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ன் ைர

தம ழ் at AionianBible.org/Preface

The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an un-
translation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!

The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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பைழயஏற்பா



அவர் மனிதைனத் ரத்திவிட் , வாழ்வளிக் ம் மரத்திற் ப் ேபா ம் வழையக்

காவல்ெசய்ய ஏேதன் ேதாட்டத்திற் க் கிழக்ேக ேக ன்கைள ம்,

சிக்ெகாண் க்கிற டெராளிப் பட்டயத்ைத ம்ைவத்தார்.

ஆதியாகமம் ௩:௨௪
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ஆதியாகமம்

௧

ஆதியிேல ேதவன் வானத்ைத ம்

மைய ம் பைடத்தார். ௨ மயான .

ஒ ங்கற்றதாக ம் ெவ ைமயாக ம்

இ ந்த ; ஆழத்தின்ேமல் இ ள் இ ந்த ;

ேதவ ஆவியானவர் தண் ரின்ேமல்

அைசவா க்ெகாண் ந்தார். ௩ ேதவன்

“ெவளிச்சம் உண்டாகட் ம்,” என்றார்,

ெவளிச்சம் உண்டான . ௪ெவளிச்சம் நல்ல

என் ேதவன் கண்டார்; ெவளிச்சத்ைத ம்

இ ைள ம் ேதவன் ெவவ்ேவறாகப் பிரித்தார்.

௫ ேதவன் ெவளிச்சத்திற் ப் பகல் என் ம்,

இ க் இர என் ம் ெபயரிட்டார்;

சாயங்கால ம் வி யற்கால மாகி

தலாம் நாள் ந்த . ௬ பின்

ேதவன்; “தண் ர்களின் மத்தியில்

ஆகாயவிரி உண்டாகட் ம்,” என் ம்,

“அ தண் ரி ந் தண் ைரப்

பிரிக்கட் ம்” என் ம் ெசான்னார். ௭ ேதவன்

ஆகாயவிரிைவ உ வாக்கி, ஆகாயவிரி க் க்

ேழ இ க்கிற தண் க் ம் ஆகாயவிரி க்

ேமேல இ க்கிற தண் க் ம் பிரிைவ

உண்டாக்கினார்; அ அப்ப ேயஆன . ௮

ேதவன் ஆகாயவிரி க் “வானம்

என் ெபயரிட்டார்; சாயங்கால ம்

வி யற்கால மாகி, இரண்டாம் நாள்

ந்த . ௯பின் ேதவன்: “வானத்தின் ேழ

இ க்கிற தண் ர் ஓரிடத்தில் ேசர்ந் ,

ெவட்டாந்தைர காணப்ப வதாக,” என்றார்;



ஆதியாகமம் 12

அ அப்ப ேய ஆன . ௧0 ேதவன்

ெவட்டாந்தைரக் “ ம ” என் ம், ேசர்ந்த

தண் க் “ச த்திரம்” என் ம் ெபயரிட்டார்;

ேதவன் அ நல்ல என் கண்டார்.

௧௧ அப்ெபா ேதவன்: “ மயான

ல்ைல ம், விைதையக் ெகா க் ம்

தாவரங்கைள ம், மயின்ேமல் தங்களில்

தங்கள் விைதைய ைடய பழங்கைளத் தங்கள்

தங்கள் வைகயின்ப ேய ெகா க் ம்

பழமரங்கைள ம் ைளப்பிக்கட் ம்” என்றார்;

அ அப்ப ேய ஆன . ௧௨ மயான

ல்ைல ம், தங்கள் தங்கள்வைகயின்ப ேய

விைதையக் ெகா க் ம் தாவரங்கைள ம்,

தங்கள் தங்கள்வைககளின்ப ேய தங்களில்

தங்கள் விைதைய ைடய பழங்கைளக்

ெகா க் ம் மரங்கைள ம் ைளப்பித்த ;

ேதவன் அ நல்ல என் கண்டார். ௧௩

சாயங்கால ம்வி யற்கால மாகி ன்றாம்

நாள் ந்த . ௧௪பின் ேதவன்: “பக க் ம்

இர க் ம் வித்தியாசம் உண்டா ம்ப

வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிேல டர்கள்

உண்டாகட் ம்” என்றார். ேம ம் அைவகள்

அைடயாளங்க க்காக ம்,காலங்கைள ம்

நாட்கைள ம் வ டங்கைள ம்

ற க்கிறதற்காக ம் இ ப்பதாக” என்றார். ௧௫

“அைவகள் மயின்ேமல் பிரகாசிப்பதற்காக

வானம் என்கிறஆகாயவிரிவிேல டர்களாக

இ க்கட் ம்” என்றார்; அ அப்ப ேய

ஆன . ௧௬ ேதவன், பகைல ஆளப் ெபரிய
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ட ம், இரைவ ஆளச் சிறய ட ம் ஆகிய

இரண் மகத்தான டர்கைள ம்,

நட்சத்திரங்கைள ம் உண்டாக்கினார். ௧௭

அைவகள் மயின்ேமல் பிரகாசிக்க ம்,

௧௮ பகைல ம் இரைவ ம் ஆள ம்,

ெவளிச்சத்திற் ம் இ க் ம் வித்தியாசம்

உண்டாக்க ம், ேதவன் அைவகைள

வானம் என்கிறஆகாயவிரிவிேலைவத்தார்;

ேதவன் அ நல்ல என் கண்டார்.

௧௯ சாயங்கால ம் வி யற்கால மாகி

நான்காம் நாள் ந்த . ௨0 பின் ேதவன்:

“ ந் ம் உயிரினங்கைள ம், மயின்ேமல்

வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிேல பறக் ம்

பறைவகைள ம், தண் ரான திரளாக

பிறப்பிக்கட் ம்” என்றார். ௨௧ ேதவன், மகா

ெபரிய கட ல் வா ம் உயிரினங்கைள ம்,

தண் ரில் தங்கள் தங்கள் வைகயின்ப ேய

திரளாகப் பிறப்பிக்கப்பட்ட அைனத் வித

ரில்வா ம் உயிரினங்கைள ம், சிற ள்ள

வைகவைகயான அைனத் விதப்

பறைவகைள ம் உ வாக்கினார்;

ேதவன் அ நல்ல என் கண்டார்.

௨௨ ேதவன் அைவகைள ஆ ர்வதித் ,

“ ங்கள் ப கிப் ெப கி, ச த்திரத்ைத

நிரப் ங்கள் என் ம், பறைவகள் மயிேல

ெப கட் ம்” என் ம் ெசான்னார். ௨௩

சாயங்கால ம் வி யற்கால மாகி ஐந்தாம்

நாள் ந்த . ௨௪பின் ேதவன்: “ மயான

வைகவைகயான உயிரினங்களாகிய
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நாட் ம கங்கைள ம், ஊ ம்

பிராணிகைள ம், காட் ம கங்கைள ம்,

வைகவைகயாகப் பிறப்பிக்கட் ம்”

என்றார்; அ அப்ப ேய ஆன . ௨௫

ேதவன் மயி ள்ள வைகவைகயான

காட் ம கங்கைள ம், வைகவைகயான

நாட் ம கங்கைள ம், மயில்

ஊ ம் பிராணிகள் எல்லாவற்ைற ம்

உண்டாக்கினார்; ேதவன் அ நல்ல

என் கண்டார். ௨௬ பின் ேதவன்: “நம

சாயலாக ம் நம ேதாற்றத்தின்ப ேய ம்

மனிதைன உண்டாக் ேவாமாக; அவர்கள்

ச த்திரத்தின் உயிரினங்கைள ம்,

ஆகாயத் ப் பறைவகைள ம்,

ம க வன்கைள ம், மயைனத்ைத ம்,

மயின்ேமல் ஊ ம் அைனத் ப்

பிராணிகைள ம் ஆண் ெகாள்ளட் ம்”

என்றார். ௨௭ ேதவன் தம் ைடய சாயலாக

மனிதைன உ வாக்கினார், அவைனத்

ேதவசாயலாகேவ உ வாக்கினார்; ஆ ம்

ெபண் மாக அவர்கைள உ வாக்கினார்.

௨௮பின் ேதவன்அவர்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள்

ப கிப் ெப கி, மைய நிரப்பி, அைதக்

ழ்ப்ப த்தி, ச த்திரத்தின் உயிரினங்கைள ம்

ஆகாயத் ப் பறைவகைள ம்,

மயின்ேமல் நடமா கிற அைனத்

உயிரினங்கைள ம்ஆண் ெகாள் ங்கள்”

என் ெசால் , ேதவன் அவர்கைள

ஆ ர்வதித்தார். ௨௯ பின் ம் ேதவன்:
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“இேதா, மயின்ேமல் எங் ம் விைத த ம்

அைனத் விதத் தாவரங்கைள ம், விைத

த ம் பழமரங்களாகிய அைனத் வித

மரங்கைள ம் உங்க க் க் ெகா த்ேதன்,

அைவகள் உங்க க் ஆகாரமாக

இ ப்பதாக; ௩0 மயி ள்ள அைனத்

ம க வன்க க் ம், ஆகாயத்தி ள்ள

அைனத் பறைவக க் ம், மயின்ேமல்

ஊ ம் பிராணிகள் எல்லாவற்ற ற் ம்

ப ைமயான அைனத் விதத்

தாவரங்கைள ம்ஆகாரமாகக் ெகா த்ேதன்”

என்றார்; அ அப்ப ேய ஆன . ௩௧

அப்ெபா ேதவன் தாம் உண்டாக்கின

எல்லாவற்ைற ம் பார்த்தார், அைவகள்

மக ம் நன்றாக இ ந்தன; சாயங்கால ம்

வி யற்கால மாகிஆறாம் நாள் ந்த .

௨

இந்தவிதமாக வான ம் ம ம்,

அைவகளில் இ க்கிற அைனத்த ம்

உண்டாக்கப்பட் ந்தன. மைய ம்

வானத்ைத ம் உண்டாக்கின நாளிேல,

வான ம் ம ம் உண்டாக்கப்பட்டவரலா

இைவகேள. ௨ ேதவன் தாம் ெசய்த

தம் ைடய ெசயைல ஏழாம் நாளிேல

நிைறேவற்ற , தாம் உ வாக் ம் தம் ைடய

ெசயல்கைளெயல்லாம் த்தபின் ,

ஏழாம் நாளிேல ஓய்ந்தி ந்தார். ௩

ேதவன் தாம் உ வாக் ம் தம் ைடய

ெசயல்கைளெயல்லாம் த்தபின் அதிேல

ஓய்ந்தி ந்ததினால், ேதவன் ஏழாம் நாைள
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ஆ ர்வதித் , அைதப் பரி த்தமாக்கினார்.

௪ ேதவனாகிய ெயேகாவா மைய ம்

வானத்ைத ம் உண்டாக்கின நாளிேல,

வான ம் ம ம் உண்டாக்கப்பட்ட

வரலா இைவகேள. ௫ நிலத்தி ைடய

அைனத் விதச் ெச க ம் மயின்ேமல்

இன் ம்உண்டாகவில்ைல, நிலத்தி ைடய

அைனத் விதத் தாவரங்க ம் இன் ம்

ைளக்கவில்ைல;ஏெனன்றால் ேதவனாகிய

ெயேகாவா மயின்ேமல் இன் ம் மைழையப்

ெபய்யச்ெசய்யவில்ைல; நிலத்ைதப்

பண்ப த்த மனித ம் இல்ைல. ௬

அப்ெபா மயி ந் ற் எ ம்பி,

மையெயல்லாம் நைனத்த . ௭ ேதவனாகிய

ெயேகாவாமனிதைன மயின் மண்ணினாேல

உ வாக்கி, உயிரைடயச்ெசய் ம் வாசத்ைத

அவ ைடய க்கின் வாரத்திேலஊதினார்,

மனிதன் உயி ள்ள ஆத் மாவானான். ௮

ேதவனாகிய ெயேகாவா கிழக்ேக ஏேதன்

என் ம் ஒ ேதாட்டத்ைத உண்டாக்கி,

தாம் உ வாக்கின மனிதைன அதிேல

ைவத்தார். ௯ ேதவனாகிய ெயேகாவா,

பார்ைவக் அழ ம் சாப்பி வதற் ஏற்ற

அைனத் வித மரங்கைள ம், ேதாட்டத்தின்

ந விேல வாழ்வளிக் ம் மரத்ைத ம்,

நன்ைம ைம அறயத்தக்க ஆற்றைலக்

ெகா க் ம் மரத்ைத ம் மயி ந்

ைளக்கச்ெசய்தார். ௧0 ேதாட்டத்திற் த்

தண் ர் பாய ஏேதனி ந் ஒ நதி ஓ ,
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அங்ேகயி ந் பிரிந் நான் ெபரிய

ஆ களான . ௧௧ தலாம் ஆற் க்

ைபேசான் என் ெபயர், அ ஆவிலா ேதசம்

வைத ம் ற்ற ஓ ம்; அந்த இடத்திேல

ெபான் உண் . ௧௨அந்த ேதசத்தின் ெபான்

நல்ல ; அந்த இடத்திேல ந மணப்பிசி ம்,

விைலேயறய த் க ம் உண் . ௧௩

ஆற் க் ேகான் என் ெபயர், அ

எத்திேயாப்பியா ேதசம் வைத ம் ற்ற

ஓ ம். ௧௪ ன்றாம் ஆற் க் இெதக்ேகல்

என் ெபயர், அ அ ரியா க் க் கிழக்ேக

ஓ ம்; நான்காம்ஆற் க் ஐப்பிராத் என்

ெபயர். ௧௫ ேதவனாகிய ெயேகாவா மனிதைன

ஏேதன் ேதாட்டத்திற் அைழத் வந் , அைதப்

பண்ப த்த ம் காக்க ம் ைவத்தார். ௧௬

ேதவனாகிய ெயேகாவா மனிதைன ேநாக்கி: “

ேதாட்டத்தி ள்ள அைனத் மரங்களின்

பழங்கைள ம் தாராளமாக சாப்பிடலாம். ௧௭

ஆனா ம் நன்ைம ைமஅறயத்தக்க மரத்தின்

பழத்ைத சாப்பிடேவண்டாம்; அைத

சாப்பி ம் நாளில் சாகேவ சாவாய்” என்

கட்டைளயிட்டார். ௧௮ பின் , ேதவனாகிய

ெயேகாவா: “மனிதன் தனிைமயாக

இ ப்ப நல்லதல்ல, ஏற்ற ைணைய

அவ க் உண்டாக் ேவன்” என்றார். ௧௯

ேதவனாகிய ெயேகாவா மயி ள்ள

அைனத் வித ம கங்கைள ம்,ஆகாயத்தின்

அைனத் விதப் பறைவகைள ம்

மண்ணினாேல உ வாக்கி, ஆதாம்
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அைவக க் என்ன ெபயரி வான் என்

பார்க் ம்ப அைவகைள அவனிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்; அந்தந்த உயிரினத்திற்

ஆதாம் என்ெனன்னெபயரிட்டாேனாஅ ேவ

அதற் ப் ெபயரான . ௨0அப்ப ேயஆதாம்

அைனத் வித நாட் ம கங்க க் ம்,

ஆகாயத் ப் பறைவக க் ம்,

அைனத் விதக் காட் ம கங்க க் ம்

ெபயரிட்டான்; ஆதா க்ேகா ஏற்ற ைண

இன் ம் காணப்படவில்ைல. ௨௧அப்ெபா

ேதவனாகிய ெயேகாவா ஆதா க் ஆழ்ந்த

உறக்கத்ைத வரச்ெசய்தார், அவன் ஆழ்ந்

உறங்கினான்; அவர் அவ ைடய விலா

எ ம் களில் ஒன்ைறஎ த் , அந்த இடத்ைதச்

சைதயினால் அைடத்தார். ௨௨ ேதவனாகிய

ெயேகாவா தாம் மனிதனி ந் எ த்த விலா

எ ம்ைப ம ஷயாக உ வாக்கி, அவைள

மனிதனிடத்தில் ெகாண் வந்தார். ௨௩

அப்ெபா ஆதாம்: “இவள் என் எ ம்பில்

எ ம் ம், என் மாம்சத்தில் மாம்ச மாக

இ க்கிறாள்; இவள் மனிதனி ந்

எ க்கப்பட்டதால் ம ஷ எனப்ப வாள்”

என்றான். ௨௪இதன் காரணமாக மனிதன் தன்

தகப்பைன ம் தன் தாைய ம் விட் , தன்

மைனவிேயா இைணந்தி ப்பான்;அவர்கள்

ஒேர மாம்சமாக இ ப்பார்கள். ௨௫ஆதா ம்

அவ ைடய மைனவி ம் நிர்வாணிகளாக

இ ந் ம், ெவட்கப்படாதி ந்தார்கள்.
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௩

ேதவனாகிய ெயேகாவா பைடத்தஅைனத்

காட் உயிரினங்கைளவிட பாம்பான

தந்திர ள்ளதாகஇ ந்த .அ ெபண்ைண

ேநாக்கி: “ ங்கள் ேதாட்டத்தி ள்ளஅைனத்

மரங்களின் பழங்கைள ம் சாப்பிடக் டா

என் ேதவன் ெசான்னாரா” என்ற . ௨ெபண்,

பாம்ைப ேநாக்கி: “நாங்கள் ேதாட்டத்தி ள்ள

மரங்களின் பழங்கைளச் சாப்பிடலாம்; ௩

ஆனா ம், ேதாட்டத்தின் ந வில் இ க்கிற

மரத்தின் பழத்ைதக் ற த் , ேதவன்: ங்கள்

சாகாம க்க அைத சாப்பிட ம் அைதத்

ெதாட ம் ேவண்டாம் என் ெசான்னார்”

என்றாள். ௪அப்ெபா பாம் , ெபண்ைண

ேநாக்கி: “ ங்கள் சாகேவ சாவதில்ைல; ௫

ங்கள் இைத சாப்பி ம் நாளிேல உங்கள்

கண்கள் திறக்கப்ப ம் என் ம், ங்கள்

நன்ைம ைம அற ந் ேதவர்கைளப்ேபால

இ ப் ர்கள் என் ம் ேதவன் அறவார்”

என்ற . ௬அப்ெபா அந்தப் ெபண்,அந்த

மரத்தின் பழம் சாப்பி வதற் நல்ல ம்,

பார்ைவக் இன்ப ம், த்திையத்

ெதளிவிக்கிறதற் ஆைசப்படத்தக்க பழ மாக

இ க்கிற என் கண் , அந்தப் பழத்ைதப்

பற த் , சாப்பிட் , தன் கணவ க் ம்

ெகா த்தாள்; அவ ம் சாப்பிட்டான். ௭

அப்ெபா அவர்கள் இ வ ைடய

கண்க ம் திறக்கப்பட்ட ; அவர்கள்

தாங்கள் நிர்வாணிகள் என் அற ந் ,

அத்தி இைலகைளத் ேசர்த் , தங்க ைடய
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இ ப் கைள மைறத் க்ெகாண்டார்கள்.

௮ பக ல் ளிர்ச்சியான ேவைளயிேல

ேதாட்டத்தில் உலா கிற ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய சத்தத்ைத அவர்கள்

ேகட்டார்கள். அப்ெபா ஆதா ம்

அவ ைடய மைனவி ம் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ன்பாகவிலகி, ேதாட்டத்தின்

மரங்க க் ள்ேளஒளிந் ெகாண்டார்கள். ௯

அப்ெபா ேதவனாகிய ெயேகாவா

ஆதாைமக் ப்பிட் : “ எங்ேக இ க்கிறாய்”

என்றார். ௧0 அதற் அவன்: “நான்

ேதவ ைடய சத்தத்ைதத் ேதாட்டத்திேல

ேகட் , நான் நிர்வாணியாக இ ப்பதால்

பயந் , ஒளிந் ெகாண்ேடன்” என்றான். ௧௧

அப்ெபா அவர்: “ நிர்வாணி என்

உனக் ச் ெசான்ன யார்? சாப்பிடேவண்டாம்

என் நான் உனக் ச் ெசான்ன மரத்தின்

பழத்ைத சாப்பிட்டாேயா” என்றார். ௧௨அதற்

ஆதாம்: “என் டன் இ ப்பதற்காக ேதவ ர்

தந்த ெபண்ேண, அந்த மரத்தின் பழத்ைத

எனக் க் ெகா த்தாள், நான் சாப்பிட்ேடன்”

என்றான். ௧௩ அப்ெபா ேதவனாகிய

ெயேகாவாெபண்ைணேநாக்கி: “ ஏன்இப்ப ச்

ெசய்தாய் என்றார். அந்தப் ெபண்: “பாம்

என்ைன ஏமாற்றய , நான் சாப்பிட்ேடன்”

என்றாள். ௧௪ அப்ெபா ேதவனாகிய

ெயேகாவா பாம்ைப ேநாக்கி: “ இைதச்

ெசய்ததால்அைனத் நாட் ம கங்களி ம்

அைனத் காட் ம கங்களி ம்



ஆதியாகமம் 21

சபிக்கப்பட் ப்பாய், உன் வயிற்றனால்

நகர்ந் , உயிேரா க் ம் நாெளல்லாம்

மண்ைணத் தின்பாய்; ௧௫ உனக் ம்

ெபண் க் ம், உன் சந்ததிக் ம் அவ ைடய

சந்ததிக் ம் பைக உண்டாக் ேவன்; அவர்

உன் தைலைய ந க் வார், அவர்

திகாைல ந க் வாய்” என்றார். ௧௬அவர்

ெபண்ைண ேநாக்கி: “ கர்ப்பவதியாக

இ க் ம்ேபா உன் ேவதைனைய மக ம்

அதிகப்ப த் ேவன்; ேவதைனேயா

பிள்ைளெப வாய்; உன்ஆைசஉன் ைடய

கணவைனப் பற்றயி க் ம், அவன்உன்ைன

ஆண் ெகாள் வான்” என்றார். ௧௭ பின்

அவர் ஆதாைம ேநாக்கி: “ உன் ைடய

மைனவியின் வார்த்ைதக் க்கியத் வம்

ெகா த் , சாப்பிடேவண்டாம் என்

நான் உனக் ச் ெசான்ன மரத்தின்

பழத்ைத சாப்பிட்டதால், ம உன்னால்

சபிக்கப்பட் க் ம்; உயிேரா க் ம்

நாட்கெளல்லாம் வ த்தத்ேதா அதின்

பலைனச் சாப்பி வாய். ௧௮ அ உனக்

ட்ெச கைள ைளப்பிக் ம்; நிலத்தின்

பயிர்வைககைளச் சாப்பி வாய். ௧௯

மண்ணி ந் எ க்கப்பட்டதால்,

மண் க் த் தி ம் ம்வைரக் ம் உன்

கத்தின் வியர்ைவையச் சிந்தி ஆகாரம்

சாப்பி வாய்; மண்ணாக இ க்கிறாய்,

மண் க் த் தி ம் வாய்” என்றார். ௨0

ஆதாம் தன் மைனவிக் ஏவாள் என்
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ெபயரிட்டான்; ஏெனன்றால், அவள்உயி ள்ள

அைனவ க் ம் தாயானவள். ௨௧ ேதவனாகிய

ெயேகாவா ஆதா க் ம் அவ ைடய

மைனவிக் ம் ேதால் உைடகைளஉண்டாக்கி

அவர்க க் உ த்தினார். ௨௨ பின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா: “இேதா, மனிதன்

நன்ைம ைம அறயத்தக்கவனாகி நம்ம ல்

ஒ வைரப்ேபால் ஆனான்; இப்ெபா ம்

அவன் தன் ைகைய ட் வாழ்வளிக் ம்

மரத்தின் பழத்ைத ம் பற த் சாப்பிட் ,

என்ைறக் ம் உயிேரா இல்லாதப ச்

ெசய்யேவண் ம்” என் , ௨௩ அவன்

எ க்கப்பட்ட மண்ைணப் பண்ப த்த

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவைன ஏேதன்

ேதாட்டத்தி ந் அ ப்பிவிட்டார்.

௨௪ அவர் மனிதைனத் ரத்திவிட் ,

வாழ்வளிக் ம் மரத்திற் ப் ேபா ம் வழையக்

காவல்ெசய்ய ஏேதன் ேதாட்டத்திற் க் கிழக்ேக

ேக ன்கைள ம், சிக்ெகாண் க்கிற

டெராளிப் பட்டயத்ைத ம்ைவத்தார்.

௪

ஆதாம் தன் மைனவியாகிய ஏவா டன்

இைணந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி,

கா ைனப் ெபற் , “ெயேகாவா ைடய

உதவியால் ஒ மகைனப் ெபற்ேறன்” என்றாள்.

௨ பின் அவ ைடய சேகாதரனாகிய

ஆேபைலப் ெபற்ெற த்தாள்; ஆேபல்

ஆ கைள ேமய்க்கிறவனானான், கா ன்

நிலத்ைதப் பயிரி கிறவனானான். ௩

சிலநாட்கள் ெசன்றபின் , கா ன்
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நிலத்தின் பழங்கைளக் ெயேகாவா க் க்

காணிக்ைகயாகக் ெகாண் வந்தான். ௪

ஆேப ம் தன் மந்ைதயின் தைல ற் களி ம்

அைவகளின் ெகா ைமயானைவகளி ம்

சிலவற்ைறக் ெகாண் வந்தான். ஆேபைல ம்

அவ ைடயகாணிக்ைகைய ம் ெயேகாவா

ஏற் க்ெகாண்டார். ௫ கா ைன ம்

அவ ைடய காணிக்ைகைய ம் அவர்

ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. அப்ெபா

கா க் மக ம் எரிச்சல் உண்டாகி,

அவ ைடய கத்ேதாற்றம் ேவ பட்ட . ௬

அப்ெபா ெயேகாவா கா ைன ேநாக்கி:

“உனக் ஏன் எரிச்சல் உண்டான ? உன்

கத்ேதாற்றம் ஏன் ேவ பட்ட ? ௭

நன்ைமெசய்தால் ேமன்ைம இல்ைலேயா?

நன்ைம ெசய்யாம ந்தால் பாவம்

வாசற்ப யில் ப த்தி க் ம்; அ உன்ைன

ஆ ைகெசய்யவி ம் ம்,ஆனால் அைத

ஆ ைக ெசய்யேவண் ம்” என்றார்.

௮ கா ன் தன் ைடய சேகாதரனாகிய

ஆேபேலா ேபசினான்; அவர்கள்

வயல்ெவளியில் இ க் ம்ேபா , கா ன்

தன் ைடய சேகாதரனாகிய ஆேப க்

விேராதமாக எ ம்பி, அவைனக்

ெகாைலெசய்தான். ௯ ெயேகாவா கா ைன

ேநாக்கி: “உன் சேகாதரனாகிய ஆேபல்

எங்ேக” என்றார்; அதற் அவன்: எனக் த்

ெதரியா ; என் சேகாதர க் நான்

காவலாளியா” என்றான். ௧0அதற் அவர்:
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“என்ன ெசய்தாய்? உன் சேகாதர ைடய

இரத்தத்தின் சத்தம் மயி ந் என்ைன

ேநாக்கிக் ப்பி கிற . ௧௧ இப்ெபா

உன் சேகாதர ைடய இரத்தம் உன்னால்

மயில் சிந்தப்பட்டதால் இந்த மயில்

சபிக்கப்பட் ப்பாய். ௧௨ நிலத்தில்

பயிரி ம்ேபா , அ தன் ைடய பலைன

இனி உனக் க் ெகா க்கா ; மயில்

நிைலயில்லாமல் அைலகிறவனாக

இ ப்பாய்” என்றார். ௧௩ அப்ெபா

கா ன் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: “எனக் க்

ெகா க்கப்பட்ட தண்டைனைய என்னால்

தாங்கிக்ெகாள்ள யா . ௧௪இன் என்ைன

இந்த ேதசத்தி ந் ரத்திவி கி ர்; நான்

உம ச கத்திற் விலகி மைறந் , மயில்

நிைலயில்லாமல்அைலகிறவனாகஇ ப்ேபன்;

என்ைனக் கண் பி க்கிறவன் எவ ம்

என்ைனக் ெகான் ேபா வாேன” என்றான்.

௧௫அப்ெபா ெயேகாவாஅவைன ேநாக்கி:

“கா ைனக் ெகால் கிற எவன் ேம ம் ஏ

பழ ம ம்” என் ெசால் ; கா ைனக்

கண் பி க்கிறவன் எவ ம் அவைனக்

ெகான் ேபாடாம க்க ெயேகாவா

அவன்ேமல் ஒ அைடயாளத்ைதப் ேபாட்டார்.

௧௬ அப்ப ேய கா ன் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதிையவிட் ப் றப்பட் , ஏேத க் க்

கிழக்ேக ேநாத் என் ம் ேதசத்தில்

யி ந்தான். ௧௭ கா ன் தன் ைடய

மைனவி டன் இைணந்தான்; அவள்
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கர்ப்பவதியாகி, ஏேனாக்ைகப் ெபற்ெற த்தாள்;

அப்ெபா அவன் ஒ பட்டணத்ைதக் கட் ,

அந்தப் பட்டணத்திற் த் தன் மகனாகிய

ஏேனாக் ைடய ெபயைர ைவத்தான். ௧௮

ஏேனாக் க் ஈராத் பிறந்தான்; ஈராத்

ெம யேவைலப் ெபற்ெற த்தான்; ெம யேவல்

ெமத் சேவைலப் ெபற்ெற த்தான்;

ெமத் சேவல் லாேமக்ைகப் ெபற்ெற த்தான்.

௧௯ லாேமக் இரண் ெபண்கைளத்

தி மணம் ெசய்தான்; ஒ த்திக் ஆதாள்

என் ெபயர், மற்ெறா வ க் ச் சில்லாள்

என் ெபயர். ௨0 ஆதாள் யாபாைலப்

ெபற்ெற த்தாள்; அவன் டாரங்களில்

யி க்கிறவர்க க் ம், மந்ைத

ேமய்க்கிறவர்க க் ம் தகப்பனானான். ௨௧

அவ ைடய சேகாதர ைடய ெபயர்

பால்; அவன் கின்னரக்காரர்கள்,

நாத ரக்காரர்கள் அைனவ க் ம்

தகப்பனானான். ௨௨ சில்லா ம், பால்

கா ைனப் ெபற்ெற த்தாள்; அவன் பித்தைள,

இ ம் த யவற்ற ன் ெதாழலாளர்கள்

அைனவ க் ம்ஆசாரியனானான்; பால்

கா ைடய சேகாதரி நாமாள். ௨௩

லாேமக் தன் மைனவிகைளப் பார்த் :

“ஆதாேள, சில்லாேள, நான் ெசால்வைதக்

ேக ங்கள்; லாேமக்கின் மைனவிகேள,

நான் ெசால்வைத மக ம் கவனமாகக்

ேக ங்கள்; எனக் க் காய ண்டாக்கிய

ஒ மனிதைனக் ெகான்ேறன்; எனக் த்
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த ம் ண்டாக்கிய ஒ வா பைனக்

ெகாைலெசய்ேதன்; ௨௪கா க்காக ஏ பழ

ம மானால், லாேமக் க்காக எ பத்ேத பழ

ம ம்” என்றான். ௨௫பின் ம் ஆதாம் தன்

மைனவி டன் இைணந்தான்; அவள் ஒ

மகைனப் ெபற் : “கா ன் ெகாைலெசய்த

ஆேப க் பதிலாக, ேதவன் எனக் ேவெறா

மகைனக் ெகா த்தார்” என் ெசால் ,

அவ க் ேசத் என் ெபயரிட்டாள். ௨௬

ேசத் க் ம் ஒ மகன் பிறந்தான்;அவ க்

ஏேனாஸ் என் ெபயரிட்டான்; அப்ெபா

மக்கள் ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதவழபட

ஆரம்பித்தார்கள்.

௫

ஆதாமன் வம்சவரலா : ேதவன்

மனிதைன உ வாக்கின நாளிேல அவைன

ேதவசாயலாகஉண்டாக்கினார். ௨அவர்கைள

ஆ ம் ெபண் மாக உ வாக்கினார்,

அவர்கைள ஆ ர்வதித் , அவர்கைள

உ வாக்கின நாளிேல அவர்க க்

மனிதர்கள் என் ெபயரிட்டார். ௩ ஆதாம்

130 வயதானேபா , தன் சாயலாகத் தன்

உ வத்ைதப்ேபால ஒ மகைனப்

ெபற்ெற த் , அவ க் ேசத் என்

ெபயரிட்டான். ௪ஆதாம் ேசத்ைதப் ெபற்றபின்,

800வ டங்கள்உயிேரா ந் , மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௫ஆதாம்

உயிேரா ந்த நாட்கெளல்லாம் 930

வ டங்கள்; அவன் இறந்தான். ௬ ேசத் 105

வயதானேபா , ஏேனாைசப் ெபற்ெற த்தான்.



ஆதியாகமம் 27

௭ ேசத் ஏேனாைசப் ெபற்றபின், 807 வ டங்கள்

உயிேரா ந் , மகன்கைள ம்மகள்கைள ம்

ெபற்ெற த்தான். ௮ ேசத் ைடய

நாட்கெளல்லாம் 912 வ டங்கள்; அவன்

இறந்தான். ௯ ஏேனாஸ் 90 வயதானேபா ,

ேகனாைனப் ெபற்ெற த்தான். ௧0 ஏேனாஸ்

ேகனாைனப் ெபற்றபின் , 815 வ டங்கள்

உயிேரா ந் , மகன்கைள ம்மகள்கைள ம்

ெபற்ெற த்தான். ௧௧ ஏேனா ைடய

நாட்கெளல்லாம் 905 வ டங்கள், அவன்

இறந்தான். ௧௨ ேகனான் 70 வயதானேபா ,

மகலாெலேயைலப் ெபற்ெற த்தான். ௧௩

ேகனான் மகலாெலேயைலப் ெபற்றபின், 840

வ டங்கள் உயிேரா ந் , மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௧௪

ேகனா ைடய நாட்கெளல்லாம் 910

வ டங்கள்; அவன் இறந்தான். ௧௫

மகலாெலேயல் 65 வயதானேபா , யாேரைதப்

ெபற்ெற த்தான். ௧௬ மகலாெலேயல்

யாேரைதப் ெபற்றபின், 830 வ டங்கள்

உயிேரா ந் , மகன்கைள ம், மகள்கைள ம்

ெபற்ெற த்தான். ௧௭ மகலாெலேய ைடய

நாட்கெளல்லாம் 895 வ டங்கள்; அவன்

இறந்தான். ௧௮ யாேரத் 162 வயதானேபா ,

ஏேனாக்ைகப் ெபற்ெற த்தான். ௧௯ யாேரத்

ஏேனாக்ைகப் ெபற்றபின், 800 வ டங்கள்

உயிேரா ந் , மகன்கைள ம்மகள்கைள ம்

ெபற்ெற த்தான். ௨0 யாேர ைடய

நாட்கெளல்லாம் 962 வ டங்கள்; அவன்
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இறந்தான். ௨௧ ஏேனாக் 65 வயதானேபா ,

ெமத் சலாைவப் ெபற்ெற த்தான். ௨௨

ஏேனாக் ெமத் சலாைவப் ெபற்றபின்,

300 வ டங்கள் ேதவேனா ெந ங்கி

உறவா க்ெகாண் ந் , மகன்கைள ம்,

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௨௩

ஏேனாக் ைடய நாட்கெளல்லாம் 365

வ டங்கள். ௨௪ ஏேனாக் ேதவேனா

ெந ங்கி உறவா க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

காணப்படாமற்ேபானான்; ேதவன் அவைன

எ த் க்ெகாண்டார். ௨௫ ெமத் சலா 187

வயதானேபா , லாேமக்ைகப் ெபற்ெற த்தான்.

௨௬ெமத் சலா லாேமக்ைகப் ெபற்றபின், 782

வ டங்கள் உயிேரா ந் , மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௨௭

ெமத் சலா ைடய நாட்கெளல்லாம்

969 வ டங்கள்; அவன் இறந்தான். ௨௮

லாேமக் 182 வயதானேபா , ஒ மகைனப்

ெபற்ெற த் , ௨௯ “ெயேகாவா சபித்த

மயிேல நமக் உண்டான ேவைலயி ம்,

நம் ைடயைககளின் பிரயாசத்தி ம், இவன்

நம்ைமத் ேதற் வான்” என் ெசால் ,

அவ க் ேநாவா என் ெபயரிட்டான். ௩0

லாேமக் ேநாவாைவப் ெபற்றபின், 595

வ டங்கள் உயிேரா ந் , மகன்கைள ம்,

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௩௧

லாேமக் ைடய நாட்கெளல்லாம் 777

வ டங்கள்; அவன் இறந்தான். ௩௨ ேநாவா
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500 வயதானேபா ேசம், காம், யாப்ேபத்

என்பவர்கைளப் ெபற்ெற த்தான்.

௬

மனிதர்கள் மயின்ேமல் ெப கத் வங்கி,

அவர்க க் மகள்கள் பிறந்தேபா : ௨

ேதவ ைடய மகன்கள் மனிதர்க ைடய

மகள்கைள ம ந்த அழ ள்ளவர்கெளன்

கண் , அவர்க க் ள்ேள தங்க க் ப்

ெபண்கைளத் ெதரிந் ெகாண்டார்கள்.

௩ அப்ெபா ெயேகாவா: “என் ஆவி

என்ைறக் ம் மனிதேனா இ ப்பதில்ைல;

அவன் மாம்சம்தாேன, அவன் உயிேரா

இ க்கப்ேபாகிற நாட்கள் 120 வ டங்கள்”

என்றார். ௪ அந்நாட்களில் இராட்சதர்கள்

மயிேலஇ ந்தார்கள்; பின் ேதவ ைடய

மகன்கள் மனிதர்க ைடய மகள்கேளா

இைணகிறதினால், இவர்கள்அவர்க க் ப்

பிள்ைளகைளப் ெபற்றேபா , இவர்க ம்

ற்காலத்தில் பிரசித்திெபற்ற மனிதர்களாகிய

பலவான்களானார்கள். ௫ மனித ைடய

அக்கிரமம் மயிேல ெப கின என் ம்,

அவ ைடய இ தயத்தின் நிைன களின்

ேதாற்றெமல்லாம் நித்த ம் ெபால்லாதேத

என் ம், ெயேகாவா கண் , ௬தாம் மயிேல

மனிதைனஉண்டாக்கினதற்காகக் ெயேகாவா

மனேவதைன அைடந்தார்; அ அவர்

இ தயத்திற் வ த்தமாக இ ந்த .

௭ அப்ெபா ெயேகாவா: “நான்

உ வாக்கிய மனிதைன மயின்ேமல்

ைவக்காமல், மனிதன் தற்ெகாண் ,
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ம கங்கள்,ஊ ம்பிராணிகள்,ஆகாயத் ப்

பறைவகள்வைரஉண்டாயி க்கிறைவகைள

அழ த் ப்ேபா ேவன்; நான் அவர்கைள

உண்டாக்கின எனக் மனேவதைனயாக

இ க்கிற ” என்றார். ௮ ேநாவா க்ேகா,

ெயேகாவா ைடய கண்களில்

கி ைப கிைடத்த . ௯ ேநாவாவின்

வம்சவரலா : ேநாவா தன் காலத்தில்

இ ந்தவர்க க் ள்ேள திமா ம்

உத்தம மாயி ந்தான்; ேநாவா ேதவேனா

ெந ங்கி உறவா க்ெகாண் ந்தான். ௧0

ேநாவா ேசம், காம், யாப்ேபத் என் ம் ன்

மகன்கைளப் ெபற்ெற த்தான். ௧௧ மயான

ேதவ க் ன்பாகச் ர்ெகட்டதாகஇ ந்த ;

ம ெகா ைமயினால் நிைறந்தி ந்த .

௧௨ ேதவன் மையப் பார்த்தார்; இேதா

அ ர்ெகட்டதாக இ ந்த ; மனிதர்கள்

அைனவ ம் மயின்ேமல் தங்க ைடய

வழகைளக் ெக த் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௧௩அப்ெபா ேதவன் ேநாவாைவேநாக்கி:

““மனிதர்களான எல்ேலா ைடய ம்

எனக் ன்பாக வந்த ; அவர்களாேல

ம ெகா ைமயினால் நிைறந்த ;

நான் அவர்கைளப் ம ேயா ேசர்த்

அழ த் ப்ேபா ேவன். ௧௪ ெகாப்ேபர்

மரத்தால் உனக் ஒ கப்பைல உண்டாக் ;

அந்தக் கப்ப ல் அைறகைள உண்டாக்கி,

அைத உள்ேள ம் ெவளிேய ம் ல் .

௧௫ அைதச் ெசய்யேவண் ய ைற
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என்னெவன்றால், கப்ப ன் ளம் 450அ கள்,

அதின் அகலம் 75 அ கள், அதின் உயரம் 45

அ களாகஇ க்கேவண் ம். ௧௬ கப்ப க்

ஒ ஜன்னைலஉண்டாக்கி, ேமல்அ க் க்

ஒ ழம் இறக்கி அைதச் ெசய் த் ,

கப்ப ன் கதைவஅதின் பக்கத்தில்ைவத் ,

ழ் அைறகைள ம், இரண்டாம் அ க்கின்

அைறகைள ம், ன்றாம் அ க்கின்

அைறகைள ம் உண்டாக்கேவண் ம். ௧௭

வானத்தின் ேழ உயி ள்ள அைனத்

உயிரினங்கைள ம்அழ க்க நான் மயின்ேமல்

மாெப ம் ெவள்ளப்ெப க்ைக வரச்ெசய்ேவன்;

மயி ள்ள அைனத் ம் இறந் ேபா ம்.

௧௮ ஆனா ம் உன்ேனா என் ைடய

உடன்ப க்ைகைய ஏற்ப த் ேவன்; ம்,

உன்ேனா ட உன் ைடய மகன்க ம்,

உன் ைடய மைனவி ம், உன் ைடய

மகன்களின் மைனவிக ம், கப்ப க் ள்

ெசல் ங்கள். ௧௯ அைனத் வித

உயிரினங்களி ம் ஆ ம் ெபண் மாக

வைக ஒன் க் ஒவ்ெவா ேஜா

உன் டன் உயிேரா காக்கப்ப வதற் ,

கப்ப க் ள்ேள ேசர்த் க்ெகாள். ௨0

வைகவைகயான பறைவகளி ம்,

வைகவைகயான ம கங்களி ம்,

மயி ள்ள அைனத் வைகவைகயான

ஊ ம் பிராணிகளி ம், வைக ஒன் க்

ஒவ்ெவா ேஜா உயிேரா காக்கப்ப வதற்

உன்னிடத்திேல வரேவண் ம். ௨௧ உனக் ம்
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அைவக க் ம் ஆகாரமாகப் பலவித

உண ப்ெபா ட்கைள ம் ேசர்த் ,

உன்னிடத்தில் ைவத் க்ெகாள்” என்றார். ௨௨

ேநாவாஅப்ப ேய ெசய்தான்; ேதவன் தனக் க்

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம் அவன் ெசய்

த்தான்.

௭

ெயேகாவா ேநாவாைவ ேநாக்கி: “ ம் உன்

ம்பத்தினர் அைனவ ம் கப்ப க் ள்

ெசல் ங்கள்; இந்தச் சந்ததியில் உன்ைன

எனக் ன்பாக திமானாகக் கண்ேடன். ௨

மயின் ெதங் ம் வித்ைத உயிேரா

காக் ம்ெபா ட் , த்தமான அைனத்

ம கங்களி ம்,ஆ ம் ெபண் மாக ஏ

ஏ ேஜா ம், த்தம ல்லாத ம கங்களில்

ஆ ம் ெபண் மாக ஒவ்ெவா ேஜா ம், ௩

ஆகாயத் ப் பறைவகளி ம், ஆ ம்

ெபண் மாக ஏ ஏ ேஜா ம்

உன்னிடத்தில் ேசர்த் க்ெகாள். ௪ இன் ம்

ஏ நாட்கள் ெசன்றபின் , 40 நாட்கள்

இர ம் பக ம் மயின்ேமல் மைழையப்

ெபய்யச்ெசய் , நான் உண்டாக்கின

உயிரினங்கள்அைனத்ைத ம் மயின்ேமல்

இல்லாமல் அழ த் ப்ேபா ேவன்”

என்றார். ௫ ேநாவா தனக் க் ெயேகாவா

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ெசய்தான். ௬ ெவள்ளப்ெப க்

மயின்ேமல் உண்டானேபா , ேநாவா

600 வய ள்ளவனாயி ந்தான். ௭

ெவள்ளப்ெப க்கிற் த் தப் ம்ப
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ேநாவா ம் அவேனா அவ ைடய

மகன்க ம், அவ ைடய மைனவி ம்,

அவ ைடய மகன்களின் மைனவிக ம்

கப்ப க் ள் ெசன்றார்கள். ௮ ேதவன்

ேநாவா க் க் கட்டைளயிட்டப ேய, த்தமான

ம கங்களி ம், த்தம ல்லாத ம கங்களி ம்,

மயின்ேமல் ஊ ம் பிராணிகள்

எல்லாவற்ற ம், ௯ ஆ ம் ெபண் ம்

ேஜா ேஜா யாக ேநாவாவிடத்திற் வந் ,

கப்ப க் ள் ெசன்றன. ௧0 ஏ நாட்கள்

ெசன்றபின் மயின்ேமல் ெவள்ளப்ெப க்

உண்டான . ௧௧ ேநாவா க் 600 வயதா ம்

வ டம் இரண்டாம் மாதம் பதிேனழாம்

ேததியாகிய அந்த நாளிேல, மகா ஆழத்தின்

ஊற் க்கண்கெளல்லாம் பிளந்தன;

வானத்தின் மத க ம் திறந்தன.

௧௨ நாற்ப நாட்கள் இர ம் பக ம்

மயின்ேமல் ெப மைழ ெபய்த . ௧௩

அன்ைறயத்தினேம ேநாவா ம், ேநாவாவின்

மகன்களாகிய ேச ம் கா ம் யாப்ேபத் ம்,

அவர்க டேன ட ேநாவாவின் மைனவி ம்,

அவ ைடய மகன்களின் ன்

மைனவிக ம், கப்ப க் ள் ெசன்றார்கள்.

௧௪ அவர்கேளா வைகவைகயான

அைனத் விதக் காட் ம கங்க ம்,

வைகவைகயான அைனத் வித

நாட் ம கங்க ம், மயின்ேமல்

ஊ கிற வைகவைகயான அைனத் வித

ஊ ம் பிராணிக ம், வைகவைகயான
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அைனத் விதப்பறைவக ம்,பலவிதமான

சிற க ள்ளஅைனத் விதப் பறைவக ம்

ெசன்றன. ௧௫ இப்ப ேய வ வாச ள்ள

உயிரினங்கெளல்லாம் ேஜா ேஜா யாக

ேநாவாவிடத்திற் வந் கப்ப க் ள்

ெசன்றன. ௧௬ ேதவன் அவ க் க்

கட்டைளயிட்டப ேய,ஆ ம் ெபண் மாக

அைனத் வித உயிரினங்க ம் உள்ேள

ெசன்றன;அப்ெபா ெயேகாவாஅவைன

உள்ேள விட் க் கதைவ அைடத்தார். ௧௭

ெவள்ளப்ெப க் 40 நாட்கள் மயின்ேமல்

இ ந்தேபா தண் ர் ெப கி கப்பைல

ேமேல எ ம்பச் ெசய்த ; அ ம க் ேமல்

மதந்த . ௧௮ தண் ர் ெப ெவள்ளமாகி

மயின்ேமல் மக ம் ெப கிய ; கப்பலான

தண் ரின்ேமல் மதந் ெகாண் ந்த . ௧௯

தண் ர் மயின்ேமல் மக ம் அதிகமாகப்

ெப கியதால், வானத்தின் ழ் எங் ள்ள

உயர்ந்த மைலகெளல்லாம் டப்பட்டன. ௨0

டப்பட்ட மைலக க் ேமலாகப் 22 அ

உயரத்திற் த் தண் ர் ெப கிய . ௨௧

அப்ெபா உயிரினங்களாகியபறைவக ம்,

நாட் ம கங்க ம், காட் ம கங்க ம்,

மயின்ேமல்ஊ ம் பிராணிகள்அைனத் ம்,

எல்லா மனிதர்க ம், மயின்ேமல்

வாழ்கிறைவகள் அைனத் ம் இறந்தன.

௨௨ நிலப்பரப் எல்லாவற்ற ம் இ ந்த

உயி ள்ளஅைனத் ம் இறந் ேபாயின. ௨௩

மனிதர்கள் தல் ம கங்கள், ஊ ம்
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பிராணிகள், ஆகாயத் ப் பறைவகள்வைர,

மயின் இ ந்தஉயி ள்ளஅைனத் ம்

அழ க்கப்பட் , அைவகள் மயில் இல்லாமல்

ஒழ ந்தன; ேநாவா ம் அவேனா

கப்ப ந்த உயிர்க ம் மாத்திரம்

காக்கப்பட்டன. ௨௪ தண் ர் மைய 150

நாட்கள் க்ெகாண் ந்த .

௮

ேதவன் ேநாவாைவ ம்,

அவ டன் கப்ப ந்த அைனத்

காட் ம கங்கைள ம், அைனத்

நாட் ம கங்கைள ம் நிைன ர்ந் ,

மயின்ேமல் காற்ைற சச்ெசய்தார்.

அப்ெபா தண் ர் ைறயத் ெதாடங்கிய .

௨ஆழத்தின்ஊற் க்கண்க ம், வானத்தின்

மத க ம் அைடபட்டன; வானத் மைழ ம்

நின் ேபான . ௩ தண் ர் மயி ந்

நா க் நாள்வற்ற க்ெகாண்ேடவந்த ; 150

நாட்க க் ப்பின் தண் ர் ைறந்த . ௪

ஏழாம் மாதம் பதிேனழாம் ேததியிேல கப்பல்

அரராத் என் ம் மைலகளின்ேமல் தங்கின .

௫ பத்தாம் மாதம்வைரக் ம் தண் ர்

ைறந் ெகாண்ேட வந்த ; பத்தாம்

மாதம் தல் ேததியிேல மைலச்சிகரங்கள்

காணப்பட்டன. ௬ 40 நாட்க க் ப் பிற ,

ேநாவா தான் கப்ப ல் ெசய்தி ந்த

ஜன்னைலத் திறந் , ௭ஒ காகத்ைதெவளிேய

விட்டான்; அ றப்பட் மயின்ேமல்

இ ந்த தண் ர் வற்ற ப்ேபா ம்வைரக் ம்

ேபாகிற ம் வ கிற மாக இ ந்த . ௮பின்
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மயின்ேமல் தண் ர் ைறந் ேபாயிற்ேறா

என் ெதரிந் ெகாள் ம்ப , ஒ றாைவ

ெவளிேய விட்டான். ௯ மயின்ேமெலங் ம்

தண் ர் இ ந்ததினால், அந்தப் றா தன்

உள்ளங்கால் ைவத் இைளப்பாற இடம்

கிைடக்காததால், தி ம்பிக் கப்ப ேல

அவனிடத்திற் வந்த ; அவன் தன்ைகைய

ட் அைதப்பி த் த் தன்னிடமாகக்

கப்ப க் ள் ேசர்த் க்ெகாண்டான். ௧0

பின் ம் ஏ நாட்க க் ப் பிற , ம ப ம்

றாைவக் கப்ப ந் ெவளிேய

விட்டான். ௧௧அந்தப் றா சாயங்காலத்தில்

அவனிடத்திற் வந் ேசர்ந்த ; இேதா,

அ ெகாத்திக்ெகாண் வந்த ஒ

ஒ வமரத்தின் இைல அதின் வாயில்

இ ந்த ; அதனால் ேநாவா மயின்ேமல்

தண் ர் ைறந் ேபாயிற் என் ெதரிந்

ெகாண்டான். ௧௨பின் ம் ஏ நாட்க க் ப்

பிற , அவன் றாைவ ெவளிேய விட்டான்;

அ அவனிடத்திற் த் தி ம்பி வரவில்ைல.

௧௩அவ க் 601 வயதா ம் வ டத்தில், தல்

மாதம் தல் ேததியிேல மயின்ேமல்

இ ந்த தண் ர் வற்ற ப்ேபாயிற் ; ேநாவா

கப்ப ன் ேமல்அ க்ைகஎ த் ப்பார்த்தான்;

மயின்ேமல் தண் ர் இல்லாதி ந்த . ௧௪

இரண்டாம் மாதம் இ பத்ேதழாம் ேததியிேல

ம காய்ந்தி ந்த . ௧௫ அப்ெபா

ேதவன் ேநாவாைவ ேநாக்கி: ௧௬ “ ம்,

உன்ேனா ட உன் ைடய மைனவி ம்,
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மகன்க ம், மகன்களின் மைனவிக ம்

கப்பைலவிட் ப் றப்ப ங்கள். ௧௭

உன்னிடத்தில் இ க்கிற அைனத் வித

உயிரினங்களாகிய பறைவகைள ம்,

ம கங்கைள ம், மயின்ேமல் ஊ கிற

அைனத் பிராணிகைள ம் உன்ேனா

ெவளிேய வரவி ; அைவகள் மயிேல

திரளாக ஈன்ெற த் , மயின்ேமல் ப கிப்

ெப கட் ம்” என்றார். ௧௮ அப்ெபா

ேநாவா ம், அவ ைடய மைனவி ம்,

மகன்க ம், மகன்களின் மைனவிக ம்

ெவளிேய வந்தார்கள். ௧௯ மயின்ேமல்

நடமா கிற அைனத் ம கங்க ம்,

ஊ கிற அைனத் பிராணிக ம்,

அைனத் பறைவக ம் வைகவைகயாகக்

கப்ப ந் ெவளிேய வந்தன. ௨0

அப்ெபா ேநாவா ெயேகாவா க்

ஒ ப டத்ைதக் கட் , த்தமான

அைனத் ம கங்களி ம், த்தமான

அைனத் பறைவகளி ம் சிலவற்ைறத்

ெதரிந் ெகாண் , அைவகைளப்

ப டத்தின்ேமல் தகனப களாகப்

ப யிட்டான். ௨௧ கந்த வாசைனையக்

ெயேகாவா கர்ந்தார். அப்ெபா ெயேகாவா:

“இனி நான் மனித க்காக மைய

சபிப்பதில்ைல;மனித ைடயஇ தயத்தின்

நிைன கள் அவ ைடய சி வய

ெதாடங்கி ெபால்லாததாக இ க்கிற ; நான்

இப்ெபா ெசய்த ேபால, இனிஅைனத்
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உயிரினங்கைள ம்அழ ப்பதில்ைல. ௨௨ ம

இ க் ம்வைரக் ம் விைதப் ம் அ ப் ம்,

ளிர்ச்சி ம் ெவப்ப ம், ேகாைடக்கால ம்

மைழக்கால ம், பக ம் இர ம் ஒழவதில்ைல”

என் தம் ைடயஉள்ளத்தில் ெசான்னார்.

௯

பின் ேதவன் ேநாவாைவ ம்,

அவ ைடய மகன்கைள ம் ஆ ர்வதித் :

“ ங்கள் ப கிப் ெப கி, மைய நிரப் ங்கள்.

௨ உங்கைளப்பற்றய பய ம் அச்ச ம்

மயி ள்ள அைனத் ம கங்க க் ம்,

ஆகாயத்தி ள்ள அைனத் ப்

பறைவக க் ம்உண்டாயி க் ம்; மயிேல

நடமா கிற அைனத் ம், ச த்திரத்தின்

ன்வைககள் அைனத் ம் உங்கள் ைகயில்

ெகா க்கப்பட்டன. ௩ நடமா கிற

உயிரினங்கள் அைனத் ம் உங்க க்

உணவாக இ க்கட் ம்; ப ைமயான

தாவரங்கைளஉங்க க் க் ெகா த்த ேபால,

அைவகள் எல்லாவற்ைற ம் உங்க க் க்

ெகா த்ேதன். ௪ இைறச்சிைய அதின்

உயிராகிய இரத்தத் டன் சாப்பிடேவண்டாம்.

௫ உங்க க் உயிராயி க்கிற உங்கள்

இரத்தத்திற்காகப் பழவாங் ேவன்;

அைனத் உயிரினங்களிடத்தி ம்

மனிதனிடத்தி ம் பழவாங் ேவன்;

மனித ைடய உயி க்காக அவனவன்

சேகாதரனிடத்தில் பழவாங் ேவன். ௬மனிதன்

ேதவசாய ல் உண்டாக்கப்பட்டதால்,

மனித ைடய இரத்தத்ைத எவன்
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சிந் கிறாேனா, அவ ைடய இரத்தம்

மனிதனாேல சிந்தப்படட் ம். ௭ ங்கள் ப கிப்

ெப கி, மயிேல திரளாகப் ெபற்ெற த்

ெப ங்கள்” என்றார். ௮ பின் ம் ேதவன்

ேநாவாைவ ம், அவ ைடய மகன்கைள ம்

ேநாக்கி: ௯ “நான் உங்கேளா ம், உங்க க் ப்

பின்வ ம் உங்கள் சந்ததிேயா ம், ௧0

உங்க டன் கப்ப ந் றப்பட்ட

அைனத் உயிரினங்கள் தல் இனிப் மயில்

பிறக்கப்ேபாகிற அைனத் உயிரினங்கள்வைர

பறைவகேளா ம், நாட் ம கங்கேளா ம்,

உங்களிடத்தில் இ க்கிற மயி ள்ள

அைனத் காட் ம கங்கேளா ம் என்

உடன்ப க்ைகைய ஏற்ப த் கிேறன்.

௧௧ இனி உயி ள்ளைவகெளல்லாம்

ெவள்ளப்ெப க்கினால்

அழ க்கப்ப வதில்ைலெயன் ம்,

மைய அழ க்க இனி ெவள்ளப்ெப க்

உண்டாவதில்ைலெயன் ம், உங்கேளா என்

உடன்ப க்ைகைய ஏற்ப த் கிேறன்”

என்றார். ௧௨ ேம ம் ேதவன்: “எனக் ம்

உங்க க் ம், உங்களிடத்தில் இ க் ம்

அைனத் உயிரினங்க க் ம், நித்திய

தைல ைறக க்ெகன் நான் ெசய்கிற

உடன்ப க்ைகயின் அைடயாளமாக: ௧௩

நான் என வானவில்ைல ேமகத்தில்

ைவத்ேதன்;அ எனக் ம் ம க் ம் உண்டான

உடன்ப க்ைகக் அைடயாளமாக இ க் ம்.

௧௪ நான் ம க் ேமலாக ேமகத்ைத



ஆதியாகமம் 40

வரச்ெசய் ம்ேபா , அந்த வானவில்

ேமகத்தில் ேதான் ம். ௧௫ அப்ெபா

எல்லா உயிரினங்கைள ம் அழ க்க இனி

தண் ரான ெவள்ளமாகப் ெப காதப ,

எனக் ம் உங்க க் ம் மாம்சமானஅைனத்

உயிரினங்க க் ம் உண்டான என்

உடன்ப க்ைகைய நிைன ேவன். ௧௬

அந்த வானவில் ேமகத்தில் ேதான் ம்ேபா ,

ேதவ க் ம் மயின்ேம ள்ளஅைனத் வித

உயிரினங்க க் ம் உண்டான நித்திய

உடன்ப க்ைகைய நான் நிைன ம்ப

அைதப் பார்ப்ேபன். ௧௭ இ எனக் ம்,

மயின்ேம ள்ள மாம்சமானஅைனத்திற் ம்

நான் ஏற்ப த்தின உடன்ப க்ைகயின்

அைடயாளம்” என் ேநாவாவிடம்

ெசான்னார். ௧௮ கப்ப ந் றப்பட்ட

ேநாவாவின் மகன்கள் ேசம், காம், யாப்ேபத்

என்பவர்கேள. காம் கானா க் த் தகப்பன்.

௧௯ இம் வ ம் ேநாவாவின் மகன்கள்;

இவர்களாேல மெயங் ம் மக்கள்

ெப கினார்கள். ௨0 ேநாவா பயிரி கிறவனாகி,

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட் னான்.

௨௧ அவன் திராட்ைசரசத்ைதக் த்

ெவறெகாண் , தன் டாரத்தில் ஆைட

விலகிப் ப த்தி ந்தான். ௨௨ அப்ெபா

கானா க் த் தகப்பனாகிய காம், தன்

தகப்ப ைடய நிர்வாணத்ைதக் கண் ,

ெவளியில் இ ந்த தன் சேகாதரர்கள்

இ வ க் ம் ெசான்னான். ௨௩அப்ெபா
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ேச ம், யாப்ேபத் ம் ஒ ஆைடைய

எ த் த் தங்க ைடய ேதாள்களின்ேமல்

ேபாட் க்ெகாண் , பின் கமாக வந் ,

தங்க ைடய தகப்பனின் நிர்வாணத்ைத

னார்கள்; அவர்கள் எதிர் கமாகப்

ேபாகாததால், தங்க ைடய தகப்பனின்

நிர்வாணத்ைதப் பார்க்கவில்ைல. ௨௪

ேநாவா திராட்ைசரசத்தின் ேபாைதெதளிந்

விழ த்தேபா , தன் இைளயமகன் தனக் ச்

ெசய்தைத அற ந் : ௨௫ “கானான்

சபிக்கப்பட்டவன், தன் சேகாதாரர்களிடம்

அ ைமக க் அ ைமயாக இ ப்பான்”

என்றான். ௨௬ “ேச ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவிற்க் ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக;

கானான் அவ க் அ ைமயாக

இ ப்பான். ௨௭ யாப்ேபத்ைத ேதவன்

ெப கச்ெசய்வார்; அவன் ேச ைடய

டாரங்களில் யி ப்பான்; கானான்

அவ க் அ ைமயாக இ ப்பான்” என்றான்.

௨௮ ெவள்ளப்ெப க்கிற் ப் பிற ேநாவா

350 வ டங்கள் உயிேரா ந்தான். ௨௯

ேநாவாவின் நாட்கெளல்லாம் 950 வ டங்கள்;

அவன்இறந்தான்.

௧0

ேநாவாவின் மகன்களாகிய ேசம், காம்,

யாப்ேபத் என்பவர்களின் வம்சவரலா :

ெவள்ளப்ெப க் க் ப் பின் அவர்க க்

மகன்கள் பிறந்தார்கள். ௨ யாப்ேபத்தின்

மகன்கள் ேகாமர், மாேகா , மாதாய், யாவான்,

பால், ேமேசக் , ராஸ் என்பவர்கள். ௩
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ேகாமரின் மகன்கள் அஸ்கினாஸ்,

ப்பாத் , ெதாகர்மா என்பவர்கள். ௪

யாவானின் மகன்கள் எ சா, தர் ஸ்,

கித் ம், ெதாதா ம் என்பவர்கள். ௫

இவர்களால் மத்திய தைரக்கடல் கள்

அவனவன் ெமாழயின ப்பைடயி ம்,

அவரவர்கள் ேகாத்திரத்தின்ப ேய ம்,

சந்ததியின்ப ேய ம் ெவவ்ேவ ேதசங்களாகப்

பிரிக்கப்பட்டன. ௬கா ைடய மகன்கள் ஷ்,

ம ஸ்ரா ம், த், கானான் என்பவர்கள். ௭

ஷ ைடயமகன்கள் ேசபா,ஆவிலா, சப்தா,

ராமா, சப்திகா என்பவர்கள். ராமாவின்

மகன்கள் ேசபா, திதான் என்பவர்கள்.

௮ ஷ் நிம்ேராைதப் ெபற்ெற த்தான்;

இவன் மயிேல பராக்கிரமசா யானான்.

௯ இவன் ெயேகாவா க் ன்பாகப்

பலத்த ேவட்ைடக்காரனாக இ ந்தான்;

ஆைகயால், “ெயேகாவா ன்பாகப் பலத்த

ேவட்ைடக்காரனான நிம்ேராைதப்ேபால”

என் ம் வழக்கச்ெசால் உண்டான . ௧0

சிெநயார் ேதசத்தி ள்ள பாேபல், ஏேரக்,

அக்காத், கல்ேன என் ம் இடங்கள் அவன்

ஆண்ட ராஜ்யத்திற் தன்ைமயான

இடங்கள். ௧௧ அந்தத் ேதசத்தி ந்

அ ர் றப்பட் ப்ேபாய், நினிேவைய ம்,

ெரெகாேபாத் பட்டணத்ைத ம், காலாைக ம்,

௧௨ நினிேவக் ம் காலா க் ம் ந வாக

ெரேசைன ம் கட் னான்; இ ெபரிய

பட்டணம். ௧௩ மஸ்ரா ம் ைம ம்,
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அனா ைம ம், ெலகா ைம ம்,

நப் ைம ம், ௧௪ பத் ைம ம்,

ெப ஸ்தரின் சந்ததிக் த் தைலவனாகிய

கஸ் கிைம ம், கப்ெதா ைம ம்

ெபற்ெற த்தான். ௧௫ கானான் தன்

த்தமகனாகிய ேதாைன ம், ஏத்ைத ம், ௧௬

எ சியர்கைள ம், எேமாரியர்கைள ம்,

கிர்காசியர்கைள ம், ௧௭ ஈவியர்கைள ம்,

அர் ரியர்கைள ம், னியர்கைள ம், ௧௮

அர்வாதியர்கைள ம், ெசமாரியர்கைள ம்,

ஆமாத்தியர்கைள ம் ெபற்ெற த்தான்; பின்

கானானியர்களின் வம்சத்தார்கள் எங் ம்

பரவினார்கள். ௧௯ கானானியர்களின்

எல்ைல ேதான் தல் ேகரார் வழயாகக்

காசாவைரக் ம், அங்கி ந் ேசாேதாம்,

ெகாேமாரா, அத்மா, ெசேபா ம் வழயாக

லாசாவைரக் ம் இ ந்த . ௨0 இவர்கேள

தங்க ைடய ேதசங்களி ம், மக்களி ள்ள

தங்க ைடய வம்சங்களின்ப ேய ம்,

ெமாழகளின்ப ேய ம் கா ைடய

சந்ததியினர். ௨௧ ேச க் ம் பிள்ைளகள்

பிறந்தார்கள்;அவன்ஏேப ைடயசந்ததியினர்

எல்ேலா க் ம் தகப்ப ம், த்தவனாகிய

யாப்ேபத் க் த் தம்பி மாக இ ந்தான்.

௨௨ ேச ைடய மகன்கள் ஏலாம், அ ர்,

அர்பக்சாத், த், ஆராம் என்பவர்கள். ௨௩

ஆரா ைடய மகன்கள் ஊத்ஸ், ல்,

ேகத்ெதர், மாஸ் என்பவர்கள். ௨௪அர்பக்சாத்

சாலாைவப் ெபற்ெற த்தான்; சாலா ஏேபைரப்
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ெபற்ெற த்தான். ௨௫ ஏேப க் இரண்

மகன்கள் பிறந்தார்கள்; ஒ வ க் ேபேல

என் ெபயர்; ஏெனனில் அவ ைடய

நாட்களில் ம பிரிக்கப்பட்ட ; அவ ைடய

சேகாதரன் ெபயர் ெயாக்தான். ௨௬ெயாக்தான்

அல்ேமாதாைத ம், சாேலப்ைப ம்,

அசர்மாேவத்ைத ம், ேயராைக ம்,

௨௭ அேதாராைம ம், ஊசாைல ம்,

திக்லாைவ ம், ௨௮ ஓபாைல ம்,

அபிமாேவைல ம், ேசபாைவ ம், ௨௯

ஓப் ைர ம், ஆவிலாைவ ம், ேயாபாைப ம்

ெபற்ெற த்தான்; இவர்கள் அைனவ ம்

ெயாக்தா ைடய மகன்கள். ௩0இவர்க ைடய

யி ப் ேமசா வங்கி, கிழக்ேக ள்ள

மைலயாகிய ெசப்பா க் ப் ேபாகிற

வழவைரக் ம் இ ந்த . ௩௧ இவர்கேள

தங்க ைடய ேதசங்களி ம், மக்களி ள்ள

தங்க ைடய வம்சங்களின்ப ேய ம்,

ெமாழகளின்ப ேய ம் ேச ைடய

சந்ததியினர். ௩௨தங்க ைடயமக்களி ள்ள

சந்ததிகளின்ப ேய ேநாவா ைடய

மகன்களின் வம்சங்கள் இைவகேள;

ெவள்ளப்ெப க் க் ப் பிற இவர்களால்

மயிேல மக்கள் பிரிந்தனர்.

௧௧

மெயங் ம் ஒேர ெமாழ ம், ஒேர

விதமான ேபச் ம் இ ந்த . ௨ மக்கள்

கிழக்ேகயி ந் பயணம்ெசய் ம்ேபா ,

சிெநயார் ேதசத்தில் சம மையக்கண் ,அங்ேக

யி ந்தார்கள். ௩அப்ெபா அவர்கள்:
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“நாம் ெசங்கல் அ த் , அைத நன்றாகச்

ேவாம் வா ங்கள்” என் ஒ வேரா

ஒ வர் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்; கல் க் ப்

பதிலாக ெசங்க ம், சாந் க் ப் பதிலாக

நிலக் ம் அவர்க க் இ ந்த . ௪

பின் ம் அவர்கள்: “நாம் மெயங் ம்

சிதற ப்ேபாகாதப , நமக் ஒ நகரத்ைத ம்,

வானத்ைதத் ெதா மள ஒ ேகா ரத்ைத ம்

கட் , நமக் ப் ெபயர் உண்டாகச் ெசய்ேவாம்

வா ங்கள்”என் ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௫ மனிதர்கள் கட் கிற நகரத்ைத ம்

ேகா ரத்ைத ம் பார்க்கிறதற் க் ெயேகாவா

இறங்கினார். ௬ அப்ெபா ெயேகாவா:

“இேதா, மக்கள் ஒேர ட்டமாக இ க்கிறார்கள்;

அவர்கள் அைனவ க் ம் ஒேர

ெமாழ ம் இ க்கிற ; அவர்கள் இைதச்

ெசய்யத்ெதாடங்கினார்கள்; இப்ெபா ம்

தாங்கள் ெசய்ய நிைனத்த ஒன் ம்

தைடபடா என் இ க்கிறார்கள். ௭ நாம்

இறங்கிப்ேபாய், ஒ வர் ேப வைதமற்ெறா வர்

ரிந் ெகாள்ளாதப , அங்ேக அவர்கள்

ெமாழையத் தா மாறாக் ேவாம்” என்றார். ௮

அப்ப ேய ெயேகாவா அவர்கைள அந்த

இடத்தி ந் ம ெயங் ம் சிதற ப்ேபாகச்

ெசய்தார்; அப்ெபா நகரம் கட் வைத

விட் விட்டார்கள். ௯ மெயங் ம் ேபசப்பட்ட

ெமாழையக் ெயேகாவா அந்த இடத்தில்

தா மாறாக்கியதால், அதின் ெபயர் பாேபல்

எனப்பட்ட ; ெயேகாவா அவர்கைள அந்த
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இடத்தி ந் ம ெயங் ம் சிதற ப்ேபாகச்

ெசய்தார். ௧0 ேச ைடய வம்சவரலா :

ெவள்ளப்ெப க் ஏற்பட் 2 வ டங்க க் ப்

பிற , ேசம் 100 வயதானேபா ,

அர்பக்சாத்ைதப் ெபற்ெற த்தான். ௧௧ ேசம்

அர்பக்சாத்ைதப் ெபற்றபின் 500 வ டங்கள்

உயிேரா ந் மகன்கைள ம்மகள்கைள ம்

ெபற்ெற த்தான். ௧௨ அர்பக்சாத் 35

வயதானேபா சாலாைவப் ெபற்ெற த்தான்.

௧௩ சாலாைவப் ெபற்றபின் அர்பக்சாத் 403

வ டங்கள் உயிேரா ந் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௧௪ சாலா 30

வயதானேபா ஏேபைரப் ெபற்ெற த்தான்.

௧௫ ஏேபைரப் ெபற்றபின் சாலா 403

வ டங்கள் உயிேரா ந் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௧௬ஏேபர் 34

வயதானேபா ேபேலைகப்ெபற்ெற த்தான்.

௧௭ ேபேலைகப் ெபற்றபின் ஏேபர் 430

வ டங்கள் உயிேரா ந் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௧௮ ேபேல

30 வயதானேபா ெர ைவப் ெபற்ெற த்தான்.

௧௯ ெர ைவப் ெபற்றபின் ேபேல 209

வ டங்கள் உயிேரா ந் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௨0ெர 32

வயதானேபா ெச ைகப் ெபற்ெற த்தான்.

௨௧ ெச ைகப் ெபற்றபின் ெர 207

வ டங்கள் உயிேரா ந் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௨௨ெச

ப்ப 30 நாேகாைரப் ெபற்ெற த்தான்.
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௨௩ நாேகாைரப் ெபற்றபின் ெச 200

வ டங்கள் உயிேரா ந் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௨௪நாேகார் 29

வயதானேபா ேதராைகப் ெபற்ெற த்தான்.

௨௫ ேதராைகப் ெபற்றபின் நாேகார் 119

வ டங்கள் உயிேரா ந் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்ெற த்தான். ௨௬

70 வயதானேபா ஆபிராம், நாேகார்,

ஆரான் என்பவர்கைளப் ெபற்ெற த்தான்.

௨௭ ேதரா ைடய வம்சவரலா : ேதரா

ஆபிராம், நாேகார், ஆரான் என்பவர்கைளப்

ெபற்ெற த்தான்; ஆரான் ேலாத்ைதப்

ெபற்ெற த்தான். ௨௮ ஆரான் தன் பிறந்த

இடமாகிய ஊர் என்கிற கல்ேதயர் ேதசத் ப்

பட்டணத்திேல தன் தகப்பனாகிய

ேதரா இறப்பதற் ன்ேன இறந்தான்.

௨௯ ஆபிரா ம் நாேகா ம் தி மணம்

ெசய்தார்கள்; ஆபிரா ைடய மைனவிக்

சாராய் என் ெபயர்; நாேகா ைடய

மைனவிக் ம ல்க்காள் என் ெபயர்;

இவள் ஆரா ைடய மகள்; அந்த ஆரான்

ம ல்க்கா க் ம் இஸ்கா க் ம் தகப்பன். ௩0

சாராய்க் க் ழந்ைதயில்ைல; மல யாக

இ ந்தாள். ௩௧ ேதரா தன் மகனாகிய

ஆபிராைம ம், ஆரா ைடய மக ம்,

தன் ைடய ேபர மாயி ந்த ேலாத்ைத ம்,

ஆபிரா ைடய மைனவியாகிய தன் ைடய

ம மகள் சாராைய ம்அைழத் க்ெகாண் ,

அவர்க டன்ஊர் என்கிற கல்ேதயர்க ைடய



ஆதியாகமம் 48

பட்டணத்ைதவிட் , கானான் ேதசத்திற் ப்

ேபாகப் றப்பட்டான்; அவர்கள்

ஆரான்வைரக் ம் வந்தேபா , அங்ேக

தங்கிவிட்டார்கள். ௩௨ ேதரா ைடய ஆ

நாட்கள் 205 வ டங்கள்; ேதரா ஆரானிேல

இறந்தான்.

௧௨

ெயேகாவாஆபிராைம ேநாக்கி: “ உன்

பிறந்த ேதசத்ைத ம், உன்இனத்ைத ம், உன்

தகப்ப ைடய ட்ைட ம்விட் ப் றப்பட் ,

நான் உனக் க் காண்பிக் ம் ேதசத்திற் ப் ேபா.

௨ நான் உன்ைனப் ெபரிய இனமாக்கி,

உன்ைன ஆ ர்வதித் , உன் ெபயைரப்

ெப ைமப்ப த் ேவன்; ஆ ர்வாதமாக

இ ப்பாய். ௩உன்ைனஆ ர்வதிக்கிறவர்கைள

ஆ ர்வதிப்ேபன், உன்ைனச் சபிக்கிறவைனச்

சபிப்ேபன்; மயி ள்ளவம்சங்கெளல்லாம்

உன் லம் ஆ ர்வதிக்கப்ப ம்” என்றார். ௪

ெயேகாவா ஆபிரா க் ச் ெசான்னப ேய

அவன் றப்பட் ப்ேபானான்; ேலாத் ம்

அவேனா டப் ேபானான். ஆபிராம்

ஆராைனவிட் ப் றப்பட்டேபா , 75

வய ள்ளவனாக இ ந்தான். ௫ ஆபிராம்

தன் மைனவியாகிய சாராைய ம், தன்

சேகாதர ைடய மகனாகிய ேலாத்ைத ம்,

தாங்கள் சம்பாதித்தி ந்த தங்கள் ெசாத் க்கள்

எல்லாவற்ைற ம், ஆரானிேல வாங்கியி ந்த

மக்கைள ம் ட் க்ெகாண் , அவர்கள்

கானான் ேதசத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபாய்,

கானான் ேதசத்ைதச் ெசன்றைடந்தார்கள். ௬
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ஆபிராம்அந்த ேதசத்தில் ற்ற த்திரிந் ேகம்

என் ம் இடத்திற் அ கி ள்ள ேமாேர

என் ம் சம மவைரக் ம் வந்தான்;

அந்தக் காலத்திேல கானானியர்கள் அந்த

ேதசத்தில் இ ந்தார்கள். ௭ ெயேகாவா

ஆபிரா க் க் காட்சியளித் : “உன் சந்ததிக்

இந்த ேதசத்ைதக் ெகா ப்ேபன்” என்றார்.

அப்ெபா அவன் தனக் க் காட்சியளித்த

ெயேகாவா க் அங்ேக ஒ ப டத்ைதக்

கட் னான். ௮ பின் அவன் அந்த

இடத்ைதவிட் ெபத்ேத க் க் கிழக்ேக

இ க் ம் மைலக் ப் ேபாய், ெபத்ேதல் தனக்

ேமற்காக ம் ஆ கிழக்காக ம் இ க்கக்

டாரம்ேபாட் , அங்ேக ெயேகாவா க் ஒ

ப டத்ைதக் கட் , ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைதத் ெதா ெகாண்டான். ௯அதற் ப்

பிற ஆபிராம் றப்பட் , ெதற்ேக பயணம்

ெசய்தான். ௧0 அந்த ேதசத்திேல பஞ்சம்

உண்டான ; ேதசத்திேல பஞ்சம் க ைமயாக

இ ந்ததால், ஆபிராம் எகிப் ேதசத்திேல

தங் வதற்காகஅந்த இடத்திற் ப் ேபானான்.

௧௧ அவன் எகிப்திற் அ கில் வந்தேபா ,

தன் மைனவி சாராையப் பார்த் : “

பார்ப்பதற் அழ ள்ள ெபண் என் எனக் த்

ெதரி ம். ௧௨ எகிப்தியர்கள் உன்ைனப்

பார்க் ம்ேபா , என் ைடய மைனவி என்

ெசால் , என்ைனக் ெகான் ேபாட் ,

உன்ைன உயிேரா ைவப்பார்கள். ௧௩

ஆைகயால், உன்னால் எனக் நன்ைம
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உண்டாவதற் ம், உன்னாேல என் உயிர்

பிைழப்பதற் ம், உன்ைன என் ைடய

சேகாதரி என் ெசால்” என்றான். ௧௪ஆபிராம்

எகிப்திற் வந்தேபா , எகிப்தியர்கள்அந்தப்

ெபண்ைண ம ந்த அழ ள்ளவெளன்

கண்டார்கள். ௧௫ பார்ேவா ைடய

பிர க்க ம் அவைளக்கண் , பார்ேவா க்

ன்பாக அவைளப் கழ்ந்தார்கள்.

அப்ெபா அந்தப் ெபண் பார்ேவா ைடய

அரண்மைனக் க் ெகாண் ேபாகப்பட்டாள்.

௧௬ அவளால் அவன் ஆபிரா க் த் தய

ெசய்தான்; அவ க் ஆ மா க ம்,

ஆண் க ைதக ம், ெபண் க ைதக ம்,

ேவைலக்காரர்க ம், ேவைலக்காரிக ம்,

ஒட்டகங்க ம் கிைடத்தன. ௧௭ஆபிரா ைடய

மைனவியாகிய சாராயிக்காகக் ெயேகாவா

ேதவன் பார்ேவாைன ம், அவ ைடய

ட்டார்கைள ம் ெகா ய வாைதகளால்

வாதித்தார். ௧௮ அப்ெபா பார்ேவான்

ஆபிராைம அைழத் : “ எனக் ஏன்

இப்ப ச் ெசய்தாய்? இவள் உன் ைடய

மைனவி என் எனக் த் ெதரிவிக்காமல்

ேபானெதன்ன? ௧௯ இவைள உன் ைடய

சேகாதரி என் ஏன் ெசால்லேவண் ம்?

இவைள நான் எனக் மைனவியாக்கிக்

ெகாண் ப்ேபேன; இேதா உன் ைடய

மைனவி;இவைளஅைழத் க்ெகாண் ேபா”

என் ெசான்னான். ௨0பார்ேவான்அவைனக்

ற த் த் தன் ைடய மனிதர்க க் க்
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கட்டைள ெகா த்தான்; அவர்கள்

அவைன ம், அவ ைடய மைனவிைய ம்

அவ க் உண்டான எல்லாவற்ைற ம்

அ ப்பிவிட்டார்கள்.

௧௩

ஆபிரா ம்,அவ ைடயமைனவி ம்,

அவ க் உண்டான அைனத் ம்,

அவ டேன ேலாத் ம், எகிப்ைத

விட் ெதன்திைசக் வந்தார்கள். ௨

ஆபிராம் ம க வன்க ம் ெவள்ளி ம்

ெபான் மான ெசாத் க்கைள ைடய

ெசல்வந்தனாக இ ந்தான். ௩ அவன்

தன் ைடய பயணங்களில் ெதற்ேகயி ந்

ெபத்ேதல்வைரக் ம், ெபத்ேத க் ம்ஆ க் ம்

ந வாகத் தான் ன் டாரம்ேபாட்ட ம், ௪

தான் தன் த ல் ஒ ப டத்ைத

உண்டாக்கின மான இடம்வைரக் ம்

ேபானான்;அங்ேகஆபிராம் ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைதத் ெதா ெகாண்டான்.

௫ ஆபிரா டன் வந்த ேலாத் க் ம்

ஆ மா க ம் ஜனங்க ம் இ ந்தார்கள். ௬

அவர்கள் ஒன்றாகக் யி க்க அந்த இடம்

அவர்க க் ப் ேபா மனதாக இல்ைல;

அவர்க ைடய ெசாத் க்கள் அதிகமாக

இ ந்ததால்,அவர்கள்ஒன்றாகக் யி க்க

வசதி இல்லாமற்ேபான . ௭ஆபிரா ைடய

ேமய்ப்பர்க க் ம் ேலாத் ைடய

ேமய்ப்பர்க க் ம் வாக் வாதம் உண்டான .

அந்தக் காலத்தில் கானானிய ம் ெபரிசிய ம்

அந்த ேதசத்தில் யி ந்தார்கள். ௮ஆபிராம்
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ேலாத்ைத ேநாக்கி: “எனக் ம் உனக் ம்,

என் ேமய்ப்ப க் ம் உன் ேமய்ப்ப க் ம்

வாக் வாதம் ேவண்டாம்; நாம் சேகாதரர்கள். ௯

இந்த ேதசெமல்லாம் உனக் ன்பாக

இ க்கிற அல்லவா? என்ைனவிட் ப்

பிரிந் ேபாகலாம்; இட றம் ேபானால்,

நான் வல றம் ேபாகிேறன்; வல றம்

ேபானால், நான் இட றம் ேபாகிேறன்”

என்றான். ௧0அப்ெபா ேலாத் ற்ற ம்

பார்த் : ேயார்தான் நதிக் அ கி ள்ள

சம ம வ ம் ர்வளம் உள்ளதாக

இ ப்பைதக்கண்டான். ெயேகாவா

ேசாேதாைம ம் ெகாேமாராைவ ம்

அழ க் ம் ன்ேன, ேசாவா க் ப் ேபா ம்

வழவைரக் ம் அ ெயேகாவா ைடய

ேதாட்டத்ைதப்ேபால ம் எகிப்

ேதசத்ைதப்ேபால ம் இ ந்த . ௧௧

அப்ெபா ேலாத் ேயார்தா க்

அ கி ள்ள சம ம வைத ம்

ேதர்ந்ெத த் , கிழக்ேக றப்பட் ப்ேபானான்.

இப்ப அவர்கள் ஒ வைர ஒ வர் விட் ப்

பிரிந்தார்கள். ௧௨ ஆபிராம் கானான்

ேதசத்தில் யி ந்தான்; ேலாத்

அந்த ேயார்தா க் அ கி க் ம்

சம மயி ள்ளபட்டணங்களில் யி ந் ,

ேசாேதா க் ச் ெசல் ம் வழயில் டாரம்

ேபாட்டான். ௧௩ ேசாேதாம ன் மக்கள்

ெபால்லாதவர்க ம் ெயேகாவா க் ன்பாக

மகா பாவிக மாக இ ந்தார்கள். ௧௪ ேலாத்



ஆதியாகமம் 53

ஆபிராைமவிட் ப் பிரிந்தபின் , ெயேகாவா

ஆபிராைம ேநாக்கி: “உன் கண்கைள

ஏெற த் , இ க்கிற இடத்தி ந்

வடக்ேக ம், ெதற்ேக ம், கிழக்ேக ம், ேமற்ேக ம்

ேநாக்கிப் பார். ௧௫ பார்க்கிற இந்த ம

வைத ம் நான் உனக் ம் உன் சந்ததிக் ம்

என்ைறக் ம் இ க் ம்ப க் ெகா த் , ௧௬

உன் சந்ததிைய மயின் ைளப்ேபாலப்

ெப கச்ெசய்ேவன்; ஒ வன் மயின்

ைள எண் வதற் மானால், உன்

சந்ததிைய ம் எண்ண ம். ௧௭ எ ந்

ேதசத்தின் ள ம் அகல ம் எ வைரேயா,

அ வைர நடந் திரி; உனக் அைதத்

த ேவன்” என்றார். ௧௮அப்ெபா ஆபிராம்

டாரத்ைதப் ெபயர்த் க்ெகாண் ேபாய்,

எபிேரானி க் ம் மம்ேரயின் சம ம க் ப்

ேபாய் யி ந் , அங்ேக ெயேகாவா க் ஒ

ப டத்ைதக் கட் னான்.

௧௪

சிெநயாரின் ராஜாவாகியஅம்ராப்ேப ம்,

ஏலாசாரின் ராஜாவாகியஅரிேயா ம், ஏலாம ன்

ராஜாவாகியெகதர்லா ேகாேம ம், ேகாயிம ன்

ராஜாவாகிய திதியா ம் இ ந்த நாட்களில்;

௨ அவர்கள் ேசாேதாம ன் ராஜாவாகிய

ேபராேவா ம், ெகாேமாராவின் ராஜாவாகிய

பிர்சாேவா ம், அத்மாவின் ராஜாவாகிய

சிெநயாேவா ம், ெசேபா ம ன் ராஜாவாகிய

ெசேமபேரா ம், ேசாவார் என் ம் ேபலாவின்

ராஜாேவா ம் த்தம் ெசய்தார்கள். ௩

இவர்கள் எல்ேலா ம் உப் க்கடலாகிய சித் ம்
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பள்ளத்தாக்கிேல னார்கள். ௪இவர்கள் 12

வ டங்கள் ெகதர்லாேகாேமைரச் ேசவித் , 13

ஆம் வ டத்திேல கலகம் ெசய்தார்கள். ௫ 14

ஆம் வ டத்திேல ெகதர்லாேகாேம ம்,

அவேனா யி ந்த ராஜாக்க ம்

வந் , அஸ்தேராத்கர்னா ம ேல இ ந்த

ெரப்பா மயைர ம், காம ேல இ ந்த

சிமயைர ம், சாேவ ரியத்தா ம ேலஇ ந்த

ஏமயைர ம், ௬ ேச ர் மைலகளில் இ ந்த

ஓரியைர ம், வனாந்திரத்திற் அ கி ள்ள

எல்பாரான்வைர ேதாற்க த் , ௭ தி ம்பிக்

காேதஸ் என் ம் என்ம ஸ்பாத் க்

வந் , அமேலக்கியர்க ைடய நா

வைத ம், ஆசாேசான் தாமாரிேல

யி ந்த எேமாரியைர ம் டஅழ த்தார்கள்.

௮ அப்ெபா ேசாேதாம ன் ராஜா ம்,

ெகாேமாராவின் ராஜா ம், அத்மாவின்

ராஜா ம், ெசேபா ம ன் ராஜா ம், ேசாவார்

என் ம் ேபலாவின் ராஜா ம் றப்பட் சித் ம்

பள்ளத்தாக்கிேல, ௯ ஏலாம ன் ராஜாவாகிய

ெகதர்லாேகாேமேரா ம், ேகாயிம ன்

ராஜாவாகிய திதியாேலா ம், சிெநயாரின்

ராஜாவாகியஅம்ராப்ேபேலா ம், ஏலாசாரின்

ராஜாவாகிய அரிேயாேகா ம் த்தம்ெசய்யப்

றப்பட் , அந்த ஐந் ராஜாக்கேளா ம் இந்த

நான் ராஜாக்க ம் த்தம் ெசய்தார்கள். ௧0

அந்த சித் ம் பள்ளத்தாக்கில் நிலக் ல்

உண்டா ம் கிண கள் இ ந்தன. ேசாேதாம்

ெகாேமாராவின் ராஜாக்கள் ேதாற் ஓ
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அங்ேக வி ந்தார்கள்; த ள்ளவர்கள்

மைலக க் ஓ ப்ேபானார்கள். ௧௧

அப்ெபா அவர்கள் ேசாேதாம ம்

ெகாேமாராவி ள்ள ெபா ட்கள் மற் ம்

உண ப்ெபா ட்கள் எல்லாவற்ைற ம்

எ த் க்ெகாண் ேபாய்விட்டார்கள். ௧௨

ஆபிராம ன் சேகாதர ைடய மகனாகிய

ேலாத் ேசாேதாம ேல யி ந்ததால்,

அவைன ம்,அவ ைடயெபா ட்கைள ம்

ெகாண் ேபாய்விட்டார்கள். ௧௩தப்பிேயா ன

ஒ வன் எபிெரயனாகிய ஆபிராமடத்தில்

வந் அைதத் ெதரிவித்தான்; ஆபிராம்

தன் டன் உடன்ப க்ைக ெசய்தி ந்த

மனிதர்களாகிய எஸ்ேகா க் ம்,

ஆேந க் ம் சேகாதரனாகிய மம்ேர என் ம்

எேமாரிய ைடய சம மயிேலஅப்ெபா

யி ந்தான். ௧௪ தன் சேகாதரன்

சிைறயாகக் ெகாண் ேபாகப்பட்டைத

ஆபிராம் ேகள்விப்பட்டேபா , அவன்

தன் ட் ேல பிறந்த த்தப்பயிற்சி

ெபற்றவர்களாகிய 318 ஆட்க க் ம்

ஆ தம் அணிவித் , தாண் என் ம்

ஊர்வைரஅவர்கைளத் ெதாடர்ந் ேபாய், ௧௫

இர ேநரத்திேல அவ ம், அவ ைடய

ேவைலக்கார ம் பிரிந் , க்களாக

அவர்கள்ேமல் வி ந் , அவர்கைளத்

ேதாற்க த் , தமஸ் க் இட றமான

ஓபாவைரத் ரத்தி, ௧௬ அைனத்

ெபா ட்கைள ம் தி ப்பிக்ெகாண் வந்தான்;
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தன் சேகாதரனாகிய ேலாத்ைத ம்,

அவ ைடய ெபா ட்கைள ம்,

ெபண்கைள ம், மக்கைள ம்

தி ப்பிக்ெகாண் வந்தான். ௧௭ அவன்

ெகதர்லாேகாேமைர ம், அவேனா ந்த

ராஜாக்கைள ம் ேதாற்க த் த்

தி ம்பிவ கிறேபா , ேசாேதாம ன் ராஜா

றப்பட் , ராஜாவின் பள்ளத்தாக்

என் ம் சாேவ பள்ளத்தாக் வைர

அவ க் எதிர்ெகாண் ேபானான். ௧௮

அன்ற ம், உன்னதமான ேதவ ைடய

ஆசாரியனாயி ந்த சாேலம ன் ராஜாவாகிய

ெமல்கிேசேதக் அப்ப ம் திராட்ைசரச ம்

ெகாண் வந் , ௧௯அவைனஆ ர்வதித் :

“வானத்ைத ம் மைய ம் உைடயவராகிய

உன்னதமான ேதவ ைடய ஆ ர்வாதம்

ஆபிரா க் உண்டாவதாக. ௨0 உன்

எதிரிகைள உன் ைகயில் ஒப் க்ெகா த்த

உன்னதமான ேதவ க் ஸ்ேதாத்திரம்”

என் ெசான்னான். இவ க் ஆபிராம்

எல்லாவற்ற ம் தசமபாகம் ெகா த்தான். ௨௧

ேசாேதாம ன் ராஜா ஆபிராைம ேநாக்கி:

“மக்கைளஎனக் த் தா ம், ெபா ட்கைள ர்

எ த் க்ெகாள் ம்” என்றான். ௨௨அதற்

ஆபிராம் ேசாேதாம ன் ராஜாைவப் பார்த் ;

“ஆபிராைமெசல்வந்தனாக்கிேனன் என் ர்

ெசால்லாம க்க நான் ஒ ைலயாகி ம்

காலணியின் வாைரயாகி ம், உமக்

உண்டானைவகளில் ஒன்ைறயாகி ம்
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எ த் க்ெகாள்ளமாட்ேடன் என் , ௨௩

வானத்ைத ம் மைய ம் உைடயவராகிய

உன்னதமான ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ேநராக என் ைகைய உயர்த் கிேறன். ௨௪

வா பர்கள் சாப்பிட்ட ேபாக, என் டன்

வந்த ஆேநர், எஸ்ேகால், மம்ேர என் ம்

மனிதர்க ைடய பங் மாத்திரேம

வரேவண் ம்; இவர்கள் தங்க ைடய

பங் கைளஎ த் க்ெகாள்ளட் ம்” என்றான்.

௧௫

இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின் ,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதஆபிரா க் த்

தரிசனத்திேலஉண்டாகி,அவர்: “ஆபிராேம,

பயப்படாேத; நான் உனக் க் ேகடக ம், உனக்

மகா ெபரிய பல மாக இ க்கிேறன்”

என்றார். ௨ அதற் ஆபிராம்: “ெயேகாவா

ஆண்டவேர, அ ேய க் என்ன த ர்?

நான் ழந்ைதயில்லாமல் இ க்கிேறேன;

தமஸ் ஊைரச் ேசர்ந்த இந்த எ ேயசர் என்

ட்ைடப் பராமரிக்கிறவனாக இ க்கிறாேன”

என்றான். ௩ பின் ம் ஆபிராம்: “ேதவ ர்

எனக் வாரி அ ளவில்ைல; இேதா என்

ட் ேல பிறந்த பிள்ைள எனக் வாரிசாக

இ க்கிறான்” என்றான். ௪ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத அவ க்

உண்டாகி: “இவன் உனக் வாரி அல்ல,

உனக் ப் பிறப்பவேன உனக் வாரி

ஆவான்” என் ெசால் , ௫அவர்அவைன

ெவளிேய அைழத் : “ வானத்ைத

அண்ணாந் பார், நட்சத்திரங்கைளஉன்னாேல



ஆதியாகமம் 58

எண்ண மானால்,அைவகைளஎண்

என் ெசால் ; பின் அவைனேநாக்கி: “உன்

சந்ததி இந்தவிதமாக இ க் ம்” என்றார். ௬

அவன்ெயேகாவாைவவி வாசித்தான்,அைத

அவர் அவ க் தியாகக் க தினார். ௭

பின் ம் அவர் அவைன ேநாக்கி:

“இந்த ேதசத்ைத உனக் ச் ெசாந்தமாகக்

ெகா ப்பதற்காக, உன்ைன ஊர் என்கிற

கல்ேதயர்க ைடய பட்டணத்தி ந்

அைழத் வந்த ெயேகாவா நாேன” என்றார். ௮

அதற் அவன்: “ெயேகாவாஆண்டவேர, நான்

அைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ேவன் என்

எதினால் அறேவன் என்றான். ௯ அதற்

அவர்: “ ன் வய இளங்கன்ைற ம்,

ன் வய ெவள்ளாட்ைட ம்,

ன் வய ஆட் க்கடாைவ ம், ஒ

காட் ப் றாைவ ம், ஒ றாக் ஞ்ைச ம்,

என்னிடத்தில் ெகாண் வா” என்றார். ௧0

அவன் அைவகள் எல்லாவற்ைற ம்

அவரிடத்தில் ெகாண் வந் , அைவகைள

ந வாகத் ண் த் , இ ப திகைள ம்

ஒன் க்ெகான் எதிராக ைவத்தான்;

பறைவகைளஅவன் ண் க்கவில்ைல. ௧௧

பறைவகள்அந்தஉடல்களின்ேமல்இறங்கின;

அைவகைள ஆபிராம் ரத்தினான். ௧௨

ரியன் மைற ம்ேபா , ஆபிரா க்

ஆழ்ந்த க்கம் வந்த ; பய ண்டாக் ம்

காரி ள் அவைன க்ெகாண்ட . ௧௩

அப்ெபா அவர்ஆபிராைம ேநாக்கி: உன்
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சந்ததியினர் தங்க ைடயதல்லாத அந்நிய

ேதசத்திேல பரேதசிகளாக இ ந் , அந்த

ேதசத்தார்க க் அ ைமகளாக இ ப்பார்கள்

என் ம், அவர்களால் 400 வ டங்கள்

உபத்திரவப்ப வார்கள் என் ம், நிச்சயமாக

அறயேவண் ம். ௧௪ இவர்கள் அ ைமயாக

இ க் ம் ேதசத்ைத நான் நியாயந் ர்ப்ேபன்;

பின் ம ந்த ெபா ட்க டேன றப்பட்

வ வார்கள். ௧௫ சமாதானத்ேதா உன்

ன்ேனார்களிடத்தில் ேச வாய்; நல்ல

திர்வயதிேலஅடக்கம்ெசய்யப்ப வாய். ௧௬

நான்காம் தைல ைறயிேல அவர்கள் இந்த

இடத்திற் த் தி ம்பவ வார்கள்; ஏெனன்றால்

எேமாரியர்க ைடய அக்கிரமம் இன் ம்

நிைறவாகவில்ைல” என்றார். ௧௭ ரியன்

மைறந் காரி ள் உண்டானபின் , இேதா,

ைககிற ைள ம், அந்தத் ண் களின்

ந ேவ கடந் ேபாகிறஅக்கினிஜூவாைல ம்

ேதான்றன. ௧௮ அந்த நாளிேல ெயேகாவா

ஆபிராேமா உடன்ப க்ைகெசய் , “எகிப்தின்

நதி வங்கி ஐப்பிராத் நதி என் ம் ெபரிய

நதிவைர உள்ள ம், ௧௯ ேகனிய ம்,

ெகனிசிய ம், கத்ேமானிய ம், ௨0ஏத்திய ம்,

ெபரிசிய ம், ெரப்பா மய ம், ௨௧

எேமாரிய ம், கானானிய ம், கிர்காசிய ம்,

எ சிய ம் என்பவர்கள் இ க்கிற மான

இந்த ேதசத்ைத உன் ைடய சந்ததிக் க்

ெகா த்ேதன்” என்றார்.
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௧௬

ஆபிரா ைடய மைனவியாகிய

சாராய்க் க் ழந்ைதயில்லாமல்

இ ந்த . எகிப் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த

ஆகார் என் ம் ெபயர்ெகாண்ட ஒ

அ ைமப்ெபண் அவ க் இ ந்தாள். ௨

சாராய் ஆபிராைம ேநாக்கி: “நான்

ழந்ைதெபறாம க்கக் ெயேகாவா

என் கர்ப்பத்ைத அைடத்தி க்கிறார்;

என் அ ைமப்ெபண்ேணா ேச ம்,

ஒ ேவைள அவளால் என் ைடய

ம்பம் கட்டப்ப ம்” என்றாள். சாராயின்

வார்த்ைதயின்ப ஆபிராம் ெசய்தான். ௩

ஆபிராம் கானான்ேதசத்தில் பத் வ டங்கள்

யி ந்தபின் ,ஆபிராம ன் மைனவியாகிய

சாராய் எகிப் ேதசத்தாளான தன்

அ ைமப்ெபண்ணாகியஆகாைரஅைழத் ,

அவைளத் தன் கணவனாகிய ஆபிரா க்

ம மைனயாட் யாகக் ெகா த்தாள். ௪

அவன் ஆகா டன் இைணந்தேபா ,

அவள் கர்ப்பந்தரித்தாள்; அவள், தான்

கர்ப்பவதியானைதக் கண்டேபா , தன்

எஜமானிைய அற்பமாக நிைனத்தாள். ௫

அப்ெபா சாராய் ஆபிராைம ேநாக்கி:

“எனக் ேநரிட்ட அநியாயம் உம்ேமல்

ம ம்; என் ைடய அ ைமப்ெபண்ைண

உம் ைடய ம யிேல ெகா த்ேதன்; அவள்

தான் கர்ப்பவதியானைதக் கண் என்ைன

அற்பமாக நிைனக்கிறாள்; ெயேகாவா எனக் ம்

உமக் ம் ந நிைலயாக நியாயந் ர்ப்பாராக”
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என்றாள். ௬ அதற் ஆபிராம் சாராைய

ேநாக்கி: “இேதா, உன் அ ைமப்ெபண்

உன் அதிகாரத்திற் ள் இ க்கிறாள்; உன்

பார்ைவக் நலமாகத் ேதான் கிறப

அவ க் ச் ெசய் என்றான். அப்ெபா

சாராய் அவைளக் க னமாக நடத்தியதால்

அவள் அவைளவிட் ஓ ப்ேபானாள். ௭

ெயேகாவா ைடய தனானவர் அவைள

வனாந்திரத்திேல க் ப்ேபாகிற வழய ேக

இ க்கிற ற் அ கில் கண் : ௮

“சாராயின் அ ைமப்ெபண்ணாகிய ஆகாேர,

எங்ேகயி ந் வ கிறாய்? எங்ேக

ேபாகிறாய்? என் ேகட்டார்; அவள்: “நான்

என் எஜமானியாகிய சாராையவிட்

ஓ ப்ேபாகிேறன் என்றாள். ௯ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய தனானவர்: “ உன்

எஜமானியிடத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாய்,

அவ ைடயஅதிகாரத்திற் ள் அடங்கியி ”

என்றார். ௧0 பின் ம் ெயேகாவா ைடய

தனானவர் அவைள ேநாக்கி: “உன்

சந்ததிைய மக ம் ெப கச்ெசய்ேவன்; அ

ெப கி, எண்ணி யாததாக இ க் ம்”

என்றார். ௧௧ பின் ம் ெயேகாவா ைடய

தனானவர் அவைள ேநாக்கி: “

கர்ப்பவதியாக இ க்கிறாய், ஒ மகைனப்

ெபற்ெற ப்பாய்; ெயேகாவா உன்

அங்கலாய்ப்ைபக் ேகட்டதால், அவ க்

இஸ்மேவல் என் ெபயரி வாயாக. ௧௨

அவன் ெகா ரமான மனிதனாக இ ப்பான்;
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அவ ைடய ைக எல்ேலா க் ம்

விேராதமாக ம், எல்ேலா ைடய ைக ம்

விேராதமாக ம் இ க் ம்; தன் சேகாதரர்கள்

எல்ேலா க் ம் எதிராகக் யி ப்பான்”

என்றார். ௧௩அப்ெபா அவள்: “என்ைனக்

காண்பவைர நா ம் இந்த இடத்தில் கண்ேடன்

அல்லவா என் ெசால் , தன் டன் ேபசின

ெயேகாவா க் ர் என்ைனக்காண்கிற

ேதவன்” என் ெபயரிட்டாள். ௧௪ஆைகயால்,

அந்தக் கிணற்ற ன் ெபயர் லகாய்ேரா

எனப்பட்ட ; அ காேத க் ம் ேபேரத் க் ம்

ந ேவ இ க்கிற . ௧௫ஆகார் ஆபிரா க்

ஒ மகைனப் ெபற்ெற த்தாள்; ஆபிராம்

ஆகார் ெபற்ற தன் மக க் இஸ்மேவல்

ெபயரிட்டான். ௧௬ ஆகார் ஆபிரா க்

இஸ்மேவைலப்ெபற்ெற த்தேபா ,ஆபிராம்

86 வயதாயி ந்தான்.

௧௭

ஆபிராம் 99வயதானேபா , ெயேகாவா

ஆபிரா க் க் காட்சியளித் : “நான்

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன்; எனக்

ன்பாக நடந் ெகாண் உத்தமனாகஇ . ௨

நான் உனக் ம் எனக் ம் ந வாக என்

உடன்ப க்ைகைய ஏற்ப த்தி, உன்ைன

மக ம் திரளாகப் ெப கச்ெசய்ேவன்” என்றார்.

௩ அப்ெபா ஆபிராம் கங் ப் ற

வி ந் வணங்கினான். ேதவன்அவ டன்

ேபசி: ௪ “நான் உன் டன் ெசய்கிற என்

உடன்ப க்ைகஎன்னெவன்றால், திரளான

ேதசங்க க் த் தகப்பனாவாய். ௫இனி உன்
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ெபயர்ஆபிராம் எனப்படாமல், நான் உன்ைனத்

திரளான ேதசங்க க் த் தகப்பனாக

ஏற்ப த்தியதால், உன் ெபயர் ஆபிரகாம்

எனப்ப ம். ௬உன்ைனமக ம்அதிகமாகப்

ப கச்ெசய் , உன்னிேல ேதசங்கைள

உண்டாக் ேவன்; உன்னிடத்தி ந்

ராஜாக்கள் ேதான் வார்கள். ௭ உனக் ம்

உனக் ப் பின்வ ம் உன் சந்ததிக் ம்

நான் ேதவனாயி ப்பதற்காக எனக் ம்

உனக் ம், உனக் ப்பின் தைல ைற

தைல ைறயாக வ ம் உன் சந்ததிக் ம்

ந ேவ, என் உடன்ப க்ைகைய நித்திய

உடன்ப க்ைகயாக நிைலப்ப த் ேவன். ௮

பரேதசியாகத் தங்கிவ கிற கானான்

ேதசம் வைத ம், உனக் ம் உனக் ப்

பின்வ ம் உன் சந்ததிக் ம் என்ெறன்ைறக் ம்

ெசாந்தமாகக் ெகா த் , நான்அவர்க க் த்

ேதவனாக இ ப்ேபன்” என்றார். ௯ பின் ம்

ேதவன் ஆபிரகாைம ேநாக்கி: “இப்ெபா

ம், உனக் ப்பின் தைல ைற தைல

ைறயாக வ ம் உன் சந்ததி ம், என்

உடன்ப க்ைகையக்ைகக்ெகாள் ங்கள். ௧0

எனக் ம் உங்க க் ம், உனக் ப் பின்வ ம்

உன் சந்ததிக் ம் ந ேவ உண்டாகிற ம்,

ங்கள் ைகக்ெகாள்ள ேவண் ய மான

என் ைடய உடன்ப க்ைக என்னெவன்றால்,

உங்க க் ள் பிறக் ம் அைனத்

ஆண்பிள்ைளக ம் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்படேவண் ம்; ௧௧ உங்கள்
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னித்ேதா ன் மாம்சத்ைத வி த்தேசதனம்

ெசய்யேவண் ம்; அ எனக் ம்

உங்க க் ள்ள உடன்ப க்ைகக்

அைடயாளமாக இ க் ம். ௧௨ உங்களில்

தைல ைற தைல ைறயாகப் பிறக் ம்

ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம்எட்டாம் நாளிேல

வி த்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண் ம்;

ட் ேல பிறந்த பிள்ைள ம் உன்

சந்ததியல்லாதஅந்நியனிடத்தில் பணத்திற்

வாங்கப்பட்ட எந்தப் பிள்ைள ம், அப்ப ேய

வி த்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண் ம். ௧௩உன்

ட் ேல பிறந்த பிள்ைள ம், உன் பணத்திற்

வாங்கப்பட்டவ ம், வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்படேவண் ய அவசியம்; இப்ப

என் ைடயஉடன்ப க்ைகஉங்கள் ச ரத்திேல

நித்திய உடன்ப க்ைகயாகஇ க்கேவண் ம்.

௧௪ னித்ேதா ன் மாம்சம் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்படாதி க்கிற னித்ேதா ள்ள

ஆண்பிள்ைளயாக இ ந்தால், அந்த

ஆத் மா என் ைடய உடன்ப க்ைகைய

றனதால், தன் மக்க டன் இல்லாதப

க்கப்பட் ப்ேபாவான்” என்றார். ௧௫பின் ம்

ேதவன்ஆபிரகாைம ேநாக்கி: “உன் மைனவி

சாராைய இனி சாராய் என் அைழக்காேத;

சாராள் என்ப அவ க் ப் ெபயராக

இ க் ம். ௧௬ நான் அவைள ஆ ர்வதித் ,

அவளாேல உனக் ஒ மகைன ம் த ேவன்;

அவள் ேதசங்க க் த் தாயாக ம், அவளாேல

ேதசங்களின் ராஜாக்கள் உண்டாக ம்,
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அவைள ஆ ர்வதிப்ேபன் என்றார். ௧௭

அப்ெபா ஆபிரகாம் கங் ப் றவி ந்

சிரித் : “100 வயதானவ க் க் ழந்ைத

பிறக் ேமா? 90 வயதான சாராள் ழந்ைத

ெப வாேளா? என் தன் இ தயத்திேல

ெசால் க்ெகாண் , ௧௮ “இஸ்மேவல்உமக்

ன்பாகப் பிைழப்பானாக! என் ஆபிரகாம்

ேதவனிடத்தில் விண்ணப்பம்ெசய்தான். ௧௯

அப்ெபா ேதவன்: “உன் மைனவியாகிய

சாராள் நிச்சயமாக உனக் ஒ

மகைனப் ெப வாள், அவ க் ஈசாக்

என் ெபயரி வாயாக; என் ைடய

உடன்ப க்ைகையஅவ க் ம்அவ க் ப்

பின்வ ம் அவ ைடய சந்ததிக் ம் நித்திய

உடன்ப க்ைகயாக நிைலப்ப த் ேவன்.

௨0 இஸ்மேவ க்காக ம் ெசய்த

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன்; நான்அவைன

ஆ ர்வதித் , அவைன மக ம் அதிகமாகப்

ப க ம் ெப க ம் ெசய்ேவன்; அவன்

பன்னிரண் ேகாத்திரத் தைலவர்கைளப்

ெப வான்; அவைனப் ெபரிய ேதசமாக் ேவன்.

௨௧ வ கிற வ டத்தில் ற த்தகாலத்திேல

சாராள் உனக் ப் ெபறப்ேபாகிற ஈசாக்ேகா

நான் என் ைடய உடன்ப க்ைகைய

ஏற்ப த் ேவன்” என்றார். ௨௨ ேதவன்

ஆபிரகாேமா ேபசி ந்தபின் , அவர்

அவைனவிட் ப் ேபானார். ௨௩அப்ெபா

ஆபிரகாம் தன் மகனாகிய இஸ்மேவைல ம்,

தன் ட் ல் பிறந்த அைனவைர ம், தான்
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பணத்திற் வாங்கியஅைனவ மாகிய தன்

ட் ள்ளஆண்பிள்ைளகள்எல்ேலாைர ம்

ேசர்த் , ேதவன் தனக் ச் ெசான்னப ,

அவர்கள் னித்ேதா ன் மாம்சத்ைத அந்த

நாளிேலேய வி த்தேசதனம் ெசய்தான். ௨௪

ஆபிரகா ைடய னித்ேதா ன் மாம்சம்

வி த்தேசதனம் ெசய்யப்ப ம்ேபா , அவன் 99

வயதாக இ ந்தான். ௨௫ அவ ைடய

மகனாகிய இஸ்மேவ ன் னித்ேதா ன்

மாம்சம் வி த்தேசதனம் ெசய்யப்ப ம்ேபா ,

அவன் 13 வயதாகஇ ந்தான். ௨௬ஒேர நாளில்

ஆபிரகா ம் அவ ைடயமகன் இஸ்மேவ ம்

வி த்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டார்கள். ௨௭

ட் ேல பிறந்தவர்க ம் அந்நியரிடத்திேல

பணத்திற் வாங்கப்பட்டவர்க மாகிய

அவ ைடய ட் மனிதர்கள்

அைனவ ம் அவேனா வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்பட்டார்கள்.

௧௮

பின் ெயேகாவா மம்ேரயின்

சம மயிேல அவ க் க் காட்சியளித்தார்.

அவன் பக ன் ெவயில் ேநரத்தில்

டாரவாச ேல உட்கார்ந்தி ந் , ௨ தன்

கண்கைள ஏெற த் ப் பார்க் ம்ேபா ,

இேதா, ன் மனிதர்கள் அவ க் எதிேர

நின்றார்கள்; அவர்கைளப் பார்த்த டேன,

அவன் டாரவாச ந் அவர்க க்

எதிர்ெகாண் ஓ த் தைரவைரக் ம் னிந் :

௩ “ஆண்டவேர, உம் ைடய கண்களில்

எனக் க் கி ைப கிைடத்தால், ர் உம
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அ ேயைனவிட் ப் ேபாகேவண்டாம். ௪

ெகாஞ்சம் தண் ர் ெகாண் வ கிேறன்,

உங்கள் கால்கைளக் க வி, மரத்த யில்

ஓய்ெவ த் க்ெகாண் ங்கள். ௫ ங்கள்

உங்கள் இ தயங்கைளத் திடப்ப த்தக்

ெகாஞ்சம்அப்பம் ெகாண் வ கிேறன்; பிற

ங்கள் உங்கள் வழயிேல ேபாகலாம்;

இதற்காகேவஅ ேய ைடயஇடம்வைரக் ம்

வந் ர்கள்” என்றான். அதற் அவர்கள்:

“ ெசான்னப ெசய்” என்றார்கள். ௬

அப்ெபா ஆபிரகாம் விைரவாகக்

டாரத்தில் சாராளிடத்திற் ப் ேபாய்: “

க்கிரமாக ன் ப ெமல் ய மா

எ த் ப் பிைசந் , அப்பம் ” என்றான். ௭

ஆபிரகாம் மாட் மந்ைதக் ஓ , ஒ நல்ல

இளங்கன்ைறப் பி த் , ேவைலக்கார ைடய

ைகயில் ெகா த்தான்; அவன் அைதச்

க்கிரத்தில் சைமத்தான். ௮ ஆபிரகாம்

ெவண்ெணைய ம் பாைல ம் சைமக்கப்பட்ட

கன்ைற ம் எ த் வந் , அவர்க க்

ன்பாக ைவத் , அவர்கள் அ ேக

மரத்த யில் நின் ெகாண் ந்தான்;

அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள். ௯ அவர்கள்

அவைன ேநாக்கி: “உன் மைனவி சாராள்

எங்ேக” என்றார்கள். அேதா டாரத்தில்

இ க்கிறாள் என்றான். ௧0 அப்ெபா

அவர்: “ஒ கர்ப்பகாலத்திட்டத்தில்

நிச்சயமாக உன்னிடத்திற் த் தி ம்ப

வ ேவன்; அப்ெபா உன்
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மைனவியாகிய சாரா க் ஒ மகன்

இ ப்பான்” என்றார். சாராள் அவ க் ப்

பின் றமாகக் டாரவாச ல் இைதக்

ேகட் க்ெகாண் ந்தாள். ௧௧ ஆபிரகா ம்

சாரா ம் வய திர்ந்தவர்களாக

இ ந்தார்கள்; ெபண்க க் ரிய மாதவழபா

சாரா க் நின் ேபான . ௧௨ஆைகயால்,

சாராள் தன் உள்ளத்திேல சிரித் : “நான்

கிழவி ம், என் ைடய கணவன் திர்ந்த

வய ள்ளவ மாக இ க் ம்ேபா , எனக்

இன்பம் உண்டாயி க் ேமா” என்றாள். ௧௩

அப்ெபா ெயேகாவாஆபிரகாைம ேநாக்கி:

“சாராள், நான் கிழவியாக இ க் ம்ேபா

ழந்ைதெபற்ெற ப்ப சாத்தியேமா என்

ெசால்வெதன்ன? ௧௪ெயேகாவாவால்ஆகாத

காரியம் உண்ேடா? கர்ப்பகாலத்திட்டத்தில்

உன்னிடத்திற் த் தி ம்ப வ ேவன்;

அப்ெபா சாரா க் ஒ மகன்

இ ப்பான்” என்றார். ௧௫ சாராள் பயந் ,

நான் சிரிக்கவில்ைல” என் ம த்தாள்.

அதற் அவர்: “இல்ைல, சிரித்தாய்”

என்றார். ௧௬ பின் அந்த மனிதர்கள்

எ ந் அந்த இடத்ைதவிட் , ேசாேதாைம

ேநாக்கிப் ேபானார்கள்; ஆபிரகா ம்

அவர்கேளா ேபாய் வழய ப்பினான். ௧௭

அப்ெபா ெயேகாவா: “ஆபிரகாம் ெபரிய

பலத்த ேதசமாவதா ம், அவ க் ள்

மயி ள்ள அைனத் ேதசங்க ம்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வதா ம், ௧௮ நான்
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ெசய்யப்ேபாகிறைத ஆபிரகா க்

மைறப்ேபேனா? ௧௯ெயேகாவாஆபிரகா க் ச்

ெசான்னைத நிைறேவற் வதற்காக அவன்

தன் பிள்ைளக க் ம், தனக் ப்

பின்வ ம் தன் ட்டா க் ம்: ங்கள்

திைய ம் நியாயத்ைத ம் ெசய் ,

ெயேகாவா ைடயவழையக்ைகக்ெகாண்

நடக்கேவண் ெமன் கட்டைளயி வான்

என்பைத அற ந்தி க்கிேறன்” என்றார்.

௨0 பின் ெயேகாவா “ேசாேதாம்

ெகாேமாராைவக் ற த் ஏற்ப ம் க் ரல்

ெபரிதாக இ ப்பதினா ம், அைவகளின்

பாவம் மக ம் ெகா யதாகஇ ப்பதினா ம்,

௨௧நான் இறங்கிப்ேபாய், என்னிடத்தில் வந்

எட் ன அதின் க் ர ன்ப ேய அவர்கள்

ெசய்தி க்கிறார்கேளா இல்ைலேயா என்

பார்த் அற ேவன்” என்றார். ௨௨அப்ெபா

அந்த மனிதர்கள் அந்த இடத்ைதவிட்

ேசாேதாைம ேநாக்கிப் ேபானார்கள்;

ஆபிரகாேமா பின் ம் ெயேகாவா க்

ன்பாக நின் ெகாண் ந்தான். ௨௩

அப்ெபா ஆபிரகாம் அ கில் வந் :

“ ன்மார்க்கேனா திமாைன ம் அழ ப் ேரா?

௨௪ பட்டணத்திற் ள் ஒ ேவைள ஐம்ப

திமான்கள் இ ப்பார்கள், அங்ேகயி க் ம்

அந்த ஐம்ப திமான்க க்காகக்

காப்பாற்றாமல் அந்த இடத்ைத அழ ப் ேரா?

௨௫ ன்மார்க்கேனா திமாைன ம்

அழ ப்ப உமக் ஏற்றதல்ல; திமாைன ம்
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ன்மார்க்கைன ம் சமமாக நடத் வ

உமக் த் ரமாயி ப்பதாக; சர்வேலாக

நியாயாதிபதி திெசய்யாமல் இ ப்பாேரா”

என்றான். ௨௬ அதற் க் ெயேகாவா: “நான்

ேசாேதாம ல் ஐம்ப திமான்கைளக்

கண்டால், அவர்க க்காக அந்த இடம்

வைத ம் காப்பாற் ேவன்” என்றார். ௨௭

அப்ெபா ஆபிரகாம் ம ெமாழயாக: “இேதா,

ம் சாம்ப மாயி க்கிற அ ேயன்

ஆண்டவேரா ேபசத் ணிந்ேதன். ௨௮

“ஒ ேவைள ஐம்ப திமான்க க்

ஐந் ேபர் ைறந்தி ப்பார்கள்; அந்த

ஐந் ேப க்காக பட்டணம் வைத ம்

அழ ப் ேரா” என்றான். அதற் அவர்: “நான்

நாற்பத்ைதந் திமான்கைள அங்ேக

கண்டால், அைத அழ ப்பதில்ைல” என்றார்.

௨௯அவன்பின் ம்அவேரா ேபசி: “நாற்ப

திமான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா”

என்றான். அதற் அவர்: “நாற்ப

திமான்க க்காக அைத அழ ப்பதில்ைல”

என்றார். ௩0 அப்ெபா அவன்: “நான்

இன் ம் ேப கிேறன், ஆண்டவ க் க் ேகாபம்

வராம ப்பதாக; ப்ப திமான்கள்

அங்ேக காணப்பட்டாேலா” என்றான்.அதற்

அவர்: “நான் ப்ப திமான்கைளஅங்ேக

கண்டால், அைதஅழ ப்பதில்ைல” என்றார். ௩௧

அப்ெபா அவன்: “இேதா,ஆண்டவேரா

ேபசத் ணிந்ேதன்; இ ப திமான்கள்

அங்ேக காணப்பட்டாேலா” என்றான்.
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அதற் அவர்: “இ ப திமான்க க்காக

அைத அழ ப்பதில்ைல” என்றார். ௩௨

அப்ெபா அவன்: “ஆண்டவ க் க்

ேகாபம் வராம ப்பதாக; நான் இன் ம்

இந்த ஒ ைற மட் ம் ேப கிேறன்; பத்

திமான்கள் அங்ேக காணப்பட்டாேலா

என்றான். அதற் அவர்: “பத்

திமான்க க்காக அைத அழ ப்பதில்ைல”

என்றார். ௩௩ ெயேகாவா ஆபிரகாேமா ேபசி

ந்தபின் ேபாய்விட்டார்; ஆபிரகா ம்

தன் ைடயஇடத்திற் த் தி ம்பினான்.

௧௯

அந்த இரண் தர்க ம்

சாயங்காலத்தில் ேசாேதா க் வந்தார்கள்.

ேலாத் ேசாேதாம ன் வாச ல்

உட்கார்ந்தி ந்தான். அவர்கைளக் கண் ,

ேலாத் எ ந் எதிர்ெகாண் தைரவைரக் ம்

னிந் : ௨ “ஆண்டவன்மார்கேள,

அ ேய ைடய ட் ற் ங்கள்

வந் , உங்கள் கால்கைளக் க வி,

இரவில்தங்கி, காைலயில் எ ந் றப்பட் ப்

ேபாகலாம்” என்றான். அதற் அவர்கள்:

“அப்ப யல்ல, இரவில் தியிேல தங் ேவாம்”

என்றார்கள். ௩ அவன் அவர்கைள மக ம்

வ ந்திக்ேகட் க்ெகாண்டான்; அப்ெபா

அவனிடத்திற் த் தி ம்பி, அவ ைடய

ட் ற் ச் ெசன்றார்கள். அவன் ளிப்பில்லாத

அப்பங்கைளச் ட் , அவர்க க்

வி ந் ெசய்தான்,அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள்.

௪ அவர்கள் ப க் ம் ன்ேன, ேசாேதாம்
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பட்டணத் மனிதர்களாகிய வா பர்கள் தல்

தியவர்கள்வைர ள்ள மக்கள் அைனவ ம்

நான் திைசகளி ம ந் வந் ,

ட்ைடச் ழ்ந் ெகாண் , ௫ ேலாத்ைதக்

ப்பிட் : “இந்த இரவில் உன்னிடம் வந்த

மனிதர்கள் எங்ேக? நாங்கள் அவர்க டன்

உற ெகாள்ள அவர்கைள எங்களிடம்

ெவளிேய ெகாண் வா” என்றார்கள். ௬

அப்ெபா ேலாத் வாச க் ெவளிேய

வந் , தனக் ப் பின்னாேல கதைவப் ட் ,

அவர்களிடம் ேபாய்: ௭ “சேகாதரர்கேள, இந்த

அக்கிரமத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம். ௮இேதா,

கன்னிைககளானஇரண் மகள்கள் எனக்

உண் ; அவர்கைள உங்களிடத்திற்

ெவளிேயெகாண் வ கிேறன்,அவர்க க்

உங்க ைடய இஷ்டப்ப ெசய் ங்கள்;

இந்த மனிதர்கள் என் ைடய ைரயின்

நிழ ேல வந்ததால், இவர்க க் மட் ம்

ஒன் ம் ெசய்யேவண்டாம்” என்றான்.

௯ அதற் அவர்கள்: “அப்பாேல ேபா;

பரேதசியாகவந்த இவனா நியாயம் ேப வ ?

இப்ெபா அவர்க க் ச் ெசய்வைதவிட

உனக் அதிக ெபால்லாப் ச் ெசய்ேவாம்”

என் ெசால் , ேலாத் என்பவைன

மக ம் ெந க்கிக் கதைவ உைடக்க

ெந ங்கினார்கள். ௧0 அப்ெபா அந்த

மனிதர்கள் தங்கள்ைககைளெவளிேய ட் ,

ேலாத்ைதத் தங்கள் பக்கம் ட் ற் ள்

இ த் க்ெகாண் , கதைவப் ட் , ௧௧
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ெத வாச ந்த சிற ேயார்க ம்

ெபரிேயார்க மாகிய மனிதர்க க் ப்

பார்ைவயற் ப்ேபாகச் ெசய்தார்கள்;

அப்ெபா அவர்கள்வாசைலத் ேத த்ேத

அ த் ப்ேபானார்கள். ௧௨ பின் அந்த

மனிதர்கள் ேலாத்ைத ேநாக்கி: “இந்த இடத்தில்

இன் ம் உனக் யார் இ க்கிறார்கள்?

உன் ைடயமகன்களாவ ,மகள்களாவ ,

ம மகன்களாவ பட்டணத்தில்

உனக் ரியவர்கள் யாராவ இ ந்தால்,

அவர்கைள இந்த இடத்தி ந் ெவளிேய

அைழத் க்ெகாண் ேபா. ௧௩நாங்கள் இந்த

இடத்ைதஅழ க்கப்ேபாகிேறாம்; இவர்க க்

எதிரான க் ரல் ெயேகாவா ைடய

ச கத்தில் ெபரிதாயி க்கிற ; இைத

அழ க்கக் ெயேகாவாஎங்கைளஅ ப்பினார்”

என்றார்கள். ௧௪ அப்ெபா ேலாத்

றப்பட் , தன் மகள்கைளத் தி மணம்

ெசய்யப்ேபாகிற தன் ம மகன்கேளா ேபசி:

“ ங்கள் எ ந் இந்த இடத்ைதவிட் ப்

றப்ப ங்கள்; ெயேகாவாஇந்தப் பட்டணத்ைத

அழ க்கப்ேபாகிறார்” என்றான்; அவ ைடய

ம மகன்களின் பார்ைவக் அவன்

ேக ெசய்வைதப் ேபா ந்த . ௧௫

வி யற்காலமானேபா அந்தத் தர்கள்

ேலாத்ைத ேநாக்கி: “பட்டணத்திற் வ ம்

தண்டைனயில் அழயாம க்க

எ ந் , உன் மைனவிைய ம், இங்ேக

இ க்கிற உன் இரண் மகள்கைள ம்
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அைழத் க்ெகாண் ேபா” என் ெசால் ,

அவைனஅவசரப்ப த்தினார்கள். ௧௬அவன்

தாமதித் க்ெகாண் க் ம்ேபா , ெயேகாவா

அவன்ேமல் ைவத்த இரக்கத்தினாேல, அந்த

மனிதர்கள் அவ ைடய ைகைய ம்,

அவ ைடய மைனவியின் ைகைய ம்,

அவ ைடயஇரண் மகள்களின்ைகைய ம்

பி த் , அவர்கைளப் பட்டணத்திற் ெவளிேய

ெகாண் ேபாய் விட்டார்கள். ௧௭அவர்கைள

ெவளிேய ெகாண் ேபாய்விட்டபின் ,

அவர்: “உன் உயிர் தப்ப ஓ ப்ேபா, தி ம்பிப்

பார்க்காேத; இந்தச் சம மயில் எங் ம்

நிற்காேத; அழயாம க்க மைலக்

ஓ ப்ேபா” என்றார். ௧௮ அதற் ேலாத் :

“அப்ப யல்ல ஆண்டவேர, ௧௯ உம

கண்களில் உம அ ேய க் க் கி ைப

கிைடத்தேத; என் ைடய உயிைரக் காக்கத்

ேதவ ர் எனக் ச் ெசய்த கி ைபையப் ெபரிதாக

ெதரியச்ெசய் ர்; மைலக் ஓ ப்ேபாக

என்னால் யா , ங் என்ைனத்

ெதாட ம், நான் இறந் ேபாேவன். ௨0

அேதா, அந்த ஊர் இ க்கிறேத, நான் அங்

ஓ ப்ேபாக அ அ கில் இ க்கிற ,

சிறயதாக ம் இ க்கிற ; என் உயிர்பிைழக்க

நான் அங்ேக ஓ ப்ேபாகட் ம், அ சின்ன

ஊர்தாேன” என்றான். ௨௧ அதற்

அவர்: “ ேகட் க்ெகாண்ட ஊைர நான்

கவிழ்த் ப்ேபாடாதப , இந்த விஷயத்தி ம்

உனக் தய ெசய்ேதன். ௨௨விைரவாகஅங்ேக
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ஓ த் தப்பித் க்ெகாள்; அங்ேக ேபாய்ச்

ேச ம்வைர நான் ஒன் ம் ெசய்ய யா ”

என்றார்; ஆைகயால் அந்த ஊர் ேசாவார்

எனப்பட்ட . ௨௩ ேலாத் ேசாவா க் ள்

வ ம்ேபா மயின்ேமல் ரியன் உதித்த .

௨௪அப்ெபா ெயேகாவா ேசாேதாம ன் ேம ம்

ெகாேமாராவின்ேம ம், ெயேகாவாவாேல

வானத்தி ந் கந்தகத்ைத ம்

அக்கினிைய ம் ெபாழயச்ெசய் ,

௨௫ அந்தப் பட்டணங்கைள ம்,

அந்தச் சம மயைனத்ைத ம், அந்தப்

பட்டணங்களின் அைனத் மக்கைள ம்,

மயின் பயிைர ம்அழ த் ப்ேபாட்டார். ௨௬

அவ ைடய மைனவிேயா தி ம்பிப்பார்த் ,

உப் த் ண்ஆனாள். ௨௭வி யற்காலத்தில்

ஆபிரகாம் எ ந் தான் ெயேகாவா க்

ன்பாக நின்ற இடத்திற் ப் ேபாய், ௨௮

ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணங்களின்

திைசைய ம், சம மயாகிய ேதசம்

வைத ம் ேநாக்கிப் பார்த்தான்; அந்தப்

மயின் ைக, ைளயின் ைகையப்ேபால

எ ம்பின . ௨௯ ேதவன்அந்தச் சம மயின்

பட்டணங்கைள அழ க் ம்ேபா , ேதவன்

ஆபிரகாைம நிைனத் , ேலாத்

யி ந்த பட்டணங்கைளத் தாம்

கவிழ்த் ப்ேபா ம்ேபா , ேலாத்ைத அந்த

அழவி ந் தப்பிச்ெசல் ம்ப

அ ப்பிவிட்டார். ௩0 பின் ேலாத்

ேசாவாரிேல யி க்கப் பயந் , ேசாவாைர
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விட் ப்ேபாய், அவ ம் அவேனா ட

அவ ைடயஇரண் மகள்க ம் மைலயிேல

தங்கினார்கள்;அங்ேகஅவ ம்அவ ைடய

இரண் மகள்க ம் ஒ ைகயிேல

யி ந்தார்கள். ௩௧அப்ெபா த்தவள்

இைளயவைளப் பார்த் : “நம் ைடய தகப்பன்

திர்வயதானார், ம ெயங் ம் நடக்கிற

ைறைமயின்ப ேய நம்ேமா இைணய

மயிேல ஒ மனித ம் இல்ைல. ௩௨

நம் ைடய தகப்பனால் சந்ததி உண்டாக,

அவ க் ம ைவக் க்கக்ெகா த் ,

அவேரா உற ெகாள்ேவாம் வா”

என்றாள். ௩௩ அப்ப ேய அன் இரவிேல,

தங்கள் தகப்ப க் ம ைவக் க்கக்

ெகா த்தார்கள். த்தவள் ேபாய், தன்

தகப்பேனா உற ெகாண்டாள்: அவள்

உற ெகாண்டைத ம் எ ந்தி ந்தைத ம்

அவன் உணராதி ந்தான். ௩௪ ம நாளிேல

த்தவள் இைளயவைளப் பார்த் : “ேநற்

ராத்திரி நான் தகப்பேனா உற ெகாண்ேடன்;

இன் இர ம் ம ைவக் க்கக்ெகா ப்ேபாம்,

நம் ைடய தகப்பனால் சந்ததி உண்டா ம்ப

ம் ேபாய் அவேரா உற ெகாள்”

என்றாள். ௩௫ அப்ப ேய அன் இரவி ம்

தங்கள் தகப்ப க் ம ைவக் க்கக்

ெகா த்தார்கள். அப்ெபா இைளயவள்

எ ந் ேபாய், அவேனா உற ெகாண்டாள்;

அவள் உற ெகாண்டைத ம்

எ ந்தி ந்தைத ம்அவன் உணராதி ந்தான்.
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௩௬ இந்த விதமாக ேலாத்தின் மகள்கள்

இ வ ம் தங்கள் தகப்பனாேல

கர்ப்பவதியானார்கள். ௩௭ த்தவள் ஒ

மகைனப்ெபற் , அவ க் ேமாவாப் என்

ெபயரிட்டாள்; அவன் இந்த நாள்வைரக் ம்

இ க்கிற ேமாவாபிய க் த் தகப்பன். ௩௮

இைளயவ ம் ஒ மகைனப்ெபற் ,

அவ க் ப் ெபன்னம்ம என் ெபயரிட்டாள்;

அவன் இந்த நாள்வைரக் ம் இ க்கிற

அம்ேமான்வம்சத்தா க் த் தகப்பன்.

௨0

ஆபிரகாம் அந்த இடத்ைதவிட் ,

ெதன்ேதசத்திற் ப் பயணம் ெசய் ,

காேத க் ம் க் ம் ந வாகக் ேயற ,

ேகராரிேல தங்கினான். ௨அங்ேக ஆபிரகாம்

தன் மைனவியாகிய சாராைளத் “தன்

சேகாதரி” என் ெசான்னதால், ேகராரின்

ராஜாவாகிய அபிெமேலக் ஆள் அ ப்பி

சாராைளவரவைழத்தான். ௩ ேதவன் இரவிேல

அபிெமேலக் க் க் கனவிேல ேதான்ற : “

வரவைழத்த ெபண்ணால் ெசத்தாய்; அவள்

ஒ வ ைடய மைனவியாக இ க்கிறாேள”

என்றார். ௪ அபிெமேலக் அவ டன்

இைணயாதி ந்தான். ஆைகயால் அவன்:

“ஆண்டவேர, தி ள்ள மக்கைளஅழ ப் ேரா?

௫ இவள் தன் சேகாதரி” என் அவன்

என்னிடம் ெசால்லவில்ைலயா? அவன் தன்

சேகாதரன் என் இவ ம் ெசான்னாேள;

உத்தம இ தயத்ேதா ம் த்தமான

ைககேளா ம் இைதச் ெசய்ேதன் என்
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ெசான்னான். ௬அப்ெபா ேதவன்: “உத்தம

இ தயத்ேதா இைதச் ெசய்தாய் என் நான்

அற ந்தி க்கிேறன்; எனக் விேராதமாகப்

பாவம் ெசய்யாம க்க உன்ைனத் த த்ேதன்;

ஆைகயால், அவைளத் ெதாட நான் உனக்

இடங்ெகா க்கவில்ைல. ௭அந்தமனித ைடய

மைனவிையஅவனிடத்திற் அ ப்பிவி ;

அவன்ஒ ர்க்கதரிசி; பிைழப்பதற் அவன்

உனக்காக ேவண் தல் ெசய்வான்; அவைள

அ ப்பிவிடாதி ந்தால், ம் உன்ைனச்

சார்ந்தஅைனவ ம் சாகேவ சா ர்கள் என்

அற ந் ெகாள்” என் கனவிேலஅவ க் ச்

ெசான்னார். ௮அபிெமேலக் அதிகாைலயில்

எ ந் , தன் ேவைலக்காரைரெயல்லாம்

வரவைழத் , இந்தச் ெசய்திகைளெயல்லாம்

அவர்கள் ேகட் ம்ப ெசான்னான்; அந்த

மனிதர் மக ம் பயந்தார்கள். ௯அப்ெபா

அபிெமேலக் ஆபிரகாைமவரவைழத் : “

எங்க க் என்ன காரியம் ெசய்தாய்,

என்ேம ம், என் ைடய ராஜ்ஜயத்தின்ேம ம்

ெப ம்பாவம் மரச் ெசய்வதற் உனக் நான்

என்ன ற்றம் ெசய்ேதன்? ெசய்யத்தகாத

காரியங்கைள என்னிடத்தில் ெசய்தாேய

என்றான். ௧0 பின் ம் அபிெமேலக்

ஆபிரகாைம ேநாக்கி: “எைதக் கண் இந்தக்

காரியத்ைதச் ெசய்தாய்” என்றான். ௧௧அதற்

ஆபிரகாம்: “இந்த இடத்தில் ெதய்வபயம்

இல்ைலெயன் ம், என் மைனவியின்ெபா ட்

என்ைனக் ெகான் ேபா வார்கள் என் ம்
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நான் நிைனத்ேதன். ௧௨அவள் என் ைடய

சேகாதரி என்ப ம்உண்ைமதான்;அவள்என்

தகப்ப க் மகள், என் தாய்க் மகளல்ல;

அவள் எனக் மைனவியானாள். ௧௩ என்

தகப்பன் ட்ைடவிட் ேதவன் என்ைனத்

நாேடா யாகத் திரியச்ெசய்தேபா , நான்

அவைள ேநாக்கி: நாம் ேபா ம் இடெமங் ம்,

என்ைனச் சேகாதரன் என் ெசால்வ

எனக் ச் ெசய்யேவண் ய தைய என்

அவளிடத்தில் ெசால் யி ந்ேதன்”

என்றான். ௧௪ அப்ெபா அபிெமேலக்

ஆ மா கைள ம், ேவைலக்காரைர ம்,

ேவைலக்காரிகைள ம் ஆபிரகா க் க்

ெகா த் , அவ ைடய மைனவியாகிய

சாராைள ம் அவனிடத்தில் தி ம்ப

ஒப் வித்தான். ௧௫ பின் ம் அபிெமேலக் :

இேதா, “என் ேதசம் உனக் ன்பாக

இ க்கிற ; உன் பார்ைவக் வி ப்பமான

இடத்தில் யி ” என் ெசான்னான்.

௧௬ பின் சாராைள ேநாக்கி: “உன்

சேகாதர க் ஆயிரம் ெவள்ளிக்கா

ெகா த்ேதன்; இேதா, உன்ேனா க்கிற

எல்ேலா க் ம் ன்பாக ம், மற்ற

அைனவ க் ம் ன்பாக ம், இ உன்

கத்தின் க்காட் க்காக” என்றான்;

இப்ப அவள் க ந் ெகாள்ளப்பட்டாள்.

௧௭ ஆபிரகா ைடய மைனவியாகிய

சாரா க்காக ெயேகாவாஅபிெமேலக் ைடய

ட்டாரின் கர்ப்பங்கைளெயல்லாம்
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அைடத்தி ந்ததால், ௧௮ஆபிரகாம் ேதவைன

ேநாக்கி ேவண் க்ெகாண்டான்;அப்ெபா

ேதவன் அபிெமேலக்ைக ம், அவ ைடய

மைனவிைய ம், ேவைலக்காரிகைள ம்

ணமாக்கி, ழந்ைதெப ம்ப தய

ெசய்தார்.

௨௧

ெயேகாவா தாம் ெசால் யி ந்தப

சாராைளக் கண்ேணாக்கினார்; ெயேகாவா

தாம் வாக்களித்தப ேய சாரா க் ச்

ெசய்த ளினார். ௨ஆபிரகாம் திர்வயதாக

இ க் ம்ேபா , சாராள் கர்ப்பவதியாகி, ேதவன்

ற த்தி ந்த காலத்தில் அவ க் ஒ

மகைனப் ெபற்ெற த்தாள். ௩ அப்ெபா

ஆபிரகாம் தனக் சாராள் ெபற்ற மக க்

ஈசாக் என் ெபயரிட்டான். ௪தன் மகனாகிய

ஈசாக் பிறந்த எட்டாம் நாளில், ஆபிரகாம்

தனக் த் ேதவன் கட்டைளயிட் ந்தப

அவ க் வி த்தேசதனம் ெசய்தான். ௫தன்

மகனாகிய ஈசாக் பிறந்தேபா ஆபிரகாம்

100 வயதாயி ந்தான். ௬ அப்ெபா

சாராள்: “ேதவன் என்ைன மகிழச்ெசய்தார்;

இைதக்ேகட்கிறஅைனவ ம்என்ேனா ட

மகிழ்வார்கள்.” ௭ “சாராள் ழந்ைதக க் ப்

பால்ெகா ப்பாள் என் ஆபிரகா க் யார்

ெசால் வான்? அவ ைடய திர்வயதிேல

அவ க் ஒ மகைனப் ெபற்ேறேன” என்றாள்.

௮ ழந்ைதவளர்ந் , பால் மறந்த ; ஈசாக்

பால் மறந்த நாளிேலஆபிரகாம் ெபரியவி ந்

ெசய்தான். ௯பின் எகிப் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த
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ஆகார் ஆபிரகா க் ப் ெபற்ற மகன் ேக

ெசய்கிறைத சாராள் கண் , ௧0ஆபிரகாைம

ேநாக்கி: “இந்த அ ைமப்ெபண்ைண ம்

அவ ைடயமகைன ம் ரத்திவி ம்; இந்த

அ ைமப்ெபண்ணின் மகன் என் மகனாகிய

ஈசாக்ேகா வாரிசாக இ ப்பதில்ைல”

என்றாள். ௧௧ தன் மகைனக் ற த் ச்

ெசால்லப்பட்டஇந்தக் காரியம்ஆபிரகா க்

மக ம் க்கமாகஇ ந்த . ௧௨அப்ெபா

ேதவன் ஆபிரகாைம ேநாக்கி: “அந்தச்

சி வைன ம்,உன்அ ைமப்ெபண்ைண ம்

ற த் ச் ெசால்லப்பட்ட உனக் த் க்கமாக

இ க்கேவண்டாம்; ஈசாக்கின் வழயாக

உன் சந்ததி ேதான் ம்; ஆகேவ சாராள்

உனக் ச் ெசால்வெதல்லாவற்ைற ம் ேகள்.

௧௩ அ ைமப்ெபண்ணின் மக ம் உன்

வித்தாக இ ப்பதால், அவைன ம் ஒ

ேதசமாக் ேவன்” என்றார். ௧௪ ஆபிரகாம்

அதிகாைலயில் எ ந் , அப்பத்ைத ம் ஒ

ேதால்ைபயில் தண் ைர ம் எ த் ,

ஆகா ைடய ேதாளின்ேமல் ைவத் ,

சி வைன ம் ஒப்பைடத் , அவைள

அ ப்பிவிட்டான்;அவள் றப்பட் ப்ேபாய்,

ெபயர்ெசபாவின்வனாந்திரத்திேலஅைலந்

திரிந்தாள். ௧௫ ேதால்ைபயி ந்த தண் ர்

ர்ந்தபின் ,அவள் சி வைனஒ ெச யின்

ேழ விட் , ௧௬ “சி வன் தாகத்தினால்

சாகிறைத நான் பார்க்கமாட்ேடன்” என் ,

அவைனவிட் அம் பா ம் ரத்திேல ேபாய்
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உட்கார்ந் சத்தம ட் அ தாள். ௧௭ ேதவன்

சி வனின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; ேதவ தன்

வானத்தி ந் ஆகாைரக் ப்பிட் :

“ஆகாேர, உனக் என்ன சம்பவித்த ,

பயப்படாேத, சி வன் இ க் ம் இடத்தில்

ேதவன்அவ ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்டார். ௧௮

எ ந் சி வைன எ த் அவைன உன்

ைகயினால்பி த் க்ெகாண் ேபா,அவைனப்

ெபரிய ேதசமாக் ேவன் என்றார். ௧௯

ேதவன்அவ ைடய கண்கைளத் திறந்தார்;

அப்ெபா அவள்ஒ கிணற்ைறக் கண் ,

ேபாய், ேதால்ைபயில் தண் ைர நிரப்பி,

சி வ க் க் க்கக் ெகா த்தாள். ௨0 ேதவன்

சி வ டேன இ ந்தார்; அவன் வளர்ந்

வனாந்திரத்திேல யி ந் வில்வித்ைதயிேல

வல்லவனானான். ௨௧ அவன் பாரான்

வனாந்திரத்திேல யி க் ம்ேபா ,

அவ ைடய தாய் எகிப் ேதசத்ைதச்

ேசர்ந்த ஒ ெபண்ைண அவ க் த்

தி மணம் ெசய் ைவத்தாள். ௨௨

அந்தகாலத்தில்அபிெமேலக் ம்அவ ைடய

பைடத்தைலவனாகிய பிேகா ம்

ஆபிரகாைம ேநாக்கி: “ ெசய்கிற காரியங்கள்

எல்லாவற்ற ம் ேதவன் உன் டேன

இ க்கிறார். ௨௩ஆைகயால், எனக்காவ ,

என் மக க்காவ , ேபர க்காவ

வஞ்சைன ெசய்யாமல், நான் உனக் ச்

ெசய்த தயவின்ப ேய, எனக் ம்,

தங்கியி க்கிற இந்தத் ேதசத்திற் ம்,
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தய ெசய்ேவன் என் இங்ேக ேதவன்

ேபரில் எனக் ஆைணயிட் க்ெகா ”

என்றான். ௨௪ அதற் ஆபிரகாம்: “நான்

ஆைணயிட் க்ெகா க்கிேறன்” என்றான்.

௨௫ ஆனா ம், அபிெமேலக் ைடய

ேவைலக்காரர்கள் ைகப்பற்ற க்ெகாண்ட

கிணற்ற ற்காக ஆபிரகாம் அபிெமேலக்ைகக்

க ந் ெகாண்டான். ௨௬ அதற்

அபிெமேலக் : “இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தவன்

யார் என் எனக் த் ெதரியா , ம் எனக் த்

ெதரிவிக்கவில்ைல; இன் நான் அைதக்

ேகட்டைதத்தவிர, இதற் ன் அைத நான்

ேகள்விப்படேவ இல்ைல” என்றான். ௨௭

அப்ெபா ஆபிரகாம் ஆ மா கைளக்

ெகாண் வந் அபிெமேலக் க் க்

ெகா த்தான்; அவர்கள் இ வ ம்

உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண்டார்கள். ௨௮

ஆபிரகாம் ஏ ெபண்ணாட் க் ட் கைளத்

தனிேய நி த்தினான். ௨௯ அப்ெபா

அபிெமேலக் ஆபிரகாைம ேநாக்கி:

“ தனிேய நி த்தின இந்த ஏ

ெபண்ணாட் க் ட் கள் எதற் ?” என்

ேகட்டான். ௩0அதற் அவன்: “நான் இந்தக்

கிண ேதாண் யைதக் ற த் , ர் சாட்சியாக

இந்த ஏ ெபண்ணாட் க் ட் கைள என்

ைகயில் ெபற் க்ெகாள்ளேவண் ம்”

என்றான். ௩௧ அவர்கள் இ வ ம் அந்த

இடத்தில் ஆைணயிட் க்ெகாண்டதால், அந்த

இடம் ெபெயர்ெசபா எனப்பட்ட . ௩௨
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அவர்கள்ெபெயர்ெசபாவிேலஉடன்ப க்ைக

ெசய் ெகாண்டபின் அபிெமேலக் ம்,

அவ ைடய பைடத்தைலவனாகிய பிேகா ம்

எ ந் ெப ஸ்த ைடய ேதசத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௩௩ ஆபிரகாம்

ெபெயர்ெசபாவிேல ஒ ேதாப்ைப

உண்டாக்கி, சதாகால ள்ள ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடயநாமத்ைதஅந்தஇடத்தில்

ெதா ெகாண்டான். ௩௪ ஆபிரகாம்

ெப ஸ்த ைடய ேதசத்தில் அேநகநாட்கள்

தங்கியி ந்தான்.

௨௨

இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின் , ேதவன்

ஆபிரகாைமச் ேசாதித்தார்; எப்ப ெயன்றால்,

அவர்அவைன ேநாக்கி: “ஆபிரகாேம” என்றார்;

அவன்: “இேதா அ ேயன்” என்றான். ௨

அப்ெபா அவர்: “உன் மக ம், உன

ஒேரமக ம், உனக் ப் பிரியமான

மக மாகிய ஈசாக்ைக இப்ெபா

அைழத் க்ெகாண் , ேமாரியா ேதசத்திற் ப்

ேபாய், அங்ேக நான் உனக் ச் ெசால் ம்

மைலகள் ஒன்ற ன்ேமல் அவைனத்

தகனப யாகப் ப யி ” என்றார். ௩ஆபிரகாம்

அதிகாைலயில் எ ந் , தன் க ைதயின்ேமல்

ேசணங்கட் , தன் ேவைலக்காரர்களில்

இரண் ேபைர ம் தன் மகன் ஈசாக்ைக ம்

ட் க்ெகாண் , தகனப க்

விற கைள ம் எ த் க்ெகாண் , ேதவன்

தனக் க் ற த்தி ந்த இடத்திற் ப்

றப்பட் ப்ேபானான். ௪ ன்றாம்
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நாளில் ஆபிரகாம் தன் கண்கைள

ஏெற த் ப்பார்த் , ரத்திேல அந்த

இடத்ைதக் கண்டான். ௫ அப்ெபா

ஆபிரகாம் தன் ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்கி:

“ ங்கள் க ைத டன் இங்ேக காத்தி ங்கள்,

நா ம் சி வ ம் அந்த இடத்திற் ப் ேபாய்,

ெதா ெகாண் , உங்களிடத்திற் த்

தி ம்பி வ ேவாம்” என்றான். ௬ஆபிரகாம்

தகனப க் விற கைள எ த் , தன்

மகனாகிய ஈசாக்கின்ேமல் ைவத் , தன்

ைகயிேல ெந ப்ைப ம் கத்திைய ம்

எ த் க்ெகாண்டான்; அவர்கள் இ வ ம்

ேசர்ந் ேபானார்கள். ௭அப்ெபா ஈசாக்

தன் தகப்பனாகியஆபிரகாைம ேநாக்கி: “என்

தகப்பேன” என்றான்; அதற் அவன்: “என்

மகேன, இேதா, இ க்கிேறன்” என்றான்;

அப்ெபா அவன்: “இேதா, ெந ப் ம் விற ம்

இ க்கிற , தகனப க் ஆட் க் ட்

எங்ேக என்றான்”. ௮ அதற் ஆபிரகாம்:

“என் மகேன, ேதவன் தகனப க்கான

ஆட் க் ட் ைய அவேர ெகா ப்பார்”

என்றான்; அப் றம் இ வ ம் ேசர்ந் ேபாய்,

௯ ேதவன் அவ க் ச் ெசால் யி ந்த

இடத்திற் வந்தார்கள்; அங்ேகஆபிரகாம் ஒ

ப டத்ைத உண்டாக்கி, விற கைளஅ க்கி,

தன் மகனாகிய ஈசாக்ைகக் கட் , அந்தப்

ப டத்தில் அ க்கிய விற களின்ேமல்

அவைனப் ப க்கைவத்தான். ௧0 பின்

ஆபிரகாம் தன் மகைனெவட் வதற்காக தன்
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ைகைய ட் க் கத்திைய எ த்தான். ௧௧

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய தனானவர்

வானத்தி ந் , “ஆபிரகாேம, ஆபிரகாேம

என் ப்பிட்டார்; அவன்: இேதா, அ ேயன்

என்றான். ௧௨ அப்ெபா அவர்:

“சி வன்ேமல் உன் ைகையப் ேபாடாேத,

அவ க் ஒன் ம் ெசய்யாேத; அவைனஉன்

மகன் என் ம், உன ஒேர மகன் என் ம்

பார்க்காமல் எனக்காகஒப் க்ெகா த்ததால்

ேதவ க் ப் பயப்ப கிறவன் என்

இப்ெபா ெதரிந் ெகாண்ேடன்”

என்றார். ௧௩ ஆபிரகாம் தன் கண்கைள

ஏெற த் ப் பார்க் ம்ேபா , இேதா, தனக் ப்

பின் றமாகப் தரிேல தன் ெகாம் கள்

சிக்கிக்ெகாண் ந்த ஒ ஆட் க்கடாைவக்

கண்டான்; அப்ெபா ஆபிரகாம் ேபாய்,

கடாைவப் பி த் , அைதத் தன் மக க் ப்

பதிலாகத் தகனப யிட்டான். ௧௪ஆபிரகாம்

அந்த இடத்திற் “ேயேகாவா ேர என்

ெபயரிட்டான்; அதனால் ெயேகாவா ைடய

மைலயில் பார்த் க்ெகாள்ளப்ப ம்” என்

இந்த நாள்வைரக் ம் ெசால்லப்பட் வ கிற .

௧௫ ெயேகாவா ைடய தனானவர்

இரண்டாவ ைற வானத்தி ந்

ஆபிரகாைமக் ப்பிட் : ௧௬ “ உன்

மகன் என் ம், உன ஒேரமகன் என் ம்

பார்க்காமல்அவைனஒப் க்ெகா த் இந்தக்

காரியத்ைதச் ெசய்ததால்; ௧௭ நான் உன்ைன

ஆ ர்வதிக்கேவஆ ர்வதித் , உன் சந்ததிைய
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வானத்தி ள்ளநட்சத்திரங்கைளப்ேபால ம்,

கடற்கைர மணைலப்ேபால ம் ெப கேவ

ெப கச்ெசய்ேவன் என் ம், உன் சந்ததியார்

தங்கள் எதிரிகளின் வாசல்கைளச்

ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள் வார்கள் என் ம், ௧௮

என் ைடயெசால் க் க் ழ்ப்ப ந்ததால்,

உன் சந்ததிக் ள் மயி ள்ள அைனத்

ேதசங்க ம் ஆ ர்வதிக்கப்ப ம் என் ம்

என்ேபரில் ஆைணயிட்ேடன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றார். ௧௯ஆபிரகாம் தன்

ேவைலக்காரர்களிடத்திற் த் தி ம்பிவந்தான்;

அவர்கள் எ ந் றப்பட் , ஒன் ேசர்ந்

ெபெயர்ெசபா க் ப் ேபானார்கள்; ஆபிரகாம்

ெபெயர்ெசபாவிேல யி ந்தான். ௨0

இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின் , ஒ வன்

ஆபிரகாமடத்தில் வந் : “ம ல்க்கா ம் உன்

சேகாதரனாகிய நாேகா க் ழந்ைதகைளப்

ெபற்ெற த்தாள்; ௨௧அவர்கள் யாெரன்றால்,

தற்பிறந்தவனான ஊத்ஸ், அவ ைடய

தம்பியாகிய ஸ்,ஆரா க் த் தகப்பனாகிய

ேக ேவல், ௨௨ ேகேசத், ஆேசா, பில்தாஸ்,

இத்லாப், ெபத் ேவல் என்பவர்கள்;

ெபத் ேவல் ெரெபக்காைளப் ெபற்ெற த்தான்”

என் அறவித்தான். ௨௩அந்தஎட் ப்ேபைர

ம ல்க்காள் ஆபிரகா ைடய சேகாதரனாகிய

நாேகா க் ப் ெபற்ெற த்தாள். ௨௪ேர மாள்

என் ெபயர்ெகாண்ட அவ ைடய

ம மைனயாட் ம், ேதபா, காகாம், தாகாஸ்,

மாகா என்பவர்கைளப் ெபற்ெற த்தாள்.
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௨௩

சாராள்127வ டங்கள்உயிேரா ந்தாள்;

சாரா ைடய வய இவ்வள தான். ௨

கானான் ேதசத்தி ள்ள எபிேரான் என் ம்

ரியாத் அர்பாவிேல சாராள் இறந்தாள்;

அப்ெபா ஆபிரகாம், சாரா க்காகப்

லம்பிஅ தான். ௩பின் ஆபிரகாம், இறந்த

உடல் இ ந்த இடத்தி ந் எ ந் ேபாய்,

ஏத்தின் வம்சத்தா டன் ேபசி: ௪ “நான்

உங்களிடத்தில் அந்நிய ம் பரேதசி மாக

இ க்கிேறன்; என்னிடத்தி க்கிற இந்த

இறந்த உடைல நான் அடக்கம்ெசய்வதற் ,

உங்களிடத்தில் எனக் ச் ெசாந்தமாக ஒ

கல்லைறநிலத்ைதத் தரேவண் ம்” என்றான்.

௫அதற் ஏத்தின் வம்சத்தார் ஆபிரகா க்

ம ெமாழயாக: ௬ “எங்கள் ஆண்டவேன,

நாங்கள் ெசால் கிறைதக் ேக ம்;

எங்க க் ள்ேள ர் மகா பிர ; எங்க ைடய

கல்லைறகளில் க்கியமானதில் உடைல

அடக்கம் ெசய் ம்; ர் உடைலஅடக்கம்ெசய்ய

எங்களில் ஒ வ ம் தன் கல்லைறைய

உமக் த் தைடெசய்வதில்ைல” என்றார்கள்.

௭ அப்ெபா ஆபிரகாம் எ ந்தி ந் ,

ஏத்தின் வம்சத்தாராகியஅந்தத் ேதசத்தா க்

வணக்கம் ெசால் , ௮ அவர்கேளா ேபசி:

“என்னிடத்தி க்கிற உடைலஅடக்கம்ெசய்ய

உங்க க் ச் சம்மதமானால், ங்கள் என்

வார்த்ைதையக் ேகட் , ேசாகா ைடய

மகனாகிய எப்ெபேரான், ௯ தன் நிலத்தின்

கைடசியிேல இ க்கிற மக்ேபலா எனப்பட்ட
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ைகைய எனக் ச் ெசாந்தமான கல்லைற

நிலமாகத் தரேவண் ம் என் , அவரிடத்தில்

எனக்காக ேவண் க்ெகாள் ங்கள்; அதற் ரிய

விைலக் அவர்அைதத் தரட் ம்” என்றான்.

௧0எப்ெபேரான் ஏத்தின்வம்சத்தார் மத்தியில்

உட்கார்ந்தி ந்தான்; அப்ெபா ஏத்தியனான

எப்ெபேரான் தன் ஊர் வாச க் ள்

பிரேவசிக்கிற ஏத்தின் வம்சத்தார் அைனவ ம்

ேகட்க ஆபிரகா க் ம ெமாழயாக: ௧௧

“அப்ப யல்ல, என் ஆண்டவேன, என்

வார்த்ைதையக் ேக ம்; அந்த நிலத்ைத

உமக் க் ெகா க்கிேறன், அதி க் ம்

ைகைய ம் உமக் க் ெகா க்கிேறன்,

என் இனத்தாரின் ன்னிைலயில் அைத

உமக் க் ெகா க்கிேறன், உம்மடத்தி க்கிற

உடைல அடக்கம் ெசய் ம்” என்றான். ௧௨

அப்ெபா ஆபிரகாம்அந்தத் ேதசத்தா க்

வணக்கம் ெசால் , ௧௩ ேதசத் மக்கள்

ேகட்க, எப்ெபேராைன ேநாக்கி: “ெகா ப்பதற்

உமக் மனதி ந்தால் என் வார்த்ைதையக்

ேக ம்; நிலத்தின் விைலையத் த கிேறன்;

என் ைகயில் அைத வாங்கிக்ெகாள் ம்;

அப்ெபா என்னிடத்தி க்கிற உடைல

அந்த இடத்தில் அடக்கம் ெசய்ேவன்” என்றான்.

௧௪ அதற் எப்ெபேரான் ஆபிரகா க்

ம ெமாழயாக: ௧௫ “என்ஆண்டவேன, நான்

ெசால் கிறைதக் ேக ம்; அந்த நிலத்தின்

விைல நா ேசக்கல் நிைற ெவள்ளி;

எனக் ம் உமக் ம் அ சாதாரண காரியம்;
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ர் உம்மடத்தி க்கிற உடைல அடக்கம்

ெசய் ம்” என்றான். ௧௬அப்ெபா ஆபிரகாம்

எப்ெபேரானின் ெசால்ைலக் ேகட் , ஏத்தின்

வம்சத்தாரின் ன்னிைலயில் எப்ெபேரான்

ெசான்னப ேய, வியாபாரிகளிடத்தில்

ெசல் ம்ப யான 400 ேசக்கல் நிைற

ெவள்ளிையஅவ க் நி த் க்ெகா த்தான்.

௧௭ இந்த விதமாக மம்ேரக் எதிேர

மக்ேபலாவி ள்ள எப்ெபேரா ைடய

நிலமாகியஅந்தஇட ம், அதி ள்ள ைக ம்,

நிலத்தி ள்ள அைனத் மரங்க ம், ௧௮

அவ ைடயஊர்வாச க் ள் பிரேவசிக் ம்

ஏத்தின் வம்சத்தினர் அைனவரின்

ன்னிைலயி ம்ஆபிரகா க் ச் ெசாந்தமாக

உ திப்ப த்தப்பட்ட . ௧௯அதற் ப்பின்

ஆபிரகாம் தன் மைனவியாகிய சாராைளக்

கானான் ேதசத்தில் எப்ேரான் ஊர் மயான

மம்ேரக் எதிேர இ க்கிற மக்ேபலா என் ம்

நிலத்தின் ைகயிேல அடக்கம்ெசய்தான்.

௨0 இப்ப ஏத்தின் வம்சத்தாரிடம ந்

வாங்கப்பட்ட அந்த நில ம், அதி ள்ள

ைக ம், ஆபிரகா க் ச் ெசாந்த கல்லைற

நிலமாக உ திப்ப த்தப்பட்ட .

௨௪

ஆபிரகாம் வய திர்ந்தவனானான்.

ெயேகாவா ஆபிரகாைம அைனத் க்

காரியங்களி ம் ஆ ர்வதித் வந்தார்.

௨ அப்ெபா ஆபிரகாம் தன்

ட் ள்ளவர்களில் வயதில் த்தவ ம்,

தனக் உண்டான எல்லாவற்ற ற் ம்
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அதிகாரி மாகிய தன் ேவைலக்காரைன

ேநாக்கி: ௩ “நான் யி க்கிற

கானானியர்க ைடய ெபண்களில் என்

மக க் ப் ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெத க்காமல்; ௪

என் ைடய ேதசத்திற் ம் என் ைடய

இனத்தாரிடத்திற் ம் ேபாய், என் மகனாகிய

ஈசாக் க் ப் ெபண்ைணத்ேதர்ந்ெத ப்ேபன்

என் , வானத்திற் த் ேதவ ம் ம க் த்

ேதவ மாகிய ெயேகாவாைவ ன்னிட்

எனக் ஆைணயிட் க்ெகா க்க, உன்

ைகையஎன் ெதாைடயின் ழ் ைவ” என்றான்.

௫ அதற் அந்த ேவைலக்காரன்: “அந்த

இடத் ப் ெபண் என் டன் இந்தத் ேதசத்திற்

வர வி ப்பம ல்லாமல் இ ந்தால், ர்

விட் வந்த ேதசத்திற் உம் ைடய மகைன

ம ப ம் அைழத் ப்ேபாகேவண் ேமா”?

என் ேகட்டான். ௬ அதற் ஆபிரகாம்:

“ என் மகைன ம ப ம் அங்ேக

அைழத் க்ெகாண் ேபாகாம க்க

எச்சரிக்ைகயாக இ . ௭ என்ைன

என் ைடய தகப்ப ைடய ட் ம் என்

இனத்தார் இ க்கிற ேதசத்தி ம ந்

அைழத் வந்தவ ம், உன் சந்ததிக் இந்த

ேதசத்ைதத் த ேவன் என் எனக் ச் ெசால்

ஆைணயிட்டவ மான வானத்திற் த்

ேதவனாகிய ெயேகாவா, அங்ேகயி ந் என்

மக க் ஒ ெபண்ைண அைழத் வர,

தம் ைடய தைன உனக் ன்பாக

அ ப் வார். ௮ ெபண் உன் டன்
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வர வி ப்பம ல்லாமல் இ ந்தால்,

அப்ெபா இந்த என் ஆைணக்

உட்படாதி ப்பாய்; அங்ேக மாத்திரம் என்

மகைன ம ப ம் அைழத் க்ெகாண்

ேபாகேவண்டாம்” என்றான். ௯

அப்ெபா அந்த ேவைலக்காரன்

தன் ைகையத் தன் எஜமானாகிய

ஆபிரகா ைடய ெதாைடயின் ழ் ைவத் ,

இந்தக் காரியத்ைதக் ற த் அவ க்

ஆைணயிட் க்ெகா த்தான். ௧0 பின்

அந்த ேவைலக்காரன் தன் எஜமா ைடய

ஒட்டகங்களில் பத் ஒட்டகங்கைளத்

தன்ேனா ெகாண் ேபானான்; தன்

எஜமா ைடய அைனத் வைகயான

விைல யர்ந்த ெபா ட்க ம் அவ ைடய

ைகயில் இ ந்தன; அவன் எ ந்

றப்பட் ப்ேபாய்,ஆரம்நாரஹ நாேகா ைடய

ஊ க் வந் , ௧௧ஊ க் ப் ெவளிேயஒ

கிணற்றன கில், தண் ர் இைறக்க

ெபண்கள் வ கிற சாயங்கால ேநரத்தில்,

ஒட்டகங்கைள மடக்கி, தனக் ள்ேள

ெசால் க்ெகாண்ட என்னெவன்றால்:

௧௨ “என் எஜமானாகிய ஆபிரகா க்

ேதவனாயி க்கிற ெயேகாவாேவ, இன்ைறக்

ர் எனக் க் காரியம் நிைறேவறச்ெசய் ,

என் எஜமானாகிய ஆபிரகா க் த் தய

ெசய்த ம். ௧௩ இேதா, நான் இந்தக்

கிணற்றன கில் நிற்கிேறன், இந்த ஊர்ப்

ெபண்கள் தண் ர் இைறக்கவ வார்கேள. ௧௪



ஆதியாகமம் 93

நான் க்கஉன் டத்ைதச் சாய்க்கேவண் ம்

என் நான் ெசால் ம்ேபா : என் ம், உன்

ஒட்டகங்க ம் க்கக் ெகா ப்ேபன்

என் ம் ெசால் ம் ெபண்ணானவேள, ர்

உம் ைடய ஊழயக்காரனாகிய ஈசாக் க்

நியம த்தவளாகஇ க்க ம், என் எஜமா க்

தய ெசய் ர் என் நான் அதன் லம்

ெதரிந் ெகாள்ள ம் உதவிெசய் ம்”

என்றான். ௧௫ அவன் இப்ப ச் ெசால்

ப்பதற் ன்ேப, இேதா,ஆபிரகா ைடய

சேகாதரனாகிய நாேகாரின் மைனவி

ம ல்க்கா ைடயமகனாகிய ெபத் ேவ க் ப்

பிறந்த ெரெபக்காள் டத்ைதத் ேதாள்ேமல்

ைவத் க்ெகாண் வந்தாள். ௧௬அந்தப் ெபண்

ம ந்த அழ ள்ளவ ம், கன்னிைக மாக

இ ந்தாள்; அவள் கிணற்ற ல் இறங்கி, தன்

டத்ைத நிரப்பிக்ெகாண் ஏறவந்தாள்.

௧௭ அப்ெபா அந்த ேவைலக்காரன்,

அவ க் ேநராக ஓ : “உன் டத்தி க்கிற

தண் ரில் ெகாஞ்சம் க்கத் தரேவண் ம்”

என்றான். ௧௮ அதற் அவள்: “ ம்

என் ஆண்டவேன” என் க்கிரமாகக்

டத்ைதத் தன் ைகயி ந் இறக்கி,

அவ க் க் க்கக் ெகா த்தாள். ௧௯

ெகா த்தபின், “உம் ைடய ஒட்டகங்க ம்

த் ம்வைரக் ம் அைவக க் ம்

தண் ர் இைறத் க் ெகா ப்ேபன்”

என் ெசால் ; ௨0 க்கிரமாகத் தன் டத் த்

தண் ைரத் ெதாட் யிேல ஊற்றவிட் ,
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இன் ம் ெகாண் வர கிணற் க் ஓ ,

அவ ைடய ஒட்டகங்க க்ெகல்லாம்

க்க ஊற்றனாள். ௨௧ அந்த மனிதன்

அவைளக் ற த் ஆச்சரியப்பட் , ெயேகாவா

தன் பயணத்ைத வாய்க்கச்ெசய்தாேரா

இல்ைலேயா என் ெதரிந் ெகாள்ள

ம னமாயி ந்தான். ௨௨ஒட்டகங்கள் த்

ந்தபின், அந்த மனிதன் அைரச்ேசக்கல்

எைட ள்ளதங்கக் கம்மைல ம்,அவ ைடய

ைகக க் ப் பத் ச் ேசக்கல் எைட ள்ள

இரண் தங்கவைளயல்கைள ம்ெகா த் ,

௨௩ “ யா ைடய மகள் என் எனக் ச்

ெசால்லேவண் ம்; நாங்கள் உன் தகப்பன்

ட் ல் இரவில் தங்க இடம் உண்டா” என்றான்.

௨௪ அதற் அவள்: “நான் நாேகா க்

ம ல்க்காள் ெபற்ற மகனாகிய ெபத் ேவ ன்

மகள்” என் ெசான்ன மல்லாமல், ௨௫

“எங்களிடத்தில் ைவக்ேகா ம் வன ம்

ேபாதிய அள இ க்கிற ; இரவில்

தங்க இட ம் உண் ” என்றாள். ௨௬

அப்ெபா அந்த மனிதன் தைல னிந் ,

ெயேகாவாைவ பணிந் ெகாண் , ௨௭ “என்

எஜமானாகியஆபிரகாம ன் ேதவனாயி க்கிற

ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம்; அவர்

தம் ைடய கி ைபைய ம், தம் ைடய

உண்ைமைய ம் என் எஜமாைன

விட் க்கவில்ைல; நான் பயணம்

ெசய் வ ம்ேபா , ெயேகாவா என்

எஜமா ைடய சேகாதரர்க ைடய
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ட் ற் என்ைன அைழத் க்ெகாண்

வந்தார்” என்றான். ௨௮ அந்தப் ெபண்

ஓ , இந்தக் காரியங்கைளத் தன் தாயின்

ட் ள்ளவர்க க் த் ெதரிவித்தாள். ௨௯

ெரெபக்கா க் ஒ சேகாதரன் இ ந்தான்;

அவ க் லாபான் என் ெபயர்; அந்த

லாபான் ெவளிேய கிணற்றன கில் இ ந்த

அந்த மனிதனிடம் ஓ னான். ௩0 அவன்

தன் சேகாதரி அணிந்தி ந்த அந்தக்

கம்மைல ம், அவ ைடய ைககளில்

ேபாட் ந்த வைளயல்கைள ம்

பார்த் , இைவகைளெயல்லாம் அந்த

மனிதன் என்ேனா ேபசினாெனன்

தன் சேகாதரி ெரெபக்காள் ெசான்ன

வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட டேன, அந்த

மனிதனிடத்திற் வந்தான்; அவன்

கிணற்றன ேக ஒட்டகங்க க்

அ கில் நின் ெகாண் ந்தான். ௩௧

அப்ெபா அவன்: “ெயேகாவாவினால்

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவேர, உள்ேள வா ம்; ர்

ெவளிேய நிற்ப என்ன? உமக் ம்,

ஒட்டகங்க க் இட ம் ஆயத்தம்

ெசய்தி க்கிேறன்” என்றான். ௩௨அப்ெபா

அந்த மனிதன், ட் ற் ப் ேபானான். லாபான்

ஒட்டகங்களின் கட்டவிழ்த் , ஒட்டகங்க க்

ைவக்ேகா ம் வன ம் ேபாட் , அவ ம்,

அவேனா வந்தவர்க ம் தங்கள் கால்கைளக்

க விக்ெகாள்ளத் தண் ர் ெகா த்தான்.

௩௩ பின் , அவ க் ன்பாக உண



ஆதியாகமம் 96

ைவக்கப்பட்ட . அப்ெபா அவன்: “நான்

வந்தகாரியத்ைதச் ெசால் வதற் ன்பாகச்

சாப்பிடமாட்ேடன்” என்றான். அதற் அவன்,

“ெசால் ம்” என்றான். ௩௪அப்ெபா அவன்:

“நான் ஆபிரகா ைடய ேவைலக்காரன்.

௩௫ ெயேகாவா என் எஜமாைன மக ம்

ஆ ர்வதித்தி க்கிறார், அவர் ெசல்வந்தனாக

இ க்கிறார்; ெயேகாவா அவ க்

ஆ மா கைள ம், ெவள்ளிைய ம்,

ெபான்ைன ம், ேவைலக்காரைர ம்,

ேவைலக்காரிகைள ம், ஒட்டகங்கைள ம்,

க ைதகைள ம் ெகா த்தி க்கிறார். ௩௬என்

எஜமா ைடய மைனவியாகிய சாராள்

திர்வயதானேபா , என் எஜமா க் ஒ

மகைனப் ெபற்ெற த்தாள்; அவர் தமக்

உண்டான அைனத்ைத ம் அவ க் க்

ெகா த்தி க்கிறார். ௩௭ என் எஜமான்

என்ைன ேநாக்கி: நான் யி க்கிற

கானான் ேதசத்தா ைடயெபண்களில் என்

மக க் ப் ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெத க்காமல்,

௩௮ என் தகப்பன் ட் ற் ம், என்

இனத்தாரிடத்திற் ம் ேபாய், என் மக க் ப்

ெபண்ைணத்ேதர்ந்ெத க்கேவண் ம்என்

ஆைணயிட் க்ெகா க்கச் ெசான்னார்.

௩௯ அப்ெபா நான் என் எஜமாைன

ேநாக்கி: ஒ ேவைள அந்தப் ெபண்

என் டன் வராமல்ேபானாேலா என்

ேகட்டதற் , ௪0 அவர்: நான் ஆராதிக் ம்

ெயேகாவா உன்ேனா தம் ைடய தைன
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அ ப்பி, உன் பயணத்ைத வாய்க்கச்

ெசய்வார்; என் இனத்தாரிடத்தி ம், என்

தகப்பன் ட் ம் என் மக க் ப்

ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெத ப்பாய். ௪௧ என்

இனத்தாரிடத்திற் ப்ேபானால், என்ஆைணக்

உட்படாதி ப்பாய்; அவர்கள் உன்ேனா

ெபண்ைணஅ ப்பாமல்ேபானா ம், என்

ஆைணக் உட்படாதி ப்பாய் என்றார். ௪௨

அப்ப ேய நான் இன் கிணற்றன கில்

வந் : என் எஜமானாகிய ஆபிரகாம ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, என் பயணத்ைத ர்

இப்ெபா வாய்க்கச்ெசய் ரானால், ௪௩

இேதா, நான் கிணற்றன கில் நிற்கிேறன்,

தண் ர் இைறக்கவரப்ேபாகிற கன்னிைகைய

நான் ேநாக்கி: உன் டத்தி க்கிற தண் ரில்

ெகாஞ்சம் எனக் க் க்கத்தரேவண் ம்

என் ேகட் ம்ேபா : ௪௪ “ என் ம், உன்

ஒட்டகங்க க் ம் தண் ர் ெகா ப்ேபன்

என் ம் ெசால் ம் ெபண்ேண ெயேகாவா

என் எஜமா ைடய மக க் நியம த்த

ெபண்ணாகேவண் ம்” என்ேறன். ௪௫

நான் இைத என் இ தயத்தில் ெசால்

ப்பதற் ன்ேன, இேதா, ெரெபக்காள் தன்

டத்ைதத் ேதாள்ேமல் ைவத் க்ெகாண்

றப்பட் வந் , கிணற்ற ல் இறங்கிப்ேபாய்த்

தண் ர் எ த்தாள். அப்ெபா நான்:

எனக் க் க்கத்தரேவண் ம் என்ேறன். ௪௬

அவள் க்கிரமாகத் தன் ேதாள்ேம ந்த

டத்ைத இறக்கி, ம், உம் ைடய
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ஒட்டகங்க க் ம் ெகா ப்ேபன் என்றாள்.

நான் த்ேதன்; ஒட்டகங்க க் ம்

ெகா த்தாள். ௪௭அப்ெபா : யா ைடய

மகள் என் அவைளக் ேகட்ேடன்; அதற்

அவள்: நான் ம ல்க்காள் நாேகா க் ப் ெபற்ற

மகனாகிய ெபத் ேவ ன் மகள் என்றாள்;

அப்ெபா அவ க் க் கம்மல்கைள ம்,

அவ ைடயைககளிேலவைளயல்கைள ம்

ேபாட் ; ௪௮தைல னிந் , ெயேகாவாைவப்

பணிந் ெகாண் , நான் என் எஜமானனின்

சேகாதர ைடய மகைள அவ ைடய

மக க் மைனவியாக்கிக்ெகாள்ளஎன்ைன

சரியானவழயில் நடத்திவந்த என்

எஜமானாகியஆபிரகாம ன் ேதவனாயி க்கிற

ெயேகாவைவ ஸ்ேதாத்திரித்ேதன். ௪௯

இப்ெபா ம் ங்க ம் என் எஜமா க் த்

தைய ம் உண்ைம ம் உைடயவர்களாக

நடக்க மன ள்ளவர்களானால், எனக் ச்

ெசால் ங்கள்; இல்ைலெயன்றால்

அைத ம் எனக் ச் ெசால் ங்கள்,

அப்ெபா நான் வல றத்ைதயாகி ம்

இட றத்ைதயாகி ம் ேநாக்கிப்ேபாேவன்

என்றான். ௫0 அப்ெபா லாபா ம்

ெபத் ேவ ம் ம ெமாழயாக: “இந்தக் காரியம்

ெயேகாவாவால் வந்த , உமக் நாங்கள்

நன்ைமேயா அல்ல ைமேயா ஒன் ம்

ெசால்லக் டா . ௫௧ இேதா, ெரெபக்காள்

உமக் ன்பாக இ க்கிறாள்; ெயேகாவா

ெசான்னப ேயஅவள்உம எஜமா ைடய
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மக க் மைனவியாக்கிக்ெகாள்ள,

அவைள அைழத் க்ெகாண் ெசல் ம்”

என்றார்கள். ௫௨ ஆபிரகாம ன்

ேவைலக்காரன் அவர்கள் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்டேபா , தைரவைரக் ம் னிந் ,

ெயேகாவாைவப் பணிந் ெகாண்டான். ௫௩

பின் அந்த ேவைலக்காரன் ெவள்ளிப்

ெபா ட்கைள ம், தங்கத்தினால் ெசய்யப்பட்ட

ெபா ட்கைள ம், ஆைடகைள ம் எ த் ,

ெரெபக்கா க் க் ெகா த்த மல்லாமல்,

அவ ைடய சேகாதர க் ம் தாய்க் ம்

சில விைல யர்ந்த ெபா ட்கைள ம்

ெகா த்தான். ௫௪ பின் அவ ம்

அவேனா ந்த மனிதர்க ம் சாப்பிட் க்

த் , இரவில் தங்கினார்கள்; காைலயிேல

எ ந்தி ந் , அவன்: “என் எஜமானிடத்திற்

என்ைனஅ ப்பிவி ங்கள்” என்றான். ௫௫

அப்ெபா அவ ைடய சேகாதர ம், தா ம்,

“பத் நாட்களாவ ெபண் எங்கேளா

இ க்கட் ம், அதற் ப்பின் ேபாகலாம்”

என்றார்கள். ௫௬அதற் அவன்: “ெயேகாவா

என் பயணத்ைத வாய்க்கச்ெசய்தி க்க,

ங்கள் என்ைனத் த க்காதி ங்கள்; நான்

என் எஜமானிடத்திற் ப்ேபாக என்ைன

அ ப்பிவிடேவண் ம்” என்றான். ௫௭

அப்ெபா அவர்கள்: “ெபண்ைண

அைழத் ,அவள வி ப்பத்ைதக் ேகட்ேபாம்”

என் ெசால் , ௫௮ெரெபக்காைளஅைழத் :

“ இந்த மனிதேனா டப் ேபாகிறாயா”
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என் ேகட்டார்கள். அவள்: “ேபாகிேறன்”

என்றாள். ௫௯அப்ப ேய அவர்கள் தங்கள்

சேகாதரியாகிய ெரெபக்காைள ம்,

அவ ைடய ேவைலக்காரிகைள ம்,

ஆபிரகாம ன் ேவைலக்காரைன ம்,

அவ ைடய மனிதர்கைள ம் வழய ப்பி,

௬0 ெரெபக்காைள வாழ்த்தி: “எங்கள்

சேகாதரிேய, ேகாடாேகா யாகப்

ெப வாயாக; உன் சந்ததியார்

தங்கள் பைகஞ ைடய வாசல்கைளச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்களாக”

என் ஆ ர்வதித்தார்கள். ௬௧

அப்ெபா ெரெபக்கா ம் அவ ைடய

ேவைலக்காரிக ம் எ ந் ஒட்டகங்கள்ேமல்

ஏற , அந்த மனிதேனா டப் ேபானார்கள்.

ேவைலக்காரன் ெரெபக்காைள

அைழத் க்ெகாண் ேபானான். ௬௨ ஈசாக்

ெதன்ேதசத்தில் யி ந்தான். அப்ெபா

அவன்: லகாய்ேரா எனப்பட்ட கிணற்ற ன்

வழயாகப் றப்பட் வந்தான். ௬௩ ஈசாக்

சாயங்காலேநரத்தில் தியானம்ெசய்ய

வயல்ெவளிக் ப் ேபாயி ந்தேபா ரத்தில்

ஒட்டகங்கள் வ வைதக்கண்டான். ௬௪

ெரெபக்கா ம் ரத்தில் ஈசாக்ைகக்

கண்டேபா , ௬௫ ேவைலக்காரைனேநாக்கி:

“அங்ேக வயல்ெவளியிேல நம்ைமேநாக்கி

நடந் வ கிற அந்த மனிதன் யார்” என்

ேகட்டாள். “அவர்தான் என் எஜமான்” என்

ேவைலக்காரன் ெசான்னான். அப்ெபா
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அவள் ஒட்டகத்தி ந் இறங்கி

க்கா ட் க்ெகாண்டாள். ௬௬ ேவைலக்காரன்

தான் ெசய்த அைனத் காரியங்கைள ம்

ஈசாக் க் விபரமாகச் ெசான்னான். ௬௭

அப்ெபா ஈசாக் ெரெபக்காைளத்

தன் தாய் சாரா ைடய டாரத்திற்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,அவைளத்தனக்

மைனவியாக்கிக்ெகாண் , அவைள

ேநசித்தான். ஈசாக் தன் தாய்க்காகக்

ெகாண் ந்த க்கம் ங்கி ஆ தல்

அைடந்தான்.

௨௫

ஆபிரகாம் ேகத் ராள் என் ம்

ெபயர்ெகாண்ட ஒ ெபண்ைண ம்

தி மணம் ெசய்தி ந்தான். ௨ அவள்

அவ க் ச் சிம்ராைன ம், யக் ாைன ம்,

ேமதாைன ம், தியாைன ம், இஸ்பாக்ைக ம்,

வாைக ம் ெபற்ெற த்தாள். ௩ யக் ான்

ேசபாைவ ம், ேததாைன ம்ெபற்ெற த்தான்;

ேததா ைடய மகன்கள் அ ம்,

ெலத் ம், ெல ம் என்பவர்கள். ௪

தியா ைடய மகன்கள் ஏப்பா, ஏப்ேபர்,

ஆேனாக் , அ தா, எல்தாகா என்பவர்கள்;

இவர்கள் எல்ேலா ம் ேகத் ராளின்

பிள்ைளகள். ௫ ஆபிரகாம் தனக்

உண்டான அைனத்ைத ம் ஈசாக் க் க்

ெகா த்தான். ௬ ஆபிரகா க் இ ந்த

ம மைனயாட் களின் பிள்ைளக க்ேகா

ஆபிரகாம் நன்ெகாைடகைளக் ெகா த் ,

தான் உயிேரா க் ம்ேபாேதஅவர்கைளத் தன்
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மகனாகிய ஈசாக்ைகவிட் க் கிழக்ேக ேபாகக்

ழ்த்ேதசத்திற் அ ப்பிவிட்டான். ௭

ஆபிரகாம் உயிேரா ந்தஆ நாட்கள் 175

வ டங்கள். ௮அதற் ப்பின் ஆபிரகாம் நல்ல

நைரவயதி ம், திர்ந்த ரண ஆ சி ம்

இறந் , தன் இனத்தா டன் ேசர்க்கப்பட்டான்.

௯ அவ ைடய மகன்களாகிய ஈசாக் ம்

இஸ்மேவ ம் மம்ேரக் எதிேர ஏத்தியனான

ேசாகாரின் மகனாகிய எப்ெபேரானின்

நிலத்தி ள்ள மக்ேபலா எனப்பட்ட ைகயிேல

அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள். ௧0 அந்த

நிலத்ைத ஏத்தின் மகன்களின் ைகயிேல

ஆபிரகாம் வாங்கியி ந்தான்; அங்ேக

ஆபிரகா ம் அவ ைடய மைனவியாகிய

சாரா ம் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டார்கள். ௧௧

ஆபிரகாம் இறந்தபின் ேதவன்அவ ைடய

மகனாகிய ஈசாக்ைக ஆ ர்வதித்தார்.

லகாய்ேரா என் ம் கிணற் க் ச் ச பமாக

ஈசாக் யி ந்தான். ௧௨ சாரா ைடய

அ ைமப்ெபண்ணாகியஎகிப் ேதசத்தாளான

ஆகார் ஆபிரகா க் ப் ெபற்ற மகனாகிய

இஸ்மேவ ன் வம்சவரலா : ௧௩ பற்பல

சந்ததிகளாகப் பிரிந்த இஸ்மேவ ன்

மகன்க ைடய ெபயர்களாவன;

இஸ்மேவ ைடய த்த மகன் ெநபாேயாத்,

பின் ேகதார், அத்பிேயல், ம ப்சாம், ௧௪

மஷ்மா, மா, மாசா, ௧௫ ஆதாத், ேதமா,

ெயத் ர், நா ஸ், ேகத்மா என்பைவகேள. ௧௬

தங்கள் கிராமங்களி ம் அரண்களி ம்
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யி ந்த தங்கள் மக்க க் ப் பன்னிரண்

பிர க்களாகிய இஸ்மேவ ன் மகன்கள்

இவர்கேள, இவர்க ைடய ெபயர்க ம்

இைவகேள. ௧௭ இஸ்மேவ ன் வய 137.

பின் அவன் இறந் , தன் இனத்தாேரா

ேசர்க்கப்பட்டான். ௧௮ அவர்கள் ஆவிலா

வங்கி எகிப்திற் ேநராக அ ரியா க் ப்

ேபாகிற வழயி க் ம் ர் வைரக் ம்

யி ந்தார்கள். இ அவ ைடய

சேகாதரர்கள் எல்ேலா க் ம் ன்பாக

அவன் ேயறன ம . ௧௯ ஆபிரகாம ன்

மகனாகிய ஈசாக் ைடய வம்சவரலா ;

ஆபிரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்ெற த்தான்.

௨0 ஈசாக் ெரெபக்காைள தி மணம்

ெசய்கிறேபா 40 வயதாயி ந்தான்;

இவள் பதான் அராம் என் ம் ரியா

ேதசத்தானாகிய ெபத் ேவ க்

மக ம், ரியா ேதசத்தானாகிய

லாபா க் ச் சேகாதரி மானவள். ௨௧

மல யாயி ந்த தன் மைனவிக்காக ஈசாக்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ேவண் தல் ெசய்தான்;

ெயேகாவா அவ ைடய ேவண் தைலக்

ேகட்ட ளினார்; அவ ைடய மைனவி

ெரெபக்காள் கர்ப்பந்தரித்தாள். ௨௨

அவள கர்ப்பத்தில் பிள்ைளகள்

ஒன்ேறாெடான் ேமாதிக்ெகாண் ந்தன;

அப்ெபா அவள்: “இப்ப யி ந்தால்

எனக் எப்ப யா ேமா” என் ெசால் ,

ெயேகாவாவிடத்தில் விசாரிக்கப் ேபானாள். ௨௩
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அதற் க் ெயேகாவா: “இரண் இனத்தார்கள்

உன் கர்ப்பத்தில் உண்டாயி க்கிற ;

இரண் வித இனங்கள் உன்வயிற்ற ந்

பிரி ம், அவர்களில் ஒ இனத்தார் மற்ற

இனத்தாைரவிட பலத்தி ப்பார்கள், த்தவன்

இைளயவ க் ப் பணிந்தி ப்பான்” என்றார்.

௨௪ பிரசவேநரம் ரணமானேபா , அவள

கர்ப்பத்தில் இரட்ைடக் ழந்ைதகள் இ ந்தன.

௨௫ த்தவன் சிவந்த நிற ள்ளவனாக ம்

உடல் வ ம் ேராமத்தாலானஅங்கிையப்

ேபார்த்தவன் ேபால ம் பிறந்தான்;அவ க்

ஏசா என் ெபயரிட்டார்கள். ௨௬ பின் ,

அவ ைடய சேகாதரன் தன் ைகயினாேல

ஏசாவின் திகாைலப் பி த் க்ெகாண்

பிறந்தான்; அவ க் யாக்ேகா என்

ெபயரிட்டார்கள்; இவர்கைள அவள்

ெபற்றேபா ஈசாக் 60 வயதாயி ந்தான். ௨௭

இந்தக் ழந்ைதகள் ெபரியவர்களானேபா ,

ஏசா ேவட்ைடயில் வல்லவ ம், காட் ல்

வாழ்கிறவனாக ம் இ ந்தான்; யாக்ேகா

ணசா ம் டாரவாசி மாக

இ ந்தான். ௨௮ ஏசா ேவட்ைடயா க்

ெகாண் வ கிற ஈசாக்கி ைடயவாய்க்

சிகரமாயி ந்ததினாேல ஏசாவின்ேமல்

பற் தலாக இ ந்தான்; ெரெபக்காேளா

யாக்ேகாபின்ேமல் அன்பாயி ந்தாள்.

௨௯ ஒ நாள் ஏசா ெவளியி ந்

கைளத் வந்தேபா , யாக்ேகா ழ்

சைமத் க்ெகாண் ந்தான். ௩0அப்ெபா
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ஏசாயாக்ேகாைப ேநாக்கி: “அந்தச் சிவப்பான

ழேல நான் சாப்பிடக் ெகாஞ்சம் தா,

கைளத்தி க்கிேறன்” என்றான்; இதனாேல

அவ க் ஏேதாம் என்கிற ெபயர்

உண்டான . ௩௧அப்ெபா யாக்ேகா : உன்

பிறப் ரிைமையஇன் எனக் விற் ப்ேபா ”

என்றான். ௩௨ அதற் ஏசா: “இேதா, நான்

சாகப்ேபாகிேறேன, இந்தப் பிறப் ரிைம எனக்

எதற் ” என்றான். ௩௩அப்ெபா யாக்ேகா :

“இன் எனக் ஆைணயிட் க்ெகா ”

என்றான்; அவன் யாக்ேகா க் ஆைணயிட் ,

தன் பிறப் ரிைமைய அவ க்

விற் ப்ேபாட்டான். ௩௪அப்ெபா யாக்ேகா

ஏசா க் அப்பத்ைத ம் பயிற்றங் ைழ ம்

ெகா த்தான்; அவன் சாப்பிட் க் த்

எ ந் ேபாய்விட்டான். இப்ப ஏசா தன்

பிறப் ரிைமையஅலட்சியம் ெசய்தான்.

௨௬

ஆபிரகாம ன் நாட்களில் உண்டான

பஞ்சத்ைத அல்லாமல், ேம ம் ஒ பஞ்சம்

ேதசத்தில் உண்டான ;அப்ெபா ஈசாக்

ெப ஸ்த க் ராஜாவாகியஅபிெமேலக்கிடம்

ேகரா க் ப் ேபானான். ௨ ெயேகாவா

அவ க் க் காட்சியளித் : “ எகிப்திற் ப்

ேபாகாமல், நான் உனக் ச் ெசால் ம் ேதசத்தில்

யி . ௩ இந்தத் ேதசத்தில் யி ;

நான் உன்ேனா ட இ ந் , உன்ைன

ஆ ர்வதிப்ேபன்; நான் உனக் ம் உன்

சந்ததிக் ம் இந்தத் ேதசங்கள்அைனத்ைத ம்

தந் , உன் தகப்பனாகியஆபிரகா க் நான்
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ெகா த்த வாக் திைய நிைறேவற் ேவன். ௪

ஆபிரகாம் என் ெசால் க் க் ழ்ப்ப ந் , என்

விதிகைள ம், என் கற்பைனகைள ம், என்

நியமங்கைள ம், என் பிரமாணங்கைள ம்

ைகக்ெகாண்டதால், ௫ நான் உன் சந்ததிைய

வானத்தின் நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலப்

ெப கச்ெசய் , உன் சந்ததிக் இந்தத்

ேதசங்கள் அைனத்ைத ம் த ேவன்; உன்

சந்ததிக் ள் மயி ள்ள அைனத்

ேதசங்க ம் ஆ ர்வதிக்கப்ப ம் என்றார்.

௬ ஈசாக் ேகராரிேல யி ந்தான். ௭

அந்த இடத் மனிதர்கள் அவ ைடய

மைனவிையக் ற த் விசாரித்தேபா :

“இவள் என் சேகாதரி என்றான். ெரெபக்காள்

பார்ப்பதற் அழ ள்ளவளானதால்,

அந்த இடத் மனிதர்கள் அவள்நிம த்தம்

தன்ைனக் ெகான் ேபா வார்கள் என்

எண்ணி, அவைளத் தன் மைனவி என்

ெசால் வதற் ப் பயந்தான். ௮ அவன்

அங்ேக அேநகநாட்கள் யி க் ம்ேபா ,

ெப ஸ்த க் ராஜாவாகிய அபிெமேலக்

ஜன்னல் வழயாகப் பார்க் ம்ேபா , ஈசாக்

தன் மைனவியாகிய ெரெபக்காேளா

விைளயா க்ெகாண் க்கிறைதப் பார்த்தான்.

௯அபிெமேலக் ஈசாக்ைகஅைழத் : “அவள்

உன் மைனவியாயி க்கிறாேள! பின் ஏன்

அவைளஉன சேகாதரி என் ெசான்னாய்”

என்றான். அதற் ஈசாக் : “அவள் நிம த்தம்

நான் சாகாதப இப்ப ச் ெசான்ேனன்”
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என்றான். ௧0 அதற் அபிெமேலக் :

“எங்களிடத்தில் ஏன் இப்ப ச் ெசய்தாய்?

மக்களில் யாராவ உன் மைனவிேயா

உற ெகாள்ள ம், எங்கள்ேமல் பழ மர ம்

இட ண்டாக்கினாேய” என்றான். ௧௧ பின் ,

அபிெமேலக் : “இந்த மனிதைனயாகி ம்

இவன் மைனவிையயாகி ம் ெதா கிறவன்

நிச்சயமாகக் ெகாைலெசய்யப்ப வான்” என்

எல்லா மக்க க் ம் அறவித்தான். ௧௨ ஈசாக்

அந்தத் ேதசத்தில் விைதவிைதத்தான்;

ெயேகாவா அவைனஆ ர்வதித்ததால் அந்த

வ டத்தில் 100 மடங் பலைனஅைடந்தான்;

௧௩ அவன் ெசல்வந்தனாகி, வரவர

வி த்தியைடந் , மகா ெபரியவனானான். ௧௪

அவ க் ஆட் மந்ைத ம், மாட் மந்ைத ம்,

அேநக ேவைலக்கார ம் இ ந்ததால்

ெப ஸ்தர் அவன்ேமல் ெபாறாைமெகாண் ,

௧௫அவ ைடயதகப்பனாகியஆபிரகாம ன்

நாட்களில் அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள்

ெவட் ன கிண கைளெயல்லாம்

மண்ணினால் ப்ேபாட்டார்கள். ௧௬

அபிெமேலக் ஈசாக்ைக ேநாக்கி: “ எங்கைள

விட் ப் ேபாய்வி ; எங்கைளவிட மக ம்

பலத்தவனானாய்” என்றான். ௧௭அப்ெபா

ஈசாக் அந்த இடத்ைத விட் ப் றப்பட் ,

ேகராரின் பள்ளத்தாக்கிேல டாரம்

ேபாட் , அங்ேக யி ந் , ௧௮ தன்

தகப்பனாகிய ஆபிரகாம ன் நாட்களில்

ெவட்டப்பட்டைவக ம், ஆபிரகாம் இறந்தபின்
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ெப ஸ்தர் ப்ேபாட்டைவக மான

கிண கைள ம ப ம் ேதாண் , தன்

தகப்பன் அைவக க் ைவத்தி ந்த

ெபயர்களின்ப ேய அைவக க் ப்

ெபயரிட்டான். ௧௯ ஈசாக் ைடய

ேவைலக்காரர்கள் பள்ளத்தாக்கிேல

கிண ெவட் , தண் ைரக் கண்டார்கள். ௨0

ேகரா ர் ேமய்ப்பர்கள் “இந்தத் தண் ர்

தங்க ைடய என் ெசால் ”, ஈசாக் ைடய

ேமய்ப்பர்க டேனவாக் வாதம் ெசய்தார்கள்;

அவர்கள் தன்ேனா வாக் வாதம் ெசய்ததால்,

அந்தக் கிணற் க் ஏேசக் என்

ெபயரிட்டான். ௨௧ ேவெறா கிணற்ைற

ெவட் னார்கள்; அைதக் ற த் ம்

வாக் வாதம் ெசய்தார்கள்; ஆைகயால் அதற்

சித்னா என் ெபயரிட்டான். ௨௨ பின்

அந்த இடத்ைதவிட் ப் ேபாய், ேவெறா

கிணற்ைற ெவட் னான்; அைதக் ற த்

அவர்கள் வாக் வாதம் ெசய்யவில்ைல;

அப்ெபா அவன்: “நாம் ேதசத்தில்

ெப வதற்காக, இப்ெபா ெயேகாவா

நமக் இட ண்டாக்கினார்” என் ெசால் ,

அதற் ெரெகாேபாத் என் ெபயரிட்டான்.

௨௩ அங்ேகயி ந் ெபெயர்ெசபா க் ப்

ேபானான். ௨௪ அன் இரவிேல ெயேகாவா

அவ க் க் காட்சியளித் : “நான் உன்

தகப்பனாகிய ஆபிரகா ைடய ேதவன்,

பயப்படாேத, நான் உன்ேனா ட இ ந் ,

என் ஊழயக்காரனாகிய ஆபிரகாம ன்
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ெபா ட் உன்ைன ஆ ர்வதித் , உன்

சந்ததிையப் ெப கச் ெசய்ேவன்” என்றார்.

௨௫ அங்ேக அவன் ஒ ப டத்ைதக்

கட் , ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதத்

ெதா ெகாண் ,அங்ேக தன் டாரத்ைதப்

ேபாட்டான். அந்த இடத்தில் ஈசாக்கின்

ேவைலக்காரர்கள் ஒ கிணற்ைற

ெவட் னார்கள். ௨௬ அபிெமேலக் ம்

அவ ைடய நண்பனாகிய அ சாத் ம்,

பைடத்தைலவனாகிய பிேகா ம்,

ேகராரி ந் அவனிடத்திற் வந்தார்கள்.

௨௭அப்ெபா ஈசாக் அவர்கைளேநாக்கி:

“ஏன் என்னிடத்தில் வந் ர்கள்? ங்கள்

என்ைனப்பைகத் , என்ைனஉங்களிடத்தில்

இ க்கவிடாமல் ரத்திவிட் ர்கேள” என்றான்.

௨௮ அதற் அவர்கள்: “நிச்சயமாக

ெயேகாவா உம்ேமா ட இ க்கிறார் என்

கண்ேடாம்; ஆைகயால் எங்க க் ம்

உமக் ம் ஒ ஒப்பந்தம் உண்டாகேவண் ம்

என் நாங்கள் ர்மானம் ெசய்ேதாம்.

௨௯ நாங்கள் உம்ைமத் ெதாடாமல்,

நன்ைமையேய உமக் ச் ெசய் , உம்ைமச்

சமாதானத்ேதா அ ப்பிவிட்ட ேபால, ம்

எங்க க் த் ங் ெசய்யாம க்கஉம்ேமா

ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாள்ள வந்ேதாம்; ர்

ெயேகாவாவினால்ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவராேம”

என்றார்கள். ௩0 அவன் அவர்க க்

வி ந் ெசய்தான், அவர்கள் சாப்பிட் க்

த்தார்கள். ௩௧ அதிகாைலயில்
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எ ந் ஒ வ க்ெகா வர் ஒப்பந்தம்

ெசய் ெகாண்டார்கள். பின் ஈசாக்

அவர்கைள அ ப்பிவிட்டான்; அவர்கள்

அவனிடத்தி ந் சமாதானத்ேதா

ேபாய்விட்டார்கள். ௩௨ அந்நாளில்தாேன

ஈசாக்கின் ேவைலக்காரர்கள் வந் , தாங்கள்

கிண ெவட் ன ெசய்திைய அவ க் த்

ெதரிவித் , “தண் ர் கண்ேடாம்”

என்றார்கள். ௩௩ அதற் ேசபா என்

ெபயரிட்டான்; ஆைகயால் அந்த ஊரின்

ெபயர் இந்த நாள்வைரக் ம் ெபெயர்ெசபா

எனப்ப கிற . ௩௪ ஏசா 40 வயதானேபா ,

ஏத்தியர்களானெபேயரியி ைடயமகளாகிய

த்ைத ம், ஏேலா ைடய மகளாகிய

பஸ்மாத்ைத ம் தி மணம்ெசய்தான். ௩௫

அவர்கள் ஈசாக் க் ம் ெரெபக்கா க் ம்

மனஉைளச்சைலக் ெகா த்தார்கள்.

௨௭

ஈசாக் திர்வயதானதால் அவ ைடய

கண்கள் பார்ைவயிழந்தேபா , அவன் தன்

த்த மகனாகிய ஏசாைவ அைழத் , “என்

மகேன” என்றான்;அவன், “இேதாஇ க்கிேறன்”

என்றான். ௨ அப்ெபா அவன்: “நான்

திர்வயதாேனன், எப்ேபா இறப்ேபெனன்

எனக் த் ெதரியா . ௩ ஆைகயால்,

உன் ஆ தங்களாகிய உன் அம் கைள

ைவக் ம் ைபைய ம் உன் வில்ைல ம்

எ த் க்ெகாண் காட் க் ப்ேபாய்,

எனக்காக ேவட்ைடயா , ௪ அைத

எனக் ப் பிரியமாயி க்கிற சி ள்ள
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உண களாகச் சைமத் , நான் சாப்பிட ம்,

நான் இறப்பதற் ன்ேன என் ஆத் மா

உன்ைன ஆ ர்வதிக்க ம், என்னிடத்தில்

ெகாண் வா” என்றான். ௫ ஈசாக் தன்

மகனாகிய ஏசாேவா ேப ம்ேபா ,

ெரெபக்காள் ேகட் க்ெகாண் ந்தாள். ஏசா

ேவட்ைடயா க்ெகாண் வர காட் க் ப்

ேபானான். ௬அப்ெபா ெரெபக்காள் தன்

மகனாகிய யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “உன்

தகப்பன் உன் சேகாதரனாகிய ஏசாைவ

அைழத் : ௭நான் சாப்பிட் , எனக் மரணம்

வ ன்ேன, ெயேகாவா ன்னிைலயில்

உன்ைன ஆ ர்வதிக்க, எனக்காக

ேவட்ைடயா , அைத எனக் சி ள்ள

உண களாகச் சைமத் க்ெகாண் வா” என்

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். ௮ஆைகயால், என்

மகேன, என் ெசால்ைலக் ேகட் , நான்

உனக் ச் ெசால்கிறப ெசய். ௯

ஆட் மந்ைதக் ப் ேபாய், இரண் நல்ல

ெவள்ளாட் க் ட் கைளக்ெகாண் வா; நான்

அைவகைளஉன் தகப்ப க் ப் பிரியமானப

சி ள்ள உண களாகச் சைமப்ேபன். ௧0

உன் தகப்பன் தாம் இறப்பதற் ன்ேன

உன்ைன ஆ ர்வதிப்பதற் , அவர்

சாப்பி வதற் அைத அவரிடத்தில்

ெகாண் ேபாகேவண் ம் என்றாள். ௧௧அதற்

யாக்ேகா தன் தாயாகிய ெரெபக்காைள

ேநாக்கி: “என் சேகாதரனாகிய ஏசா அதிக

ேராம ள்ளவன், நான் ேராமம ல்லாதவன். ௧௨
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ஒ ேவைள என் தகப்பன் என்ைனத்

தடவிப்பார்ப்பார்; அப்ெபா நான்

அவ க் ஏமாற் கிறவனாகக் காணப்பட் ,

என்ேமல்ஆ ர்வாதத்ைதஅல்ல, சாபத்ைதேய

வரவைழத் க்ெகாள்ேவன்” என்றான். ௧௩

அதற் அவ ைடய தாய்: “என் மகேன,

உன்ேமல் வ ம் சாபம் என்ேமல் வரட் ம்;

என் ெசால்ைல மாத்திரம் ேகட் , ேபாய்,

அைவகைள என்னிடத்தில் ெகாண் வா”

என்றாள். ௧௪ அவன் ேபாய் அைவகைளப்

பி த் , தன் தாயினிடத்தில் ெகாண் வந்தான்;

அவ ைடய தாய் அவ ைடய தகப்ப க் ப்

பிரியமான சி ள்ள உண கைளச்

சைமத்தாள். ௧௫பின் ெரெபக்காள், ட் ேல

தன்னிடத்தில் இ ந்த தன் த்த மகனாகிய

ஏசாவின் நல்ல ஆைடகைள எ த் ,

தன் இைளய மகனாகிய யாக்ேகா க்

உ த்தி, ௧௬ ெவள்ளாட் க் ட் களின்

ேதாைல அவ ைடய ைககளிேல ம்

ேராமம ல்லாத அவ ைடய க த்திேல ம்

ேபாட் ; ௧௭ தான் சைமத்த சி ள்ள

உண கைள ம் அப்பங்கைள ம் தன்

மகனாகிய யாக்ேகாபின் ைகயில் ெகா த்தாள்.

௧௮அவன்தன் தகப்பனிடத்தில் வந் , “என்

தகப்பேன”என்றான்;அதற் அவன்: “இேதா

இ க்கிேறன்; யார், என் மகேன” என்றான்.

௧௯அப்ெபா யாக்ேகா தன் தகப்பைன

ேநாக்கி: “நான் உம த்த மகனாகிய ஏசா;

ர் எனக் ச் ெசான்னப ேய ெசய்ேதன்;
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உம் ைடயஆத் மா என்ைனஆ ர்வதிக்க, ர்

எ ந் உட்கார்ந் , நான் ேவட்ைடயா க்

ெகாண் வந்தைதச் சாப்பி ம்” என்றான். ௨0

அப்ெபா ஈசாக் தன் மகைன ேநாக்கி:

“என் மகேன, இ உனக் இத்தைன க்கிரமாக

எப்ப கிைடத்த என்றான். அவன்:

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா எனக் க்

கிைடக்கச்ெசய்தார்” என்றான். ௨௧அப்ெபா

ஈசாக் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “என் மகேன,

என் மகனாகிய ஏசாதாேனாஅல்லேவா என்

நான் உன்ைனத் தடவிப்பார்க்கஅ கில் வா”

என்றான். ௨௨ யாக்ேகா தன் தகப்பனாகிய

ஈசாக்கின கில் ேபானான்;அவன்இவைனத்

தடவிப்பார்த் : “சத்தம் யாக்ேகாபின் சத்தம்,

ைககேளா ஏசாவின் ைககள்” என் ெசால் ,

௨௩ அவ ைடய ைககள் அவ ைடய

சேகாதரனாகிய ஏசாவின் ைககைளப்ேபால

ேராம ள்ளைவகளாகஇ ந்ததால், யாெரன்

ெதரியாமல், அவைனஆ ர்வதித் , ௨௪ “ என்

மகனாகிய ஏசாதாேனா” என்றான்; அவன்:

“நான்தான்” என்றான். ௨௫ அப்ெபா

அவன்: “என் மகேன, ேவட்ைடயா க்

ெகாண் வந்தைத நான் சாப்பிட் , என்

ஆத் மா உன்ைனஆ ர்வதிப்பதற் அைத

என்ன கில் ெகாண் வா” என்றான்;

அவன் அைத அ கில் ெகாண் ேபானான்;

அப்ெபா அவன் சாப்பிட்டான்; பிற ,

திராட்ைசரசத்ைதஅவ க் க் ெகாண் வந்

ெகா த்தான், அவன் த்தான். ௨௬
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அப்ெபா அவ ைடய தகப்பனாகிய

ஈசாக் அவைன ேநாக்கி: “என் மகேன,

அ கில் வந் என்ைன த்தம்ெசய்”

என்றான். ௨௭ அவன் அ கில் ேபாய்,

அவைன த்தம்ெசய்தான்; அப்ெபா

அவ ைடய ஆைடகளின் வாசைனைய

கர்ந் : “இேதா, என் மக ைடய

வாசைன ெயேகாவா ஆ ர்வதித்த

வயல்ெவளியின் வாசைனையப்ேபால்

இ க்கிற . ௨௮ ேதவன் உனக் வானத் ப்

பனிைய ம் மயின் ெகா ைமைய ம்

ெகா த் , ம ந்த தானியத்ைத ம்

திராட்ைசரசத்ைத ம் தந்த வாராக. ௨௯

மக்கள் உன்ைனச் ேசவித் ேதசங்கள் உன்ைன

வணங் வார்களாக; உன் சேகாதரர்க க்

எஜமானாயி ப்பாய்; உன் தாயின் மகன்கள்

உன்ைன வணங் வார்கள்; உன்ைனச்

சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்க ம்,

உன்ைன ஆ ர்வதிக்கிறவர்கள்

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவர்க மாக இ ப்பார்கள்”

என் ெசால் அவைன ஆ ர்வதித்தான்.

௩0 ஈசாக் யாக்ேகாைப ஆ ர்வதித்

ந்தேபா , யாக்ேகா தன் தகப்பனாகிய

ஈசாக்ைகவிட் ப் றப்பட்ட டேன,

அவ ைடய சேகாதரனாகிய ஏசா

ேவட்ைடயா வந் ேசர்ந்தான். ௩௧அவ ம்

சி ள்ள உண கைளச் சைமத் , தன்

தகப்பனிடம் ெகாண் வந் , தகப்பைன

ேநாக்கி: “உம் ைடய ஆத் மா என்ைன
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ஆ ர்வதிக்க, என் தகப்பனார் எ ந்தி ந் ,

உம் ைடய மகனாகிய நான் ேவட்ைடயா க்

ெகாண் வந்தைதச் சாப்பி ம்” என்றான். ௩௨

அப்ெபா அவ ைடய தகப்பனாகிய

ஈசாக் : “ யார்” என்றான்; அதற் அவன்:

“நான் உம த்த மகனாகிய ஏசா”

என்றான். ௩௩அப்ெபா ஈசாக் மக ம்

அதிர்ச்சியைடந் ந ங்கி: “ேவட்ைடயா

எனக் க் ெகாண் வந்தாேன,அவன் யார்?

வ வதற் ன்ேன அைவகைளெயல்லாம்

நான் சாப்பிட் அவைன ஆ ர்வதித்ேதேன,

அவேன ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவனாக ம்

இ ப்பான்” என்றான். ௩௪ ஏசா தன்

தகப்ப ைடயவார்த்ைதகைளக் ேகட்ட டேன,

மக ம் மன ைடந் அதிக சத்தம ட் அலற ,

தன் தகப்பைன ேநாக்கி: “என் தகப்பேன,

என்ைன ம் ஆ ர்வதி ம்” என்றான். ௩௫

அதற் அவன்: “உன் சேகாதரன் தந்திரமாக

வந் , உன் ைடய ஆ ர்வாதத்ைதப்

ெபற் க்ெகாண்டான்” என்றான். ௩௬

அப்ெபா அவன்: “அவ ைடய ெபயர்

யாக்ேகா என்ப சரியல்லவா? இேதா

இரண் ைற என்ைன ஏமாற்றனான்; என்

பிறப் ரிைமைய எ த் க்ெகாண்டான்;

இேதா, இப்ெபா என் ஆ ர்வாதத்ைத ம்

வாங்கிக்ெகாண்டான்” என் ெசால் ,

“ ர் எனக் ஒ ஆ ர்வாதத்ைதயாவ

ைவத்தி க்கவில்ைலயா” என்றான். ௩௭

ஈசாக் ஏசா க் ம ெமாழயாக: “இேதா,
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நான் அவைன உனக் எஜமானாக

ைவத்ேதன்; அவ ைடய சேகாதரர்கள்

எல்ேலாைர ம் அவ க் ேவைலக்காரராகக்

ெகா த் , அவைனத் தானியத்தினா ம்

திராட்ைசரசத்தினா ம் ஆதரித்ேதன்;

இப்ெபா ம் என் மகேன, நான் உனக்

என்னெசய்ேவன் என்றான். ௩௮ ஏசா தன்

தகப்பைனேநாக்கி: “என் தகப்பேன, இந்த ஒேர

ஆ ர்வாதம் மாத்திரமாஉம்மடத்தில் உண் ?

என் தகப்பேன, என்ைன ம் ஆ ர்வதி ம்

என் ெசால் ”, ஏசா சத்தம ட் அ தான். ௩௯

அப்ெபா அவ ைடய தகப்பனாகிய

ஈசாக் அவ க் ம ெமாழயாக: “உன்

யி ப் மயின் சாரத்ேதா ம் உயர

வானத்தி ந் இறங் ம் பனிேயா ம்

இ க் ம். ௪0 உன் ஆ தத்தால் பிைழத் ,

உன் சேகாதர க் ப் பணிவிைட

ெசய்வாய்; ேமற்ெகாள் ம் காலம்

வ ம்ேபாேதா, உன் ேம க்கிறஅவ ைடய

ஆ ைகைய உைடத் ப்ேபா வாய்”

என்றான். ௪௧ யாக்ேகாைபத் தன் தகப்பன்

ஆ ர்வதித்ததால் ஏசாயாக்ேகாைபப் பைகத் :

“என் தகப்ப க்காகத் க்கிக் ம்

நாட்கள் க்கிரமாக வ ம், அப்ெபா

என் சேகாதரனாகிய யாக்ேகாைபக்

ெகான் ேபா ேவன்” என் ஏசா தன்

இ தயத்திேல ெசால் க்ெகாண்டான். ௪௨

த்த மகனாகிய ஏசாவின் வார்த்ைதகள்

ெரெபக்கா க் அறவிக்கப்பட்ட ;
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அப்ெபா அவள் தன் இைளயமகனாகிய

யாக்ேகாைபஅைழத் : “உன் சேகாதரனாகிய

ஏசா உன்ைனக் ெகான் ேபாட நிைனத் ,

தன்ைனத் ேதற்ற க்ெகாள் கிறான். ௪௩

ஆைகயால், என் மகேன, நான் ெசால்வைதக்

ேகட் , எ ந் றப்பட் ,ஆரானில் இ க்கிற

என் சேகாதரனாகிய லாபானிடத்திற்

ஓ ப்ேபாய், ௪௪ உன் சேகாதரன் உன்ேமல்

ெகாண்ட ேகாபம் தணி ம்வைர சிலநாட்கள்

அவனிடத்தில் இ . ௪௫ உன் சேகாதரன்

உன்ேமல் ெகாண்ட ேகாபம் தணிந் ,

அவ க் ச் ெசய்தைத அவன் மறந்தபின் ,

நான் ஆள் அ ப்பி, அந்த இடத்தி ந்

உன்ைன வரவைழப்ேபன்; நான் ஒேர

நாளில் உங்கள் இ வைர ம் ஏன்

இழந் ேபாகேவண் ம்” என்றாள். ௪௬பின் ,

ெரெபக்காள் ஈசாக்ைக ேநாக்கி: “ஏத்தின்

ெபண்களால் என் வாழ்க்ைக எனக்

ெவ ப்பாயி க்கிற ; இந்தத் ேதசத் ப்

ெபண்களாகிய ஏத்தின் ெபண்களில் யாக்ேகா

ஒ ெபண்ைணத் தி மணம் ெசய்தால் என்

உயிர் இ ந் என்னபயன்” என்றாள்.

௨௮

ஈசாக் யாக்ேகாைப

அைழத் , அவைன ஆ ர்வதித் , “

கானானியர்க ைடய ெபண்கைளத்

தி மணம்ெசய்யாமல், ௨எ ந் றப்பட் ,

பதான் அராம க் ம் உன் தாயி ைடய

தகப்பனாகிய ெபத் ேவ ைடய ட் ற் ப்

ேபாய், அந்த இடத்தில் உன் தாயின்
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சேகாதரனாகிய லாபானின் மகள்க க் ள்

ஒ வைள மைனவியாக்கிக்ெகாள் என்

அவ க் க் கட்டைளயிட்டான். ௩

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன் உன்ைன

ஆ ர்வதித் , பல மக்கள் ட்டமாக

உன்ைனப் ப க ம் ெப க ம்ெசய் ; ௪

ேதவன் ஆபிரகா க் க் ெகா த்த ம்

பரேதசியாகத் தங் கிற மான ேதசத்ைத

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள ஆபிரகா க்

அ ளிய ஆ ர்வாதத்ைத உனக் ம் உன்

சந்ததிக் ம்அ வாராக என் ெசால் ; ௫

ஈசாக் யாக்ேகாைப அ ப்பிவிட்டான்.

அப்ெபா அவன்பதான்அராம க் ம்

ரியா ேதசத்தானாகிய ெபத் ேவ ைடய

மக ம், தனக் ம் ஏசா க் ம் தாயாகிய

ெரெபக்காளின் சேகாதர மான

லாபானிடத்திற் ப் ேபாகப் றப்பட்டான். ௬

ஈசாக் யாக்ேகாைப ஆ ர்வதித் , ஒ

ெபண்ைணத் தி மணம் ெசய்ய அவைனப்

பதான்அரா க் அ ப்பினைத ம், அவைன

ஆ ர்வதிக் ம்ேபா : “ கானானியர்க ைடய

ெபண்கைளத் தி மணம் ெசய்யேவண்டாம்

என் அவ க் க் கட்டைளயிட்டைத ம், ௭

யாக்ேகா தன் தகப்ப க் ம் தன்

தாய்க் ம் ழ்ப்ப ந் , பதான் அரா க் ப்

றப்பட் ப்ேபானைத ம் ஏசா கண்டதா ம்,

ஏசா இஸ்மேவ ன் மக ம் ெநபாேயாத்தின்

சேகாதரி மாகிய மகலாத்ைத ம் தி மணம்

ெசய்தான். ௮கானானியர்க ைடய ெபண்கள்
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தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் பார்ைவக்

ஆகாதவர்கள் என்பைத ஏசா அற ந்ததா ம், ௯

ஏசா இஸ்மேவ டத்திற் ப் ேபாய், தனக்

ன்னி ந்த மைனவிக மன்ற ,

ஆபிரகா ைடய மகனாகிய இஸ்மேவ ன்

மக ம் ெநபாேயாத்தின் சேகாதரி மாகிய

மகலாத்ைத ம் தி மணம் ெசய்தான்.

௧0 யாக்ேகா ெபெயர்ெசபாைவ விட்

ஆரா க் ப் ேபாகப் பயணம்ெசய் , ௧௧ஒ

இடத்திேல வந் , ரியன் மைறந்ததினால்,

அங்ேகஇரவில் தங்கி, அங்ேகயி ந்த கற்களில்

ஒன்ைறஎ த் த் தன் தைலயின் ழ் ைவத் ,

அங்ேக ப த் த் ங்கினான். ௧௨ அங்ேக

அவன் ஒ கன கண்டான்; இேதா, ஒ

ஏணி மயிேல ைவக்கப்பட் ந்த ,

அதின் னி வானத்ைத எட் யி ந்த ,

அதிேல ேதவ தர்கள் ஏ கிறவர்க ம்

இறங் கிறவர்க மாக இ ந்தார்கள். ௧௩

அதற் ேமலாகக் ெயேகாவா நின் : “நான் உன்

தகப்பனாகிய ஆபிரகாம ன் ேதவ ம்

ஈசாக்கின் ேதவ மாகிய ெயேகாவா;

ப த்தி க்கிற மைய உனக் ம் உன்

சந்ததிக் ம் த ேவன். ௧௪உன் சந்ததி மயின்

ைளப்ேபா க் ம்; ேமற்ேக ம்,

கிழக்ேக ம், வடக்ேக ம், ெதற்ேக ம் பர வாய்;

உனக் ள் ம் உன் சந்ததிக் ள் ம் மயின்

வம்சங்கெளல்லாம் ஆ ர்வதிக்கப்ப ம்.

௧௫ நான் உன்ேனா இ ந் , ேபாகிற

இடத்திெலல்லாம் உன்ைனக் காத் , இந்தத்
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ேதசத்திற் உன்ைனத் தி ம்பி வரச்ெசய்ேவன்;

நான் உனக் ச் ெசான்னைதச் ெசய் ம்வைர

உன்ைனக் ைகவி வதில்ைல” என்றார். ௧௬

யாக்ேகா க்கம் கைலந் விழ த்தேபா :

“உண்ைமயாகேவ ெயேகாவா இந்த இடத்தில்

இ க்கிறார்; இைத நான்அறயாம ந்ேதன்”

என்றான். ௧௭ அவன் பயந் , இந்த இடம்

எவ்வள பயங்கரமாயி க்கிற ! இ

ேதவ ைடய ேடயல்லாமல் ேவறல்ல,

இ வானத்தின் வாசல்” என்றான். ௧௮

அதிகாைலயில் யாக்ேகா எ ந் , தன்

தைலயின் ழ் ைவத்தி ந்த கல்ைல எ த் ,

அைதத் ணாக நி த்தி, அதின்ேமல்

எண்ெணய் ஊற்ற , ௧௯ அந்த இடத்திற் ப்

ெபத்ேதல் என் ெபயரிட்டான்; அதற்

ன்ேனஅந்தஊ க் ஸ் என் ம் ெபயர்

இ ந்த . ௨0அப்ெபா யாக்ேகா : “ேதவன்

என்ேனா ந் , நான் ேபாகிற இந்தவழயிேல

என்ைனக் காப்பாற்ற , உண்ண உண ம்,

உ க்க உைட ம் எனக் த் தந் , ௨௧என்ைன

என் தகப்பன் ட் ற் ச் சமாதானத்ேதா

தி ம்பிவரச் ெசய்வாரானால், ெயேகாவா

எனக் த் ேதவனாயி ப்பார்; ௨௨நான் ணாக

நி த்தின இந்தக் கல் ேதவ க் டா ம்;

ேதவ ர் எனக் த் த ம் எல்லாவற்ற ம்

உமக் த் தசமபாகம் ெச த் ேவன்” என்

ெசால் ப் ெபா த்தைனெசய் ெகாண்டான்.

௨௯

யாக்ேகா பயணம்ெசய் , கிழக்

ேதசத்தாரிடத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். ௨அங்ேக
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வயல்ெவளியிேல ஒ கிணற்ைற ம்,

அதின் அ ேக ேசர்க்கப்பட் க்கிற ன்

ஆட் மந்ைதகைள ம் கண்டான்; அந்தக்

கிணற்ற ேல மந்ைதக க் த் தண் ர்

காட் வார்கள்; அந்தக் கிண ஒ ெபரிய

கல் னால் டப்பட் ந்த . ௩ அந்த

இடத்தில் மந்ைதகள் எல்லாம் ேசர்ந்தபின்

கிணற்ைற யி க் ம் கல்ைல ேமய்ப்பர்கள்

ரட் , ஆ க க் த் தண் ர் காட் ,

ம ப ம் கல்ைல ன்பி ந்த ேபால

கிணற்ைற ைவப்பார்கள். ௪ யாக்ேகா

அவர்கைளப் பார்த் : “சேகாதரர்கேள,

ங்கள் எந்த ஊைரச் ேசர்ந்தவர்கள்”

என்றான்; அவர்கள், “நாங்கள் ஆரான்

ஊைரச் ேசர்ந்தவர்கள்” என்றார்கள். ௫

அப்ெபா அவன்: “நாேகாரின் மகனாகிய

லாபாைன அற ர்களா” என் ேகட்டான்;

“அற ேவாம்” என்றார்கள். ௬ “அவன்

கமாயி க்கிறானா” என் விசாரித்தான்;

அதற் அவர்கள்: “ கமாயி க்கிறான்;

அவ ைடய மகளாகிய ராேகல், அேதா,

ஆ கைளஓட் க்ெகாண் வ கிறாள்” என்

ெசான்னார்கள். ௭ அப்ெபா அவன்:

“இன் ம் அதிக ேநரம க்கிறேத; இ

மந்ைதகைளச் ேசர்க்கிற ேநரமல்லேவ,

ஆ க க் த் தண் ர் காட் , இன் ம்

ேமயவிடலாம்” என்றான். ௮அதற் அவர்கள்:

“எல்லா மந்ைதக ம் ேச ன்ேனஅப்ப ச்

ெசய்யக் டா ; ேசர்ந்தபின் கிணற்ைற
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யி க்கிற கல்ைலப் ரட் வார்கள்;

அப்ெபா ஆ க க் த் தண் ர்

காட் ேவாம்” என்றார்கள். ௯அவர்கேளா

அவன் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபாேத,

தன் தகப்ப ைடய ஆ கைள

ேமய்த் க்ெகாண் ந்த ராேகல் அந்த

ஆ கைள ஓட் க்ெகாண் வந்தாள். ௧0

யாக்ேகா தன் தாயின் சேகாதரனான

லாபா ைடய மகளாகிய ராேகைல ம்,

தன் தாயின் சேகாதரனாகிய லாபானின்

ஆ கைள ம்கண்டேபா , யாக்ேகா ேபாய்,

கிணற்ைற யி ந்த கல்ைலப் ரட் ,

தன் தாயின் சேகாதரனாகிய லாபானின்

ஆ க க் த் தண் ர் காட் னான். ௧௧பின்

யாக்ேகா ராேகைல த்தம்ெசய் , சத்தம ட்

அ , ௧௨ தான் அவள் தகப்ப ைடய

ம மகெனன் ம், ெரெபக்காளின்

மகெனன் ம் ராேக க் அறவித்தான்.

அவள் ஓ ப்ேபாய்த் தன் தகப்ப க்

அறவித்தாள். ௧௩லாபான் தன் சேகாதரியின்

மகனாகிய யாக்ேகா ைடய ெசய்திையக்

ேகட்டேபா , அவ க் எதிர்ெகாண்ேடா ,

அவைனத் த வி த்தம்ெசய் , தன்

ட் ற் அைழத் க்ெகாண் ேபானான்;

அவன் தன் காரியங்கைளெயல்லாம்

விவரமாக லாபா க் ச் ெசான்னான். ௧௪

அப்ெபா லாபான்: “ என் எ ம் ம்

என் மாம்ச மானவன்” என்றான். ஒ

மாதம்வைரக் ம் யாக்ேகா அவனிடத்தில்
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தங்கினான். ௧௫பின் லாபான்யாக்ேகாைப

ேநாக்கி: “ என் ம மகனாயி ப்பதால், ம்மா

எனக் ேவைலெசய்யலாமா? சம்பளம்

எவ்வள ேகட்கிறாய்”, ெசால் என்றான். ௧௬

லாபா க் இரண் மகள்கள் இ ந்தார்கள்;

த்தவள் ெபயர் ேலயாள், இைளயவள்

ெபயர் ராேகல். ௧௭ ேலயா ைடய கண்கள்

ச்சப்பார்ைவயாயி ந்த ; ராேகேலா

பவதி ம் பார்ப்பதற் அழ ள்ளவளாக

இ ந்தாள். ௧௮ யாக்ேகா ராேகல்

பிரியப்பட் : “உம் ைடயஇைளயமகளாகிய

ராேக க்காக உம்மடத்தில் ஏ வ டங்கள்

ேவைல ெசய்கிேறன்” என்றான். ௧௯அதற்

லாபான்: “நான்அவைளேவெறா வ க் க்

ெகா க்கிறைதவிட, அவைள உனக் க்

ெகா க்கிற உத்தமம், என்னிடத்தில்

தங்கியி ” என்றான். ௨0 அந்தப்ப ேய

யாக்ேகா ராேக க்காக ஏ வ டங்கள்

ேவைல ெசய்தான்; அவள் ேம ந்த

பிரியத்தினாேலஅந்த வ டங்கள் அவ க் க்

ெகாஞ்ச நாளாகத் ேதான்றன . ௨௧

பின் யாக்ேகா லாபாைன ேநாக்கி:

“என் நாட்கள் நிைறேவறவிட்டதால், என்

மைனவியிடத்தில் நான் ேச ம்ப அவைள

எனக் த் தரேவண் ம்” என்றான். ௨௨

அப்ெபா லாபான் அந்த இடத்

மனிதர்கள் எல்ேலாைர ம் வரச்ெசய்

வி ந் ெசய்தான். ௨௩ அன் இரவிேல

அவன் தன் மகளாகிய ேலயாைள
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அைழத் க்ெகாண் ேபாய், அவனிடத்தில்

விட்டான்; அவைள அவன் ேசர்ந்தான்.

௨௪ லாபான் தன் ேவைலக்காரியாகிய

சில்பாைளத் தன் மகளாகிய ேலயா க்

ேவைலக்காரியாகக் ெகா த்தான். ௨௫

காைலயிேல, இேதா, அவள் ேலயாள் என்

யாக்ேகா கண் , லாபாைன ேநாக்கி: “ஏன்

எனக் இப்ப ச் ெசய் ர்? ராேக க்காக

அல்லவா உம்மடத்தில் ேவைலெசய்ேதன்;

பின் ஏன் என்ைன ஏமாற்ற ர்” என்றான்.

௨௬ அதற் லாபான்: “ த்தவள் இ க்க

இைளயவைளக் ெகா ப்ப இந்த இடத்தின்

வழக்கம் இல்ைல. ௨௭ இவ ைடய ஏ

நாட்கைள நிைறேவற் ; அவைள ம்

உனக் த் த ேவன்; அவ க்காக ம்

இன் ம் ஏ வ டங்கள் என்னிடத்திேல

ேவைலெசய்” என்றான். ௨௮ அப்ப ேய

யாக்ேகா , இவ ைடய ஏ நாட்கைள

நிைறேவற்றனான். அப்ெபா தன்

மகளாகிய ராேகைல ம் அவ க்

மைனவியாகக் ெகா த்தான். ௨௯ ேம ம்

லாபான் தன் ேவைலக்காரியாகிய பில்காைளத்

தன்மகளாகிய ராேக க் ேவைலக்காரியாகக்

ெகா த்தான். ௩0 யாக்ேகா ராேகைல ம்

ேசர்ந்தான்; ேலயாைளவிட ராேகைல அவன்

அதிகமாக ேநசித் , பின் ம் ஏ வ டங்கள்

அவனிடத்தில் ேவைல ெசய்தான். ௩௧

ேலயாள்அற்பமாகஎண்ணப்பட்டாள் என்

ெயேகாவா கண் , அவள் கர்ப்பந்தரிக் ம்ப
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ெசய்தார்; ராேகேலா மல யாயி ந்தாள். ௩௨

ேலயாள் கர்ப்பவதியாகி ஒ மகைனப்

ெபற் : “ெயேகாவா என் சி ைமையப்

பார்த்த ளினார்; இப்ெபா என் கணவன்

என்ைன ேநசிப்பார்” என் ெசால் ,

அவ க் பன் என் ெபயரிட்டாள்.

௩௩ ம ப ம் அவள் கர்ப்பவதியாகி

ஒ மகைனப் ெபற் : “நான் அற்பமாக

எண்ணப்பட்டைதக் ெயேகாவா ேகட்ட ளி,

இவைன ம் எனக் த் தந்தார்” என் ெசால் ,

அவ க் சிம ேயான் என் ெபயரிட்டாள்.

௩௪ பின் ம் அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒ

மகைனப் ெபற் : “என் கணவ க் ன்

மகன்கைளப் ெபற்றதால்அவர் இப்ெபா

என்ேனா ேசர்ந்தி ப்பார்” என் ெசால் ,

அவ க் ேலவி என் ெபயரிட்டாள்.

௩௫ ம ப ம் அவள் கர்ப்பவதியாகி

ஒ மகைனப் ெபற் : “இப்ெபா

ெயேகாவாைவத் திப்ேபன்” என் ெசால் ,

அவ க் தா என் ெபயரிட்டாள்; பின்

அவ க் ப் பிள்ைளப்ேப நின் ேபான .

௩0

ராேகல் தான் யாக்ேகா க் ப்

பிள்ைளகைளப் ெபறாதைதக்கண் , தன்

சேகாதரியின்ேமல் ெபாறாைமப்பட் ,

யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “எனக் ப்

பிள்ைளெகா ம், இல்லாவிட்டால் நான்

சாகிேறன்” என்றாள். ௨ அப்ெபா

யாக்ேகா ராேக ன்ேமல் ேகாபமைடந் :

“ேதவனல்லேவா உன் கர்ப்பத்ைத
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அைடத்தி க்கிறார், நான் ேதவனா?”

என்றான். ௩ அப்ெபா அவள்: “இேதா,

என் ேவைலக்காரியாகிய பில்காள்

இ க்கிறாேள; நான் வளர்க்க அவள்

பிள்ைளகைளப்ெபற ம்,அவள் லமாவ

என் கட்டப்பட ம் அவளிடத்தில்

ேச ம்” என் ெசால் , ௪ அவ க் த்

தன் ேவைலக்காரியாகிய பில்காைள

மைனவியாகக் ெகா த்தாள்; அப்ப ேய

யாக்ேகா அவைளச் ேசர்ந்தான். ௫பில்காள்

கர்ப்பவதியாகி, யாக்ேகா க் ஒ மகைனப்

ெபற்ெற த்தாள். ௬ அப்ெபா

ராேகல்: “ேதவன் என் வழக்ைகத் ர்த் ,

என் சத்தத்ைத ம் ேகட் , எனக் ஒ

மகைனக் ெகா த்தார்” என் ெசால் ,

அவ க் த் தாண் என் ெபயரிட்டாள். ௭

ம ப ம் ராேக ன் ேவைலக்காரியாகிய

பில்காள் கர்ப்பவதியாகி, யாக்ேகா க்

இரண்டாம் மகைனப் ெபற்ெற த்தாள்.

௮ அப்ெபா ராேகல்: “நான் மகா

ேபாராட்டமாக என் சேகாதரிேயா ேபாரா

ேமற்ெகாண்ேடன்” என் ெசால் , அவ க்

நப்த என் ெபயரிட்டாள். ௯ ேலயாள்

தன பிள்ைளேப நின் ேபானைதக்

கண் , தன் ேவைலக்காரியாகிய சில்பாைள

அைழத் , அவைள யாக்ேகா க்

மைனவியாகக் ெகா த்தாள். ௧0 ேலயாளின்

ேவைலக்காரியாகிய சில்பாள் யாக்ேகா க்

ஒ மகைனப் ெபற்ெற த்தாள். ௧௧
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அப்ெபா ேலயாள்: “ஏராளமாகிறெதன் ”

ெசால் ,அவ க் க் காத் என் ெபயரிட்டாள்.

௧௨ பின் ேலயாளின் ேவைலக்காரியாகிய

சில்பாள் யாக்ேகா க் இரண்டாம் மகைனப்

ெபற்ெற த்தாள். ௧௩அப்ெபா ேலயாள்:

“நான் பாக்கியவதி, ெபண்கள் என்ைனப்

பாக்கியவதி என்பார்கள்” என் ெசால் ,

அவ க் ஆேசர் என் ெபயரிட்டாள். ௧௪

ேகா ைம அ ப் நாட்களில் பன்

வயல்ெவளிக் ப் ேபாய், தா ம் பழங்கைளக்

கண்ெட த் , அைவகைளக் ெகாண் வந்

தன் தாயாகிய ேலயாளிடத்தில் ெகா த்தான்.

அப்ெபா ராேகல் ேலயாைளேநாக்கி: “உன்

மக ைடய தா ம் பழத்தில் எனக் க்

ெகாஞ்சம் தா” என்றாள். ௧௫அதற் அவள்: “

என் கணவைன எ த் க்ெகாண்ட

சாதாரணகாரியமா? என்மக ைடய தா ம்

பழங்கைள ம்எ த் க்ெகாள்ளேவண் ேமா

என்றாள்;” அதற் ராேகல்: “உன் மக ைடய

தா ம் பழங்க க் ஈடாக இன் இர

அவர் உன்ேனா உற ெகாள்ளட் ம்”

என்றாள். ௧௬ மாைலயில் யாக்ேகா

ெவளியி ந் வ ம்ேபா ேலயாள்

றப்பட் அவ க் எதிர்ெகாண் ேபாய்:

“என் மக ைடய தா ம் பழங்களால்

உம்ைம வாங்கிேனன்; ஆைகயால், ர்

என்னிடத்தில் வரேவண் ம்” என்றாள்; அவன்

அன் இர அவேளா உற ெகாண்டான். ௧௭

ேதவன் ேலயா க் ச் ெசவிெகா த்தார். அவள்
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கர்ப்பவதியாகி யாக்ேகா க் ஐந்தாம்

மகைனப்ெபற்ெற த்தாள். ௧௮அப்ெபா

ேலயாள்: “நான் என் ேவைலக்காரிைய என்

கணவ க் க் ெகா த்த பலைனத் ேதவன்

எனக் த் தந்தார்” என் ெசால் ,அவ க்

இசக்கார் என் ெபயரிட்டாள். ௧௯ ேம ம்

ேலயாள்கர்ப்பவதியாகி யாக்ேகா க் ஆறாம்

மகைனப் ெபற்ெற த்தாள். ௨0அப்ெபா

ேலயாள்: “ேதவன் எனக் நல்ல ெவ மதிையத்

தந்தார்; என் கணவ க் நான் ஆ

மகன்கைளப் ெபற்றதால், இப்ெபா அவர்

என் டேனதங்கியி ப்பார்” என் ெசால் ,

அவ க் ச் ெச ேலான் என் ெபயரிட்டாள்.

௨௧ பின் அவள் ஒ மகைள ம் ெபற் ,

அவ க் த் னாள் என் ெபயரிட்டாள். ௨௨

ேதவன் ராேகைல நிைனத்த ளினார்;

அவ க் த் ேதவன் ெசவிெகா த் ,

அவள் கர்ப்பமைடயச் ெசய்தார். ௨௩அவள்

கர்ப்பவதியாகி ஒ மகைனப் ெபற் : “ேதவன்

என் நிந்ைதைய க்கிவிட்டார் என் ம்,

௨௪ இன் ம் ஒ மகைனக் ெயேகாவா

எனக் த் த வார்” என் ம் ெசால் ,

அவ க் ேயாேசப் என் ெபயரிட்டாள். ௨௫

ராேகல் ேயாேசப்ைபப் ெபற்றபின், யாக்ேகா

லாபாைனேநாக்கி: “நான் என் ட் ற் ம் என்

ேதசத்திற் ம் ேபாக என்ைனஅ ப்பிவி ம்.

௨௬ நான் உமக் ேவைலெசய் சம்பாதித்த

என் மைனவிகைள ம் என் பிள்ைளகைள ம்

எனக் த் தா ம்; நான் ேபாேவன், நான்
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உம்மடத்தில் ேவைல ெசய்த விதத்ைத ர்

அற ந்தி க்கி ர்” என்றான். ௨௭அப்ெபா

லாபான்: “உன் கண்களில் எனக் த் தய

கிைடத்தேதயானால் இ ; உன்னால்

ெயேகாவா என்ைன ஆ ர்வதித்தார் என்

அ பவத்தில்அற ந்ேதன். ௨௮உன் சம்பளம்

எவ்வளெவன் எனக் ச் ெசால், நான்அைதத்

த ேவன்” என்றான். ௨௯அதற் அவன்: “நான்

உமக் ேவைலெசய்தவிதத்ைத ம், உம் ைடய

மந்ைத என்னிடத்தில் இ ந்த விதத்ைத ம்

அற ந்தி க்கி ர். ௩0 நான் வ ன்ேன

உமக் இ ந்த ெகாஞ்சம்; நான் வந்தபின்

ெயேகாவா உம்ைம ஆ ர்வதித்ததால் அ

மக ம் ெப கியி க்கிற ; இனி நான் என்

ம்பத்திற் ச் சம்பாதிப்ப எப்ெபா ”

என்றான். ௩௧அதற் அவன்: “நான் உனக்

என்ன தரேவண் ம் என்றான்; யாக்ேகா : “ ர்

எனக் ஒன் ம் தரேவண் யதில்ைல; நான்

ெசால் கிறப ர் எனக் ச் ெசய்தால்,

உம் ைடயமந்ைதையத்தி ம்ப ேமய்ப்ேபன்.

௩௨ நான் இன்ைறக் ப்ேபாய், உம் ைடய

மந்ைதகைளெயல்லாம் பார்ைவயிட் ,

அைவகளில் ள்ளி ம் வரி ம் க ப் ள்ள

ெசம்மறயா கைள ம், வரி ம் ள்ளி ள்ள

ெவள்ளா கைள ம் பிரித் வி கிேறன்;

அப்ப ப்பட்டைவ இனி எனக் ச்

சம்பளமாயி க்கட் ம். ௩௩ அப்ப ேய

இனிேமல் என் சம்பளமாகிய இவற்ைற ர்

பார்ைவயி ம்ேபா , என் தி விளங் ம்;
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ள்ளி ம் வரி ம ல்லாத ெவள்ளா க ம்,

க ப்பானெசம்மறயா க ம் என்னிடத்தில்

இ ந்தால், அைவெயல்லாம் என்னால்

தி டப்பட்டைவகளாக எண்ணப்படட் ம்”

என்றான். ௩௪ அதற் லாபான்: “

ெசான்னப ேயஆகட் ம்” என் ெசால் , ௩௫

அந்த நாளிேல கலப் நிற ம் வரி ள்ள

ெவள்ளாட் க் கடாக்கைள ம், ள்ளி ம்

வரி ள்ளெவள்ளா கள்அைனத்ைத ம்,

சற் ெவண்ைம ம் க ைம ள்ள

ெசம்மறயா கள் அைனத்ைத ம் பிரித் ,

தன் மகன்களிடத்தில் ஒப் வித் , ௩௬

தனக் ம் யாக்ேகா க் ம் இைடயிேல

ன் நாட்கள் பயண ரத்தில் இ க் ம்ப

ைவத்தான். லாபா ைடய மற்ற ஆ கைள

யாக்ேகா ேமய்த்தான். ௩௭ பின் யாக்ேகா

பச்ைசயாயி க்கிற ன்ைன, வா ைம,

அர்ேமான்என் ம் மரங்களின் கிைளகைள

ெவட் , இைடயிைடேய ெவண்ைம

ேதான் ம்ப பட்ைடைய உரித் , ௩௮

தான் உரித்த கிைளகைள ஆ கள்

தண் ர் க்க வ ம் கால்வாய்களி ம்

ெதாட் களி ம் ஆ க க் ன்பாகப்

ேபாட் ைவப்பான்; ஆ கள் தண் ர்

க்க வ ம்ேபா சிைனயாவ ண் .

௩௯ ஆ கள் அந்தக் கிைளக க்

ன்பாகச் சிைனப்பட்டதால், அைவகள்

கலப் நிற ள்ள ம் ள்ளி ள்ள ம்

வரி ள்ள மான ட் கைளப்
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ேபாட்ட . ௪0 அந்த ஆட் க் ட் கைள

யாக்ேகா பிரித் க்ெகாண் , ஆ கைள

லாபா ைடய மந்ைதயி க் ம்

கலப் நிறமானைவக க் ம்

க ப்பானைவகெளல்லாவற்ற ற் ம்

ன்பாக நி த்தி, தன் ஆ கைள

லாபா ைடய மந்ைத டன் ேசர்க்காமல்,

தனியாக ைவத் க்ெகாள்வான். ௪௧

பலத்த ஆ கள் சிைனயா ம்ேபா ,

அந்தக் கிைளக க் ன்பாக

சிைனயா ம்ப யாக்ேகா அைவகைள

அந்த ஆ களின் கண்க க் ன்பாகக்

கால்வாய்களிேல ேபாட் ைவப்பான். ௪௨

பல னமான ஆ கள் சிைனப்ப ம்ேபா ,

அைவகைளப் ேபாடாம ப்பான்; இதனால்

பல னமானைவகள் லாபாைன ம்,

பல ள்ளைவகள்யாக்ேகாைப ம் ேசர்ந்தன.

௪௩ இந்த விதமாக அந்த மனிதன் மக ம்

வி த்தியைடந் , ஏராளமான ஆ க ம்,

ேவைலக்காரிக ம், ேவைலக்கார ம்,

ஒட்டகங்க ம், க ைதக ம்

உைடயவனானான்.

௩௧

பின் , லாபா ைடய மகன்கள்:

“எங்கள் தகப்ப க் உண்டானைவகள்

அைனத்ைத ம் யாக்ேகா

எ த் க்ெகாண்டான்” என் ம், எங்கள்

தகப்ப ைடய ெபா ட்களினாேல இந்த

ெசல்வத்ைதெயல்லாம் அைடந்தான் என் ம்

ெசான்ன வார்த்ைதகைள யாக்ேகா
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ேகட்டான். ௨ லாபானின் கத்ைத

யாக்ேகா பார்த்தேபா , அ ேநற்

ந்ைதயநாள் இ ந்த ேபால இல்லாமல்

ேவ பட் ந்தைதக் கண்டான். ௩ெயேகாவா

யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “உன் பிதாக்க ைடய

ேதசத்திற் ம் உன் இனத்தாரிடத்திற் ம்

தி ம்பிப் ேபா; நான் உன்ேனா ட

இ ப்ேபன்” என்றார். ௪ அப்ெபா

யாக்ேகா , ராேகைல ம் ேலயாைள ம்

ெவளியிேல தன் மந்ைதயினிடத்திற்

வரவைழத் , ௫அவர்கைளேநாக்கி “உங்கள்

தகப்ப ைடய கம் ேநற் ந்ைதயநாள்

இ ந்த ேபால இ க்கவில்ைல என்

எனக் த் ேதான் கிற ; ஆனா ம் என்

தகப்ப ைடய ேதவன் என்ேனா ட

இ க்கிறார்”. ௬என்னால் ந்தவைர நான்

உங்க ைடயதகப்ப க் ேவைலெசய்ேதன்

என் ங்கள் அற ந்தி க்கி ர்கள். ௭

உங்கள் தகப்பேனா, என்ைன ஏமாற்ற , என்

சம்பளத்ைதப் பத் ைற மாற்றனான்;

ஆனா ம் அவன் எனக் த் ங் ெசய்ய

ேதவன்அவ க் இடம்ெகா க்கவில்ைல. ௮

ள்ளி ள்ளைவகள் உன் சம்பளமாயி க் ம்

என் அவன் ெசான்னேபா ,

ஆ கெளல்லாம் ள்ளி ள்ள ட் கைளப்

ேபாட்ட ; கலப் நிறமானைவகள் உன்

சம்பளமாயி க் ம் என் அவன்

ெசான்னேபா , ஆ கெளல்லாம் கலப்

நிறக் ட் கைளப் ேபாட்ட . ௯ இந்த
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விதமாகத் ேதவன் உங்கள் தகப்ப ைடய

ஆ கைள எ த் , எனக் த் தந்தார். ௧0

ஆ கள் சிைனயா ம்ேபா , நான் கண்ட

கனவில் என் கண்கைள ஏெற த் ப்

பார்க் ம்ேபா , ஆ கேளா இைண ம்

கடாக்கள் கலப் நிற ம் ள்ளி ம் வரி ம்

உள்ளைவகளாயி க்கக் கண்ேடன். ௧௧

அன்ற ம் ேதவ தன் ஒ வர் கனவில்:

யாக்ேகாேப என்றார்; இேதா, இ க்கிேறன்

என்ேறன். ௧௨ அப்ெபா அவர்: உன்

கண்கைள ஏெற த் ப்பார்; ஆ கேளா

இைண ம்கடாக்கெளல்லாம் கலப் நிற ம்

ள்ளி ம்வரி ள்ளைவகளாகஇ க்கிற ;

லாபான் உனக் ச் ெசய்கிற அைனத்ைத ம்

கண்ேடன். ௧௩ க் அபிேஷகம் ெசய் ,

எனக் ஒ ெபா த்தைனையச் ெசய்த

ெபத்ேத ேல உனக் க் காட்சியளித்த

ேதவன் நாேன; இப்ெபா எ ந் ,

இந்த ேதசத்ைதவிட் ப் றப்பட் , உன்

இனத்தார் இ க்கிற ேதசத்திற் த் தி ம்பிப்ேபா

என் ெசான்னார் என்றான். ௧௪ அதற்

ராேக ம் ேலயா ம்: “எங்கள் தகப்ப ைடய

ட் ேலஇனி எங்க க் ப் பங் ம் ெசாத் ம்

உண்ேடா? ௧௫அவரால் நாங்கள்அந்நியராக

க தப்படவில்ைலயா? அவர் எங்கைள

விற் , எங்க ைடய பணத்ைத ம்

அபகரித் க்ெகாண்டார். ௧௬ ஆைகயால்

ேதவன் எங்கள் தகப்பனிடத்தி ந் எ த்த

ஐ வரியம் எல்லாம் நமக் ம் நம் ைடய
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பிள்ைளக க் ம் உரிய ; இப்ப யி க்க,

ேதவன் உமக் ச் ெசான்னப ெயல்லாம்

ெசய் ம்” என்றார்கள். ௧௭ அப்ெபா

யாக்ேகா எ ந் , தன் ைடய

பிள்ைளகைள ம், மைனவிகைள ம்

ஒட்டகங்கள்ேமல் ஏற்ற , ௧௮பதான்அராம ேல

தான் சம்பாதித்த ம க வன்களாகிய

மந்ைதகள்அைனத்ைத ம்தன்ெபா ட்கள்

எல்லாவற்ைற ம்எ த் க்ெகாண் , கானான்

ேதசத்தில் இ க்கிற தன் தகப்பனாகிய

ஈசாக்கிடம் ேபாகப் றப்பட்டான். ௧௯

லாபான், தன் ஆ கைள மயிர்கத்தரிக்கப்

ேபாயி ந்தான்;அந்த சமயத்திேல ராேகல் தன்

தகப்ப ைடய ட் ந்த சிைலகைளத்

தி க்ெகாண்டாள். ௨0 யாக்ேகா தான்

ஓ ப்ேபாகிறைத ரியனாகிய லாபா க் த்

ெதரிவிக்காமல், தி ட் த்தனமாகப்

ேபாய்விட்டான். ௨௧ இப்ப ேய அவன்

தனக் உண்டானைவகைளெயல்லாம்

எ த் க்ெகாண் , ஆற்ைறக் கடந் ,

ேலயாத் மைலைய ேநாக்கி ஓ ப்ேபானான்.

௨௨ யாக்ேகா ஓ ப்ேபான ன்றாம்

நாளிேலலாபா க் ெதரிவிக்கப்பட்ட . ௨௩

அப்ெபா அவன், தன் சேகாதரர்கைளக்

ட் க்ெகாண் , ஏ நாட்கள் அவைனத்

ெதாடர்ந் ேபாய் பிரயாணம் ெசய் , ேலயாத்

மைலயிேலஅவைனக்கண் பி த்தான். ௨௪

அன் இர ேதவன் ரியா ேதசத்தானாகிய

லாபா க் க் கனவில் ேதான்ற : “
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யாக்ேகாேபா நன்ைமையத் தவிர ைம

ஒன் ம் ேபசாதப எச்சரிக்ைகயாக இ ”

என்றார். ௨௫ லாபான் யாக்ேகாபினிடத்தில்

வந்தான்; யாக்ேகா தன் டாரத்ைத

மைலயிேல ேபாட் ந்தான்; லாபா ம் தன்

சேகாதரர்கேளா டக் ேலயாத் மைலயிேல

டாரம் ேபாட்டான். ௨௬அப்ெபா லாபான்

யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “ தி ட் த்தனமாகப்

றப்பட் , என் மகள்கைள த்தத்தில் பி த்த

ைகதிகைளப்ேபாலக் ெகாண் வந்த என்ன

ெசயல்? ௨௭ ஓ ப்ேபாவைத எனக் த்

ெதரிவிக்காமல், தி ட் த்தனமாக

என்னிடத்தி ந் வந் விட்ட என்ன?

நான் உன்ைன சந்ேதாஷமாக சங் தம்,

ேமளதாளம், கின்னர ழக்கத் டேன

அ ப் ேவேன. ௨௮என் பிள்ைளகைள ம்

என் மகள்கைள ம் நான் த்தம்

ெசய்யவிடாமல் ேபானெதன்ன? இந்தச்

ெசயைல அறவில்லாமல் ெசய்தாய்.

௨௯ உங்க க் ப் ெபால்லாப் ச்ெசய்ய

எனக் வல்லைம உண் ; ஆகி ம், உங்கள்

தகப்ப ைடய ேதவன்: யாக்ேகாேபா

நன்ைமையத் தவிர ைமஒன் ம் ேபசாதப

எச்சரிக்ைகயாக இ என் ேநற் இரவில்

என்ேனா ெசான்னார். ௩0 இப்ெபா ம்

உன் தகப்ப ைடய ட் ன்ேம ள்ள

ஏக்கத்தால் றப்பட் ப்ேபாகிறதானால்

ேபாகலாம், என் ெதய்வங்கைள ஏன்

தி க்ெகாண் ேபாகிறாய்” என் ேகட்டான்.
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௩௧ யாக்ேகா லாபா க் ம ெமாழயாக:

“உம் ைடய மகள்கைளப் பலாத்காரமாகப்

பி த் ைவத் க்ெகாள் ர் என் நான்

பயப்பட்டதாேல இப்ப வந் விட்ேடன்.

௩௨ ஆனா ம் யாரிடத்தில் உம் ைடய

ெதய்வங்கைளக் கண் பி க்கி ேரா,அவைன

உயிேரா விடேவண்டாம்; உம் ைடய

ெபா ட்கள் ஏதாவ என்னிடத்தில்

இ க் மானால் ர் அைத நம் ைடய

சேகாதரர்க க் ன்பாகத் ேத ப்பார்த் ,

அைதஎ த் க்ெகாள் ம்” என்றான். ராேகல்

அைவகைளத் தி க்ெகாண் வந்த

யாக்ேகா க் த் ெதரியா . ௩௩அப்ெபா

லாபான் யாக்ேகாபின் டாரத்தி ம்,

ேலயாளின் டாரத்தி ம், இரண்

ேவைலக்காரிகளின் டாரத்தி ம் ேத ப்

பார்த் ம் ஒன் ம் கண் பி க்கவில்ைல;

பின் , ேலயாளின் டாரத்ைதவிட் ராேக ன்

டாரத்திற் ப் ேபானான். ௩௪ ராேகல்அந்தச்

சிைலகைளஎ த் , ஒட்டகச் ேசணத்தின் ழ்

ைவத் , அதின்ேமல் உட்கார்ந்தி ந்தாள்.

லாபான், டாரம் வதி ம் ேத ப்பார்த் ம்,

அைவகைளக் கண் பி க்கவில்ைல. ௩௫

அவள் தன் தகப்பைன ேநாக்கி: “என்

ஆண்டவனாகிய உமக் ன்பாக நான்

எ ந்தி க்காதைதக் ற த் க் ேகாபப்பட

ேவண்டாம்; ெபண்க க் ரியவழபா எனக்

உண்டாயி க்கிற ” என்றாள்; அப்ப ேய

அவன் அந்தச் சிைலகைளத் ேத ம்
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கண் பி க்க யவில்ைல. ௩௬அப்ெபா

யாக்ேகா க் க் ேகாபம்எ ம்பி, லாபாேனா

வாக் வாதம்ெசய் : “ ர் என்ைனஇவ்வள

விரமாகத் ெதாடர்ந் வர நான் ெசய்த தவ

என்ன? நான் ெசய்த ேராகம் என்ன? ௩௭என்

தட் ட் கைளெயல்லாம் ேத ப்பார்த் ேர;

உம் ைடய ட் த் தட் ட் களில்

என்னத்ைதக் கண் பி த் ர்? அைத

என் ைடய சேகாதரர்க க் ம் உம் ைடய

சேகாதரர்க க் ம் ன்பாக இங்ேக

ைவ ம்; அவர்கள் எனக் ம் உமக் ம்

நியாயம் ர்க்கட் ம். ௩௮ இந்த இ ப

வ டகாலமாக நான் உம்மடத்தில்

இ ந்ேதன்; உம் ைடய ெசம்மறயா க ம்

ெவள்ளா க ம் சிைன அழயவில்ைல;

உம் ைடய மந்ைதயின் கடாக்கைள நான்

சாப்பிடவில்ைல. ௩௯ காயப்பட்டைத

நான் உம்மடம் ெகாண் வராமல்,

அதற்காக நான் உத்திரவாதம்ெசய்ேதன்;

பக ல் தி டப்பட்டைத ம், இரவில்

தி டப்பட்டைத ம் என் ைகயில் ேகட்

வாங்கி ர். ௪0 பக ேல ெவயி ம் இரவிேல

ளி ம் என்ைனத் தாக்கிய ; க்கம் என்

கண்க க் த் ரமாயி ந்த ; இந்த

விதமாகப் பா பட்ேடன். ௪௧ இந்த இ ப

வ டகாலம் உம் ைடய ட் ேலஇ ந்ேதன்;

பதினான் வ டங்கள்உம் ைடயஇரண்

மகள்க க்காக ம், ஆ வ டங்கள்

உம் ைடய மந்ைதக்காக ம் உம்மடத்தில்
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ேவைலெசய்ேதன்; பத் ைற என்

சம்பளத்ைத மாற்ற ர். ௪௨ என் பிதாவின்

ேதவனாகிய ஆபிரகாம ன் ேதவ ம்

ஈசாக்கின் பயபக்திக் ரியவ ம் என்ேனா

இல்லாவிட்டால், ர் இப்ெபா என்ைன

ெவ ைமயாக அ ப்பிவிட் ப் ர்;

ேதவன் என் சி ைமைய ம் என் க ன

உைழப்ைப ம் பார்த் , ேநற் இர உம்ைமக்

க ந் ெகாண்டார்” என் ெசான்னான். ௪௩

அப்ெபா லாபான் யாக்ேகா க் ப்

ம ெமாழயாக: “இந்த மகள்கள் என் மகள்கள்,

இந்தப் பிள்ைளகள் என் பிள்ைளகள்,

இந்த மந்ைத என் மந்ைத; காண்கிற

அைனத் ம் என் ைடயைவகள்; என்

மகள்களாகிய இவர்கைள ம், இவர்கள் ெபற்ற

பிள்ைளகைள ம் இன் நான் என்ன

ெசய்ய ம்? ௪௪ இப்ெபா ம் எனக் ம்

உனக் ம் சாட்சியாயி ப்பதற்காக, ம்

நா ம்உடன்ப க்ைகெசய் ெகாள்ளலாம்”

என்றான். ௪௫ அப்ெபா யாக்ேகா

ஒ கல்ைல எ த் , அைதத் ணாக

நி த்தினான். ௪௬ பின் ம் யாக்ேகா தன்

சேகாதரர்கைளப் பார்த் , “கற்கைளக்

வியலாகச் ேச ங்கள்” என்றான்; அவர்கள்

கற்கைள எ த் க்ெகாண் வந் , ஒ

வியலாக்கி, அந்தக் விய ன்ேமல்

உணவ ந்தினார்கள். ௪௭ லாபான் அதற்

ெஜகர்சக தா என் ெபயரிட்டான்; யாக்ேகா

அதற் க் கலெயத் என் ெபயரிட்டான்.
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௪௮ “இந்தக் வியல் இன் எனக் ம்

உனக் ம் சாட்சி என் லாபான் ெசான்னதால்,

அதின் ெபயர் கலெயத் எனப்பட்ட . ௪௯

அல்லாம ம்அவன்: “நாம் ஒ வைரஒ வர்

விட் ப்பிரிந்தபின், என் மகள்கைளத்

ன்பப்ப த்தி, அவர்கைளயல்லாமல்

ேவ ெபண்கைளத் தி மணம்ெசய்தால்,

ெயேகாவா எனக் ம் உனக் ம் ந வில்

நின் கண்காணிப்பாராக; ௫0 நம் டேன

ஒ வ ம் இல்ைல; பார், ேதவேன எனக் ம்

உனக் ம் சாட்சி” என் ெசான்னதால், அ

மஸ்பா என் ம் ெபயர்ெபற்ற . ௫௧ ேம ம்

லாபான் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “இேதா, இந்தக்

வியைல ம் எனக் ம் உனக் ம் ந வில்

நான் நி த்தின ைண ம் பார். ௫௨

ங் ெசய்ய நான் இந்தக் வியைலக்

கடந் உன்னிடத்திற் வராம க்க ம்,

இந்தக் வியைல ம் இந்தத் ைண ம்

கடந் என்னிடத்திற் வராம க்க ம்

இந்தக் விய ம் சாட்சி, இந்தத் ம்

சாட்சி. ௫௩ ஆபிரகாம ன் ேதவ ம்

நாேகாரின் ேதவ ம்அவர்கள் பிதாக்களின்

ேதவ மாயி க்கிறவர் நமக் ந வில் நின்

நியாயந் ர்ப்பாராக” என்றான். அப்ெபா

யாக்ேகா தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின்

பயபக்திக் ரியவர்ேமல்ஆைணயிட்டான். ௫௪

பின் , யாக்ேகா மைலயின்ேமல் ப யிட் ,

ஆகாரம் சாப்பிடத் தன் சேகாதரர்கைள

அைழத்தான்; அப்ப ேயஅவர்கள் சாப்பிட்
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மைலயிேல இரவில் தங்கினார்கள். ௫௫

லாபான் அதிகாைலயில் எ ந்தி ந் , தன்

மகன்கைள ம் தன் மகள்கைள ம் த்தம்

ெசய் , அவர்கைள ஆ ர்வதித்தான். பின்

லாபான் றப்பட் , தன் இடத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபானான்.

௩௨

யாக்ேகா பயணம் ெசய் ம்ேபா ,

ேதவ தர்கள் அவைன சந்தித்தார்கள். ௨

யாக்ேகா அவர்கைளக் கண்டேபா : “இ

ேதவ ைடய பைட” என் ெசால் , அந்த

இடத்திற் மகனா ம் என் ெபயரிட்டான். ௩

பின் , யாக்ேகா ஏேதாம ன் எல்ைலயாகிய

ேச ர் ேதசத்தி க்கிற தன் சேகாதரனாகிய

ஏசாவினிடம் ேபாவதற்காக ஆட்கைள

வரவைழத் : ௪ “ ங்கள் என்ஆண்டவனாகிய

ஏசாவினிடம் ேபாய், நான் இ வைர

லாபானிடத்தில் தங்கியி ந்ேதன்என் ம், ௫

எனக் எ க ம், க ைதக ம்,ஆ க ம்,

ேவைலக்கார ம், ேவைலக்காரிக ம்

உண்ெடன் ம், உம் ைடய கண்களில்

எனக் த் தய கிைடக்கத்தக்கதாக

ஆண்டவனாகிய உமக் இைதஅறவிக் ம்ப

ஆட்கைள அ ப்பிேனன் என் ம்

உம் ைடய தாசனாகிய யாக்ேகா

ெசால்லச்ெசான்னான்” என் ெசால் வதற் க்

கட்டைளெகா த் த் தனக் ன்பாக

அவர்கைளஅ ப்பினான். ௬அந்தஆட்கள்

யாக்ேகாபினிடத்திற் த் தி ம்பிவந் :

“நாங்கள் உம் ைடய சேகாதரனாகிய
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ஏசாவினிடத்திற் ப் ேபாய்வந்ேதாம்;அவ ம்

நா ேபேரா உம்ைம எதிர்ெகாள்ள

வ கிறார் என்றார்கள். ௭ அப்ெபா

யாக்ேகா மக ம் பயந் , கலக்கமைடந் ,

தன்னிடத்தி ந்த மக்கைள ம்

ஆ மா கைள ம்ஒட்டகங்கைள ம்இரண்

ப தியாகப் பிரித் : ௮ஏசா ஒ ப திையத்

தாக்கி அைத அழ த்தா ம், மற்றப் ப தி

தப்பித் க்ெகாள்ள ம் என்றான். ௯பின்

யாக்ேகா : “என் தகப்பனாகியஆபிரகாம ன்

ேதவ ம், என் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின்

ேதவ மாகஇ க்கிறவேர: உன் ேதசத்திற் ம்

உன் இனத்தாரிடத்திற் ம் தி ம்பிப்ேபா,

உனக் நன்ைமெசய்ேவன்என் என் டன்

ெசால் யி க்கிற ெயேகாவாேவ, ௧0

அ ேய க் ேதவ ர் காண்பித்த எல்லா

தய க் ம் எல்லா உண்ைமக் ம் நான்

எவ்வளேவ ம் த தி ள்ளவன்அல்ல, நான்

ேகா ம் ைக மாக இந்த ேயார்தாைனக்

கடந் ேபாேனன்; இப்ெபா இவ்விரண்

பரிவாரங்கைள ம் உைடயவனாேனன்.

௧௧ என் சேகாதரனாகிய ஏசாவின்

ைகக் என்ைனத் தப் வி ம், அவன்

வந் என்ைன ம் பிள்ைளகைள ம்

தாய்மார்கைள ம் தாக் வான் என்

அவ க் நான் பயந்தி க்கிேறன். ௧௨

ேதவ ேரா: நான் உனக் ெமய்யாகேவ

நன்ைமெசய் , உன் சந்ததிைய

எண்ணி யாத கடற்கைர மணைலப்ேபால
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மக ம் ெப கச் ெசய்ேவன் என் ெசான் ேர”

என்றான். ௧௩ அன் இர அவன் அங்ேக

தங்கி, தன்னிடம் உள்ளைவகளில் தன்

சேகாதரனாகிய ஏசா க் ெவ மதியாக,

௧௪ இ ெவள்ளா கைள ம்,

இ ப ெவள்ளாட் க் கடாக்கைள ம்,

இ ெசம்மறயா கைள ம், இ ப

ஆட் க்கடாக்கைள ம், ௧௫ பால்

ெகா க்கிற ப்ப ஒட்டகங்கைள ம்,

அைவகளின் ட் கைள ம், நாற்ப

ப க்கைள ம், பத் க் காைளகைள ம்,

இ ப ெபண் க ைதகைள ம், பத் க்

க ைதக் ட் கைள ம் பிரித்ெத த் ,

௧௬ ேவைலக்காரர்களிடம் ஒவ்ெவா

மந்ைதையத் தனித்தனியாக ஒப்பைடத் ,

ங்கள் ஒவ்ெவா மந்ைதக் ம் ன் ம்

பின் மாக இடம்விட் எனக் ன்னாக

ஓட் க்ெகாண் ெசல் ங்கள்” என் தன்

ேவைலக்காரர்க க் ச் ெசால் , ௧௭ த ல்

ேபாகிறவைன ேநாக்கி: “என் சேகாதரனாகிய

ஏசா உனக் எதிர்ப்பட் : யா ைடயவன்?

எங்ேக ேபாகிறாய்? உனக் ன் ேபாகிற

மந்ைத யா ைடய ? என் உன்ைனக்

ேகட்டால், ௧௮ : இ உம அ யானாகிய

யாக்ேகா ைடய ;இ என்ஆண்டவனாகிய

ஏசா க் அ ப்பப்ப கிற ெவ மதி;

இேதா, அவ ம் எங்க க் ப் பின்ேன

வ கிறான் என் ெசால்” என்றான். ௧௯

இரண்டாம் ன்றாம் ேவைலக்காரைன ம்,
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மந்ைதகளின் பின்னாேல ேபாகிற

அைனவைர ம் ேநாக்கி: ங்க ம்

ஏசாைவக் கா ம்ேபா , இந்தவிதமாகேவ

அவனிடம் ெசால் , ௨0 “இேதா, உம

அ யானாகிய யாக்ேகா எங்க க் ப் பின்ேன

வ கிறான் என் ம் ெசால் ங்கள் என்

கட்டைளயிட்டான்; ன்ேன ெவ மதிைய

அ ப்பி, அவைனச் சாந்தப்ப த்திவிட் ,

பின் அவ ைடய கத்ைதப் பார்ப்ேபன்,

அப்ெபா ஒ ேவைள என்

தயவாயி ப்பான்” என்றான். ௨௧அந்தப்ப ேய

ெவ மதிகள் அவ க் ன் ேபான ;

அவேனா அன் இரவில் காம ேல தங்கி,

௨௨ இரவில் எ ந்தி ந் , தன் ைடய

இரண் மைனவிகைள ம், இரண்

ம மைனயாட் கைள ம், பதிெனா

மகன்கைள ம் ட் க்ெகாண் ,யாப்ேபாக்

என்றஆற்ைறஅதன்ஆழம ல்லாத ப தியில்

கடந்தான். ௨௩ அவர்கைள ம், தனக்

உண்டான அைனத்ைத ம் ஆற்ைறக்கடக்க

ெசய் , அக்கைரப்ப த்தினான். ௨௪யாக்ேகா

தன்ைனத் தனிைமப்ப த்திக்ெகாண்டான்;

அப்ெபா ஒ மனிதன் ெபா

வி ம்வைர அவ டன் ேபாரா , ௨௫

அவைனேமற்ெகாள்ள யாதைதக்கண் ,

அவ ைடய ெதாைடச்சந்ைதத் ெதாட்டார்;

அதனால் அவ டன் ேபாரா ம்ேபா

யாக்ேகாபின் ெதாைடச்சந் க்கிற் . ௨௬

அவர்: “என்ைனப் ேபாகவி , ெபா
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வி கிற என்றார். அதற் அவன்: “ ர்

என்ைன ஆ ர்வதித்தாெலாழய உம்ைமப்

ேபாகவிடமாட்ேடன்” என்றான். ௨௭அவர்: “உன்

ெபயர் என்ன” என் ேகட்டார்; “யாக்ேகா ”

என்றான். ௨௮அப்ெபா அவர்: “உன் ெபயர்

இனி யாக்ேகா எனப்படாமல் இஸ்ரேவல்

எனப்ப ம்; ேதவேனா ம் மனிதர்கேளா ம்

ேபாரா ேமற்ெகாண்டாேய” என்றார். ௨௯

அப்ெபா யாக்ேகா : “உம் ைடய

நாமத்ைதஎனக் ெதரிவிக்கேவண் ம் என்

ேகட்டான்;அதற் அவர்: “ என் நாமத்ைதக்

ேகட்பெதன்ன” என் ெசால் , அங்ேக

அவைன ஆ ர்வதித்தார். ௩0 அப்ெபா

யாக்ேகா : “நான் ேதவைன க கமாகக்

கண்ேடன், உயிர் தப்பிப் பிைழத்ேதன்” என்

ெசால் , அந்த இடத்திற் ப் ெபனிேயல் என்

ெபயரிட்டான். ௩௧ அவன் ெபனிேயைலக்

கடந் ேபா ம்ேபா , ரியன் உதயமான ;

அவ ைடய ெதாைட க்கியதாேல

ெநாண் ெநாண் நடந்தான். ௩௨ அவர்

யாக்ேகா ைடய ெதாைடச்சந் நரம்ைபத்

ெதாட்டதால், இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் இந்த

நாள்வைரக் ம் ெதாைடச்சந் நரம்ைபச்

சாப்பி கிறதில்ைல.

௩௩

யாக்ேகா தன் கண்கைள

ஏெற த் , இேதா, ஏசா ம்

அவேனா ட நா மனிதர்க ம்

வ கிறைதக் கண் , பிள்ைளகைள

ேலயாளிடத்தி ம் ராேக டத்தி ம்
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இரண் ம மைனயாட் களிடத்தி ம்

தனிக் க்களாகப் பிரித் ைவத் , ௨

ம மைனயாட் கைள ம் அவர்க ைடய

பிள்ைளகைள ம் த ம், ேலயாைள ம்

அவ ைடயபிள்ைளகைள ம்மத்தியி ம்,

ராேகைல ம் ேயாேசப்ைப ம் கைடசியி ம்

நி த்தி: ௩ தான் அவர்க க் ன்பாக

நடந் ேபாய், ஏ ைற தைரவைரக் ம்

னிந் வணங்கி, தன் சேகாதரன் அ கில்

ேபானான். ௪அப்ெபா ஏசா எதிர்ெகாண்

ஓ வந் , அவைனத் த வி, அவ ைடய

க த்ைதக் கட் க்ெகாண் த்தம்ெசய்தான்;

இ வ ம் அ தார்கள். ௫ அவன் தன்

கண்கைள ஏெற த் , ெபண்கைள ம்

பிள்ைளகைள ம்கண் : “உன்ேனா க்கிற

இவர்கள் யார்?” என்றான். அதற் அவன்:

“ேதவன் உம அ யா க் அ ளின

பிள்ைளகள்” என்றான். ௬ அப்ெபா

ம மைனயாட் க ம் அவர்க ைடய

பிள்ைளக ம் ேசர்ந் வந் வணங்கினார்கள்.

௭ ேலயா ம் அவ ைடய பிள்ைளக ம்

ேசர்ந் வந் வணங்கினார்கள்; பின்

ேயாேசப் ம் ராேக ம் ேசர்ந் வந்

வணங்கினார்கள். ௮ அப்ெபா ஏசா:

“எனக் எதிர்ெகாண் வந்த அந்த

மந்ைதெயல்லாம் எதற் என்றான். அதற்

யாக்ேகா : “என்ஆண்டவ ைடயகண்களில்

எனக் தய கிைடப்பதற்காக” என்றான். ௯

அதற் ஏசா: “என் சேகாதரேன, எனக் ப்
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ேபா மான இ க்கிற ; உன் ைடயைத

ேய ைவத் க்ெகாள்” என்றான். ௧0

அதற் யாக்ேகா : “அப்ப அல்ல,

உம் ைடய கண்களில் எனக் த் தய

கிைடத்தேதயானால், என் ெவ மதிைய

ஏற் க்ெகாள் ம்; ர் என்ேமல் பிரியமா ர்,

நான் உம் ைடய கத்ைதக் கண்ட

ேதவ ைடய கத்ைதக் கண்ட ேபால

இ க்கிற . ௧௧ ேதவன் எனக் அ க்கிரகம்

ெசய்தி க்கிறார்; ேவண் யெதல்லாம்

எனக் உண் ; ஆைகயால் உமக் க்

ெகாண் வரப்பட்ட என் காணிக்ைகைய

ஏற் க்ெகாள் ம்” என் ெசால் , அவைன

வ ந்திக் ேகட் க்ெகாண்டான்;அப்ெபா

அவன் அைத ஏற் க்ெகாண்டான். ௧௨

பின் ஏசா: “நாம் றப்பட் ப்ேபாேவாம்

வா, நான் உனக் ன்ேன நடப்ேபன்”

என்றான். ௧௩ அதற் யாக்ேகா :

“பிள்ைளகள்இளவய ள்ளவர்கள் என் ம்,

பால்ெகா க் ம்ஆ மா கள் என்னிடத்தில்

இ க்கிற என் ம் என் ஆண்டவ க் த்

ெதரி ம்; அைவகைள ஒ நாளாவ

ேவகமாக ஓட் னால், மந்ைதெயல்லாம்

இறந் ேபா ம். ௧௪ என் ஆண்டவனாகிய

ர் உம அ யா க் ன்ேன ேபாம்;

நான் ேச க் என் ஆண்டவனிடத்திற்

வ ம்வைரக் ம், எனக் ன் நடக்கிற

மந்ைதகளின் நைடக் ம் பிள்ைளகளின்

நைடக் ம் ஏற்றப , ெம வாகஅைவகைள
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நடத்திக்ெகாண் வ கிேறன்” என்றான். ௧௫

அப்ெபா ஏசா: “என்னிடத்தி க்கிற

மனிதர்களில் சிலைர நான் உன்னிடத்தில்

நி த்திவிட் ப் ேபாகட் மா என்றான்.அதற்

அவன்: “அ எதற் , என்ஆண்டவ ைடய

கண்களில் எனக் தய கிைடத்தால்

மாத்திரம் ேபா ம்” என்றான். ௧௬

அன்ைறத்தினம் ஏசா தி ம்பித் தான் வந்த

வழேய ேச க் ப்ேபானான். ௧௭யாக்ேகா

க்ேகாத்திற் ப் பயணம்ெசய் , தனக் ஒ

கட் , தன் ம க வன்க க் க்

டாரங்கைளப் ேபாட்டான்;அதனால்அந்த

இடத்திற் க்ேகாத் என் ெபயரிட்டான். ௧௮

யாக்ேகா பதான் அராம ந் வந்தபின்

கானான்ேதசத்தி க்கிற சாேலம் என் ம்

ேக ைடய பட்டணத்திற் அ ேக ெசன்

டாரம்ேபாட்டான். ௧௯தான் டாரம்ேபாட்ட

நிலத்ைதச் ேகம ன்தகப்பனாகியஏேமாரின்

மகன்களிடம் 100 ெவள்ளிக்கா க் வாங்கி, ௨0

அங்ேக ஒ ப டத்ைதக் கட் , அதற்

ஏல்எல்ேலாேக இஸ்ரேவல் என் ெபயரிட்டான்.

௩௪

ேலயாள் யாக்ேகா க் ப் ெபற்ற

மகளாகிய னாள், ேதசத் ப் ெபண்கைளப்

பார்க்கப் றப்பட்டாள். ௨ அவைள

ஏவியனான ஏேமாரின் மக ம் அந்த ேதசத்தின்

இளவரச மாகிய ேகம் என்பவன் கண் ,

அவைளக் ெகாண் ேபாய், அவேளா

உற ெகாண் ,அவைளத் ட் ப்ப த்தினான்.

௩அவ ைடயமனம், யாக்ேகாபின் மகளாகிய
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னாள்ேமல் பற் தலாயி ந்த ; அவன்

அந்தப் ெபண்ைண ேநசித் , அவ ைடய

மனதிற் இன்பமாகப் ேபசினான். ௪

ேகம் தன் தகப்பனாகிய ஏேமாைர

ேநாக்கி: “இந்தப் ெபண்ைண எனக் த்

தி மணம் ெசய் ைவக்கேவண் ம்” என்

ெசான்னான். ௫ தன் மகளாகிய னாைள

அவன் ட் ப்ப த்தினைத யாக்ேகா

ேகள்விப்பட்டேபா , அவ ைடய

மகன்கள் அவ ைடய மந்ைதயினிடத்தில்

வயல்ெவளியிேல இ ந்தார்கள்; அவர்கள்

வ ம்வைரக் ம் யாக்ேகா ேபசாம ந்தான்.

௬ அந்தேநரத்தில் ேகம ன் தகப்பனாகிய

ஏேமார் றப்பட் , யாக்ேகாேபா ேப ம்ப

அவனிடத்திற் வந்தான். ௭ யாக்ேகாபின்

மகன்கள் இந்தச் ெசய்திையக் ேகட்ட டேன,

வயல்ெவளியி ந் வந்தார்கள். அவன்

யாக்ேகாபின் மகேளா உற ெகாண் ,

ெசய்யத்தகாத த்திெகட்ட காரியத்ைத

இஸ்ரேவ ல் ெசய்ததினாேல, அந்த மனிதர்கள்

மனம்ெகாதித் ம க ம் ேகாபங்ெகாண்டார்கள்.

௮ஏேமார் அவர்கேளா ேபசி: “என் மகனாகிய

ேகம ன் மன உங்கள் மகளின்ேமல்

பற் தலாயி க்கிற ; அவைள அவ க்

மைனவியாகக் ெகா ங்கள். ௯ ங்கள்

எங்கேளா சம்பந்தங்கலந் , உங்கள்

மகள்கைளஎங்க க் க் ெகா த் , எங்கள்

மகள்கைள உங்க க் க் ெகாண் , ௧0

எங்கேளா யி ங்கள்; ேதசம் உங்க க்
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ன்பாக இ க்கிற ; இதில் யி ந் ,

வியாபாரம்ெசய் , ெபா ள் சம்பாதித் ,

அைதக் ைகயாண் ெகாண் ங்கள்”

என்றான். ௧௧ ேக ம், அவ ைடய

தகப்பைன ம், சேகாதரர்கைள ம் ேநாக்கி:

“உங்க ைடய கண்களில் எனக்

தய கிைடக்கேவண் ம்; ங்கள்

என்னிடத்தில் எைதக் ேகட்டா ம்

த கிேறன்; ௧௨ ெபண் க் க்

ெகா க்கேவண் யைவகைள ம்

ெவ மதிகைள ம் ங்கள் எவ்வள

ேகட்டா ம், உங்கள் ெசாற்ப த கிேறன்;

அந்தப் ெபண்ைண மாத்திரம் எனக்

மைனவியாகக் ெகா க்கேவண் ம்” என்றான்.

௧௩ அப்ெபா யாக்ேகாபின் மகன்கள்

தங்கள் சேகாதரியாகிய னாைள

ேகம் என்பவன் ட் ப்ப த்தினதால்,

அவ க் ம் அவ ைடய தகப்பனாகிய

ஏேமா க் ம் தந்திரமானம ெமாழயாக: ௧௪

“வி த்தேசதனம ல்லாத மனித க்

நாங்கள் எங்க ைடய சேகாதரிையக்

ெகா க்க யா ; அ எங்க க்

அவமானமாயி க் ம். ௧௫ ங்க ம்,

உங்க க் ள்ளி க் ம் ஆண்மக்கள்

அைனவ ம் வி த்தேசதனம் ெசய்யப்பட்

எங்கைளப்ேபால் ஆ ர்களானால், நாங்கள்

சம்மதித் , ௧௬ உங்க க் எங்கள்

மகள்கைளக் ெகா த் , உங்கள் மகள்கைள

எங்க க் க் ெகாண் , உங்கேளா
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யி ந் , ஒேர ஜனமாக இ ப்ேபாம். ௧௭

வி த்தேசதனம் ெசய் ெகாள்வதற்

சம்மதிக்கவில்ைல என்றால், நாங்கள்

எங்க ைடய மகைளஅைழத் க்ெகாண்

ேபாய்வி ேவாம்” என் ெசான்னார்கள். ௧௮

அவர்க ைடய வார்த்ைதகள் ஏேமா க் ம்

ஏேமாரின் மகனாகிய ேக க் ம் நன்றாகத்

ேதான்றய . ௧௯ அந்த வா பன்

யாக்ேகா ைடய மகளின்ேமல் பிரியம்

ைவத்தி ந்ததால், அந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ய

அவன் தாமதம்ெசய்யவில்ைல. அவன் தன்

தகப்பன் ட்டார் அைனவ க் ள் ம்

ேமன்ைம ள்ளவனாக இ ந்தான். ௨0

ஏேமா ம் அவ ைடய மகன் ேக ம்

தங்கள் பட்டணத் வாச ல் வந் , தங்கள்

பட்டணத் மனிதர்க டன் ேபசி: ௨௧ “இந்த

மனிதர் நம் டன் சமாதானமாயி க்கிறார்கள்;

ஆகேவ,அவர்கள் இந்தத் ேதசத்தில் யி ந் ,

இதிேல வியாபாரம் ெசய்யட் ம்; அவர்க ம்

யி க்கிறதற் ேதசம் விசாலமாக

இ க்கிற ; அவர்க ைடய மகள்கைள

நமக் மைனவிகளாகக் ெகாண் , நம் ைடய

மகள்கைள அவர்க க் க் ெகா ப்ேபாம்.

௨௨ அந்த மனிதர் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்பட்டவர்களாயி க்கிற ேபால,

நம்ம ள்ள ஆண்மக்கள் அைனவ ம்

வி த்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டால், அவர்கள்

ஏகஜனமாக நம்ேமா யி க்கச்

சம்மதிப்பார்கள். ௨௩ அவர்க ைடய
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ஆ மா கள், ெசாத் க்கள், ம க வன்கள்

எல்லாம் நம்ைமச் ேச மல்லவா?

அவர்க க் ச் சம்மதிப்ேபாமானால்,

அவர்கள் நம் டேன யி ப்பார்கள்” என்

ெசான்னார்கள். ௨௪அப்ெபா ஏேமாரின்

பட்டணத் வாச ல் றப்பட் வ ம்

அைனவ ம் அவ ைடய ெசால்ைல ம்,

அவ ைடய மகனாகிய ேகம ன்

ெசால்ைல ம் ேகட் , அவ ைடய

பட்டணத் வாச ல் றப்பட் வ ம்

ஆண்மக்கள் அைனவ ம் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்பட்டார்கள். ௨௫ ன்றாம் நாளில்

அவர்க க் வ அதிகமானேபா ,

யாக்ேகாபின் மகன்க ம் னாளின்

சேகாதரர்க மான சிம ேயான் ேலவி என் ம்

இவ்விரண் ேப ம் தன்தன் பட்டயத்ைத

எ த் க்ெகாண் , ணிகரமாகப்

பட்டணத்தின்ேமல் பாய்ந் , ஆண்மக்கள்

அைனவைர ம் ெகான் ேபாட்டார்கள்.

௨௬ ஏேமாைர ம், அவ ைடய மகன்

ேகைம ம் பட்டயத்தால் ெகான் , ேகம ன்

ட் ந்த னாைளஅைழத் க்ெகாண்

ேபாய்விட்டார்கள். ௨௭ ேம ம், யாக்ேகாபின்

மற்ற மகன்கள் ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தில்

வந் , தங்கள் சேகாதரிைய அவர்கள்

ட் ப்ப த்தினதற்காகப் பட்டணத்ைதக்

ெகாள்ைளயிட் , ௨௮ அவர்க ைடய

ஆ மா கைள ம், க ைதகைள ம்,

பட்டணத்தி ம் வயல்ெவளியி ம்
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இ ந்தைவகள் அைனத்ைத ம், ௨௯

அவர்க ைடய எல்லாத் தட் ட் கைள ம்

எ த் க்ெகாண் , அவர்க ைடய எல்லாக்

ழந்ைதகைள ம் ெபண்கைள ம்

சிைறபி த் , ட் ந்த எல்லாவற்ைற ம்

ெகாள்ைளயிட்டார்கள். ௩0 அப்ெபா

யாக்ேகா சிம ேயாைன ம் ேலவிைய ம்

பார்த் : “இந்த ேதசத்தில் யி க்கிற

கானானியரிடத்தி ம் ெபரிசியரிடத்தி ம் என்

வாசைனைய ங்கள் ெக த்ததினாேல

என்ைனக் கலங்கச்ெசய் ர்கள்; நான் ெகாஞ்ச

ஜன ள்ளவன்;அவர்கள் எனக் விேராதமாக

ஒன் ேசர்ந் , நா ம் என் ம்ப ம்

அழ ம்ப என்ைன ெவட் ப்ேபா வார்கேள”

என்றான். ௩௧ அதற் அவர்கள்: “எங்கள்

சேகாதரிையஅவர்கள்ஒ ேவசிையப்ேபால

நடத்தலாேமா” என்றார்கள்.

௩௫

ேதவன் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “

எ ந் ெபத்ேத க் ப் ேபாய், அங்ேக

யி ந் , உன் சேகாதரனாகிய ஏசாவின்

கத்திற் விலகி ஓ ப்ேபாகிறேபா ,

உனக் க் காட்சியளித்த ேதவ க் அங்ேக ஒ

ப டத்ைத உண்டாக் ” என்றார். ௨

அப்ெபா யாக்ேகா தன் ட்டாைர ம்

அவ டன் இ ந்த மற்ற அைனவைர ம்

ேநாக்கி: “உங்களிடத்தில் இ க்கிற அந்நிய

ெதய்வங்கைளவிலக்கிப்ேபாட் , உங்கைளச்

த்தம்ெசய் ெகாண் , உங்கள்ஆைடகைள

மாற் ங்கள்”. ௩நாம் எ ந் ெபத்ேத க் ப்
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ேபாேவாம் வா ங்கள்; எனக் ஆபத்

ேநரிட்ட நாளில் என் விண்ணப்பத்திற்

பதில் ெகா த் , நான் நடந்த வழயிேல

என் டன் இ ந்த ேதவ க் அங்ேக ஒ

ப டத்ைத உண்டாக் ேவன் என்றான். ௪

அப்ெபா அவர்கள் தங்கள் ைகயில்

இ ந்த எல்லா அந்நிய ெதய்வங்கைள ம்,

தங்கள் காதணிகைள ம் யாக்ேகாபிடத்தில்

ெகா த்தார்கள்; யாக்ேகா அைவகைள

ேகம் ஊர் அ ேக இ ந்த ஒ கர்வா

மரத்தின் ேழ ைதத் ப்ேபாட்டான். ௫பின்

பயணம் றப்பட்டார்கள்; அவர்கைளச்

ற்ற ம் இ ந்த பட்டணத்தார்க க்

ேதவனாேல பயங்கரம் உண்டானதால்,

அவர்கள் யாக்ேகாபின் மகன்கைளப்

பின்ெதாடரவில்ைல. ௬ யாக்ேகா ம்

அவ டன் இ ந்த எல்லா மக்க ம் கானான்

ேதசத்தி ள்ள ெபத்ேதல் என் ம் ஸ க்

வந்தார்கள். ௭ அங்ேக அவன் ஒ

ப டத்ைதக்கட் , தன் சேகாதர ைடய

கத்திற் த் தப்பி ஓ ப்ேபானேபா , அங்ேக

தனக் ேதவன் காட்சியளித்ததால், அந்த

இடத்திற் ஏல்ெபத்ேதல்என் ெபயரிட்டான்.

௮ ெரெபக்காளின் தாதியாகிய ெதெபாராள்

இறந் , ெபத்ேத க் ச் ச பமாயி ந்த

ஒ கர்வா மரத்தின் ழ் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டாள்; அதற் அல்ேலான்பா த்

என் ம் ெபயர் உண்டான . ௯ யாக்ேகா

பதான் அராம ந் வந்தபின் ேதவன்
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அவ க் ம ப ம் காட்சியளித் ,

அவைன ஆ ர்வதித் : ௧0 “இப்ெபா

உன் ெபயர் யாக்ேகா , இனி உன் ெபயர்

யாக்ேகா எனப்படாமல், இஸ்ரேவல் என்

உனக் ப் ெபயரா ம் என் ெசால் ,

அவ க் இஸ்ரேவல்” என் ெபயரிட்டார்.

௧௧ பின் ம் ேதவன் அவைன ேநாக்கி:

“நான் சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன்,

ப கிப் ெப வாயாக; ஒ ேதச ம் பற்பல

ேதசங்களின் மக்க ம் உன்னி ந்

உண்டா ம்; ராஜாக்க ம் உன் சந்ததியில்

பிறப்பார்கள். ௧௨ நான் ஆபிரகா க் ம்

ஈசாக் க் ம் ெகா த்த ேதசத்ைத உனக் க்

ெகா ப்ேபன்; உனக் ப்பின் உன் சந்ததிக் ம்

இந்த ேதசத்ைதக் ெகா ப்ேபன்” என் ெசால் ,

௧௩ ேதவன்அவேனா ேபசினஇடத்தி ந்

அவைனவிட் எ ந்த ளிப்ேபானார்.

௧௪ அப்ெபா யாக்ேகா தன்ேனா

அவர் ேபசின இடத்திேல ஒ கல் ைண

நி த்தி, அதின்ேமல் பானப ைய ஊற்ற ,

எண்ைணைய ம்ஊற்றனான். ௧௫ ேதவன்

தன்ேனா ேபசின அந்த இடத்திற்

யாக்ேகா ெபத்ேதல் என் ெபயரிட்டான்.

௧௬ பின் , ெபத்ேதைல விட் ப் பயணம்

றப்பட்டார்கள். எப்பிராத்தா க் வர

இன் ம் ெகாஞ்சம் ரம க் ம்ேபா , ராேகல்

பிள்ைளெபற்றாள்; பிரசவத்தில் அவ க் க்

க ம்ேவதைன உண்டான . ௧௭ அப்ேபா

ம த் வச்சி அவைளப் பார்த் : “பயப்படாேத,
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இந்த ைற ம் மகைனப் ெப வாய்” என்றாள்.

௧௮ மரணகாலத்தில் அவ ைடய உயிர்

பிரி ம்ேபா , அவள்அவ க் ெபெனானி

என் ெபயரிட்டாள்; அவ ைடயதகப்பேனா,

அவ க் ெபன்ய ன் என் ெபயரிட்டான்.

௧௯ ராேகல் இறந் , ெபத்லேகம் என் ம்

எப்பிராத்தா ஊ க் ப் ேபாகிற வழயிேல

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டாள். ௨0அவ ைடய

கல்லைறயின்ேமல் யாக்ேகா ஒ ைண

நி த்தினான்; அ ேவஇந்த நாள்வைரக் ம்

இ க்கிற ராேக ைடயகல்லைறயின் ண்.

௨௧ இஸ்ரேவல் பயணம்ெசய் , ஏேதர்

என்கிற ேகா ரத்திற் அப் றத்தில் டாரம்

ேபாட்டான். ௨௨இஸ்ரேவல்அந்தத் ேதசத்தில்

தங்கிக் யி க் ம்ேபா , பன் ேபாய், தன்

தகப்ப ைடய ம மைனயாட் யாகிய

பில்காேளா உற ெகாண்டான்; அைத

இஸ்ரேவல் ேகள்விப்பட்டான். ௨௩யாக்ேகாபின்

மகன்கள் பன்னிரண் ேபர். யாக்ேகாபின்

த்தமகனாகிய பன், சிம ேயான், ேலவி, தா,

இசக்கார், ெச ேலான் என்பவர்கள் ேலயாள்

ெபற்ற மகன்கள். ௨௪ ேயாேசப் , ெபன்ய ன்

என்பவர்கள் ராேகல் ெபற்ற மகன்கள். ௨௫

தாண், நப்த என்பவர்கள் ராேக ைடய

பணிவிைடக்காரியாகிய பில்காள் ெபற்ற

மகன்கள். ௨௬ காத், ஆேசர் என்பவர்கள்

ேலயாளின் பணிவிைடக்காரியாகிய சில்பாள்

ெபற்ற மகன்கள்; இவர்கேள யாக்ேகா க் ப்

பதான்அராம ேல பிறந்த மகன்கள். ௨௭பின் ,
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யாக்ேகா அர்பாவின்ஊராகிய மம்ேரக் தன்

தகப்பனாகிய ஈசாக்கினிடத்தில் வந்தான்;

அ ஆபிரகா ம் ஈசாக் ம் தங்கியி ந்த

எபிேரான் என் ம் ஊர். ௨௮ ஈசாக் வய

திர்ந்தவ ம் ரணஆ ள்ளவனாகி, 180

வ டங்கள் உயிேரா ந் , ௨௯உயிர்பிரிந்

இறந் , தன்ஜனத்தாேரா ேசர்க்கப்பட்டான்.

அவ ைடய மகன்களாகிய ஏசா ம்

யாக்ேகா ம்அவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்.

௩௬

ஏேதாமயரின் தகப்பனாகிய ஏசாவின்

வம்சவரலா : ௨ ஏசா கானான் ேதசத் ப்

ெபண்களில் ஏத்தியனான ஏேலானின்

மகளாகிய ஆதாைள ம், ஏவியனாகிய

சிபிேயானின் மக ம்ஆனாகின் மக மாகிய

அேகா பாமாைள ம், ௩ இஸ்மேவ ன்

மக ம் ெநபாேயாத்தின் சேகாதரி மாகிய

பஸ்மாத்ைத ம் தி மணம் ெசய்தி ந்தான்.

௪ ஆதாள் ஏசா க் எ ப்பாைசப்

ெபற்ெற த்தாள்; பஸ்மாத் ெர ேவைலப்

ெபற்ெற த்தாள். ௫ அேகா பாமாள்

எ ைஷ ம், யாலாைம ம், ேகாராைக ம்

ெபற்ெற த்தாள்; இவர்கேள ஏசா க் க்

கானான் ேதசத்திேல பிறந்த மகன்கள். ௬

ஏசா தன் ைடய மைனவிகைள ம்,

மகன்கைள ம், மகள்கைள ம், ட் ள்ள

அைனவைர ம், ஆ மா கைள ம், மற்ற

உயிரினங்கள்அைனத்ைத ம், தான் கானான்

ேதசத்திேல சம்பாதித்த ெசாத் வைத ம்

ேசர்த் க்ெகாண் , தன் சேகாதரனாகிய
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யாக்ேகாைபவிட் ப் பிரிந் ேவ ேதசத்திற் ப்

ேபானான். ௭ அவர்க ைடய சம்பத்

அதிகமாக இ ந்ததால் அவர்கள் ஒன்றாக

இைணந் யி க்க யாமற்ேபான ;

அவர்க ைடய மந்ைதகளின் காரணமாக

அவர்கள் தங்கியி ந்த ம அவர்கைளத்

தாங்க யாததாயி ந்த . ௮ஆதலால் ஏசா

ேச ர்மைலயில் ேயறனான்; ஏசா க்

ஏேதாம் என் ம் ெபயர். ௯ ேச ர்மைலயில்

இ க்கிறஏேதாமயர்க ைடயதகப்பனாகிய

ஏசாவின் சந்ததிக ம், ௧0 ஏசாவின்

மகன்க ைடய ெபயர்களாவன: ஏசாவின்

மைனவியாகிய ஆதா ைடய மக க்

எ ப்பாஸ் என் ெபயர்; ஏசாவின்

மைனவியாகிய பஸ்மாத் ைடய மக க்

ெர ேவல் என் ெபயர். ௧௧ எ ப்பாசின்

மகன்கள் ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா, கத்தாம்,

ேகனாஸ் என்பவர்கள். ௧௨ திம்னாள்

ஏசாவின் மகனாகிய எ ப்பா க்

ம மைனயாட் யாயி ந் , எ ப்பா க்

அமேலக்ைகப் ெபற்ெற த்தாள்; இவர்கேள

ஏசாவின் மைனவியாகிய ஆதா ைடய

மகன்கள். ௧௩ெர ேவ ைடய மகன்கள், நகாத்,

ெசரா , சம்மா, சா என்பவர்கள்; இவர்கேள

ஏசாவின் மைனவியாகிய பஸ்மாத்தின்

மகன்கள். ௧௪ சிபிேயானின் மக ம்ஆனாகின்

மக மானஅேகா பாமாள் என்கிற ஏசாவின்

மைனவி எ ஷ், யாலாம், ேகாரா என் ம்

மகன்கைள ம் ஏசா க் ப் ெபற்ெற த்தாள்.
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௧௫ ஏசாவின் மகன்களில் ேதான்றய

பிர க்களாவன: ஏசா க் த்த மகனாகிய

எ ப்பா ைடய மகன்களில் ேதமான் பிர ,

ஓமார் பிர , ெசப்ேபா பிர , ேகனாஸ்

பிர , ௧௬ ேகாரா பிர , கத்தாம் பிர ,

அமேலக் பிர என்பவர்கள்; இவர்கள்

ஏேதாம் ேதசத்தில் எ ப்பாசின் சந்ததி ம்

ஆதாளின் மகன்க மாயி ந்த பிர க்கள்.

௧௭ ஏசாவின் மகனாகிய ெர ேவ ன்

மகன்களில் நகாத் பிர , ெசரா பிர , சம்மா

பிர , சா பிர என்பவர்கள்; இவர்கள்

ஏேதாம் ேதசத்தில் ெர ேவ ன் சந்ததி ம்

ஏசாவின் மைனவியாகிய பஸ்மாத்தின்

மகன்க மாயி ந்த பிர க்கள். ௧௮ஏசாவின்

மைனவியாகியஅேகா பாமாளின்மகன்கள்

எ ஷ் பிர , யாலாம் பிர , ேகாரா பிர

என்பவர்கள்; இவர்கள் ஆனாகின்

மக ம் ஏசா ைடய மைனவி மாகிய

அேகா பாமாளின் சந்ததியாயி ந்த

பிர க்கள். ௧௯ இவர்கேள ஏேதாம் என் ம்

ஏசாவின் சந்ததி; இவர்கேளஅவர்களி ந்த

பிர க்கள். ௨0அந்த ேதசத்தின் களாகிய

ஓரியனான ேச ரின் மகன்கள் ேலாத்தான்,

ேசாபால், சிபிேயான், ஆனா , ௨௧ திேஷான்,

ஏத்ேசர், திஷான் என்பவர்கள்; இவர்கேள

ஏேதாம் ேதசத்தில் ேச ரின் மகன்க மாகிய

ஓரியர்க ைடய சந்ததியாயி ந்த பிர க்கள்.

௨௨ ேலாத்தா ைடய மகன்கள் ஓரி, ஏமாம்

என்பவர்கள்; ேலாத்தானின் சேகாதரி
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திம்னாள் என்பவள். ௨௩ ேசாபா ன் மகன்கள்

அல்வான், மானகாத், ஏபால், ெசப்ேபா,

ஓனாம் என்பவர்கள். ௨௪ சிபிேயானின்

மகன்கள் அயா, ஆனா என்பவர்கள்;

வனாந்திரத்திேல தன் தகப்பனாகிய

ெபேயானின் க ைதகைள ேமய்க் ம்ேபா ,

டானதண்ணிைரக் கண் பி த்தஆனா

இவன்தான். ௨௫ ஆனாகின் பிள்ைளகள்

திேஷான், அேகா பாமாள் என்பவர்கள்;

இந்த அேகா பாமாள் ஆனாகின் மகள்.

௨௬ திேஷா ைடய மகன்கள் எம்தான்,

எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள். ௨௭

ஏத்ேச ைடய மகன்கள் பில்கான், சகவான்,

அக்கான் என்பவர்கள். ௨௮ திஷா ைடய

மகன்கள்ஊத்ஸ், அரான் என்பவர்கள். ௨௯

ஓரியரின் சந்ததியில் ேதான்றய பிர க்கள்

ேலாத்தான் பிர , ேசாபால் பிர , சிபிேயான்

பிர , ஆனா பிர , ௩0 திேஷான் பிர ,

ஏத்ேசர் பிர , திஷான் பிர என்பவர்கள்;

இவர்கேள ேச ர் ேதசத்திேல தங்கள் தங்கள்

இடங்களில் இ ந்த ஓரியர் சந்ததியான

பிர க்கள். ௩௧ இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்ேமல்

ராஜாக்கள்அரசா கிறதற் ன்ேன, ஏேதாம்

ேதசத்திேல ஆண்ட ராஜாக்களாவன: ௩௨

ேபேயா ைடய மகனாகிய ேபலா ஏேதாம ேல

ஆட்சிெசய்தான்; அவ ைடயபட்டணத்திற் த்

தின்காபா என் ெபயர். ௩௩ ேபலா இறந்தபின்,

ேபாஸ்றா பட்டணத்தானாகிய ேசரா ைடய

மகனாகிய ேயாபாப்அவ ைடயபட்டத்திற்
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வந்தான். ௩௪ ேயாபாப் இறந்தபின், ேதமானிய

ேதசத்தானாகிய ஊஷாம் அவ ைடய

பட்டத்திற் வந்தான். ௩௫ஊஷாம் இறந்தபின்,

ேமாவாபின் நாட் ேல தியானியர்கைள

றய த்த ேபதாதின் மகனாகிய ஆதாத்

அவ ைடய பட்டத்திற் வந்தான்;

அவ ைடய பட்டணத்திற் ஆ த் என்

ெபயர். ௩௬ ஆதாத் இறந்தபின், மஸ்ேரக்கா

ஊரானாகிய சம்லாஅவ ைடயபட்டத்திற்

வந்தான். ௩௭ சம்லா இறந்தபின், அங்ேக

இ க்கிற நதிக் ச் ச பமான ெரெகாேபாத்

என் ம் ஊரானாகிய ச ல் அவ ைடய

பட்டத்திற் வந்தான். ௩௮ ச ல் இறந்தபின்,

அக்ேபா ைடய மகனாகிய பாகால்கானான்

அவ ைடய பட்டத்திற் வந்தான். ௩௯

அக்ேபா ைடய மகனாகிய பாகால்கானான்

இறந்தபின்,ஆதார்அவ ைடயபட்டத்திற்

வந்தான்.அவ ைடயபட்டணத்திற் ப் பா

என் ெபயர்; அவ ைடய மைனவியின்

ெபயர் ெமேகதேபல்; அவள் மத்ேரத் ைடய

மக ம் ேமசகாவின் மக மாக இ ந்தாள். ௪0

தங்கள் பற்பல வம்சங்களின்ப ேய ம்,

யி ப் களின்ப ேய ம்,

ெபயர்களின்ப ேய ம் ஏசாவின் சந்ததியில்

ேதான்றய பிர க்க ைடயெபயர்களாவன:

திம்னா பிர , அல்வா பிர , எேதத் பிர , ௪௧

அேகா பாமா பிர , ஏலா பிர , பிேனான் பிர ,

௪௨ ேகனாஸ் பிர , ேதமான் பிர , ம ப்சார் பிர ,

௪௩ மக்திேயல் பிர , ஈராம் பிர ; இவர்கேள
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தங்கள் ெசாந்தமான ேதசத்திேல பற்பல

இடங்களில் யி ந்த ஏேதாம் சந்ததிப்

பிர க்கள்; இந்த ஏேதாமய க் த் தகப்பன்

ஏசா.

௩௭

யாக்ேகா தன் தகப்பன் தங்கியி ந்த

கானான் ேதசத்திேல யி ந்தான். ௨

யாக்ேகா ைடய சந்ததியின் வரலா : ேயாேசப்

பதிேன வயதிேல தன் சேகாதரர்க டேன

ஆ கைள ேமய்த் க்ெகாண் ந்தான்; அந்த

இைளஞன் பில்காள் சில்பாள் என் ம் தன்

தகப்ப ைடய ம மைனயாட் களின்

மகன்கேளா இ ந் , அவர்க ைடய

ன்மார்க்கத்ைதத் தன் தகப்ப க் ச்

ெசால் வ வான். ௩ இஸ்ரேவ ன்

திர்வயதிேல ேயாேசப் தனக் ப்

பிறந்ததினால், இஸ்ரேவல் தன் மகன்கள்

எல்ேலாைர ம்விட அவைன அதிகமாக

ேநசித் ,அவ க் ப் பலவர்ணஅங்கிையச்

ெசய்வித்தான். ௪அவ ைடய சேகாதரர்கள்

எல்ேலாைர ம்விட அவைனத் தங்கள்

தகப்பன் அதிகமாக ேநசிக்கிறைத

அவ ைடய சேகாதரர்கள் கண்டேபா ,

அவேனா ஆதரவாகப் ேபசாமல்அவைனப்

பைகத்தார்கள். ௫ ேயாேசப் ஒ கன

கண் , அைதத் தன் சேகாதரர்க க் த்

ெதரிவித்தான்; அதனால் அவைன இன் ம்

அதிகமாகப் பைகத்தார்கள். ௬ அவன்

அவர்கைள ேநாக்கி: “நான் கண்ட கனைவக்

ேக ங்கள்: ௭ நாம் வய ல் அ த்த
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அரிகைளக் கட் க்ெகாண் ந்ேதாம்;

அப்ெபா என் ைடய அரிக்கட்

நிம ர்ந்தி ந்த ; உங்க ைடயஅரிக்கட் கள்

என் அரிக்கட்ைடச் ற்ற வணங்கி நின்ற ”

என்றான். ௮ அப்ெபா அவ ைடய

சேகாதரர்கள் அவைனப் பார்த் :

“ எங்கள்ேமல் ஆ ைக ெசய்வாேயா?

எங்கைள ஆளப்ேபாகிறாேயா”?

என் ெசால் , அவைன அவ ைடய

கன களினா ம், அவ ைடய

வார்த்ைதகளினா ம் இன் ம் அதிகமாகப்

பைகத்தார்கள். ௯ அவன் ேவெறா

கன கண் , தன் சேகாதரர்கைள

ேநாக்கி: “நான் இன் ம் ஒ கனைவக்

கண்ேடன்; ரிய ம் சந்திர ம் பதிெனா

நட்சத்திரங்க ம் என்ைன வணங்கின ”

என்றான். ௧0 இைத அவன் தன் ைடய

தகப்ப க் ம், சேகாதரர்க க் ம்

ெசான்னேபா , அவ ைடய தகப்பன்

அவைனப் பார்த் : “ கண்ட இந்தக் கன

என்ன? நா ம் உன் ைடய தாயா ம்,

சேகாதரர்க ம் தைரவைரக் ம் னிந்

உன்ைன வணங்கவ ேவாேமா” என்

அவைனக் க ந் ெகாண்டான். ௧௧

அவ ைடய சேகாதரர்கள் அவன்ேமல்

ெபாறாைமெகாண்டார்கள்; அவ ைடய

தகப்பேனா அவன் ெசான்னைத மனதிேல

ைவத் க்ெகாண்டான். ௧௨பின் , அவ ைடய

சேகாதரர்கள் ேகம ேலதங்கள் தகப்ப ைடய
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ஆ கைள ேமய்க்கப் ேபானார்கள். ௧௩

அப்ெபா இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப

ேநாக்கி: “உன் சேகாதரர்கள் ேகம ேல

ஆ கைள ேமய்க்கிறார்கள் அல்லவா?

உன்ைன அவர்களிடத்திற் அ ப்பப்

ேபாகிேறன், வா” என்றான். அவன்: “இேதா,

ேபாகிேறன்” என்றான். ௧௪ அப்ெபா

அவன்: “ ேபாய், உன் சேகாதரர்கள் எப்ப

இ க்கிறார்கள் என் ம், ஆ கள் எப்ப

இ க்கிற என் ம் பார்த் , எனக் ம ெசய்தி

ெகாண் வா என் அவ க் ச் ெசால் ,

எபிேரான் பள்ளத்தாக்கிேலஇ ந் அவைன

அ ப்பினான்; அந்தப்ப ேய அவன்

ேக க் ப் ேபானான். ௧௫அப்ெபா ஒ

மனிதன் அவன் ெவளியிேல அைலந்

திரிவைதக் கண் , “என்ன ேத கிறாய்”? என்

அவைனக் ேகட்டான். ௧௬அதற் அவன்: “என்

சேகாதரர்கைளத் ேத கிேறன், அவர்கள்

எங்ேக ஆ ேமய்க்கிறார்கள், ெசால் ம்”

என்றான். ௧௭ அந்த மனிதன்: “அவர்கள்

இந்த இடத்தி ந் ேபாய்விட்டார்கள்,

ேதாத்தா க் ப் ேபாேவாம் என் அவர்கள்

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்” என்றான்;

அப்ெபா ேயாேசப் தன் சேகாதரர்கைளத்

ெதாடர்ந் ேபாய்,அவர்கைளத் ேதாத்தானிேல

கண் பி த்தான். ௧௮ அவன் ரத்தில்

வ வைதஅவர்கள் கண் , அவன் தங்க க்

அ கில் வ வதற் ன்ேன, அவைனக்

ெகாைலெசய் ம்ப சதிேயாசைனெசய் ,
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௧௯ ஒ வைர ஒ வர் ேநாக்கி: “இேதா,

கன காண்கிறவன் வ கிறான், ௨0 நாம்

அவைனக் ெகான் , இந்தக் ழகள் ஒன்ற ேல

அவைனப் ேபாட் , ஒ ெகா யம கம்

அவைனக் ெகான்ற என் ெசால் ேவாம்

வா ங்கள்; அவ ைடய கன கள்

எப்ப நிைறேவ ெமன் பார்ப்ேபாம்”

என்றார்கள். ௨௧ பன் அைதக்ேகட் ,

அவைன அவர்க ைடய ைகக் த்

தப் வித் , அவைன அவ ைடய

தகப்பனிடத்திற் த் தி ம்ப ம் ெகாண் ேபாக

மன ள்ளவனாகி, ௨௨அவர்கைள ேநாக்கி:

“அவைனக் ெகால்லேவண்டாம், ங்கள்

இரத்தம் சிந்தக் டா ; ங்கள் அவன்ேமல்

ைககைள ைவக்காமல், அவைன

வனாந்திரத்தி ள்ள இந்தக் ழயிேல

ேபாட் வி ங்கள்” என் ெசால் , இந்த

விதமாக பன்அவைனஅவர்களிடம ந்

தப் வித்தான். ௨௩ ேயாேசப் தன்

சேகாதரர்களிடத்தில் ேசர்ந்தேபா ேயாேசப்

அணிந் ெகாண் ந்த பலவர்ணஅங்கிைய

அவர்கள் கழற்ற , ௨௪அவைனத் க்கி, அந்தக்

ழயிேல ேபாட்டார்கள்;அ தண் ரில்லாத

ெவ ங் ழயாயி ந்த . ௨௫பின் , அவர்கள்

சாப்பி வதற்காக உட்கார்ந்தார்கள்; அவர்கள்

தங்கள் கண்கைள ஏெற க் ம்ேபா ,

இேதா, ேலயாத்தி ந் வ கிற

இஸ்மேவல ைடய ட்டத்ைதக்கண்டார்கள்;

அவர்கள் எகிப்திற் க் ெகாண் ேபா ம்ப
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கந்தவர்க்கங்கைள ம் பிசின்ைதலத்ைத ம்

ெவள்ைளப்ேபாளத்ைத ம்ஒட்டகங்கள்ேமல்

ஏற்ற க்ெகாண் வந்தார்கள். ௨௬அப்ெபா

தா தன் சேகாதரர்கைள ேநாக்கி: “நாம்

நம் ைடய சேகாதரைனக் ெகான் ,

அவ ைடய இரத்தத்ைத மைறப்பதினால்

லாபம் என்ன? ௨௭ அவைன இந்த

இஸ்மேவல க் விற் ப்ேபா ேவாம்

வா ங்கள்; நம ைக அவன்ேமல்

படாம ப்பதாக; அவன் நம் ைடய

சேகாதர ம் நம் ைடய ச ரமாக

இ க்கிறாேன” என்றான். அவ ைடய

சேகாதரர்கள் அவன் ெசால் க்

சம்மதித்தார்கள். ௨௮அந்தவியாபாரிகளான

தியானியர் கடந் ேபாகிறேபா , அவர்கள்

ேயாேசப்ைப அந்தக் ழயி ந்

க்கிெய த் , அவைன இஸ்மேவலர்

ைகயில் இ ப ெவள்ளிக்கா க்

விற் ப்ேபாட்டார்கள்.அவர்கள் ேயாேசப்ைப

எகிப்திற் க் ெகாண் ேபானார்கள். ௨௯

பின் , பன் அந்தக் ழயினிடத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபானேபா , ேயாேசப் ழயில்

இல்ைலெயன் கண் , தன் ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , ௩0தன் சேகாதரரிடத்திற் த்

தி ம்பி வந் : “இைளஞன்இல்ைலேய, ஐேயா,

நான் எங்ேக ேபாேவன் என்றான். ௩௧அவர்கள்

ேயாேசப்பின் அங்கிைய எ த் , ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ அ த் , அந்த

அங்கிைய இரத்தத்திேல நைனத் , ௩௨அைதத்
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தங்கள் தகப்பனிடத்திற் அ ப்பி: “இைத

நாங்கள் கண்ெட த்ேதாம், இ உம் ைடய

மகனின்அங்கிேயா,அல்லேவா, பா ம்” என்

ெசால்லச்ெசான்னார்கள். ௩௩யாக்ேகா அைதக்

கண் , “இ என் மக ைடயஅங்கிதான், ஒ

ெகா யம கம்அவைனக் ெகான் ேபாட்ட ,

ேயாேசப் கிழ க்கப்பட் ப் ேபானான்” என்

லம்பி, ௩௪தன்ஆைடகைளக் கிழ த் , தன்

இ ப்பில் சணல்ஆைடையக் கட் க்ெகாண் ,

அேநகநாட்கள் தன் மக க்காகத்

க்கித் க்ெகாண் ந்தான். ௩௫அவ ைடய

மகன்கள், மகள்கள் எல்ேலா ம் அவ க்

ஆ தல் ெசால்ல வந் நின்றார்கள்; ஆனா ம்

அவன் ஆ த க் இடம்ெகாடாமல்,

“நான் க்கத்ேதா என் மகனிடத்திற்

பாதாளத்தில் இறங் ேவன்” என்றான்.

இந்த விதமாக அவ ைடய தகப்பன்

அவ க்காக அ ெகாண் ந்தான். (Sheol

h7585) ௩௬அந்த தியானியர்கள் ேயாேசப்ைப

எகிப்திேல பார்ேவானின் அதிகாரி ம்

ெமய்க்காப்பாளர்க க் தைலவ மாகிய

ேபாத்திபார் என்பவனிடத்தில் விற்றார்கள்.

௩௮

அக்காலத்திேல தா தன்

சேகாதரர்கைள விட் , அ ல்லாம்

ஊரானாகிய ஈரா என் ம் ஒ மனிதனிடத்தில்

ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். ௨ அங்ேக தா, வா

என் ம் ேப ள்ள ஒ கானானிய ைடய

மகைளக் கண் , அவைளத் தி மணம்ெசய் ,

அவேளா உற ெகாண்டான். ௩ அவள்
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கர்ப்பவதியாகி ஒ மகைனப் ெபற்ெற த்தாள்;

அவ க் ஏர் என் ெபயரிட்டான். ௪

அவள் ம ப ம் கர்ப்பவதியாகி ஒ

மகைனப் ெபற் , அவ க் ஓனான்

என் ெபயரிட்டாள். ௫ அவள் ம ப ம்

கர்ப்பவதியாகி ஒ மகைனப் ெபற் ,

அவ க் ேசலா என் ெபயரிட்டாள்;

அவள் இவைனப் ெப கிறேபா , அவன்

ெக பிேல இ ந்தான். ௬ தா தன் த்த

மகனாகிய ஏர் என்பவ க் த் தாமார் என் ம்

ெபய ள்ள ஒ ெபண்ைணத் தி மணம்

ெசய் ைவத்தான். ௭ தாவின் த்த

மகனாகிய ஏர் என்பவன் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாதவனாக இ ந்ததால்,

ெயேகாவாஅவைனஅழ த் ப்ேபாட்டார். ௮

அப்ெபா தா ஓனாைன ேநாக்கி:

“ உன் அண்ணன் மைனவிையச்

ேசர்ந் , அவ க் ைமத் ன க் ரிய

கடைமையச் ெசய் , உன் அண்ண க்

சந்ததிைய உண்டாக் ” என்றான். ௯ அந்த

சந்ததி தன் சந்ததியாக இ க்காெதன்

ஓனான் அற ந்ததால், அவன் தன்

அண்ண ைடயமைனவிையச் ேச ம்ேபா ,

தன் அண்ண க் சந்ததி உண்டாகாதப த்

தன் விந்ைதத் தைரயிேல விழவிட்டான்.

௧0 அவன் ெசய்த ெயேகாவா ைடய

பார்ைவக் ப்ெபால்லாததாகஇ ந்ததினால்,

அவைன ம் அவர் அழ த் ப்ேபாட்டார். ௧௧

அப்ெபா தா, தன் மகனாகிய ேசலா ம்
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அவ ைடய சேகாதரர்கள் இறந்த ேபால

இறப்பான் என் பயந் , தன் ம மகளாகிய

தாமாைர ேநாக்கி: “என் மகனாகிய ேசலா

ெபரியவனா ம்வைரக் ம், உன் தகப்பன்

ட் ல் விதைவயாகத் தங்கியி ” என்

ெசான்னான்;அதன்ப ேயதாமார் ேபாய்த் தன்

தகப்ப ைடய ட் ேல தங்கியி ந்தாள். ௧௨

அேநகநாட்கள் ெசன்றபின், வாவின்

மகளாகிய தாவின் மைனவி இறந்தாள்.

தாவி ைடய க்கம் ஆறனபின், அவன்

அ ல்லாம் ஊரானாகிய தன் சிேநகிதன்

ஈரா டேன திம்னாவிேல தன் ஆ கைள

மயிர்க் கத்தரிக்கிறவர்களிடத்திற் ப்

ேபானான். ௧௩அப்ெபா : “உன் மாமனார்

தம் ைடய ஆ கைள மயிர்க்கத்தரிக்கத்

திம்னா க் ப் ேபாகிறார்” என்

தாமா க் த் ெதரிவிக்கப்பட்ட . ௧௪

ேசலா ெபரியவனாகி ம் தான் அவ க்

மைனவியாகக்ெகா க்கப்படவில்ைலஎன்

அவள் கண்டதால், தன் விதைவக் ரிய

ஆைடகைள மாற்ற , க்கா ட் த் தன்ைன

க்ெகாண் , திம்னா க் ப் ேபாகிற

வழயி க்கிற ற் க க் ன்பாக

உட்கார்ந்தாள். ௧௫ தா அவைளக் கண் ,

அவள் தன் கத்ைத யி ந்ததால், அவள்

ஒ விைலமா என் நிைனத் , ௧௬அந்த

வழயாக அவளிடத்தில் ேபாய், அவள்

தன் ம மகள் என் அறயாமல்: “நான்

உன்னிடத்தில் ேசர வ வாயா” என்றான்;
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அதற் அவள்: “ ர் என்னிடத்தில் ேச வதற் ,

எனக் என்ன த ர்” என்றாள். ௧௭

அதற் அவன்: நான் மந்ைதயி ந் ஒ

ெவள்ளாட் க் ட் ைய அ ப் கிேறன்”

என்றான். அதற் அவள்: “ ர் அைத

அ ப் ம்வைரக் ம் ஒ அைடமானம்

ெகா ப் ரா” என்றாள். ௧௮ அப்ெபா

அவன்: “நான் உனக் அைடமானமாக என்ன

ெகா க்கேவண் ம்” என் ேகட்டான்.

அதற் அவள்: “உம் ைடய த்திைர

ேமாதிர ம்,அத ைடயகயி ம், உம் ைடய

ைகத்த ைய ம் ெகா க்கேவண் ம்” என்றாள்.

அவன்அைவகைளஅவ க் க் ெகா த் ,

அவளிடத்தில் ேசர்ந்தான்;அவள்அவனாேல

கர்ப்பவதியாகி, ௧௯ எ ந் ேபாய், தன்

க்காட்ைட மாற்ற , தன் விதைவக் ரிய

ஆைடகைள அணிந் ெகாண்டாள். ௨0

தா அந்த ெபண்ணிடத்தில் இ ந்த

அைடமானத்ைத வாங்கிக்ெகாண் வர

அ ல்லாம் ஊரானாகிய தன் நண்பனிடம்

ஒ ெவள்ளாட் க் ட் ையக்

ெகா த்த ப்பினான்; அவன் அவைளக்

காணாமல், ௨௧அந்தஇடத்தின் மனிதர்கைள

ேநாக்கி: “வழயிேல ற் கள்அ ேக இ ந்த

விைலமா எங்ேக” என் ேகட்டான்;அதற்

அவர்கள்: “இங்ேக விைலமா இல்ைல”

என்றார்கள். ௨௨ அவன் தாவினிடத்தில்

தி ம்பி வந் : “அவைளக் காணவில்ைல,

அங்ேக விைலமா இல்ைலெயன் அந்த
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இடத் மனிதர்க ம் ெசால் கிறார்கள்”

என்றான். ௨௩ அப்ெபா தா: “இேதா,

இந்த ஆட் க் ட் ைய அ ப்பிேனன்,

அவைளக் காணவில்ைல; நமக்

ெவட்கம் உண்டாகாதப , அவள் அைதக்

ெகாண் ேபானால் ேபாகட் ம்” என்றான். ௨௪

ஏறக் ைறய ன் மாதம் ெசன்றபின் உன்

ம மகளாகிய தாமார் ேவசித்தனம்ெசய்தாள்,

அந்த ேவசித்தனத்தினால் கர்ப்பவதி மானாள்

என் தா க் ெதரிவிக்கப்பட்ட .

அப்ெபா தா: “அவைள

ெவளிேய ெகாண் வா ங்கள், அவள்

ட்ெடரிக்கப்படேவண் ம் என்றான். ௨௫

அவள் ெவளிேய ெகாண் வரப்பட்டேபா ,

அவள் தன் மாமனிடத்திற் அந்த

அைடமானத்ைத அ ப்பி, இந்தப்

ெபா ட்கைள உைடயவன் எவேனா

அவனாேல நான் கர்ப்பவதியாேனன்; இந்த

த்திைர ேமாதிர ம், கயி ம், இந்தக் ேகா ம்

யா ைடயைவகள் பா ம்” என் ெசால்

அ ப்பினாள். ௨௬ தா அைவகைள

அைடயாளம்கண் : “என்னி ம் அவள்

தி ள்ளவள்; அவைள என் மகனாகிய

ேசலா க் க் ெகா க்காமற்ேபாேனேன”

என்றான். அப் றம் அவன் அவைளச்

ேசரவில்ைல. ௨௭ அவ க் ப் பிரசவேநரம்

வந்தேபா , அவ ைடய கர்ப்பத்தில்

இரட்ைடப்பிள்ைளகள்இ ந்தன. ௨௮அவள்

பிரசவிக் ம்ேபா , ஒ ழந்ைத ைகைய
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ட் ன ; அப்ெபா ம த் வச்சி அதன்

ைகையப் பி த் , அதில் சிவப் ைலக் கட் ,

“இ தலாவ ெவளிப்பட்ட ” என்றாள்.

௨௯ அ தன் ைகையத் தி ம்ப உள்ேள

வாங்கிக்ெகாண்டேபா , அதின் சேகாதரன்

ெவளிப்பட்டான். அப்ெபா அவள்: “

றவந்த என்ன, இந்த தல் உன்ேமல்

நிற் ம்” என்றாள்; அதனால் அவ க் ப்

பாேரஸ் என் ெபயரிடப்பட்ட . ௩0 பின்

ைகயில் சிவப் ல் கட்டப்பட் ந்த

அவ ைடய தம்பி ெவளிப்பட்டான்;

அவ க் ேசரா என் ெபயரிடப்பட்ட .

௩௯

ேயாேசப் எகிப்திற் க் ெகாண்

ேபாகப்பட்டான். பார்ேவா ைடயஅதிகாரி ம்

ெமய்க்காப்பாளர்க க் த் தைலவ மாகிய

ேபாத்திபார் என் ம் எகிப் ேதசத்தான்

அவைன அந்த இடத்திற் க் ெகாண் வந்த

இஸ்மேவலரிடத்தில் விைலக் வாங்கினான்.

௨ ெயேகாவா ேயாேசப்ேபா இ ந்தார்,

அவன் காரியசித்தி ள்ளவனானான்;

அவன் எகிப்தியனாகிய தன் எஜமா ைடய

ட் ேல இ ந்தான். ௩ ெயேகாவா

அவேனா இ க்கிறார் என் ம், அவன்

ெசய்கிற அைனத்ைத ம் ெயேகாவா

வாய்க்கச்ெசய்கிறார் என் ம், அவ ைடய

எஜமான் கண் ; ௪ ேயாேசப்பினிடத்தில்

தய ைவத் , அவைனத் தனக்

ேவைலக்கார ம் தன் ட் ற்

விசாரைணக்கார மாக்கி, தனக் உண்டான
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அைனத்ைத ம் அவ ைடய ைகயில்

ஒப் வித்தான். ௫அவைனத்தன் ட் ற் ம்

தனக் உண்டான எல்லாவற்ற ற் ம்

விசாரைணக்காரனாக்கின தற்ெகாண் ,

ெயேகாவா ேயாேசப்பின் லம் அந்த

எகிப்தியன் ட்ைடஆ ர்வதித்தார்; ட் ம்

ெவளியி ம் அவ க் உண்டானைவகள்

எல்லாவற்ற ம் ெயேகாவா ைடய

ஆ ர்வாதம் இ ந்த . ௬ ஆைகயால்,

அவன் தனக் உண்டானைதெயல்லாம்

ேயாேசப்பின் ைகயிேல ஒப் க்ெகா த் விட் ,

தான் சாப்பி கிற உண தவிர

தன்னிடத்தி ந்த மற்ெறான்ைறக் ற த் ம்

விசாரிக்காமல் இ ந்தான். ேயாேசப்

அழகான ப ம் ெசௗந்தரிய க ம்

உள்ளவனாயி ந்தான். ௭ சிலநாட்கள்

ெசன்றபின், அவ ைடய எஜமானின்

மைனவி ேயாேசப்பின்ேமல் ேமாகம்ெகாண் ,

“என்ேனா உற ெகாள்” என்றாள். ௮

அவேனா தன் எஜமா ைடய மைனவியின்

ெசால் க் ச் சம்மதிக்காமல், அவைள

ேநாக்கி: “இேதா, ட் ேல என்னிடத்தில்

இ க்கிறைவகளில் ஒன்ைறக் ற த் ம் என்

ஆண்டவன் விசாரிக்காமல், தமக் உண்டான

எல்லாவற்ைற ம் என் ைடய ைகயில்

ஒப்பைடத்தி க்கிறார். ௯ இந்த ட் ேல

என்னி ம் ெபரியவன் இல்ைல; அவ ைடய

மைனவியாக இ ப்பதால் உன்ைனத்தவிர

ேவேறான்ைற ம் அவர் எனக் விலக்கி
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ைவக்கவில்ைல; இப்ப யி க் ம்ேபா , நான்

இத்தைனெபரிய ெபால்லாங் க் உடன்பட் ,

ேதவ க் விேராதமாகப் பாவம் ெசய்வ

எப்ப ” என்றான். ௧0 அவள் ெதாடர்ந்

ேயாேசப்ேபா இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண்

வந் ம், அவன்அவ டேனஉற ெகாள்ள ம்

அவ டேனஇ க்க ம் சம்மதிக்கவில்ைல. ௧௧

இப்ப யி க் ம்ேபா , ஒ நாள்அவன்தன்

ேவைலையச் ெசய்கிறதற் ட் ற் ள்

ேபானான்; ட் மனிதர்களில் ஒ வ ம்

ட் ல் இல்ைல. ௧௨ அப்ெபா அவள்

அவ ைடய உைடையப் பற்ற ப் பி த் ,

“என்ேனா உற ெகாள் என்றாள்.அவேனா

தன்உைடையஅவள்ைகயிேலவிட் விட்

ெவளிேயஓ ப்ேபானான். ௧௩அவன்ெவளிேய

ஓ ப்ேபானைத அவள் கண்டேபா , ௧௪

அவள் தன் ட் மனிதைரக் ப்பிட் :

“பா ங்கள், எபிெரய மனிதன் நம்ைம

பரியாசம்ெசய்ய, ேபாத்திபார் அவைன

நம்மடத்தில் ெகாண் வந்தார், அவன்

என்ேனா உற ெகாள்வதற் என்னிடத்தில்

வந்தான்; நான் ம ந்த சத்தம ட் க்

ப்பிட்ேடன். ௧௫ நான் சத்தம ட் க்

ப்பி கிறைதஅவன் ேகட் , தன் உைடைய

என்னிடத்தில் விட் விட் , ெவளிேய

ஓ ப்ேபாய்விட்டான்” என் ெசான்னாள்.

௧௬ அவ ைடய எஜமான் ட் ற்

வ ம்வைரக் ம் அவ ைடய உைடையத்

தன்னிடத்தில் ைவத்தி ந் , ௧௭ அவைன
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ேநாக்கி: “ ர் நம்மடத்தில் ெகாண் வந்த

அந்த எபிெரய ேவைலக்காரன் தவறான

எண்ணத் டன்என்னிடத்தில்வந்தான். ௧௮

அப்ெபா நான் சத்தம ட் க் ப்பிட்ேடன்,

அவன் தன் உைடைய என்னிடத்தில்

விட் விட் ெவளிேய ஓ ப்ேபானான்”

என்றாள். ௧௯ உம் ைடய ேவைலக்காரன்

எனக் இப்ப ச் ெசய்தான் என் தன்

மைனவி தன்னிடம் ெசான்னவார்த்ைதகைள

அவ ைடய எஜமான் ேகட்டேபா , அவன்

ேகாபமைடந்தான். ௨0 ேயாேசப்பின் எஜமான்

அவைனப்பி த் , ராஜாவின் கட்டைளயால்

காவ ல் ைவக்கப்பட்டவர்கள் இ க் ம்

சிைறச்சாைலயிேலஅவைனஒப் வித்தான்.

அந்தச் சிைறச்சாைலயில்அவன்இ ந்தான்.

௨௧ ெயேகாவாேவா ேயாேசப்ேபா

இ ந் , அவன்ேமல் கி ைபைவத் ,

சிைறச்சாைலத் தைலவ ைடய தய

அவ க் க் கிைடக்கச்ெசய்தார். ௨௨

சிைறச்சாைலத்தைலவன்சிைறச்சாைலயில்

ைவக்கப்பட்டஅைனவைர ம் ேயாேசப்பின்

ெபா ப்பிேல ஒப் வித்தான்; அங்ேகஅவர்கள்

ெசய்வெதல்லாவற்ற ற் ம் ேயாேசப்

ெபா ப்பாயி ந்தான். ௨௩ ெயேகாவா

அவேனா இ ந்ததினா ம், அவன்

எைதச் ெசய்தாேனா அைதக் ெயேகாவா

வாய்க்கச்ெசய்ததா ம்,அவன்வசமாயி ந்த

ஒன்ைற ம் ற த் ச் சிைறச்சாைலத்

தைலவன்விசாரிக்கவில்ைல.
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௪0

இந்தசம்பவங்க க் ப்பின் , எகிப்தின்

ராஜா க் பானபாத்திரக்கார ம் அப்பம்

கிறவ ம் எகிப்தின் ராஜாவாகிய

தங்கள் ஆண்டவ க் விேராதமாகக்

ற்றம் ெசய்தார்கள். ௨ பார்ேவான் தன்

பானபாத்திரக்காரர்களின் தைலவ ம்

அப்பம் கிறவர்களின் தைலவ மாகிய

இவ்விரண் அதிகாரிகள்ேமல்

க ங்ேகாபம்ெகாண் , ௩ அவர்கைள

ேயாேசப் ைவக்கப்பட் ந்த இட ம்

காவலாளிகளின் அதிபதியின் மாகிய

சிைறச்சாைலயிேல காவ ல் ைவத்தான்.

௪ காவலாளிகளின் அதிபதி அவர்கைள

விசாரிக் ம்ப ேயாேசப்பின் வசத்தில்

ஒப் வித்தான்; அவன் அவர்கைள

விசாரித் வந்தான்; அவர்கள்அேநகநாட்கள்

காவ ல் இ ந்தார்கள். ௫ எகிப்தின்

ராஜா க் ப் பானபாத்திரக்கார ம் அப்பம்

கிறவ மாகிய அந்த இரண் ேப ம்

சிைறச்சாைலயில் இ க் ம்ேபா , ஒேர இரவில்

ெவவ்ேவ அர்த்த ள்ளகன கண்டார்கள்.

௬ காைலயில் ேயாேசப் அவர்களிடத்தில்

ேபாய், அவர்கைளப் பார்க் ம்ேபா ,அவர்கள்

கலங்கியி ந்தார்கள். ௭அப்ெபா அவன்

தன் எஜமா ைடய ட் ல் தன்ேனா

காவ ல் ைவக்கப்பட் ந்த பார்ேவா ைடய

அதிகாரிகைள ேநாக்கி: “உங்கள் கங்கள்

இன் க்கமாயி க்கிற என்ன” என்

ேகட்டான். ௮ அதற் அவர்கள்: “கன
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கண்ேடாம்,அதற் அர்த்தம் ெசால் கிறவன்

ஒ வ ம் இல்ைல” என்றார்கள். அதற்

ேயாேசப் : “கன க் அர்த்தம் ெசால் வ

ேதவ க் ரியதல்லவா? அைவகைள

என்னிடத்தில் ெசால் ங்கள்” என்றான்.

௯ அப்ெபா பானபாத்திரக்காரர்களின்

தைலவன் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “என்

கனவிேல ஒ திராட்ைசச்ெச எனக்

ன்பாக இ க்கக்கண்ேடன். ௧0 அந்தத்

திராட்ைசச்ெச யிேல ன் ெகா கள்

இ ந்த ; அ ளிர்க்கிறதாயி ந்த ;

அதில் க்கள் மலர்ந்தி ந்த ; அதின்

ைலகள் ப த்த பழங்களாயி ந்த . ௧௧

பார்ேவா ைடய பாத்திரம் என் ைடய

ைகயிேல இ ந்த ; நான் அந்தப் பழங்கைளப்

பற த் , அைவகைளப் பார்ேவா ைடய

பாத்திரத்தில் பிழ ந் ,அந்தப் பாத்திரத்ைதப்

பார்ேவா ைடய ைகயிேல ெகா த்ேதன்”

என் தன் கனைவச் ெசான்னான். ௧௨அதற்

ேயாேசப் : “அந்த ன் ெகா க ம் ன்

நாட்களாம். ௧௩ ன் நாட்க க் ள்ேள

பார்ேவான் உன் தைலைய உயர்த்தி,

உன்ைன ம ப ம் உன் நிைலயிேல

நி த் வார்; ன்ேன அவ க் பானம்

ெகா த் வந்த வழக்கத்தின்ப பார்ேவானின்

பாத்திரத்ைத அவ ைடய ைகயிேல

ெகா ப்பாய்; ௧௪ இ தான் அத ைடய

அர்த்தம் என் ெசான்ன மல்லாமல்

வாழ்வைடந்தி க் ம்ேபா , என்ைன
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நிைனத் , என்ேமல் தய ைவத் ,

என் காரியத்ைதப் பார்ேவா க் த்

ெதரிவித் , இந்த இடத்தி ந் என்ைன

வி தைலயாக்கேவண் ம். ௧௫ நான்

எபிெரயர்க ைடய ேதசத்தி ந் களவாகக்

ெகாண் வரப்பட்ேடன்; என்ைன இந்தக்

காவல்கிடங்கில் ைவக் ம்ப நான் இந்த

இடத்தில் ஒன் ம் ெசய்யவில்ைல” என் ம்

ெசான்னான். ௧௬அர்த்தம் நன்றாயி க்கிற

என் அப்பம் கிறவர்களின் தைலவன்

கண் , ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “நா ம் என்

கனவில் ன் ெவள்ைளக் ைடகள்

என் தைலயின்ேமல் இ க்கக்கண்ேடன்;

௧௭ ேமற் ைடயிேல பார்ேவா க்காக

சைமக்கப்பட்ட அைனத் வித

பலகாரங்களி ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம்

இ ந்த ; என் தைலயின் ேமற் ைடயில்

இ ந்தைவகைளப் பறைவகள் வந்

சாப்பிட் விட்ட ” என்றான். ௧௮ அதற்

ேயாேசப் : “அந்த ன் ைடக ம்

ன் நாட்களாம். ௧௯ இன் ம் ன்

நாட்க க் ள்ேள பார்ேவான் உன் தைலைய

உயர்த்தி, உன்ைனமரத்திேல க்கி வார்;

அப்ெபா பறைவகள் உன் மாம்சத்ைதத்

தின் ம், இ தான் அத ைடய அர்த்தம்”

என் ெசான்னான். ௨0 ன்றாம் நாள்

பார்ேவா ைடய பிறந்த நாளாயி ந்த ;

அவன்தன் ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலா க் ம்

வி ந் ெசய் , பானபாத்திரக்காரர்க ைடய
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தைலவைன ம் அப்பம் கிறவர்களின்

தைலவைன ம் தன் உத்திேயாகஸ்தரின்

ந ேவ நி த்தி, ௨௧பானபாத்திரக்காரர்களின்

தைலவைனப் பானம் ெகா க்கிற தன்

உத்திேயாகத்திேல ம ப ம் ைவத்தான்;

அந்தப்ப ேய அவன் பார்ேவா ைடய

ைகயிேல பாத்திரத்ைதக் ெகா த்தான். ௨௨

அப்பம் கிறவர்களின் தைலவைனேயா

க்கி ட்டான். ேயாேசப் அவர்க க் ச்

ெசான்ன அர்த்தத்தின்ப ேய சம்பவித்த .

௨௩ ஆனா ம் பானபாத்திரக்காரனின்

தைலவன் ேயாேசப்ைப நிைனக்காமல்

அவைனமறந் விட்டான்.

௪௧

இரண் வ டங்கள் ெசன்றபின் ,

பார்ேவான் ஒ கன கண்டான்;

அ என்னெவன்றால், அவன் ைநல்

நதிய கில் நின் ெகாண் ந்தான். ௨

அப்ெபா அழ ம் ெகா த்த மான

ஏ ப க்கள் நதியி ந் ஏறவந்

ல் ேமய்ந்தன. ௩ அைவக க் ப்பின்

அவலட்சண ம் ேகவல மான ேவேற ஏ

ப க்கள் நதியி ந் ஏறவந் , நதி

ஓரத்தில் மற்ற ப க்க டன் நின்றன. ௪

அவலட்சண ம் ேகவல மான ப க்கள்

அழ ம் ெகா த்த மானஏ ப க்கைள ம்

வி ங்கிப்ேபாட்ட ; இப்ப ப் பார்ேவான்

கண் விழ த் க்ெகாண்டான். ௫ம ப ம்

அவன் ங்கியேபா , இரண்டாம் ைறஒ

கன கண்டான்; நல்ல ெச ைமயான
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ஏ கதிர்கள் ஒேர ெச யி ந் ஓங்கி

வளர்ந்த . ௬ பின் , ெம ந்த ம்

ழ்காற்றனால்வறண்ட மானஏ கதிர்கள்

ைளத்த . ௭ ெம ந்த கதிர்கள்

ெச ைம ம் நிைற ேமனி மான அந்த

ஏ கதிர்கைள ம் வி ங்கிப்ேபாட்ட ;

அப்ெபா பார்ேவான்விழ த் க்ெகாண் ,

அ கன என் அற ந்தான். ௮

காைலயிேலேய பார்ேவா ைடய மனம்

கலக்கம் ெகாண் ந்த ; அப்ெபா அவன்

எகிப்தி ள்ளஅைனத் மந்திரவாதிகைள ம்

அைனத் அறஞர்கைள ம் அைழப்பித் ,

அவர்க க் த் தன் கனைவச் ெசான்னான்;

ஒ வரா ம் அதின் அர்த்தத்ைதப்

பார்ேவா க் ச் ெசால்ல யாமல் ேபான .

௯ அப்ெபா பானபாத்திரக்காரர்களின்

தைலவன் பார்ேவாைன ேநாக்கி: “நான்

ெசய்த ற்றம் இன் தான் என் ஞாபகத்தில்

வந்த . ௧0 பார்ேவான் தம் ைடய

ேவைலக்காரர்கள்ேமல்க ங்ேகாபங்ெகாண் ,

என்ைன ம் அப்பம் கிறவர்களின்

தைலவைன ம் காவலாளிகளின் அதிபதியின்

டாகிய சிைறச்சாைலயிேல ைவத்தி ந்த

காலத்தில், ௧௧நா ம்அவ ம்ஒேர இரவிேல

ெவவ்ேவ அர்த்தம்ெகாண்ட கன கண்ேடாம்.

௧௨அப்ெபா காவலாளிகளின்அதிபதிக்

ேவைலக்காரனாகிய எபிெரய வா பன்

ஒ வன் அங்ேக எங்கேளா இ ந்தான்;

அவனிடத்தில் அைவகைளச் ெசான்ேனாம்,
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அவன் நாங்கள் கண்ட கன க க் ரிய

ெவவ்ேவ அர்த்தத்தின்ப ேய எங்கள்

கன களின் அர்த்தத்ைதச் ெசான்னான்.

௧௩ அவன் எங்க க் ச் ெசால் ய

அர்த்தத்தின்ப ேய நடந்த ; என்ைனத்

தி ம்ப என் நிைலயிேல நி த்தி, அவைனத்

க்கில் ேபாட் விட்டார்” என்றான். ௧௪

அப்ெபா பார்ேவான் ேயாேசப்ைப

அைழப்பித்தான்; அவைன அவசரமாகச்

சிைறச்சாைலயி ந் அைழத் வந்தார்கள்.

அவன் சவரம் ெசய் ெகாண் , ேவ உைட

அணிந் , பார்ேவானிடத்தில் வந்தான். ௧௫

பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “ஒ கன

கண்ேடன்; அதின் அர்த்தத்ைதச் ெசால்ல

ஒ வ ம் இல்ைல; ஒ கனைவக் ேகட்டால்,

அதின் அர்த்தத்ைதச் ெசால் வாய் என்

உன்ைனக் ற த் நான் ேகள்விப்பட்ேடன்”

என்றான். ௧௬ அப்ெபா ேயாேசப்

பார்ேவா க் ம ெமாழயாக: “நான் அல்ல,

ேதவேனபார்ேவா க் மங்களமானஉத்திர

அ ளிச்ெசய்வார்” என்றான். ௧௭பார்ேவான்

ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “என் கனவிேல, நான்

நதியின் ஓரத்தில் நின் ெகாண் ந்ேதன். ௧௮

அழ ம் ெகா த்த மான ஏ ப க்கள்

நதியி ந் ஏறவந் ல் ேமய்ந்தன. ௧௯

அைவக க் ப்பின் இைளத்த ம் மகா

அவலட்சண ம் ேகவல மான ேவேற ஏ

ப க்கள் ஏறவந்தன; இைவகைளப்ேபால

அவலட்சணமான ப க்கைள எகிப்
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ேதசெமங் ம் நான் கண்டதில்ைல.

௨0 ேகவல ம் அவலட்சண மான

ப க்கள், ெகா த்தி ந்த ந்தின ஏ

ப க்கைள ம் வி ங்கிப்ேபாட்டன. ௨௧

அைவகள் இைவகளின் வயிற் க் ள்

ேபானேபாதி ம், வயிற் க் ள் ேபாயிற்ெறன்

ேதான்றாமல், ன் இ ந்த ேபாலேவ

அவலட்சணமாக இ ந்தன; இப்ப க் கண்

விழ த் க்ெகாண்ேடன். ௨௨ பின் ம்

நான் என் கனவிேல, நிைற ேமனி ள்ள

ஏ நல்ல கதிர்கள் ஒேர ெச யி ந்

ஓங்கி வளரக்கண்ேடன். ௨௩ பின்

ெம ந்தைவக ம் ழ்காற்றனால் உலர்ந்

பதரானைவக மான ஏ கதிர்கள்

ைளத்தன. ௨௪ெம ந்த கதிர்கள்அந்த ஏ

நல்ல கதிர்கைள ம் வி ங்கிப்ேபாட்டன”.

இைத மந்திரவாதிகளிடத்தில் ெசான்ேனன்;

இதின் அர்த்தத்ைத எனக் ெசால் கிறவன்

ஒ வ ம் இல்ைல என்றான். ௨௫

அப்ெபா ேயாேசப் பார்ேவாைனேநாக்கி:

“பார்ேவானின் கன ஒன் தான்; ேதவன்

தாம் ெசய்யப்ேபாகிற இன்னெதன்

பார்ேவா க் ெதரிவித்தி க்கிறார். ௨௬அந்த

ஏ நல்ல ப க்க ம் ஏ வ டங்களாம்; அந்த

ஏ நல்ல கதிர்க ம் ஏ வ டங்களாம்;

கன ஒன்ேற. ௨௭ அைவக க் ப்பின்

ஏறவந்த ேகவல ம்அவலட்சண மானஏ

ப க்க ம் ஏ வ டங்களாம்; ழ்காற்றனால்

ய்ந் உலர்ந்த மான ஏ கதிர்க ம் ஏ
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வ டங்களாம்; இைவகள் பஞ்ச ள்ள ஏ

வ டங்களாம். ௨௮ பார்ேவா க் நான்

ெசால்லேவண் யகாரியம் இ ேவ; ேதவன் தாம்

ெசய்யப்ேபாகிறைதப் பார்ேவா க் க்

காண்பித்தி க்கிறார். ௨௯எகிப் ேதசெமங் ம்

பரி ரணமானவிைளச்சல் உண்டாயி க் ம்

ஏ வ டங்கள் வ ம். ௩0 அதன்பின்

பஞ்ச ண்டாயி க் ம் ஏ வ டங்கள்வ ம்;

அப்ெபா எகிப் ேதசத்தில் அந்தப்

பரி ரணெமல்லாம் மறக்கப்பட் ப்ேபா ம்;

அந்தப் பஞ்சம் ேதசத்ைதப் பாழாக் ம். ௩௧

வரப்ேபாகிற மகா ெகா ைமயானபஞ்சத்தால்

ேதசத்தில் ன்னி ந்த பரி ரணெமல்லாம்

ஒழ ந் ேபா ம். ௩௨இந்தக் காரியம் ேதவனால்

நிச்சயிக்கப்பட் க்கிற என்பைத ம்,

ேதவன் இைதச் க்கிரத்தில் ெசய்வார்

என்பைத ம் ற ப்பதற்காக, இந்தக் கன

பார்ேவா க் ண் ம் வந்த . ௩௩

ஆைகயால், விேவக ம் ஞான ள்ள ஒ

மனிதைனத் ேத , அவைனஎகிப் ேதசத்திற்

அதிகாரியாகப்பார்ேவான்ஏற்ப த் வாராக.

௩௪இப்ப ப் பார்ேவான் ெசய் , ேதசத்தின்ேமல்

விசாரைணக்காரைரைவத் , பரி ரண ள்ள

ஏ வ டங்களில் எகிப் ேதசத்திேல

விைள ம் விைளச்ச ல் ஐந்தில் ஒ

பங்ைக வாங் ம்ப ச் ெசய்வாராக. ௩௫

அவர்கள் வரப்ேபாகிற நல்ல வ டங்களில்

விைள ம் தானியங்கைளெயல்லாம்

ேசர்த் , பட்டணங்களில் ஆகாரம்
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உண்டாயி ப்பதற் , பார்ேவா ைடய

அதிகாரத்திற் ள்ளாகத் தானியங்கைளப்

பத்திரப்ப த்தி ேசம த் ைவப்பார்களாக. ௩௬

ேதசம் பஞ்சத்தினால் அழ ந் ேபாகாம க்க,

அந்தத் தானியம் இனி எகிப் ேதசத்தில்

உண்டா ம் பஞ்ச ள்ள ஏ வ டங்க க்காக

ேதசத்திற் ஒ ைவப்பாயி ப்பதாக”

என்றான். ௩௭இந்தவார்த்ைத பார்ேவா ைடய

பார்ைவக் ம் அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள்

எல்ேலா ைடய பார்ைவக் ம் நன்றாகத்

ேதான்றய . ௩௮ அப்ெபா பார்ேவான்

தன் ஊழயக்காரைர ேநாக்கி: “ேதவ

ஆவிையப் ெபற்ற இந்த மனிதைனப்ேபால

ேவெறா வன் உண்ேடா” என்றான். ௩௯

பின் , பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி:

“ேதவன் இைவெயல்லாவற்ைற ம்

உனக் ெவளிப்ப த்தியி க்கிறதினால்,

உன்ைனப்ேபால விேவக ம்

ஞான ள்ளவன் ேவெறா வ ம்

இல்ைல. ௪0 என் அரண்மைனக்

அதிகாரியாயி ப்பாய்; உன் வார்த்ைதக் என்

மக்கள் எல்ேலா ம் அடங்கி நடக்கக்கடவர்கள்;

சிங்காசனத்தில் மாத்திரம் உன்னி ம் நான்

ெபரியவனாக இ ப்ேபன்” என்றான். ௪௧

பின் ம் பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி:

“பார், எகிப் ேதசத்திற் ம் உன்ைன

அதிகாரியாக்கிேனன்” என் ெசால் , ௪௨

பார்ேவான் தன் ைகயில் ேபாட் ந்த தன்

த்திைர ேமாதிரத்ைதக் கழற்ற , அைத
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ேயாேசப்பின் ைகயிேல ேபாட் , ெமல் ய

ஆைடகைள அவ க் அணிவித் ,

தங்கச் சங்கி ைய அவ ைடய க த்திேல

அணிவித் , ௪௩ தன் ைடய இரண்டாம்

இரதத்தின்ேமல் அவைன ஏற்ற , னிந்

பணி ங்கள் என் அவ க் ன்பாகக்

வித் , எகிப் ேதசத்திற் ம் அவைன

அதிகாரியாக்கினான்; ௪௪பின் ம் பார்ேவான்

ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “நான் பார்ேவான்;

ஆனா ம் எகிப் ேதசத்தி ள்ளவர்களில்

ஒ வ ம் உன் உத்திரவில்லாமல் தன்

ைகையயாவ தன் காைலயாவ

அைசக்கக் டா ” என்றான். ௪௫ ேம ம்,

பார்ேவான் ேயாேசப் க் சாப்நாத்பன்ேனயா

என்கிற ெபயைரயிட் ; ஓன் பட்டணத்

ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின்மகளாகிய

ஆஸ்நாத்ைத அவ க் மைனவியாகக்

ெகா த்தான். ேயாேசப் எகிப் ேதசத்ைதச்

ற்ற ப்பார்க் ம்ப ப் றப்பட்டான். ௪௬

ேயாேசப் எகிப்தின் ராஜாவாகிய

பார்ேவா க் ன்பாக நிற் ம்ேபா ப்ப

வயதாயி ந்தான்; ேயாேசப் பார்ேவா ைடய

சந்நிதியி ந் றப்பட் , எகிப் ேதசம்

எங் ம் ேபாய்ச் ற்ற ப்பார்த்தான். ௪௭

பரி ரண ள்ள ஏ வ டங்களி ம் ம

ம தியான பலைனக் ெகா த்த . ௪௮

அந்த ஏ வ டங்களில் எகிப் ேதசத்தில்

விைளந்த தானியங்கைளெயல்லாம் அவன்

ேசகரித் , அந்தத் தானியங்கைளப்
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பட்டணங்களில் ேசம த் ைவத்தான்;அந்தந்தப்

பட்டணத்தில் அதினதின் ற் ப் றத்

தானியங்கைளச் ேசம த் ைவத்தான்.

௪௯ இப்ப ேயாேசப் அளக்க யாத

அளவிற் க் கடற்கைர மணைலப்ேபால

ம தியாகத் தானியத்ைதச் ேசர்த் ைவத்தான்;

அ அள க் அடங்காததாயி ந்த .

௫0 பஞ்ச ள்ள வ டங்கள் வ வதற்

ன்ேன ேயாேசப் க் இரண் மகன்கள்

பிறந்தார்கள்; அவர்கைள ஓன் பட்டணத்

ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின்மகளாகிய

ஆஸ்நாத் அவ க் ப் ெபற்ெற த்தாள். ௫௧

ேயாேசப் : என் வ த்தம் அைனத்ைத ம் என்

தகப்ப ைடய ம்பம்அைனத்ைத ம் நான்

மறக் ம்ப ேதவன்ெசய்தார் என் ெசால் ,

த்தவ க் மனாேச என் ெபயரிட்டான்.

௫௨ நான் சி ைமப்பட் ந்த ேதசத்தில்

ேதவன் என்ைனப் ப கச்ெசய்தார் என்

ெசால் , இைளயவ க் எப்பிரா ம்

என் ெபயரிட்டான். ௫௩ எகிப் ேதசத்தில்

வந்த பரி ரண ள்ள ஏ வ டங்க ம்

ந்தபின், ௫௪ ேயாேசப் ெசால் யி ந்தப

ஏ வ ட பஞ்சம் ெதாடங்கின ;

அைனத் ேதசங்களி ம் பஞ்சம்உண்டான ;

ஆனா ம் எகிப் ேதசெமங் ம் ஆகாரம்

இ ந்த . ௫௫ எகிப் ேதசெமங் ம் பஞ்சம்

உண்டானேபா , மக்கள் உண க்காகப்

பார்ேவாைன ேநாக்கி ைறயிட்டார்கள்;

அதற் பார்ேவான்: “ ங்கள் ேயாேசப்பிடம்
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ேபாய், அவன் உங்க க் ச் ெசால் கிறப

ெசய் ங்கள்” என் எகிப்தியர்கள்

எல்ேலா க் ம் ெசான்னான். ௫௬

ேதசெமங் ம் பஞ்சம் உண்டானதால்,

ேயாேசப் களஞ்சியங்கைளெயல்லாம்

திறந் , எகிப்திய க் விற்றான்; பஞ்சம்

எகிப் ேதசத்தில் வரவர அதிகமான . ௫௭

அைனத் ேதசங்களி ம் பஞ்சம் அதிகமாக

இ ந்ததால், அைனத் ேதசத்தார்க ம்

ேயாேசப்பிடம் தானியம் வாங்க எகிப்திற்

வந்தார்கள்.

௪௨

எகிப்திேல தானியம் உண்ெடன்

யாக்ேகா அற ந் , தன் மகன்கைளேநாக்கி:

“ ங்கள் ஒ வர் கத்ைத ஒ வர்

பார்த் க்ெகாண் க்கிற என்ன? ௨

எகிப்திேல தானியம் உண்ெடன்

ேகள்விப்ப கிேறன்; நாம் சாகாமல்

உயிேரா க்க ங்கள் அங்ேக ேபாய்,

நமக்காகத் தானியத்ைத வாங் ங்கள்”

என்றான். ௩ ேயாேசப்பின் சேகாதரர்கள்

பத் ப்ேபர் தானியம் வாங்க எகிப்திற் ப்

ேபானார்கள். ௪ ேயாேசப்பின் தம்பியாகிய

ெபன்ய க் ஏேதா ங் வ ம் என்

ெசால் , யாக்ேகா அவைன அவ ைடய

சேகாதரர்கேளா அ ப்பவில்ைல. ௫கானான்

ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாயி ந்ததால்,

தானியம் வாங்கப்ேபாகிறவர்க டேன ட

இஸ்ரேவ ன் மகன்க ம் ேபானார்கள்.

௬ ேயாேசப் அந்த ேதசத்திற்
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அதிபதியாயி ந் , ேதசத்தின் மக்கள்

அைனவ க் ம் தானியத்ைத விற்றான்.

ேயாேசப்பின் சேகாதரர்கள் வந் ,

கங் ப் றத் தைரயிேல வி ந்

அவைன வணங்கினார்கள். ௭ ேயாேசப்

அவர்கைளப் பார்த் , தன் சேகாதரர்கள்

என் ெதரிந் ெகாண்டான்; ெதரிந் ம்

ெதரியாதவன்ேபாலக் க னமாக அவர்கேளா

ேபசி: “ ங்கள் எங்ேகயி ந் வந் ர்கள்” என்

ேகட்டான்; அதற் அவர்கள்: “கானான்

ேதசத்தி ந் தானியம் வாங்கவந்ேதாம்”

என்றார்கள். ௮ ேயாேசப் அவர்கைளத்

தன் சேகாதரர்கள் என் ெதரிந் ம்,

அவர்க க் அவைனத் ெதரியவில்ைல. ௯

ேயாேசப் அவர்கைளக் ற த் த் தான்

கண்ட கன கைள நிைனத் , அவர்கைள

ேநாக்கி: “ ங்கள் உளவாளிகள், ேதசம் எங்ேக

திறந் கிடக்கிற என் பார்க்க வந் ர்கள்”

என்றான். ௧0அதற் அவர்கள்: “அப்ப யல்ல,

ஆண்டவேன, உம அ யாராகிய நாங்கள்

தானியம் வாங்க வந்ேதாம். ௧௧ நாங்கள்

எல்ேலா ம் ஒ தகப்ப ைடய பிள்ைளகள்;

நாங்கள் ேநர்ைமயானவர்கள்; உம அ யார்

உளவாளிகள் அல்ல” என்றார்கள். ௧௨

அதற் அவன்: “அப்ப யல்ல, ேதசம் எங்ேக

திறந் கிடக்கிற என் பார்க்கேவ வந் ர்கள்”

என்றான். ௧௩ அப்ெபா அவர்கள்:

“உம அ யாராகிய நாங்கள் பன்னிரண்

சேகாதரர்கள்; கானான் ேதசத்தில் இ க்கிற ஒ



ஆதியாகமம் 188

தகப்ப ைடய பிள்ைளகள்; இைளயவன்

இப்ெபா எங்கள் தகப்பனிடத்தில்

இ க்கிறான்; ஒ வன் காணாமற்ேபானான்”

என்றார்கள். ௧௪ ேயாேசப் அவர்கைள

ேநாக்கி: “உங்கைள உளவாளிகள் என்

நான் ெசான்ன சரி. ௧௫ உங்க ைடய

இைளய சேகாதரன் இங்ேக வந்தாெலாழய

ங்கள் இங்ேகயி ந் றப்ப வ இல்ைல

என் பார்ேவானின் வைனக்ெகாண்

ஆைணயிட் ச் ெசால் கிேறன். ௧௬இதனால்

ங்கள் ேசாதிக்கப்ப ர்கள்; உங்கள்

சேகாதரைன அைழத் வ ம்ப உங்களில்

ஒ வைன அ ப் ங்கள்; உங்களிடத்தில்

உண்ைமஉண்ேடா இல்ைலேயா என் உங்கள்

வார்த்ைதகள் ேசாதிக்கப்ப ம்வைரக் ம்,

ங்கள் காவ ல் இ க்கேவண் ம்;

இல்லாவிட்டால், ங்கள் உளவாளிகள்தான்

என் பார்ேவானின் வைனக்ெகாண்

ஆைணயிட் ச் ெசால் கிேறன் என்

ெசால் , ௧௭ அவர்கள் எல்ேலாைர ம்

ன் நாட்கள் காவ ேல ைவத்தான். ௧௮

ன்றாம் நாளிேல ேயாேசப் அவர்கைள

ேநாக்கி: “நான் ேதவ க் ப் பயப்ப கிறவன்;

ங்கள்உயிேரா இ க்கஒன் ெசய் ங்கள்.

௧௯ ங்கள் ேநர்ைமயானவர்களானால்,

சேகாதரர்களாகிய உங்களில் ஒ வன்

காவ ல் கட்டப்பட் க்கட் ம்; மற்றவர்கள்

றப்பட் , பஞ்சத்தினால்வ ந் கிற உங்கள்

ம்பத்திற் த் தானியம் ெகாண் ேபாய்க்
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ெகா த் , ௨0உங்கள் இைளய சேகாதரைன

என்னிடத்திற் அைழத் க்ெகாண்

வா ங்கள்; அப்ெபா உங்கள்

வார்த்ைதகள் உண்ைமெயன் விளங் ம்;

ங்கள் சாவதில்ைல” என்றான். அவர்கள்

அப்ப ச்ெசய்கிறதற் ச் சம்மதித் : ௨௧

நம் ைடய சேகாதர க் நாம் ெசய்த ேராகம்

நம்ேமல் மந்த ; அவன் நம்ைமக் ெகஞ்சி

ேவண் க்ெகாண்டேபா , அவ ைடய

மனேவதைனைய நாம் கண் ம், அவன்

ெசால்ைலக் ேகட்காமற்ேபாேனாேம;

ஆைகயால் இந்தஆபத் நமக் ேநரிட்ட ”

என் ஒ வைர ஒ வர் பார்த் ச்

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௨௨ அப்ெபா

பன்அவர்கைளப் பார்த் : “இைளஞ க்

விேராதமாகப் பாவம் ெசய்யாதி ங்கள் என்

நான் உங்க க் ச் ெசால்லவில்ைலயா?

ங்கள் ேகட்காமற்ேபா ர்கள்; இப்ெபா ,

இேதா,அவ ைடயஇரத்தப்பழ நம்மடத்தில்

வாங்கப்ப கிற ” என்றான். ௨௩ ேயாேசப்

ெமாழெபயர்ப்பாளைரக்ெகாண்

அவர்களிடத்தில் ேபசியதால், தாங்கள்

ெசான்ன அவ க் த் ெதரி ம் என்

அறயாதி ந்தார்கள். ௨௪ அவன்

அவர்கைளவிட் அப் றம்ேபாய் அ ,

தி ம்ப அவர்களிடத்திற் வந் ,

அவர்கேளா ேபசி,அவர்களில் சிம ேயாைனப்

பி த் , அவர்க ைடய கண்க க்

ன்பாகக் கட் ைவத்தான். ௨௫ பின் ,
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அவர்கள் சாக் கைளத் தானியத்தால்

நிரப்ப ம், அவர்க ைடய பணத்ைதத்

தி ம்ப அவனவன் சாக்கிேல ேபாட ம்,

பயணத்திற் த் ேதைவயான ஆகாரத்ைதக்

ெகா க்க ம் ேயாேசப் கட்டைளயிட்டான்;

அப்ப ேயஅவர்க க் ச் ெசய்யப்பட்ட . ௨௬

அவர்கள் அந்தத் தானியத்ைதத் தங்கள்

க ைதகள்ேமல் ஏற்ற க்ெகாண் , அந்த

இடம்விட் ப் றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௨௭

தங் கிற இடத்திேல அவர்களில் ஒ வன்

தன் க ைதக் த் வனம் ேபாடத் தன்

சாக்ைகத் திறந்தேபா , சாக்கிேல தன்

பணம் இ க்கிறைதக் கண் , ௨௮ தன்

சேகாதரர்கைளப் பார்த் , “என் பணம்

தி ம்ப வந்தி க்கிற ; இேதா, அ

என் சாக்கிேல இ க்கிற என்றான்.

அப்ெபா அவர்க ைடய இ தயம்

ேசார்ந் ேபாய், அவர்கள் பயந் ,

ஒ வைர ஒ வர் பார்த் , “ேதவன் நமக்

இப்ப ச் ெசய்த ” என்ன என்றார்கள்.

௨௯ அவர்கள் கானான் ேதசத்தி ள்ள

தங்கள் தகப்பனாகிய யாக்ேகாபிடம் வந் ,

தங்க க் ச் சம்பவித்தைவகைளெயல்லாம்

அவ க் அறவித் : ௩0 “ேதசத்திற்

அதிபதியாயி க்கிறவன்எங்கைளேதசத்ைத

உள பார்க்க வந்தவர்கள் என் நிைனத்

எங்கேளா க னமாகப் ேபசினான். ௩௧

நாங்கேளா அவைன ேநாக்கி: நாங்கள்

ேநர்ைமயானவர்கள், உளவாளிகள் அல்ல. ௩௨
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நாங்கள் பன்னிரண் சேகாதரர்கள், ஒ

தகப்ப ைடய பிள்ைளகள், ஒ வன்

காணாமற்ேபானான், இைளயவன் இப்ெபா

கானான்ேதசத்தில் எங்கள் தகப்பனிடத்தில்

இ க்கிறான்” என்ேறாம். ௩௩ அப்ெபா

ேதசத்தின் அதிபதியானவன்: ங்கள்

ேநர்ைமயானவர்கள் என்பைத நான்

அற ம்ப உங்கள் சேகாதரர்களில் ஒ வைன

ங்கள் என்னிடத்தில் விட் , பஞ்சத்தினால்

வ ந் கிற உங்கள் ம்பத்திற் த் தானியம்

வாங்கிக்ெகாண் ேபாய்க் ெகா த் , ௩௪

உங்கள் இைளய சேகாதரைனஎன்னிடத்தில்

அைழத் க்ெகாண் வா ங்கள்;

அதனால் ங்கள் உளவாளிகள் அல்ல,

ேநர்ைமயானவர்கள் என்பைத நான்

அற ந் ெகாண் , உங்கள் சேகாதரைன

வி தைல ெசய்ேவன்; ங்கள் இந்தத்

ேதசத்திேல வியாபார ம் ெசய்யலாம்

என்றான் என் ெசான்னார்கள். ௩௫அவர்கள்

தங்கள் சாக் களி ள்ள தானியத்ைதக்

ெகாட் ம்ேபா , இேதா, அவனவன் சாக்கிேல

அவனவன் பண ப் இ ந்த ; அந்த

பண ப் கைள அவர்க ம் அவர்கள்

தகப்ப ம் கண் பயந்தார்கள். ௩௬அவர்கள்

தகப்பனாகிய யாக்ேகா அவர்கைள ேநாக்கி:

“என்ைனப் பிள்ைளயற்றவனாக் கி ர்கள்;

ேயாேசப் ம் இல்ைல, சிம ேயா ம் இல்ைல;

ெபன்ய ைன ம் ெகாண் ேபாகப்

பார்க்கி ர்கள்; இெதல்லாம் எனக் விேராதமாக
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ேநரி கிற ” என்றான். ௩௭அப்ெபா பன்

தன் தகப்பைனப் பார்த் , “அவைன என்

ைகயில் ஒப் வி ம், நான்அவைனத் தி ம்ப

உம்மடத்தில் ெகாண் வ ேவன்;அவைனக்

ெகாண் வராவிட்டால், என் இரண்

மகன்கைள ம் ெகான் ேபா ம்” என்

ெசான்னான். ௩௮அதற் அவன்: “என் மகன்

உங்கேளா டப் ேபாவதில்ைல; இவ ைடய

அண்ணன்இறந் ேபானான், இவன்ஒ வன்

தியாயி க்கிறான்; ங்கள் ேபா ம் வழயில்

இவ க் த் ங் ேநரிட்டால், ங்கள் என்

நைர ையச் சஞ்சலத்ேதா பாதாளத்தில்

இறங்கச்ெசய் ர்கள்” என்றான். (Sheol h7585)

௪௩

ேதசத்திேல பஞ்சம் ெகா தாயி ந்த . ௨

எகிப்தி ந் அவர்கள் ெகாண் வந்த

தானியம் ெசலவழ ந்தேபா ,அவர்க ைடய

தகப்பன் அவர்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள்

தி ம்பப் ேபாய், நமக் க் ெகாஞ்சம் தானியம்

வாங்கிக்ெகாண் வா ங்கள்” என்றான். ௩

அதற் தா: “உங்கள் சேகாதரன்

உங்கேளா ட வராவிட்டால், ங்கள் என்

கத்ைதக் காண்பதில்ைல என் அந்த

மனிதன் எங்க க் க் கண் ப்பாகச்

ெசான்னான். ௪ எங்கள் சேகாதரைன ர்

எங்கேளா டஅ ப்பினால், நாங்கள் ேபாய்,

உமக் த் தானியம் வாங்கிக்ெகாண்

வ ேவாம். ௫ அ ப்பாவிட்டால். நாங்கள்

ேபாகமாட்ேடாம்; உங்கள் சேகாதரன்

உங்கேளா ட வராவிட்டால், ங்கள் என்
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கத்ைதக் காண்பதில்ைல என் அந்த

மனிதன் எங்கேளா ெசால் யி க்கிறான்”

என்றான். ௬அதற் இஸ்ரேவல்: “உங்க க்

இன் ம் ஒ சேகாதரன் உண்ெடன்

ங்கள் அந்த மனித க் ச் ெசால் , ஏன்

எனக் இந்தத் ன்பத்ைத வ வித் ர்கள்”

என்றான். ௭ அதற் அவர்கள்: “அந்த

மனிதன், உங்கள் தகப்பன் இன் ம்

உயிேரா க்கிறாரா? உங்க க் இன் ம் ஒ

சேகாதரன் உண்டா? என் எங்கைள ம்

எங்க ைடயவம்சத்ைத ம் ற த் விபரமாக

விசாரித்தான்; அந்தக் ேகள்விக க் த்

தக்கதாக உள்ளப அவ க் ச் ெசான்ேனாம்;

உங்கள் சேகாதரைன உங்கேளா ட

இங்ேக ெகாண் வா ங்கள் என் அவன்

ெசால் வான் என்பைத நாங்கள்

அற ந்தி ந்ேதாமா” என்றார்கள். ௮பின் ம்,

தா தன் தகப்பனாகிய இஸ்ரேவைல

ேநாக்கி: “ ம் நாங்க ம் எங்க ைடய

ழந்ைதக ம் சாகாமல் உயிேரா க்க,

நாங்கள் றப்பட் ப்ேபாகிேறாம், இைளய

மகைனஎன்ேனா அ ப் ம். ௯அவ க்காக

நான் உத்திரவாதம் ெசய்ேவன்; அவைன

என்னிடத்திேல ேக ம், நான் அவைன

உம்மடத்தில் ெகாண் வந் , உமக்

ன்பாக நி த்தாமற்ேபானால், எந்நா ம்

அந்தக் ற்றம் என்ேமல் இ ப்பதாக. ௧0

நாங்கள் தாமதிக்காமல் இ ந்ேதாமானால்,

இதற் ள்ேள இரண் ைற ேபாய்த் தி ம்பி
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வந்தி ப்ேபாேம” என்றான். ௧௧ அதற்

அவர்கள் தகப்பனாகிய இஸ்ரேவல்:

அப்ப யானால், ஒன் ெசய் ங்கள்; இந்த

ேதசத்தின் விைல யர்ந்த ெபா ட்களில்

ெகாஞ்சம் பிசின்ைதல ம், ெகாஞ்சம் ேத ம்,

கந்தவர்க்கங்க ம், ெவள்ைளப்ேபாள ம்,

ெதரபிந் ெகாட்ைடக ம்,

வா ைமக்ெகாட்ைடக ம் உங்கள்

சாக் களில் ேபாட் , அந்த மனித க் க்

காணிக்ைகயாகக் ெகாண் ேபாய்க்

ெகா ங்கள். ௧௨பணத்ைதஇ மடங் உங்கள்

ைககளில் ெகாண் ேபாங்கள், சாக் களின்

வாயிேல தி ம்பக் ெகாண் வந்த பணத்ைத ம்

ெகாண் ேபாங்கள்; அ ைக தவற

வந்தி க் ம். ௧௩ உங்கள் சேகாதரைன ம்

ட் க்ெகாண் , அந்த மனிதனிடத்திற்

ம ப ம் ேபாங்கள். ௧௪ அந்த மனிதன்,

அங்கி க்கிற உங்கள் மற்ற சேகாதரைன ம்

ெபன்ய ைன ம் உங்க டேன

அ ப்பிவிட, சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன்

அவ ைடய ச கத்தில் உங்க க்

இரக்கம் கிைடக்கச் ெசய்வாராக; நாேனா

பிள்ைளயில்லாதவைனப்ேபால்இ ப்ேபன்”

என்றான். ௧௫ அப்ெபா அவர்கள்

காணிக்ைகைய ம் தங்கள் ைககளில்

இ மடங் பணத்ைத ம் எ த் க்ெகாண் ,

ெபன்ய ைன ம் ட் க்ெகாண் ,

பயணப்பட் , எகிப்திற் ப்ேபாய், ேயாேசப் க்

ன்பாகவந் நின்றார்கள். ௧௬ெபன்ய ன்
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அவர்கேளா டவந்தி க்கிறைத ேயாேசப்

கண் , தன் ட் விசாரைணக்காரைன

ேநாக்கி: “ இந்த மனிதர்கைள ட் ற்

அைழத் ப்ேபாய், சாப்பாட் க்

ேவண் யைவகைளஅ த் ,ஆயத்தம்ெசய்,

மத்தியானத்திேலஇந்த மனிதர்கள் என்ேனா

சாப்பி வார்கள்” என்றான். ௧௭ அவன்

தனக் ேயாேசப் ெசான்னப ேய ெசய் ,

அந்த மனிதர்கைள ேயாேசப்பின் ட் ற்

அைழத் க்ெகாண் ேபானான். ௧௮

தாங்கள் ேயாேசப்பின் ட் ற் க்

ெகாண் ேபாகப்ப கிறைதஅவர்கள்கண்

பயந் , “ ன்ேன நம் ைடய சாக் களில்

இ ந்த பணத்திற்காக நம்ேமல் ற்றம்

மத்தி, நம்ைமப் பி த் ச் சிைறகளாக்கி,

நம் ைடய க ைதகைளஎ த் க்ெகாள்ள

நம்ைமக்ெகாண் ேபாகிறார்கள்” என்

ெசால் , ௧௯ ேயாேசப்பின் ட்

விசாரைணக்காரனிடம் வந் , ட்

வாசற்ப யிேல அவேனா ேபசி: ௨0

“ஆண்டவேன, நாங்கள் தானியம் வாங்க

ன்ேனவந் ேபாேனாேம; ௨௧ நாங்கள் தங் ம்

இடத்தில் ேபாய் எங்க ைடய சாக் கைளத்

திறந்தேபா , நாங்கள் நி த் க்ெகா த்த

நிைறயின்ப ேய அவனவன் பணம்

அவனவன் சாக்கிேல இ ந்தைதக்

கண்ேடாம்; அைத நாங்கள் தி ம்ப ம்

ெகாண் வந்தி க்கிேறாம். ௨௨ ேம ம்,

தானியம் வாங்க ேவேற பண ம் ெகாண்
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வந்தி க்கிேறாம்; நாங்கள் ன் ெகா த்த

பணத்ைதஎங்க ைடய சாக் களில் ேபாட்ட

யாெரன் அறேயாம்” என்றார்கள். ௨௩

அதற் அவன்: “உங்க க் ச் சமாதானம்;

பயப்படேவண்டாம்; உங்கள் ேதவ ம் உங்கள்

தகப்ப ைடய ேதவ மாயி க்கிறவர் உங்கள்

சாக் களில்அைதஉங்க க் ப் ைதயலாகக்

கட்டைளயிட்டார்; ங்கள் ெகா த்த பணம்

என்னிடத்தில் வந் ேசர்ந்த ” என் ெசால் ,

சிம ேயாைன ெவளிேய அைழத் வந் ,

அவர்களிடத்தில் விட்டான். ௨௪ ேம ம்,

அந்த மனிதன் அவர்கைள ேயாேசப்பின்

ட் ற் ள்ேள ட் க்ெகாண் ேபாய்,

அவர்கள் தங்கள் கால்கைளக் க ம்ப

தண் ர் ெகா த் , அவர்க ைடய

க ைதக க் த் வனம் ேபாட்டான். ௨௫

தாங்கள்அங்ேக சாப்பிடப்ேபாகிறைதஅவர்கள்

ேகள்விப்பட்டதால், மத்தியானத்தில் ேயாேசப்

வ ம்வைர காணிக்ைகைய ஆயத்தமாக

ைவத் க் காத் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௨௬

ேயாேசப் ட் ற் வந்தேபா , அவர்கள்

தங்கள் ைகயில் இ ந்த காணிக்ைகைய

ட் ற் ள் அவனிடத்தில் ெகாண் ேபாய்

ைவத் , தைரவைரக் ம் னிந் , அவைன

வணங்கினார்கள். ௨௭அப்ெபா அவன்:

“அவர்கள் கெசய்திைய விசாரித் ,

ங்கள் ெசான்ன திர்வயதான உங்கள்

தகப்பன் கமாயி க்கிறாரா? அவர்

இன் ம் உயிேரா க்கிறாரா”? என்
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அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். ௨௮அதற்

அவர்கள்: “எங்கள் தகப்பனாராகிய உம

அ யான் கமாயி க்கிறார், இன் ம்

உயிேரா க்கிறார்” என் ெசால் , னிந்

வணங்கினார்கள். ௨௯அவன் தன் கண்கைள

ஏெற த் , தன் தாய் ெபற்ற மகனாகிய தன்

சேகாதரன் ெபன்ய ைனக் கண் , “ ங்கள்

எனக் ச் ெசான்னஉங்கள் இைளயசேகாதரன்

இவன்தானா என் ேகட் , மகேன, ேதவன்

உனக் க் கி ைப ெசய்யக்கடவர்” என்றான். ௩0

ேயாேசப்பின் உள்ளம் தன் சேகாதர க்காகப்

ெபாங்கினதால், அவன் அ கிறதற் இடம்

ேத , ேவகமாக அைறக் ள்ேள ேபாய்,

அங்ேக அ தான். ௩௧ பின் , அவன் தன்

கத்ைதக் க வி ெவளிேய வந் , தன்ைன

அடக்கிக்ெகாண் , “உண ைவ ங்கள்”

என்றான். ௩௨ எகிப்தியர்கள் எபிெரயேரா

சாப்பிடமாட்டார்கள்; அப்ப ச் ெசய்வ

எகிப்திய க் அ வ ப்பாயி க் ம்;

ஆைகயால், அவ க் த் தனியாக ம்,

அவர்க க் த் தனியாக ம், அவேனா

சாப்பி கிற எகிப்திய க் த் தனியாக ம்

ைவத்தார்கள். ௩௩ அவ க் ன்பாக,

த்தவன் தல் இைளயவன்வைரக் ம்

அவனவன் வயதின்ப ேய அவர்கைள

உட்காரைவத்தார்கள்; அதற்காக

அவர்கள், ஒ வைர ஒ வர் பார்த்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௩௪ அவன்

தனக் ன் ைவக்கப்பட் ந்த உணவில்
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அவர்க க் ப் பங்கிட் அ ப்பினான்;

அவர்கள் எல்ேலா ைடய பங் கைளவிட

ெபன்ய ைடய பங் ஐந் மடங்

அதிகமாயி ந்த ; அவர்கள் த் ,

அவேனா சந்ேதாஷமாயி ந்தார்கள்.

௪௪

பின் , அவன் தன் ட்

விசாரைணக்காரைன ேநாக்கி: “ இந்த

மனிதர்க ைடய சாக் கைள அவர்கள்

ஏற்ற க்ெகாண் ேபாகத்தக்க பாரமாகத்

தானியத்தினாேல நிரப்பி, அவனவன்

பணத்ைத அவனவன் சாக்கிேல ேபாட் , ௨

இைளயவ ைடய சாக்கிேல ெவள்ளிப்

பாத்திரமாகிய என் பானபாத்திரத்ைத ம்

தானியத்திற் அவன் ெகா த்த பணத்ைத ம்

ேபா ” என் கட்டைளயிட்டான்; ேயாேசப்

ெசான்னப ேய அவன் ெசய்தான். ௩

அதிகாைலயிேல அந்த மனிதர்கள் தங்கள்

க ைதகைள ஓட் க்ெகாண் ேபா ம்ப

அ ப்பிவிடப்பட்டார்கள். ௪ அவர்கள்

பட்டணத்ைதவிட் ப் றப்பட் , ெவ ரம்

ேபாவதற் ன்ேன, ேயாேசப் தன் ட்

விசாரைணக்காரைன ேநாக்கி: “

றப்பட் ப்ேபாய், அந்த மனிதர்கைளப்

பின்ெதாடர்ந் , அவர்கைளப்பி த் : ங்கள்

நன்ைமக் த் ைம ெசய்த என்ன? ௫

அ என் எஜமான் பானம்பண் கிற

பாத்திரம் அல்லவா? அ ேபானவிதம்

ஞானபார்ைவயினால் அவ க் த்

ெதரியாதா? ங்கள் ெசய்த தகாதகாரியம்
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என் அவர்களிடம் ெசால்” என்றான்.

௬ அவன் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்

பி த் , தன்னிடத்தில் ெசால் யி ந்த

வார்த்ைதகைளஅவர்க க் ச் ெசான்னான். ௭

அதற் அவர்கள்: “எங்கள் ஆண்டவன்

இப்ப ப்பட்ட வார்த்ைதகைளச்

ெசால் கிற என்ன? இப்ப ப்பட்ட

காரியத்திற் ம் உம் ைடய அ யாராகிய

எங்க க் ம் ெவ ரம். ௮ எங்க ைடய

சாக் களிேல நாங்கள் கண்ட பணத்ைதக்

கானான்ேதசத்தி ந் தி ம்ப ம்

உம்மடத்திற் க் ெகாண் வந்ேதாேம;

நாங்கள் உம் ைடய எஜமானின்

ட் ந் ெவள்ளிையயாகி ம்,

ெபான்ைனயாகி ம் தி க்ெகாண்

ேபாேவாமா? ௯உம் ைடயஅ யா க் ள்ேள

அ எவனிடத்தில் காணப்ப ேமா

அவன் ெகாைல ெசய்யப்ப வானாக;

நாங்க ம் எங்கள் ஆண்டவ க்

அ ைமகளாேவாம்” என்றார்கள். ௧0அதற்

அவன்: “ ங்கள் ெசான்னப ேய ஆகட் ம்;

எவனிடத்தில் அ காணப்ப ேமா, அவன்

எனக் அ ைமயாவான்; ங்கள்

ற்றம ல்லாதி ப் ர்கள்” என்றான். ௧௧

அப்ெபா அவர்கள் ேவகமாகஅவனவன்

தன்தன் சாக்ைகத் தைரயிேல இறக்கி,

தங்கள் சாக் கைளத் திறந் ைவத்தார்கள்.

௧௨ த்தவன் சாக் தல் இைளயவன்

சாக் வைர அவன் ேசாதிக் ம்ேபா ,
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அந்தப் பாத்திரம் ெபன்ய ைடய

சாக்கிேல கண் பி க்கப்பட்ட . ௧௩

அப்ெபா அவர்கள் தங்கள் உைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , அவனவன்

க ைதயின்ேமல் ட்ைடையஏற்ற க்ெகாண் ,

பட்டணத்திற் த் தி ம்பினார்கள். ௧௪ தா ம்

அவ ைடய சேகாதரர்க ம் ேயாேசப்பின்

ட் ற் ப் ேபானார்கள். ேயாேசப்

அ வைரக் ம் அங்ேக இ ந்தான்; அவ க்

ன்பாகத் தைரயிேல வி ந்தார்கள். ௧௫

ேயாேசப் அவர்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள் என்ன

காரியம் ெசய் ர்கள்? என்ைனப் ேபான்ற

மனித க் ஞானப்பார்ைவயினால் காரியம்

ெதரியவ ம் என் அறயாமற்ேபா ர்களா”

என்றான். ௧௬ அதற் தா: “என்

ஆண்டவனாகிய உம்மடத்தில் நாங்கள் என்ன

ெசால் ேவாம்? எைதப் ேப ேவாம்? எதினாேல

எங்க ைடய திைய விளங்கச்ெசய்ேவாம்?

உம் ைடய அ யாரின் அக்கிரமத்ைத

ேதவன் விளங்கச்ெசய்தார்; பாத்திரத்ைத

ைவத்தி க்கிறவ ம் நாங்க ம் என்

ஆண்டவ க் அ ைமகள்” என்றான். ௧௭

அதற் அவன்: “அப்ப ப்பட்ட ெசயல்

எனக் த் ரமாயி ப்பதாக; யாரிடத்தில்

பாத்திரம் கண் பி க்கப்பட்டேதா, அவேன

எனக் அ ைமயாயி ப்பான்; ங்கேளா

சமாதானத்ேதா உங்கள்தகப்பனிடத்திற் ப்

ேபாங்கள்” என்றான். ௧௮அப்ெபா தா

அவன கில் வந் : “ஆ, என் ஆண்டவேன,
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உம அ ேயன் உம் ைடய ெசவிகள் ேகட்க

ஒ வார்த்ைத ெசால் கிேறன் ேகட் ராக;

அ ேயன்ேமல் உம ேகாபம் வராதி ப்பதாக;

ர் பார்ேவா க் ஒப்பாயி க்கி ர். ௧௯

உங்க க் த்தகப்பனாவ சேகாதரனாவ

உண்டா என் என்ஆண்டவன் உம் ைடய

அ யாரிடத்தில் ேகட் ர். ௨0அதற் நாங்கள்:

எங்க க் திர்வய ள்ள தகப்பனா ம்,

அவ க் திர்வயதிேல பிறந்த ஒ

இைளஞ ம் உண் என் ம், அவ ைடய

அண்ணன்இறந் ேபானான்என் ம்,அவன்

ஒ வன்மாத்திரேம அவைனப்ெபற்ற

தாயா க் இ ப்பதால் தகப்பனார்

அவன்ேமல் பாசமாயி க்கிறார் என் ம்

என் ஆண்டவ க் ச் ெசான்ேனாம். ௨௧

அப்ெபா ர்: அவைனஎன்னிடத்திற் க்

ெகாண் வா ங்கள்; என் கண்களினால்

அவைனப் பார்க்கேவண் ம் என் உம

அ யா க் ச் ெசான் ர். ௨௨ நாங்கள்

ஆண்டவைன ேநாக்கி: அந்த இைளஞன்

தன் தகப்பைனவிட் ப் பிரியக் டா ,

பிரிந்தால் அவர் இறந் ேபாவார் என்

ெசான்ேனாம். ௨௩அதற் ர்: உங்கள் இைளய

சேகாதரைனக் ெகாண் வராவிட்டால், ங்கள்

இனி என் கத்ைதக் காண்பதில்ைல

என் உம அ யா க் ச் ெசான் ர்.

௨௪ நாங்கள் உம அ யானாகிய என்

தகப்பனாரிடத்திற் ப் ேபானேபா , என்

ஆண்டவ ைடயவார்த்ைதகைளஅவ க் த்
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ெதரிவித்ேதாம். ௨௫எங்க ைடயதகப்பனார்

எங்கைள ேநாக்கி: ங்கள் தி ம்பப்ேபாய்,

நமக் க் ெகாஞ்சம் தானியம் வாங் ங்கள்

என் ெசான்னார். ௨௬ அதற் : நாங்கள்

ேபாகக் டா ; எங்கள் இைளய சேகாதரன்

எங்கேளா வந்தால் ேபாேவாம்; எங்கள்

இைளய சேகாதரன் எங்கேளா வராவிட்டால்,

நாங்கள் அந்த மனித ைடய கத்ைதக்

காண யா என்ேறாம். ௨௭அப்ெபா

உம் ைடய அ யானாகிய என் தகப்பனார்:

என் மைனவி எனக் இரண் பிள்ைளகைளப்

ெபற்ெற த்தாள்; ௨௮அவர்களில் ஒ வன்

என்னிடத்தி ந் ேபாய்விட்டான், அவன்

கிழ க்கப்பட் ப்பான் என்ற ந்ேதன்,

இ வைரக் ம் அவைனக் காணாதி க்கிேறன்,

இெதல்லாம் ங்கள்அற ந்தி க்கி ர்கள். ௨௯

ங்கள் இவைன ம் என்ைனவிட் ப்பிரித்

அைழத் ப்ேபா மடத்தில் இவ க் த்

ங் ேநரிட்டால், என் நைர ைய

வியா லத்ேதா பாதாளத்தில் இறங்கச்

ெசய் ர்கள் என்றார். (Sheol h7585) ௩0ஆைகயால்

இைளயவைனவிட் , நான் என் தகப்பனாகிய

உம அ யானிடத்திற் ப் ேபானால்,

அவ ைடய வன் இவ ைடய வேனா

ஒன்றாக இைணந்தி ப்பதால், ௩௧

அவர் இைளயவன் வரவில்ைல என்

அற ந்தமாத்திரத்தில் இறந் ேபாவார்;

இப்ப உம அ யாராகிய நாங்கள் உம

அ யானாகிய எங்கள் தகப்ப ைடய
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நைர ையமன க்கத் டேனபாதாளத்தில்

இறங்கச்ெசய்ேவாம். (Sheol h7585) ௩௨ இந்த

இைளயவ க்காக உம அ யானாகிய

நான் என் தகப்ப க் உத்திரவாதி;

ேம ம், நான் இவைன உம்மடத்திற் க்

ெகாண் வராவிட்டால், நான் எந்நா ம்

உமக் ன்பாகக் ற்றவாளியாயி ப்ேபன்

என் அவ க் ச் ெசால் யி க்கிேறன்.

௩௩ இப்ப யி க்க, இைளயவன் தன்

சேகாதரர்கேளா டப் ேபாகவி ம்ப

மன்றா கிேறன்; உம் ைடய அ யானாகிய

நான்இைளயவ க் ப் பதிலாகஇங்ேக என்

ஆண்டவ க் அ ைமயாக இ க்கிேறன்.

௩௪ இைளயவைனவிட் , எப்ப என்

தகப்பனிடத்திற் ப் ேபாேவன்? ேபானால் என்

தகப்ப க் ேநரி ம் ங்ைக நான் எப்ப க்

காண்ேபன்” என்றான்.

௪௫

அப்ெபா ேயாேசப்

தன் அ ேக நின்ற எல்லா

ேவைலக்காரர்க க் ம் ன்பாகத் தன்ைன

அடக்கிக்ெகாண் க்க யாமல்:

அைனவைர ம் என்ைனவிட் ெவளிேய

ேபாகச்ெசய் ங்கள்என் கட்டைளயிட்டான்.

ேயாேசப் தன் சேகாதரர்க க் த் தன்ைன

ெவளிப்ப த் ம்ேபா , ஒ வ ம் அவன்

அ கில் நிற்கவில்ைல. ௨அவன் சத்தம ட்

அ தான்;அைதஎகிப்தியர்கள் ேகட்டார்கள்,

பார்ேவானின் ட்டா ம் ேகட்டார்கள். ௩

ேயாேசப் தன் சேகாதரர்கைளப்பார்த் : நான்
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ேயாேசப் ; என் தகப்பனார் இன் ம் உயிேரா

இ க்கிறாரா என்றான். அவ ைடய

சேகாதரர்கள் அவ க் ன்பாகக்

கலக்கமைடந்தி ந்ததினாேல, அவ க்

பதில் ெசால்ல யாமல் இ ந்தார்கள். ௪

அப்ெபா ேயாேசப் தன் சேகாதரர்கைள

ேநாக்கி: என்ன கில் வா ங்கள் என்றான்.

அவர்கள் அ கில்ேபானார்கள்;

அப்ெபா அவன்: ங்கள் எகிப்திற் ப்

ேபாகிறவர்களிடத்தில் விற் ப்ேபாட்ட

உங்கள் சேகாதரனாகிய ேயாேசப்

நான்தான். ௫ என்ைன இந்த இடத்திற்

வ வதற்காகவிற் ப்ேபாட்டதினால், ங்கள்

வ த்தப்படேவண்டாம்; அ உங்க க்

விசனமாயி க்க ம் ேவண்டாம்; உயிர்கைளப்

பா காக்க ேதவன் என்ைன உங்க க்

ன்ேன அ ப்பினார். ௬ ேதசத்தில்

இப்ெபா இரண் வ டங்களாகப்

பஞ்சம் உண்டாயி க்கிற ; இன் ம்

ஐந் வ டங்கள் விைதப் ம் அ ப் ம்

இல்லாமல் பஞ்சம் இ க் ம். ௭ மயிேல

உங்கள் வம்சம் அழயாம க்க உங்கைள

ஆதரிப்பதற்காக ம், ெபரிய ரட்சிப்பினால்

உங்கைள உயிேரா காப்பதற்காக ம்

ேதவன் என்ைன உங்க க் ன்ேன

அ ப்பினார். ௮ ஆதலால் ங்கள் அல்ல,

ேதவேனஎன்ைனஇந்த இடத்திற் அ ப்பி,

என்ைனப் பார்ேவா க் த் தகப்பனாக ம்,

அவ ைடய ம்பம் அைனத்திற் ம்
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கர்த்தனாக ம், எகிப் ேதசத்திற் ம்

அதிபதியாக ம் ைவத்தார். ௯ ங்கள்

க்கிரமாகஎன் தகப்பனிடத்தில் ேபாய்: ேதவன்

என்ைன எகிப் ேதசம் வதிற் ம்

அதிபதியாக ைவத்தார்; என்னிடத்தில்

வா ம், தாமதிக்க ேவண்டாம். ௧0

ம், உம் ைடய பிள்ைளக ம்,

அவர்க ைடய பிள்ைளக ம், உம் ைடய

ஆ மா கேளா ம் உமக் உண்டாயி க்கிற

எல்லாவற்ேறா ம் ேகாேசன் நாட் ல்

யி ந் என் அ கில் இ க்கலாம். ௧௧

உமக் ம் உம் ைடய ம்பத்தா க் ம்

உமக் இ க்கிற எல்லாவற்ற ற் ம் வ ைம

வராதப , அங்ேக உம்ைமப் பராமரிப்ேபன்;

இன் ம் ஐந் வ டங்கள் பஞ்சம்

இ க் ம் என் , உம் ைடய மகனாகிய

ேயாேசப் ெசால்லச்ெசான்னான் என்

ெசால் ங்கள். ௧௨ இேதா, உங்கேளா

ேப கிற வாய் என் வாய்தான் என்பைத

உங்கள் கண்க ம் என் தம்பியாகிய

ெபன்ய னின் கண்க ம் காண்கிறேத.

௧௩ எகிப்திேல எனக் உண்டாயி க்கிற

அைனத் மகிைமைய ம், ங்கள் கண்ட

எல்லாவற்ைற ம் என் தகப்ப க் அறவித் ,

அவர் க்கிரமாகஇந்த இடத்திற் வ ம்ப ச்

ெசய் ங்கள் என் ெசால் ; ௧௪ தன்

தம்பியாகிய ெபன்ய னின் க த்ைதக்

கட் க்ெகாண் அ தான்; ெபன்ய ம்

அவ ைடய க த்ைதக் கட் க்ெகாண்
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அ தான். ௧௫ பின் தன் சேகாதரர்கள்

அைனவைர ம் த்தம்ெசய் ,அவர்கைள ம்

கட் க்ெகாண் அ தான். அதற் ப்பின்

அவ ைடய சேகாதரர்கள் அவேனா

உைரயா னார்கள். ௧௬ ேயாேசப்பின்

சேகாதரர்கள் வந்தார்கள் என்ற ெசய்தி

பார்ேவான் அரண்மைனயில் பரவியேபா ,

பார்ேவா ம் அவ ைடய ஊழயக்கார ம்

சந்ேதாஷம் அைடந்தார்கள். ௧௭ பார்ேவான்

ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: உன் சேகாதரர்கேளா

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்: உங்கள்

க ைதகளின்ேமல் பாரேமற்ற க்ெகாண்

றப்பட் , கானான்ேதசத்திற் ப் ேபாய்,

௧௮ உங்கள் தகப்பைன ம் உங்கள்

ம்பத்தாைர ம் ட் க்ெகாண் ,

என்னிடத்தில் வா ங்கள், நான் உங்க க்

எகிப் ேதசத்தின் நன்ைமையத் த ேவன்;

ேதசத்தின் ெகா ைமையச் சாப்பி ர்கள். ௧௯

ங்கள் உங்கள் ழந்ைதக க்காக ம் உங்கள்

மைனவிக க்காக ம் வண் கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் ெகாண் ேபாய்,

அவர்கைள ம் உங்கள் தகப்ப டேன

ஏற்ற க்ெகாண் வா ங்கள். ௨0 உங்கள்

ட் உபேயாகப்ெபா ட்கைளக்

ற த் க் கவைலப்படேவண்டாம்;

எகிப் ேதசெமங் ள்ள நன்ைம

உங்க ைடயதாயி க் ம் என் ெசால்லச்

ெசால் , உனக் நான் ெகா த்த

கட்டைளயின்ப ேய ெசய் என்றான். ௨௧
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இஸ்ரேவ ன் மகன்கள் அப்ப ேய

ெசய்தார்கள், ேயாேசப் பார்ேவா ைடய

கட்டைளயின்ப ேய அவர்க க்

வண் கைளக் ெகா த்த மன்ற ,

பயணத்திற் ஆகாரத்ைத ம், ௨௨அவர்களில்

ஒவ்ெவா வ க் ம் மாற் உைடகைள ம்

ெகா த்தான்; ெபன்ய க்ேகா ந்

ெவள்ளிக்காைச ம் ஐந் மாற்

உைடகைள ம் ெகா த்தான். ௨௩அப்ப ேய

தன் தகப்ப க் ப் பத் க் க ைதகளின்ேமல்

எகிப்தின் சிறப்பான பதார்த்தங்க ம், பத்

க ைதகளின்ேமல் தன் தகப்ப க்காக

பயணத்திற் த் தானிய ம்அப்ப ம் மற்றத்

தின்பண்டங்க ம் ஏற்ற அ ப்பினான்.

௨௪ ேம ம், ங்கள் ேபா ம் வழயிேல

சண்ைடயிட் க்ெகாள்ளாதி ங்கள்

என் அவன் தன் சேகாதரர்க க் ச்

ெசால் அ ப்பினான்; அவர்கள்

றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௨௫ அவர்கள்

எகிப்தி ந் ேபாய், கானான்ேதசத்திேல

தங்கள் தகப்பனாகிய யாக்ேகாபினிடத்திற்

வந் : ௨௬ ேயாேசப் உயிேரா க்கிறான்,

அவன் எகிப் ேதசத்திற்ெகல்லாம்

அதிபதியாக இ க்கிறான் என்

அவ க் த் ெதரிவித்தார்கள். அவ ைடய

இ தயம் அதிர்ச்சி அைடந்த ; அவன்

அவர்கைள நம்பவில்ைல. ௨௭ அவர்கள்

ேயாேசப் தங்க டேன ெசான்ன

வார்த்ைதகள்எல்லாவற்ைற ம்அவ க் ச்
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ெசான்னேபா ம், தன்ைன ஏற்ற க்ெகாண்

ேபா ம்ப ேயாேசப் அ ப்பினவண் கைள

அவன் கண்டேபா ம், அவர்க ைடய

தகப்பனாகியயாக்ேகாபின்ஆவி உயிர்த்த .

௨௮அப்ெபா இஸ்ரேவல்: என் மகனாகிய

ேயாேசப் இன் ம்உயிேரா க்கிறாேன,இ

ேபா ம்; நான் மரணமைட ன்ேன ேபாய்

அவைனப் பார்ப்ேபன் என்றான்.

௪௬

இஸ்ரேவல் தனக் உண்டான

எல்லாவற்ைற ம் ேசர்த் க்ெகாண்

றப்பட் ப் ெபெயர்ெசபா க் ப் ேபாய், தன்

தகப்பனாகிய ஈசாக் ைடய ேதவ க் ப்

ப யிட்டான். ௨ அன் இரவிேல ேதவன்

இஸ்ரேவ க் க் காட்சியளித் : “யாக்ேகாேப,

யாக்ேகாேப” என் ப்பிட்டார்; அவன் இேதா,

“அ ேயன்” என்றான். ௩அப்ெபா அவர்:

“நான் ேதவன், நான் உன் தகப்ப ைடய

ேதவன்; எகிப் ேதசத்திற் ப்ேபாகப்

பயப்படேவண்டாம்; அங்ேக உன்ைனப் ெபரிய

ேதசமாக் ேவன். ௪ நான் உன் டேன

எகிப்திற் வ ேவன்; நான் உன்ைனத்

தி ம்ப ம் வரச்ெசய்ேவன்; ேயாேசப் தன்

ைகயால் உன் கண்கைள வான்”

என் ெசான்னார். ௫ அதற் ப்பின் ,

யாக்ேகா ெபெயர்ெசபாவி ந்

றப்பட்டான். இஸ்ரேவ ன் மகன்கள்

தங்க ைடயதகப்பனாகியயாக்ேகாைப ம்,

ழந்ைதகைள ம், மைனவிகைள ம்

பார்ேவான் அ ப்பின வண் களின்ேமல்
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ஏற்ற க்ெகாண் , ௬தங்கள்ஆ மா கைள ம்

தாங்கள் கானான் ேதசத்தில் சம்பாதித்த தங்கள்

ெபா ட்கைள ம் ேசர்த் க்ெகாண் ,

யாக்ேகா ம் அவ ைடய சந்ததியினர்

அைனவ ம் எகிப்திற் ப் ேபானார்கள். ௭

அவன்தன்மகன்கைள ம்தன்மகன்களின்

மகன்கைள ம் தன் மகள்கைள ம் தன்

மகன்களின் மகள்கைள ம் தன் சந்ததியார்

அைனவைர ம் எகிப்திற் த் தன் டன்

அைழத் க்ெகாண் ேபானான். ௮எகிப்திற்

வந்த இஸ்ரேவலரின் ெபயர்களாவன:

யாக்ேகா ம் அவ ைடய மகன்க ம்;

யாக்ேகா ைடய த்தமகனான பன்.

௯ ப ைடய மகன்கள் ஆேனாக் ,

பல் , எஸ்ேரான், கர் என்பவர்கள். ௧0

சிம ேயா ைடய மகன்கள் எ ேவல்,

யாம ன், ஓகாத், யா ன், ெசாகார், கானானிய

ெபண்ணின் மகனாகிய ச ல் என்பவர்கள். ௧௧

ேலவியி ைடய மகன்கள் ெகர்ேசான், ேகாகாத்,

ெமராரி என்பவர்கள். ௧௨ தாவி ைடய

மகன்கள் ஏர், ஓனான், ேசலா, பாேரஸ், ேசரா

என்பவர்கள்; அவர்களில் ஏ ம் ஓனா ம்

கானான்ேதசத்தில் இறந் ேபானார்கள்;

பாேர ைடய மகன்கள் எஸ்ேரான், ஆ ல்

என்பவர்கள். ௧௩ இசக்கா ைடய மகன்கள்

ேதாலா, வா, ேயா , சிம்ேரான் என்பவர்கள்.

௧௪ெச ேலா ைடய மகன்கள் ேசேரத், ஏேலான்,

யக்ேலல் என்பவர்கள். ௧௫இவர்கள் ேலயாளின்

சந்ததியார்; அவள் இவர்கைள ம் னாள்
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என் ம் ஒ மகைள ம் பதான் அராம ேல

யாக்ேகா க் ப் ெபற்ெற த்தாள்; அவ ைடய

மகன்க ம், மகள்க மாகிய எல்ேலா ம்

ப்பத் ன் ேபர். ௧௬ காத் ைடய

மகன்கள், சிப்பிேயான்,அகி, னி, எஸ்ேபான்,

ஏரி, ஆேராதி, அேர என்பவர்கள். ௧௭

ஆேச ைடய மகன்கள் இம்னா, இஸ்வா,

இஸ்வி, ெப யா என்பவர்கள்; இவர்க ைடய

சேகாதரி ேசராக் என்பவள்; ெப யாவின்

மகன்கள் ஏேபர், மல்கிேயல் என்பவர்கள்.

௧௮ இவர்கள் லாபான் தன் மகளாகிய

ேலயா க் க் ெகா த்த சில்பா ைடய

பிள்ைளகள்;அவள்இந்தப் பதினா ேபைர ம்

யாக்ேகா க் ப் ெபற்ெற த்தாள். ௧௯

யாக்ேகாபின் மைனவியாகிய ராேக ைடய

மகன்கள் ேயாேசப் , ெபன்ய ன்என்பவர்கள்.

௨0 ேயாேசப் க் எகிப் ேதசத்திேல மனாேச ம்

எப்பிரா ம் பிறந்தார்கள்; அவர்கைளஓன்

பட்டணத் ஆசாரியனாகிய ேபாத்திபிராவின்

மகளாகிய ஆஸ்நாத் அவ க் ப்

ெபற்ெற த்தாள். ௨௧ ெபன்ய ைடய

மகன்கள் ேபலா, ெபேகர், அஸ்ேபல், ேகரா,

நாகமான், ஏகி, ேராஷ், ப்பிம், உப் ம், ஆர்

என்பவர்கள். ௨௨ ராேகல் யாக்ேகா க் ப்

ெபற்ற மகன்களாகிய இவர்கள் எல்ேலா ம்

பதினான் ேபர். ௨௩ தா ைடய மகன் உ ம்

என்பவன். ௨௪ நப்த யின் மகன்கள்

யாத்சிேயல், னி, எத்ெசர், சில்ேலம்

என்பவர்கள். ௨௫ இவர்கள் லாபான் தன்
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மகளாகிய ராேக க் க் ெகா த்த பில்காள்

யாக்ேகா க் ப் ெபற்றவர்கள்; இவர்கள்

எல்ேலா ம் ஏ ேபர். ௨௬ யாக்ேகா ைடய

மகன்களின் மைனவிகைளத் தவிர,

அவ ைடய கர்ப்பப்பிறப்பாயி ந் அவன்

லமாகஎகிப்திற் வந்தவர்கள்எல்ேலா ம்

அ பத்தா ேபர். ௨௭ ேயாேசப் க் எகிப்திேல

பிறந்த மகன்கள்இரண் ேபர்;ஆகஎகிப்திற் ப்

ேபானயாக்ேகாபின் ம்பத்தார் எ ப ேபர்.

௨௮ ேகாேசன் நாட் ேல தன்ைன ேயாேசப்

சந்திக்க வ ம்ப ெசால்ல, தாைவத் தனக்

ன்னாக அவனிடத்திற் யாக்ேகா

அ ப்பினான்; அவர்கள் ேகாேசனிேல

ேசர்ந்தார்கள். ௨௯ ேயாேசப் தன் இரதத்ைத

ஆயத்தப்ப த்தி, அதின்ேமல் ஏற , தன்

தகப்பனாகிய இஸ்ரேவைலச் சந்திக் ம்ப

ேபாய், அவைனக் கண் , அவ ைடய

க த்ைதக் கட் க்ெகாண் , ெவ ேநரம்

அவ ைடய க த்ைதவிடாமல்அ தான். ௩0

அப்ெபா இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைபப் பார்த் :

“ இன் ம் உயிேரா க்கிறாேய, நான் உன்

கத்ைதக் கண்ேடன், எனக் இப்ேபா

மரணம் வந்தா ம் வரட் ம்” என்றான். ௩௧

பின் , ேயாேசப் தன் சேகாதரர்கைள ம்

தன் தகப்ப ைடய ம்பத்தாைர ம்

ேநாக்கி: “நான் பார்ேவானிடத்திற் ப் ேபாய்,

கானான்ேதசத்தி ந் என் சேகாதரர்க ம்

என் தகப்பன் ம்பத்தா ம் என்னிடத்தில்

வந்தி க்கிறார்கள். ௩௨அவர்கள் ேமய்ப்பர்கள்,
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ஆ மா கைள ேமய்க்கிற அவர்க ைடய

ெதாழ ல்; அவர்கள் தங்க ைடய

ஆ மா கைள ம் தங்க க் உண்டான

எல்லாவற்ைற ம் ெகாண் வந்தார்கள் என்

அவ க் ச் ெசால் கிேறன். ௩௩ பார்ேவான்

உங்கைளஅைழத் , உங்க ைடய ெதாழ ல்

என்னஎன் ேகட்டால், ௩௪ ங்கள், ேகாேசன்

நாட் ேல யி க்க, அவைனேநாக்கி: எங்கள்

பிதாக்கைளப்ேபால, உம அ யாராகிய

நாங்க ம் எங்கள் சி வய தல்

இ வைரக் ம் ேமய்ப்பர்களாகஇ க்கிேறாம்

என் ெசால் ங்கள்; ேமய்ப்பர்கள் எல்ேலா ம்

எகிப்திய க் அ வ ப்பாக இ க்கிறார்கள்”

என்றான்.

௪௭

ேயாேசப் பார்ேவானிடம் ெசன் :

“என் ைடய தகப்ப ம், சேகாதரர்க ம்,

தங்க ைடயஆ மா கேளா ம் தங்க க்

உண்டான எல்லாவற்ேறா ம் டக்

கானான்ேதசத்தி ந் வந்தார்கள்;

இப்ெபா ேகாேசன் நாட் ல்

இ க்கிறார்கள்” என் ெசால் ; ௨

தன் சேகாதரர்களில் ஐந் ேபைரப்

பார்ேவா க் ன்பாகக் ெகாண் ேபாய்

நி த்தினான். ௩ பார்ேவான் அவ ைடய

சேகாதரர்கைள ேநாக்கி: “உங்க ைடய

ெதாழ ல் என்ன” என் ேகட்டான்;

அதற் அவர்கள்: “உம அ யாராகிய

நாங்க ம் எங்கள் பிதாக்க ம் மந்ைத

ேமய்க்கிறவர்கள் என் பார்ேவானிடத்தில்
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ெசான்ன மன்ற , ௪ கானான் ேதசத்திேல

பஞ்சம் ெகா தாயி க்கிற ; உம அ யாரின்

மந்ைதக க் ேமய்ச்சல் இல்லாததால்,

இந்த ேதசத்திேல தங்கவந்ேதாம்; உம

அ யாராகிய நாங்கள் ேகாேசன் நாட் ேல

யி க்க தய ெசய்யேவண் ம்” என்

ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௫ அப்ெபா

பார்ேவான் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “உன் ைடய

தகப்ப ம், சேகாதரர்க ம் உன்னிடத்தில்

வந்தி க்கிறார்கேள. ௬எகிப் ேதசம் உனக்

ன்பாக இ க்கிற ; ேதசத்தி ள்ள நல்ல

இடத்திேல உன் ைடய தகப்பைன ம்,

சேகாதரர்கைள ம் ேய ம்ப

ெசய்; அவர்கள் ேகாேசன் நாட் ேல

யி க்கலாம்; அவர்க க் ள்ேள

திறைம ள்ளவர்கள் உண்ெடன்

உனக் த் ெதரிந்தி ந்தால், அவர்கைள

என் ஆ மா கைள விசாரிக்கிறதற் த்

தைலவராக ஏற்ப த்தலாம் என்றான். ௭பின் ,

ேயாேசப் தன் தகப்பனாகிய யாக்ேகாைப

அைழத் க்ெகாண் வந் , அவைனப்

பார்ேவா க் ன்பாக நி த்தினான்.

யாக்ேகா பார்ேவாைனஆ ர்வதித்தான். ௮

பார்ேவான் யாக்ேகாைப ேநாக்கி: “உமக்

வய என்ன” என் ேகட்டான். ௯ அதற்

யாக்ேகா : “நான் பரேதசியாக வாழ்ந்த

நாட்கள் 130 வ டங்கள்; என்ஆ நாட்கள்

ெகாஞ்ச ம் ேவதைன நிைறந்த மாக

இ க்கிற ; அைவகள் பரேதசிகளாக
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வாழ்ந்த என் பிதாக்க ைடய ஆ

நாட்க க் வந் எட்டவில்ைல” என்

பார்ேவா டேன ெசான்னான். ௧0 பின் ம்

யாக்ேகா பார்ேவாைன ஆ ர்வதித் ,

அவனிடத்தி ந் றப்பட் ப்ேபானான்.

௧௧ பார்ேவான் கட்டைளயிட்டப ேய,

ேயாேசப் தன் ைடய தகப்ப க் ம்,

சேகாதரர்க க் ம் எகிப் ேதசத்திேல நல்ல

நாடாகிய ராமேசஸ் என் ம் நாட்ைடச்

ெசாந்தமாகக் ெகா த் , அவர்கைளக்

ேயற்றனான். ௧௨ ேயாேசப் தன் ைடய

தகப்பைன ம், சேகாதரர்கைள ம் தன்

தகப்ப ைடய ம்பத்தார்அைனவைர ம்,

அவரவர்கள் ம்பத்திற் த்தக்கதாக

ஆகாரம் ெகா த் ஆதரித் வந்தான்.

௧௩ பஞ்சம் மக ம் ெகா தாயி ந்த ;

ேதசெமங் ம்ஆகாரம் கிைடக்காமல்ேபான ;

எகிப் ேதச ம் கானான்ேதச ம்

பஞ்சத்தினாேல ந ந் ேபான . ௧௪ ேயாேசப்

எகிப் ேதசத்தி ம்கானான்ேதசத்தி ள்ள

பணத்ைதெயல்லாம் தானியம்

வாங்கியவர்களிடத்தி ந் ெபற் ,

அைதப் பார்ேவான் அரண்மைனயிேல

ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்த்தான். ௧௫

எகிப் ேதசத்தி ம்கானான்ேதசத்தி ள்ள

பணம் ெசலவழ ந்தேபா , எகிப்தியர்கள்

எல்ேலா ம் ேயாேசப்பினிடத்தில் வந் :

“எங்க க் ஆகாரம் தா ம்; பணம்இல்ைல,

அதினால் நாங்கள் உமக் ன்பாகச்
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சாகேவண் ேமா” என்றார்கள். ௧௬ அதற்

ேயாேசப் : “உங்களிடத்தில் பணம்

இல்லாமல்ேபானால், உங்கள்ஆ மா கைளக்

ெகா ங்கள்; அைவக க் ப் பதிலாக

உங்க க் த் தானியம் ெகா க்கிேறன்”

என்றான். ௧௭ அவர்கள் தங்கள் ஆ மா

தலானைவகைள ேயாேசப்பினிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள்; ேயாேசப்

திைரகைள ம்ஆ கைள ம் மா கைள ம்

க ைதகைள ம் வாங்கிக்ெகாண் ,

அந்த வ டம் அவர்க ைடய ஆ மா

தலான எல்லாவற்ற ற் ம் பதிலாக

அவர்க க் ஆகாரம் ெகா த் , அவர்கைள

ஆதரித்தான். ௧௮அந்த வ டம் ந்தபின்,

அ த்தவ டத்திேலஅவர்கள்அவனிடத்தில்

வந் : “பண ம் ெசலவழ ந் ேபான ;

எங்க ைடயஆ மா தலானைவக ம்

எங்கள் ஆண்டவைனச் ேசர்ந்த ;

எங்க ைடய ச ர ம், நில ேமஅல்லாமல்,

எங்கள் ஆண்டவ க் ன்பாக

தியான ஒன் ம் இல்ைல; இ எங்கள்

ஆண்டவ க் த் ெதரியாத காரியம் அல்ல. ௧௯

நாங்க ம் எங்க ைடய நிலங்க ம்

உம் ைடய கண்க க் ன்பாக அழ ந்

ேபாகலாமா? ர் எங்கைள ம் எங்க ைடய

நிலங்கைள ம் வாங்கிக்ெகாண் ,

ஆகாரம் ெகா க்கேவண் ம்; நாங்க ம்

எங்க ைடய நிலங்க ம் பார்ேவா க்

உைடைமகளாயி ப்ேபாம்; நாங்கள்
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சாகாமல் உயிேரா க்க ம், நிலங்கள்

பாழாகப் ேபாகாம க்க ம், எங்க க்

விைதத்தானியத்ைதத் தா ம்” என்றார்கள். ௨0

அப்ப ேய எகிப்தியர்கள் தங்க க் ப் பஞ்சம்

அதிகமானதால் அவரவர் தங்கள் தங்கள் வயல்

நிலங்கைளவிற்றார்கள்; ேயாேசப் எகிப்தின்

நிலங்கள் எல்லாவற்ைற ம் பார்ேவா க்காக

வாங்கினான்; இந்த விதமாக அந்த ம

பார்ேவா ைடயதாயிற் . ௨௧ ேம ம்

அவன் எகிப்தின் ஒ எல்ைல தல் ம

எல்ைலவைரக் ள்ளமக்கைளஅந்தந்தப்

பட்டணங்களில் மாற ப்ேபாகச்ெசய்தான்.

௨௨ ஆசாரியர்க ைடய நிலத்ைத

மாத்திரம் அவன் வாங்கவில்ைல; அ

பார்ேவானாேல ஆசாரியர்க க்

மானியமாகக் ெகா க்கப்பட் ந்ததா ம்,

பார்ேவான் அவர்க க் க் ெகா த்த

மானியத்தினாேல அவர்கள் வாழ்க்ைக

நடத்திவந்ததா ம், அவர்கள் தங்கள் நிலத்ைத

விற்கவில்ைல. ௨௩ பின் ம் ேயாேசப்

மக்கைள ேநாக்கி: “இேதா, இன் உங்கைள ம்

உங்கள் நிலங்கைள ம் பார்ேவா க்காக

வாங்கிக்ெகாண்ேடன்; இேதா, உங்க க் க்

ெகா க்கப்ப கிற விைதத் தானியம், இைத

நிலத்தில் விைத ங்கள். ௨௪ விைளச்ச ல்

ஐந்தில் ஒ பங்ைகப் பார்ேவா க் க்

ெகா க்கேவண் ம்; மற்ற நான் பங் ம்

வய க் விைதயாக ம் உங்க க் ம் உங்கள்

ம்பத்தா க் ம் உங்கள் ழந்ைதக க் ம்



ஆதியாகமம் 217

ஆகாரமாக ம் உங்க ைடயதாக ம்

இ க்கட் ம்” என்றான். ௨௫ அப்ெபா

அவர்கள்: “ ர் எங்க ைடய உயிைரக்

காப்பாற்ற ர்; எங்கள் ஆண்டவ ைடய

கண்களில் எங்க க் த் தய

கிைடக்கேவண் ம்; நாங்கள் பார்ேவா க்

அ ைமகளாயி க்கிேறாம்” என்றார்கள். ௨௬

ஐந்தில் ஒன் பார்ேவா க் ச் ேச ம் வாரம்

என் ேயாேசப் விதித்த கட்டைளயின்ப

எகிப் ேதசத்திேல இந்த நாள்வைரக் ம்

நடந் வ கிற ; ஆசாரியரின் நிலம்

மாத்திரம் பார்ேவாைனச் ேசராம ந்த . ௨௭

இஸ்ரேவலர்கள் எகிப் ேதசத்தி ள்ள

ேகாேசன் நாட் ேல யி ந்தார்கள்;

அங்ேக நிலங்கைள உரிைமபாராட் ,

ம க ம் ப கிப் ெப கினார்கள். ௨௮

யாக்ேகா எகிப் ேதசத்திேல பதிேன

வ டங்கள் இ ந்தான்; யாக்ேகா ைடயஆ

நாட்கள் ற் நாற்பத்ேத வ டங்கள். ௨௯

இஸ்ரேவல் மரணமைட ம் காலம் ெந ங்கிய .

அப்ெபா அவன் தன் மகனாகிய

ேயாேசப்ைபவரவைழத் ,அவைனேநாக்கி:

“என்ேமல் உனக் த் தய ண்டானால், உன்

ைகையஎன் ெதாைடயின் ழ்ைவத் எனக்

நம்பிக்ைக ம் உண்ைம ள்ளவனாயி ;

என்ைன எகிப்திேல அடக்கம்

ெசய்யாதி ப்பாயாக. ௩0 நான் என்

பிதாக்கேளா ப த் க்ெகாள்ளேவண் ம்;

ஆைகயால், என்ைன எகிப்தி ந்
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எ த் க்ெகாண் ேபாய், அவர்கைள

அடக்கம்ெசய்தி க்கிற நிலத்திேலஎன்ைன ம்

அடக்கம்ெசய்” என்றான். அதற் அவன்:

“உம ெசாற்ப ெசய்ேவன்” என்றான்.

௩௧ அப்ெபா அவன்: “எனக்

ஆைணயிட் க்ெகா ” என்றான்;

அவ க் ஆைணயிட் க்ெகா த்தான்.

அப்ெபா இஸ்ரேவல்ைக ேகா ல் சாய்ந்

ெதா ெகாண்டான்.

௪௮

அதற் ப்பின் , உம் ைடய

தகப்பனார் வியாதியாயி க்கிறார்” என்

ேயாேசப் க் ச் ெசால்லப்பட்ட . அப்ெபா

அவன் தன் இரண் மகன்களாகிய

மனாேசைய ம்எப்பிரா ைம ம்தன்ேனா

அைழத் ப்ேபானான். ௨ “இேதா, உம் ைடய

மகனாகிய ேயாேசப் உம்மடத்தில்

வந்தி க்கிறார்” என் யாக்ேகா க்

ெதரிவிக்கப்பட்ட ;அப்ெபா இஸ்ரேவல்

தன்ைன திடப்ப த்திக்ெகாண் ,

கட் ன்ேமல் உட்கார்ந்தான். ௩ யாக்ேகா

ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவன் கானான் ேதசத்தி ள்ள ஸ்

என் ம் இடத்தில் எனக் க் காட்சியளித் ,

என்ைன ஆ ர்வதித் : ௪ நான் உன்ைனப்

ப க ம் ெப க ம் ெசய் , உன்ைனப் பல

ஜனக் ட்டமாக்கி, உனக் ப் பின்வ ம் உன்

சந்ததிக் இந்த ேதசத்ைதஎன்ெறன்ைறக் ம்

ெசாந்தமாகக் ெகா ப்ேபன் என் என்ேனா

ெசான்னார். ௫ நான் உன்னிடத்தில்
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எகிப்திற் வ வதற் ன்ேன உனக்

எகிப் ேதசத்தில் பிறந்த உன் இரண்

மகன்க ம் என் ைடய மகன்கள்; பன்

சிம ேயான் என்பவர்கைளப்ேபால,

எப்பிரா ம் மனாேச ம் என் ைடயவர்கள்.

௬இவர்க க் ப்பின், ெப ம் பிள்ைளகள்

உன் ைடயவர்கள்; அவர்கள் தங்கள் தங்கள்

சேகாதரர்க ைடய ெபயரால் அைழக்கப்பட்

அவர்க க் ரிய ெசாத்தில் பங் ெப வார்கள்.

௭ நான் பதாைன விட் வ ைகயில்,

கானான்ேதசத்தில் எப்பிராத்தா க் க்

ெகாஞ்சம் ரம் இ க் ம்ேபா , வழயிேல

ராேகல் என்ன கில் மரணமைடந்தாள்;

அவைள அங்ேக ெபத்லேகம் என் ம்

எப்பிராத்தா ஊ க் ப் ேபாகிற வழயிேல

அடக்கம்ெசய்ேதன்” என்றான். ௮இஸ்ரேவல்

ேயாேசப்பின் மகன்கைளப் பார்த் : “இவர்கள்

யார்” என் ேகட்டான். ௯ ேயாேசப் தன்

தகப்பைனேநாக்கி: “இவர்கள் இந்தஇடத்தில்

ேதவன் எனக் அ ளினமகன்கள்” என்றான்.

அப்ெபா அவன்: “நான் அவர்கைள

ஆ ர்வதிக்க அவர்கைள என் அ கில்

ெகாண் வா” என்றான். ௧0 திர்வயதினால்

இஸ்ரேவ ன் கண்கள் மங்கலாயி ந்தால்,

அவன் நன்றாகப் பார்க்க யாம ந்த .

அவர்கைள அவன கில் ேசரச்ெசய்தான்;

அப்ெபா அவன் அவர்கைள

த்தம்ெசய் அைணத் க்ெகாண்டான். ௧௧

இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி: “உன்
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கத்ைதக் காண்ேபன் என் நான்

நிைனக்கவில்ைல; ஆனா ம், இேதா, உன்

சந்ததிைய ம் கா ம்ப ேதவன் எனக்

அ ள்ெசய்தார்” என்றான். ௧௨அப்ெபா

அவ ைடய ழங்கால்கள் ந ேவ இ ந்த

பிள்ைளகைள ேயாேசப் பின்னிடச்ெசய் ,

அவ ைடய கத்திற் ன்பாகத்

தைரமட் ம் னிந் வணங்கினான்.

௧௩ பின் , ேயாேசப் அவ்வி வைர ம்

ெகாண் வந் , எப்பிரா ைமத் தன் வல

ைகயினாேல இஸ்ரேவ ன் இட

ைகக் ேநராக ம், மனாேசையத் தன்

இட ைகயினாேல இஸ்ரேவ ன்

வல ைகக் ேநராக ம் விட்டான். ௧௪

அப்ெபா இஸ்ரேவல், மனமறய, தன்

வல ைகைய ட் , இைளயவனாகிய

எப்பிரா ைடய தைலயின்ேம ம், மனாேச

த்தவனாயி ந் ம், தன் இட ைகைய

மனாேச ைடய தைலயின்ேம ம்ைவத்தான்.

௧௫அவன் ேயாேசப்ைப ஆ ர்வதித் : “என்

பிதாக்களாகிய ஆபிரகா ம் ஈசாக் ம்

வழபட் வணங்கிய ேதவ ம், நான்

பிறந்த நாள் தல் இந்த நாள்வைரக் ம்

என்ைன ஆதரித் வந்த ேதவ ம், ௧௬

எல்லாத் ைமக் ம் விலக்கி என்ைன ட்ட

த மானவர் இந்தப் பிள்ைளகைள

ஆ ர்வதிப்பாராக, என் ெபய ம் என்

பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம் ஈசாக்

என்பவர்களின் ெபய ம் இவர்க க்
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ைவக்கப்படக்கடவ ; மயில் இவர்கள்

ம தியாகப் ெப வார்களாக” என்றான். ௧௭

தகப்பன் தன் வல ைகையஎப்பிரா ைடய

தைலயின்ேமல் ைவத்தைத ேயாேசப்

கண் , அ தனக் ப் பிரியம ல்லாததால்,

எப்பிரா ைடயதைலயின்ேமல் இ ந்த தன்

தகப்ப ைடய ைகைய மனாேசயி ைடய

தைலயின்ேமல் ைவப்பதற்காக எ த் : ௧௮

“என் தகப்பேன, அப்ப யல்ல, இவன்

த்தவன், இவ ைடய தைலயின்ேமல்

உம் ைடயவல ைகையைவக்கேவண் ம்”

என்றான். ௧௯ அவ ைடய தகப்பேனா

த த் : “அ எனக் த் ெதரி ம், என்

மகேன, எனக் த் ெதரி ம்; இவ ம் ஒ

ஜனக் ட்டமாவான், இவ ம் ெப வான்;

இவ ைடயதம்பிேயா இவனி ம்அதிகமாகப்

ெப வான்; அவ ைடய சந்ததியார்

திரளான மக்களாவார்கள்” என்றான். ௨0

இந்த விதமாக அவன் அன்ைறயதினம்

அவர்கைள ஆ ர்வதித் : “ேதவன்

உன்ைன எப்பிரா ைமப்ேபால ம்

மனாேசையப்ேபால ம்ஆக் வாராக என்

இஸ்ரேவலர்கள் உன்ைன ன்னிட்

வாழ்த் வார்கள்” என் ெசால் ,

எப்பிரா ைமமனாேசக் ேமலாகைவத்தான்.

௨௧ பின் , இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைப ேநாக்கி:

“இேதா, நான் மரணமைடயப்ேபாகிேறன்;

ேதவன்உங்கேளா இ ப்பார்; அவர் உங்கள்

பிதாக்களின் ேதசத்திற் உங்கைளத்
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தி ம்ப ம் ேபாகச் ெசய்வார் என் ம், ௨௨உன்

சேகாதரர்க க் க் ெகா த்தைதவிட, நான்

என் பட்டயத்தா ம், என் வில் னா ம்,

எேமாரியர்கள்ைகயி ந் சம்பாதித்தஒ

நிலத்ைத உனக் அதிகமான பங்காகக்

ெகா த்ேதன்” என் ம் ெசான்னான்.

௪௯

யாக்ேகா தன் மகன்கைளஅைழத் :

“ ங்கள் வா ங்கள், கைடசி நாட்களில்

உங்க க் ச் சம்பவிக் ம் காரியங்கைள

அறவிப்ேபன். ௨ யாக்ேகாபின் மகன்கேள,

வந் ேக ங்கள்; உங்கள் தகப்பனாகிய

இஸ்ரேவ க் ச் ெசவிெகா ங்கள்”. ௩

“ பேன, என் தற்பிறந்தவன்; என்

திறைம ம், என் தற்ெபல மானவன்;

ேமன்ைமயில் பிரதான ம் வல்லைமயில்

விேசஷ மானவன். ௪ தண் ைரப்ேபால

தளம்பினவேன, ேமன்ைமஅைடயமாட்டாய்;

உன் தகப்ப ைடய ப க்ைகயின்ேமல்

ஏறனாய்; அைதத் ட் ப்ப த்தினாய்; என்

ப க்ைகயின்ேமல் ஏறனாேன. ௫சிம ேயா ம்,

ேலவி ம் சேகாதரர்கள்; அவர்க ைடய

பட்டயங்கள் ெகா ைமயின் க விகள்.

௬ என் ஆத் மாேவ, அவர்க ைடய

இரகசியஆேலாசைனக் உடன்படாேத; என்

ேமன்ைமேய, அவர்கள் ட்டத்தில்

ேசராேத; அவர்கள் தங்கள் ேகாபத்தினாேல

ஒ மனிதைனக் ெகான் , தங்கள்

அகங்காரத்தினாேல அரண்கைள

அழ த்தார்கேள. ௭ அவர்க ைடய
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க ைமயான ேகாப ம், ெகா ைமயான

ர்க்க ம் சபிக்கப்ப வதாக; யாக்ேகாபிேல

அவர்கைளப் பிரிய ம், இஸ்ரேவ ேல

அவர்கைளச் சிதற ம் ெசய்ேவன். ௮

தாேவ, சேகாதரர்களால் கழப்ப பவன்

ேய; உன் ைக உன் எதிரிக ைடய

க த்தின்ேமல் இ க் ம்; உன் தகப்ப ைடய

மகன்கள் உன்ைனப் பணிவார்கள். ௯

தா ெபரிய சிங்கம், இைரைய வி ம்பி

ஏற ப்ேபானாய்; என் மகேன, சிங்கம்ேபா ம்

கிழச்சிங்கம்ேபா ம் மடங்கிப்ப த்தான்;

அவைனஎ ப் கிறவன்யார்? ௧0சமாதானக்

ெயேகாவா வ ம்வைரக் ம் ெசங்ேகால்

தாைவவிட் ங் வ ம் இல்ைல,ஆ ைக

அவ ைடய பாதங்கைளவிட் ஒழவ ம்

இல்ைல; மக்கள் அவரிடத்தில் ேச வார்கள்.

௧௧ அவன் தன் க ைதக் ட் ையத்

திராட்ைசச்ெச யி ம், தன் ெபண்க ைதயின்

ட் ைய உயர்தர திராட்ைசச்ெச யி ம்

கட் வான்; திராட்ைச ரசத்திேல தன்

ஆைடைய ம், திராட்ைசப்பழங்களின்

இரத்தத்திேல தன்அங்கிைய ம் ெவ ப்பான்.

௧௨அவ ைடய கண்கள் திராட்ைசரசத்தினால்

சிவப்பாக ம்,அவ ைடயபற்கள் பா னால்

ெவண்ைமயாக ம் இ க் ம். ௧௩ெச ேலான்

கடற்கைர அ ேக யி ப்பான்; அவன்

கப்பல் ைற கமாக இ ப்பான்; அவ ைடய

எல்ைல ேதான்வைரக் ம் இ க் ம். ௧௪

இசக்கார் இரண் ைமகளின் ந ேவ
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ப த் க்ெகாண் க்கிற பலத்த க ைத. ௧௫

அவன், இைளப்பா தல் நல்ல என் ம்,

நா வசதியான என் ம் கண் ,

மக்கிறதற் த் தன் ேதாைளச் சாய்த் ,

ேவைல ெசய்கிறவனானான். ௧௬

தாண் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் ஒ

ேகாத்திரமாகி, தன் ஜனத்ைத நியாயம்

விசாரிப்பான். ௧௭ தாண், திைரயின்ேமல்

ஏறயி க்கிறவன் மல்லாந் வி ம்ப யாக

அதின் திகாைலக் க க்கிறதற்

வழயில் கிடக்கிற பாம்ைபப்ேபால ம்,

பாைதயில் இ க்கிற விரியைனப்ேபால ம்

இ ப்பான். ௧௮ ெயேகாவாேவ, உம்மாேல

வி விக்கப்படக் காத்தி க்கிேறன். ௧௯

காத் என்பவன்ேமல் ரா வக் ட்டம்

பாய்ந் வி ம்; அவேனா விேலஅதின்ேமல்

பாய்ந் வி வான். ௨0ஆேச ைடயஆகாரம்

ெகா ைமயாயி க் ம்; ராஜாக்க க்

ேவண் ய சிகரமானைவகைள அவன்

த வான். ௨௧ நப்த வி தைலெபற்ற

ெபண்மான்; இன்பமான வசனங்கைள

வசனிப்பான். ௨௨ ேயாேசப் கனித ம்

ெச ; அவன் ற்ற ன் அ கில் உள்ள

கனித ம் ெச ; அதின் ெகா கள் வரின்ேமல்

பட ம். ௨௩ வில் ரர்கள் அவைன

மனவ த்தமாக்கி, அவன்ேமல் எய் ,

அவைனப் பைகத்தார்கள். ௨௪ ஆனா ம்,

அவ ைடய வில் உ தியாக நின்ற ;

அவ ைடய யங்கள் யாக்ேகா ைடய
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வல்லவரின் ைககளால் பலமைடந்தன;

இதினால் அவன் ேமய்ப்ப ம் இஸ்ரேவ ன்

கன்மைல ம்ஆனான். ௨௫உன் தகப்ப ைடய

ேதவனாேலஅப்ப யாயிற் , அவர் உனக் த்

ைணயாயி ப்பார்; சர்வவல்லவராேல

அப்ப யாயிற் , அவர் உயர வானத்தி ந்

உண்டா ம் ஆ ர்வாதங்களினா ம், ேழ

ஆழத்தில் உண்டா ம் ஆ ர்வாதங்களினா ம்,

மார்பகங்க க் ம் கர்ப்பங்க க் ம்

உரிய ஆ ர்வாதங்களினா ம் உன்ைன

ஆ ர்வதிப்பார். ௨௬ உன் தகப்ப ைடய

ஆ ர்வாதங்கள் என் பிதாக்க ைடய

ஆ ர்வாதங்க க் ேமற்பட்டதாயி ந் ,

நித்திய பர்வதங்களின் வைரக் ம்

எட் கின்றன; அைவகள் ேயாேசப் ைடய

தைலயின் ேம ம், தன் சேகாதரர்களில்

விேசஷ த்தவ ைடய உச்சந்தைலயின்ேம ம்

வ வதாக. ௨௭ ெபன்ய ன் கிற ஓநாய்;

காைலயில் தன் இைரைய அழ ப்பான்,

மாைலயில் தான் ெகாள்ைளயிட்டைதப்

பங்கி வான்” என்றான். ௨௮ இவர்கள்

எல்ேலா ம் இஸ்ரேவ ன் பன்னிரண்

ேகாத்திரத்தார்; அவர்க ைடய தகப்பன்

அவர்கைள ஆ ர்வதிக் ம்ேபா ,

அவர்க க் ச் ெசான்ன இ தான்;

அவனவ க் ரிய ஆ ர்வாதம் ெசால்

அவனவைனஆ ர்வதித்தான். ௨௯பின் ம்

அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: “நான் என்

ஜனத்தாேரா ேசர்க்கப்படப்ேபாகிேறன்;
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ஏத்தியனான எப்ெபேரானின் நிலத்தி ள்ள

ைகயிேல என்ைன என் பிதாக்கள கில்

அடக்கம் ெசய் ங்கள்” என் கட்டைளயிட் ;

௩0 அந்தக் ைக கானான் ேதசத்திேல

மம்ேரக் எதிராக மக்ேபலா எனப்பட்ட

நிலத்தில் இ க்கிற ;அைதநமக் ச் ெசாந்தக்

கல்லைறப் மயாகஇ க் ம்ப ,ஆபிரகாம்

ஏத்தியனானஎப்ெபேரான்ைகயில்அதற் ரிய

நிலத் டேன வாங்கினார். ௩௧ அங்ேக

ஆபிரகாைம ம் அவர் மைனவியாகிய

சாராைள ம் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அங்ேக

ஈசாக்ைக ம் அவர் மைனவியாகிய

ெரெபக்காைள ம் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;

அங்ேக ேலயாைள ம்அடக்கம்ெசய்ேதன். ௩௨

அந்த நில ம் அதில் இ க்கிற ைக ம்

ஏத்தின் மகன்களிடம ந் வாங்கப்பட்ட ”

என்றான். ௩௩யாக்ேகா தன் மகன்க க் க்

கட்டைளயிட் ந்தபின் , அவன் தன்

கால்கைளக் கட் ன்ேமல் மடக்கிக்ெகாண்

உயிர்ேபாய், தன் மக்கேளா ேசர்க்கப்பட்டான்.

௫0

அப்ெபா ேயாேசப் தன்

தகப்ப ைடய கத்தின்ேமல் வி ந் , அ ,

அவைன த்தம்ெசய்தான். ௨ பின் , தன்

தகப்ப ைடய உடைலப் பதப்ப த் ம்ப

ேயாேசப் தன் ேவைலக்காரர்களாகிய

ைவத்தியர்க க் க் கட்டைளயிட்டான்;

அப்ப ேய ைவத்தியர்கள் இஸ்ரேவைலப்

பதப்ப த்தினார்கள். ௩பதப்ப த்த 40 நாட்கள்

ஆ ம்;அப்ப ேயஅந்த நாட்கள் நிைறேவறன.
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எகிப்தியர்கள்அவ க்காக 70 நாட்கள் க்கம்

அ சரித்தார்கள். ௪ க்கம் அ சரிக் ம்

நாட்கள் ந்தபின், ேயாேசப் பார்ேவானின்

ம்பத்தாைர ேநாக்கி: “உங்கள் கண்களில்

எனக் தய கிைடத்ததானால், ங்கள்

பார்ேவா ைடய கா ேகட்க அவ க்

ெதரிவிக்கேவண் ய என்னெவன்றால், ௫

என் தகப்பனார் என்ைன ேநாக்கி:

இேதா, நான் மரணமைடயப்ேபாகிேறன்;

கானான் ேதசத்திேல நான் எனக்காக

ெவட் ைவத்தி க்கிற கல்லைறயிேல

என்ைன அடக்கம் ெசய்யேவண் ம் என்

என்னிடத்தில் ெசால் , உ திெமாழ

வாங்கிக்ெகாண்டார்; நான்அங்ேக ேபாய், என்

தகப்பைன அடக்கம்ெசய் வ வதற்

அ மதிெகா க்கேவண் க்ெகாள் கிேறன்

என் ெசால் ங்கள்” என்றான். ௬அதற் ப்

பார்ேவான்: “உன் தகப்பன் உன்னிடத்தில்

உ திெமாழ வாங்கிக்ெகாண்டப ேய, ேபாய்,

அவைர அடக்கம்ெசய் வா” என்றான். ௭

அப்ப ேய ேயாேசப் தன் தகப்பைன

அடக்கம்ெசய்யப் ேபானான். பார்ேவா ைடய

அரண்மைனயி ந்த ெபரியவர்களாகிய

அவ ைடயஅைனத் உயர்அதிகாரிக ம்

எகிப் ேதசத்தி ள்ளஅைனத் ெபரிேயா ம்,

௮ ேயாேசப்பின் ட்டார் அைனவ ம்,

அவ ைடய சேகாதரர்க ம், தகப்பன்

ட்டா ம் அவேனா டப் ேபானார்கள்.

தங்கள் ழந்ைதகைள ம், தங்கள்
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ஆ மா கைள ம்மாத்திரம் ேகாேசன்

நாட் ேலவிட் ப் ேபானார்கள். ௯இரதங்க ம்

திைர ர ம் அவேனா ேபானதினால்,

மக்கள் ட்டம் மக ம்அதிகமாயி ந்த . ௧0

அவர்கள் ேயார்தா க் ம கைரயில்

இ க்கிற ஆத்தாத்தின் ேபார்க்களத்திற்

வந்தேபா , அந்த இடத்திேல ெப ம்

லம்பலாகப் லம்பினார்கள். அங்ேக

தன் தகப்ப க்காக ஏ நாட்கள் க்கம்

அ சரித்தான். ௧௧ஆத்தாத்தின் களத்திேல

க்கம் அ சரிக்கிறைத அந்த ேதசத்தின்

மக்களாகிய கானானியர்கள் கண் : “இ

எகிப்திய க் ப் ெபரிய க்கம் அ சரித்தல்”

என்றார்கள். அதனால் ேயார்தா க்

அப்பால் இ க்கிற அந்த இடத்திற்

ஆேபல்ம ஸ்ரா ம் என் ம் ெபயர் உண்டான .

௧௨ யாக்ேகாபின் மகன்கள், தங்க க் க்

கட்டைளயிட் ந்தப ேய, ௧௩ அவைனக்

கானான் ேதசத்திற் க் ெகாண் ேபாய்,

ஆபிரகாம் மம்ேரக் எதிேர இ க்கிற மக்ேபலா

என் ம் நிலத்திேல தனக் ச் ெசாந்தக்

கல்லைறப் மயாக ஏத்தியனான

எப்ெபேரானிடத்தில் வாங்கின நிலத்தி ள்ள

ைகயிேல அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

௧௪ ேயாேசப் தன் தகப்பைன

அடக்கம்ெசய்தபின் ,அவ ம்அவ ைடய

சேகாதரர்க ம், அவ ைடய தகப்பைன

அடக்கம்ெசய்வதற் அவேனா டப்

ேபானவர்கள் அைனவ ம் எகிப்திற் த்
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தி ம்பினார்கள். ௧௫ தங்க ைடய

தகப்பன் மரணமைடந்தைத ேயாேசப்பின்

சேகாதரர்கள் கண் : “ஒ ேவைளேயாேசப்

நம்ைமப் பைகத் , நாம் அவ க் ச்

ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாங் க்காக ம்

நம்ைம பழவாங் வான்” என் ெசால் ,

ேயாேசப்பினிடத்தில் ஆள் அ ப்பி, ௧௬

“உம் ைடய சேகாதரர்கள் உமக் ப்

ெபால்லாங் ெசய்தி ந்தா ம், அவர்கள்

ெசய்த ேராகத்ைத ம் பாதகத்ைத ம் ர்

தய ெசய் மன்னிக்கேவண் ம் என்

உம் ைடய தகப்பனார் மரணமைட ன்ேன,

உமக் ச் ெசால் ம்ப கட்டைளயிட்டார். ௧௭

ஆைகயால், உம் ைடய தகப்பனா ைடய

ேதவ க் ஊழயக்காரராகிய நாங்கள் ெசய்த

ேராகத்ைத மன்னிக்கேவண் ம்” என்

அவ க் ச் ெசால்லச் ெசான்னார்கள்.

அவர்கள் அைத ேயாேசப் க் ச்

ெசான்னேபா , அவன் அ தான். ௧௮

பின் , அவ ைடய சேகாதரர்க ம் ேபாய்,

அவ க் ன்பாகத் தாழவி ந் : “இேதா,

நாங்கள் உமக் அ ைமகள்” என்றார்கள்.

௧௯ ேயாேசப் அவர்கைள ேநாக்கி:

பயப்படாதி ங்கள்; “நான் ேதவனா; ௨0 ங்கள்

எனக் த் ைமெசய்ய நிைனத் ர்கள்;

ேதவேனா,இப்ெபா நடந் வ கிறப ேய,

திரளான மக்கைள உயிேரா காக் ம்ப ,

அைத நன்ைமயாக யச்ெசய்தார். ௨௧

ஆதலால், பயப்படாதி ங்கள்; நான்
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உங்கைள ம் உங்கள் ழந்ைதகைள ம்

பராமரிப்ேபன்” என் ,அவர்க க் ஆ தல்

ெசால் ,அவர்கேளா ஆதரவாகப் ேபசினான்.

௨௨ ேயாேசப் ம் அவ ைடய தகப்பன்

ம்பத்தா ம் எகிப்திேல யி ந்தார்கள்.

ேயாேசப் 110வ டங்கள்உயிேரா ந்தான்.

௨௩ ேயாேசப் எப்பிரா க் ப் பிறந்த

ன்றாம் தைல ைறப் பிள்ைளகைள ம்

கண்டான்; மனாேசயின் மகனாகிய மா ரின்

பிள்ைளக ம் ேயாேசப்பின் ம யில்

வளர்க்கப்பட்டார்கள். ௨௪ ேயாேசப்

தன் சேகாதரர்கைள ேநாக்கி: “நான்

மரணமைடயப்ேபாகிேறன்; ஆனா ம்

ேதவன் உங்கைள நிச்சயமாகச் சந்தித் ,

ங்கள் இந்த ேதசத்ைதவிட் , தாம்

ஆபிரகா க் ம் ஈசாக் க் ம்யாக்ேகா க் ம்

ஆைணயிட் க் ெகா த்தி க்கிற ேதசத்திற் ப்

ேபாகச்ெசய்வார்என் ெசான்ன மல்லாமல்;

௨௫ ேதவன் உங்கைளச் சந்திக் ம்ேபா ,

என் எ ம் கைள இந்த இடத்தி ந்

ெகாண் ேபா ர்களாக” என் ம் ெசால் ;

ேயாேசப் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடத்தில்

உ திெமாழ வாங்கிக்ெகாண்டான். ௨௬

ேயாேசப் 110 வய ள்ளவனாக இறந்தான்.

அவ ைடய உடைலப் பதப்ப த்தி, எகிப்

ேதசத்தில் அவைன ஒ ெபட் யிேல

ைவத் ைவத்தார்கள்.
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யாத்திராகமம்

௧

எகிப்திற் ப் ேபான இஸ்ரேவ ைடய

மகன்களின் ெபயர்கள்: பன், சிம ேயான்,

ேலவி, தா, ௨ இசக்கார், ெச ேலான்,

ெபன்ய ன், ௩ தாண், நப்த , காத், ஆேசர்

என்பைவகேள. ௪ இவர்கள் யாக்ேகா டன்

தங்கள் தங்கள் ம்பங்கேளா ேபானார்கள்.

௫ ேயாேசப்ேபா அதற் ன்ேப எகிப்திற்

ேபாயி ந்தான். யாக்ேகாபின் சந்ததியார்கள்

எல்ேலா ம் எ ப ேபர். ௬ ேயாேசப் ம்

அவ ைடய சேகாதரர்கள் அைனவ ம்,

அந்தத் தைல ைறயினர் எல்ேலா ம்

மரணமைடந்தார்கள். ௭ இஸ்ரேவலர்கள்

அதிகமாக ப கி, ஏராளமாகப் ெப கிப்

பலத்தி ந்தார்கள்; ேதசம் அவர்களால்

நிைறந்த . ௮ ேயாேசப்ைப அறயாத திய

ராஜா ஒ வன் எகிப்தில் ேதான்றனான். ௯

அவன் தன் ைடய மக்கைள ேநாக்கி: “இேதா,

இஸ்ரேவலர்க ைடய மக்கள் நம்ைமவிட

ஏராளமானவர்க ம், பலத்தவர்க மாக

இ க்கிறார்கள். ௧0அவர்கள் ெப காதப ம்,

ஒ த்தம் உண்டானால், அவர்க ம்

நம் ைடய பைகவேரா , நமக்

விேராதமாக த்தம்ெசய் , ேதசத்ைதவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபாகாதப ம், நாம்

அவர்கைளக் ற த் ஒ ர்மானம்

ெசய்யேவண் ம்” என்றான். ௧௧

அப்ப ேய அவர்கைளச் ைம மக்கிற

ேவைலயினால் ஒ க் ம்ப , அவர்கள்ேமல்
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ேமற்பார்ைவயாளர்கைள ைவத்தார்கள்;

அப்ெபா அவர்கள் பார்ேவா க்காகப்

பித்ேதாம், ராமேசஸ் என் ம் ேசம ப் க்

கிடங் பட்டணங்கைளக் கட் னார்கள்.

௧௨ ஆனா ம் அவர்கைள எவ்வள

ஒ க்கினார்கேளா அவ்வளவாக அவர்கள்

ப கிப் ெப கினார்கள். ஆைகயால்

அவர்கள் இஸ்ரேவலர்கைளக் ற த்

எரிச்சல் அைடந்தார்கள். ௧௩ எகிப்தியர்கள்

இஸ்ரேவர்கைளக் ெகா ைமயாக

ேவைலவாங்கினார்கள். ௧௪ கலைவ ம்

ெசங்க மாகிய இைவகைளச் ெசய் ம்

ேவைலயா ம், வய ல் ெசய் ம் எல்லாவித

ேவைலயா ம்,அவர்க க் அவர்க ைடய

வாழ்க்ைகைய ம் கசப்பாக்கினார்கள்;

அவர்கைளக்ெகாண் ெசய்த எல்லா

ேவைலகளி ம், அவர்கைளக் ெகா ைமயாக

நடத்தினார்கள். ௧௫ அ மட் ம ல்லாமல்,

எகிப்தின் ராஜா சிப்பிராள், வாள் என் ம்

ெபய ைடய எபிெரய ம த் வச்சிக டன்

ேபசி: ௧௬ “ ங்கள் எபிெரய ெபண்க க்

பிரசவம் பார்க் ம்ேபா , அவர்கள்

மைணயின்ேமல் உட்கார்ந்தி க் ம்ேபா

பார்த் , ஆண்பிள்ைளயாக இ ந்தால்

ெகான் ேபா ங்கள், ெபண்பிள்ைளயாக

இ ந்தால் உயிேரா இ க்கட் ம்”

என்றான். ௧௭ ம த் வச்சிகேளா,

ேதவ க் ப் பயந்ததால், எகிப்தின்

ராஜா தங்க க் இட்ட கட்டைளப்ப
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ெசய்யாமல், ஆண்பிள்ைளகைள ம்

உயிேரா காப்பாற்றனார்கள். ௧௮அதினால்

எகிப்தின் ராஜா ம த் வச்சிகைளஅைழத் :

“ ங்கள் ஆண்பிள்ைளகைள உயிேரா

காப்பாற் கிற காரியம் என்ன” என்

ேகட்டான். ௧௯ அதற் ம த் வச்சிகள்

பார்ேவாைன ேநாக்கி: “எபிெரய ெபண்கள்

எகிப்திய ெபண்கைளப்ேபால் இல்ைல,

அவர்கள் நல்ல பல ள்ளவர்கள்;

ம த் வச்சி அவர்களிடம் ேபாவதற்

ன்ேப அவர்கள் பிரசவித் வி கிறார்கள்”

என்றார்கள். ௨0 இதினால் ேதவன்

ம த் வச்சிக க் நன்ைமெசய்தார். மக்கள்

ெப கி ம தி ம் பலத் ப்ேபானார்கள்.

௨௧ ம த் வச்சிகள் ேதவ க் ப்

பயந்ததால், அவர்க ைடய ம்பங்கள்

ெசழ க் ம்ப ச் ெசய்தார். ௨௨ அப்ெபா

பார்ேவான், “எபிெரய க் பிறக் ம்

ஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம் ைநல் நதியிேல

ேபாட ம், ெபண்பிள்ைளகைளெயல்லாம்

உயிேரா ைவக்க ம்” தன் ைடய மக்கள்

எல்ேலா க் ம் கட்டைளயிட்டான்.

௨

ேலவியின் ேகாத்திரத்தாரில் ஒ வன்

ேலவியின் மகள்களில் ஒ த்திையத்

தி மணம்ெசய்தான். ௨ அந்த ெபண்

கர்ப்பவதியாகி, ஒ ஆண்பிள்ைளையப்

ெபற் , அ அழ ள்ள என் கண் , அைத

ன் மாதங்கள் ஒளித் ைவத்தாள். ௩

அதன்பின் அவள் பிள்ைளைய
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ஒளித் ைவக்க யாமல், ஒ

நாணல்ெபட் ைய எ த் , அதற் ப் பிசி ம்

தா ம் சி, அதிேல பிள்ைளைய ைவத் ,

ைநல் நதிேயாரமாக நாண க் ள்ேள

ைவத்தாள். ௪ அதற் என்ன சம்பவிக் ம்

என்பைத அற ம்ப அதின் சேகாதரி

ரத்திேல நின் ெகாண் ந்தாள். ௫

அப்ெபா பார்ேவா ைடய மகள்

நதியில் ளிக்க வந்தாள்; அவ ைடய

பணிப்ெபண்கள் நதிேயாரத்தில்

உலாவினார்கள்; அவள் நாண க் ள்ேள

இ க்கிற ெபட் ையக் கண் , தன் ைடய

பணிப்ெபண்ைண அ ப்பி அைதக்

ெகாண் வ ம்ப ச் ெசய்தாள். ௬ அைதத்

திறந்தேபா பிள்ைளையக்கண்டாள்;

பிள்ைள அ த ; அவள் அதின்ேமல்

இரக்க ற் , “இ எபிெரயர்களின்

பிள்ைளகளில் ஒன் ” என்றாள். ௭

அப்ெபா அப்பிள்ைளயின் சேகாதரி

பார்ேவானின் மகைள ேநாக்கி: “உமக்

இந்தப் பிள்ைளைய வளர்க் ம்ப

எபிெரய ெபண்களில் பால்ெகா க்கிற

ஒ த்திைய நான் ேபாய் உம்மடத்தில்

அைழத் க்ெகாண் வரட் மா” என்றாள். ௮

அதற் ப் பார்ேவா ைடய மகள்:

“அைழத் க்ெகாண் வா” என்றாள். இந்தப்

ெபண் ேபாய்ப் பிள்ைளயின் தாையேய

அைழத் க்ெகாண் வந்தாள். ௯

பார்ேவா ைடய மகள்அவைள ேநாக்கி: “
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இந்தப் பிள்ைளைய எ த் க்ெகாண் ேபாய்,

அைத எனக்காக வளர்த்தி , நான்

உனக் ச் சம்பளம் ெகா க்கிேறன்”

என்றாள். அந்தப் ெபண், பிள்ைளைய

எ த் க்ெகாண் ேபாய், அைதவளர்த்தாள்.

௧0பிள்ைளெபரிதானேபா , அவள்அைதப்

பார்ேவா ைடய மகளிடம் ெகாண் ேபாய்

விட்டாள். அவ க் அவன் மகனானான்.

அவள்: “அவைன தண் ரி ந்

எ த்ேதன்” என் ெசால் , அவ க்

ேமாேச என் ெபயரிட்டாள். ௧௧ ேமாேச

ெபரியவனானகாலத்தில், அவன் தன் ைடய

சேகாதரர்களிடம் ேபாய், அவர்கள்

ைம மக்கிறைதப் பார்த் , தன் ைடய

சேகாதரர்களாகிய எபிெரயர்களில் ஒ வைன

ஒ எகிப்தியன் அ க்கிறைதக் கண் , ௧௨

அங் ம் இங் ம் பார்த் , ஒ வ ம் இல்ைல

என் அற ந் , எகிப்தியைன ெவட் ,

அவைன மண ேல ைதத் ப்ேபாட்டான்.

௧௩ அவன் ம நாளி ம் ெவளிேய

ேபானேபா , எபிெரய மனிதர்கள் இ வர்

சண்ைடயிட் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

அப்ெபா அவன்அநியாயம் ெசய்கிறவைன

ேநாக்கி: “ உன் ைடய ேதாழைனஅ க்கிற

ஏன்” என் ேகட்டான். ௧௪ அதற் அவன்:

“எங்கள்ேமல் உன்ைன அதிகாரியாக ம்

நியாயாதிபதியாக ம் ஏற்ப த்தினவன் யார்?

எகிப்தியைனக் ெகான் ேபாட்ட ேபால,

என்ைன ம் ெகான் ேபாட நிைனக்கிறாேயா”
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என்றான். அப்ெபா ேமாேச காரியம்

நிச்சயமாக ெவளிப்பட்ட என் பயந்தான்.

௧௫ பார்ேவான் அந்தக் காரியத்ைதக்

ேகள்விப்பட்டேபா , ேமாேசையக்

ெகாைலெசய்ய யற்சித்தான். ேமாேச

பார்ேவானிடத்தி ந் தப்பிேயா , தியான்

ேதசத்தில் ேபாய்த் தங்கி, ஒ கிணற்ற ன்

அ கில் உட்கார்ந்தி ந்தான். ௧௬ தியான்

ேதசத் ஆசாரிய க் ஏ மகள்கள்

இ ந்தார்கள்;அவர்கள் தங்கள் தகப்ப ைடய

ஆ க க் த் தண் ர் காட் ம்ப அங்ேக

வந் , தண் ர் எ த் , ெதாட் கைள

நிரப்பினார்கள். ௧௭அப்ெபா ேமய்ப்பர்கள்

வந் , அவர்கைளத் ரத்தினார்கள்;

ேமாேச எ ந் , அவர்க க் த் ைண

நின் , அவர்க ைடய ஆ க க் த்

தண் ர் காட் னான். ௧௮ அவர்கள்

தங்க ைடய தகப்பனாகிய ெர ேவ டம்

வந்தேபா , அவன்: “ ங்கள் இன் இத்தைன

க்கிரமாகவந்த ஏன்” என் ேகட்டான். ௧௯

அதற் அவர்கள்: “எகிப்தியன் ஒ வன்

ேமய்ப்பர்களின் ைகக க் எங்கைளத்

தப் வித் , எங்க க் த் தண் ர் எ த் க்

ெகா த் , ஆ க க் ம் தண் ர்

காட் னான்” என்றார்கள். ௨0 அப்ெபா

அவன் தன் ைடய மகள்கைளப் பார்த் ,

“அவன் எங்ேக? அந்த மனிதைன ங்கள்

விட் வந்த ஏன்? சாப்பி ம்ப அவைன

அைழத் க்ெகாண் வா ங்கள்” என்றான்.
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௨௧ ேமாேச அந்த மனிதனிடம் தங்கியி க்கச்

சம்மதித்தான். அவன் சிப்ேபாராள் என் ம்

தன் ைடயமகைளேமாேசக் க் ெகா த்தான்.

௨௨ அவள் ஒ மகைனப் ெபற்றாள். “நான்

அந்நிய ேதசத்தில் பரேதசியாக இ க்கிேறன்”

என் ெசால் , அவ க் ெகர்ேசாம்

என் ெபயரிட்டான். ௨௩ சிலகாலம்

ெசன்றபின் , எகிப்தின் ராஜா இறந்தான்.

இஸ்ரேவலர்கள் அ ைமத்தனத்தினால்

தவித் , ைறயிட் க்ெகாண் ந்தார்கள்;

அவர்கள் அ ைமத்தனத்தி ந்

ைறயி ம் சத்தம் ேதவசந்நிதியில் எட் ன .

௨௪ ேதவன்அவர்கள் ெப ச்ைசக்ேகட் , தாம்

ஆபிரகாேமா ம், ஈசாக்ேகா ம் யாக்ேகாேபா ம்

ெசய்த உடன்ப க்ைகைய நிைன ர்ந்தார்.

௨௫ ேதவன் இஸ்ரேவலர்கைளப் பார்த்தார்;

ேதவன்அவர்கைளநிைனத்த ளினார்.

௩

ேமாேச தியான் ேதசத்தின்ஆசாரியனாக

இ ந்த தன் ைடய மாமனாகிய எத்திேராவின்

ஆ கைள ேமய்த் வந்தான். அவன்

ஆ கைள வனாந்திரத்தில் ரமாக நடத்தி,

ேதவ ைடய மைலயாகிய ஓேரப்வைர

வந்தான். ௨ அங்ேக ெயேகாவா ைடய

தன் ஒ ட்ெச யின் ந வி ந்

உண்டானஅக்கினித்தழ ல் நின் அவ க்

தரிசனமானார். அப்ெபா அவன்

உற் ப்பார்த்தான்; ட்ெச அக்கினியால்

பற்ற எரிந் ம், அ ெவந் ேபாகாமல்

இ ந்த . ௩ அப்ெபா ேமாேச: “இந்த
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ட்ெச ெவந் ேபாகாமல் இ க்கிற ஏன்,

நான்அ கில் ேபாய் இந்தஅற் தக்காட்சிையப்

பார்ப்ேபன்” என்றான். ௪அவன்பார்க் ம்ப

அ கில் வ கிறைதக் ெயேகாவா கண்டார்.

ட்ெச யின் ந வி ந் ேதவன்அவைன

ேநாக்கி: “ேமாேச, ேமாேச” என் ப்பிட்டார்.

அவன்: “இேதா, அ ேயன்” என்றான். ௫

அப்ெபா அவர்: “இங்ேக அ கில்

வராமல் இ ; உன் ைடய கால்களில்

இ க்கிற காலணிையக் கழற்ற ப்ேபா ;

நிற்கிற இடம் பரி த்த ம ” என்றார்.

௬ பின் ம் அவர்: “நான் ஆபிரகாம ன்

ேதவ ம் ஈசாக்கின் ேதவ ம் யாக்ேகாபின்

ேதவ மாகிய உன் பிதாக்க ைடய ேதவனாக

இ க்கிேறன்” என்றார். ேமாேச ேதவைன

ேநாக்கிப்பார்க்க பயந்ததால், தன் ைடய

கத்ைத க்ெகாண்டான். ௭அப்ெபா

ெயேகாவா: “எகிப்தி க்கிற என் ைடய

மக்களின் உபத்திரவத்ைத நான் பார்த் ,

ேமற்பார்ைவயாளர்களால்அவர்கள் இ கிற

க் ரைலக் ேகட்ேடன், அவர்கள் ப கிற

ேவதைனகைள ம் அற ந்தி க்கிேறன். ௮

அவர்கைள எகிப்தியர்களின் ைகக க்

வி தைலயாக்க ம், அவர்கைள அந்த

ேதசத்தி ந் க்கி, கானானியர்க ம்,

ஏத்தியர்க ம், எேமாரியர்க ம்,

ெபரிசியர்க ம், ஏவியர்க ம், எ சியர்க ம்

இ க்கிற இடமாகிய ெசழ ப்பான நல ம்

விசால மான ேதசத்தில் ெகாண் ேபாய்ச்
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ேசர்க்க ம் இறங்கிேனன். ௯ இப்ெபா ம்

இஸ்ரேவல் மக்களின் க் ரல் என் ைடய

சந்நிதியில் வந் எட் ன ; எகிப்தியர்கள்

அவர்கைள ஒ க் கிற ஒ க் தைல ம்

கண்ேடன். ௧0 இஸ்ரேவல் மக்களாகிய

என் ைடய மக்கைள எகிப்தி ந்

அைழத் வ ம்ப உன்ைனபார்ேவானிடம்

அ ப் ேவன்வா” என்றார். ௧௧அப்ெபா

ேமாேச ேதவைன ேநாக்கி: “பார்ேவானிடம்

ேபாக ம், இஸ்ரேவலர்கைளஎகிப்தி ந்

அைழத் வர ம், நான் எம்மாத்திரம்

என்றான். ௧௨அதற் அவர்: “நான் உன்ேனா

இ ப்ேபன்; மக்கைள எகிப்தி ந்

அைழத் வந்தபின் , ங்கள்இந்தமைலயில்

ேதவ க் ஆராதைன ெசய் ர்கள்; நான்

உன்ைனஅ ப்பிேனன் என்பதற் இ ேவ

அைடயாளம்” என்றார். ௧௩அப்ெபா ேமாேச

ேதவைன ேநாக்கி: “நான் இஸ்ரேவலர்களிடம்

ேபாய், உங்கள் ன்ேனார்க ைடய ேதவன்

உங்களிடம் என்ைன அ ப்பினார் என்

அவர்க க் ச் ெசால் ம்ேபா ,அவ ைடய

நாமம் என்னஎன் அவர்கள் என்னிடத்தில்

ேகட்டால், நான் அவர்க க் என்ன

ெசால் ேவன்” என்றான். ௧௪ அதற்

ேதவன்: “இ க்கிறவராக இ க்கிேறன் என்

ேமாேச டன் ெசால் , இ க்கிேறன் என்பவர்

என்ைன உங்களிடத்திற் அ ப்பினார் என்

இஸ்ரேவலர்க டன் ெசால்” என்றார்.

௧௫ ேம ம், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி:
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“ஆபிரகாம ன் ேதவ ம், ஈசாக்கின் ேதவ ம்,

யாக்ேகாபின் ேதவ மாக இ க்கிற உங்கள்

ன்ேனார்க ைடயேதவனாகியெயேகாவா

என்ைன உங்களிடம் அ ப்பினார் என்

இஸ்ரேவலர்க க் ெசால்; என்ைறக் ம்

இ ேவ என் ைடய நாமம், தைல ைற

தைல ைறேதா ம்இ ேவஎன்ெறன்ைறக் ம்

என் ைடய நாமம். ௧௬ ேபாய்,

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கைளக் ட் ,

அவர்களிடத்தில்: ஆபிரகாம், ஈசாக் ,

யாக்ேகா என்பவர்க ைடய ேதவனாக

இ க்கிற உங்கள் ன்ேனார்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா எனக் தரிசனமாகி,

உங்கைள நிச்சயமாக சந்தித் , எகிப்தில்

உங்க க் ச் ெசய்யப்பட்டைதக் கண்ேடன்

என் ம், ௧௭ நான் உங்கைள எகிப்தின்

சி ைமயி ந் க்கி, நல்ல விைளச்சல்

உள்ள ெசழ ப்பான ேதசமாகிய கானானியர்கள்,

ஏத்தியர்கள், எேமாரியர்கள், ெபரிசியர்கள்,

ஏவியர்கள், எ சியர்க ைடய ேதசத்திற் க்

ெகாண் ேபாேவன் என் ம் ெசான்ேனன்

என் ெசால். ௧௮ அவர்கள் உன் ைடய

வார்த்ைதைய ேகட்பார்கள்; அப்ெபா ம்

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்க ம் எகிப்தின்

ராஜாவினிடம் ேபாய்: எபிெரயர்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா எங்கைளச் சந்தித்தார்;

இப்ெபா ம் நாங்கள் வனாந்திரத்தில் ன்

நாட்கள் பயணம்ேபாய், எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் ப யி ம்ப எங்கைளப்
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ேபாகவிடேவண் ெமன் ெசால் ங்கள். ௧௯

ஆனா ம், எகிப் ராஜா என் ைடயைகயின்

வல்லைமையக் கண்டாெலாழய, உங்கைளப்

ேபாகவிடமாட்டான் என் நான்அறேவன். ௨0

ஆைகயால், நான் என் ைடயைகைய ட் ,

எகிப்தின் ந வில் நான் ெசய் ம் எல்லாவித

அற் தங்களா ம் அைத வாதிப்ேபன்;

அதற் ப்பின் அவன் உங்கைளப்

ேபாகவி வான். ௨௧ அப்ெபா இந்த

மக்க க் எகிப்தியர்களின் கண்களில் தய

கிைடக்கச்ெசய்ேவன்; ங்கள் ேபா ம்ேபா

ெவ ைமயாகப் ேபாவதில்ைல. ௨௨ஒவ்ெவா

ெபண் ம், தன்தன்அயலகத்தாளிடத்தி ம்

தன்தன் ட் ல் தங் கிறவளிடத்தி ம்,

ெவள்ளிைய ம், ெபான் நைககைள ம்,

ஆைடகைள ம் ேகட் வாங் வாள்;

அைவகைள உங்க ைடய மகன்க க் ம்

உங்க ைடய மகள்க க் ம் அணிவித் ,

எகிப்தியர்கைளக் ெகாள்ைளயி ர்கள்”

என்றார்.

௪

அப்ெபா ேமாேச: “அவர்கள் என்ைன

நம்பமாட்டார்கள்; என் ைடயவார்த்ைதைய

ேகட்கமாட்டார்கள்; ெயேகாவா உனக் த்

தரிசனமாகவில்ைலஎன் ெசால் வார்கள்”

என்றான். ௨ ெயேகாவா அவைன ேநாக்கி:

“உன் ைடய ைகயில் இ க்கிற என்ன”

என்றார். “ஒ ேகால்” என்றான். ௩ “அைதத்

தைரயிேல ேபா ” என்றார்; அவன் அைதத்

தைரயிேல ேபாட்டேபா , அ பாம்பாக
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மாறய ; ேமாேச அதற் விலகி ஓ னான்.

௪ அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “உன் ைடயைகைய ட் , அதின்

வாைலப் பி ” என்றார்; அவன் தன் ைடய

ைகைய ட் , அைதப் பி த்தேபா , அ

அவ ைடய ைகயிேல ேகாலான . ௫

ஆபிரகாம ன் ேதவ ம் ஈசாக்கின் ேதவ ம்

யாக்ேகாபின் ேதவ மாக இ க்கிற தங்கள்

ன்ேனார்க ைடயேதவனாகியெயேகாவா

உனக் தரிசனமானைதஅவர்கள் நம் வதற்

இ ேவ அைடயாளம் என்றார். ௬ ேம ம்,

ெயேகாவா அவைன ேநாக்கி: “உன் ைகைய

உன் ைடயம யிேல ேபா ” என்றார்; அவன்

தன்ைகையத் தன் ைடயம யிேல ேபாட் ,

அைத ெவளிேய எ க் ம்ேபா , இேதா,

அவ ைடய ைக உைறந்த பனிையப்ேபால

ெவண் ஷ்டம் பி த்தி ந்த . ௭ அவர்:

“உன் ைடய ைகையத் தி ம்ப ம்

உன் ைடய உன் ம யிேல ேபா ” என்றார்.

அவன் தன் ைடய ைகையத் தி ம்பத்

தன் ைடய ம யிேல ேபாட் , ண் ம்

ெவளிேய எ த்தேபா , அ தி ம்ப

அவ ைடய மற்றச் சைதையப்ேபாலான .

௮ அப்ெபா அவர்: “ ந்தின

அைடயாளத்ைதஅவர்கள் கண் , உன்ைன

நம்பாம ம் உன் ைடய வார்த்ைதகைளக்

ேகட்காம ம்ேபானால், பிந்தின

அைடயாளத்ைதக் கண் நம் வார்கள். ௯

இந்த இரண் அைடயாளங்கைள ம்அவர்கள்
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நம்பாம ம், உன் ைடய வார்த்ைதையக்

ேகட்காம ம் இ ந்தால், அப்ெபா

நதியின் தண் ைரஎ த் நிலத்தில்ஊற் ;

நதியில் எ த்த தண் ர் காய்ந்த நிலத்தில்

இரத்தமா ம்” என்றார். ௧0அப்ெபா ேமாேச

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: “ஆண்டவேர,

இதற் ன்பாவ , ேதவ ர் உம

அ ேயேனா ேபசினதற் ப் பின்பாவ

நான் ேபச்சில் வல்லவன் இல்ைல; நான்

திக் வா ம் மந்த நா ம் உள்ளவன்”

என்றான். ௧௧ அப்ெபா ெயேகாவா

அவைன ேநாக்கி: “மனித க் வாைய

உண்டாக்கியவர் யார்? ஊைமயைன ம்,

ெசவிடைன ம், பார்ைவ ள்ளவைன ம்,

பார்ைவயற்றவைன ம் உண்டாக்கினவர் யார்?

ெயேகாவாவாகிய நான் அல்லவா? ௧௨

ஆதலால், ேபா; நான் உன் ைடயவாேயா

இ ந் , ேபசேவண் யைத உனக் ப்

ேபாதிப்ேபன்” என்றார். ௧௩ அதற் அவன்:

“ஆண்டவேர. ர் அ ப்ப வி ம் கிற

யாைரயாவ அ ப் ம்” என்றான். ௧௪

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசயின்ேமல்

ேகாபப்பட் : “ேலவியனாகிய ஆேரான்

உன் ைடய சேகாதரன் அல்லவா? அவன்

நன்றாக ேப கிறவன் என் அறேவன்; அவன்

உன்ைனச் சந்திக்கப் றப்பட் வ கிறான்;

உன்ைனக் கா ம்ேபா அவ ைடய

இ தயம் மகி ம். ௧௫ அவ டன் ேபசி,

அவன்வாயில் வார்த்ைதகைளப் ேபா ; நான்



யாத்திராகமம் 244

உன் ைடயவாயி ம் அவ ைடயவாயி ம்

இ ந் , ங்கள் ெசய்யேவண் யைத

உங்க க் க் காட் ேவன். ௧௬ அவன்

உனக் ப் பதிலாக மக்கேளா ேப வான்;

இந்தவிதமாக அவன் உனக் வாயாக

இ ப்பான்; அவ க் ேதவனாகஇ ப்பாய்.

௧௭இந்தக் ேகாைல ம் உன் ைடயைகயிேல

பி த் க்ெகாண் ேபா, இதனால்

அைடயாளங்கைளச் ெசய்வாய்” என்றார். ௧௮

ேமாேச தன் ைடய மாமனாகிய எத்திேராவிடம்

வந் : “நான் எகிப்தி க்கிற என் ைடய

சேகாதரர்களிடத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாய்,

அவர்கள் இன் ம் உயிேரா இ க்கிறார்களா

என் பார்க் ம்ப ப் றப்பட் ப்ேபாக

உத்திர தரேவண் ம்” என்றான். அப்ெபா

எத்திேரா ேமாேசைய ேநாக்கி: “ கமாகப்

ேபாய்வா ம்” என்றான். ௧௯ பின் ம்

ெயேகாவா தியானிேல ேமாேசைய ேநாக்கி: “

எகிப்திற் த் தி ம்பிப் ேபா, உன் ைடய

உயிைரஎ க்கத்ேத னமனிதர்கள் எல்ேலா ம்

இறந் ேபானார்கள்” என்றார். ௨0அப்ெபா

ேமாேச தன் ைடய மைனவிைய ம்

தன் ைடய பிள்ைளகைள ம்

க ைதயின் ேமல் ஏற்ற க்ெகாண் , எகிப்

ேதசத்திற் த் தி ம்பினான்; ேதவ ைடய

ேகாைல ம் ேமாேச தன் ைடய ைகயிேல

பி த் க்ெகாண் ேபானான். ௨௧அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “ எகிப்திேல

தி ம்பிப்ேபாய்ச் ேசர்ந்தபின் , நான்
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உன் ைடய ைகயில் ெகா த்தி க்கிற

அற் தங்கள் யாைவ ம் பார்ேவா க்

ன்பாக ெசய் ம்ப எச்சரிக்ைகயாக இ ;

ஆனா ம், நான்அவ ைடயஇ தயத்ைதக்

க னப்ப த் ேவன்; அவன் மக்கைளப்

ேபாகவிடமாட்டான். ௨௨ அப்ெபா

பார்ேவாேனா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் என் ைடய

மகன், என் ைடய த்தமகன். ௨௩ எனக்

ஆராதைனெசய் ம்ப என் ைடயமகைன

அ ப்பிவி என் கட்டைளயி கிேறன்;

அவைன விடமாட்ேடன் என் ெசான்னால்

நான் உன் ைடய மகைன, உன் ைடய

த்தமகைனெகால் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசான்னார் என் ெசால்” என்றார். ௨௪

வழயிேல தங் ம் இடத்தில் ெயேகாவா

ேமாேசக் எதிராக வந் , அவைனக்

ெகால்லநிைனத்தார். ௨௫ அப்ெபா

சிப்ேபாராள் ஒ ர்ைமயான கல்ைலஎ த் ,

தன் மக ைடய னித்ேதாைல அ த் ,

அைத அவ ைடய கால்க க் ன்பாக

ேபாட் : “ ர் எனக் இரத்தசம்பந்தமான

கணவன்” என்றாள். ௨௬ பின் அவர்

அவைனவிட் விலகினார். அப்ெபா

அவள்: “வி த்தேசதனத்தினால் ர் எனக்

இரத்தசம்பந்தமான கணவன்” என்றாள். ௨௭

ஆேராைன ேநாக்கி: “ வனாந்திரத்தில்

ேமாேசைய சந்திக்கப்ேபா” என்றார். அவன்

ேபாய், ேதவ ைடய மைலயில் அவைனச்
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சந்தித் , அவைன த்தம ட்டான். ௨௮

அப்ெபா ேமாேச தன்ைன அ ப்பின

ெயேகாவா ைடய எல்லா வார்த்ைதகைள ம்

அவர் தனக் க் கட்டைளயிட்ட எல்லா

அைடயாளங்கைள ம் ஆேரா க் த்

ெதரிவித்தான். ௨௯ ேமாேச ம் ஆேரா ம்

ேபாய், இஸ்ரேவலர்க ைடய ப்பர்கள்

எல்ேலாைர ம் வரச் ெசய்தார்கள். ௩0

ெயேகாவா ேமாேசக் ச் ெசால் ய எல்லா

வார்த்ைதகைள ம் ஆேரான் ெசால் ,

மக்களின் கண்க க் ன்பாக அந்த

அைடயாளங்கைள ம் ெசய்தான். ௩௧

மக்கள் வி வாசித்தார்கள்; ெயேகாவா

இஸ்ரேவலர்கைளச் சந்தித்தார் என் ம்,

அவர்க ைடய உபத்திரவங்கைளக்

கண்ேணாக்கிப் பார்த்தார் என் ம்,

அவர்கள் ேகட்டேபா , தைல னிந்

ெதா ெகாண்டார்கள்.

௫

பின் , ேமாேச ம் ஆேரா ம்

பார்ேவானிடம் ேபாய்: “இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா வனாந்திரத்திேல

எனக் ப் பண் ைக ெகாண்டா ம்ப

என் ைடய மக்கைளப் ேபாகவிடேவண் ம்

என் ெசால் கிறார்” என்றார்கள். ௨அதற் ப்

பார்ேவான்: “நான் இஸ்ரேவைலப் ேபாகவிடக்

ெயேகாவாவின்வார்த்ைதையக் ேகட்கிறதற்

அவர் யார்? எனக் ெயேகாவாைவெதரியா ;

நான் இஸ்ரேவைலப் ேபாகவிடமாட்ேடன்”

என்றான். ௩ அப்ெபா அவர்கள்:
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“எபிெரயர்க ைடய ேதவன் எங்கைளச்

சந்தித்தார்; நாங்கள் வனாந்திரத்தில்

ன் நாட்கள் பயணமாக ேபாய், எங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவிற் ப யி ம்ப

ேபாகவிடேவண் ம்; ேபாகாம ந்தால்,அவர்

ெகாள்ைளேநாைய ம், பட்டயத்ைத ம்

எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்வார்” என்றார்கள்.

௪ எகிப்தின் ராஜா அவர்கைள ேநாக்கி:

“ேமாேச ம் ஆேரா மாகிய ங்கள் மக்கைளத்

தங்க ைடய ேவைலகைளவிட் க்

கைலயச்ெசய்கிற என்ன? உங்கள்

ைமகைளச் மக்கப்ேபாங்கள்” என்றான். ௫

பின் ம் பார்ேவான்: “இேதா, ேதசத்தில் மக்கள்

ம தியாக இ க்கிறார்கள்; அவர்கள் ைம

மக்கிறைதவிட் ஓய்ந்தி க் ம்ப

ெசய்கி ர்கேள” என்றான். ௬ அன்ற ம்,

அந்த நாளிேல பார்ேவான் மக்களின்

ேமற்பார்ைவயாளர்கைள ம்அவர்க ைடய

தைலவர்கைள ம் ேநாக்கி: ௭ “ெசங்கல்

ேவைலக் ங்கள் ன்ேபாலஇனி மக்க க்

ைவக்ேகால் ெகா க்கேவண்டாம்;

அவர்கள் தாங்கேள ேபாய்த் தங்க க்

ைவக்ேகால் ேசர்க்கட் ம். ௮அவர்கள் ன்

ெசய் ெகா த்த கணக்கின்ப ேய ெசங்கல்

ெசய் ம்ப ெசால் ங்கள்; அதிேல ங்கள்

ஒன் ம் ைறக்கேவண்டாம், அவர்கள்

ேசாம்ேபறகளாக இ க்கிறார்கள்; அதினால்

நாங்கள் ேபாய் எங்க ைடய ேதவ க் ப்

ப யி ேவாம் என் க் ர கிறார்கள்.
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௯ அந்த மனிதர்கள்ேமல் ன்ைபவிட

அதிக ேவைலையச் மத் ங்கள், அதில்

அவர்கள் கஷ்டப்படட் ம்; அவர்கள்

ண்வார்த்ைதகைளக் ேகட்கவிடா ர்கள்”

என் கட்டைளயிட்டான். ௧0 அப்ெபா

மக்களின் ேமற்பார்ைவயாளர்க ம்அவர்கள்

தைலவர்க ம் றப்பட் ப்ேபாய் மக்கைள

ேநாக்கி: “உங்க க் ைவக்ேகால்

ெகா ப்பதில்ைல; ௧௧ ங்கேள ேபாய்

உங்க க் கிைடக்கிற இடங்களில்

ைவக்ேகால் ேசகரி ங்கள்; ஆனா ம்

உங்க ைடய ேவைலயில் ஒன் ம்

ைறக்கப்ப வதில்ைல என் பார்ேவான்

ெசால் கிறார்” என்றார்கள். ௧௨அப்ெபா

ைவக்ேகா க் ப் பதிலாக அதின்

தாள கைளச் ேசர்க் ம்ப மக்கள்

எகிப் ேதசம் எங் ம் அைலந் திரிந்தார்கள்.

௧௩ ேமற்பார்ைவயாளர்கள் அவர்கைள ேநாக்கி:

ைவக்ேகால் இ ந்த நாளில் ெசய்தப ேய

உங்கள் ேவைலகைள ஒவ்ெவா நாளி ம்

ெசய் ங்கள் என் ெசால் ,

அவர்கைளத் அவசரப்ப த்தினார்கள். ௧௪

பார்ேவா ைடய ேமற்பார்ைவயாளர்கள்

இஸ்ரேவலர்கள் ேமல்ைவத்தஅவர்க ைடய

தைலவர்கைள ேநாக்கி: “ெசங்கல் ேவைலயில்

ங்கள் ன் ெசய்த ேபால ேநற் ம்

இன் ம் ஏன் ெசய்யவில்ைல” என்

ேகட் , அவர்கைள அ த்தார்கள். ௧௫

அப்ெபா இஸ்ரேவலர்களின் தைலவர்கள்
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பார்ேவானிடம் ேபாய் க் ர ட் : “உம

அ யார்க க் ர் இப்ப ச் ெசய்கிற என்ன?

௧௬ உம அ யார்க க் ைவக்ேகால்

ெகா க்காமல் இ ந் ம், ெசங்கல்

அ க்கேவண் ம் என் எங்க க் ச்

ெசால் கிறார்கள்; உம் ைடய மக்களிடம்

ற்றம் இ க்க, உம அ யார்களாகிய

நாங்கள்அ க்கப்ப கிேறாம்” என்றார்கள். ௧௭

அதற் அவன்: “ ங்கள் ேசாம்ேபறகளாக

இ க்கி ர்கள்; அதினால்தான் ேபாகேவண் ம்,

ெயேகாவா க் ப் ப யிடேவண் ம்

என்கி ர்கள். ௧௮ ேபாய், ேவைல

ெசய் ங்கள், உங்க க் ைவக்ேகால்

ெகா க்கப்ப வதில்ைல; ஆனா ம்

கணக்கின்ப ேய ங்கள் ெசங்கைலஅ த் க்

ெகா க்கேவண் ம்” என்றான். ௧௯ ங்கள்

ஒவ்ெவா நாளி ம் அ க்கேவண் ய

ெசங்க ேலஒன் ம் ைறக்கக் டா என்

ெசால்லப்பட்டதால், இஸ்ரேவலர்களின்

தைலவர்கள் தங்க க் இக்கட் வந்த

என் கண்டார்கள். ௨0 அவர்கள்

பார்ேவா ைடய ச கத்ைத விட் ப்

றப்ப ம்ேபா , வழயில் நின்ற ேமாேசக் ம்

ஆேரா க் ம் எதிர்ப்பட் , ௨௧அவர்கைள

ேநாக்கி: “ ங்கள் பார்ேவானின் கண்க க்

ன்பாக ம் அவ ைடய ேவைலக்காரர்களின்

கண்க க் ன்பாக ம் எங்க ைடய

வாசைனையக் ெக த் , எங்கைளக்

ெகால் ம்ப அவர்க ைடய ைகயிேல
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பட்டயத்ைதக் ெகா த்ததால், ெயேகாவா

உங்கைளப் பார்த் நியாயம் ர்க்கக்கடவர்”

என்றார்கள். ௨௨ அப்ெபா ேமாேச

ெயேகாவாவிடம் தி ம்பிப்ேபாய்: “ஆண்டவேர,

இந்த மக்க க் த் ங் வரச்ெசய்தெதன்ன?

ஏன் என்ைன அ ப்பி ர்? ௨௩ நான் உம

நாமத்ைதக்ெகாண் ேப ம்ப பார்ேவானிடம்

ெசன்ற தல் அவன் இந்த மக்கைள

உபத்திரவப்ப த் கிறான்; ர் உம் ைடய

மக்கைள வி தைலயாக்கவில்ைலேய”

என்றான்.

௬

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “நான் பார்ேவா க் ச் ெசய்வைத

இப்ெபா காண்பாய்; என் வ ைமயான

ைகையக் கண் அவர்கைளப் ேபாகவிட் ,

அவர்கைளத் தன் ைடய ேதசத்தி ந்

ரத்திவி வான்” என்றார். ௨ ேம ம்,

ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்கி: “நான்

ேயேகாவா, ௩ சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவன் என் ம் நாமத்தினால் நான்

ஆபிரகா க் ம் ஈசாக் க் ம்யாக்ேகா க் ம்

தரிசனமாேனன்; ஆனா ம் ேயேகாவா

என் ம் என் ைடய நாமத்தினால் நான்

அவர்க க் அறயப்படவில்ைல. ௪

அவர்கள் பரேதசிகளாகத் தங்கின ேதசமாகிய

கானான்ேதசத்ைத அவர்க க் க்

ெகா ப்ேபன் என் நான் அவர்கேளா

என் ைடய உடன்ப க்ைகைய ம்

ஏற்ப த்தியி க்கிேறன். ௫ எகிப்தியர்கள்
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அ ைமயாக ைவத்தி க்கிற

இஸ்ரேவலர்களின் ெப ச்ைச ம் நான்

ேகட் , என் ைடய உடன்ப க்ைகைய

நிைனத்ேதன். ௬ஆதலால், இஸ்ரேவலர்கைள

ேநாக்கி: நாேன ெயேகாவா, உங்கள்ேமல்

எகிப்தியர்கள் மத்தின ைமகைள க்கி

நான் உங்கைள வி வித் , உங்கைள

அவர்கள் அ ைமத்தனத்திற் ,

ங்கலாக்கி, பலத்த ைகயினா ம், மகா

தண்டைனகளினா ம் உங்கைள

ட் , ௭ உங்கைள எனக் மக்களாகச்

ேசர்த் க்ெகாண் , உங்க க் ேதவனாக

இ ப்ேபன்; உங்கள்ேமல் எகிப்தியர்கள்

மத்தின ைமகைள க்கி உங்கைள

வி விக்கிற உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா நான் என் அற ர்கள். ௮

ஆபிரகா க் ம் ஈசாக் க் ம்யாக்ேகா க் ம்

ெகா ப்ேபன் என் நான் ஆைணயிட்ட

ேதசத்தில் உங்கைளக் ெகாண் ேபாய், அைத

உங்க க் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா ப்ேபன்;

நான் ெயேகாவா என் அவர்க க் ச்

ெசால் என்றார். ௯ இப்ப யாக ேமாேச

இஸ்ரேவலர்க க் ச் ெசான்னான்; அவர்கேளா

மனவ த்தத்தா ம் ெகா ைமயான

ேவைலயா ம் ேமாேசயின் வார்த்ைதகைள

ேகட்காமற்ேபானார்கள். ௧0பின் , ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௧ “ எகிப்தின்

ராஜாவாகிய பார்ேவானிடம் ேபாய், அவன்

தன் ைடய ேதசத்தி ந் இஸ்ரேவல்
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மக்கைளப் ேபாகவி ம்ப அவ டன் ேப ”

என்றார். ௧௨ ேமாேச ெயேகாவா ைடய

சந்நிதானத்தில் நின் , “இஸ்ரேவலர்கேள நான்

ெசால்வைதக் ேகட்கவில்ைல; பார்ேவான்

எப்ப நான் ெசால்வைதக் ேகட்பான்?

நான் திக் வா ள்ளவன்” என்றான். ௧௩

ெயேகாவா ேமாேசேயா ம்ஆேராேனா ம் ேபசி,

இஸ்ரேவலர்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

அைழத் க்ெகாண் ேபா ம்ப , அவர்கைள

இஸ்ரேவலர்களிடத்திற் ம் எகிப்தின்

ராஜாவாகிய பார்ேவானிடத்திற் ம் கட்டைளக்

ெகா த் அ ப்பினார். ௧௪அவர்க ைடய

தகப்பன்மார்க ைடய ட்டார்களின்

தைலவர்கள் யாெரன்றால், இஸ்ரேவ க்

த ல் பிறந்தவனாகிய ப ைடய

மகன்கள் ஆேனாக் , பல் , எஸ்ேரான்,

கர் ; இவர்கள் ப ைடய வம்சங்களின்

தைலவர்கள். ௧௫ சிம ேயானின் மகன்கள்

எ ேவல், யாம ன், ஓகாத், யா ன், ேசாகார்,

கானானிய ெபண்ணின் மகனாகிய ச ல்;

சிம ேயா ைடயவம்சங்களின் தைலவர்கள்

இவர்கேள. ௧௬வம்சப்பட் ய ன்ப பிறந்த

ேலவியின் மகன்க ைடய ெபயர்கள்,

ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பைவகள்.

ேலவி ற் ப்பத்ேத வ டங்கள் உயிேரா

இ ந்தான். ௧௭ அவரவர் வம்சங்களின்ப

பிறந்த ெகர்ேசானின் மகன்கள் ப்னி, ேமயி

என்பவர்கள். ௧௮ ேகாகாத்தின் மகன்கள்

அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசிேயல்
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என்பவர்கள்; ேகாகாத் ற் ப்பத் ன்

வ டங்கள் உயிேரா இ ந்தான். ௧௯

ெமராரியின் மகன்கள் மேக , சி

என்பவர்கள்; அவரவர் சந்ததியின்ப

ேலவியி ைடய வம்சங்களின் தைலவர்கள்

இவர்கேள. ௨0 அம்ராம் தன் ைடய

அத்ைதயாகிய ேயாெகேபத்ைதத் தி மணம்

ெசய்தான்; அவள்அவ க் ஆேராைன ம்

ேமாேசைய ம் ெபற்றாள்; அம்ராம்

ற் ப்பத்ேத வ டங்கள் உயிேரா

இ ந்தான். ௨௧இத்ேசயாரின் மகன்கள் ேகாரா ,

ெநப்ேபக், சிக்ரி என்பவர்கள். ௨௨ஊசிேய ன்

மகன்கள் சாேயல், எல்சாபான், சித்ரி

என்பவர்கள். ௨௩ ஆேரான் அம்மனதாபின்

மக ம் நகேசானின் சேகாதரி மாகிய

எ சபாைள தி மணம் ெசய்தான்; இவள்

அவ க் நாதாைப ம், அபி ைவ ம்,

எெலயசைர ம், இத்தாமாைர ம் ெபற்றாள். ௨௪

ேகாராகின் மகன்கள் ஆ ர், எல்க்கானா,

அபியாசாப் என்பவர்கள்; ேகாராகியர்களின்

வம்சத்தைலவர்கள் இவர்கேள. ௨௫ஆேரானின்

மகனாகிய எெலயாசார் த்திேய ைடய

மகள்களில் ஒ த்திையத் தி மணம் ெசய்தான்,

அவள்அவ க் ப் பிெனகாைசப்ெபற்றாள்;

அவரவர் வம்சங்களின்ப ேலவியர்க ைடய

தகப்பன்மார்களாகிய தைலவர்கள் இவர்கேள.

௨௬இஸ்ரேவலர்கைளஅணியணியாக எகிப்

ேதசத்தி ந் நடத்திக்ெகாண் ேபாவதற் க்

ெயேகாவால் கட்டைள” ெபற்ற ஆேரா ம்
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ேமாேச ம் இவர்கேள. ௨௭இஸ்ரேவலர்கைள

எகிப்தி ந் நடத்திக்ெகாண் ேபாவதற் ,

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவாேனா ேபசின

ேமாேச ம் ஆேரா ம் இவர்கேள. ௨௮

ெயேகாவா எகிப் ேதசத்தில் ேமாேசேயா

ேபசின நாளில்; ௨௯ ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “நாேனெயேகாவா; நான்உன்ேனா

ெசால் கிறைவகைளெயல்லாம் எகிப்

ராஜாவாகிய பார்ேவா க் ச் ெசால்” என்

ெசான்னேபா , ௩0 ேமாேச ெயேகாவா ைடய

சந்நிதானத்தில்: “நான்வி த்தேசதனம ல்லாத

உத க ள்ளவன்; பார்ேவான் எப்ப

என் ைடயெசால்ைலக் ேகட்பான் என்றான்.

௭

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“பார், உன்ைன நான் பார்ேவா க்

ேதவனாக்கிேனன்; உன் சேகாதரனாகிய

ஆேரான் உன் ைடய ர்க்கதரிசியாக

இ ப்பான். ௨நான்உனக் க் கட்டைளயி ம்

யாைவ ம் ெசால்லேவண் ம்; பார்ேவான்

இஸ்ரேவல் மக்கைளத் தன் ைடய

ேதசத்தி ந் அ ப்பிவி ம்ப

உன் ைடய சேகாதரனாகிய ஆேரான்

அவனிடம் ேபசேவண் ம். ௩ நான்

பார்ேவானின் இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தி,

எகிப் ேதசத்தில் என் ைடய

அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம்

ம தியாக நடப்பிப்ேபன். ௪ பார்ேவான்

உங்க ைடய ெசால்ைலக்ேகட்கமாட்டான்;

ஆைகயால் எகிப்திற் விேராதமாக நான்
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என் ைடய ைகைய ட் , ெகா ய

தண்டைனயினால்என் ைடயேசைனக ம்

என் ைடய மக்க மாகிய இஸ்ரேவல்

மக்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்ேவன். ௫ நான்

எகிப்தின்ேமல் என் ைடய ைகைய ட் ,

இஸ்ரேவலர்கைள அவர்கள் ந வி ந்

றப்படச்ெசய் ம்ேபா , நாேன ெயேகாவா

என் எகிப்தியர்கள் அறவார்கள்” என்றார். ௬

ேமாேச ம்ஆேரா ம் ெயேகாவா தங்க க் க்

கட்டைளயிட்டப ேய ெசய்தார்கள். ௭

அவர்கள் பார்ேவாேனா ேப ம்ேபா ,

ேமாேசக் எண்ப வய ம், ஆேரா க்

எண்பத் ன் வய மாக இ ந்த . ௮

ெயேகாவா ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

ேநாக்கி: ௯ “உங்கைள ஒ அற் தம்

காட் ங்கள் என் பார்ேவான் உங்கேளா

ெசான்னால்; அப்ெபா ஆேராைன

ேநாக்கி: உன் ைடய ேகாைல எ த்

அைதப் பார்ேவா க் ன்பாகப் ேபா

என்பாயாக; அ பாம்பா ம்” என்றார். ௧0

ேமாேச ம் ஆேரா ம் பார்ேவானிடம்

ேபாய், ெயேகாவா தங்க க் க்

கட்டைளயிட்டப ெசய்தார்கள். ஆேரான்

பார்ேவா க் ன்பாக ம், அவ ைடய

ேவைலக்காரர்க க் ன்பாக ம்

தன் ைடய ேகாைலப் ேபாட்டான், அ

பாம்பான . ௧௧ அப்ெபா பார்ேவான்

ஞானிகைள ம், னியக்காரர்கைள ம்
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அைழத்தான். எகிப்தின் மந்திரவாதிக ம்

தங்கள் மந்திரவித்ைதயினால் அப்ப ச்

ெசய்தார்கள். ௧௨அவர்கள் ஒவ்ெவா வனாகத்

தன் தன் ேகாைலப் ேபாட்டேபா , அைவகள்

பாம் களாயின; ஆேரா ைடய ேகாேலா

அவர்க ைடய ேகால்கைளவி ங்கிய . ௧௩

ெயேகாவா ெசால் யி ந்தப பார்ேவானின்

இ தயம் க னப்பட்ட , அவர்க ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்காமற்ேபானான். ௧௪

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“பார்ேவானின் இ தயம் க னமான ;

மக்கைள விடமாட்ேடன் என்கிறான். ௧௫

காைலயில் பார்ேவானிடம் ேபா,

அவன் நதிக் ப் றப்பட் வ வான்;

அவ க் எதிராக நதிேயாரத்தில் நின் ,

பாம்பாக மாறன ேகாைல உன் ைடய

ைகயிேல பி த் க்ெகாண் , ௧௬

அவைன ேநாக்கி: வனாந்திரத்தில் எனக்

ஆராதைனெசய்ய என் ைடய மக்கைள

அ ப்பிவிடேவண் ம் என் ெசால் ம்ப

எபிெரயர்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

என்ைன உம்மடத்திற் அ ப்பி ம், இ

வைரக் ம் ர் ேகட்காமற்ேபா ர். ௧௭இேதா,

என் ைடய ைகயில் இ க்கிற ேகாலால்

நதியில் இ க்கிற தண் ர்ேமல் அ ப்ேபன்;

அப்ெபா அ இரத்தமாக மாற , ௧௮

நதியில் இ க்கிற ன்கள் ெசத் , நதி

நாற ப்ேபா ம்;அப்ெபா நதியில் இ க்கிற

தண் ைர எகிப்தியர்கள் க்க யாமல்
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அ வ ப்பார்கள்; இதினால் நாேனெயேகாவா

என்பைத அற ந் ெகாள்வாய் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்” என் ெசால்

என்றார். ௧௯ ேம ம், ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ ஆேரானிடம்உன் ைடய ேகாைல

எ த் க்ெகாண் எகிப்தின் ர்நிைலகளாகிய

அவர்கள் வாய்க்கால்கள்ேம ம்,

நதிகள்ேம ம், ளங்கள்ேம ம், தண் ர்

நிற்கிற எல்லா இடங்கள்ேம ம், அைவகள்

இரத்தமா ம்ப , உன் ைடய ைகைய

ட் ; அப்ெபா எகிப் ேதசம் எங் ம்

மரப்பாத்திரங்களி ம், கற்பாத்திரங்களி ம்

இரத்தம் உண்டா ம் என் ெசால்”

என்றார். ௨0 ெயேகாவா கட்டைளயிட்டப

ேமாேச ம் ஆேரா ம் ெசய்தார்கள்;

பார்ேவா ைடய கண்க க் ன்பாக ம்,

அவ ைடய ேவைலக்காரர்களின்

கண்க க் ன்பாக ம் ேகாைல

ஓங்கி, நதியி ள்ள தண் ைர அ க்க,

நதியி ள்ள தண் ெரல்லாம் இரத்தமாக

மாறய . ௨௧ நதியின் ன்கள் ெசத் , நதி

நாற ப்ேபான ; நதியின் தண் ைரக் க்க

எகிப்தியர்க க் யாமற்ேபான ;

எகிப் ேதசம் எங் ம் இரத்தமாக இ ந்த .

௨௨ எகிப்தின் மந்திரவாதிக ம் தங்கள்

மந்திரவித்ைதயினால்அப்ப ச் ெசய்தார்கள்;

ெயேகாவா ெசால் யி ந்தப பார்ேவானின்

இ தயம் க னப்பட்ட ; அவர்க ைடய

வார்த்ைதகைள ேகட்காமற்ேபானான்.
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௨௩ பார்ேவான் இைத ம் சிந்திக்காமல்,

தன் ைடய ட் ற் த் தி ம்பிப்ேபானான்.

௨௪நதியின் தண் ர் க்க உதவாதப யால்,

க்கத்தக்க தண் க்காக எகிப்தியர்கள்

எல்ேலா ம் நதிேயாரத்தில் ஊற்

ேதாண் னார்கள். ௨௫ ெயேகாவா நதிைய

அ த் ஏ நாட்கள்ஆன .

௮

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ பார்ேவானிடம் ேபாய்:

“எனக் ஆராதைனெசய்ய என் ைடய

மக்கைள அ ப்பிவி . ௨ அவர்கைள

அ ப்பிவிடமாட்ேடன் என் ெசான்னால்,

உன் ைடய எல்ைல வ ம்

தவைளகளால் வாதிப்ேபன். ௩ நதி

தவைளகைளத் திரளாக பிறப்பிக் ம்;

அைவகள் உன் ைடய ட் ம் ப க்ைக

அைறயி ம், ப க்ைகயின்ேம ம்,

ேவைலக்காரர்க ைடய களி ம்,

மக்களிடத்தி ம், அ ப் களி ம்,

மா பிைசகிற உன் ைடயபாத்திரங்களி ம்

வந் ஏ ம். ௪அந்தத் தவைளகள் உன்ேம ம்,

உன் ைடயமக்கள்ேம ம், ேவைலக்காரர்கள்

எல்ேலார்ேம ம் வந் ஏ ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என் ெசால்” என்றார். ௫

ேம ம் ெயேகாவா ேமாேசயிடம் ஆேராைன

ேநாக்கி:” உன் ைடய ைகயில் இ க்கிற

ேகாைலநதிகள்ேம ம்,வாய்க்கால்கள்ேம ம்,

ளங்கள்ேம ம் ட் , எகிப் ேதசத்தின்ேமல்

தவைளகைளவ ம்ப ச் ெசய் என் ெசால்”
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என்றார். ௬அப்ப ேயஆேரான் தன் ைடய

ைகைய எகிப்தி ள்ள தண் ர்கள்ேமல்

ட் னான்; அப்ெபா தவைளகள்

வந் , எகிப் ேதசத்ைத க்ெகாண்ட .

௭ மந்திரவாதிக ம் தங்க ைடய

மந்திரவித்ைதயினால் அப்ப ச் ெசய் ,

எகிப் ேதசத்தின்ேமல் தவைளகைள

வரச்ெசய்தார்கள். ௮பார்ேவான் ேமாேசைய ம்

ஆேராைன ம்அைழத் : “அந்தத் தவைளகள்

என்ைன ம் என் ைடய மக்கைள ம்விட்

ங் ம்ப ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

ேவண் க்ெகாள் ங்கள்; ெயேகாவா க் ப்

ப யி ம்ப மக்கைளப் ேபாகவி ேவன்”

என்றான். ௯அப்ெபா ேமாேச பார்ேவாைன

ேநாக்கி: “தவைளகள் நதியிேல மட் ம்

இ க் ம்ப அைவகைள உம்மடத்தி ம்

உம் ைடய ட் ம் இல்லாமல்

ஒழ ந் ேபா ம்ப ச் ெசய்ய, உமக்காக ம்

உம் ைடய ேவைலக்காரர்க க்காக ம்

உம் ைடய மக்க க்காக ம் நான்

விண்ணப்பம் ெசய்யேவண் ய காலத்ைதக்

ற க் ம் ேமன்ைம உமக்ேக இ ப்பதாக”

என்றான். ௧0 அதற் அவன்: “நாைளக்

என்றான். அப்ெபா இவன்: “எங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ஒப்பானவர்

இல்ைலஎன்பைத ர் அற ம்ப உம் ைடய

வார்த்ைதயின்ப ஆகட் ம். ௧௧தவைளகள்

உம்ைம ம், உம் ைடய ட்ைட ம்,

உம் ைடய ேவைலக்காரர்கைள ம்,
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உம் ைடய மக்கைள ம்விட் ங்கி,

நதியிேல மட் ம் இ க் ம்” என்றான். ௧௨

ேமாேச ம் ஆேரா ம் பார்ேவாைனவிட் ப்

றப்பட்டார்கள். பார்ேவா க் எதிராக

வரச்ெசய்த தவைளகளினால் ேமாேச

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட்டான். ௧௩

ெயேகாவா ேமாேசயின் ெசாற்ப ச் ெசய்தார்;

களி ம் ற்றங்களி ம் வயல்களி ம்

இ ந்த தவைளகள் ெசத் ப்ேபான .

௧௪ அைவகைளக் வியல் வியலாகச்

ேசர்த்தார்கள்; அதினால் மெயங் ம் நாற்றம்

எ த்த . ௧௫ இல ண்டாயிற்ெறன்

பார்ேவான் கண்டேபாேதா, தன் ைடய

இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தி, அவர்க ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்காமற்ேபானான்; ெயேகாவா

ெசால் யி ந்தப ேய ஆன . ௧௬

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசயிடம்

ஆேராைன ேநாக்கி: “உன் ைடய

ேகாைல ட் , மயின் தியின்ேமல்

அ ; அப்ெபா அ எகிப் ேதசம்

வ ம் ேபன்களாகப்ேபா ம் என் ெசால்”

என்றார். ௧௭ அப்ப ேய ெசய்தார்கள்;

ஆேரான் தன் ைடய ைகயில் இ ந்த

தன் ைடய ேகாைல ட் , மயின்

தியின்ேமல்அ த்தான்;அப்ெபா அ

மனிதர்கள்ேம ம், ம க வன்கள்ேம ம்,

எகிப் ேதசம் எங் ம் மயின் திெயல்லாம்

ேபன்களான . ௧௮ மந்திரவாதிக ம்

தங்க ைடய மந்திரவித்ைதயினால்
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ேபன்கைள உ வாக் ம்ப

யற்சிெசய்தார்கள்; அப்ப ச்ெசய் ம்,

அவர்களால் யாமற்ேபான ; ேபன்கள்

மனிதர்கள்ேம ம் ம க வன்கள்ேம ம்

இ ந்த . ௧௯அப்ெபா மந்திரவாதிகள்

பார்ேவாைன ேநாக்கி: “இ ேதவ ைடய

விரல்” என்றார்கள். ஆனா ம், ெயேகாவா

ெசால் ந்தப பார்ேவா ைடய இ தயம்

க னப்பட்ட ; அவர்க ைடய ெசால்ைலக்

ேகட்காமற்ேபானான். ௨0 அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “நாைள

அதிகாைலயில் எ ந் ேபாய், பார்ேவான்

நதிக் ப் றப்பட் வ ம்ேபா , அவ க்

ன்பாக நின் : எனக் ஆராதைன

ெசய் ம்ப என் ைடய மக்கைளப் ேபாகவி .

௨௧ என் ைடய மக்கைளப் ேபாகவிடாமல்

இ ந்தால், நான் உன்ேம ம், உன் ைடய

ேவைலக்காரர்கள்ேம ம், மக்கள்ேம ம்,

கள்ேம ம் பலவித வண் கைள

அ ப் ேவன்; எகிப்தியர்க ைடய க ம்

அவர்கள் இ க்கிற ேதச ம் அந்த

வண் களால் நிைற ம். ௨௨ மயின் ந வில்

நாேன ெயேகாவா என்பைத அற ம்ப

என் ைடய மக்கள் இ க்கிற ேகாேசன்

நாட் ல் அந்த நாட்களிேல வண் கள்

வராதப , அந்த நாட்ைட தனிப்ப த்தி, ௨௩

என் ைடய மக்க க் ம் உன் ைடய

மக்க க் ம் வித்தியாசம் உண்டா ம்ப

ெசய்ேவன்; இந்த அைடயாளம் நாைளக்
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உண்டா ம் என் ெயேகாவாெசால் கிறார்”

என் ெசால் என்றார். ௨௪அப்ப ேயெயேகாவா

ெசய்தார்; ெவ திரளான வண் வைககள்

பார்ேவா ைடய ட் ம், அவ ைடய

ேவைலக்காரர்க ைடய களி ம், எகிப்

ேதசம் வதி ம் வந்த ;வண் களினாேல

ேதசம் ெகட் ப்ேபான . ௨௫ அப்ெபா

பார்ேவான் ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

அைழத் : “ ங்கள் ேபாய், உங்கள் ேதவ க்

இந்த ேதசத்திேலேய ப யி ங்கள்”

என்றான். ௨௬ அதற் ேமாேச: “அப்ப ச்

ெசய்யக் டா ; எங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் நாங்கள்எகிப்தியர்க ைடய

அ வ ப்ைபப் ப யி கிறதாக இ க் ேம,

எகிப்தியர்க ைடயஅ வ ப்ைபநாங்கள்

அவர்க ைடய கண்க க் ன்பாகப்

ப யிட்டால், எங்கைளக் கல்ெலறவார்கள்

அல்லவா? ௨௭ நாங்கள் வனாந்திரத்தில்

ன் நாட்கள் பயணமாக ேபாய்,

எங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

எங்க க் விதிக்கிறப ேய அவ க் ப்

ப யி ேவாம்” என்றான். ௨௮அப்ெபா

பார்ேவான்: “ ங்கள் உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் வனாந்திரத்தில் ப யி ம்ப ,

நான்உங்கைளப் ேபாகவி ேவன்;ஆனா ம்,

ங்கள் அதிக ரமாகப் ேபாகேவண்டாம்;

எனக்காக ேவண் தல் ெசய் ங்கள்”

என்றான். ௨௯ அதற் ேமாேச: “நான்

உம்ைமவிட் ப் றப்பட்டபின் , நாைளக்
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வண் கள் பார்ேவாைன ம் அவ ைடய

ேவைலக்காரர்கைள ம் அவ ைடய

மக்கைள ம் விட் ங் ம்ப , நான்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ேவண் தல் ெசய்ேவன்;

ஆனா ம், ெயேகாவா க் ப் ப யி கிறதற்

மக்கைளப் ேபாகவிடாதப ப் பார்ேவான்இனி

ஏமாற்றாதி ப்பாராக” என்றான். ௩0 ேமாேச

பார்ேவாைனவிட் ப் றப்பட் ப்ேபாய்,

ெயேகாவா ேநாக்கி ேவண் தல் ெசய்தான்.

௩௧ அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசயின்

ெசாற்ப , வண் வைககள் பார்ேவாைன ம்

அவ ைடய ேவைலக்காரர்கைள ம்,

மக்கைள ம்விட் ங் ம்ப ச் ெசய்தார்;

ஒன் ட தியாக இ க்கவில்ைல. ௩௨

பார்ேவாேனா, இந்த ைற ம் தன் ைடய

இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தி, மக்கைளப்

ேபாகவிடாமல் இ ந்தான்.

௯

பின் , ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ பார்ேவானிடம் ேபாய்: எனக்

ஆராதைனெசய்ய என் ைடய மக்கைளப்

ேபாகவி . ௨ அவர்கைள விடமாட்ேடன்

என் இன் ம் நி த்திைவத்தி ந்தால், ௩

ெயேகாவா ைடய கரம் ெவளியில்

இ க்கிற உன் ைடய ம கங்களாகிய

திைரகளின்ேம ம் க ைதகளின்ேம ம்

ஒட்டகங்களின்ேம ம் ஆ மா களின்ேம ம்

இ க் ம்; ெபரிய ெகா யதான ெகாள்ைள

ேநாய் உண்டா ம். ௪ெயேகாவா இஸ்ரேவ ன்

ம க வன்க க் ம் எகிப்தியர்களின்
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ம க வன்க க் ம் வித்தியாசத்ைத

ஏற்ப த் வார்; இஸ்ரேவ க் உரியைவகள்

எல்லாவற்ற ம் ஒன் ம் சாவதில்ைல”

என்றார். ௫ ேம ம், நாைளக் க் ெயேகாவா

இந்தக் காரியத்ைத ேதசத்தில் ெசய்வார் என்

ெசால் , ெயேகாவா ஒ காலத்ைதக்

ற த்தார் என் ம், எபிெரயர்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிறார் என் ம்

அவனிடம் ெசால் என்றார். ௬ ம நாளில்

ெயேகாவா அந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தார்;

எகிப்தியர்க ைடயம க வன்கள்எல்லாம்

ெசத் ப்ேபான ; இஸ்ரேவலர்களின்

ம க வன்களில்ஒன் ட சாகவில்ைல. ௭

பார்ேவான்விசாரித் , இஸ்ரேவல் மக்களின்

ம க வன்களில் ஒன் ட சாகவில்ைல

என் அற ந்தான். பார்ேவா ைடய

இ தயேமா க னப்பட்ட ; அவன் மக்கைளப்

ேபாகவிடவில்ைல. ௮அப்ெபா ெயேகாவா

ேமாேசைய ம்ஆேராைன ம் ேநாக்கி: “உங்கள்

ைகப்பி அள ைளயின் சாம்பைல

அள்ளிக்ெகாள் ங்கள்; ேமாேச அைதப்

பார்ேவா ைடய கண்க க் ன்

வானத்திற் ேநராக வட் ம். ௯ அ

எகிப் ேதசம் வ ம் சியாகி,

எகிப் ேதசெமங் ம் மனிதர்கள்ேம ம்

ம க வன்கள்ேம ம் எரிபந்தமான

ெகாப் ளங்கைளஎ ம்பச்ெசய் ம்” என்றார்.

௧0அப்ப ேயஅவர்கள் ைளயின் சாம்பைல

அள்ளிக்ெகாண் , பார்ேவா க் ன்பாக
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வந் நின்றார்கள். ேமாேசஅைதவானத்திற்

ேநராக வினான்; அப்ெபா மனிதர்ேம ம்

ம க வன்கள்ேம ம் ண்கள் மற் ம்

ெகாப் ளங்கள் வந்த . ௧௧ அந்தக்

ெகாப் ளங்கள் மந்திரவாதிகள்ேம ம்

எகிப்தியர்கள் எல்ேலார்ேம ம்

உண்டானதால், அந்தக் ெகாப் ளங்களினால்

மந்திரவாதிகளால் ேமாேசக் ன்பாக

நிற்க யாமல் இ ந்த . ௧௨ ஆனா ம்,

ெயேகாவா ேமாேசேயா ெசால் யி ந்தப ேய,

ெயேகாவா பார்ேவானின் இ தயத்ைதக்

க னப்ப த்தினார்; அவன் அவர்க ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்கவில்ைல. ௧௩அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “

அதிகாைலயில் எ ந் ேபாய், பார்ேவா க்

ன்பாக நின் : எனக் ஆராதைனெசய்ய

என் ைடய மக்கைள அ ப்பிவி .

௧௪ விடாமல் இ ந்தால், ம ெயங் ம்

என்ைனப்ேபால் ேவெறா வ ம் இல்ைல

என்பைத அற ம்ப , இந்த ைற நான்

எல்லாவித வாைதகைள ம் உன்ேம ம்,

உன் ைடய ேவைலக்காரர்கள்ேம ம்,

உன் ைடய மக்கள்ேம ம் அ ப் ேவன். ௧௫

மயில் இல்லாமல் நாசமாகப்ேபா ம்ப

நான் என் ைடய ைகைய ட் ,

உன்ைன ம் உன் ைடய மக்கைள ம்

ெகாள்ைள ேநாயினால் வாதிப்ேபன். ௧௬

என் ைடய வல்லைமைய உன்னிடம்

காண்பிக் ம்ப ம், என் ைடயநாமம் ம
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வ ம் பிரபலமா ம்ப ம் உன்ைன

நிைலநி த்திேனன். ௧௭ என் ைடய

மக்கைளப் ேபாகவிடாமல், இன் ம்

அவர்க க் விேராதமாக உன்ைன

உயர்த் கிறாயா? ௧௮ எகிப் ேதான்றய

நாள் தல் இ வைரக் ம் அதில் ெபய்யாத

மக ம் ெகா ய கல்மைழைய நாைள

இந்த ேநரத்தில் ெபய்யச்ெசய்ேவன். ௧௯

இப்ெபா ேத ஆள் அ ப்பி, உன் ைடய

ம க வன்கைள ம் ெவளியில் உனக்

இ க்கிற யாைவ ம் ேசர்த் க்ெகாள்; ட் ல்

ேசர்த் க்ெகாள்ளாமல் ெவளியி க் ம்

ஒவ்ெவா மனித ம் ம க ம்

ெசத் ப்ேபா ம்ப அந்தக் கல்மைழ

ெபய் ம் என் எபிெரயர்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என் அவ க் ச்

ெசால்” என்றார். ௨0 பார்ேவா ைடய

ேவைலக்காரர்களில்எவன்ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதக் ப் பயப்பட்டாேனா, அவன்

தன் ைடய ேவைலக்காரர்கைள ம்

தன் ைடய ம க வன்கைள ம்

க க் ஓ வரச்ெசய்தான். ௨௧ எவன்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதைய

மதிக்காமல்ேபானாேனா, அவன் தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைள ம் தன் ைடய

ம க வன்கைள ம் ெவளியிேல

விட் விட்டான். ௨௨அப்ெபா ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “எகிப் ேதசம் எங் ம்

மனிதர்கள்ேம ம் ம க வன்கள்ேம ம்
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எகிப் ேதசத்தி க்கிற எல்லாவிதமான

பயிர் வைககள்ேம ம் கல்மைழ ெபய்ய,

உன் ைடய ைகைய வானத்திற் ேநராக

ட் ” என்றார். ௨௩ அப்ப ேய ேமாேச

தன் ைடய ேகாைல வானத்திற் ேநராக

ட் னான். அப்ெபா ெயேகாவா

இ ழக்கங்கைள ம் கல்மைழைய ம்

அ ப்பினார்; அக்கினி தைரயின்ேமல்

ேவகமாக ஓ ய ; எகிப் ேதசத்தின்ேமல்

ெயேகாவா கல்மைழையப் ெபய்யச்ெசய்தார்;

௨௪ கல்மைழ ம் கல்மைழேயா கலந்த

அக்கினி ம் ம க ம் ெகா யதாக இ ந்த ;

எகிப் ேதசம் ேதான்றய நாள் தல் அதில்

அப்ப ஒ ேபா ம் உண்டானதில்ைல. ௨௫

எகிப் ேதசம் எங் ம் மனிதர்கைள ம்

ம க வன்கைள ம், ெவளியிேல

இ ந்தைவகள் எைவகேளா அைவகள்

எல்லாவற்ைற ம் அந்தக் கல்மைழ

அழ த் ப்ேபாட்ட ; அ ெவளியின்

பயிர்வைககைளெயல்லாம் அழ த் ,

ெவளியின் மரங்கைளெயல்லாம்

ற த் ப்ேபாட்ட . ௨௬ இஸ்ரேவலர்கள்

இ ந்த ேகாேசன் நாட் ல் மட் ம் கல்மைழ

ெபய்யாமல் இ ந்த . ௨௭ அப்ெபா

பார்ேவான் ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

அைழத் : “நான் இந்த ைறபாவம் ெசய்ேதன்;

ெயேகாவா தி ள்ளவர்; நா ம் என் ைடய

மக்க ம் ன்மார்க்கர்கள். ௨௮ இ

ேபா ம்; இந்தப் ெபரிய இ ழக்கங்க ம்
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கல்மைழ ம் ஒழ ம்ப , ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி விண்ணப்பம் ெசய் ங்கள்; நான்

உங்கைளப் ேபாகவி ேவன், இனி உங்க க் த்

தைடயில்ைல” என்றான். ௨௯ ேமாேச

அவைனேநாக்கி: “நான் பட்டணத்தி ந்

றப்பட்ட டன், என் ைடய ைககைளக்

ெயேகாவா க் ேநராக விரிப்ேபன்;

அப்ெபா இ ழக்கங்கள் ஓய்ந்

கல்மைழ நின் ேபா ம்; அதினால் ம

ெயேகாவா ைடய என்பைத ர் அற ர்.

௩0 இ ந்தா ம் ம் உம் ைடய

ேவைலக்காரர்க ம் இன் ம் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் பயப்படமாட் ர்கள்

என்பைத அறேவன்” என்றான். ௩௧

அப்ெபா வாற்ேகா ைம கதிர்விட் ம்

ெகாள் ப்பயிரான த்தி ந்த ;

அதினால் ெகாள் ம் வாற்ேகா ைம ம்

அழ க்கப்பட் ப்ேபான . ௩௨ ேகா ைம ம்

கம் ம் கதிர்விடாமல் இ ந்ததால்,

அைவகள் அழ க்கப்படவில்ைல. ௩௩ ேமாேச

பார்ேவாைனவிட் ப் பட்டணத்தி ந்

றப்பட் , தன் ைடய ைககைளக்

ெயேகாவா க் ேநராக விரித்தான்;

அப்ெபா இ ழக்க ம் கல்மைழ ம்

நின்ற ; மைழ ம் மயில் ெபய்யாமல்

இ ந்த . ௩௪ மைழ ம் கல்மைழ ம்

இ ழக்க ம் நின் ேபானைத

பார்ேவான் கண்டேபா , அவ ம்

அவ ைடய ேவைலக்காரர்க ம் பின் ம்
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பாவம்ெசய் , தங்க ைடய இ தயத்ைதக்

க னப்ப த்தினார்கள். ௩௫ ெயேகாவா

ேமாேசையக்ெகாண் ெசால் யி ந்தப ேய,

பார்ேவானின் இ தயம் க னப்பட்ட ; அவன்

இஸ்ரேவல் மக்கைளப் ேபாகவிடவில்ைல.

௧0

பின் ெயேகாவா ேமாேசையேநாக்கி: “

பார்ேவானிடம் ேபா,அவர்களின் ந ேவநான்

என் ைடய இந்த அைடயாளங்கைளச்

ெசய் ம்ப , ௨ நான் எகிப்திேல

நடப்பித்தைத ம் நான்அவர்க க் ள் ெசய்த

என் ைடய அைடயாளங்கைள ம்,

உன் ைடய பிள்ைளகளின் கா கள்

ேகட்க ம், உன் ைடய பிள்ைளக ைடய

பிள்ைளகளின் கா கள் ேகட்க ம் விவரித் ச்

ெசால் ம்ப ம், நாேன ெயேகாவா

என்பைத ங்கள் அற ம்ப ம், நான்

அவ ைடய இ தயத்ைத ம் அவ ைடய

ேவைலக்காரர்களின் இ தயத்ைத ம்

க னப்ப த்திேனன்” என்றார். ௩அப்ப ேய

ேமாேச ம் ஆேரா ம் பார்ேவானிடம் வந் :

“ எ வைரக் ம் உன்ைனத் தாழ்த்த

மனம ல்லாமல் இ ப்பாய்? என் ைடய

ச கத்தில் எனக் ஆராதைனெசய்ய

என் ைடய மக்கைளப் ேபாகவி . ௪

என் ைடயமக்கைளப் ேபாகவிடமாட்ேடன்

என் ெசான்னால், நான் நாைளக்

உன் ைடய எல்ைலக க் ள்ேள

ெவட் க்கிளிகைள வரச்ெசய்ேவன். ௫

தைரைய காண யாதப அைவகள்
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மயின் கத்ைத , கல்மைழக் த்

தப்பி தியாக ைவக்கப்பட்டைதச்

சாப்பிட் , ெவளியிேல ளிர்க்கிற

ெச கைளெயல்லாம் தின் ேபா ம். ௬

உன் ைடய க ம் உன் ைடய

ேவைலக்காரர்க ைடய க ம்

எகிப்தியர்களின் க ம் அைவகளால்

நிரம் ம்; உன் ைடய தகப்பன்க ம்

உன் ைடயதகப்பன்களின் தகப்பன்க ம்

தாங்கள் மயில் ேதான்றனநாள் தல் இந்த

நாள்வைரக் ம் அப்ப ப்பட்டைவகைளக்

கண்டதில்ைல என் எபிெரயர்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிறார்”

என் ெசால் , தி ம்பி பார்ேவாைன

விட் ப் றப்பட்டான். ௭ அப்ெபா

பார்ேவா ைடய ேவைலக்காரர்கள்அவைன

ேநாக்கி: “எ வைரக் ம் இந்த மனிதன் நமக் த்

ெதால்ைல ெகா க்கிறவனாக இ ப்பான்?

தங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஆராதைனெசய்ய அந்த மனிதர்கைளப்

ேபாகவி ம்; எகிப் அழ ந் ேபானைத ர்

இன் ம் அறயவில்ைலயா” என்றார்கள்.

௮ அப்ெபா ேமாேச ம் ஆேரா ம்

பார்ேவானிடம் தி ம்ப அைழக்கப்பட்டார்கள்.

அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள் ேபாய்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஆராதைனெசய் ங்கள் என் ெசால் , யார்

யார் ேபாகிறார்கள்” என் ேகட்டான்.

௯ அதற் ேமாேச: “எங்க ைடய
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வா பர்கேளா ம், எங்க ைடய

திேயார்கேளா ம், எங்க ைடய

மகன்கேளா ம், எங்க ைடயமகள்கேளா ம்,

எங்க ைடய ஆ கைள ம், எங்க ைடய

மா கைள ம் ட் க்ெகாண் ேபாேவாம்;

நாங்கள் ெயேகாவா க் ப் பண் ைக

ெகாண்டாடேவண் ம்” என்றான். ௧0

அப்ெபா அவன்: “நான் உங்கைள ம்

உங்க ைடய ழந்ைதகைள ம்

எப்ப வி ேவேனா, அப்ப ேய

ெயேகாவா உங்க டன் இ ப்பாராக;

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள், உங்க க்

ங் ேநரி ம்; ௧௧ அப்ப ேவண்டாம்;

ஆண்களாகிய ங்கள் ேபாய், ெயேகாவா க்

ஆராதைன ெசய் ங்கள்; இ தாேன

ங்கள் வி ம்பிக் ேகட்ட ” என்

ெசான்னான். அவர்கள் பார்ேவான்

ச கத்தி ந் ரத்திவிடப்பட்டார்கள்.

௧௨ அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ெவட் க்கிளிகள் எகிப்

ேதசத்தின்ேமல்வந் கல்மைழயால்அழயாத

மயின் பயிர்வைககைளெயல்லாம்

சாப்பி ம்ப , எகிப் ேதசத்தின்ேமல்

உன் ைடய ைகைய ட் ” என்றார். ௧௩

அப்ப ேய ேமாேச தன் ைடய ேகாைல எகிப்

ேதசத்தின்ேமல் ட் னான்; அப்ெபா

ெயேகாவா அன் பகல் வ ம், அன்

இர வ ம் கிழக் க்காற்ைற

ேதசத்தின்ேமல் சச்ெசய்தார்; அதிகாைலயில்
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கிழக் க்காற் ெவட் க்கிளிகைளக்

ெகாண் வந்த . ௧௪ெவட் க்கிளிகள் எகிப்

ேதசம் எங் ம் பரவி, எகிப்தின் எல்ைலயில்

எங் ம் மக ம் ஏராளமாக இறங்கிய ;

அப்ப ப்பட்ட ெவட் க்கிளிகள் அதற்

ன் இ ந்த ம் இல்ைல, அதற் ப்பின்

இ ப்ப ம் இல்ைல. ௧௫அைவகள் மயின்

ேமற்பரப் வைத ம் ய ; ேதசம்

அைவகளால் இ ளைடந்த ; கல்மைழக் த்

தப்பியி ந்த நிலத்தின் பயிர்வைககள்

எல்லாவற்ைற ம் மரங்களின் கனிகள்

யாைவ ம் அைவகள் சாப்பிட்ட ;

எகிப் ேதசம் எங் ள்ள மரங்களி ம்

வயல்ெவளியின் பயிர்வைககளி ம் ஒ

பச்சிைலையக் ட தியாகைவக்கவில்ைல.

௧௬அப்ெபா பார்ேவான் ேமாேசைய ம்,

ஆேராைன ம் விைரவாக அைழத் :

“உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ம்

உங்க க் ம் விேராதமாகப் பாவம்

ெசய்ேதன். ௧௭ இந்த ஒ ைறமட் ம்

என் ைடயபாவத்ைதமன்னிக்கேவண் ம்;

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா இந்த

மரணத்ைதமட் ம் என்ைனவிட் விலக்க

அவைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய் ங்கள்”

என்றான். ௧௮அவன் பார்ேவாைனவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபாய், ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம்ெசய்தான். ௧௯ அப்ெபா

ெயேகாவா மகா பலத்த ேமற் க்காற்ைற

ம்ப ச் ெசய்தார்; அ ெவட் க்கிளிகைள



யாத்திராகமம் 273

அ த் க்ெகாண் ேபாய் ெசங்கட ேல

ேபாட்ட ; எகிப்தின் எல்ைலயில் எங் ம் ஒ

ெவட் க்கிளி ட தியாக இ க்கவில்ைல.

௨0 ெயேகாவாேவா பார்ேவானின்

இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தினார்; அவன்

இஸ்ரேவலர்கைளப் ேபாகவிடவில்ைல. ௨௧

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“தடவிக்ெகாண் க் ம்ப யான இ ள்

எகிப் ேதசத்தின்ேமல் உண்டா ம்ப ,

உன் ைடய ைகைய வானத்திற் ேநராக

ட் ” என்றார். ௨௨ ேமாேச தன் ைடய

ைகைய வானத்திற் ேநராக ட் னான்;

அப்ெபா எகிப் ேதசம் எங் ம்

ன் நாட்கள்வைர காரி ள் உண்டான . ௨௩

ன் நாட்கள்வைர ஒ வைரெயா வர்

பார்க்க ம் இல்ைல, ஒ வ ம் தம் ைடய

இடத்ைதவிட் எ ந்தி க்க ம் இல்ைல;

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா க் ம் அவர்கள்

வாழ்ந்த இடத்திேல ெவளிச்சம் இ ந்த .

௨௪ அப்ெபா பார்ேவான் ேமாேசைய

அைழத் ; “ ங்கள் ேபாய்க் ெயேகாவா க்

ஆராதைன ெசய் ங்கள்; உங்க ைடய

ஆ க ம்உங்க ைடயமா க ம் மட் ம்

நி த்தப்படேவண் ம்; உங்க ைடய

ழந்ைதகள் உங்க டன் ேபாகலாம்”

என்றான். ௨௫ அதற் ேமாேச: “நாங்கள்

எங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவிற்

ெச த் ம் ப கைள ம் சர்வாங்க

தகனப கைள ம் ர் எங்க ைடயைகயிேல
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ெகா க்கேவண் ம். ௨௬ எங்க ைடய

ம க வன்க ம் எங்க டன் வரேவண் ம்;

ஒ ளம் ம் பின்ைவக்கப்ப வதில்ைல;

எங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவிற்

ஆராதைன ெசய்வதற் அைவகளி ந்

எ க்கேவண் ம்; இன்னைதக்ெகாண்

ெயேகாவா க் ஆராதைன ெசய்ேவாம்

என்ப நாங்கள்அங்ேக ேபாய்ச் ேச ம்வைர

எங்க க் த் ெதரியா ” என்றான். ௨௭

ெயேகாவா பார்ேவா ைடய இ தயத்ைதக்

க னப்ப த்தினார்; அவன் அவர்கைளப்

ேபாகவிட மனதில்லாமல் இ ந்தான். ௨௮

பார்ேவான்அவைன ேநாக்கி: “என்ைனவிட்

அந்தப்பக்கம் ேபா; இனி என் ைடய

கத்ைதப் பார்க்காதப எச்சரிக்ைகயாகஇ ;

இனி என் ைடய கத்ைதப் பார்க் ம்

நாளில் சாவாய்” என்றான். ௨௯அப்ெபா

ேமாேச: “ ர் ெசான்ன சரி; இனி நான்

உம் ைடய கத்ைதப் பார்க்கமாட்ேடன்”

என்றான்.

௧௧

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “இன் ம் ஒ வாைதையப்

பார்ேவான்ேம ம் எகிப்தின்ேம ம்

வரச்ெசய்ேவன்; அதற் ப்பின் அவன்

உங்கைள இந்த இடத்தி ந்

ேபாகவி வான்; வ மாக உங்கைளப்

ேபாகவி வ ம் மட் ம ன்ற , உங்கைளஇந்த

இடத்தி ந் ரத்தி ம் வி வான். ௨

இப்ெபா ஒவ்ெவா வ ம் அவனவன்
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அயலானிடத்தி ம், ஒவ்ெவா த்தி ம்

அவளவள் அயலாளிடத்தி ம்

ெவள்ளி ைடைமகைள ம்

ெபான் ைடைமகைள ம் ேகட் ம்ப

மக்க க் ச் ெசால்” என்றார். ௩ அப்ப ேய

ெயேகாவா மக்க க் எகிப்தியர்களின்

கண்களில் தய கிைடக் ம்ப ச் ெசய்தார்.

ேமாேச என்பவன் எகிப் ேதசத்தில்

பார்ேவா ைடய ஊழயக்காரர்களின்

பார்ைவக் ம் மக்களின் பார்ைவக் ம் மக ம்

ெபரியவனாக இ ந்தான். ௪ அப்ெபா

ேமாேச: “ெயேகாவா உைரக்கிறதாவ ,

ந இரவிேல நான் எகிப்திற் ள்ேள

றப்பட் ப்ேபாேவன். ௫ அப்ெபா

சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்தி க் ம்

பார்ேவா ைடய தைலப்பிள்ைள தல்

எந்திரம்அைரக் ம்அ ைமப்ெபண் ைடய

தைலப்பிள்ைளவைரக் ம், எகிப்

ேதசத்தி க்கிற தற்ேபறைனத் ம்

ம க வன்களின் தைல ற்றைனத் ம் சா ம்

என் ெசான்ன மன்ற , ௬ அதினால்

எகிப் ேதசம் எங் ம் ன் ம் பின் ம்

ஒ ேபா ம் உண்டாகாத ெபரிய க் ரல்

உண்டா ம். ௭ ஆனா ம் ெயேகாவா

எகிப்தியர்க க் ம் இஸ்ரேவலர்க க் ம்

ெசய்கிற வித்தியாசத்ைத ங்கள்அற ம்ப ,

இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவ க் ள் ம்

மனிதர்கள் தல் ம க வன்கள்

வைரக் ம் ஒ நாய் ட தன் ைடய
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நாைவ அைசப்பதில்ைல. ௮ அப்ெபா

உம் ைடய ேவைலக்காரர்களாகிய இவர்கள்

எல்ேலா ம் என்னிடம் வந் , பணிந் . ம்

உன்ைனப் பின்பற் கிறவர்கள் எல்ேலா ம்

றப்பட் ப்ேபாங்கள் என் ெசால் வார்கள்;

அதின்பின் றப்ப ேவன்” என் ெசால் ,

க ங்ேகாபத்ேதா பார்ேவாைன விட் ப்

றப்பட்டான். ௯ ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “எகிப் ேதசத்தில் என் ைடய

அற் தங்கள் அேநகமா ம்ப , பார்ேவான்

உங்க க் ச் ெசவிெகா க்கமாட்டான்”

என் ெசால் யி ந்தார். ௧0 ேமாேச ம்

ஆேரா ம் இந்த அற் தங்கைளெயல்லாம்

பார்ேவா க் ன்பாகச் ெசய்தார்கள்.

ெயேகாவா பார்ேவானின் இ தயத்ைதக்

க னப்ப த்தியதால், அவன் இஸ்ரேவல்

மக்கைளத் தன் ைடய ேதசத்தி ந்

ேபாகவிடவில்ைல.

௧௨

ெயேகாவா எகிப் ேதசத்தில்

ேமாேசைய ம், ஆேராைன ம் ேநாக்கி: ௨ “இந்த

மாதம் உங்க க் வக்கமாதம்; இ

உங்க க் வ டத்தின் தலாம் மாதமாக

இ ப்பதாக. ௩ ங்கள் இஸ்ரேவல் சைபயார்கள்

எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி: இந்த மாதம் பத்தாம்

ேததியில் ட் த்தைலவர்கள், ட் க் ஒ

ஆட் க் ட் யாக, ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா

ஆட் க் ட் ையத் ெதரிந் ெகாள்ளட் ம். ௪

ஒ ட் ல் இ க்கிறவர்கள் ஒ

ஆட் க் ட் ையப் சாப்பி வதற் ப்
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ேபா மானவர்களாக இல்லாமற்ேபானால்,

அவ ம் அவன்அ கி க்கிற அவ ைடய

அயல் ட் க்கார ம், தங்களிடத்தி ள்ள

நபர்களின் எண்ணிக்ைகக் த்தக்கதாக ஒ

ஆட் க் ட் ையத் ெதரிந் ெகாள்ளேவண் ம்;

அவனவன் சாப்பிடத்தக்கதாக

எண்ணிக்ைகபார்த் , ஆட் க் ட் ையத்

ெதரிந் ெகாள்ளேவண் ம். ௫ அந்த

ஆட் க் ட் ப தற்ற ம் ஆ ம் ஒ

வய ைடய மாக இ க்கேவண் ம்;

ெசம்மறயா களிேலா ெவள்ளா களிேலா

அைதத் ெதரிந் ெகாள்ளலாம். ௬ அைத

இந்த மாதம் பதினான்காம்ேததிவைர ம்

ைவத்தி ந் , இஸ்ரேவல் சைபயின்

ஒவ்ெவா ட்டத்தார்க ம் மாைலயில்

அைத அ த் , ௭ அதின் இரத்தத்தில்

ெகாஞ்சம் எ த் , தாங்கள்அைதச் சாப்பி ம்

ட் வாசல் நிைலக்கால்கள் இரண் ம்

நிைலயின் ேமற்சட்டத்தி ம் ெதளித் , ௮

அன் இரவிேல அதின் இைறச்சிைய

ெந ப்பினால் ட் , ளிப்பில்லா

அப்பத்ேதா ம் கசப்பான ைரேயா ம்

அைதச் சாப்பிடட் ம். ௯ பச்ைசயா ம்

தண் ரில்அவிக்கப்பட்டதா ம்அல்ல;அதின்

தைலைய ம் அதின் ெதாைடகைள ம்

அதற் ள்ள எல்லாவற்ைற ம் ஒன்றாக

ெந ப்பினால் ட்டதாகஅைதச் சாப்பி ங்கள்.

௧0அதிேலஒன்ைற ம் காைலவைர தியாக

ைவக்காமல், காைலவைர அதிேல தியாக
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இ ப்பைதஅக்கினியால் ட்ெடரி ங்கள். ௧௧

அைதச் சாப்பிடேவண் ய ைறயாவ ,

ங்கள் உங்க ைடயஇ ப்பில் கச்ைசையக்

கட் க்ெகாண் ம், உங்க ைடய கால்களில்

காலணிைய அணிந் ெகாண் ம்,

உங்க ைடய ைகயில் த ையப்

பி த் க்ெகாண் ம் அைத விைரவாக

சாப்பி ங்கள்; அ ெயேகாவா ைடயபஸ்கா.

௧௨ அந்த இரவிேல நான் எகிப் ேதசம்

எங் ம் கடந் ேபாய், எகிப் ேதசத்தி ள்ள

மனிதர்கள் தல் ம க வன்கள்வைர,

த ல் பிறந்தி க்கிறைவகைளெயல்லாம்

நாசம்ெசய் , எகிப் ெதய்வங்களின்ேமல்

திையச் ெச த் ேவன்; நாேன ெயேகாவா.

௧௩ ங்கள் இ க் ம் களில் அந்த

இரத்தம் உங்க க்காக அைடயாளமாக

இ க் ம்; அந்த இரத்தத்ைத நான் கண் ,

உங்கைளக் கடந் ேபாேவன்; நான் எகிப்

ேதசத்ைதஅழ க் ம்ேபா ,அழ க் ம் வாைத

உங்க க் ள்ேளவராமல் இ க் ம். ௧௪அந்த

நாள் உங்க க் நிைன தலான நாளாக

இ க்கட் ம்; அைதக் ெயேகாவா க் ப்

பண் ைகயாக அ சரி ங்கள்; அைத

உங்க ைடய தைல ைறேதா ம் நிரந்தர

கட்டைளயாக அ சரிக்கேவண் ம். ௧௫

ளிப்பில்லா அப்பத்ைத ஏ நாட்கள்வைர

சாப்பி ர்களாக; தலாம் நாளிேல

ளித்தமாைவ உங்கள் களி ந்

க்கேவண் ம்; தலாம்நாள் வங்கி ஏழாம்
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நாள்வைர ம் ளித்த அப்பம் சாப்பி கிறவன்

எவேனா அவன் இஸ்ரேவலர்களி ந்

ண் க்கப்ப வான். ௧௬ தலாம்

நாளில் பரி த்த சைப த ம், ஏழாம்

நாளி ம் பரி த்த சைப த ம்

இ க்கேவண் ம்; அைவகளில் ஒ

ேவைல ம் ெசய்யக் டா ; அவரவர்

சாப்பி வதற் த் ேதைவயான மட் ம்

உங்களால் ெசய்யப்படலாம். ௧௭ ளிப்பில்லா

அப்பப்பண் ைகைய அ சரி ங்கள்;

இந்த நாளில்தான் நான் உங்க ைடய

ேசைனகைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்ேதன்; ஆைகயால், உங்கள்

தைல ைறேதா ம் நிரந்தரக் கட்டைளயாக

இந்த நாைள அ சரிக்கேவண் ம். ௧௮

தலாம் மாதம் பதினான்காம் ேததி

சாயங்காலந்ெதாடங்கி மாதத்தின்

இ பத்ேதாராம் ேததி சாயங்காலம்வைரக் ம்

ளிப்பில்லாஅப்பம் சாப்பி ர்களாக. ௧௯

ஏ நாட்கள்வைர உங்க ைடய களில்

ளித்தமா காணப்படக் டா ;

எவனாவ ளிப்பிடப்பட்டைதச்

சாப்பிட்டால், அவன் அந்நியனானா ம்

ெசாந்த ேதசப் பிறப்பானா ம், அந்த

ஆத் மா இஸ்ரேவல் சைபயில் இல்லாமல்

ண் க்கப்ப வான். ௨0 ளிப்பிடப்பட்ட

எைத ம் ங்கள் சாப்பிடேவண்டாம்; ங்கள்

தங் மடங்களிெலல்லாம் ளிப்பில்லாஅப்பம்

சாப்பி ங்கள் என் ெசால்” என்றார்.
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௨௧ அப்ெபா ேமாேச இஸ்ரேவல்

ப்பர்கள் எல்ேலாைர ம் அைழத் :

“ ங்கள் உங்க ைடய ம்பங்க க் த்

த ந்தப உங்க க் ஆட் க் ட் ையத்

ெதரிந்ெத த் க்ெகாண் , பஸ்காைவஅ த் ,

௨௨ ஈேசாப் க் ெகா ந் களின் ெகாத்ைத

எ த் கிண்ணத்தில் இ க் ம் இரத்தத்தில்

ேதாய்த் ,அதில் இ க் ம்அந்தஇரத்தத்ைத

வாசல் நிைலக்கால்களின் ேமற்சட்டத்தி ம்

வாச ன் நிைலக்கால்கள் இரண் ம்

ெதளி ங்கள்; அதிகாைலவைரக் ம்

உங்களில் ஒ வ ம் ட் வாசைலவிட் ப்

றப்படேவண்டாம். ௨௩ ெயேகாவா

எகிப்தியர்கைள நாசம் ெசய்வதற் க்

கடந் வ வார்; நிைலயின் ேமற்சட்டத்தி ம்

வாச ன் நிைலக்கால்கள் இரண் ம்அந்த

இரத்தத்ைதக் கா ம்ேபா , ெயேகாவா

அழ க்கிறவைன உங்க ைடய களில்

உங்கைள நாசம் ெசய்வதற் வரவிடாமல்,

வாசற்ப யி ந் விலகிக் கடந் ேபாவார்.

௨௪ இந்தக் காரியத்ைத உங்க க் ம்

உங்க ைடய பிள்ைளக க் ம் நிரந்தர

கட்டைளயாகக் ைகக்ெகாள் ங்கள். ௨௫

ெயேகாவா உங்க க் த் தாம் ெசான்னப

ெகா க்கப்ேபாகிற ேதசத்திேல ங்கள்

ேபாய்ச் ேச ம்ேபா , இந்த ஆராதைனையக்

ைகக்ெகாள் ங்கள். ௨௬அப்ெபா உங்கள்

பிள்ைளகள்: இந்த ஆராதைனயின் க த்

என்ன என் உங்கைளக் ேகட்டால், ௨௭இ
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ெயேகாவா ைடய பஸ்காவாகிய ப ;

அவர் எகிப்தியர்கைள நாசம் ெசய் ,

நம் ைடய கைளத் தப்பிக்கச்ெசய்தேபா ,

எகிப்தி ந்த இஸ்ரேவலர்க ைடய

கைளக் கடந் ேபானார் என்

ங்கள் ெசால்லேவண் ம்” என்றான்.

அப்ெபா மக்கள் தைலவணங்கிப்

பணிந் ெகாண்டார்கள். ௨௮இஸ்ரேவலர்கள்

ேபாய் அப்ப ேய ெசய்தார்கள்;

ெயேகாவா ேமாேசக் ம் ஆேரா க் ம்

கட்டைளயிட்டப ேய ெசய்தார்கள். ௨௯

ந இரவிேல சிங்காசனத்தின்ேமல்

அமர்ந்தி க் ம் பார்ேவா ைடய

தைலப்பிள்ைள தல் காவல்

கிடங்கி க் ம் சிைறப்பட்டவனின்

தைலப்பிள்ைளவைரக் ம், எகிப்

ேதசத்தில் இ ந்த தற்ேபறைனத்ைத ம்,

ம க வன்களின் தைல ற்றைனத்ைத ம்

ெயேகாவா அழ த்தார். ௩0 அப்ெபா

பார்ேவா ம் அவ ைடய எல்லா

ஊழயக்காரர்க ம் எகிப்தியர்கள்

அைனவ ம்இரவிேலஎ ந்தார்கள்; ெகா ய

க் ரல் எகிப்திேல உண்டான ; சா

இல்லாத ஒ ம் இல்ைல. ௩௧ இரவிேல

அவன் ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

அைழத் : “ ங்க ம் இஸ்ரேவலர்க ம்

எ ந் , என் ைடய மக்கைளவிட் ப்

றப்பட் ப் ேபாய், ங்கள் ெசான்னப ேய

ெயேகாவா க் ஆராதைனெசய் ங்கள். ௩௨
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ங்கள் ெசான்னப ேய உங்க ைடய

ஆ மா கைள ம் ஓட் க்ெகாண் ேபாங்கள்;

என்ைன ம் ஆ ர்வதி ங்கள்” என்றான்.

௩௩ எகிப்தியர்கள்: “நாங்கள் எல்ேலா ம்

சாகிேறாேம” என் ெசால் , விைரவாகஅந்த

மக்கைளத் ேதசத்தி ந் அ ப்பிவிட

அவர்கைளமக ம்அவசரப்ப த்தினார்கள்.

௩௪பிைசந்தமா ளிப்பதற் ன் மக்கள்

அைதப் பாத்திரத் டன் தங்க ைடய

ஆைடகளில் கட் , தங்க ைடய ேதாள்ேமல்

எ த் க்ெகாண் ேபானார்கள். ௩௫

ேமாேச ெசால் யி ந்தப இஸ்ரேவல்

மக்கள் எகிப்தியர்களிடம் ெவள்ளி

நைககைள ம் ெபான் நைககைள ம்

ஆைடகைள ம் ேகட்டார்கள். ௩௬

ெயேகாவா மக்க க் எகிப்தியர்களின்

கண்களில் தய கிைடக் ம்ப

ெசய்ததால், ேகட்டைத அவர்க க் க்

ெகா த்தார்கள்; இந்தவிதமாக அவர்கள்

எகிப்தியர்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டார்கள்.

௩௭ இஸ்ரேவலர்கள் ராமேசைசவிட் க்

கால்நைடயாகப் பயணம்ெசய் ,

க்ேகாத்திற் ப் ேபானார்கள்; அவர்கள்,

பிள்ைளகள் தவிர ஆ லட்சம் ஆண்களாக

இ ந்தார்கள். ௩௮அவர்க டன் டப் பல

இஸ்ரேவலர்கள் அல்லாத மக்கள் அேநகர்

ேபான மட் மல்லால், திரளானஆ மா கள்

தலான ம க வன்க ம் ேபான . ௩௯

எகிப்தி ந் அவர்கள் ெகாண் வந்த
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பிைசந்தமாைவப் ளிப்பில்லாத

அப்பங்களாகச் ட்டார்கள்; அவர்கள் எகிப்தில்

இ க்க யாதப ரத்திவிடப்பட்டதால்,

அ ளிக்காமல் இ ந்த ; அவர்கள்

தங்க ைடய பயணத்திற்ெகன் ஒன் ம்

ஆயத்தம்ெசய்யவில்ைல. ௪0இஸ்ரேவலர்கள்

எகிப்திேல யி ந்த காலம் நா ற் ப்ப

வ டங்கள். ௪௧ நா ற் ப்ப வ டங்கள்

ந்த அன்ைறய நாேள ெயேகாவா ைடய

ேசைனகள் எல்லாம் எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்ட . ௪௨ெயேகாவாஅவர்கைளஎகிப்

ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்ததால், இ

அவ க்ெகன் க்கியமாகஅ சரிக்கத்தக்க

இரவான ; இஸ்ரேவல் சந்ததியார் எல்ேலா ம்

தங்கள்தைல ைறேதா ம் ெயேகாவா க்

க்கியமாக அ சரிக்கேவண் ய

இர இ ேவ. ௪௩ ேம ம், ெயேகாவா

ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம் ேநாக்கி:

“பஸ்காவின் கட்டைளயாவ , அந்நியனில்

ஒ வ ம் அைத சாப்பிடேவண்டாம். ௪௪

பணத்தினால் வாங்கப்பட்ட அ ைமயானவன்

எவ ம், அவ க் வி த்தேசதனம்

ெசய்தபின் , அவன் அைதச் சாப்பிடலாம்.

௪௫ அந்நிய ம் யா ம் அதிேல

சாப்பிடேவண்டாம். ௪௬ அைத ஒவ்ெவா

ட் ற் ள் ம் சாப்பிடேவண் ம்; அந்த

இைறச்சியில் ெகாஞ்சம் ட ட் ந்

ெவளிேய ெகாண் ேபாகக் டா ; அதில்

ஒ எ ம்ைப ம் ற க்கக் டா . ௪௭
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இஸ்ரேவல் சைபயார்கள் எல்ேலா ம் அைத

அ சரிக்கேவண் ம். ௪௮ அந்நியன்

ஒ வன் உன்னிடம் தங்கி, ெயேகாவா க் ப்

பஸ்காைவ அ சரிக்கேவண் ெமன்

இ ந்தால், அவைனச் ேசர்ந்த

ஆண்பிள்ைளகள் எல்ேலா ம் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்படேவண் ம்; பின் அவன்

ேசர்ந் அைத அ சரிக்கேவண் ம்;

அவன் ெசாந்த ேதசத்தில் பிறந்தவனாக

இ ப்பான்; வி த்தேசதனம்இல்லாதஒ வ ம்

அதில் சாப்பிடேவண்டாம். ௪௯ ெசாந்த

ேதசத்தில் பிறந்தவ க் ம் உங்களிடத்தில்

தங் ம் அந்நிய க் ம் ஒேர பிரமாணம்

இ க்கட் ம்” என்றார். ௫0 இப்ப ேய

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் ெசய்தார்கள்;

ெயேகாவா ேமாேசக் ம் ஆேரா க் ம்

கட்டைளயிட்டப ேய ெசய்தார்கள். ௫௧

அன்ைறக்ேக ெயேகாவா இஸ்ரேவைல

அணியணியாக எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார்.

௧௩

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“இஸ்ரேவலர்க க் ள் மனிதர்களி ம்

ம க வன்களி ம் கர்ப்பம்திறந் பிறக்கிற,

தற்ேபறான அைனத்ைத ம் எனக் ப்

பரி த்தப்ப த் ; அ என் ைடய ”

என்றார். ௩ அப்ெபா ேமாேச மக்கைள

ேநாக்கி: “ ங்கள் அ ைமத்தன டாகிய

எகிப்தி ந் றப்பட்ட இந்த நாைள

நிைன ங்கள்; ெயேகாவா பலத்த
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ைகயினால் உங்கைள இந்த இடத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார்; ஆைகயால், ங்கள்

ளித்த அப்பம் சாப்பிடேவண்டாம். ௪

ஆ ப் மாதத்தின் இந்த நாளிேல ங்கள்

றப்பட் ர்கள். ௫ ஆைகயால், ெயேகாவா

உனக் க் ெகா ப்ேபன் என் உன் ைடய

ன்ேனார்க க் ஆைணயிட்ட ம்,

பா ம் ேத ம் ஓ கிற மான ேதசமாகிய

கானானியர்கள், ஏத்தியர்கள், எேமாரியர்கள்,

ஏவியர்கள், எ சியர்கள் என்பவர்க ைடய

ேதசத்திற் உன்ைனவரச்ெசய் ம் காலத்தில்,

இந்த மாதத்திேல இந்த ஆராதைனைய

ெசய்வாயாக. ௬ ளிப்பில்லா அப்பத்ைத

ஏ நாட்கள்வைர சாப்பிடேவண் ம்;

ஏழாம்நாளிேல ெயேகாவா க் ப்

பண் ைக அ சரிக்கப்படேவண் ம். ௭

அந்த ஏ நாட்க ம் ளிப்பில்லா அப்பம்

சாப்பிடேவண் ம்; ளிப் ள்ள அப்பம்

உன்னிடத்திேல காணப்படேவண்டாம்;

உன் ைடய எல்ைலக் ள் எங் ம்

ளித்தமா ம் உன்னிடத்தில்

காணப்படேவண்டாம். ௮ அந்த நாளில்

உன் ைடய பிள்ைளகைள ேநாக்கி:

நான் எகிப்தி ந் றப்ப ம்ேபா ,

ெயேகாவா எனக் ச் ெசய்ததற்காக இப்ப

நடப்பிக்கப்ப கிற என் ெசால். ௯

ெயேகாவாவின் நியாயப்பிரமாணம்

உன் ைடய வாயி க் ம்ப , இ

உன் ைடயைகயிேலஒ அைடயாளமாக ம்
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உன் ைடய கண்களின் ந ேவ

நிைனப் ட் தலாக ம் இ ப்பதாக;

பலத்த ைகயினால் ெயேகாவா உன்ைன

எகிப்தி ந் றப்படச்ெசய்தார்; ௧0

ஆைகயால், வ டந்ேதா ம் ற த்த

காலத்தில் இந்த நியாயத்ைத அ சரித்

வர ம். ௧௧ ேம ம், “ெயேகாவா உனக் ம்

உன் ைடய ன்ேனார்க க் ம்

ஆைணயிட்டப ேய, உன்ைனக் கானானியரின்

ேதசத்திேல வரச்ெசய் , அைத உனக் க்

ெகா க் ம்ேபா , ௧௨ கர்ப்பந்திறந்

பிறக் ம் அைனத்ைத ம், உனக்

இ க் ம் ம க வன்களின் தல்பிறப்

அைனத்ைத ம், ெயேகாவா க்

ஒப் க்ெகா ப்பாயாக; அைவகளி ள்ள

ஆண்கள் ெயேகாவா ைடயைவகள். ௧௩

க ைதயின் தற்பிறப்ைபெயல்லாம் ஒ

ஆட் க் ட் யால் ட் க்ெகாள்வாயாக;

ட்காவிட்டால், அதின் க த்ைத

உைடத் ப்ேபா . உன் ைடய பிள்ைளகளில்

தற்ேபறானஎல்ேலாைர ம் ட் க்ெகாள். ௧௪

பிற்காலத்தில் உன் ைடய மகன்: இ என்ன

என் உன்ைனக் ேகட்டால்; அவைனேநாக்கி:

ெயேகாவா எங்கைளப் பலத்த ைகயினால்

அ ைமத்தன டாகிய எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார். ௧௫எங்கைளவிடாதப ,

பார்ேவான் க னப்பட் க் ம்ேபா ,

ெயேகாவா எகிப் ேதசத்தில் மனிதரின்

தல்பிள்ைளகள் தல் ம க வன்களின்
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தற்பிறப் கள்வைர ம் உண்டாயி ந்த

தற்பிறப் கள் யாைவ ம் ெகான் ேபாட்டார்;

ஆைகயால், கர்ப்பந்திறந் பிறக் ம்

ஆண்கைளெயல்லாம் நான்ெயேகாவா க் ப்

ப யிட் , என் ைடய பிள்ைளகளில்

தற்பிறப் கள் அைனத்ைத ம்

ட் க்ெகாள் கிேறன். ௧௬ ெயேகாவா

எங்கைளப் பலத்த ைகயினால் எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்வதற் , இ உன் ைடய

ைகயில் அைடயாளமாக ம், உன் ைடய

கண்களின் ந ேவ ஞாபகக் றயாக ம்

இ ப்பதாக என் ெசால்வாயாக” என்றான். ௧௭

பார்ேவான் மக்கைளப் ேபாகவிட்டபின் :

மக்கள் த்தத்ைதக் கண்டால் மனம ந் ,

எகிப்திற் த் தி ம் வார்கள் என் ெசால் ;

ெப ஸ்தர்களின் ேதசத்தின் வழயாகப்

ேபாவ அ காைமயாகஇ ந்தா ம், ேதவன்

அவர்கைள அந்த வழயாக நடத்தாமல்,

௧௮ ெசங்கட ன் வனாந்திர வழயாக

மக்கைளச் ற்ற ப் ேபாகச்ெசய்தார். இஸ்ரேவல்

மக்கள் எகிப் ேதசத்தி ந் ேகாத்திரம்

ேகாத்திரமாக றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௧௯

ேமாேச தன்ேனா ேயாேசப்பின் எ ம் கைள

எ த் க்ெகாண் ேபானான். ேதவன்

நிச்சயமாக உங்கைளச் சந்திப்பார்; அப்ெபா

உங்க டன் என் ைடயஎ ம் கைளஇந்த

இடத்தி ந் ெகாண் ேபாங்கள் என்

ேயாேசப் ெசால் , இஸ்ரேவலர்கைள

உ தியாகஆைணயி ம்ப ச் ெசய்தி ந்தான்.
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௨0அவர்கள் க்ேகாத்தி ந் பயணப்பட் ,

வனாந்திரத்தின் ஓரமாக ஏத்தாம ேல

காம ட்டார்கள். ௨௧அவர்கள் இர ம் பக ம்

வழநடக்கக் ம்ப , ெயேகாவா பக ல்

அவர்கைள வழநடத்த ேமகத் ணி ம்,

இரவில் அவர்க க் ெவளிச்சம் காட்ட

அக்கினித் ணி ம் அவர்க க் ன்

ெசன்றார். ௨௨ பக ேல ேமகத் ணி ம்,

இரவிேல அக்கினித் ணி ம்

மக்களிடத்தி ந் விலகிப்ேபாகவில்ைல.

௧௪

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“ ங்கள் தி ம்பி ம க்ேதா க் ம் கட க் ம்

ந ேவ பாகால்ெசேபா க் ன்பாக

இ க்கிற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கின் ன்பாக

காமடேவண் ம் என் இஸ்ரேவலர்க க் ச்

ெசால் ; அதற் எதிராக கடற்கைரயில்

காம ங்கள். ௩ அப்ெபா பார்ேவான்

இஸ்ரேவலர்கைளக் ற த் : அவர்கள்

ேதசத்திேல திைகத் த் திரிகிறார்கள்;

வனாந்திரம் அவர்கைளஅைடத் ப்ேபாட்ட

என் ெசால் வான். ௪ஆைகயால், பார்ேவான்

அவர்கைளப் பின்ெதாட ம்ப , நான்

அவன் இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தி,

நாேன ெயேகாவா என்பைத எகிப்தியர்கள்

அற ம்ப , பார்ேவானா ம் அவ ைடய

எல்லா ரா வத்தா ம் மகிைமப்ப ேவன்”

என்றார்; அவர்கள்அப்ப ேய ெசய்தார்கள். ௫

மக்கள் ஓ ப்ேபாய்விட்டார்கள் என்

எகிப்தின் ராஜாவிற் அறவிக்கப்பட்டேபா ,



யாத்திராகமம் 289

மக்க க் விேராதமாகப் பார்ேவா ம்

அவ ைடய ஊழயக்காரர்க ம் மனம்

மாற : “நமக் ேவைல ெசய்யாதப நாம்

இஸ்ரேவலர்கைளப் ேபாகவிட்ட என்ன

காரியம்” என்றார்கள். ௬அவன்தன் ைடய

இரதத்ைதப் ட் , தன் ைடய மக்கைளக்

ட் க்ெகாண் , ௭ தல்தரமானஅ

இரதங்கைள ம், எகிப்தி ள்ள மற்ற எல்லா

இரதங்கைள ம், அைவகள் எல்லாவற்ற ற் ம்

அதிபதிகளான ரர்கைள ம்

ட் க்ெகாண் ேபானான். ௮ ெயேகாவா

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவானின்

இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தினார்; அவன்

இஸ்ரேவலர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தான்,

இஸ்ரேவலர்கள் பலத்த ைக டன்

றப்பட் ப் ேபானார்கள். ௯ எகிப்தியர்கள்

பார்ேவா ைடய எல்லாக் திைரக ட ம்,

இரதங்கேளா ம் அவ ைடய

திைர ரர்கேளா ம் ேசைனகேளா ம்

அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ேபாய், கட ன்

அ கிேல பாகால்ெசேபா க் எதிேர

இ க்கிற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கின்

ன்பாக காம ட் க்கிற அவர்கைள

ெந ங்கினார்கள். ௧0 பார்ேவான் அ கில்

வ கிறேபா , இஸ்ரேவலர்கள் தங்க ைடய

கண்கைள ஏெற த் ப்பார்த் , எகிப்தியர்கள்

தங்க க் ப் பின்ேன வ கிறைதக் கண் ,

மக ம் பயந்தார்கள்; அப்ெபா

இஸ்ரேவலர்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்
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ப்பிட்டார்கள். ௧௧ அன்ற ம் அவர்கள்

ேமாேசைய ேநாக்கி: “எகிப்திேல கல்லைறகள்

இல்ைலெயன்றாவனாந்திரத்திேல சா ம்ப

எங்கைளக் ெகாண் வந் ர்? ர் எங்கைள

எகிப்தி ந் றப்படச்ெசய்ததால்,

எங்க க் இப்ப ச் ெசய்த ஏன்? ௧௨நாங்கள்

எகிப்திேலஇ க் ம்ேபா , எகிப்தியர்க க்

ேவைல ெசய்ய எங்கைளச் ம்மா

விட் வி ம் என் ெசான்ேனாம் அல்லவா?

நாங்கள் வனாந்திரத்திேல சாவைதவிட

எகிப்தியர்க க் ேவைலெசய்கிற

எங்க க் நலமாகஇ க் ேம” என்றார்கள்.

௧௩ அப்ெபா ேமாேச மக்கைள ேநாக்கி:

“பயப்படாதி ங்கள்; ங்கள் நின் ெகாண்

இன்ைறக் க் ெயேகாவா உங்க க் ச் ெசய் ம்

இரட்சிப்ைபப் பா ங்கள்; இன்ைறக்

ங்கள் காண்கிற எகிப்தியர்கைள இனி

என்ைறக் ம் காணமாட் ர்கள். ௧௪ெயேகாவா

உங்க க்காக த்தம்ெசய்வார்; ங்கள்

ம்மாயி ப் ர்கள்” என்றான். ௧௫அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “ என்னிடம்

ைறயி கிற என்ன? றப்பட் ப் ேபாங்கள்

என் இஸ்ரேவலர்க க் ச் ெசால் . ௧௬

உன் ைடய ேகாைல ஓங்கி, உன் ைடய

ைகையக் கட ன்ேமல் ட் , கடைலப்

பிளந் வி ; அப்ெபா இஸ்ரேவல்

மக்கள் கட ன் ந வாக வறண்ட நிலத்தில்

நடந் ேபாவார்கள். ௧௭ எகிப்தியர்கள்

உங்கைளப் பின்ெதாடர்ந் வ ம்ப நான்
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அவர்களின் இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தி

பார்ேவானா ம் அவன் இரதங்கள்

திைர ரர்கள் தலாகிய அவ ைடய

எல்லாஇரா வத்தா ம் மகிைமப்ப ேவன்.

௧௮ இப்ப நான் பார்ேவானா ம்

அவ ைடய இரதங்களா ம் அவ ைடய

திைர ரர்களா ம் மகிைமப்ப ம்ேபா ,

நாேன ெயேகாவா என்பைத எகிப்தியர்கள்

அறவார்கள் என்றார். ௧௯ அப்ெபா

இஸ்ரேவலர்களின் ேசைனக் ன்னாக நடந்த

ேதவ தனானவர் விலகி, அவர்க க் ப்

பின்னாக நடந்தார்; அவர்க க் ன்

இ ந்த ேமகத் ணி ம் விலகி, அவர்கள்

பின்ேன நின்ற . ௨0அ எகிப்தியர்களின்

ேசைன ம் இஸ்ரேவலர்களின் ேசைன ம்

இர வ ம் ஒன்ேறாெடான் ேசராதப

அைவகள் ந வில் வந்த ; எகிப்தியர்க க்

அ ேமக ம் இ ளாக ம் இ ந்த ,

இஸ்ரேவலர்க க்ேகா அ இரைவ

ெவளிச்சமாக்கிற் . ௨௧ ேமாேச தன் ைடய

ைகையக் கட ன்ேமல் ட் னான்;

அப்ெபா ெயேகாவா இர வ ம் பலத்த

கிழக் க் காற்றனால் கடல் ஒ ங் ம்ப ச்

ெசய் , அைத வறண் ேபாகச்ெசய்தார்;

தண் ர் பிளந் பிரிந் ேபான . ௨௨

இஸ்ரேவலர்கள் கட ன் ந வாக

வறண்ட நிலத்தில் நடந் ேபானார்கள்;

அவர்க ைடய வல றத்தி ம்

அவர்க ைடய இட றத்தி ம் தண் ர்
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அவர்க க் மதிலாக நின்ற . ௨௩

அப்ெபா எகிப்தியர்கள் அவர்கைளத்

ெதாடர்ந் , பார்ேவா ைடய எல்லாக்

திைரகேளா ம் இரதங்கேளா ம்

திைர ரர்கேளா ம் அவர்கள் பின்னால்

கட ன் ந ேவ நடந் ேபானார்கள். ௨௪

காைல ேநரத்தில் ெயேகாவா அக்கினி ம்

ேமக மான மண்டலத்தி ந்

எகிப்தியர்களின் ேசைனையப் பார்த் ,

அவர்க ைடய ேசைனையக் கலங்க த் ,

௨௫ அவர்க ைடய இரதங்களி ந்

சக்கரங்கள் கழன் ேபாக ம், அவர்கள்

தங்க ைடய இரதங்கைள வ த்தத்ேதா

நடத்த ம் ெசய்தார்; அப்ெபா

எகிப்தியர்கள்: “இஸ்ரேவலர்கைளவிட்

ஓ ப்ேபாேவாம், ெயேகாவா அவர்க க் த்

ைணநின் எகிப்தியர்க க் விேராதமாக

த்தம்ெசய்கிறார்” என்றார்கள். ௨௬

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “தண் ர்

எகிப்தியர்கள்ேம ம் அவர்க ைடய

இரதங்களின்ேம ம் அவர்க ைடய

திைர ரர்களின்ேம ம் தி ம் ம்ப ,

உன் ைடய ைகையக் கட ன்ேமல் ட் ”

என்றார். ௨௭அப்ப ேய ேமாேச தன் ைடய

ைகையக் கட ன்ேமல் ட் னான்;

அதிகாைலயில் கடல் பலமாகத் தி ம்பி

வந்த ; எகிப்தியர்கள் அதற் எதிராக

ஓ ம்ேபா , ெயேகாவா அவர்கைளக்

கட ன் ந ேவ அம ழ்த்திப்ேபாட்டார். ௨௮
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தண் ர் தி ம்பிவந் , இரதங்கைள ம்

திைர ரர்கைள ம், அவர்கள் பின்னாக

கட ல் ைழந்தி ந்த பார்ேவா ைடய

இரா வம் அைனத்ைத ம் க்ெகாண்ட ;

அவர்களில் ஒ வனாகி ம் தப்பவில்ைல. ௨௯

இஸ்ரேவலர்கேளா கட ன் ந வாகவறண்ட

நிலத்தின் வழயாக நடந் ேபானார்கள்;

அவர்க ைடய வல றத்தி ம்

அவர்க ைடய இட றத்தி ம் தண் ர்

அவர்க க் மதிலாக நின்ற . ௩0

இப்ப யாகக் ெயேகாவா அந்த நாளிேல

இஸ்ரேவலர்கைள எகிப்தியர்களின்

ைகக் த் தப் வித்தார்; கடற்கைரயிேல

எகிப்தியர்கள் ெசத் க்கிடக்கிறைத

இஸ்ரேவலர்கள் கண்டார்கள். ௩௧ெயேகாவா

எகிப்தியர்களில் ெசய்த அந்த மகத்தான

ெசயல்கைள இஸ்ரேவலர்கள் கண்டார்கள்;

அப்ெபா மக்கள் ெயேகாவா க் ப்

பயந் , ெயேகாவாவிடத்தி ம் அவ ைடய

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசயினிடத்தி ம்

நம்பிக்ைகைவத்தார்கள்.

௧௫

அப்ெபா ேமாேச ம் இஸ்ரேவல்

மக்க ம் ெயேகாவாைவப் கழ்ந் பா ன

பாட் : ெயேகாவாைவப் பா ேவன்; “அவர்

மகிைமயாக ெவற்ற சிறந்தார்; திைரைய ம்

திைர ரைன ம் கட ேல தள்ளினார். ௨

ெயேகாவா என் ைடய ெபல ம்

என் ைடய த மானவர்; அவர் எனக்

இரட்சிப் மானவர்; அவேர என் ைடய
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ேதவன், அவ க் வாசஸ்தலத்ைத

ஆயத்தம்ெசய்ேவன்; அவேர என்

தகப்ப ைடய ேதவன்,அவைரஉயர்த் ேவன்;

௩ ெயேகாவாேவ த்தத்தில் வல்லவர்;

என்ப ெயேகாவா அவ ைடய நாமம். ௪

பார்ேவானின் இரதங்கைள ம்அவ ைடய

ேசைனகைள ம் கட ேல தள்ளிவிட்டார்;

அவ ைடய தன்ைமயான அதிகாரிகள்

ெசங்கட ல்அம ழ்ந் ேபானார்கள். ௫ஆழம்

அவர்கைள க்ெகாண்ட ; கல்ைலப்ேபால

ஆழங்களில் அம ழ்ந் ேபானார்கள். ௬

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய வல கரம்

ெபலத்தினால் மகத் வம் சிறந்தி க்கிற ;

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய வல கரம்

எதிரிைய ெநா க்கிவிட்ட . ௭ உமக்

விேராதமாக எ ம்பினவர்கைளஉம ெபரிய

மகத் வத்தினாேல அழ த் ப்ேபாட் ர்;

உம் ைடய ேகாபத்ைத அ ப்பி ர், அ

அவர்கைள ைவக்ேகால்தாள ையப்ேபால

எரித்த . ௮உம நாசியின் வாசத்தினால்

தண் ர் விந் நின்ற ; ெவள்ளம்

வியலாக நிம ர்ந் நின்ற ; ஆழமான

தண் ர் ந க்கட ேலஉைறந் ேபான . ௯

ெதாட ேவன், பி ப்ேபன், ெகாள்ைளய த் ப்

பங்கி ேவன், என் ைடயஆைசஅவர்களிடம்

தி ப்தியா ம், என் ைடய பட்டயத்ைத

உ ேவன், என் ைடய ைக அவர்கைள

அழ க் ம் என் எதிரி ெசான்னான். ௧0

உம் ைடய காற்ைற சச்ெசய் ர்,
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கடல் அவர்கைள க்ெகாண்ட ;

திரளான தண் ர்களில் ஈயம்ேபால

அம ழ்ந் ேபானார்கள். ௧௧ ெயேகாவாேவ,

ெதய்வங்களில் உமக் ஒப்பானவர் யார்?

பரி த்தத்தில் மகத் வ ள்ளவ ம், திகளில்

பயப்படத்தக்கவ ம், அற் தங்கைளச்

ெசய்கிறவ மாகியஉமக் ஒப்பானவர்யார்?

௧௨ ர் உம வல கரத்ைத ட் ர்;

ம அவர்கைள வி ங்கிப்ேபாட்ட .

௧௩ ர் ட் க்ெகாண்ட இந்த மக்கைள

உம கி ைபயினாேல அைழத் வந் ர்;

உம் ைடய பரி த்த வாசஸ்தலத்திற்

ேநராக அவர்கைள உம ெபலத்தினால்

வழநடத்தி ர். ௧௪ மக்கள் அைதக் ேகட் த்

தத்தளிப்பார்கள்; ெப ஸ்தியாவில்

யி ப்பவர்கைளத் திகில் பி க் ம். ௧௫

ஏேதாம ன் பிர க்கள் கலங் வார்கள்;

ேமாவாபின் பலசா கைளந க்கம் பி க் ம்;

கானானில் யி ப்பவர்கள் யாவ ம்

கைரந் ேபாவார்கள். ௧௬ பய ம் திகி ம்

அவர்கள்ேமல் வி ம். ெயேகாவாேவ, உம

மக்கள் கடந் ேபா ம்வைர ம், ர் ட்ட

மக்கள் கடந் ேபா ம்வைர ம், அவர்கள்

உம் ைடய கரத்தின் மகத் வத்தினால்

கல்ைலப்ேபாலஅைசவில்லாமல் இ ப்பார்கள்.

௧௭ ர் அவர்கைளக் ெகாண் ேபாய்,

ெயேகாவாவாகிய ேதவ ர் தங் வதற்

நியம த்த இடமாகிய உம் ைடய தந்திரத்தின்

பர்வதத்தி ம்,ஆண்டவராகிய ேதவ ைடய
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கரங்கள்உண்டாக்கியபரி த்த ஸ்தலத்தி ம்

அவர்கைள நாட் ர். ௧௮ ெயேகாவா

சதாகாலங்களாகிய என்ெறன்ைறக் ம்

ராஜரிகம்ெசய்வார். ௧௯ பார்ேவானின்

திைரகள் அவ ைடய இரதங்கேளா ம்

திைர ரர்கேளா ம் கட ல் ைழந்த ;

ெயேகாவா கட ன் தண் ைரஅவர்கள்ேமல்

தி ம்பச்ெசய்தார்; இஸ்ரேவலர்கேளா

கட ன் ந ேவ காய்ந்த நிலத்திேல

நடந் ேபானார்கள்” என் பா னார்கள்.

௨0 ஆேரானின் சேகாதரியாகிய ம ரியாம்

என் ம் ர்க்கதரிசியானவ ம் தன் ைடய

ைகயிேல தம் ைர எ த் க்ெகாண்டாள்;

எல்லாப் ெபண்க ம் தம் க்கேளா ம்

நடனத்ேதா ம் அவ க் ப் பின்ேன

றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௨௧ ம ரியாம்

அவர்க க் ப் பதிலாக: ெயேகாவாைவப்

பா ங்கள்,அவர் மகிைமயாகெவற்ற சிறந்தார்;

திைரைய ம் திைர ரைன ம் கட ேல

தள்ளினார் என் பா னாள். ௨௨பின் ேமாேச

இஸ்ரேவல் மக்கைளச் ெசங்கட ந்

பயணமாக நடத்தினான். அவர்கள் ர்

வனாந்திரத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபாய்,

ன் நாட்கள் வனாந்திரத்தில் தண் ர்

கிைடக்காமல் நடந்தார்கள். ௨௩ அவர்கள்

மாராவிற் வந்தேபா , மாராவின் தண் ர்

கசப்பாக இ ந்ததால் அைதக் க்க

அவர்க க் யாமல் இ ந்த ; அதினால்

அந்த இடத்திற் மாரா என் ெபயரிடப்பட்ட .
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௨௪ அப்ெபா மக்கள் ேமாேசக்

விேராதமாக த் : என்னத்ைதக்

ப்ேபாம் என்றார்கள். ௨௫ ேமாேச

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட்டான்;

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசக் ஒ

மரத்ைதக் காண்பித்தார்; அைத அவன்

தண் ரில் ேபாட்ட டன்,அ இனிைமயான

தண் ரான . அவர் அங்ேக அவர்க க்

ஒ கட்டைளைய ம், ஒ திெநறகைள ம்

கட்டைளயிட் , அங்ேகஅவர்கைளச் ேசாதித் :

௨௬ உன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

சத்தத்ைதக் கவனமாகக் ேகட் , அவ ைடய

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைவகைளச்

ெசய் , அவ ைடய கட்டைளக க் க்

கவனித் , அவ ைடய கட்டைளகள்

யாைவ ம் ைகக்ெகாண்டால், நான்

எகிப்தியர்க க் வரச்ெசய்த வியாதிகளில்

ஒன்ைற ம் உனக் வரச்ெசய்யாதி ப்ேபன்;

நாேனஉன்ைன ணப்ப த் ம் ெயேகாவா”

என்றார். ௨௭ பின் அவர்கள் ஏ க்

வந்தார்கள்; அங்ேக பன்னிரண் ற் க ம்

எ ப ேப ச்சமரங்க ம் இ ந்த ; அங்ேக

தண் ர்அ ேக காம ட்டார்கள்.

௧௬

இஸ்ரேவலர்களாகிய சைபயார்கள்

எல்ேலா ம் ஏ ைமவிட் பயணம்ெசய் ,

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்பட்டஇரண்டாம்

மாதம் பதிைனந்தாம் ேததியிேல, ஏ க் ம்

னாய்க் ம் ந ேவ இ க்கிற ன்

வனாந்திரத்திற் வந் ேசர்ந்தார்கள். ௨அந்த
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வனாந்திரத்திேல இஸ்ரேவலர்களாகிய

சைபயார்கள் எல்ேலா ம் ேமாேசக் ம்

ஆேரா க் ம் விேராதமாக த் : ௩

“நாங்கள் இைறச்சிப் பாத்திரங்களின்

அ கிேல உட்கார்ந் அப்பத்ைதத்

தி ப்தியாகச் சாப்பிட்ட எகிப் ேதசத்தில்,

ெயேகாவாவின் ைகயால் ெசத் ப்ேபானால்

பரவாயில்ைல; இந்தக் ட்டம் வைத ம்

பட் னியினால் ெகால் ம்ப ங்கள்

எங்கைளப் றப்படச்ெசய் , இந்த

வனாந்திரத்திேலஅைழத் வந் ர்கேள” என்

அவர்களிடம் ெசான்னார்கள். ௪அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “நான்

உங்க க் வானத்தி ந் அப்பம்

வரச்ெசய்ேவன்; மக்கள் ேபாய், ஒவ்ெவா

நா க் ேவண் யைதஒவ்ெவா நாளி ம்

ேசர்த் க்ெகாள்ளேவண் ம்; அதினால்

அவர்கள் என் ைடய கட்டைளயின்ப

நடப்பார்கேளா நடக்கமாட்டார்கேளா என்

அவர்கைளச் ேசாதிப்ேபன். ௫ஆறாம் நாளிேலா,

அவர்கள் தினந்ேதா ம் ேசர்க்கிறைதவிட

இரண் மடங் ேசர்த் , அைதஆயத்தம்ெசய்

ைவக்கேவண் ம்” என்றார். ௬அப்ெபா

ேமாேச ம் ஆேரா ம் இஸ்ரேவல் மக்கள்

எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி: “ெயேகாவாேவ

உங்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தவர் என்பைத மாைலயில்

அற ர்கள்; ௭அதிகாைலயில் ெயேகாவாைடய

மகிைமைய ம்காண் ர்கள்; ெயேகாவா க்
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விேராதமான உங்க ைடய ப் கைள

அவர் ேகட்டார்; ங்கள் எங்க க்

விேராதமாக ப்பதற் நாங்கள்

எம்மாத்திரம்” என்றார்கள். ௮பின் ம் ேமாேச:

“மாைலயில் ங்கள் சாப்பி வதற் க்

ெயேகாவா உங்க க் இைறச்சிைய ம்,

அதிகாைலயில் ங்கள் தி ப்தியைடவதற்

அப்பத்ைத ம் ெகா க் ம்ேபா இ

ெவளிப்ப ம்; ெயேகாவா க் விேராதமாக

ங்கள் த்த உங்க ைடய

ப் கைள அவர் ேகட்டார்; நாங்கள்

எம்மாத்திரம்? உங்க ைடய ப் கள்

எங்க க் அல்ல, ெயேகாவா க்ேக

விேராதமாக இ க்கிற ” என்றான். ௯

அப்ெபா ேமாேசஆேராைனப்பார்த் : “

இஸ்ரேவல் மக்களாகிய சைபயார்கள்

எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி: ெயேகாவா க்

ன்பாக ேச ங்கள், அவர் உங்க ைடய

ப் கைளக் ேகட்டார் என் ெசால்”

என்றான். ௧0 ஆேரான் இஸ்ரேவல்

மக்களாகிய சைபயார்க க்ெகல்லாம்

இைதச் ெசால் கிறேபா , அவர்கள்

வனாந்திரதிைசயாகத் தி ம்பிப்பார்த்தார்கள்;

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய மகிைம

ேமகத்திேல காணப்பட்ட . ௧௧ ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௨ “இஸ்ரேவல் மக்களின்

ப் கைளக் ேகட் க்கிேறன்;

அவர்க டன் ேபசி, ங்கள் மாைலயில்

இைறச்சிையச் சாப்பிட் , அதிகாைலயில்
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அப்பத்தால் தி ப்தியாகி, நான்உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா என்பைத

அற ந் ெகாள் ர்கள்என் ெசால்” என்றார்.

௧௩ மாைலயில் காைடகள் வந் வி ந்

காைம க்ெகாண்ட . அதிகாைலயில்

காைமச் ற்ற பனி ெபய்தி ந்த . ௧௪

ெபய்தி ந்த பனி ங்கினபின் , இேதா,

வனாந்திரத்தின் எங் ம் உ ண்ைடயான

ஒ சிறய ெபா ள் உைறந்த பனிக்கட் ப்

ெபா ையப்ேபாலத்தைரயின்ேமல்கிடந்த .

௧௫ இஸ்ரேவல் மக்கள் அைதக் கண் , அ

என்னெவன் அறயாமல் இ ந் , ஒ வைர

ஒ வர் பார்த் , “இ என்ன என்றார்கள்;

அப்ெபா ேமாேசஅவர்கைளேநாக்கி: “இ

ெயேகாவா உங்க க் ச் சாப்பிடக்ெகா த்த

அப்பம். ௧௬ ெயேகாவா கட்டைளயி கிற

என்னெவன்றால், அவரவர் சாப்பி ம்

அள க் த் த ந்தப அதில் எ த் ச்

ேசர்க்கட் ம்; உங்களி ள்ள நபர்களின்

எண்ணிக்ைகயின்ப , அவனவன் தன் தன்

டாரத்தில்இ க்கிறவர்க க்காகதைலக்

ஒ ஓமர் அள எ த் க்ெகாள்ளட் ம்”

என்றான். ௧௭ இஸ்ரேவல் மக்கள்

அப்ப ேய ெசய் , சிலர் அதிகமாக ம்

சிலர் ைறவாக ம் ேசர்த்தார்கள். ௧௮

பின் , அைத ஓமரால் அளந்தார்கள்:

அதிகமாகச் ேசர்த்தவ க் தியான ம்

இல்ைல, ைறவாகச் ேசர்த்தவ க் க்

ைறவான ம் இல்ைல; அவரவர்
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தாங்கள் சாப்பி ம் அள க் த்த ந்தப

ேசர்த்தார்கள். ௧௯ ேமாேசஅவர்கைளேநாக்கி:

“ஒ வ ம்அதிகாைலவைரஅதில் ஒன் ம்

ைவக்கக் டா என் அவர்க க் ச்

ெசால் ம்; ௨0 ேமாேசயின் ெசால் ேகட்காமல்,

சிலர் அதில் அதிகாைலவைர சிற தள

தியாக ைவத்தார்கள்; அ ச்சி

பி த் நாற்றெம த்த . அவர்கள்ேமல்

ேமாேச ேகாபம்ெகாண்டான். ௨௧ அைத

அதிகாைலேதா ம் அவரவர் சாப்பி ம்

அள க் த்த ந்தப ேசர்த்தார்கள்,

ெவயில் ஏறஏற அ உ கிப்ேபா ம். ௨௨

ஆறாம் நாளில் தைலக் இரண் ஓமர்

தமாக இரண் மடங்காக ஆகாரம்

ேசர்த்தார்கள்; அப்ெபா சைபயின்

தைலவர்கள் எல்ேலா ம் வந் , அைத

ேமாேசக் அறவித்தார்கள். ௨௩ அவன்

அவர்கைள ேநாக்கி: “ெயேகாவா

ெசான்ன இ தான்; நாைளக் க்

ெயேகாவா க் றய பரி த்த ஓய் நாளாகிய

ஓய் ; ங்கள் டேவண் யைதச் ட் ,

ேவகைவக்கேவண் யைத ேவகைவத் ,

தியாகஇ க்கிறைதெயல்லாம்நாைளவைர

உங்க க்காகைவத் ைவ ங்கள்”என்றான்.

௨௪ ேமாேச கட்டைளயிட்டப , அைத

ம நாள்வைரக் ம் ைவத் ைவத்தார்கள்;

அப்ெபா அ நாற ம் இல்ைல, அதிேல

ச்சிபி க்க ம் இல்ைல. ௨௫ அப்ெபா

ேமாேச; “அைத இன்ைறக் ச் சாப்பி ங்கள்;
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இன் ெயேகாவா க் ரிய ஓய் நாள்;

இன் ங்கள் அைத ெவளியிேல

காணமாட் ர்கள். ௨௬ஆ நாட்க ம்அைதச்

ேசர்ப் ர்களாக; ஏழாம்நாள் ஓய் நாளாக

இ க்கிற ; அதிேல அ உண்டாகா ”

என்றான். ௨௭ ஏழாம்நாளில் மக்களில்

சிலர் அைதச் ேசர்க்கப் றப்பட்டார்கள்;

அவர்கள் அைதப் பார்க்கவில்ைல. ௨௮

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“என் ைடய கட்டைளகைள ம் என் ைடய

சட்டங்கைள ம்ைகக்ெகாள்ளஎ வைர மனம்

இல்லாமல் இ ப் ர்கள்? ௨௯ பா ங்கள்,

ெயேகாவா உங்க க் ஓய் நாைள

ெகா த்தப யால், அவர் உங்க க்

ஆறாம்நாளில் இரண் நா க் ேவண் ய

ஆகாரத்ைதக் ெகா க்கிறார்; ஏழாம்நாளில்

உங்களில் ஒ வ ம் தன்தன் இடத்தி ந்

றப்படாமல், அவனவன் தன் தன் இடத்திேல

இ க்கேவண் ம்” என்றார். ௩0 அப்ப ேய

மக்கள் ஏழாம்நாளில் ஓய்ந்தி ந்தார்கள்.

௩௧ இஸ்ரேவல் மக்கள் அதற் மன்னா

என் ெபயரிட்டார்கள்; அ ெகாத் மல்

அளவாக ம் ெவண்ைமநிறமாக ம் இ ந்த ,

அதின் சி ேதனிட்ட பணியாரத்ைதப்ேபால

இ ந்த . ௩௨அப்ெபா ேமாேச: “ெயேகாவா

கட்டைளயிட்ட காரியம் என்னெவன்றால்,

நான் உங்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தேபா , வனாந்திரத்தில்

உங்க க் சாப்பிடக்ெகா த்த அப்பத்ைத
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உங்கள் சந்ததியார்கள் பார்க் ம்ப ,

அவர்க க்காக அைதப் பா காப்பதற் ,

அதிேல ஒ ஓமர் நிைறய எ த்

ைவக்கேவண் ம்” என்றான். ௩௩ ேம ம்,

ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி: “ ஒ

பாத்திரத்ைத எ த் , அதிேல ஒ ஓமர்

அள மன்னாைவப் ேபாட் , அைத

உங்க ைடய சந்ததியார்க க்காகப்

பா காப்பதற் க் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியிேல ைவ” என்றான். ௩௪ ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய அ

காக்கப்ப ம்ப ஆேரான் அைதச் சாட்சி

சந்நிதியில் ைவத்தான். ௩௫இஸ்ரேவல் மக்கள்

யி ப்பான ேதசத்திற் வ ம்வைர நாற்ப

வ டங்கள் மன்னாைவ சாப்பிட்டார்கள்;

அவர்கள் கானான் ேதசத்தின் எல்ைலயில்

ேச ம்வைர ம் மன்னாைவசாப்பிட்டார்கள்.

௩௬ ஒ ஓமரான எப்பாவிேல பத்தில் ஒ

பங் .

௧௭

பின் இஸ்ரேவலர்களாகிய

சைபயார்கள் எல்ேலா ம் ெயேகாவா ைடய

கட்டைளயின்ப ன்வனாந்திரத்தி ந்

றப்பட் , பயணம்ெசய் , ெரவி ம ேலவந்

காம ட்டார்கள்; அங்ேக மக்க க் க்

க்கத் தண் ர் இல்லாமல் இ ந்த . ௨

அப்ெபா மக்கள் ேமாேசேயா வாதா :

“நாங்கள் க்கிறதற் எங்க க் த்

தண் ர் தரேவண் ம்” என்றார்கள். அதற்

ேமாேச: “என்ேனா ஏன் வாதா கி ர்கள்,
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ெயேகாவாைவ ஏன் ப ட்ைச பார்க்கி ர்கள்”

என்றான். ௩மக்கள்அந்த இடத்தில் தண் ர்த்

தாகமாக இ ந்தப யால், அவர்கள் ேமாேசக்

விேராதமாக த் : “ ர் எங்கைள ம்

எங்க ைடயபிள்ைளகைள ம் எங்க ைடய

ஆ மா கைள ம் தண் ர்த் தாகத்தினால்

ெகான் ேபாட எங்கைளஎகிப்தி ந் ஏன்

ெகாண் வந் ர்” என்றார்கள். ௪ ேமாேச

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட் : “இந்த

மக்க க் நான் என்னெசய்ேவன், இவர்கள்

என்ேமல் கல்ெலறயப் பார்க்கிறார்கேள”

என்றான். ௫ அப்ெபா ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “ இஸ்ரேவல் ப்பர்களில்

சிலைர உன்ேனா ட் க்ெகாண் , நதிைய

அ த்த உன் ைடய ேகாைல உன் ைடய

ைகயில் பி த் க்ெகாண் , மக்க க்

ன்ேன நடந் ேபா. ௬அங்ேக ஓேரபிேல நான்

உனக் ன்பாகக் கன்மைலயின்ேமல்

நிற்ேபன்; அந்தக் கன்மைலைய அ ;

அப்ெபா மக்கள் க்க அதி ந்

தண் ர் றப்ப ம்” என்றார்; அப்ப ேய

ேமாேசஇஸ்ரேவல் ப்பர்களின் கண்க க்

ன்பாகச் ெசய்தான். ௭ இஸ்ரேவலர்கள்

வாதா னதற்காக ம், “ெயேகாவா

எங்க ைடய ந வில் இ க்கிறாரா

இல்ைலயா” என் அவர்கள் ெயேகாவாைவ

ேசாதித் ப் பார்த்ததினா ம், அவன் அந்த

இடத்திற் மாசா என் ம், ேமரிபா என் ம்

ெபயரிட்டான். ௮ அமேலக்கியர்கள்



யாத்திராகமம் 305

வந் ெரவி ம ேல இஸ்ரேவலர்கேளா

த்தம்ெசய்தார்கள். ௯ அப்ெபா ேமாேச

ேயா வாைவ ேநாக்கி: “ நமக்காக

மனிதர்கைளத்ெதரிந் ெகாண் , றப்பட் ,

அமேலக்கியர்கேளா த்தம்ெசய்; நாைளக்

நான் மைலேமல் ேதவ ைடய ேகாைல

என் ைடய ைகயில் பி த் க்ெகாண்

நிற்ேபன்” என்றான். ௧0 ேயா வா தனக் ேமாேச

ெசான்னப ேய ெசய் , அமேலக்கியர்கேளா

த்தம்ெசய்தான். ேமாேச ம்,ஆேரா ம்,ஊர்

என்பவ ம் மைலேமல் ஏறனார்கள்.

௧௧ ேமாேச தன் ைடய ைகைய ேமேல

பி த்தி க் ம்ேபா , இஸ்ரேவலர்கள்

ெவற்றெபற்றார்கள்; அவன் தன் ைடய

ைகைய ேழ வி ம்ேபா , அமேலக்

ெவற்றெபற்றான். ௧௨ ேமாேசயின் ைககள்

ேசார்ந் ேபான ,அப்ெபா அவர்கள் ஒ

கல்ைலக் ெகாண் வந் அவன் ேழ

ைவத்தார்கள்; அதின்ேமல் உட்கார்ந்தான்;

ஆேரா ம்,ஊ ம் ஒ வன் ஒ பக்கத்தி ம்

ஒ வன் ம பக்கத்தி ம் இ ந் , அவ ைடய

ைககைளத் தாங்கினார்கள்; இந்த

விதமாக அவ ைடய ைககள் ரியன்

மைற ம்வைர ம்ஒேர நிைலயாகஇ ந்த .

௧௩ ேயா வா அமேலக்ைக ம் அவ ைடய

மக்கைள ம் ர்ைமயான பட்டயத்தாேல

ேதாற்க த்தான். ௧௪ பின் ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “இைதநிைன ம்ப ,

ஒ த்தகத்தில் எ தி, ேயா வாவின்
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காதிேல ேகட் ம்ப வாசி. அமேலக்ைக

வானத்தின் ேழ எங் ம் இல்லாதப

நாசம் ெசய்ேவன்” என்றார். ௧௫ ேமாேச ஒ

ப டத்ைதக் கட் , அதற் ேயேகாவாநிசி

என் ெபயரிட் , ௧௬ “அமேலக்கின் ைக

ெயேகாவா ைடய சிங்காசனத்திற்

விேராதமாக இ ந்தப யால், தைல ைற

தைல ைறேதா ம் அவ க் விேராதமாக

ெயேகாவாவின் த்தம் நடக் ம்” என்றான்.

௧௮

ேதவன் ேமாேசக் ம் தம மக்களாகிய

இஸ்ரேவலர்க க் ம் ெசய்த யாைவ ம்,

ெயேகாவாஇஸ்ரேவலர்கைளஎகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்தைத ம், தியானில்

ஆசாரியனாகஇ ந்த ேமாேசயின் மாமனாகிய

எத்திேரா ேகள்விப்பட்டேபா , ௨ ேமாேசயின்

மாமனாகியஎத்திேரா, ேமாேசயினால் தி ம்பி

அ ப்பிவிடப்பட் ந்த அவ ைடய

மைனவியாகிய சிப்ேபாராைள ம், ௩

அவ ைடய இரண் மகன்கைள ம்

அைழத் க்ெகாண் பயணப்பட்டான். “நான்

அந்நிய ேதசத்திேல பரேதசியாேனன்” என்

ேமாேச ெசால் , ஒ மக க் க் ெகர்ேசாம்

என் ெபயரிட் ந்தான். ௪ “என் ைடய

பிதாவின் ேதவன் எனக் த் ைணநின்

பார்ேவானின் பட்டயத்திற் என்ைனத்

தப் வித்தார்” என் ெசால் , மற்றவ க்

எ ேயசர் என் ெபயரிட் ந்தான். ௫

ேமாேசயின் மாமனாகியஎத்திேரா ேமாேசயின்

மகன்கேளா ம் அவ ைடய மைனவிேயா ம்,
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அவன் காம ட் ந்த ேதவ ைடய

மைலயினிடத்தில் வனாந்திரத்திற் வந் : ௬

“எத்திேரா என் ம் உம் ைடய மாமனாகிய

நா ம், உம் ைடயமைனவி ம்,அவ டன்

அவ ைடய இரண் மகன்க ம்

உம்மடம் வந்தி க்கிேறாம்” என்

ேமாேசக் ச் ெசால் அ ப்பினான். ௭

அப்ெபா ேமாேசதன் ைடயமாம க்

எதிராகப்ேபாய், அவைன வணங்கி,

த்தம்ெசய்தான்; ஒ வைரஒ வர் கெசய்தி

விசாரித் க்ெகாண் , டாரத்திற் ள்

ைழந்தார்கள். ௮ பின் ேமாேச ெயேகாவா

இஸ்ரேவ க்காக பார்ேவா க் ம்

எகிப்தியர்க க் ம் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம்,

வழயிேல தங்க க் சம்பவித்த எல்லா

வ த்தத்ைத ம், ெயேகாவா தங்கைள

வி வித் இரட்சித்தைத ம் தன் ைடய

மாம க் விவரித் ச் ெசான்னான். ௯

ெயேகாவா இஸ்ரேவலர்கைள எகிப்தியர்களின்

ைகக் த் தப் வித் , அவர்க க் ச்

ெசய்த எல்லா நன்ைமகைள ம் ற த்

எத்திேரா சந்ேதாஷப்பட் : ௧0 “உங்கைள

எகிப்தியர்களின் ைகக் ம் பார்ேவானின்

ைகக் ம் தப் வித் , எகிப்தியர்க ைடய

ைகயின் ழ் இ ந்த மக்கைள வி வித்த

ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம். ௧௧ெயேகாவா

எல்லா ெதய்வங்கைள ம்விட ெபரியவர்

என்பைத இப்ெபா அற ந்தி க்கிேறன்;

அவர்கள் ஆணவமாக ெசய்த காரியத்தில்
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அவர்கைள ேமற்ெகாண்டார்” என்

ெசால் ; ௧௨ ேமாேசயின் மாமனாகிய

எத்திேரா சர்வாங்கதகனப ைய ம் மற்ற

ப கைள ம் ேதவ க் க் ெகாண் வந்

ெச த்தினான். பின் ஆேரா ம் இஸ்ரேவல்

ப்பர்கள் அைனவ ம் வந் , ேமாேசயின்

மாம டேனேதவச கத்தில் சாப்பிட்டார்கள்.

௧௩ ம நாள் ேமாேச மக்கைள நியாயம்

விசாரிக்க உட்கார்ந்தான்; மக்கள் காைல

வங்கி மாைலவைர ேமாேசக் ன்பாக

நின்றார்கள். ௧௪ மக்க க் அவன் ெசய்த

யாைவ ம் ேமாேசயின் மாமன் கண் : “ ர்

மக்க க் ச் ெசய்கிற இந்தக் காரியம் என்ன?

ர் தனியாக உட்கார்ந்தி க்க ம், மக்கள்

எல்ேலா ம் காைல வங்கி மாைலவைர

உமக் ன்பாக நிற்க ம் ேவண் ய ஏன்”

என்றான். ௧௫அப்ெபா ேமாேச தன் ைடய

மாமைன ேநாக்கி: “ேதவனிடம் விசாரிக் ம்ப

மக்கள் என்னிடம் வ கிறார்கள். ௧௬

அவர்க க் ஏதாவ காரியம் உண்டானால்,

என்னிடத்தில் வ கிறார்கள்; நான்

அவர்க க் ள்ள வழக்ைகத் ர்த் ,

ேதவகட்டைளகைள ம் அவ ைடய

பிரமாணங்கைள ம் ெதரிவிக்கிேறன்”

என்றான். ௧௭ அதற் ேமாேசயின் மாமன்:

“ ர் ெசய்கிற காரியம் நல்லதல்ல; ௧௮

ம் உம்ேமாேட இ க்கிற மக்க ம்

கைளத் ப்ேபா ர்கள்; இ உமக் மக ம்

பாரமான காரியம்; ர் ஒ வராகஅைதச் ெசய்ய
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உம்மாேல யா . ௧௯ இப்ெபா

என் ைடயெசால்ைலக்ேக ம், உமக் ஒ

ஆேலாசைன ெசால் கிேறன்; ேதவ ம்

உம்ேமா இ ப்பார், ர் ேதவசந்நிதியிேல

மக்க க்காக இ ம்; விேசஷ த்தைவகைளத்

ேதவனிடம் ெகாண் ேபாய்; ௨0

கட்டைளகைள ம் பிரமாணங்கைள ம்

அவர்க க் ெவளிப்ப த்தி; அவர்கள்

நடக்கேவண் ய வழைய ம், அவர்கள்

ெசய்யேவண் ய காரியத்ைத ம்

அவர்க க் த் ெதரியப்ப த் ம்.

௨௧ மக்கள் எல்ேலா க் ள் ம்

ேதவ க் ப் பயந்தவர்க ம்

உண்ைம ள்ளவர்க ம் ெபா ளாைசைய

ெவ க்கிறவர்க மான திறைம ள்ள

மனிதர்கைளத்ெதரிந் ெகாண் ,அவர்கைள

ஆயிரம்ேப க் த் தைலவர்களாக ம்,

ேப க் த் தைலவர்களாக ம்,

ஐம்ப ேப க் த் தைலவர்களாக ம்,

பத் ேப க் த் தைலவர்களாக ம்

ஏற்ப த் ம். ௨௨ அவர்கள் எப்ெபா ம்

மக்கைள நியாயம் விசாரித் , ெபரிய

காரியங்கள் எல்லாவற்ைற ம் உம்மடம்

ெகாண் வரட் ம், சிறய காரியங்கள்

யாைவ ம் தாங்கேள ர்க்கட் ம்; இப்ப

அவர்கள் உம்ேமா இந்தப் பாரத்ைதச்

மந்தால், உமக் இல வாக இ க் ம். ௨௩

இப்ப ர் ெசய்வ ம், இப்ப ேதவன் உமக் க்

கட்டைளயி வ ம் உண்டானால், உம்மாேல
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மக்க ம்; இந்த மக்கள் எல்ேலா ம்

தாங்கள் ேபா ம் இடத்திற் ச் கமாகப் ேபாய்ச்

ேசரலாம்” என்றான். ௨௪ ேமாேச தன் ைடய

மாம ைடய ெசால்ைலக்ேகட் , அவன்

ெசான்னப ெயல்லாம் ெசய்தான். ௨௫ ேமாேச

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரி ம் திறைம ள்ள

மனிதர்கைளத்ெதரிந் ெகாண் ,அவர்கைள

ஆயிரம்ேப க் த் தைலவர்களாக ம்,

ேப க் த் தைலவர்களாக ம்,

ஐம்ப ேப க் த் தைலவர்களாக ம்,

பத் ேப க் த் தைலவர்களாக ம்

மக்கள்ேமல் தைலவர்களாக்கினான். ௨௬

அவர்கள் எப்ெபா ம் மக்கைள

நியாயம் விசாரித்தார்கள்; வ த்தமான

காரியங்கைளமட் ம் ேமாேசயிடம்

ெகாண் வந்தார்கள்; சிறய

காரியங்கைளெயல்லாம் தாங்கேள

ர்த்தார்கள். ௨௭ பின் ேமாேச தன் ைடய

மாமைனஅ ப்பிவிட்டான்;அவன்தி ம்பத்

தன் ைடய ேதசத்திற் ப் ேபாய்விட்டான்.

௧௯

இஸ்ரேவல் மக்கள் எகிப்

ேதசத்தி ந் றப்பட்ட ன்றாம் மாதம்

தலாம் நாளிேல, னாய் வனாந்திரத்திற்

வந் ேசர்ந்தார்கள். ௨ அவர்கள்

ெரவி ம ந் பயணம் றப்பட் , னாய்

வனாந்திரத்திற் வந் , அந்தவனாந்திரத்தில்

காம ட்டார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள் அங்ேக

மைலக் எதிராக காம ட்டார்கள். ௩ ேமாேச

ேதவனிடம் ஏற ப்ேபானான்; ெயேகாவா
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மைலயி ந் அவைனக் ப்பிட் : “

யாக்ேகா வம்சத்தார்க க் ச் ெசால்ல ம்,

இஸ்ரேவல் மக்க க் அறவிக்க ம்

ேவண் ய என்னெவன்றால், ௪ நான்

எகிப்தியர்க க் ச் ெசய்தைத ம்,

நான் உங்கைளக் க க ைடய

இறக்ைககளின்ேமல் மந் , உங்கைள

என் அ கிேல ேசர்த் க்ெகாண்டைத ம்,

ங்கள் கண் க்கி ர்கள். ௫ இப்ெபா

ங்கள் என் ைடய வாக்ைக உள்ளப

ேகட் , என் ைடய உடன்ப க்ைகையக்

ைகக்ெகாள் ர்களானால், எல்லா

மக்கைள ம்விட ங்கேள எனக் சிறந்த

மக்களாக இ ப் ர்கள்; ம ெயல்லாம்

என் ைடய . ௬ ங்கள் எனக்

ஆசாரிய ராஜ்ஜய ம் பரி த்த ேதச மாக

இ ப் ர்கள் என் இஸ்ரேவல் மக்கேளா

ெசால்லேவண் யவார்த்ைதகள்” என்றார். ௭

ேமாேச வந் மக்களின் ப்பர்கைள

அைழத் , ெயேகாவா தனக் க் கற்பித்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்க க்

ன்பாகச் ெசான்னான். ௮ அதற் மக்கள்

எல்ேலா ம் ஒன்றாக, “ெயேகாவா

ெசான்னைவகைளெயல்லாம் ெசய்ேவாம்

என் ம ெமாழ ெசான்னார்கள்.

மக்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகைள ேமாேச

ெயேகாவாவிடம் ெதரிவித்தான். ௯

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“நான் உன்ேனா ேப ம்ேபா மக்கள் ேகட் ,
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உன்ைன என்ைறக் ம் வி வாசிக் ம்ப ,

நான் கார்ேமகத்தில் உன்னிடம் வ ேவன்”

என்றார். மக்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகைள

ேமாேச ெயேகாவா க் ச் ெசான்னான். ௧0

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“ மக்களிடம் ேபாய், இன்ைறக் ம்

நாைளக் ம்அவர்கைளப்பரி த்தப்ப த் ;

அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளத்

ைவத் , ௧௧ ன்றாம் நா க்

ஆயத்தப்பட் க்கேவண் ம்; ன்றாம்

நாளில் ெயேகாவா எல்லா மக்க க் ம்

ெவளிப்பைடயாக னாய் மைலயின்ேமல்

இறங் வார். ௧௨மைலையச் ற்ற ம் ஒ

எல்ைலையக் ற த் , மக்கள் மைலயில்

ஏறாதப ம், அதின் அ வாரத்ைதத்

ெதாடாதப ம் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்

என் அவர்க க் ச் ெசால்; மைலையத்

ெதா கிறவன் எவ ம் நிச்சயமாகேவ

ெகால்லப்ப வான். ௧௩ ஒ ைக ம்

அைதத் ெதாடலாகா ; ெதாட்டால்,

நிச்சயமாகக் கல்ெலறயப்பட் , அல்ல

வில் எய்யப்பட் ச் சாகேவண் ம்;

ம கமானா ம் சரி, மனிதனானா ம் சரி,

உயிேரா ைவக்கப்படலாகா ; எக்காளம்

ெந ந்ெதானியாகத் ெதானிக் ம்ேபா ,

அவர்கள் மைலயின் அ வாரத்தில்

வரேவண் ம்” என்றார். ௧௪ ேமாேச

மைலயி ந் இறங்கி, மக்களிடம் வந் ,

அவர்கைளப் பரி த்தப்ப த்தினான்; அவர்கள்
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தங்க ைடயஆைடகைளத் ைவத்தார்கள்.

௧௫ அவன் மக்கைள ேநாக்கி: “ ன்றாம்

நா க் ஆயத்தப்பட் ங்கள், மைனவியிடம்

ேசராமல் இ ங்கள்” என்றான். ௧௬ ன்றாம்

நாள் அதிகாைலயில் இ ழக்கங்க ம்

ம ன்னல்க ம், மைலயின்ேமல் கார்ேமக ம்

மகா பலத்த எக்காள சத்த ம் உண்டான ;

காம ந்த மக்கள் எல்ேலா ம்

ந ங்கினார்கள். ௧௭ அப்ெபா மக்கள்

ேதவ க் எதிராகேபாக, ேமாேசஅவர்கைள

காம ந் றப்படச்ெசய்தான்;அவர்கள்

மைலயின் அ வாரத்தில் நின்றார்கள்.

௧௮ ெயேகாவா னாய்மைலயின்ேமல்

அக்கினியில் இறங்கியதால், அ வ ம்

ைகக்காடாக இ ந்த ; அந்தப் ைக

ைளயின் ைகையப்ேபால எ ம்பிய ;

மைல வ ம் மக ம் அதிர்ந்த . ௧௯

எக்காளசத்தம் வரவர மக ம் பலமாகத்

ெதானித்த ; ேமாேச ேபசினான்; ேதவன்

அவ க் வாக்கினால் ம ெமாழ ெகா த்தார்.

௨0ெயேகாவா னாய்மைலயி ள்ளஉச்சியில்

இறங்கினேபா , ெயேகாவா ேமாேசைய

மைலயின் உச்சியில் வரவைழத்தார்; ேமாேச

ஏற ப்ேபானான். ௨௧அப்ெபா ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “மக்கள் பார்ப்பதற்

எல்ைலையக் கடந் கர்த்தரிடம் வராதப ம்,

அவர்களில் அேநகர் அழ ந் ேபாகாதப ம்,

இறங்கிப்ேபாய், அவர்கைள உ தியாக

எச்சரி. ௨௨ ெயேகாவாவின் ச கத்தில்
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வ கிற ஆசாரியர்க ம், ெயேகாவா

தங்கைள அழ க்காதப , தங்கைளப்

பரி த்தப்ப த்திக்ெகாள்ளேவண் ம்” என்றார்.

௨௩அப்ெபா ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்கி:

“மைலையச் ற்ற ம் எல்ைலையக் ற த் ,

அைதப் பரி த்தப்ப த் ங்கள் என் ேதவ ர்

எங்கைள உ தியாக எச்சரித்தி க்கி ர்;

ஆைகயால், மக்கள் னாய்மைலயின்ேமல்

ஏறவரமாட்டார்கள்” என்றான். ௨௪ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “ இறங்கிப்ேபா; பின்

ம் ஆேரா ம் ஏறவா ங்கள்;

ஆசாரியர்க ம், மக்க ம், ெயேகாவா

தங்கைளஅழ க்காதப , எல்ைலையக்கடந்

ெயேகாவாவிடம் வராமல் இ க்கேவண் ம்”

என்றார். ௨௫ அப்ப ேய ேமாேச இறங்கி

மக்களிடம் ேபாய், அைத அவர்க க் ச்

ெசான்னான்.

௨0

ேதவன் ேபசிச் ெசால் ய எல்லா

வார்த்ைதகளாவன. ௨ “உன்ைனஅ ைமத்தன

டாகிய எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்த உன் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா நாேன. ௩என்ைனத்தவிர உனக்

ேவேற ெதய்வங்கள் உண்டாயி க்கேவண்டாம்.

௪ ேமேல வானத்தி ம், ேழ மயி ம்,

மயின் ழ்த் தண் ரி ம்

உண்டாயி க்கிறைவக க் ஒப்பான ஒ

சிைலையயாவ , விக்கிரகத்ைதயாவ

உனக் உண்டாக்கேவண்டாம்; ௫

அைவகைள வணங்கி வழபடேவண்டாம்;
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உன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவாக

இ க்கிற நான் எரிச்ச ள்ள ேதவனாக இ ந் ,

என்ைனப் பைகக்கிறவர்கைளக் ற த்

தகப்பன்மார்க ைடய அக்கிரமத்ைதப்

பிள்ைளகளிடம் ன்றாம் நான்காம்

தைல ைறவைர தண் க்கிறவராக

இ க்கிேறன். ௬ என்னிடம் அன் ர்ந் ,

என் ைடய கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள் கிறவர்க க்ேகா ஆயிரம்

தைல ைறவைர இரக்கம் ெசய்கிறவராக

இ க்கிேறன். ௭ உன் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாைடய நாமத்ைத ணிேல

வழங்காமல் இ ப்பாயாக; ெயேகாவா

தம் ைடய நாமத்ைத ணிேல

வழங் கிறவைனத் தண் க்காமல்

விடமாட்டார். ௮ ஓய் நாைளப்

பரி த்தமாக அ சரிக்க நிைன; ௯

ஆ நாட்க ம் ேவைலெசய் , உன் ைடய

ெசயல்கைளெயல்லாம் நடத் ; ௧0

ஏழாம்நாேளா உன் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ஓய் நாள்; அதிேல

யானா ம், உன் ைடய மகனானா ம்,

உன் ைடய மகளானா ம், உன் ைடய

ேவைலக்காரனானா ம், உன் ைடய

ேவைலக்காரியானா ம், உன் ைடய

ம க வனானா ம், உன் ைடய

வாசல்களில் இ க்கிற அந்நியனானா ம்,

எந்த ேவைல ம் ெசய்யேவண்டாம்.

௧௧ ெயேகாவா ஆ நாைளக் ள்ேள
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வானத்ைத ம் மைய ம் ச த்திரத்ைத ம்

அைவகளி ள்ள எல்லாவற்ைற ம்

உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிேல ஓய்ந்தி ந்தார்;

ஆைகயால், ெயேகாவா ஓய் நாைள

ஆ ர்வதித் , அைதப் பரி த்தமாக்கினார். ௧௨

உன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாஉனக் க்

ெகா க்கிற ேதசத்திேலஉன் ைடயநாட்கள்

த்தி ப்பதற் , உன் ைடய தகப்பைன ம்

உன் ைடய தாைய ம் மதிப்பாயாக.

௧௩ ெகாைல ெசய்யாேத. ௧௪ விபசாரம்

ெசய்யாேத. ௧௫கள ெசய்யாேத. ௧௬பிற க்

விேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லாேத. ௧௭

பிற ைடய ட் ன்ேமல்ஆைசப்படாமல் இ ;

பிற ைடய மைனவிைய ம், அவ ைடய

ேவைலக்காரைன ம், அவ ைடய

ேவைலக்காரிைய ம், அவ ைடயஎ ைத ம்,

அவ ைடய க ைதைய ம், பின் ம்

பிற ைடய எதின்ேம ம் ஆைசப்படாமல்

இ ” என்றார். ௧௮ மக்கள் எல்ேலா ம்

இ ழக்கங்கைள ம் ம ன்னல்கைள ம்

எக்காளச் சத்தத்ைத ம் மைல ைககிறைத ம்

கண்டார்கள்; அைதக் கண் , மக்கள்

எல்ேலா ம் ந ந ங்கி, ரத்திேல நின் , ௧௯

ேமாேசைய ேநாக்கி: “ ர் எங்கேளா ேப ம்,

நாங்கள் ேகட்ேபாம்; ேதவன் எங்கேளாேட

ேபசாமல் இ க்கட் ம், ேபசினால் நாங்கள்

ெசத் ப்ேபாேவாம்” என்றார்கள். ௨0 ேமாேச

மக்கைள ேநாக்கி; “பயப்படாமல் இ ங்கள்;

உங்கைளச் ேசாதிப்பதற்காக ம், ங்கள்



யாத்திராகமம் 317

பாவம்ெசய்யாதப அவைரக் ற த்த பயம்

உங்க ைடய கத்திற் ன்பாக

இ ப்பதற்காக ம், ேதவன் எ ந்த ளினார்”

என்றான். ௨௧மக்கள் ரத்திேல நின்றார்கள்;

ேமாேச, ேதவன் இ ந்த கார்ேமகத்திற்

அ கில் ேசர்ந்தான். ௨௨ அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “

இஸ்ரேவலர்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால், நான் வானத்தி ந்

உங்கேளா ேபசிேனன் என் கண் ர்கள். ௨௩

ங்கள் எனக் ஒப்பாக ெவள்ளியினாேல

ெதய்வங்கைள ம் ெபான்னினாேல

ெதய்வங்கைள ம் உங்க க் உண்டாக்க

ேவண்டாம். ௨௪மண்ணினாேலப டத்ைத

எனக் உண்டாக்கி, அதின்ேமல்

உன் ைடய ஆ கைள ம் உன் ைடய

மா கைள ம் சர்வாங்க தகனப யாக ம்

சமாதானப யாக ம் ெச த் ; நான்

என் ைடய நாமத்ைத மகிைமப்ப த் ம் எந்த

இடத்தி ம் உன்னிடம் வந் , உன்ைன

ஆ ர்வதிப்ேபன். ௨௫ எனக் க் கல் னால்

ப டத்ைத உண்டாக்கேவண் மானால்,

அைத ெவட் ன கற்களால் கட்டேவண்டாம்;

அதின்ேமல் உளி பதித்த டன், அைத

அ த்தப்ப த் வாய். ௨௬ என் ைடய

ப டத்தின்ேமல் உன் ைடய நிர்வாணம்

காணப்படாதப , ப களால் அதின்ேமல்

ஏற ம் ேவண்டாம்”.
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௨௧

ேம ம், அவர்க க்

அறவிக்கேவண் ய கட்டைளகள்: ௨

“எபிெரயர்களில் ஒ அ ைமைய

வாங்கினால், அவன் ஆ வ டங்கள்

ேவைலெசய் , ஏழாம் வ டத்திேல

ஒன் ம் தராமல் வி தைலப்ெபற் ப்

ேபாகேவண் ம். ௩ தனியாக வந்தி ந்தால்,

தனியாகப்ேபாகேவண் ம்; தி மணம்

ெசய்தவனாகவந்தி ந்தால்,அவன்மைனவி

அவ டன் ேபாகேவண் ம். ௪அவ ைடய

எஜமான் அவ க் ஒ ெபண்ைண

தி மணம்ெசய் ெகா த் ம், அவள்

அவ க் ஆண்பிள்ைளகைளேயா

ெபண்பிள்ைளகைளேயா ெபற் ம் இ ந்தால்,

அந்தப் ெபண் ம் அவ ைடய

பிள்ைளக ம் அவ ைடய எஜமாைனச்

ேசரேவண் ம்; அவன் மட் ம் தனியாகப்

ேபாகேவண் ம். ௫ அந்த ேவைலக்காரன்:

என் ைடய எஜமாைன ம் என் ைடய

மைனவிைய ம் என் ைடய

பிள்ைளகைள ம் ேநசிக்கிேறன்; நான்

வி தைலெபற் ப்ேபாகமனதில்ைலஎன்

மனப் ர்வமாகச் ெசான்னால், ௬அவ ைடய

எஜமான் அவைன நியாயாதிபதிகளிடம்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், அவைனக்

கதவின் அ கிலாவ கத நிைலயின்

அ கிலாவ ேசரச்ெசய் , அங்ேக

அவ ைடய எஜமான் அவ ைடய

காைதக் கம்பியினால் த்தேவண் ம்;
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பின் அவன் என்ைறக் ம் அவனிடம்

ேவைலெசய் ெகாண் க்கேவண் ம்.

௭ “ஒ வன் தன் ைடய மகைள

ேவைலக்காரியாக விற் ப்ேபாட்டால்,

ேவைலக்காரன் வி தைலெபற் ப்

ேபாவ ேபால அவள் ேபாகக் டா . ௮

அவைளத் தனக் நியம த் க்ெகாண்ட

எஜமானின் பார்ைவக் அவள் தகாதவளாகப்

ேபானால், அவள் ட்கப்படலாம்;

அவன் அவ க் த் ேராகம்ெசய் ,

அவைள அந்நியர்கள் ைகயில் விற்க

அவ க் அதிகாரம் இல்ைல. ௯

அவன் தன் ைடய மக க் அவைள

மைனவியாக நியம த்தி ந்தால், தன் ைடய

மகள்கைள நடத் வ ேபால அவைள ம்

நடத்தேவண் ம். ௧0 அவன் ேவெறா

ெபண்ைணத் தனக்ெகன் நியம த்தால்,

இவ க் ரிய உண , உைட, தி மணஉரிைம

ஆகிய இைவகளில் ைற ெசய்யாமல்

இ க்கேவண் ம். ௧௧ இம் ன் ம் அவன்

அவ க் ச் ெசய்யாமற்ேபானால், அவள்

பணம் தராமல் வி தைலெபற் ப்

ேபாகேவண் ம். ௧௨ “ஒ மனிதைனச்

சா ம்ப அ த்தவன், நிச்சயமாகக்

ெகாைலெசய்யப்பட ேவண் ம். ௧௩ஒ வன்

மைறந்தி ந் ெகால்லாமல், ேதவெசயலாகத்

தன் ைடய ைகக் ேநரிட்டவைனக்

ெகான்றால்,அவன்ஓ ப்ேபாய்ச் ேசரேவண் ய

இடத்ைத உனக் நியம ப்ேபன். ௧௪
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ஒ வன் பிற க் விேராதமாக

சதிேமாசம்ெசய் , அவைனத் ணிகரமாகக்

ெகான் ேபாட்டால், அவைன என் ைடய

ப டத்தி ந் ம் பி த் க்ெகாண் ேபாய்க்

ெகாைலெசய்யேவண் ம். ௧௫ “தன் ைடய

தகப்பைனயாவ தன் ைடய

தாையயாவ அ க்கிறவன் நிச்சயமாகக்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௬

“ஒ வன் ஒ மனிதைனத் தி

விற் ப்ேபாட்டா ம், இவன் அவனிடம்

கண் பி க்கப்பட்டா ம்,அவன்நிச்சயமாகக்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௭

“தன் ைடய தகப்பைனேயா தன் ைடய

தாையேயா சபிக்கிறவன் நிச்சயமாகக்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௮

“மனிதர்கள் சண்ைடயிட் , ஒ வன்

மற்ெறா வைனக் கல்லால் எற ந்ததாேலா

ைகயால் அ த்ததினாேலா அவன் சாகாமல்

ப க்ைகயில் கிடந் , ௧௯ தி ம்ப எ ந்

ெவளியிேல தன் ைடய ஊன் ேகாைலப்

பி த் க்ெகாண் நடமா னால்,அ த்தவன்

தண்டைனக் விலகியி ப்பான்;ஆனா ம்

அவ க் நஷ்டஈ ெகா த் , அவைன

நன்றாகக் ணமாக்கேவண் ம். ௨0

“ஒ வன் தனக் அ ைமயானவைனேயா

தனக் அ ைமயானவைளேயா,

ேகாலால் அ த்ததாேல, அவ ைடய

ைகயால் இறந் ேபானால், பழ க் ப்பழ

வாங்கப்படேவண் ம். ௨௧ ஒ நாளாவ
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இரண் நாட்களாவ உயிேரா இ ந்தால்,

அவர்கள் அவ க் உரியவனாக இ ப்பதால்,

பழவாங்கேவண் யதில்ைல. ௨௨

“மனிதர்கள் சண்ைடயிட் , கர்ப்பவதியான

ஒ ெபண்ைண அ த்ததால்,

அவ க் ேவ ேசதம ல்லாமல்

கர்ப்பம் கைலந் ேபானால், அ பட்ட

ெபண்ணின் கணவன் அ த்தவன்ேமல்

மத் கிறதற் த்த ந்தப ம்

நியாயாதிபதிகள் ெசய் ம் ர்ப்பின்ப ம்

அபராதம் ெகா க்கேவண் ம். ௨௩ ேவேற

ேசத ண்டானால், வ க் வன், ௨௪

கண் க் க் கண், பல் க் ப் பல், ைகக் க்

ைக, கா க் க் கால், ௨௫ ட் க் ச் ,

காயத்திற் க் காயம், த ம் க் த் த ம்

ெகா க்கேவண் ம். ௨௬ “ஒ வன் தன் ைடய

அ ைமயின் கண்ைணேயா தன் ைடய

அ ைமப்ெபண்ணின் கண்ைணேயா

அ த் அைதக் ெக த்தால், அவ ைடய

கண் க் ப் பதிலாக அவைன வி தைல

ெசய்யேவண் ம். ௨௭ அவன் தன் ைடய

அ ைமயின் பல்ைலேயா தன் ைடய

அ ைமப்ெபண்ணின் பல்ைலேயா

வி ம்ப அ த்தால், அவ ைடய

பல் க் ப் பதிலாக அவைன வி தைல

ெசய் விடேவண் ம். ௨௮ “ஒ மா

ஒ ஆைணேயா ஒ ெபண்ைணேயா

ட் யதால் சா உண்டானால், அந்த மா

கல்ெலறயப்படேவண் ம், அதின் இைறச்சி
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சாப்பிடப்படக் டா ; அப்ெபா மாட் ன்

எஜமான் தண்டைனக் விலகியி ப்பான். ௨௯

தன் ைடய மா வழக்கமாக ட் கிற

மாடாக இ ந் , அ அதின் எஜமா க்

அறவிக்கப்பட் ம், அவன் அைதக்

கட் ைவக்காததால், அ ஒ ஆைணேயா ஒ

ெபண்ைணேயா ெகான் ேபாட்டால்,

மா ம் கல்ெலறயப்படேவண் ம், அதின்

எஜமா ம் ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௩0

அபராதம் ெகா க் ம்ப ர்க்கப்பட்டதால்,

அவன் தன் ைடய உயிைர

ட் ம் ெபா ளாக விதிக்கப்பட்ட

அபராதத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம்.

௩௧ அ ஒ வ ைடய மகைன

ட் னா ம் சரி, ஒ வ ைடய மகைள

ட் னா ம் சரி, இந்தத் ர்ப்பின்ப ேய

அவ க் ச் ெசய்யப்படேவண் ம். ௩௨

அந்த மா ஒ அ ைமையேயா ஒ

அ ைமப்ெபண்ைணேயா ட் னால்,

அதற் உைடயவன் அவர்க ைடய

எஜமா க் ப்ப ேசக்கல் நிைறயான

ெவள்ளிையக் ெகா க்கேவண் ம்; மா

கல்ெலறயப்படேவண் ம். ௩௩ “ஒ வன் ஒ

ழையத் திறந் ைவத்ததாேலா, ஒ ழைய

ெவட் அைத டாமல் ேபானதாேலா,

அதிேல ஒ மாேடா ஒ க ைதேயா

வி ந்தால், ௩௪ ழ க் உரியவன் அதற்

ஈடாகப் பணத்ைத ம கத்தி ைடய

எஜமா க் க் ெகா க்கேவண் ம்;
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ெசத்தேதா அவ ைடயதாகேவண் ம். ௩௫

“ஒ வ ைடய மா மற்றவ ைடய

மாட்ைட ட் யதால் அ ெசத்தால்,

உயிேரா இ க்கிற மாட்ைட அவர்கள்

விற் , அதின் ெதாைகையப் பங்கிட் ,

ெசத்தைத ம் பங்கிட் க்ெகாள்ளேவண் ம்.

௩௬அந்த மா ன்ேப ட் கிற மாெடன்

அதின் எஜமான் அற ந் ம், அைதக்

கட் ைவக்காமல் இ ந்தால், அவன் மாட் க்

மாட்ைடக் ெகா க்கேவண் ம்; ெசத்தேதா

அவ ைடயதாக ேவண் ம்.

௨௨

“ஒ வன் ஒ மாட்ைடேயா ஒ

ஆட்ைடேயா தி , அைதக் ெகான்றால்,

அல்ல அைத விற்றால், அவன் அந்த

மாட் க் ஐந் மா கைள ம், அந்த

ஆட் க் நான் ஆ கைள ம் பதிலாகக்

ெகா க்கேவண் ம். ௨தி டன் தி ம்ேபா

கண் பி க்கப்பட் , அ க்கப்பட் ச் ெசத்தால்,

அவ ைடய இரத்தப்பழ அ த்தவைனச்

ேசரா . ௩ ரியன்அவன்ேமல் உதித்தபின் ,

அவ ைடய இரத்தப்பழ ம ம்; தி டன்

பதில் ெகா த் த் ர்க்கேவண் ம்;

அவ ைடய ைகயில் ஒன் ம் இல்லாமல்

இ ந்தால், தான் ெசய்த தி ட் க்காக

விற்கப்ப வான். ௪ அவன் தி ன

மாேடா, க ைதேயா, ஆேடா உயி டன்

அவன் ைகயில் கண் பி க்கப்பட்டால்,

இ மடங்காகஅவன் ெகா க்கேவண் ம். ௫

“ஒ வன் மற்றவ ைடய வய ேலா
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திராட்ைசத்ேதாட்டத்திேலா தன் ைடய

ம க வைன ேமயவிட்டால், அவன்

தன் ைடய ெசாந்தவய ம்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்தி ம் உள்ள

பலனில் சிறந்தைத எ த் , பதி க் க்

ெகா க்கேவண் ம். ௬ அக்கினி எ ம்பி,

ட்களில் பற்ற , தானியப்ேபாைரேயா,

விைளந்த பயிைரேயா, வய ள்ள

ேவ எைதயாவ எரித் ப்ேபாட்டால்,

அக்கினிையக் ெகா த்தினவன் அக்கினிச்

ேசதத்திற் ஈ ெசய்யேவண் ம். ௭ஒ வன்

பிறனிடம் பணத்ைதேயா, ெபா ட்கைளேயா

பா காப்பிற்காகைவத்தி க் ம்ேபா ,அ

அவ ைடய ட் ந் தி ட் ப்ேபானால்,

தி டன் அகப்பட்டால், அவன் அதற்

இ மடங்காக ெகா க்கேவண் ம். ௮

தி டன் அகப்படாவிட்டால், அந்த

ட் க்காரன் தான் பிற ைடய ெபா ைள

அபகரித்தாேனா இல்ைலேயா என்

அற ம்ப நியாயாதிபதிகளிடம் அவைனக்

ெகாண் ேபாகேவண் ம். ௯காணாமல்ேபான

மா , க ைத,ஆ , உைட த யைவகளில்

ஏதாவ ஒன்ைற ேவெறா வன் தன் ைடய

என் ெசால் ற்றம்ெசான்னால், இரண்

ேபர்க ைடயவழக் ம் நியாயாதிபதிகளிடம்

வரேவண் ம்; நியாயாதிபதிகள் எவைனக்

ற்றவாளி என் ர்க்கிறார்கேளா, அவன்

மற்றவ க் இ மடங் ெகா க்கேவண் ம்.

௧0 ஒ வன் தன் ைடய க ைதையேயா
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மாட்ைடேயாஆட்ைடேயா மற்ற ஏதாவெதா

ம க வைனேயா ஒ வனிடம்

விட் க் ம்ேபா , அ ெசத்தா ம்,

காயப்பட்டா ம், ஒ வ ம் காணாதப

ஓட் க்ெகாண் ேபாகப்பட்டா ம், ௧௧

அவன் தான் பிற ைடய ெபா ைள

அபகரிக்கவில்ைலெயன் ெயேகாவாவின்

நாமத்தில் ஆைணயிட்டால் அவர்கள்

இ வ க் ம் அ ேவ நியாயம் ர்க்கட் ம்;

உைடயவன் அைத அங் கரிக்கேவண் ம்;

மற்றவன் பதிலளிக்கத்ேதைவயில்ைல. ௧௨

அ அவனிடம ந் தி டப்பட் ப்ேபானால்,

அவன் அத ைடய எஜமா க்

அதற்காக ஈ ெகா க்கேவண் ம். ௧௩

அ ேவட்ைடயாடப்பட் ப்ேபானால்,

அதற் சாட்சிைய ஒப் விக்கேவண் ம்.

ேவட்ைடயாடப்பட்டதற்காக அவன்

ஈ ெகா க்கத் ேதைவயில்ைல. ௧௪ ஒ வன்

பிறனிடம் எைதயாவ இரவலாக

வாங்கியி ந்தால், அதற் ரியவன் ட

இல்லாதேபா , அ காயப்பட்டா ம்,

ெசத் ப்ேபானா ம், அவன் அதற்

ஈ ெசய்யேவண் ம். ௧௫ அதற் ரியவன்

ட இ ந்தால், அவன் ஈ ெகா க்கத்

ேதைவயில்ைல; அ வாடைகக்

வாங்கப்பட் ந்தால், அ அவ ைடய

வாடைகக் வந்த ேசதம். ௧௬தி மணத்திற்

நியம க்கப்படாத ஒ கன்னிைகையஒ வன்

ேமாசம்ேபாக்கி அவேளா உற ெகாண்டால்,
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அவன் அவ க்காகப் பரிசம்ெகா த் ,

அவைளத் தி மணம்ெசய்யேவண் ம். ௧௭

அவ ைடயதகப்பன்அவைளஅவ க் க்

ெகா க்கமாட்ேடன் என் ெசான்னால்,

கன்னிைகக க்காகக் ெகா க்கப்ப ம்

பரிச ைறயின்ப அவன் பணத்ைத நி த் க்

ெகா க்கேவண் ம். ௧௮ னியக்காரிைய

உயிேரா ைவக்கேவண்டாம். ௧௯

ம கத்ேதா உற ைவக்கிற எவ ம்

ெகால்லப்படேவண் ம். ௨0 ெயேகாவா

ஒ வைரத்தவிர ேவ ெதய்வங்க க் ப்

ப யி கிறவன் அழ க்கப்படேவண் ம். ௨௧

அந்நியைனச் சி ைமப்ப த்தாம ம்

ஒ க்காம ம் இ ப் ர்களாக; ங்க ம்

எகிப் ேதசத்தில் அந்நியர்களாக இ ந் ர்கேள.

௨௨விதைவைய ம் திக்கற்ற பிள்ைளைய ம்

ஒ க்காமல் இ ப் ர்களாக; ௨௩அவர்கைள

அதிகமாகஒ க் ம்ேபா ,அவர்கள்என்ைன

ேநாக்கி ைறயிட்டால், அவர்கள்

ைறயி தைல நான் நிச்சயமாகக் ேகட் , ௨௪

ேகாபமைடந் , உங்கைளப் பட்டயத்தால்

ெகாைலெசய்ேவன்; உங்க ைடயமைனவிகள்

விதைவக ம், உங்க ைடய பிள்ைளகள்

திக்கற்றப் பிள்ைளக மாவார்கள். ௨௫

உங்க க் ள் ஏைழயாக இ க்கிற

என் ைடய மக்களில் ஒ வ க் ங்கள்

பணம் கடனாகக் ெகா த்தி ந்தால்,

வட் வாங் கிறவர்கள்ேபாலஅவனிடம் வட்

வாங்கேவண்டாம். ௨௬பிற ைடயஆைடைய
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பதிலாக வாங்கினால், ெபா மைற ம்

ன்ேப அைத அவ க் த் தி ம்பக்

ெகா த் வி வாயாக. ௨௭ அவன் ஆைட

அ தாேன, அ ேவ அவன் தன் ைடய

உடைல க்ெகாள் கிற ணி; ேவ

எதினாேல ேபார்த்திப் ப த் க்ெகாள் வான்?

அவன் என்ைன ேநாக்கி ைறயி ம்ேபா ,

நான்அவ ைடயவார்த்ைதையக் ேகட்ேபன்,

நான் இரக்க ள்ளவராக இ க்கிேறன். ௨௮

ேதவைன நிந்திக்காம ம், உன் ைடய

மக்கைளஆ கிறவர்கைளச் சபிக்காம ம்

இ . ௨௯ தல் தல் ப க் ம் உன் ைடய

பழத்ைத ம், வ ம் உன் ைடயஆைலயின்

இரசத்ைத ம் காணிக்ைகயாகச் ெச த்தத்

தாமதிக்கேவண்டாம். உன் ைடய

மகன்களில் த ல் பிறந்தவைனஎனக் க்

ெகா ப்பாயாக. ௩0உன் ைடயமா களி ம்

உன் ைடய ஆ களி ம் அப்ப ேய

ெசய்வாயாக; ட் யான ஏ நாட்கள்

தன் ைடய தாேயா இ க்கட் ம்; எட்டாம்

நாளிேலஅைதஎனக் ச் ெச த் வாயாக. ௩௧

ங்கள் எனக் ப் பரி த்த மனிதர்களாக

இ க்கேவண் ம்; ெவளியிேல ண்ட

இைறச்சிையச் சாப்பிடாமல், அைத

நாய்க க் ப் ேபாட் வி ங்கள்.

௨௩

“அபாண்டமான ெசால்ைல

ஏற் க்ெகாள்ளாேத; ெகா ைம ள்ள

சாட்சிக்காரனாக இ க்க ஆகாதவேனா

ேசராேத. ௨ ைமெசய்ய அேநகம்ேபர்களின்
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வழையப் பின்பற்றாேத; வழக்கிேல

நியாயத்ைதப் ரட்ட ட்டத்தின் பக்கம்

சாய்ந் , ர்ப் ெசால்லாேத. ௩ வழக்கிேல

தரித்திர ைடய கத்ைதப் பார்க்காேத. ௪

உன் ைடயஎதிரியின் மாேடாஅவ ைடய

க ைதேயா தப்பிப்ேபாவைதப் பார்த்தால்,

அைதத் தி ம்ப அவனிடம் ெகாண் ேபாய்

வி . ௫ உன்ைனப் பைகக்கிறவ ைடய

க ைத ைமேயா வி ந்தி ப்பைதப்

பார்த்தால், அதற் உதவிெசய்யாமல்

இ க்கலாமா? அவசியமாக அவ டன் ட

அதற் உதவிெசய்யேவண் ம். ௬

உன்னிடத்தில் இ க்கிற எளியவ ைடய

வழக்கிேல அவ ைடய நியாயத்ைதப்

ரட்டாேத. ௭ தவறான காரியத்ைத

விட் வில ; ற்றம ல்லாதவைன ம்

திமாைன ம் ெகாைலெசய்யாேத;

நான் ன்மார்க்கைன திமான் என்

ர்க்கமாட்ேடன். ௮லஞ்சம் வாங்காேத; லஞ்சம்

பார்ைவ ள்ளவர்கைளக் டாக்கி,

திமான்களின்வார்த்ைதகைளப் ரட் ம். ௯

அந்நியைன ஒ க்காேத; எகிப் ேதசத்தில்

அந்நியர்களாக இ ந்த ங்கள் அந்நிய ைடய

இ தயத்ைத அற ந்தி க்கி ர்கேள. ௧0

ஆ வ டங்கள் உன் ைடய நிலத்தில்

பயிரிட் , அதின் பலைனச் ேசர்த் க்ெகாள். ௧௧

ஏழாம் வ டத்தில் உன் ைடயமக்களி ள்ள

எளியவர்கள் சாப்பிட ம், தியானைத

ெவளியின் ம கங்கள் சாப்பிட ம்,
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அந்த நிலம் ம்மாகிடக்க விட் வி ;

உன் ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத ம்

உன் ைடயஒ வத்ேதாப்ைப ம்அப்ப ேய

ெசய்யேவண் ம். ௧௨ ஆ நாட்கள்

உன் ைடய ேவைலையச் ெசய் ,

ஏழாம்நாளிேல உன் ைடய மா ம்

உன் ைடய க ைத ம் இைளப்பாற ம்,

உன் ைடய அ ைமப்ெபண்ணின்

பிள்ைள ம் அந்நிய ம் இைளப்பாற ம்

ஓய்ந்தி . ௧௩ நான் உங்க க் ச்

ெசான்னைவகள்எல்லாவற்ற ம்கவனமாக

இ ங்கள். அந்நிய ெதய்வங்களின் ேபைரச்

ெசால்லேவண்டாம்; அ உன் ைடய

வாயி ந் பிறக்கக் ேகட்கப்பட ம்

ேவண்டாம். ௧௪ வ டத்தில் ன் ைற

எனக் ப் பண் ைகஅ சரி. ௧௫ ளிப்பில்லா

அப்பப்பண் ைகையக் ெகாண்டா ,

நான் உனக் க் கட்டைளயிட்டப ஆ ப்

மாதத்தின் ற த்தகாலத்தில் ஏ நாட்கள்

ளிப்பில்லாஅப்பம் சாப்பிடேவண் ம்; அந்த

மாதத்தில் எகிப்தி ந் றப்பட்டாேய,

என் ைடய சந்நிதியில் ெவ ங்ைக டன்

வரேவண்டாம். ௧௬ வய ல் விைதத்த

உன் ைடய பயிர் ேவைலகளின்

தற்பலைனச் ெச த் கிற அ ப் க்கால

பண் ைகைய ம்,வ ட விேல வய ல்

உன் ைடய ேவைலகளின் பலைனச் ேசர்த்

ந்தேபா , ேசர்ப் க்கால பண் ைகைய ம்

அ சரி. ௧௭ வ டத்தில் ன் ைற
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உன் ைடய ஆண்மக்கள் எல்ேலா ம்

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவ ைடய

சந்நிதியில் வரட் ம். ௧௮ எனக்

ப யி ம் இரத்தத்ைதப் ளித்தமா டன்

ெச த்தேவண்டாம், எனக் ப யி ம்

ெகா ப்ைபஅதிகாைலவைரக் ம் ைவக்க ம்

ேவண்டாம். ௧௯ உன் ைடய நிலத்தில்

தல் விைளச்சல்களின் தல் கனிைய

உன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வரேவண் ம்;

ெவள்ளாட் க் ட் ைய அத ைடய

தாயின் பாேலா சைமக்கேவண்டாம். ௨0

வழயில் உன்ைனக் காக்கிறதற் ம், நான்

ஆயத்தம்ெசய்த இடத்திற் உன்ைனக்

ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்க்கிறதற் ம், இேதா,

நான் ஒ தைன உனக் ன்ேன

அ ப் கிேறன். ௨௧அவ ைடய ச கத்தில்

எச்சரிக்ைகயாக இ ந் , அவர் வாக் க் ச்

ெசவிெகா ; அவைரக் ேகாபப்ப த்தாேத;

உங்க ைடய ேராகங்கைள அவர்

ெபா ப்பதில்ைல; என் ைடய ெபயர்

அவ ைடய உள்ளத்தில் இ க்கிற . ௨௨

அவ ைடயவாக்ைகநன்றாகக் ேகட் , நான்

ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்தால், நான்

உன் ைடய எதிரிக க் எதிரியாக ம்,

உன் ைடய விேராதிக க் விேராதியாக ம்

இ ப்ேபன். ௨௩ என் ைடய தனானவர்

உனக் ன்ேனெசன் , எேமாரியர்க ம்,

ஏத்தியர்க ம், ெபரிசியர்க ம்,
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கானானியர்க ம், ஏவியர்க ம்,

எ சியர்க ம், இ க்கிறஇடத்திற் உன்ைன

நடத்திக்ெகாண் ேபாவார்;அவர்கைளநான்

அழ த் ப்ேபா ேவன். ௨௪ அவர்க ைடய

ெதய்வங்கைளப் பணிந் ெகாள்ளாம ம்,

ெதா ெகாள்ளாம ம், அவர்க ைடய

ெசயல்களின்ப ெசய்யாம ம், அவர்கைள

வ ம் அழ த் , அவர்க ைடய

சிைலகைளஉைடத் ப்ேபாடேவண் ம். ௨௫

உங்க ைடயேதவனாகியெயேகாவாைவேய

ஆராதிக்கேவண் ம்; அவர் உன் ைடய

அப்பத்ைத ம் உன் ைடய தண் ைர ம்

ஆ ர்வதிப்பார். வியாதிைய உன்னி ந்

விலக் ேவன். ௨௬ கர்ப்பம் கைளகிற ம்,

மல ம் உன் ைடய ேதசத்தில் இ ப்பதில்ைல;

உன் ைடய ஆ நாட்கைள

ரணப்ப த் ேவன். ௨௭எனக் ப் பயப்ப ம்

பயத்ைத உனக் ன் ெசல் ம்ப ச்

ெசய்ேவன். ெசல் ம் இடெமங் ம்

உள்ள மக்கள் எல்ேலாைர ம் ெகான் ,

உன் ைடய எதிரிகள் எல்ேலாைர ம்

காட்டச்ெசய்ேவன். ௨௮ உன் ைடய

கத்திற் ன்பாக ஏவியர்கைள ம்,

கானானியர்கைள ம், ஏத்தியர்கைள ம்

ரத்திவிட ளவிகைள உனக் ன்ேன

அ ப் ேவன். ௨௯ ேதசம் பாழாகப்ேபாகாம ம்,

காட் ம கங்கள் உனக் விேராதமாகப்

ெப காம ம்இ க் ம்ப , நான்அவர்கைள

ஓராண் ற் ள்ேள உனக் ன்பாக
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ரத்திவிடாமல், ௩0 வி த்தியைடந் ,

ேதசத்ைதச் தந்தரித் க்ெகாள் ம்வைரக் ம்,

அவர்கைளக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக உனக்

ன்பாக ரத்திவி ேவன். ௩௧ ெசங்கடல்

வங்கி ெப ஸ்தர்களின் மத்திய

தைரக்கடல்வைரக் ம், வனாந்திரம் வங்கி

நதிவைரக் ம் உன் ைடய எல்ைலயாக

இ க் ம்ப ச் ெசய்ேவன்; நான் அந்த

ேதசத்தின் கைள உங்க ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன்; அவர்கைள உனக்

ன்பாக ரத்திவி வாய். ௩௨அவர்கேளா ம்

அவர்க ைடய ெதய்வங்கேளா ம்

உடன்ப க்ைக ெசய்யாேத. ௩௩உன்ைனஎனக்

விேராதமாகப் பாவம் ெசய்யைவக்காதப

உன் ைடய ேதசத்திேல அவர்கள்

யி க்கேவண்டாம்; அவர்க ைடய

ெதய்வங்கைளத் ெதா ெகாண்டால், அ

உனக் க் கண்ணியாகஇ க் ம்” என்றார்.

௨௪

பின் அவர் ேமாேசைய ேநாக்கி:

“ ம் ஆேரா ம், நாதா ம் அபி ம்

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்களில் எ ப ேபர்க ம்

கர்த்தரிடம் ஏறவந் , ரத்தி ந்

ெதா ெகாள் ங்கள். ௨ ேமாேச மட் ம்

ெயேகாவா க் அ கில் வரலாம்; மற்றவர்கள்

அ கில் வரக் டா ; மக்கள் அவ டன்

ஏறவரேவண்டாம்” என்றார். ௩ ேமாேச

வந் , ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதகள்

யாைவ ம் தி சட்டங்கள் யாைவ ம்

மக்க க் அறவித்தான்; “அப்ெபா மக்கள்
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எல்ேலா ம் ஒேரசத்தமாக: ெயேகாவாஅ ளின

எல்லா வார்த்ைதகளின்ப ம் ெசய்ேவாம்”

என் ம ெமாழ ெசான்னார்கள். ௪ ேமாேச

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதகைளெயல்லாம்

எ திைவத் , அதிகாைலயில் எ ந் ,

மைலயின் அ யில் ஒ ப டத்ைதக்

கட் , இஸ்ரேவ ைடய பன்னிரண்

ேகாத்திரங்க ைடய எண்ணிக்ைகயின்ப

பன்னிரண் ண்கைள நி த்தினான். ௫

இஸ்ரேவ ன்வா பர்கைளஅ ப்பினான்;

அவர்கள் சர்வாங்கதகனப கைளச்ெச த்தி,

ெயேகாவா க் ச் சமாதானப களாகக்

காைளகைளப் ப யிட்டார்கள். ௬

அப்ெபா ேமாேச அந்த இரத்தத்தில் பாதி

எ த் , கிண்ணங்களில் ஊற்ற , பாதி

இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல் ெதளித் , ௭

உடன்ப க்ைகயின் த்தகத்ைத எ த் ,

மக்களின் கா களில் ேகட்க வாசித்தான்;

அவர்கள் ெயேகாவா ெசான்னப ெயல்லாம்

ெசய் , ழ்ப்ப ந் நடப்ேபாம்” என்றார்கள். ௮

அப்ெபா ேமாேச இரத்தத்ைத எ த் ,

மக்களின்ேமல் ெதளித் , இந்த வார்த்ைதகள்

எல்லாவற்ைற ம் ற த் ெயேகாவா

உங்கேளா ெசய்த உடன்ப க்ைகயின்

இரத்தம் இ ேவ” என்றான். ௯ பின்

ேமாேச ம், ஆேரா ம், நாதா ம் அபி ம்,

இஸ்ரேவ ைடய ப்பர்கள் எ ப ேபர்க ம்

மைலக் ஏற ப்ேபாய், ௧0 இஸ்ரேவ ன்

ேதவைனத் தரிசித்தார்கள். அவ ைடய
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பாதத்தின் ள்ள இடமான இைழத்த

ேவைலப்பா ம ந்த லக்கல்ைலப்ேபால

ெதளிந்த வானத்தின் டெராளிக் ஒப்பாக ம்

இ ந்த . ௧௧ அவர் இஸ்ரேவலர்க ைடய

தைலவர்கள்ேமல் தம் ைடய ைகைய

ட்டவில்ைல; அவர்கள் ேதவைனத்

தரிசித் , பின் சாப்பிட் க் த்தார்கள்.

௧௨ அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ மைலயின்ேமல் என்னிடத்திற்

ஏறவந் , அங்ேக இ . நான் உனக் க்

கற்பலைககைள ம், அவர்க க்

கற் க்ெகா ப்பதற் , நான் எ தின

நியாயப்பிரமாணத்ைத ம் கற்பைனகைள ம்

ெகா ப்ேபன்” என்றார். ௧௩ அப்ெபா

ேமாேச தன் ைடய ஊழயக்காரனாகிய

ேயா வாேவா எ ந் ேபானான். ேமாேச

ேதவ ைடயமைலயில் ஏற ப்ேபா ம்ேபா ,

௧௪ அவன் ப்பர்கைள ேநாக்கி: “நாங்கள்

உங்களிடம் தி ம்பிவ ம்வைர, ங்கள்

இங்ேக எங்க க்காகக் காத்தி ங்கள்;

ஆேரா ம்,ஊ ம் உங்களிடம் இ க்கிறார்கள்;

ஒ வ க் ஏதாவ பிரச்சைனஉண்டானால்,

அவன் அவர்களிடத்தில் ேபாகலாம்”

என்றான். ௧௫ ேமாேச மைலயின்ேமல்

ஏறனேபா , ஒ ேமகம் மைலைய

ய . ௧௬ ெயேகாவா ைடய மகிைம

னாய்மைலயின்ேமல் தங்கியி ந்த ;

ேமகம் ஆ நாட்கள் அைத யி ந்த ;

ஏழாம்நாளில்அவர் ேமகத்தின் ந வி ந்
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ேமாேசையக் ப்பிட்டார். ௧௭ மைலயின்

உச்சியிேல ெயேகாவா ைடய மகிைமயின்

காட்சி இஸ்ரேவலர்க ைடய கண்க க்

ட்ெடரிக்கிற அக்கினிையப்ேபால் இ ந்த .

௧௮ ேமாேச ேமகத்தின் ந விேல ைழந் ,

மைலயின்ேமல் ஏற , இர ம் பக ம்

நாற்ப நாட்கள் மைலயில் இ ந்தான்.

௨௫

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“இஸ்ரேவலர்கள் எனக் க் காணிக்ைகையக்

ெகாண் வ ம்ப அவர்க க் ச் ெசால் ;

மனப் ர்வமாக உற்சாகத் டன் ெகா ப்பவன்

எவேனாஅவனிடம் எனக் க் காணிக்ைகைய

வாங்கிக்ெகாள். ௩ ங்கள் அவர்களிடம் வாங்க

ேவண் ய காணிக்ைககள், ெபான் ம்,

ெவள்ளி ம், ெவண்கல ம், ௪இள ல ம்,

இரத்தாம்பர ம், சிவப் ம், ெமல் ய

பஞ் ம், ெவள்ளாட் ம், ௫சிவப்

வண்ணம் ட்டப்பட்டஆட் க்கடாத்ேதா ம்,

ெமல் ய ேதா ம், த்திம் மர ம், ௬

விளக்ெகண்ெண ம், அபிேஷகத்

ைதலத்திற் ப் பரிமளத்ைதல ம், பத்திற்

ந மண வாசைனப் ெபா ட்க ம், ௭

ஏேபாத்தி ம் மார்ப்பதக்கத்தி ம் பதிக் ம்

ேகாேமதகக் கற்க ம் இரத்தினங்க ேம. ௮

அவர்கள் ந விேல நான் தங்கியி க்க, எனக்

ஒ பரி த்த ஸ்தலத்ைத உண்டாக் ங்கள்.

௯ நான் உனக் க் காண்பிக் ம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் மாதிரியின்ப ம்,

அத ைடய எல்லாப்ெபா ட்களின்
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மாதிரியின்ப ம் அைதச் ெசய் ங்கள். ௧0

“ த்திம் மரத்தால் ஒ ெபட் ையச் ெசய் ங்கள்;

அதின் ளம் இரண்டைர ழ ம், அதின்

அகலம் ஒன்றைர ழ ம், அதின் உயரம்

ஒன்றைர ழ மாக இ க்கட் ம். ௧௧

அைத எங் ம் த்தப்ெபான் தகட்டால்

; அத ைடய உட் றத்ைத ம்

ெவளிப் றத்ைத ம்அதனால் ,அதின்ேமல்

ற்ற ம் ெபான்னினால்விளிம் உண்டாக்கி,

௧௨அதற் நான் ெபான் வைளயங்கைளச்

ெசய் , அைவகைள அதின் நான்

ைலகளி ம் ேபாட் , ஒ பக்கத்தில் இரண்

வைளயங்க ம், ம பக்கத்தில் இரண்

வைளயங்க ம் இ க் ம்ப த் ைதத் , ௧௩

த்திம் மரத்தால் தண் கைளச் ெசய் ,

அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் , ௧௪

அந்தத் தண் களால் ெபட் ையச் மக் ம்ப ,

அைவகைளப்ெபட் யின் பக்கங்களி க் ம்

வைளயங்களிேல பாய்ச் . ௧௫ அந்தத்

தண் கள்ெபட் யி ந் கழற்றப்படாமல்,

அதின் வைளயங்களிேலஇ க்கேவண் ம். ௧௬

நான் உனக் க் ெகா க் ம் உடன்ப க்ைகயின்

கட்டைளகைள அந்தப் ெபட் யிேல

ைவக்கேவண் ம். ௧௭ “ த்தப்ெபான்னினாேல

கி பாசனத்ைதச் ெசய்; அ இரண்டைர

ழ ள ம் ஒன்றைர ழ அகல மாக

இ க்கட் ம். ௧௮ ெபான்னினால் இரண்

ேக ன்கைளச் ெசய்; ெபான்ைனத்

தகடாக அ த் , அைவகைளச் ெசய் ,
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கி பாசனத்தின் இரண் ஓரங்களி ம்

ைவக்கேவண் ம். ௧௯ஒ பக்கத் ஓரத்தில்

ஒ ேக ைன ம் ம பக்கத் ஓரத்தில்

மற்றக் ேக ைன ம் ெசய் ைவ;

அந்தக் ேக ன்கள் கி பாசனத்தின்

இரண் ஓரங்களி ம் அதேனா

இ க் ம்ப ஒேரேவைலயாக, அைவகைளச்

ெசய்யேவண் ம். ௨0 அந்தக் ேக ன்கள்

தங்க ைடய இறக்ைககைள உயர விரித் ,

தங்க ைடய இறக்ைககளால் கி பாசனத்ைத

கிறைவக ம் ஒன் க்ெகான்

எதிர் க ள்ளைவக மாக இ க்கட் ம்;

ேக ன்களின் கங்கள் கி பாசனத்ைத

ேநாக் கிறைவகளாக இ ப்பதாக. ௨௧

கி பாசனத்ைதப் ெபட் யின் ைவத் ,

ெபட் க் ள்ேள நான் உனக் க் ெகா க் ம்

உடன்ப க்ைகயின் கட்டைளகைள

ைவப்பாயாக. ௨௨ அங்ேக நான் உன்ைனச்

சந்திப்ேபன்; கி பாசனத்தின் தி ம்

சாட்சிப்ெபட் யின்ேமல் நிற் ம் இரண்

ேக ன்களின் ந வி ம ந் நான்

இஸ்ரேவலர்க க்காக உனக் க் கற்பிக்கப்

ேபாகிறைவகைளெயல்லாம் உன்ேனா

ெசால் ேவன். ௨௩ “ த்திம் மரத்தால் ஒ

ேமைஜைய ம் ெசய்; அ இரண் ழ

ள ம் ஒ ழ அகல ம் ஒன்றைர ழ

உயர மாக இ க்கட் ம். ௨௪அைதச் த்தப்

ெபான்தகட்டால் , ற்ற ம் அதற் ப்

ெபான்னினால் விளிம்ைப உண்டாக்கி, ௨௫
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ற்ற ம் அதற் நான் விரலள உள்ள

சட்டத்ைத ம்,அதின் சட்டத்திற் ச் ற்ற ம்

ெபான்னினால் விளிம்ைப ம் உண்டாக்கி, ௨௬

அதற் நான் ெபான்வைளயங்கைளச்

ெசய் , அைவகைள அதின் நான்

கால்க க் இ க் ம் நான் ைலகளி ம்

ைதக்கேவண் ம். ௨௭ அந்த வைளயங்கள்

ேமைஜையச் மக் ம் தண் க க் இடங்கள்

உண்டாயி க் ம்ப , சட்டத்தின் அ ேக

இ க்கேவண் ம். ௨௮அந்தத் தண் கைளச்

த்திம் மரத்தினால் ெசய் , அைவகைளப்

ெபான்தகட்டால் ; அைவகளால் ேமைஜ

மக்கப்படேவண் ம். ௨௯ அதற் ரிய

தட் கைள ம், பக்கரண் கைள ம்,

கிண்ணங்கைள ம், பானப க்கான

கிண்ணங்கைள ம் ெசய்யக்கடவாய்;

அைவகைளப் த்தப்ெபான்னினால்

ெசய். ௩0 ேமைஜயின்ேமல் எப்ேபா ம்

என் ைடய சந்நிதியில் ச கத்தப்பங்கைள

ைவக்கேவண் ம். ௩௧ “ த்தப்ெபான்னினால்

ஒ த் விளக்ைக உண்டாக் ; அ

ெபான்னினால் அ ப் ேவைலயாகச்

ெசய்யப்படேவண் ம்; அதின் தண் ம்,

கிைளக ம், ெமாக் க ம்,

பழங்க ம், க்க ம் ெபான்னினால்

ெசய்யப்படேவண் ம். ௩௨ ஆ கிைளகள்

அதின் பக்கங்களில் விடேவண் ம்;

த் விளக்கின் ன் கிைளகள்அதின் ஒ

பக்கத்தி ம், த் விளக்கின் ன்
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கிைளகள் அதின் ம பக்கத்தி ம்

விடேவண் ம். ௩௩ ஒவ்ெவா கிைளயிேல

வா ைமக்ெகாட்ைடக் ஒப்பான ன்

ெமாக் க ம், ஒ பழ ம், ஒ ம்

இ ப்பதாக; த் விளக்கி ந்

றப்ப ம் ஆ கிைளகளி ம் அப்ப ேய

இ க்கேவண் ம். ௩௪ விளக் த்தண் ேலா,

வா ைமக் ெகாட்ைடக் ஒப்பான நான்

ெமாக் க ம், பழங்க ம், க்க ம்

இ ப்பதாக. ௩௫ அதி ந் றப்ப ம்

இரண் கிைளகளின் ழ் ஒ பழ ம், ேவ

இரண் கிைளகளின் ழ் ஒ பழ ம், மற்ற

இரண் கிைளகளின் ழ் ஒ பழ ம்

இ க்கட் ம்; விளக் த்தண் ந்

றப்ப ம் ஆ கிைளக க் ம் அப்ப ேய

இ க்கேவண் ம். ௩௬ அைவகளின்

பழங்க ம் அைவகளின் கிைளக ம்

ெபான்னினால் உண்டானைவகளாக

இ க்கட் ம்; அைவெயல்லாம் தகடாகஅ த்த

த்தப்ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட ஒேர

ேவைலயாகஇ க்கேவண் ம். ௩௭அதில் ஏ

அகல்கைளச் ெசய்; அதற் ேநர் எதிராக

எரி ம்ப அைவகள் ஏற்றப்படேவண் ம். ௩௮

அதின் கத்தரிக ம் சாம்பல் பாத்திரங்க ம்

த்தப்ெபான்னினால் ெசய்யப்ப வதாக. ௩௯

அைத ம், அதற் ரிய பணிப்ெபா ட்கள்

யாைவ ம் ஒ தாலந் த்தப்ெபான்னினால்

ெசய்யேவண் ம். ௪0 மைலயிேல உனக் க்
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காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்ப அைவகைளச்

ெசய்ய எச்சரிக்ைகயாகஇ .

௨௬

“ேம ம் திரித்த ெமல் ய

பஞ் னா ம், இள ல னா ம்,

இரத்தாம்பர னா ம், சிவப் னா ம்

ெநய்யப்பட்ட பத் திைரகளால்ஆசரிப்

டாரத்ைதஉண்டாக் ; அைவகளில் விசித்திர

பின்னல்ேவைலயாகக் ேக ன்கைளச் ெசய். ௨

ஒவ்ெவா திைர ம் இ பத்ெதட்

ழ ள ம், நான் ழ அகல மாக

இ ப்பதாக; திைரகெளல்லாம்

ஒேர அளவாக இ க்கேவண் ம். ௩

ஐந் திைரகள் ஒன்ேறாெடான்

இைணக்கப்பட் க்கேவண் ம்; மற்ற

ஐந் திைரக ம் ஒன்ேறாெடான்

இைணக்கப்பட் க்கேவண் ம். ௪

இைணக்கப்பட்ட ஒ திைரயின்

கைடசி ஓரத்தில் இள ல லால் கா கைள

உண்டாக் ; இைணக்கப்பட்ட மற்ற

திைரகளின் ஓரத்தி ம் அப்ப ேய ெசய். ௫

கா கள்ஒன்ேறாெடான் இைண ம்ப ஒ

திைரயில் ஐம்ப கா கைள ம்,

இைணக்கப்பட்ட மற்ற திைரயின் ஓரத்தில்

ஐம்ப கா கைள ம்உண்டாக் . ௬ஐம்ப

ெபான் ெகாக்கிகைள ெசய் , திைரகைள

ஒன்ேறாெடான் அந்தக் ெகாக்கிகளால்

இைணக்கப்படேவண் ம். அப்ெபா

ஆசரிப் டாரம் ஒன்றா ம். ௭ “ஆசரிப்

டாரத்தின்ேமல் டாரமாகப்ேபா ம்ப
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ஆட் ேராமத்தால் பதிெனா திைரகைள

உண்டாக் . ௮ ஒவ்ெவா திைரக ம்

ப்ப ழ ள ம், நான் ழ அகலமாக

இ க்கேவண் ம்; பதிெனா திைரக ம்

ஒேர அளவாக இ க்கேவண் ம். ௯

ஐந் திைரகைள ஒன்றாக ம்,

ஆ திைரகைள ஒன்றாக ம்

இைணக்கேவண் ம்; ஆறாம் திைரையக்

டாரத்தின் கப்பிற் ன்ேன

ம த் ப்ேபாடேவண் ம். ௧0இைணக்கப்பட்ட

ஒ திைரயின் கைடசி ஓரத்தில் ஐம்ப

கா கைள ம், இைணக்கப்பட்ட மற்ற

திைரயின் ஓரத்தில் ஐம்ப கா கைள ம்

உண்டாக்கி, ௧௧ ஐம்ப ெவண்கலக்

ெகாக்கிகைளச் ெசய் , ெகாக்கிகைளக்

கா களில் மாட் , ஒேர டாரமா ம்ப அைத

இைணத் விடேவண் ம். ௧௨ டாரத்தின்

திைரகளில் தமான பாதி திைர

ஆசரிப் டாரத்தின் பின் றத்தில்

ெதாங்கேவண் ம். ௧௩ டாரத்தி ைடய

திைரகளின் ளத்தில் தியானதில்,

இந்தப்பக்கத்தில் ஒ ழ ம்அந்தப்பக்கத்தில்

ஒ ழ ம்ஆசரிப் டாரத்ைத ம்ப

அதின் பக்கங்களிேல ெதாங்கேவண் ம். ௧௪

சிவப் வண்ணம் ட்டப்பட்டஆட் க்கடாத்

ேதாலால் டாரத்திற் ஒ ைய ம்,

அதின்ேமல் ெமல் ய ேதாலால் ஒ

ைய ம் உண்டாக்கேவண் ம். ௧௫

“ஆசரிப் டாரத்திற் நிம ர்ந் நிற் ம்
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பலைககைள ம் த்திம் மரத்தால்

உண்டாக்கேவண் ம். ௧௬ ஒவ்ெவா

பலைக ம் பத் ழ ள ம் ஒன்றைர

ழ அகல மாக இ க்கேவண் ம். ௧௭

ஒவ்ெவா பலைகக் ம் ஒன்ேறாெடான்

இைணந்தி க் ம் இரண் ெபா ந் ம்

ைன இ க்கேவண் ம்; ஆசரிப் க்

டாரங்களில் பலைகக க்ெகல்லாம்

இப்ப ேய ெசய்யேவண் ம். ௧௮ஆசரிப் க்

டாரத்திற்காக ெசய்யப்ப கிற பலைககளில்

இ ப பலைககள் ெதற்ேக ெதன்திைசக்

எதிராக நிற்கட் ம். ௧௯ அந்த இ ப

பலைககளின் ேழ ைவக் ம் நாற்ப

ெவள்ளிப் பாதங்கைளஉண்டாக்கேவண் ம்;

ஒ பலைகயின் ழ் அதின் இரண்

ெபா ந் ம் ைனக க் ம் இரண்

பாதங்க ம், மற்றப் பலைகயின் ழ் அதின்

இரண் ெபா ந் ம் ைனக க் ம் இரண்

பாதங்க ம் இ க்கேவண் ம். ௨0ஆசரிப்

டாரத்தின் ம பக்கமாகிய வட றத்தி ம்

இ ப பலைககைள ம், ௨௧அைவகளின்

ழ் நாற்ப ெவள்ளிப்பாதங்கைள ம்

உண்டாக்கேவண் ம்; ஒ பலைகயின் ழ்

இரண் பாதங்க ம், மற்றப் பலைகயின் ழ்

இரண் பாதங்க ம் இ க்கேவண் ம். ௨௨

ஆசரிப் டாரத்தின் ேமற் ப்பக்கத்திற் ஆ

பலைககைள ம், ௨௩ஆசரிப் டாரத்தின்

இ பக்கத்தி ள்ள ைலக க் இரண்

பலைககைள ம் உண்டாக்கேவண் ம். ௨௪
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அைவகள் ேழேசர்க்கப்பட் க்கேவண் ம்;

ேமேல ம் ஒ வைளயத்தினால்

ேசர்க்கப்பட் க்கேவண் ம்; இரண்

ைலக க் ம் அப்ப ேய இ க்கேவண் ம்;

அைவகள் இரண் ைலக க் ஆ ம்.

௨௫ அந்தப்ப எட் ப் பலைககள்

இ க்கேவண் ம்; ஒவ்ெவா பலைகயின் ழ்

இரண் இரண் பாதங்களாகப் பதினா

ெவள்ளிப் பாதங்க ம் இ க்கேவண் ம். ௨௬

“ த்திம் மரத்தால் ஆசரிப் டாரத்தின்

ஒ பக்கத் ப் பலைகக க் ஐந்

தாழ்ப்பாள்கைள ம், ௨௭ஆசரிப் டாரத்தின்

ம பக்கத் ப் பலைகக க் ஐந்

தாழ்ப்பாள்கைள ம், ஆசரிப் டாரத்தின்

ேமற் றமான பின்பக்கத் ப் பலைகக க்

ஐந் தாழ்ப்பாள்கைள ம் ெசய். ௨௮

ந த்தாழ்ப்பாள் ஒ ைன ெதாடங்கி

ம ைனவைர பலைககளின் ைமயத்தில்

ஊ வப் பாய்ச்சப்பட் க்கேவண் ம். ௨௯

பலைககைளப் ெபான்தகட்டால் ,

தாழ்ப்பாள்களின்இடங்களாகியஅைவகளின்

வைளயங்கைளப் ெபான்னினால்

ெசய் , தாழ்ப்பாள்கைளப் ெபான்

தகட்டால் டேவண் ம். ௩0 இப்ப யாக

மைலயின்ேமல் உனக் க் காண்பிக்கப்பட்ட

மாதிரியின்ப ஆசரிப் டாரத்ைத

அைமக்கேவண் ம். ௩௧ “இள ல ம்

இரத்தாம்பர ம் சிவப் ம் திரித்த

ெமல் ய பஞ் மான இவற்றால் ஒ
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திைரையச் ெசய்யேவண் ம்; அதிேல

ேவைலப்பா ெசய்யப்பட்ட ேக ன்கள்

ைவக்கப்படேவண் ம். ௩௨ த்திம் மரத்தால்

ெசய் , ெபான் தகட்டால் டப்பட்ட நான்

ண்களிேல அைதத் ெதாங்கவி ; அந்தத்

ண்கள் நான் ெவள்ளிப் பாதங்கள்ேமல்

நிற்க ம், அைவகளின் ெகாக்கிகள்

ெபான்னினால் ெசய்யப்பட ம் ேவண் ம். ௩௩

ெகாக்கிகளின் ேழ அந்த திைரையத்

ெதாங்கவிட் , சாட்சிப்ெபட் ைய அங்ேக

திைரக் ள்ளாக ைவக்கேவண் ம்;

அந்த திைர பரி த்த இடத்திற் ம்

மகா பரி த்த இடத்திற் ம் பிரிைவ

உண்டாக் ம். ௩௪ மகா பரி த்த இடத்திேல

சாட்சிப்ெபட் யின்ேமல் கி பாசனத்ைத

ைவப்பாயாக; ௩௫ திைரக் ெவளிேய

ேமைஜைய ம், ேமைஜக் எதிேர ஆசரிப்

டாரத்தின் ெதன்பக்கமாகக் த் விளக்ைக

ைவத் , ேமைஜைய வடபக்கமாக

ைவப்பாயாக. ௩௬ இள ல ம்

இரத்தாம்பர ம் சிவப் ம் திரித்த

ெமல் ய பஞ் மாகிய இவற்றால் சித்திரத்

ைதயல் ேவைலயான ஒ ெதாங் திைர ம்

டாரத்தின் வாச க் உண்டாக்கி, ௩௭அந்தத்

ெதாங் திைரக் ச் த்திம் மரத்தால் ஐந்

ண்கைளச் ெசய் , அைவகைளப்

ெபான்தகட்டால் , அைவக க் ப்

ெபான் ெகாக்கிகைள உண்டாக்கி,
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அைவக க் ஐந் ெவண்கலப்பாதங்கைள

வார்க்கேவண் ம்.

௨௭

“ஐந் ழ ள ம் ஐந் ழ

அகலமாக த்திம் மரத்தால் ப டத்ைத ம்

உண்டாக்கேவண் ம்; அ ச ர ம் ன்

ழ உயர மாகஇ ப்பதாக. ௨அதின் நான்

ைலகளி ம் நான் ெகாம் கைள

உண்டாக்கேவண் ம்; அதின் ெகாம் கள்

அதேனா ஒன்றாகஇ க்கேவண் ம்;அைத

ெவண்கலத் தகட்டால் டேவண் ம்.

௩ அதின் சாம்பைல எ க்கத்த ந்த

சட் கைள ம் கரண் கைள ம்

கிண்ணங்கைள ம் ள் ற கைள ம்

ெந ப் ச்சட் கைள ம் உண்டாக்கேவண் ம்;

அதின் பணிப்ெபா ட்கைளெயல்லாம்

ெவண்கலத்தால் ெசய்வாயாக. ௪

வைலப்பின்னல்ேபான்ற ஒ ெவண்கலச்

சல்லைடையச் ெசய் , அந்தச் சல்லைடயின்

நான் ைலகளி ம் நான் ெவண்கல

வைளயங்கைள உண்டாக்கி, ௫ அந்தச்

சல்லைட ப டத்தின் பாதிஉயரத்தில்

இ க் ம்ப அைத ப டத்தின் அ யில்

ற்றைடப் க் க் ேழ ைவக்கேவண் ம். ௬

ப டத்திற் ச் த்திம் மரத்தால் தண் கைளச்

ெசய் , அைவகைள ெவண்கலத்தகட்டால்

டேவண் ம். ௭ப டத்ைதச் மக் ம்ப

அந்தத் தண் கள் அதின் இரண்

பக்கங்களி ம் வைளயங்களிேல

மாட்டப்பட் க்கேவண் ம். ௮அைதஉள்ேள
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மற் ம் ெவளிேயவிட் ப் பலைககளினாேல

ெசய்யேவண் ம்; மைலயில் உனக் க்

காண்பிக்கப்பட்டப அைதச் ெசய்யேவண் ம்.

௯ “ஆசரிப் டாரத்திற் பிராகாரத்ைத ம்

உண்டாக்கேவண் ம்; ெதற்ேக ெதன்திைசக்

எதிரான பிராகாரத்திற் த் திரித்த ெமல் ய

பஞ் லால் ெசய்யப்பட்ட ழ ளமான

ெதாங் திைரகள் இ க்கேவண் ம். ௧0

அைவக க் ெவண்கலத்தினால் இ ப

ண்க ம், இ ப பாதங்க ம்

இ க்கேவண் ம்; ண்களின் ெகாக்கிக ம்

அைவகளின்வைளயங்க ம் ெவள்ளியால்

ெசய்யப்படேவண் ம். ௧௧ அப்ப ேய

வடக் பக்கத்தின் ளத்திற் ம் ழ

ளமானெதாங் திைரகள்இ க்கேவண் ம்;

அைவக க் இ ப ண்க ம்,

அைவக க் இ ப பாதங்க ம்

ெவண்கலமாகஇ க்கேவண் ம்; ண்களின்

ெகாக்கிக ம்வைளயங்க ம் ெவள்ளியால்

ெசய்யப்படேவண் ம். ௧௨ பிராகாரத்தின்

ேமற் பக்கமான அகலத்திற் ஐம்ப ழ

ளமானெதாங் திைரகள்இ க்கேவண் ம்;

அைவக க் ப் பத் த் ண்க ம்,

அைவக க் ப் பத் ப் பாதங்க ம்

இ க்கேவண் ம். ௧௩ ரியன் உதிக்கிற

திைசயாகிய கிழக் ப்பக்கத்தின் பிராகாரம்

ஐம்ப ழஅகலமாகஇ க்கேவண் ம். ௧௪

அங்ேக ஒ பக்கத்திற் ப் பதிைனந் ழ

ளமான ெதாங் திைரக ம், அைவக க்
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ன் ண்க ம், அைவக க்

ன் பாதங்க ம் இ க்கேவண் ம்.

௧௫ ம பக்கத்திற் ப் பதிைனந் ழ

ளமான ெதாங் திைரக ம், அைவக க்

ன் ண்க ம், அைவக க் ன்

பாதங்க ம் இ க்கேவண் ம். ௧௬

பிராகாரத்தின் வாச க் இள ல லா ம்

இரத்தாம்பர லா ம் சிவப் லா ம்

திரித்த ெமல் ய பஞ் லா ம் சித்திரத்

ைதயல்ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட்ட

இ ப ழ ளமான ஒ ெதாங்

திைர ம் அதற் நான் ண்க ம்,

அைவக க் நான் பாதங்க ம்

இ க்கேவண் ம். ௧௭ ற் பிராகாரத்தின்

ண்கெளல்லாம் ெவள்ளியினால்

வைளயம் கட்டப்பட் க்கேவண் ம்;

அைவகளின்ெகாக்கிகள்ெவள்ளியினா ம்

அைவகளின் பாதங்கள் ெவண்கலத்தினா ம்

ெசய்யப்பட் க்கேவண் ம். ௧௮

பிராகாரத்தின் ளம் ழ ம்,

இ பக்கத் அகலம் ஐம்ப ஐம்ப ழ ம்,

உயரம் ஐந் ழ மாக இ ப்பதாக;

அதின் ெதாங்கல்கள் திரித்த ெமல் ய

பஞ் னால் ெசய்யப்பட் , அதின்

ண்களின் பாதங்கள் ெவண்கலமாக

இ க்கேவண் ம். ௧௯ஆசரிப் டாரத்தின்

எல்லா பணிக க் த் ேதைவயான எல்லா

பணிப்ெபா ட்க ம், அதின் எல்லா

ஆப் க ம், பிராகாரத்தின் எல்லா
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ஆப் க ம் ெவண்கலமாக இ க்கேவண் ம்.

௨0 த் விளக் எப்ெபா ம்

எரிந் ெகாண் க் ம்ப இ த் ப் பிழ ந்த

ெதளிவானஒ வஎண்ெணையஉன்னிடத்தில்

ெகாண் வ ம்ப இஸ்ரேவலர்க க் க்

கட்டைளயி . ௨௧ டாரத்தில் சாட்சி

சந்நிதிக் ன்னி க் ம் திைரக் ெவளிேய

ஆேரா ம்அவ ைடயமகன்க ம் மாைல

வங்கிஅதிகாைலவைரெயேகாவா ைடய

சந்நிதானத்தில் அந்த விளக்ைக

எரியைவக்கேவண் ம்; இ இஸ்ரேவலர்களின்

ேதசத்திற் தைல ைற தைல ைறயாக

நிரந்தர கட்டைளயாகஇ க்கட் ம்.

௨௮

“உன் ைடய சேகாதரனாகியஆேரான்

எனக் ஆசாரிய ஊழயம் ெசய் ம்ப ,

ஆேராைன ம் அவ டன் அவ ைடய

மகன்களாகிய நாதாப், அபி , எெலயாசார்,

இத்தாமார் என் ம் ஆேரானின் மகன்கைள ம்

இஸ்ரேவலர்களி ந் பிரித் , உன்னிடம்

ேசர்த் க்ெகாள். ௨உன் ைடய சேகாதரனாகிய

ஆேரா க் , மகிைம ம் அலங்கார மாக

இ க் ம்ப , பரி த்தஆைடகைளஉண்டாக் .

௩ ஆேரான் எனக் ஆசாரிய ஊழயம்

ெசய்ய அவைனப் பரி த்தப்ப த் ம்ப

அவ க் ஆைடகைள உண்டாக்க, நான்

ஞானத்தின்ஆவியால் நிரப்பினவிேவகமான

இ தய ள்ள எல்லாேரா ம் ெசால் . ௪

அவர்கள் உண்டாக்கேவண் ய ஆைடகள்;

மார்ப்பதக்க ம், ஏேபாத் ம், அங்கி ம்,
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ேவைலப்பா டன் ெநய்யப்பட்ட உள்சட்ைட ம்,

தைலப்பாைக ம், இ ப் க்கச்ைச ேம.

உன் ைடய சேகாதரனாகிய ஆேரான்

எனக் ஆசாரிய ஊழயம் ெசய் ம்ப ,

அவ க் ம் அவ ைடய மகன்க க் ம்

பரி த்த ஆைடகைள உண்டாக்கேவண் ம்.

௫ அவர்கள் ெபான் ம் இள ல ம்

இரத்தாம்பர ம் சிவப் ம் ெமல் ய

பஞ் ம் ேசகரிக்கட் ம். ௬ “ஏேபாத்ைதப்

ெபான்னினா ம் இள ல லா ம்

இரத்தாம்பர லா ம் சிவப் லா ம்

திரித்த ெமல் ய பஞ் லா ம்

விசித்திரேவைலயாகச் ெசய்யட் ம். ௭ அ

ஒன்றாக இைணக்கப்ப ம்ப , இரண்

ேதாள் ண் களின்ேம ம், அதின் இரண்

ைனக ம் ேசர்க்கப்படேவண் ம். ௮

அந்த ஏேபாத்தின்ேமல் இ க்கேவண் ய

ேவைலப்பா ம ந்த வார்க்கச்ைச அந்த

ேவைலையப்ேபாலேவ, ெபான்னினா ம்

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்

சிவப் லா ம் திரித்த ெமல் ய

பஞ் லா ம் ெசய்யப்பட் , அதேனா

ஒன்றாக இ க்கேவண் ம். ௯ பின் ம்

இரண் ேகாேமதகக்கற்கைள

எ த் , இஸ்ரேவ ன் பன்னிரண்

மகன்களின் ெபயர்கைள அைவகளில்

ெவட் வாயாக. ௧0 அவர்கள் பிறந்த

வரிைசயின்ப , அவர்க ைடய

ெபயர்களில் ஆ ெபயர்கள் ஒ கல் ம்,
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மற்ற ஆ ெபயர்கள் ம கல் ம்

இ க்கேவண் ம். ௧௧ இரத்தினங்களில்

த்திைர ெவட் கிறவர்கள் ெசய் ம்

ேவைலக் ஒப்பாகஅந்தஇரண் கற்களி ம்

இஸ்ரேவ ன் பன்னிரண் மகன்களின்

ெபயர்கைள ெவட் , அைவகைளப்

ெபான் வைளகளில் பதிப்பாயாக. ௧௨

ஆேரான் ெயேகாவா க் ன்பாகத்

தன் ைடய இரண் ேதாள்களின்ேம ம்

இஸ்ரேவல் மகன்களின் ெபயர்கைள

ஞாபகக் றயாகச் மந் வர, அந்த இரண்

கற்கைள ம் ஏேபாத் ேதாள்களின்ேமல்

அவர்கைள நிைனக் ம்ப கற்களாக

ைவக்கேவண் ம். ௧௩ “ெபான்னினால்

வைளயங்கைளச்ெசய் , ௧௪ சரியான

அள க் ப் பின்னல்ேவைலயான இரண்

சங்கி கைள ம், த்தப்ெபான்னினால்

உண்டாக்கி, அந்தச் சங்கி கைள

அந்த வைளயங்களில் ட் வாயாக.

௧௫ “நியாயவிதி மார்ப்பதக்கத்ைத ம்

விசித்திரேவைலயாகச் ெசய்;அைதஏேபாத்

ேவைலக் ஒப்பாகப் ெபான்னினா ம்

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம் திரித்த

ெமல் ய பஞ் லா ம் ெசய்வாயாக. ௧௬

அ ச ர ம் இரட்ைட ம், ஒ சாண் ள ம்

ஒ சாண்அகல மாகஇ க்கேவண் ம். ௧௭

அதிேல நான் வரிைச இரத்தினக்கற்கைள

நிைறயப் பதிக்க ம்; தலாம் வரிைச

பத்மராக ம் ஷ்பராக ம் மாணிக்க ம், ௧௮
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இரண்டாம் வரிைச மரகத ம் இந்திர ல ம்

ைவர ம், ௧௯ ன்றாம் வரிைச ெகம் ம்

ைவ ரிய ம் கந்தி ம், ௨0நான்காம்வரிைச

ப கப்பச்ைச ம் ேகாேமதக ம் யஸ்பி மாக

இ க்கட் ம்; இைவகள்அந்தந்த வரிைசயில்

ெபான்னினாேல பதித்தி க்கேவண் ம். ௨௧

இந்தக் கற்கள் இஸ்ரேவல் மகன்களின்

ெபயர்களின்ப ேய பன்னிரண் ம்,

அவர்க ைடய ெபயர்கள் அைவகளில்

ெவட்டப்பட்டைவக மாகஇ க்கேவண் ம்;

பன்னிரண் ேகாத்திரங்களில்

ஒவ்ெவான்ற ைடயெபயர் ஒவ்ெவான்ற ேல

த்திைரெவட்டாக ெவட் யி க்கேவண் ம்.

௨௨மார்ப்பதக்கத்திற் அதின் பக்கங்களிேல

பின்னல்ேவைலயான த்தப்ெபான்

சங்கி கைள ம் ெசய் , ௨௩ அந்த

மார்ப்பதக்கத்திற் இரண் ெபான்

வைளயங்கைள ம் ெசய் , அந்த இரண்

வைளயங்கைள ம் மார்ப்பதக்கத்தின் இரண்

பக்கங்களிேல ைவத் , ௨௪ ெபான்னினால்

ெசய்த அந்த இரண் பின்னல் ேவைலயான

சங்கி கைள ம் மார்ப்பதக்கத்தின்

பக்கங்களில் இ க்கிற இரண்

வைளயங்களில் மாட் , ௨௫அந்த இரண்

பின்னல் ேவைலயானசங்கி களின்இரண்

ைனகைளஏேபாத் த் ேதாள் ண் ன்ேமல்

அதின் ன்பக்கத்தில் இ க்கிற இரண்

வைளயங்களில் மாட்டேவண் ம். ௨௬

இரண் ெபான்வைளயங்கைள ெசய் ,
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அைவகைளஏேபாத்தின் கிழக் பக்கத்திற்

எதிரான மார்ப்பதக்கத்தி ைடய மற்ற

இரண் பக்கங்களி ம் அத ைடய

ஓரத்திற் ள்ளாகைவத் , ௨௭ ேவ இரண்

ெபான்வைளயங்கைளச்ெசய் ,அைவகைள

ஏேபாத்தின் ன்பக்கத் இரண்

ழ்ப்பக்கங்களில் அதின் இைணப் க்

எதிராக ம், ஏேபாத்தின் ேவைலப்பா ம ந்த

வார்க்கச்ைசக் ேமலாக ம் ைவத் , ௨௮

மார்ப்பதக்கம் ஏேபாத்தின் விசித்திரமான

வார்க்கச்ைசக் ேமலாக இ க் ம்ப , அ

ஏேபாத்தி ந் ங்காதப , அைத அதின்

வைளயங்களால் ஏேபாத் வைளயங்கேளா

இள ல நாடாவினால் கட்டேவண் ம்.

௨௯ ஆேரான் பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள்

ைழ ம்ேபா , இஸ்ரேவ ன் பன்னிரண்

மகன்களின் ெபயர்கைளத் தன் ைடய

இ தயத்தின்ேமல் இ க் ம் நியாயவிதி

மார்ப்பதக்கத்திேல ெயேகாவா ைடய

சந்நிதானத்தில்ஞாபகக் றயாகஎப்ெபா ம்

அணிந் ெகாள்ளேவண் ம். ௩0 நியாயவிதி

மார்ப்பதக்கத்திேல ஊ ம் ம் ம்

என்பைவகைளைவக்கேவண் ம்;ஆேரான்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதானத்தில்

ைழ ம்ேபா , அைவகள் அவ ைடய

இ தயத்தின்ேமல் இ க்கேவண் ம்;

ஆேரான் தன் ைடய இ தயத்தின்ேமல்

இஸ்ரேவலர்க ைடய நியாயவிதிையக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதானத்தில்
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எப்ெபா ம் அணிந் ெகாள்ளேவண் ம். ௩௧

“ஏேபாத்தின் ழ் அங்கிைய வ ம்

இள ல லால் உண்டாக்கேவண் ம். ௩௨

தைல ைழகிற அதின் வாரம் அதின்

ந வில் இ க்க ம், அதின் வாரத்திற்

ெநய்யப்பட்ட ேவைலப்பா ள்ள ஒ

நாடா ற்ற ம் இ க்கேவண் ம்; அ

கிழயாதப மார்க்கவசத்தின் வாரத்திற்

ஏற்றதாக இ க்கேவண் ம். ௩௩ அதின் ழ்

ஓரங்களில் இள ல ல் இரத்தாம்பர ல்

சிவப் ல் ேவைலயால் ெசய்யப்பட்ட

மா ளம்பழங்கைள ம், அைவக க்

இைடயிைடேய ற்ற ம் ெபான்மணிகைள ம்

அதின் ஓரங்களில் ற்ற ம் ெதாங் ம்ப

ெசய் ைவக்கேவண் ம். ௩௪ அங்கியின்

ஓரங்களில் ற்ற ம் ஒ ெபான்மணி ம் ஒ

மா ளம்பழ ம், ஒ ெபான்மணி ம்

ஒ மா ளம்பழ மாகத் ெதாங்கட் ம்.

௩௫ ஆேரான் ஆராதைன ெசய்யக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் பரி த்த

இடத்திற் ள் ைழ ம்ேபா ம், ெவளிேய

வ ம்ேபா ம், அவன் சாகாதப ,

அதின் சத்தம் ேகட்கப்ப ம்ப அைத

அணிந் ெகாள்ளேவண் ம். ௩௬

“ த்தப்ெபான்னினால்ஒ தகட்ைடச்ெசய் ,

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம் என் அதிேல

த்திைர ெவட்டாக ெவட் , ௩௭ அ

தைலப்பாைகயில் இ க் ம்ப அைதஇள ல

நாடாவினால் பாைகயின் கப்பிேல
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கட் வாயாக. ௩௮ இஸ்ரேவலர்கள்

தங்க ைடய பரி த்த காணிக்ைககளாகப்

பைடக் ம் பரி த்தமானைவகளின்

அக்கிரமத்ைத ஆேரான் மக் ம்ப ,

அ ஆேரா ைடய ெநற்றயின்ேமல்

இ ப்பதாக; ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அவர்கள் அங் கரிக்கப்ப ம்ப , அ

எப்ெபா ம்அவ ைடயெநற்றயின்ேமல்

இ க்கேவண் ம். ௩௯ “ெமல் ய பஞ் லால்

ேவைலப்பா ம ந்த உள்சட்ைட ம்,

ெமல் யபஞ் லால் தைலப்பாைகைய ம்

உண்டாக்கி, இ ப் க்கச்ைசைய

ேவைலப்பாட் டன் ெசய்யேவண் ம்.

௪0 “ஆேரா ைடய மகன்க க் ம்,

மகிைம ம் அலங்கார மாக இ க் ம்ப ,

அங்கிகைள ம், இ ப் க்கச்ைசகைள ம்,

தைலப்பட்ைடகைள ம்உண்டாக்கேவண் ம்.

௪௧ உன் ைடய சேகாதரனாகிய ஆேரா ம்

அவ டன்அவ ைடயமகன்க ம்எனக்

ஆசாரிய ஊழயம் ெசய் ம்ப , அந்த

ஆைடகைள அவர்க க் அணிவித் ,

அவர்கைளஅபிேஷகம்ெசய் ,அவர்கைளப்

பிரதிஷ்ைடெசய் , அவர்கைளப்

பரி த்தப்ப த்தேவண் ம். ௪௨அவர்க ைடய

நிர்வாணத்ைத ம்ப , இ ப் த் வங்கி

ழங்கால்வைர அணிய சணல் ல்

உள்ளாைடகைள ம்உண்டாக்கேவண் ம். ௪௩

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

பரி த்த இடத்திேல ஆராதைனெசய்ய
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ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள் ைழ ம்ேபா ம்

ப டத்தின் அ கில் ேச ம்ேபா ம்,

அக்கிரமம் மந் அவர்கள் சாகாதப ,

அைவகைள அணிந்தி க்கேவண் ம்;

இ அவ க் ம் அவ க் ப் பின்வ ம்

சந்ததிக் ம் நிரந்தர கட்டைள.

௨௯

“அவர்கள் எனக் ஆசாரிய ஊழயம்

ெசய்ய அவர்கைளப் பரி த்தப்ப த் ம்ப ,

அவர்க க் ச் ெசய்யேவண் ய :

ஒ காைளைய ம் ப தற்ற இரண்

ஆட் க்கடாக்கைள ம் ெதரிந் ெகாள். ௨

ளிப்பில்லாஅப்பத்ைத ம், எண்ெணயிேல

பிைசந்த ளிப்பில்லா அதிரசங்கைள ம்,

எண்ெணய் சப்பட்ட ளிப்பில்லா

அைடகைள ம் ேகா ைமயின்

ெமல் யமாவினால் ெசய் , ௩அைவகைள

ஒ ைடயிேல ைவத் , ைடேயா

அைவகைள ம் காைளைய ம் இரண்

ஆட் க்கடாக்கைள ம் ெகாண் வந் , ௪

ஆேராைன ம் அவ ைடய மகன்கைள ம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாசல் ன்பாக

வரச்ெசய் , அவர்கைளத் தண் ரால்

க வி, ௫ அந்த ஆைடகைள எ த் ,

ஆேரா க் உள்சட்ைடைய ம், ஏேபாத்தின்

ழ் அங்கிைய ம், ஏேபாத்ைத ம்,

மார்ப்பதக்கத்ைத ம் அணிந் , ஏேபாத்தின்

விசித்திரமான இ ப் க்கச்ைச ம்

அவ க் க் கட் , ௬ அவன் தைலயிேல

தைலப்பாைகைய ம் ைவத் , பரி த்த
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கி டத்ைதத் தைலப்பாைகயின்ேமல் அணிந் ,

௭அபிேஷகைதலத்ைதஎ த் , அவ ைடய

தைலயின்ேமல்ஊற்ற ,அவைனஅபிேஷகம்

ெசய்யேவண் ம். ௮ பின் அவ ைடய

மகன்கைள வரச்ெசய் , ஆசாரிய ஊழயம்

அவர்க க் நிரந்தர கட்டைளயாக

இ க் ம்ப , அவர்க க் ம் அங்கிகைள

உ த் . ௯ ஆேரா க் ம் அவ ைடய

மகன்க க் ம் இ ப் க்கச்ைசகைளக் கட் ,

அவ ைடயமகன்க க் ெதாப்பிகைள ம்

அணிந் , இப்ப யாக ஆேராைன ம்

அவ ைடய மகன்கைள ம் பிரதிஷ்ைட

ெசய்யேவண் ம். ௧0 “காைளைய

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ன்பாகக்

ெகாண் வரேவண் ம்; அப்ெபா

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

தங்க ைடயைககைளக் காைளயி ைடய

தைலயின்ேமல்ைவக்கேவண் ம். ௧௧பின்

அந்தக் காைளைய ஆசரிப் க் டாரத்

வாச ன் அ கில் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதானத்தில் ெகான் , ௧௨ அத ைடய

இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எ த் , உன் ைடய

விர னால் ப டத்தின் ெகாம் கள்ேமல் சி,

மற்ற இரத்தம் வைத ம் ப டத்தின்

அ யிேல ஊற்ற , ௧௩ டல்கைள ய

ெகா ப் யாைவ ம், கல் ர ன்ேம ள்ள

சவ்ைவ ம், இரண் சி ரகங்கைள ம்,

அைவகளின்ேம ள்ள ெகா ப்ைப ம்

எ த் , ப டத்தின்ேமல் எரித் , ௧௪
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காைளயின் இைறச்சிைய ம் அதின்

ேதாைல ம்அதின் சாணிைய ம் காம ற்

ெவளிேயஅக்கினியால் ட்ெடரிக்கேவண் ம்;

இ பாவநிவாரணப . ௧௫ “பின் அந்த

ஆட் க்கடாக்களில் ஒன்ைறக் ெகாண் வந்

நி த்தேவண் ம்;அத ைடயதைலயின்ேமல்

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

தங்க ைடயைககைளைவத் . ௧௬அந்தக்

கடாைவஅ த் , அதின் இரத்தத்ைதப் பி த் ,

ப டத்தின் ேமல் ற்ற ம் ெதளித் , ௧௭

ஆட் க்கடாைவத் ண் ண்டாகெவட் ,

அத ைடய டல்கைள ம் அத ைடய

ெதாைடகைள ம்க வி,அைவகைளஅந்த

ெவட்டப்பட்ட இைறச்சித் ண் கேளா ம்

அத ைடய தைலேயா ம் ைவத் , ௧௮

ஆட் க்கடா வைத ம் ப டத்தின்ேமல்

எரித் வி ; இ ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம்

சர்வாங்கதகனப ; இ கந்த வாசைன ம்

ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம் தகனப மாக

இ க் ம். ௧௯ “பின் மற்றஆட் க்கடாைவ ம்

ெகாண் வந் நி த்தேவண் ம்;அத ைடய

தைலயின்ேமல் ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம் தங்க ைடய ைககைள

ைவக்கேவண் ம். ௨0 அப்ெபா அந்தக்

கடாைவக் ெகான் , அத ைடயஇரத்தத்தில்

ெகாஞ்சம் எ த் ,ஆேரானின்வல காதின்

மட ம், அவ ைடய மகன்களின் வல

கா களின் மட ம், அவர்க ைடய

வல ைககளின் ெப விர ம்,
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அவர்க ைடய வல கால்களின்

ெப விர ம் சி, மற்ற இரத்தத்ைதப்

ப டத்தின்ேமல் ற்ற ம் ெதளித் , ௨௧

ப டத்தின்ேமல் இ க் ம் இரத்தத்தி ம்

அபிேஷகத் ைதலத்தி ம் ெகாஞ்சம் எ த் ,

ஆேரா ம் அவ ைடய ஆைடக ம்

அவ ைடய மகன்க ம் அவர்க ைடய

ஆைடக ம் பரி த்தமாக்கப்ப ம்ப ,

அவன்ேம ம்அவ ைடயஆைடகள்ேம ம்

அவ ைடயமகன்கள்ேம ம்அவர்க ைடய

ஆைடகள்ேம ம் ெதளிக்கேவண் ம்.

௨௨ அந்த ஆட் க்கடா பிரதிஷ்ைடயின்

ஆட் க்கடாவாக இ ப்பதால், அதி ள்ள

ெகா ப்ைப ம் வாைல ம் டல்கைள ய

ெகா ப்ைப ம் கல் ர ன்ேம ள்ள

சவ்ைவ ம் இரண் சி ரகங்கைள ம்

அைவகளின்ேம ள்ள ெகா ப்ைப ம்

வல பக்கத் ன்னந்ெதாைடைய ம்,

௨௩ ெயேகாவா ைடய சந்நிதானத்தில்

ைவத்தி க்கிற ளிப்பில்லாஅப்பங்க ள்ள

ைடயில் ஒ அப்பத்ைத ம் எண்ெணயிட்ட

அப்பமாகிய ஒ அதிரசத்ைத ம்

ஒ அைடைய ம் எ த் , ௨௪

அைவகள் எல்லாவற்ைற ம் ஆேரானின்

உள்ளங்ைககளி ம்அவ ைடயமகன்களின்

உள்ளங்ைககளி ம்ைவத் ,அைவகைளக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதானத்தில்

அைசவாட்டப்ப ம் காணிக்ைகயாக

அைசவாட் , ௨௫ பின் அைவகைள
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அவர்கள் ைககளி ந் எ த் ,

ப டத்தின்ேமல் சர்வாங்கதகனப ேயா

ைவத் , ெயேகாவா ைடய சந்நிதானத்தில்

கந்த வாசைனயாகத் எரித் ப்ேபா ;

இ ெயேகாவா க் ச் ெச த்தப்ப ம்

தகனப . ௨௬ “ஆேரா ைடயபிரதிஷ்ைடயின்

ஆட் க்கடாவிேல மார் ப்ப திைய

எ த் , அைதக் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதானத்தில் அைசவாட்டப்ப ம்

காணிக்ைகயாக அைசவாட் ; அ

உன் ைடய பங்காக இ க் ம். ௨௭ ேம ம்,

ஆேரா ைடயபிரதிஷ்ைடக் ம்அவ ைடய

மகன்க ைடய பிரதிஷ்ைடக் ம் நியம த்த

ஆட் க்கடாவில் அைசவாட்டப்ப கிற

மார் ப்ப திைய ம் உயர்த்திப்

பைடக்கப்ப கிற ன்னந்ெதாைடைய ம்

பரி த்தப்ப த் வாயாக. ௨௮அ ஏெற த் ப்

பைடக்கிறபைடப்பானதால்,இஸ்ரேவலர்கள்

ப யி கிறைவகளில் அைவகேள நித்திய

கட்டைளயாக ஆேராைன ம் அவ ைடய

மகன்கைள ம் ேசர்வதாக; இஸ்ரேவலர்கள்

ெயேகாவா ைடயசந்நிதானத்தில் உயர்த்திப்

பைடக்கிற சமாதானப களில் அைவகேள

உயர்த்திப் பைடக் ம் பைடப்பாக

இ க்கேவண் ம். ௨௯ “ஆேரானின் பரி த்த

ஆைடகள், அவ க் ப்பின் , அவ ைடய

மகன்க க் ேச ம்;அவர்கள்அைவகைள

அணிந் ெகாண் , அபிேஷகம்ெசய்யப்பட் ப்

பிரதிஷ்ைடயாக்கப்ப வார்கள். ௩0
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அவ ைடய மகன்களில் அவ ைடய

பட்டத்திற் வ கிற ஆசாரியன் பரி த்த

இடத்தில் ஆராதைன ெசய்வதற்

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ைழ ம்ேபா ,

அைவகைள ஏ நாட்கள்வைர

அணிந் ெகாள்ளேவண் ம். ௩௧

“பிரதிஷ்ைடயின் ஆட் க்கடாைவக்

ெகாண் வந் , அத ைடய இைறச்சிைய

பரி த்த இடத்தில் சைமக்கேவண் ம். ௩௨

அந்த ஆட் க்கடாவின் இைறச்சிைய ம்,

ைடயி க்கிற அப்பத்ைத ம்,

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ேல

சாப்பிடேவண் ம். ௩௩ அவர்கைளப்

பிரதிஷ்ைடச்ெசய் பரி த்தப்ப த் ம்ப ,

அைவகளால் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யப்பட்டப யால், அைவகைள

அவர்கள் சாப்பிடேவண் ம்; அந்நியேனா

அைவகைள சாப்பிடக் டா ; அைவகள்

பரி த்தமானைவகள். ௩௪ பிரதிஷ்ைடயின்

இைறச்சியி ம் அப்பத்தி ம் ஏதாவ

அதிகாைலவைர தியாக இ ந்ததால்,

அைத அக்கினியால் ட்ெடரிக்கேவண் ம்;

அ சாப்பிடப்படக் டா , அ

பரி த்தமான . ௩௫ “இந்தப நான்உனக் க்

கட்டைளயிட்ட எல்லாவற்ைற ம்

ஆேரா க் ம் அவ ைடய மகன்க க் ம்

ெசய்யேவண் ம்; ஏ நாட்கள்வைர

அவர்கைளப் பிரதிஷ்ைடெசய் , ௩௬
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பாவநிவிர்த்திக்காக ஒவ்ெவா நாளி ம்

ஒவ்ெவா காைளையப் பாவநிவாரண

ப யாகப் ப யிட் ; ப டத் க்காகப்

பரிகாரம் ெசய்தபின் , அந்தப்

ப டத்ைதச் த்திகரிக்கெசய்யேவண் ம்;

அைதப் பரி த்தப்ப த் ம்ப அைத

அபிேஷகம்ெசய்யேவண் ம். ௩௭

ஏ நாட்கள்வைர ப டத்திற்காகப்

பரிகாரம்ெசய் , அைதப்

பரி த்தமாக்கேவண் ம்; ப டமான மகா

பரி த்தமாக இ க் ம்; ப டத்ைதத்

ெதா கிறெதல்லாம் பரி த்தமா ம். ௩௮

“ப டத்தின்ேமல் ப யிடேவண் ய

என்னெவன்றால்; இைடவிடாமல்

ஒவ்ெவா நாளி ம் ஒ வய ைடய இரண்

ஆட் க் ட் கைளப் ப யிடேவண் ம். ௩௯

ஒ ஆட் க் ட் ையக் காைலயி ம்,

மற்ற ஆட் க் ட் ைய மாைலயி ம்

ப யிடேவண் ம். ௪0 ஒ மரக்கா ேல

பத்தில் ஒ பங்கான ம், இ த் ப் பிழ ந்த

காற்ப எண்ெணயிேல பிைசந்த மாகிய

ெமல் ய மாைவ ம், பானப யாகக் கால்ப

திராட்ைச ரசத்ைத ம், ஒ ஆட் க் ட் டன்

பைடக்கேவண் ம். ௪௧மற்றஆட் க் ட் ைய

மாைலயிேல ப யிட் , காைலயிேல

ெச த்தின ஆகாரப க் ம் பானப க் ம்

ஒேரமாதிரியாக அைதக் ெயேகாவா க் ச்

கந்த வாசைனயான தகனப யாகப்

பைடக்கேவண் ம். ௪௨உன் டேன ேப ம்ப
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நான் உங்கைளச் சந்திக் ம் இடமாயி க்கிற

ஆசரிப் க் டாரத்தி ைடய வாசலாகிய

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியிேல, உங்கள்

தைல ைறேதா ம் ெச த்தப்படேவண் ய

நித்திய சர்வாங்க தகனப இ ேவ.

௪௩ அங்ேக இஸ்ரேவலர்கைளச்

சந்திப்ேபன்; அந்த இடம் என் ைடய

மகிைமயினால் பரி த்தமாக்கப்ப ம். ௪௪

ஆசரிப் க் டாரத்ைத ம் ப டத்ைத ம்

நான் பரி த்தமாக் ேவன்; எனக் ஆசாரிய

ஊழயம் ெசய் ம்ப , ஆேராைன ம்

அவ ைடயமகன்கைள ம்பரி த்தப்ப த்தி,

௪௫ இஸ்ரேவலர்களின் ந ேவ நான் தங்கி,

அவர்க க் த் ேதவனாக இ ப்ேபன். ௪௬

தங்கள் ந ேவ நான் தங் ம்ப , தங்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த நான்

தங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாஎன்

அவர்கள்அறவார்கள்; நாேனஅவர்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா.

௩0

“ பங்காட் வதற் ஒ ப டத்ைத ம்

த்திம் மரத்தால் உண்டாக்கேவண் ம். ௨அ

ஒ ழ ள ம் ஒ ழ அகல மான

ச ர ம், இரண் ழ உயர மாக

இ க்கேவண் ம், அத ைடய ெகாம் கள்

அதேனா ஒன்றாகஇ க்கேவண் ம். ௩அதின்

ேமல்பக்கத்ைத ம் ற் ப் றத்ைத ம்அதின்

ெகாம் கைள ம் தகட்டால் , ற்ற ம்

அதற் ப் ெபான்விளிம்ைப உண்டாக்கி, ௪

அந்த விளிம்பின் ேழ அதின் இரண்
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பக்கங்களி ம்அைதச் மக் ம் தண் களின்

இடங்களாகிய அதின் இரண் பக்கத்

இரண் ைலகளி ம் இரண் ெபான்

வைளயங்கைள உண்டாக்கேவண் ம்.

௫ அந்தத் தண் கைள ம் த்திம்

மரத்தால் ெசய் , அைவகைள ம்

ெபான்தகட்டால் டேவண் ம். ௬

சாட்சிப்ெபட் க் ன்பாக இ க் ம்

திைரச் ைலக் ம், நான் உன்ைனச் சந்திக் ம்

இடமாகிய சாட்சி சந்நிதியின்ேம ள்ள

கி பாசனத்திற் ம் ன்பாக அைத

ைவக்கேவண் ம். ௭ஆேரான் காைலேதா ம்

அதின்ேமல் ந மண பம்காட்டேவண் ம்;

மாைலயில் விளக்ேகற் ம்ேபா ம்

அதின்ேமல் பம்காட்டேவண் ம்;

விளக் கைளவிளக் ம்ேபா ம்அதின்ேமல்

பம்காட்டேவண் ம். ௮ உங்க ைடய

தைல ைறேதா ம் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் காட்டேவண் ய நிரந்தர பம்

இ ேவ. ௯அதின்ேமல்அந்நிய பத்ைதேயா,

தகனப ையேயா, ஆகாரப ையேயா

பைடக்கேவண்டாம்; அதின்ேமல் பானப ைய

ஊற்ற ம் ேவண்டாம். ௧0 வ டத்தில்

ஒ ைற ஆேரான் பாவநிவாரணப யின்

இரத்தத்தால் அதின் ெகாம் களின்ேமல்

பரிகாரம் ெசய்யேவண் ம்; உங்க ைடய

தைல ைறேதா ம் வ டத்தில் ஒ ைற

அதின்ேமல் பரிகாரம் ெசய்யேவண் ம்; அ

ெயேகாவா க் மகா பரி த்தமான
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என்றார். ௧௧பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௧௨ “ இஸ்ரேவலர்கைள

அவர்கள் எண்ணிக்ைகயின்ப

கணக் ப்பார்க்க, அவர்கைளஎண் ம்ேபா ,

அவர்க க் ள்ேள ஒ வாைத

உண்டாகாதப , அவர்களில் ஒவ்ெவா வ ம்

எண்ணப்ப ம் ேநரத்தில் தன்தன்

ஆத் மா க்காகக் ெயேகாவா க் ட் ம்

ெபா ைளக் ெகா க்கேவண் ம். ௧௩

எண்ணப்ப கிறவர்களின் கணக்கிேல

ேச கிற ஒவ்ெவா வ ம் பரி த்த

ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்கின்ப

அைரச்ேசக்கல் ெகா க்கேவண் ம்; ஒ

ேசக்க க் இ ப ேகரா; ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தப்ப வ அைரச்ேசக்கல். ௧௪

எண்ணப்ப கிறவர்களின் கணக்கிேல

ேச கிற இ ப வய தற்ெகாண்

அதற் ேமற்பட்ட ஒவ்ெவா வ ம் அைதக்

ெயேகாவா க் ச் ெச த்தேவண் ம்.

௧௫ உங்கள் ஆத் மாக்க க்காகப்

பாவநிவிர்த்திெசய் ம்ப ங்கள்

ெயேகாவா க் க் காணிக்ைக

ெச த் ம்ேபா , ெசல்வந்தன்

அைரச்ேசக்க க் அதிகமாகக்ெகா க்க ம்

ேவண்டாம், தரித்திரன் அதற் க்

ைறவாகக் ெகா க்க ம் ேவண்டாம்.

௧௬ அந்த பாவநிவிர்த்தி பணத்ைத

இஸ்ரேவலர்கள் ைகயில் வாங்கி, அைத

ஆசரிப் க் டாரத்தின் தி ப்பணிக் க்
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ெகா க்கேவண் ம்; அ ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் உங்கள் ஆத் மாக்க க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்வதற் , இஸ்ரேவலர்க க்

ஞாபகக் றயாக இ க் ம் என்றார். ௧௭

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௧௮ “க வதற் ெவண்கலத்தால்

ஒ ெதாட் ைய ம், ெவண்கலத்தால்

அதின் பாதத்ைத ம் உண்டாக்கி, அைத

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ம் ப டத்திற் ம்

ந ேவ ைவத் , அதிேல தண் ர்

ஊற்றேவண் ம். ௧௯ அதனிடம்

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

தங்க ைடய ைககைள ம் தங்க ைடய

கால்கைள ம் க வேவண் ம். ௨0அவர்கள்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள் ைழ ம்ேபா ம்,

ெயேகாவா க் த் தகனத்ைதக் ெகா த்த ம்

ப டத்தில் ஆராதைனெசய்ய ேச ம்ேபா ம்,

அவர்கள் சாகாதப தண் ரினால்

தங்கைளக் க வேவண் ம். ௨௧ அவர்கள்

சாகாதப தங்க ைடய ைககைள ம்

தங்க ைடயகால்கைள ம்க வேவண் ம்;

இ தைல ைறேதா ம் அவ க் ம்

அவ ைடய சந்ததியார்க க் ம் நிரந்தர

கட்டைளயாக இ க் ம் என்றார். ௨௨

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௩

“ேமன்ைமயான ந மணப்ெபா ட்களாகிய

த்தமான ெவள்ைளப்ேபாளத்தில் பரி த்த

இடத்தின் ேசக்க ன்ப ஐந் ேசக்கல்

எைடைய ம், ந மணப்பட்ைடயிேல
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அதில் பாதியாகிய இ ற் ஐம்ப

ேசக்கல் எைடைய ம், கந்த வசம்பில்

இ ற் ஐம்ப ேசக்கல் எைடைய ம், ௨௪

இலவங்கப்பட்ைடயில் ஐந் ேசக்கல்

எைடைய ம், ஒ வஎண்ெணயில் ஒ டம்

எண்ெணைய ம் எ த் , ௨௫ அதினால்,

பரிமளத்ைதலக்காரன் ெசய்வ ேபால,

ட்டப்பட்ட பரிமளத்ைதலமாகிய த்தமான

அபிேஷக ைதலத்ைத உண்டாக் ; அ

பரி த்தஅபிேஷகைதலமாக இ ப்பதாக. ௨௬

அதினாேல ஆசரிப் க் டாரத்ைத ம்,

சாட்சிப்ெபட் ைய ம், ௨௭ ேமைஜைய ம்,

அதின் பணிப்ெபா ட்கள் எல்லாவற்ைற ம்,

த் விளக்ைக ம், அதின் க விகைள ம்,

ப டத்ைத ம், ௨௮தகனப டத்ைத ம்

அதின் பணிப்ெபா ட்கள் எல்லாவற்ைற ம்,

ெதாட் ைய ம், அதின் பாதத்ைத ம்

அபிேஷகம்ெசய் , ௨௯ அைவகள் மகா

பரி த்தமாக இ க் ம்ப , அைவகைளப்

பரி த்தப்ப த்தேவண் ம்; அைவகைளத்

ெதா கிறெதல்லாம் பரி த்தமாக இ க் ம். ௩0

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

எனக் ஆசாரிய ஊழயம் ெசய் ம்ப ,

அவர்கைள அபிேஷகம்ெசய் ,

அவர்கைளப் பரி த்தப்ப த்தேவண் ம்.

௩௧ இஸ்ரேவலர்க டன் ேபசிச்

ெசால்லேவண் ய : உங்க ைடய

தைல ைறேதா ம் இ எனக் ரிய பரி த்த

அபிேஷகத்ைதலமாக இ க்கேவண் ம். ௩௨
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இ மனிதர்க ைடய ச ரத்தின்ேமல்

ஊற்றப்படக் டா ; இ ெசய்யப்பட்ட

ைறயின்ப அவர்கள் ேவெறா

ைதலத்ைதச் ெசய்ய ம் டா ; இ

பரி த்தமான , இ உங்க க் ப் பரி த்தமாக

இ க் ம். ௩௩ இந்த ைறயின்ப ேய

ைதலங் ட் கிறவ ம், அதில் எ த்

அந்நியன்ேமல் ஊற் கிறவ ம்,

தன் ைடய மக்களில் இராதப

அ ப் ண் ேபாகேவண் ம் என் ெசால்

என்றார். ௩௪ “பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: த்த ெவள்ைளப்ேபாள ம்

ங்கி ய ம் அல்பான் பிசி மாகிய

கந்தவர்க்கங்கைள ம் த்தமான

சாம்பிராணிைய ம் சமஎைடயாக எ த் ,

௩௫ைதலக்காரன் ெசய்கிற ேபாலஅதற் ப்

பரிமளேமற்ற , ய்ைமயான பரி த்த

பவர்க்கமாக்கி, ௩௬ அதில் ெகாஞ்சம்

எ த் ப் ெபா யாகஇ த் , நான்உன்ைனச்

சந்திக் ம் ஆசரிப் க் டாரத்தி க் ம்

சாட்சி சந்நிதியில் ைவக்கேவண் ம்;

அ உங்க க் மகா பரி த்தமாக

இ க்கேவண் ம். ௩௭இந்தத் பவர்க்கத்ைத

ெசய்யேவண் ய ைறயின்ப

உங்க க்காகச் ெசய் ெகாள்ளக் டா ; இ

ேயேகாவாக்ெகன் உனக் ப் பரி த்தமாக

இ க்கேவண் ம். ௩௮ இதற் ஒப்பானைத

க கிறதற்காகச் ெசய்கிறவன் தன் ைடய
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மக்களில் இல்லாதப ண் க்கப்படேவண் ம்

என்றார்.

௩௧

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨ “நான் தாவின் ேகாத்திரத்தில்ஊ ைடய

மகனான ஊரியின் மகன் ெபசெலேயைலப்

ெபயர்ெசால் அைழத் , ௩வித்தியாசமான

ேவைலகைள அவன் ேயாசித் ச்

ெசய்கிறதற் ம், ெபான்னி ம்ெவள்ளியி ம்

ெவண்கலத்தி ம் ேவைலெசய்வதற் ம், ௪

இரத்தினங்கைள த்திைரெவட்டாக

ெவட் ப் பதிக்கிறதற் ம், மரத்தில்

அலங்காரேவைலகைளச் ெசய்வதற் ம், ௫

மற் ம் எல்லாவித ேவைலகைள ம் கித் ச்

ெசய்வதற் ம் ேவண் யஞான ம், த்தி ம்,

அற ம் அவ க் உண்டாக, அவைன

ேதவஆவியினால் நிரப்பிேனன். ௬ ேம ம்,

தாண் ேகாத்திரத்தி ள்ள அகிசாமாகின்

மகனாகிய அேகா யாைப ம் அவ டன்

ைணயாகக் ட் ன மட் மல்லாமல், ஞான

இ தய ள்ள யாவ ைடய இ தயத்தி ம்

ஞானத்ைத அ ளிேனன்; நான் உனக் க்

கட்டைளயிட்ட எல்லாவற்ைற ம் அவர்கள்

ெசய்வார்கள். ௭ ஆசரிப் க் டாரத்ைத ம்

சாட்சிப்ெபட் ைய ம் அதின்ேம ள்ள

கி பாசனத்ைத ம், டாரத்தி ள்ளஎல்லா

பணிப்ெபா ட்கைள ம், ௮ ேமைஜைய ம்

அதின் பணிப்ெபா ட்கைள ம், த்தமான

த் விளக்ைக ம் அதின் எல்லா

க விகைள ம், ப டத்ைத ம், ௯
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தகனப டத்ைத ம் அதின் எல்லா

பணிப்ெபா ட்கைள ம், ெதாட் ைய ம்

அதின் பாதத்ைத ம், ௧0 ஆராதைன

ஆைடகைள ம், ஆசாரிய ஊழயம்

ெசய்வதற்கான ஆசாரியனாகிய ஆேரானின்

பரி த்த ஆைடகைள ம், அவ ைடய

மகன்களின் ஆைடகைள ம், ௧௧

அபிேஷக ைதலத்ைத ம், பரி த்த

ஸ்தலத்திற் வாசைனப்ெபா ட்களாகிய

பவர்க்கத்ைத ம், நான் உனக் க்

கட்டைளயிட்டப , அவர்கள் ெசய்யேவண் ம்

என்றார். ௧௨ ேம ம், ெயேகாவா ேமாேசயிடம்:

௧௩ “ இஸ்ரேவலர்கைள ேநாக்கி, ங்கள்

என் ைடய ஓய் நாட்கைள அ சரிக்க

ேவண் ம்; உங்கைளப் பரி த்தப்ப த் கிற

ெயேகாவா நான் என்பைத ங்கள்அற ம்ப ,

இ உங்கள் தைல ைறேதா ம் எனக் ம்

உங்க க் ம் அைடயாளமாக இ க் ம். ௧௪

ஆைகயால், ஓய் நாைள அ சரிக்க

ேவண் ம்; அ உங்க க் ப் பரி த்தமான ;

அதின் பரி த்தத்ைத ெக க்கிறவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்; அந்த

நாளிேல ேவைலெசய்கிற எந்த ஆத் மா ம்

தன் ைடய மக்களின் ந வில் இல்லாதப

ண் க்கப்பட் ேபாவான். ௧௫ஆ நாட்க ம்

ேவைலெசய்யலாம்; ஏழாம் நாேளா ேவைல

ெசய்யாமல் ஓய்ந்தி க் ம் ஓய் நாள்;

அ ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமான ;

ஓய் நாளில் ேவைலெசய்கிறவன் எவ ம்
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ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௬

ஆைகயால், இஸ்ரேவலர்கள் தங்க ைடய

தைல ைறேதா ம் ஓய் நாைள நித்திய

உடன்ப க்ைகயாக அ சரிக் ம்ப ,

அைதக் ைகக்ெகாள்ளேவண் ம்.

௧௭ அ என்ைறக் ம் எனக் ம்

இஸ்ரேவலர்க க் ம் அைடயாளமாக

இ க் ம்;ஆ நாட்க க் ள்ேளெயேகாவா

வானத்ைத ம் மைய ம் உண்டாக்கி, ஏழாம்

நாளிேல ேவைலகைள த் ஓய்ந்தி ந்தார்

என்றார். ௧௮ னாய்மைலயில் அவர்

ேமாேசேயா ேபசி ந்தபின் , ேதவ ைடய

விர னால் எ தப்பட்ட கற்பலைககளாகிய

இரண் சாட்சி பலைககைள அவனிடம்

ெகா த்தார்.

௩௨

ேமாேச மைலயி ந் இறங்கிவரத்

தாமதிக்கிறைத மக்கள் கண்டேபா ,

அவர்கள் ஆேரானிடம் ட்டம் .

அவைன ேநாக்கி: “எகிப் ேதசத்தி ந்

எங்கைள அைழத் க்ெகாண் வந்த

அந்த ேமாேசக் என்ன நடந்தேதா

அறேயாம்; ஆதலால் ர் எ ந் எங்க க்

ன்ேனெசல் ம் ெதய்வங்கைளஎங்க க்காக

உண்டாக் ம்” என்றார்கள். ௨அதற் ஆேரான்:

“உங்க ைடயமைனவிகள், மகன்கள் மற் ம்

மகள்க ைடய கா களில் இ க்கிற

தங்க ஆபரணங்கைள கழற்ற , என்னிடம்

ெகாண் வா ங்கள்” என்றான். ௩ மக்கள்

எல்ேலா ம் தங்க ைடய கா களில் இ ந்த
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ஆபரணங்கைளக் கழற்ற , ஆேரானிடம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௪ அவர்க ைடய

ைகயி ந் அவன் அந்தப் தங்கங்கைள

வாங்கி, சிற்பக்க விையக் ர்ைமயாக்கி,

ஒ கன் க் ட் ைய வார்ப்பித்தான்.

அப்ெபா அவர்கள்: “இஸ்ரேவலர்கேள,

உங்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

அைழத் க்ெகாண் வந்த உங்க ைடய

ெதய்வங்கள் இைவகேள” என்றார்கள். ௫

ஆேரான் அைதப் பார்த் , அதற்

ன்பாக ஒ ப டத்ைதக் கட் ,

“நாைளக் க் ெயேகாவா க் ப்

பண் ைக” என் றனான். ௬ ம நாள்

அவர்கள் அதிகாைலயில் எ ந் ,

சர்வாங்கதகனப கைளயிட் ,

சமாதானப கைளச் ெச த்தினார்கள்;

பின் , மக்கள் சாப்பிட ம், க்க ம்

உட்கார்ந் , விைளயாட எ ந்தார்கள். ௭

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “

இறங்கிப்ேபா; எகிப் ேதசத்தி ந்

நடத்திக்ெகாண் வந்த உன் ைடய மக்கள்

தங்கைளக் ெக த் க்ெகாண்டார்கள்.

௮ அவர்க க் நான் விதித்த வழைய

அவர்கள் க்கிரமாக விட் விலகினார்கள்;

அவர்கள் தங்க க் ஒ கன் க் ட் ைய

வார்ப்பித் , அைதப் பணிந் ெகாண் ,

அதற் ப் ப யிட் : இஸ்ரேவலர்கேள

உங்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

அைழத் க்ெகாண் வந்த உங்க ைடய
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ெதய்வங்கள் இைவகேள என்

ெசான்னார்கள்” என்றார். ௯ பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “இந்த

மக்கைளப் பார்த்ேதன்; இவர்கள்

பி வாத ள்ள மக்கள். ௧0 ஆைகயால்

என் ைடய ேகாபம் இவர்கள்ேமல் வர ம்,

நான் இவர்கைள அழ த் ப்ேபாட ம்

என்ைன விட் வி ; உன்ைன ஒ ெபரிய

ேதசமாக் ேவன்” என்றார். ௧௧ ேமாேச

தன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி: “ெயேகாவாேவ, ேதவ ர் மகா

ெபலத்தினா ம் வல்லைம ள்ள

ைகயினா ம் எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்த உம் ைடய மக்க க்

விேராதமாக உம் ைடய ேகாபம்

பற்றெயரிவ ஏன்? ௧௨ மைலகளில்

அவர்கைளக் ெகான் ேபாட ம், மயின்ேமல்

இல்லாதப அவர்கைள அழ க்க ம்,

அவர்க க் த் ங் ெசய்வதற்காகேவ

அவர்கைளப் றப்படச்ெசய்தார் என்

எகிப்தியர்கள் ெசால் வாேனன்?

உம் ைடய க ங்ேகாபத்ைதவிட் த் தி ம்பி,

உம மக்க க் த் ங் ெசய்யாதப ,

அவர்கள்ேமல் பரிதாபம்ெகாள் ம். ௧௩உம

ஊழயக்காரர்களாகிய ஆபிரகாைம ம்,

ஈசாக்ைக ம், இஸ்ரேவைல ம்

நிைனத்த ம்: உங்க ைடய சந்ததிைய

வானத் நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலப்

ெப கச்ெசய் , நான் ெசான்ன இந்த ேதசம்
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வைத ம் உங்கள் சந்ததியார்கள்

என்ைறக் ம் தந்தரித் க்ெகாள் ம்ப ,

அவர்க க் க் ெகா ப்ேபன் என்

உம்ைமக்ெகாண் அவர்க க்

ஆைணயிட் ச் ெசான் ேர” என் ெகஞ்சிப்

பிரார்த்தைன ெசய்தான். ௧௪ அப்ெபா

ெயேகாவா தம மக்க க் ச் ெசய்ய நிைனத்த

ங்ைகச்ெசய்யாதப பரிதாபங்ெகாண்டார். ௧௫

பின் ேமாேச மைலயி ந் இறங்கினான்;

சாட்சிப்பலைககள் இரண் ம் அவ ைடய

ைகயில் இ ந்த ; அந்தப் பலைககள்

இ ற ம் எ தப்பட் ந்த , அைவகள்

இந்தப்பக்கத்தி ம் அந்தப்பக்கத்தி ம்

எ தப்பட் ந்த . ௧௬அந்தப் பலைககள்

ேதவனால் ெசய்யப்பட்டதாக ம், அைவகளிேல

பதிந்த எ த் ேதவனால் எ தப்பட்ட

எ த்தாக ம் இ ந்த . ௧௭மக்கள்ஆரவாரம்

ெசய்கிறைத ேயா வா ேகட் , ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ காம ல் த்தத்தின் இைரச்சல்

உண்டாயி க்கிற ” என்றான். ௧௮அதற்

ேமாேச: “அ ெவற்றயின் சத்த ம் அல்ல,

ேதால்வியின் சத்த ம் அல்ல; பாட ன்

சத்தம் எனக் க் ேகட்கிற ” என்றான்.

௧௯ அவன் காம ற் அ ேக, அந்தக்

கன் க் ட் ைய ம் நடனத்ைத ம்

கண்டேபா , ேமாேச ேகாபமைடந்தவனாய்,

தன் ைடயைகயிேல இ ந்த பலைககைள

மைலயின்அ யிேல சி உைடத் ப்ேபாட் ;

௨0அவர்கள் உண்டாக்கின கன் க் ட் ைய
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எ த் , அக்கினியில் ட்ெடரித் , அைதப்

ெபா யாகஅைரத் , தண் ரின்ேமல் வி,

அைத இஸ்ரேவல் மக்கள் க் ம்ப

ெசய்தான். ௨௧ பின் , ேமாேச ஆேராைன

ேநாக்கி: “ இந்த மக்கள்ேமல் இந்தப் ெபரிய

பாவத்ைதச் மத் கிறதற் , இவர்கள் உனக்

என்ன ெசய்தார்கள்” என்றான். ௨௨ அதற்

ஆேரான்: “என் ைடய ஆண்டவ க் க்

ேகாபம் வராமல் இ ப்பதாக; இ ெபால்லாத

மக்கள் என் ர் அற ந்தி க்கி ர். ௨௩

இவர்கள் என்ைன ேநாக்கி: எங்க க்

ன்ேனெசல் ம் ெதய்வங்கைளஎங்க க்

உண்டாக் ம்; எகிப் ேதசத்தி ந்

எங்கைள அைழத் க்ெகாண் வந்த அந்த

ேமாேசக் என்ன நடந்தேதா அறேயாம்”

என்றார்கள். ௨௪ அப்ெபா நான்:

தங்கங்கைள உைடயவர்கள் எவர்கேளா

அவர்கள் அைதக் கழற்ற த் தரேவண் ம்

என்ேறன்; அவர்கள்அப்ப ேய ெசய்தார்கள்;

அைதஅக்கினியிேல ேபாட்ேடன், அதி ந்

இந்தக் கன் க் ட் வந்த என்றான். ௨௫

மக்கள் தங்க ைடய எதிரிக க் ள்

அவமானப்படத்தக்கதாகஆேரான் அவர்கைள

நிர்வாணமாக்கியி ந்தான். அவர்கள்

நிர்வாணமாக இ க்கிறைத ேமாேச

கண் , ௨௬ காம ன் வாச ல் நின் :

“ெயேகாவாவின் பக்கம் இ க்கிறவர்கள்

யார்? அவர்கள் என்னிடம் ேசரேவண் ம்”

என்றான். அப்ெபா ேலவியர்கள்
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எல்ேலா ம் அவனிடம் வந்தார்கள். ௨௭

அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: “உங்களில்

ஒவ்ெவா வ ம்தன் ைடயபட்டயத்ைதத்

தன் ைடய இ ப்பிேல கட் க்ெகாண் ,

காெமங் ம்உள் ம் ெவளி ம்வாச க்

வாசல் ேபாய், ஒவ்ெவா வ ம் தன் தன்

சேகாதரைன ம், ஒவ்ெவா வ ம் தன் தன்

நண்பர்கைள ம், ஒவ்ெவா வ ம் தன் தன்

அயலாைன ம் ெகான் ேபாடேவண் ம்

என் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிறார்” என்றான். ௨௮ ேலவியர்கள்

ேமாேச ெசான்னப ேய ெசய்தார்கள்;

அந்தநாளில் மக்களில் ஏறக் ைறய 3,000 ேபர்

இறந்தார்கள். ௨௯ “ெயேகாவா இன்ைறக்

உங்க க் ஆ ர்வாதம் அளிக் ம்ப ,

இன்ைறக் ங்கள் அவனவன் தன் தன்

மக க் ம் சேகாதர க் ம் விேராதமாக

இ க்கிறதினால், ெயேகாவா க் உங்கைளப்

பிரதிஷ்ைடெசய் ங்கள்” என் ேமாேச

ெசால் யி ந்தான். ௩0 ம நாளில் ேமாேச

மக்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள் மகா ெபரிய

பாவம் ெசய் ர்கள்; உங்க க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக் ேமா என் அறய

இப்ெபா நான் ெயேகாவாவினிடத்திற்

ஏற ப்ேபாகிேறன்” என்றான். ௩௧ அப்ப ேய

ேமாேச ெயேகாவாவிடத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாய்:

“ஐேயா, இந்த மக்கள் தங்கத்தினால்

தங்க க் த் ெதய்வங்கைளஉண்டாக்கி, மகா

ெபரியபாவம் ெசய்தி க்கிறார்கள். ௩௨
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ஆகி ம், ேதவ ர்அவர்க ைடயபாவத்ைத

மன்னித்த ரானால் மன்னித்த ம்;

இல்லாவிட்டால் ர் எ தின உம் ைடய

த்தகத்தி ந் என் ைடய ெபயைரக்

கி க்கிப்ேபா ம்” என்றான். ௩௩அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “எனக்

விேராதமாகப் பாவம் ெசய்தவன் எவேனா,

அவ ைடய ெபயைர என் ைடய

த்தகத்தி ந் கி க்கிப்ேபா ேவன். ௩௪

இப்ெபா ேபாய், நான் உனக் ச் ெசான்ன

இடத்திற் மக்கைளஅைழத் க்ெகாண் ேபா;

என் ைடய தனானவர் உனக் ன்

ெசல் வார்; ஆகி ம், நான் விசாரிக் ம்

நாளில் அவர்க ைடய பாவத்ைத

அவர்களிடத்தில் விசாரிப்ேபன்” என்றார். ௩௫

ஆேரான் ெசய்த கன் க் ட் ைய மக்கள்

ெசய்யைவத்ததால் ெயேகாவா அவர்கைள

வாதித்தார்.

௩௩

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“ ம், எகிப் ேதசத்தி ந்

அைழத் க்ெகாண் வந்த மக்க ம் இந்த

இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் . உன் ைடய

சந்ததிக் க் ெகா ப்ேபன் என் நான்

ஆபிரகா க் ம், ஈசாக் க் ம், யாக்ேகா க் ம்

ஆைணயிட் க்ெகா த்த ெசழ ப்பான

ேதசத்திற் ப் ேபாங்கள். ௨ நான் ஒ

தைன உங்க க் ன்பாக அ ப்பி,

கானானியர்கைள ம், எேமாரியர்கைள ம்,

ஏத்தியர்கைள ம், ெபரிசியர்கைள ம்
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ஏவியர்கைள ம், எ சியர்கைள ம்

ரத்திவி ேவன். ௩ஆனா ம், வழயிேல நான்

உங்கைள அழ க்காதப , நான் உங்களிடம்

வரமாட்ேடன், ங்கள் பி வாத ள்ளமக்கள்”

என்றார். ௪ க்கமான இவ்வார்த்ைதகைள

மக்கள் ேகட்டேபா , ஒ வ ம் தங்க ைடய

ஆபரணங்கைளப் ேபாட் க்ெகாள்ளாமல்

க்கித் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௫

ஏெனன்றால், “ ங்கள் பி வாத ள்ள

மக்கள், நான் ஒ நிமடத்தில் உங்கள்

ந வில் எ ம்பி, உங்கைள அழ ப்ேபன்;

ஆைகயால், ங்கள் ேபாட் க்கிற உங்கள்

ஆபரணங்கைளக் கழற்ற ப்ேபா ங்கள்;

அப்ெபா நான் உங்க க் ச்

ெசய்யேவண் யைதக் ற த் த் ர்மானிப்ேபன்

என் இஸ்ரேவலர்க க் ச் ெசால்” என்

ெயேகாவா ேமாேசேயா ெசால் யி ந்தார். ௬

ஆைகயால், இஸ்ரேவலர்கள் ஓேரப் மைல

அ ேக தங்க ைடய ஆபரணங்கைளக்

கழற்ற ப்ேபாட்டார்கள். ௭ ேமாேச டாரத்ைத

ெபயர்த் , அைத காம ற் ெவளிேய

ரத்திேல ேபாட் , அதற் ஆசரிப் க் டாரம்

என் ெபயரிட்டான். ெயேகாவாைவத்

ேத ம் யாவ ம் காம ற் த் ரமான

டாரத்திற் ப் ேபாவார்கள். ௮ ேமாேச

டாரத்திற் ப் ேபா ம்ேபா , மக்கள்

எல்ேலா ம் எ ந் , தங்கள் தங்கள்

டாரவாச ல் நின் ெகாண் , அவன்

டாரத்திற் ள் ைழ ம்வைர, அவைன
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பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௯

ேமாேச டாரத்திற் ள் ைழ ம்ேபா ,

ேமகமண்டலம் இறங்கி, டாரவாச ல்

நின்ற ; ெயேகாவா ேமாேசேயா

ேபசினார். ௧0 மக்கள் எல்ேலா ம்

ேமகமண்டலம் டாரவாச ல் நிற்பைதப்

பார்த்தார்கள்; மக்கள் எல்ேலா ம்

எ ந்தி ந் , தங்கள் தங்கள் டாரவாச ல்

பணிந் ெகாண்டார்கள். ௧௧ ஒ வன்

தன் ைடய நண்பேனா ேப வ ேபால,

ெயேகாவா ேமாேசேயா க கமாகப்

ேபசினார்; பின் , அவன் காம ற் த்

தி ம்பினான்; னின் மகனாகிய ேயா வா

என் ம்அவ ைடய பணிவிைடக்காரனாகிய

வா பன் ஆசரிப் க் டாரத்ைதவிட் ப்

ேபாகாமல் இ ந்தான். ௧௨ ேமாேச

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: “ேதவ ர் இந்த

மக்கைள அைழத் க்ெகாண் ேபா என்

ெசான் ர்; ஆகி ம், என்ேனா ட

இன்னாைரஅ ப் ேவன்என்பைதஎனக்

ர் அறவிக்கவில்ைல; என்றா ம்,

உன்ைனப் ெபயர்ெசால் அைழத்

அற ந்தி க்கிேறன் என் ம், என் ைடய

கண்களில் உனக் க் கி ைப கிைடத்த

என் ம், ேதவ ர் ெசான்ன ண் ; ௧௩

உம் ைடய கண்களில் இப்ெபா எனக் க்

கி ைப கிைடத்ததானால் நான் உம்ைம

அறவதற் ம், உம் ைடய கண்களில்

எனக் க் கி ைப கிைடப்பதற் ம்,
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உம் ைடய வழைய எனக் அறவி ம்;

இந்த ேதசம் உம் ைடய மக்கெளன்

நிைனத்த ம்” என்றான். ௧௪அதற் அவர்:

“என் ைடய ச கம் உனக் ன்பாகச்

ெசல் ம், நான் உனக் இைளப்பா தல்

த ேவன்” என்றார். ௧௫அப்ெபா அவன்

அவைர ேநாக்கி: “உம் ைடய ச கம்

என்ேனா வராமற்ேபானால், எங்கைளஇந்த

இடத்தி ந் ெகாண் ேபாகாமல் இ ம். ௧௬

எனக் ம் உம மக்க க் ம் உம் ைடய

கண்களிேல கி ைப கிைடத்தெதன்ப

எதினால் ெதரியவ ம்; ர் எங்க டன்

வ வதினால் அல்லவா? இப்ப ேய

மயின்ேம ள்ள மக்கள் எல்ேலாைர ம்விட,

நா ம் உம் ைடய மக்க ம்

விேசஷ த்தவர்கள் என் விளங் ம்” என்றான்.

௧௭அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“ ெசான்ன இந்த வார்த்ைதயின்ப ெசய்ேவன்;

என் ைடய கண்களில் உனக் க் கி ைப

கிைடத்த ; உன்ைனப் ெபயர்ெசால்

அைழத் அற ந்தி க்கிேறன்” என்றார். ௧௮

அப்ெபா அவன்: “உம் ைடயமகிைமைய

எனக் க் காண்பித்த ம்” என்றான். ௧௯

அதற் அவர்: “என் ைடய எல்லா தயைவ ம்

நான் உனக் ன்பாகக் கடந் ேபாகச்ெசய் ,

ெயேகாவா ைடய நாமத்ைத உனக்

ன்பாகக் ேவன்; எவன்ேமல் கி ைபயாக

இ க்க வி ப்பமாக இ ப்ேபேனா,

அவன்ேமல் கி ைபயாக இ ப்ேபன்;
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எவன்ேமல் இரக்கமாக இ க்க வி ப்பமாக

இ ப்ேபேனா, அவன்ேமல் இரக்கமாக

இ ப்ேபன் என் ெசால் , ௨0 என் ைடய

கத்ைதக் காணமாட்டாய், ஒ மனித ம்

என்ைனக் கண் உயிேரா க்க யா ”

என்றார். ௨௧ பின் ம் ெயேகாவா: “இேதா,

என் அ கில் ஒ இடம் உண் ; அங்ேக

கன்மைலயில் நில் . ௨௨என் ைடயமகிைம

கடந் ேபா ம்ேபா , நான் உன்ைனஅந்தக்

கன்மைலயின் ெவ ப்பிேல ைவத் , நான்

கடந் ேபா ம்வைரஎன் ைடயகரத்தினால்

உன்ைன ேவன்; ௨௩பின் , என் ைடய

கரத்ைத எ ப்ேபன்; அப்ெபா என் ைடய

பின்பக்கத்ைதக் காண்பாய்; என் ைடய

கேமா காணப்படா ” என்றார்.

௩௪

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “ ந்தினக்

கற்பலைககைள ேபான்ற இரண்

கற்பலைககைள இைழத் க்ெகாள்;

உைடத் ப்ேபாட்ட ந்தின பலைககளில்

இ ந்த வார்த்ைதகைள அைவகளில்

எ ேவன். ௨அதிகாைலயில் ஆயத்தமாகி,

னாய் மைலயில் ஏற , அங்ேக மைலயின்

ேமல் காைலயில் என் ைடய ச கத்தில்

வந் நில். ௩ உன்ேனா ஒ வ ம்

அங்ேக வரக் டா ; மைலயில் எங் ம்

ஒ வ ம் காணப்பட ம் டா ;

இந்த மைலயின் அ கில் ஆ மா

ேமய ம் டா ” என்றார். ௪ அப்ெபா

ேமாேச ந்தின கற்பலைககைளப் ேபான்ற
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இரண் கற்பலைககைள இைழத் ,

அதிகாைலயில் எ ந் , ெயேகாவா தனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய அந்த இரண்

கற்பலைககைள ம் தன் ைடய ைகயிேல

எ த் க்ெகாண் , னாய் மைலயில் ஏறனான்.

௫ ெயேகாவா ஒ ேமகத்தில் இறங்கி, அங்ேக

அவன் அ ேக நின் , ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைதக் றனார். ௬ெயேகாவாஅவ க்

ன்பாக கடந் ேபாகிறேபா , அவர்:

“ெயேகாவா, ெயேகாவா; இரக்க ம், கி ைப ம்,

ய சாந்த ம், மகா தய ம், சத்திய ள்ள

ேதவன். ௭ ஆயிரம் தைல ைறக க்

இரக்கத்ைதக் காக்கிறவர்; அக்கிரமத்ைத ம்,

தைல ம், பாவத்ைத ம்மன்னிக்கிறவர்;

ற்றவாளிையக் ற்றம் இல்லாதவனாக

விடாமல், தகப்பன்மார்கள் ெசய்த

அக்கிரமத்ைதப் பிள்ைளகளிடத்தி ம்,

பிள்ைளக ைடய பிள்ைளகளிடத்தி ம்

ன்றாம் நான்காம் தைல ைறவைர

தண் க்கிறவர்” என் றனார். ௮

ேமாேச உடேன தைரவைரக் ம் னிந்

பணிந் ெகாண் : ௯ “ஆண்டவேர,

உம் ைடய கண்களில் எனக் க் கி ைப

கிைடத்ததானால், எங்கள் ந வில்ஆண்டவர்

எ ந்த ளேவண் ம்; இந்த மக்கள்

பி வாத ள்ளவர்கள்; ேரா, எங்க ைடய

அக்கிரமத்ைத ம் எங்க ைடயபாவத்ைத ம்

மன்னித் , எங்கைள உமக் ச் தந்திரமாக

ஏற் க்ெகாள் ம்” என்றான். ௧0அதற் அவர்:
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“இேதா, நான் ஒ உடன்ப க்ைக ெசய்கிேறன்;

ம ெயங் ம் எந்த ேதசங்களிடத்தி ம்

ெசய்யப்படாத அதிசயங்கைள உன் ைடய

மக்கள் எல்ேலா க் ம் ன்பாக ம்

ெசய்ேவன்; உன்ேனா இ க்கிற மக்கள்

எல்ேலா ம் ெயேகாவா ைடய ெசயல்கைளக்

காண்பார்கள்; உன்ேனா இ ந் , நான்

ெசய் ம் காரியம் பயங்கரமாக இ க் ம். ௧௧

இன் நான் உனக் க் கட்டைளயி கிறைதக்

ைகக்ெகாள்; எேமாரியர்கைள ம்,

கானானியர்கைள ம், ஏத்தியர்கைள ம்,

ெபரிசியர்கைள ம், ஏவியர்கைள ம்,

எ சியர்கைள ம் உனக் ன்பாகத்

ரத்திவி கிேறன். ௧௨ ேபாய்ச் ேச கிற

ேதசத்தின் கேளா உடன்ப க்ைக

ெசய்யாதப எச்சரிக்ைகயாக இ ; ெசய்தால்

அ உன் ைடய ந வில் கண்ணியாக

இ க் ம். ௧௩அவர்க ைடயப டங்கைள

இ த் , சிைலகைளத்தகர்த் , ேதாப் கைள

ெவட் ப்ேபா ங்கள். ௧௪ ெயேகாவா ைடய

நாமம் எரிச்ச ள்ளவர் என்ப , அவர்

எரிச்ச ள்ள ேதவன்; ஆைகயால், அந்நிய

ேதவைன பணிந் ெகாள்ளேவண்டாம். ௧௫

அந்த ேதசத்தின் கேளா உடன்ப க்ைக

ெசய்வாயானால், அவர்கள் தங்க ைடய

ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற , விபசாரம்

ெசய்வார்கள், தங்க ைடய ெதய்வங்க க் ப்

ப யி வார்கள்; ஒ வன் உன்ைன

அைழக் ம்ேபா , ேபாய்,அவ ைடயப
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ெச த்தியதில் சாப்பி வாய்; ௧௬அவர்கள்

மகள்களில் உன் ைடய மகன்க க்

ெபண்கைள எ ப்பாய்; அவர்கள்

மகள்கள் தங்க ைடய ெதய்வங்கைள

விபசார மார்க்கமாகப் பின்பற் வ ம்

இல்லாமல், உன் ைடய மகன்கைள ம்

தங்க ைடய ெதய்வங்கைள விபசார

மார்க்கமாகப் பின்பற் ம்ப ெசய்வார்கள். ௧௭

வார்ப்பிக்கப்பட்ட ெதய்வங்கைளஉங்க க்

உண்டாக்கேவண்டாம். ௧௮ ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகைய ங்கள்ைகக்ெகாண் ,

நான் உங்க க் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

ஆ ப் மாதத்தில் ற த்த காலத்தில் ஏ நாட்கள்

ளிப்பில்லாதஅப்பம் சாப்பி ர்கள்;ஆ ப்

மாதத்தில் எகிப்தி ந் றப்பட்டாேய. ௧௯

கர்ப்பம்திறந் பிறக்கிற அைனத் ம்,

உன் ைடயஆ மா களின் தற்பிறப்பான

ஆண்கள் யா ம் என் ைடயைவகள்.

௨0 க ைதயின் தற்பிறப்ைப ஒ

ஆட் க் ட் யால் ட் க்ெகாள்வாயாக;

அைத ட் க்ெகாள்ளாமல் இ ந்தால்

அதின் க த்ைத ற த் ப்ேபா ;

உன் ைடய பிள்ைளகளில்

த ல் பிறந்தைவகைளெயல்லாம்

ட் க்ெகாள்ளேவண் ம். ெவ ங்ைகேயா

என் ைடய சந்நிதியில் ஒ வ ம்

வரக் டா . ௨௧ஆ நாட்கள் ேவைலெசய் ,

ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்தி ; விைதப் க்

காலத்தி ம் அ ப் க் காலத்தி ம்
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ஓய்ந்தி . ௨௨ ேகா ைம அ ப்பின்

தற்பலைனச்ெச த் ம் ஏ வாரங்களின்

பண் ைகைய ம், வ ட விேல

ேசர்ப் க்காலபண் ைகைய ம்அ சரி. ௨௩

வ டத்தில் ன் ைற உங்க ைடய

ஆண்மக்கள் எல்ேலா ம் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாக இ க்கிற ெயேகாவாகிய

ஆண்டவரின் சந்நிதியில் வரேவண் ம். ௨௪

நான் ேதசங்கைள உங்க க் ன்பாகத்

ரத்திவிட் , உங்க ைடய எல்ைலகைள

விரிவாக் ேவன்; வ டத்தில் ன் ைற

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சந்நிதிக் ன்பாக ேதான் ம்ேபா ஒ வ ம்

உங்க ைடய ேதசத்தின் பைடெய க்க

ஆைசப்ப வதில்ைல. ௨௫எனக் ெச த் ம்

ப யின் இரத்தத்ைதப் ளித்தமா டன்

ெச த்தேவண்டாம்; பஸ்கா பண் ைகயின்

ப ைய அதிகாைலவைர ைவக்க ம்

ேவண்டாம். ௨௬ உங்க ைடய நிலத்தில்

தல் தல் விைளந்த தற்பலைன

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வா ங்கள்.

ெவள்ளாட் க் ட் ைய அதி ைடய

தாயின் பா ேல சைமக்கேவண்டாம்”

என்றார். ௨௭பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “இந்த வார்த்ைதகைள எ ;

இந்த வார்த்ைதகளின்ப உன்ேனா ம்

இஸ்ரேவேலா ம் உடன்ப க்ைக ெசய்ேதன்”

என்றார். ௨௮ அங்ேக அவன் அப்பம்
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சாப்பிடாம ம் தண் ர் க்காம ம்இர ம்

பக ம் நாற்ப நாட்கள் ெயேகாவாேவா

இ ந்தான்;அவன்பத் க்கற்பைனகளாகிய

உடன்ப க்ைகயின் வார்த்ைதகைளப்

பலைககளில் எ தினான். ௨௯ ேமாேச

உடன்ப க்ைகயின் கட்டைளப் பலைககள்

இரண்ைட ம் தன் ைடய ைகயில்

எ த் க்ெகாண் , னாய் மைலயி ந்

இறங் கிறேபா , தன்ேனா அவர்

ேபசினதாேல தன் ைடய கம் பிரகாசமாக

இ ப்பைதஅவன்அறயாமல்இ ந்தான். ௩0

ஆேரா ம் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

ேமாேசையப் பார்க் ம்ேபா , அவன் கம்

பிரகாசமாக இ ப்பைதக் கண் , அவன்

அ கில் வரப்பயந்தார்கள். ௩௧ ேமாேச

அவர்கைள அைழத்தான்; அப்ெபா

ஆேரா ம் சைபயி ள்ள தைலவர்கள்

அைனவ ம் அவனிடத்திற் த் தி ம்பி

வந்தார்கள்; ேமாேசஅவர்க டன் ேபசினான்.

௩௨ பின் இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலா ம்

அவனிடம் ேசர்ந்தார்கள்; அப்ெபா அவன்

னாய் மைலயில் ெயேகாவா தன்ேனா

ேபசினைவகைளெயல்லாம் அவர்க க் க்

கற்பித்தான். ௩௩ ேமாேச அவர்க டன் ேபசி

ம்வைர, தன் ைடய கத்தின்ேமல்

க்கா ேபாட் ந்தான். ௩௪ ேமாேச

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் அவேரா

ேப ம்ப உள்ேள ைழந்த தல் ெவளிேய

றப்ப ம்வைர க்கா ேபாடாமல்
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இ ந்தான்; அவன் ெவளிேயவந் தனக் க்

கற்பிக்கப்பட்டைத இஸ்ரேவலர்க டன்

ெசால் ம்ேபா , ௩௫ இஸ்ரேவலர்கள்

அவ ைடய கம்பிரகாசமாகஇ ப்பைதக்

கண்டார்கள். ேமாேச அவேரா ேப ம்ப

உள்ேள ைழ ம்வைர, க்காட்ைடத்

தி ம்பத் தன் ைடய கத்தின்ேமல்

ேபாட் க்ெகாள் வான்.

௩௫

ேமாேச இஸ்ரேவலர்களாகிய

சைபயார்கள் எல்ேலாைர ம் வரச்ெசய் ,

அவர்கைள ேநாக்கி: ௨ “ ங்கள்ஆ நாட்கள்

ேவைலெசய்யேவண் ம், ஏழாம் நாேளா

உங்க க் ப் பரி த்த நாளாக இ ப்பதாக;

அ ெயேகாவா க்ெகன் ஓய்ந்தி க் ம்

ஓய் நாள்; அதிேல ேவைலெசய்கிறவன்

எவ ம் ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௩

ஓய் நாளில் உங்க ைடய களில்

ெந ப் ட்டாதி ங்கள் என் ம் இந்த

வார்த்ைதகைளக் ைகக்ெகாள் ம்ப

ெயேகாவா கட்டைளயிட்டார்” என்றான். ௪

பின் ம் ேமாேச இஸ்ரேவலர்களாகிய

சைபயார்கள் எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி, ௫

“உங்க க் இ ப்பதிேல ெயேகாவா க்

ஒ காணிக்ைகையக் ெகாண் வந்

ெச த் ங்கள்; மன ள்ளவன் எவேனா,

அவன் அைதக் ெகாண் வரட் ம்;

ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம் காணிக்ைக

என்னெவன்றால், ெபான் ம், ெவள்ளி ம்,

ெவண்கல ம், ௬ இள ல ம்,
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இரத்தாம்பர ம், சிவப் ம்,

ெமல் ய பஞ் ம், ெவள்ளாட்

ம், ௭ சிவப் வண்ணம் ட்டப்பட்ட

ஆட் க்கடாத்ேதா ம், ெமல் ய

ேதா ம், த்திம் மர ம், ௮ விளக் க்

எண்ெண ம், அபிேஷகத்ைதலத்திற்

பரிமளத்ைதல ம், பத்திற் ந மணப்

ெபா ட்க ம், ௯ ஆசாரியர்க ைடய

ஏேபாத்தி ம் மார்ப்பதக்கத்தி ம்

பதிக்கேவண் ய ேகாேமதகம் த ய

இரத்தினங்க ேம. ௧0 “உங்களில்

ஞானஇ தய ள்ள அைனவ ம் வந் ,

ெயேகாவாகட்டைளயிட்டைவகைளெயல்லாம்

ெசய்வார்களாக. ௧௧ஆசரிப் க் டாரத்ைத ம்,

அதின் டாரத்ைத ம், அதின் ைய ம்,

அதின் ெகாக்கிகைள ம், அதின்

பலைககைள ம், அதின் தாழ்ப்பாள்கைள ம்,

அதின் ண்கைள ம், அதின்

பாதங்கைள ம், ௧௨ ெபட் ைய ம், அதின்

தண் கைள ம், கி பாசனத்ைத ம்,

மைறவின் திைரச் ைலைய ம், ௧௩

ேமைஜைய ம், அதின் தண் கைள ம், அதின்

எல்லாப் பணிப்ெபா ட்கைள ம், ச கத்

அப்பங்கைள ம், ௧௪ெவளிச்சம்ெகா க் ம்

த் விளக்ைக ம், அதின் க விகைள ம்,

அதின் அகல்கைள ம், ெவளிச்சத்திற்

எண்ெணைய ம், ௧௫ ப டத்ைத ம், அதின்

தண் கைள ம்,அபிேஷகத்ைதலத்ைத ம்,

ந மணப் ெபா ட்கைள ம்,ஆசரிப் க் டார
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வாச க் த் ெதாங் திைரைய ம், ௧௬

தகனப டத்ைத ம், அதின் ெவண்கலச்

சல்லைடைய ம், அதின் தண் கைள ம்,

அதின் எல்லா பணிப்ெபா ட்கைள ம்,

ெதாட் ைய ம், அதின் பாதத்ைத ம், ௧௭

பிராகாரத்தின் ெதாங் திைரகைள ம்,அதின்

ண்கைள ம், அதின் பாதங்கைள ம்,

பிராகாரத் வாச ன் ெதாங் திைரைய ம்,

௧௮ டாரத்தின் ைளகைள ம்,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் ைளகைள ம்,

அைவகளின் கயி கைள ம், ௧௯ பரி த்த

ஸ்தலத்திேல ஆராதைன ெசய்வதற் ரிய

ஆைடகைள ம், ஆசாரிய ஊழயம்ெசய்கிற

ஆேரானின் பரி த்த ஆைடகைள ம்

அவ ைடய மகன்களின் ஆைடகைள ம்

அவர்கள் ெசய்யேவண் ம் என்றான்.

௨0 அப்ெபா இஸ்ரேவலர்களாகிய

சைபயார்கள் எல்ேலா ம் ேமாேசயின்

ச கத்ைதவிட் ப் றப்பட்டார்கள். ௨௧பின்

எவர்கைள அவர்க ைடய இ தயம்

எ ப்பி, எவர்கைள அவர்க ைடய ஆவி

உற்சாகப்ப த்தினேதா,அவர்கள் எல்ேலா ம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் ேவைலக் ம்,

அதின் எல்லா ஊழயத்திற் ம், பரி த்த

ஆைடக க் ம் ஏற்றைவகைளக்

ெயேகாவா க் க் காணிக்ைகயாகக்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௨ மனப் ர்வ ள்ள

ஆண்கள் ெபண்கள் அைனவ ம்,

தங்கத்தினாலான ஊசிகள், காதணிகள்,
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ேமாதிரங்கள், ஆரங்கள் தலான

எல்லாவித ெபான் ஆபரணங்கைள ம்

ெகாண் வந்தார்கள்; ெயேகாவா க் க்

காணிக்ைக ெச த்தின ஒவ்ெவா வ ம்

தங்கத்ைதக் காணிக்ைகயாகச் ெச த்தினான்.

௨௩இள ல ைல ம் இரத்தாம்பர ைல ம்

சிவப் ைல ம் ெமல் ய பஞ் ைல ம்

ெவள்ளாட் ைய ம் சிவப் வண்ணம்

ட்டப்பட்டஆட் க்கடாத்ேதாைல ம் ெமல் ய

ேதாைல ம் ைவத்தி ந்த எல்ேலா ம்

அைவகைளக் ெகாண் வந்தார்கள். ௨௪

ெவள்ளிைய ம் ெவண்கலத்ைத ம்

ெகா க் ம் அைனவ ம் அைவகைளக்

ெயேகாவா க் க் காணிக்ைகயாகக்

ெகாண் வந்தார்கள். பற்பல ேவைலக க்

உத ம் த்திம் மரத்ைதைவத்தி ந்த யாவ ம்

அைவகைளக் ெகாண் வந்தார்கள். ௨௫ஞான

இ தய ள்ளெபண்கள்எல்ேலா ம் தங்கள்

ைககளினால் பிண்ணி, தாங்கள் பிண்ணின

இள ல ைல ம் இரத்தாம்பர ைல ம்

சிவப் ைல ம் ெமல் ய பஞ் ைல ம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௬ எந்த

ெபண்க ைடய இ தயம் ஞான

எ ப் தல் அைடந்தேதா, அவர்கள்

எல்ேலா ம் ெவள்ளாட் ையத்

திரித்தார்கள். ௨௭தைலவர்கள் ஏேபாத்தி ம்

மார்ப்பதக்கத்தி ம் பதிக் ம் ேகாேமதகம்

த யஇரத்தினங்கைள ம், ௨௮ந மணப்

ெபா ட்கைள ம்,விளக்ெகண்ெணைய ம்,
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அபிேஷகத் ைதலத்திற் ம் வாசைன

பத்திற் ம் ேவண் யைவகைள ம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௯ ெசய்யப்ப ம்ப

ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண் கற்பித்த

ேவைலக் ரிய யாைவ ம் ெகாண் வர,

இஸ்ரேவலர்க க் ள் தங்க ைடய

இ தயத்தில் உற்சாகமைடந்த ஆண்கள்

ெபண்கள் அைனவ ம் ெயேகாவா க் க்

காணிக்ைகைய மனப் ர்வமாக

ெகாண் வந்தார்கள். ௩0 பின் ேமாேச

இஸ்ரேவலர்கைள ேநாக்கி: “பா ங்கள்,

ெயேகாவா தாவின் ேகாத்திரத்தில் ஊரின்

மகனான ஊரியின் மகன் ெபசெலேயைலப்

ெபயர்ெசால் அைழத் , ௩௧அவன்ம ந்த

விசித்திரமான ேவைலகைள ேயாசித் ச்

ெசய்ய ம், தங்கத்தி ம் ெவள்ளியி ம்

ெவண்கலத்தி ம் ேவைல ெசய்ய ம், ௩௨

இரத்தினங்கைள த்திைர ெவட்டாக ெவட் ப்

பதிக்க ம், மரத்தில் சித்திரேவைல ெசய்

எல்லா வித்தியாசமான ேவைலகைளச்

ெசய்ய ம், ௩௩ அவ க் ஞானத்ைத ம்

த்திைய ம் அறைவ ம் அ ளி, அவன்

எல்லாவித ேவைலகைள ம் ெசய் ம்ப ேதவ

ஆவியினாேல அவைன நிரப்பினார்.

௩௪ அவ ைடய இ தயத்தி ம், தாண்

ேகாத்திரத்தின் அகிசாமாகின் மகனாகிய

அேகா யாபின் இ தயத்தி ம்,

ேபாதிக் ம் வரத்ைத ம் அ ளினார். ௩௫

சித்திரேவைலைய ம் சிற்பேவைலைய ம்,



யாத்திராகமம் 391

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்

சிவப் லா ம் ெமல் ய பஞ் லா ம்

ெசய்யப்ப ம் விசித்திரத் ைதயல்

ேவைலைய ம், எல்லா விசித்திர ெநச

ேவைலகைள ம் வித்தியாசமான

ேவைலகைள கிக்கிறவர்க ம்

ெசய்கிறவர்க ம் நிைறேவற் ம் எல்லாவித

ேவைலகைள ம்ெசய் ம்ப அவர்க ைடய

இ தயத்ைத ஞானத்தினால் நிரப்பினார்”

என்றான்.

௩௬

அப்ெபா பரி த்த ஸ்தலத்தின்

தி ப்பணிகைளச் ேசர்ந்த எல்லா

ேவைலகைள ம், ெயேகாவா

கற்பித்தப ெயல்லாம், ெபசெலேய ம்

அேகா யா ம், ேவைல ெசய்யத்ெதரிந்த

ெயேகாவாவால் ஞான ம், த்தி ம்

ெபற்ற விேவக இ தய ள்ள மற்ற

அைனவேரா ம் ெசய்யத்ெதாடங்கினார்கள். ௨

ெபசெலேயைல ம், அேகா யாைப ம்

ெயேகாவாவால் ஞானமைடந் அந்த

ேவைலகைளச் ெசய்யவ ம்ப தங்க ைடய

இ தயத்தில் எ ப் தலைடந்த ஞான

இ தய ள்ளவர்களாகிய எல்ேலாைர ம்,

ேமாேச வரவைழத்தான். ௩ அவர்கள்,

இஸ்ரேவலர்கள் தி ப்பணிகளின் எல்லா

ேவைலக க்காக ம் ெகாண் வந்த

காணிக்ைகப் ெபா ட்கைளெயல்லாம்,

ேமாேசயிடம் வாங்கிக்ெகாண்டார்கள்.

பின் ம் மக்கள் காைலேதா ம் தங்க க்
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வி ப்பமான காணிக்ைககைள அவனிடம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௪ அப்ெபா

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேவைலகைளச்ெசய்கிற

அைனவ ம்அவரவர் ெசய்கிற ேவைலயின்

காரியமாக வந் , ௫ ேமாேசைய ேநாக்கி:

“ெயேகாவா ெசய் ம்ப கற்பித்த ேவைலக்

ேவண் யதற் அதிகமான ெபா ள்கைள

மக்கள் ெகாண் வ கிறார்கள்” என்றார்கள்.

௬ அப்ெபா ேமாேச “இனி ஆண்கேளா

ெபண்கேளா பரி த்த ஸ்தலத்திற்ெகன்

காணிக்ைகயாக ஒ ேவைல ம்

ெசய்யேவண்டாம்” என் காம் எங் ம்

ெசால் ம்ப க் கட்டைளயிட்டான்; இப்ப யாக

மக்கள் ெகாண் வ கிற நி த்தப்பட்ட . ௭

ெசய்யேவண் ய எல்லா ேவைலக க் ம்

ேபா மான ெபா ள்கள் இ ந்த மல்லாமல்

அதிகமாக ம் இ ந்த . ௮ ேவைல

ெசய்கிறவர்களாகிய ஞான இ தய ள்ள

அைனவ ம் ஆசரிப் க் டாரத்ைத

உண்டாக்கினார்கள். அதற் த் திரித்த

ெமல் ய பஞ் லா ம் இள ல லா ம்

இரத்தாம்பர லா ம் சிவப் லா ம்,

வித்தியாசமான ெநச ேவைலயாகிய

ேக ன்க ள்ள பத் திைரகைளச்

ெசய்தான். ௯ திைர இ பத்ெதட்

ழ ள ம் நான் ழ அகல மாக

இ ந்த ; திைரகெளல்லாம் ஒேர

அளவாகஇ ந்த . ௧0ஐந் திைரகைள

ஒன்ேறாெடான் இைணத் , மற்ற ஐந்
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திைரகைள ம் ஒன்ேறாெடான்

இைணத்தான். ௧௧ இைணக்கப்பட்ட ஒ

திைரயின் ஓரத்தில் இள ல லால் ஐம்ப

வைளயங்கைள உண்டாக்கி, அப்ப ேய

இைணக்கப்பட்ட மற்ற திைரயின்

ஓரத்தி ம் உண்டாக்கினான். ௧௨வைளயங்கள்

ஒன்ேறாெடான் இைணக்கப்பட்டைவகளாக

இ ந்த . ௧௩ஐம்ப ெபான் ெகாக்கிகைள ம்

ெசய் , அந்தக் ெகாக்கிகளால் திைரகைள

ஒன்ேறாெடான் இைணத் விட்டான்.

இவ்விதமாகஆசாரிப் க் டாரம் ஒன்றான .

௧௪ஆசரிப் க் டாரத்தின்ேமல் டாரமாகப்

ேபா ம்ப ஆட் ேராமத்தால் ெநய்த

பதிெனா திைரகைள ம் ெசய்தான். ௧௫

ஒவ்ெவா திைர ம் ப்ப ழ ள ம்

நான் ழஅகல மாகஇ ந்த . பதிெனா

திைரக ம் ஒேரஅளவாகஇ ந்த . ௧௬

ஐந் திைரகைளஒன்றாக ம், மற்றஆ

திைரகைளஒன்றாக ம் இைணத் , ௧௭

இைணக்கப்பட்ட ஒ திைரயின் ஓரத்தில்

ஐம்ப கா கைள ம், இைணக்கப்பட்ட

மற்ற திைரயின் ஓரத்தில் ஐம்ப

கா கைள ம் உண்டாக்கி, ௧௮ டாரத்ைத

ஒன்றாக இைணத் விட, ஐம்ப ெவண்கலக்

ெகாக்கிகைள ம் உண்டாக்கினான்.

௧௯ சிவப் வண்ணம் ட்டப்பட்ட

ஆட் க்கடாத்ேதா னால் டாரத்திற் ஒ

ைய ம் அதின்ேமல் ேபாட ெமல் ய

ேதா னால் ஒ ைய ம் உண்டாக்கினான்.
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௨0 ஆசரிப் க் டாரத்தில் நிம ர்ந் நிற் ம்

பலைககைள ம் த்திம் மரத்தால் ெசய்தான்.

௨௧ஒவ்ெவா பலைக ம் பத் ழ ள ம்

ஒன்றைர ழ அகல மாக இ ந்த . ௨௨

ஒவ்ெவா பலைகக் ம் ஒன் க்ெகான்

சம ரமானஇரண் ெபா ந் ம் ைனகள்

இ ந்த ; ஆசரிப் க் டாரத்தின்

பலைகக க்ெகல்லாம் இப்ப ேய ெசய்தான்.

௨௩ ஆசரிப் க் டாரத்திற்காக ெசய்யப்பட்ட

பலைககளில் ெதற்ேக ெதற் திைசக்

இ ப பலைககைளஉண்டாக்கி, ௨௪அந்த

இ ப பலைககளின் ேழ ைவக் ம்

நாற்ப ெவள்ளிப் பாதங்கைள ம்

உண்டாக்கினான்; ஒ பலைகயின் ழ்அதின்

இரண் ெபா ந் ம் ைனக க் ம்

இரண் பாதங்கைள ம், மற்றப்

பலைகயின் ழ் அதின் இரண் ெபா ந் ம்

ைனக க் ம் இரண் பாதங்கைள ம்

ெசய் ைவத் ; ௨௫ஆசரிப் க் டாரத்தின்

ம பக்கமாகிய வட றத்தில் இ ப

பலைககைள ம், அைவக க் நாற்ப

ெவள்ளிப்பாதங்கைள ம்ெசய்தான். ௨௬ஒ

பலைகயின் ழ் இரண் பாதங்க ம், மற்றப்

பலைகயின் ழ் இரண் பாதங்க ம்

ெசய்தான். ௨௭ஆசரிப் க் டாரத்தின் ேமற்

பக்கத்திற் ஆ பலைககைள ம், ௨௮

ஆசரிப் க் டாரத்தின்இ பக்கங்களி ள்ள

ைலக க் இரண் பலைககைள ம்

ெசய்தான். ௨௯ அைவகள் ேழ
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இைணக்கப்பட் ந்த , ேமேல ம் ஒ

வைளயத்தினால் இைணக்கப்பட் ந்த ;

இரண் ைலகளி ம் உள்ள அந்த

இரண் ற் ம் அப்ப ேய ெசய்தான்.

௩0 அப்ப ேய எட் ப் பலைகக ம்,

அைவக ைடயஒவ்ெவா பலைகயின் ழ்

இரண் ரண் பாதங்களாகப் பதினா

ெவள்ளிப்பாதங்க ம் இ ந்த . ௩௧ த்திம்

மரத்தால்ஆசரிப் க் டாரத்தின் ஒ பக்கத் ப்

பலைகக க் ஐந் தாழ்ப்பாள்கைள ம், ௩௨

ஆசரிப் க் டாரத்தின் ம பக்கத் ப்

பலைகக க் ஐந் தாழ்ப்பாள்கைள ம்,

வாசஸ்தலத்தின் ேமற் றமான

பின்பக்கத் ப் பலைகக க் ஐந்

தாழ்ப்பாள்கைள ம் ெசய்தான். ௩௩

ந த்தாழ்ப்பாள் ஒ ைன வங்கி

ம ைனவைர பலைககளின் ைமயத்தில்

ெசல் ம்ப ெசய்தான். ௩௪ பலைககைளப்

ெபான்தகட்டால் , தாழ்ப்பாள்களின்

இடங்களாகியஅைவகளின்வைளயங்கைளப்

ெபான்னினால்ெசய் , தாழ்ப்பாள்கைளப்

ெபான்தகட்டால் னான். ௩௫

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்,

சிவப் லா ம் திரித்த ெமல் ய

பஞ் லா ம் ெசய்யப்பட்ட ம்,

விசித்திரேவைலயாகிய ேக ன்கள்

உள்ள மான ஒ திைரச் ைலைய

உண்டாக்கி, ௩௬ அதற் ச் த்திம்

மரத்தினால் நான் ண்கைளச்
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ெசய் , அைவகைளப் ெபான் தகட்டால்

, அைவகளின் ெகாக்கிகைளப்

ெபான்னினால்ெசய் , அைவக க் நான்

ெவள்ளிப்பாதங்கைள வார்ப்பித்தான்.

௩௭ டாரவாச க் இள ல லா ம்

இரத்தாம்பர லா ம் சிவப் லா ம்

திரித்த ெமல் ய பஞ் லா ம் ெசய்த

சித்திரத் ைதயல்ேவைலயான ஒ

ெதாங் திைரைய ம், ௩௮ அதின் ஐந்

ண்கைள ம், அைவகளின் வைளவான

ஆணிகைள ம் உண்டாக்கி, அைவகளின்

ம ழ்கைள ம் வைளயங்கைள ம்

ெபான்தகட்டால் னான்; அைவகளின்

ஐந் பாதங்க ம் ெவண்கலமாகஇ ந்த .

௩௭

ெபசெலேயல் த்திம் மரத்தினால்

ெபட் ைய உண்டாக்கினான்; அதின்

ளம் இரண்டைர ழ ம் அதின் அகலம்

ஒன்றைர ழ ம் அதின் உயரம் ஒன்றைர

ழ மான . ௨அைத உள் ம் ெவளி ம்

த்தப்ெபான் தகட்டால் , ற்ற ம்

அதற் ப் ெபான் விளிம்ைப உண்டாக்கி, ௩

அதற் நான் ெபான் வைளயங்கைள

வார்ப்பித் , அைவகைள அதின் நான்

ைலகளி ம் ேபாட் , ஒ பக்கத்தில்

இரண் வைளயங்க ம் ம பக்கத்தில்

இரண் வைளயங்க ம் இ க் ம்ப த்

ைதத் , ௪ த்திம் மரத்தினால் தண் கைளச்

ெசய் , அைவகைளப் ெபான்தகட்டால்

, ௫ அந்தத் தண் களால் ெபட் ையச்
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மக் ம்ப , அைவகைளப் ெபட் யின்

பக்கங்களில் இ க் ம் வைளயங்களிேல

பாய்ச்சினான். ௬ கி பாசனத்ைத ம்

த்தப்ெபான்னினால் ெசய்தான்; அ

இரண்டைர ழ ள ம் ஒன்றைர ழ

அகல மான . ௭ தகடாக அ க்கப்பட்ட

ெபான்னினால் இரண் ேக ன்கைள ம்

உண்டாக்கி, கி பாசனத்தின் இரண்

ஓரங்களிேல, ௮ ஒ பக்கத் ஓரத்தில் ஒ

ேக ம் ம பக்கத் ஓரத்தில் மற்றக்

ேக மாக அந்தக் ேக ன்கைளக்

கி பாசனத்தின் இரண் ஓரங்களி ம்

அதேனா ஒேர ேவைலப்பாடாகேவ

ெசய்தான். ௯ அந்தக் ேக ன்கள்

தங்க ைடய இறக்ைககைள உயர விரித் ,

தங்க ைடய இறக்ைககளால் கி பாசனத்ைத

கிறைவக ம், ஒன் க்ெகான்

எதிர் க ள்ளைவகளாக ம் இ ந்த ;

ேக ன்களின் கங்கள் கி பாசனத்ைத

ேநாக்கிக்ெகாண் ந்த . ௧0 ேமைஜைய ம்

த்திம் மரத்தால் ெசய்தான்;அ இரண் ழ

ள ம் ஒ ழ அகல ம் ஒன்றைர

ழ உயர மான . ௧௧ அைதப் த்தப்

ெபான்தகட்டால் , ற்ற ம் அதற் ப்

ெபான்விளிம்ைபஉண்டாக்கி, ௧௨ ற்ற ம்

அதற் நான் விரல்அளவானசட்டத்ைத ம்,

அதின் சட்டத்திற் ச் ற்ற ம் ெபான்

விளிம்ைப ம் உண்டாக்கி, ௧௩ அதற்

நான் ெபான்வைளயங்கைள வார்ப்பித் ,
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அைவகைள அதின் நான் கால்க க்

இ க் ம் நான் ைலகளி ம் ைதத்தான்.

௧௪ அந்த வைளயங்கள் ேமைஜையச்

மக் ம் தண் கைளப் பாய்ச் ம்

இடங்களாக இ க் ம்ப சட்டத்தின் அ ேக

இ ந்த . ௧௫ ேமைஜையச் மக் ம் அந்தத்

தண் கைளச் த்திம் மரத்தால் ெசய் ,

அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் , ௧௬

ேமைஜயின்ேம க் ம் பாத்திரங்களாகிய

அதின் பணிப்ெபா ட்கைள ம், அதின்

தட் கைள ம், பக்கரண் கைள ம்,

அதின் பானப கரகங்கைள ம்,

கிறதற்கானஅதின் கிண்ணங்கைள ம்

த்தப்ெபான்னினால் உண்டாக்கினான். ௧௭

த் விளக்ைக ம் த்தப்ெபான்னினால்

அ ப் ேவைலயாக உண்டாக்கினான்;

அதின் தண் ம் கிைளக ம் ெமாக் க ம்

பழங்க ம் க்க ம் ெபான்னினால்

ெசய்யப்பட் ந்த . ௧௮ த் விளக்கின்

ஒ பக்கத்தில் ன் கிைளக ம் அதின்

ம பக்கத்தில் ன் கிைளக மாக

அதின் பக்கங்களில் ஆ கிைளகள்

ெசய்யப்பட்ட . ௧௯ஒவ்ெவா கிைளயிேல

வா ைமக்ெகாட்ைடக் ஒப்பான ன்

ெமாக் க ம் ஒ பழ ம் ஒ ம்

இ ந்த ; த் விளக்கில் ெசய்யப்பட்டஆ

கிைளகளி ம் அப்ப ேய இ ந்த . ௨0

விளக் த்தண் ல் வா ைமக்ெகாட்ைடக்

ஒப்பான நான் ெமாக் க ம் பழங்க ம்
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க்க ம் இ ந்த . ௨௧அதில் ெசய்யப்பட்ட

இரண் கிைளகளின் ழ் ஒ பழ ம், ேவ

இரண் கிைளகளின் ழ் ஒ பழ ம், மற்ற

இரண் கிைளகளின் ழ் ஒ பழ ம்

இ ந்த ; விளக் த்தண் ல் ெசய்யப்பட்டஆ

கிைளக க் ம் அப்ப ேய இ ந்த . ௨௨

அைவகளின் பழங்க ம் அைவகளின்

கிைளக ம் த்தப்ெபான்னினால் ஒேர

அ ப் ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட்ட .

௨௩ அதின் ஏ அகல்கைள ம், அதின்

கத்தரிகைள ம், சாம்பல் பாத்திரங்கைள ம்

த்தப்ெபான்னினால் ெசய்தான். ௨௪அைத ம்

அதின் பணிப்ெபா ட்கள் யாைவ ம் ஒ

தாலந் / 35 கிேலா. த்தப்ெபான்னினால்

ெசய்தான். ௨௫ ப டத்ைத ம் த்திம்

மரத்தினால் உண்டாக்கினான்;அ ஒ ழ

ள ம் ஒ ழ அகல மான ச ர ம்

இரண் ழ உயர மாக இ ந்த ; அதின்

ெகாம் கள் அதேனாேட ஒேர ேவைலப்பாடாக

இ ந்த . ௨௬அதின் ேமற் றத்ைத ம்,அதின்

ற் ப் றத்ைத ம்,அதின்ெகாம் கைள ம்,

த்தப்ெபான்தகட்டால் , ற்ற ம் அதற் ப்

ெபான் விளிம்ைப உண்டாக்கி, ௨௭ அந்த

விளிம்பின் ழ் அதின் இரண் பக்கங்களில்

இ க் ம் இரண் ைலகளி ம் இரண்

ெபான்வைளயங்கைள ெசய் , அைதச்

மக் ம் தண் கைளப் பாய்ச் ம் இடங்களாகத்

ைதத் , ௨௮ த்திம் மரத்தால் அந்தத்

தண் கைளச் ெசய் , அைவகைளப்
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ெபான்தகட்டால் னான். ௨௯ பரி த்த

அபிேஷகத் ைதலத்ைத ம், த்தமான

வாசைனப்ெபா ட்களின் ந மணங்கைள ம்,

ைதலக்காரன் ேவைலக் ஒப்பாக

உண்டாக்கினான்.

௩௮

தகனப டத்ைத ம் த்திம் மரத்தால்

உண்டாக்கினான்; அ ஐந் ழ ள ம்

ஐந் ழ அகல ம் ச ரவ ம் ன்

ழ உயர மான . ௨ அதின் நான்

ைலகளி ம் அதேனா ஒன்றாக அதின்

நான் ெகாம் கைள ம் உண்டாக்கி, அைத

ெவண்கலத்தகட்டால் , ௩அந்தப் டத்தின்

எல்லா பணிப்ெபா ட்களாகிய சாம்பல்

எ க் ம் சட் கைள ம், கரண் கைள ம்,

கிண்ணிகைள ம், ள் ற கைள ம்,

ெந ப் ச் சட் கைள ம் உண்டாக்கினான்;

அதின் பணிப்ெபா ட்கைளெயல்லாம்

ெவண்கலத்தினால் ெசய்தான். ௪

வைலப்பின்னல்ேபான்ற ஒ ெவண்கலச்

சல்லைடைய ம் ப டத்திற் உண்டாக்கி,

அைதஅந்தப் டத்தின் ற் க் க் ேழ பாதி

உயரத்தில் இ க் ம்ப யாக ைவத் , ௫

அந்த ெவண்கலச் சல்லைடயின் நான்

ைலகளி ம் தண் கைளப் பாய்ச் கிறதற்

நான் வைளயங்கைள வார்ப்பித் , ௬

அந்தத் தண் கைளச் த்திம் மரத்தால்

ெசய் , அைவகைள ெவண்கலத்தகட்டால்

, ௭ ப டத்ைத அைவகளால்

மக் ம்ப யாக, அதின் பக்கங்களி ள்ள
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வைளயங்களில் பாய்ச்சினான்; ப டத்ைத

உள்ெவளிவிட் ப் பலைககளால் ெசய்தான். ௮

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ல் ட்டம்

ட்டமாகக் ன ெபண்கள் கண்ணா யாக

பயன்ப த்தின ெவண்கலத்தாேல, ெவண்கலத்

ெதாட் ைய ம் அதின் ெவண்கலப்

பாதத்ைத ம் உண்டாக்கினான். ௯

பிராகாரத்ைத ம் உண்டாக்கினான். ெதற்ேக

ெதன்திைசக் எதிரான பிராகாரத்திற் திரித்த

ெமல் ய பஞ் லால் ெநய்த ழ

ளமானெதாங் திைரகைளச் ெசய்தான். ௧0

அைவகளின் ண்கள் இ ப ; அைவகளின்

ெவண்கலப்பாதங்கள்இ ப ; ண்களின்

ெகாக்கிக ம் அைவகளின் கம்பிக ம்

ெவள்ளி. ௧௧வடபக்கத் த் ெதாங் திைரகள்

ழம்; அைவகளின் ண்கள் இ ப ;

அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள் இ ப ;

ண்களின் ெகாக்கிக ம் கம்பிக ம்

ெவள்ளி. ௧௨ ேமற்பக்கத் த் ெதாங் திைரகள்

ஐம்ப ழம்;அைவகளின் ண்கள் பத் ;

அைவகளின் பாதங்கள் பத் ; ண்களின்

ெகாக்கிக ம் அைவகளின் கம்பிக ம்

ெவள்ளி. ௧௩ ரியன் உதிக்கிற திைசயாகிய

ழ்ப்பக்கத் த் ெதாங் திைரகள் ஐம்ப

ழம். ௧௪ ஒ றத் த் ெதாங் திைரகள்

பதிைனந் ழம்; அைவகளின் ண்கள்

ன் ; அைவகளின் பாதங்கள் ன் .

௧௫ பிராகாரவாச ன் ஒ றத்திற் ச்

சரியாக ம றத்தி ம் ெதாங் திைரகள்
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பதிைனந் ழம்; அைவகளின் ண்கள்

ன் ;அைவகளின் பாதங்கள் ன் . ௧௬

ற் பிராகாரத் த் ெதாங் திைரகெளல்லாம்

ெமல் யபஞ் லால்ெநய்யப்பட் ந்த .

௧௭ ண்களின் பாதங்கள் ெவண்கலம்;

ண்களின் ெகாக்கிக ம், கம்பிக ம்

ெவள்ளி; அைவகளின் ம ழ்கைள

ய தக ம் ெவள்ளி; பிராகாரத்தின்

ண்கெளல்லாம் ெவள்ளிக்கம்பிகள்

ேபாடப்பட்டைவக மாக இ ந்த . ௧௮

பிராகாரத்தின் வாச ன் ெதாங் திைர

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்

சிவப் லா ம் திரித்த ெமல் ய

பஞ் லா ம் ெசய்யப்பட்ட சித்திரத்ைதயல்

ேவைலயாக இ ந்த ; அதின் ளம் இ ப

ழம், அதின் அகல ம் உயர ம்

பிராகாரத்தின் ெதாங் திைரகைளப்ேபால

ஐந் ழம். ௧௯ அைவகளின் ண்கள்

நான் ; அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள்

நான் ; அைவகளின் ெகாக்கிகள் ெவள்ளி;

அைவகளின் ம ழ்கைள ய தக ம்

அைவகளின் கம்பிக ம் ெவள்ளி. ௨0

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ம் பிராகாரத்திற் ம்

ற்ற ம் இ ந்த ஆப் கெளல்லாம்

ெவண்கலம். ௨௧ ேமாேசயின் கட்டைளப்ப

ஆசாரியனான ஆேரானின் மகனாகிய

இத்தாமாரின் ைகயிேல ேலவியர்களின்

ஊழயத்திற்ெகன் எண்ணிக் ெகா க்கப்பட்ட

சாட்சியின் ஆசரிப் க் டாரத்தின்
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ெபா ள்களின் ெதாைக இ ேவ. ௨௨

தாவின் ேகாத்திரத்தில் ஊரின் மகனாகிய

ஊரியின் மகன் ெபசெலேயல் ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கற்பித்தைத எல்லாம் ெசய்தான்.

௨௩ அவ டன் தாண் ேகாத்திரத்தின்

அகிசாமாகின் மகனாகிய அேகா யாப்

அலங்காரக் ெகாத் ேவைலக்கார ம்,

வித்தியாசமான ேவைலகைளச்ெசய்கிற

ெதாழலாளி ம், இள ல லா ம்

இரத்தாம்பர லா ம் சிவப் லா ம்

ெமல் ய பஞ் லா ம் சித்திரத்ைதயல்

ேவைல ெசய்கிறவ மாக இ ந்தான்.

௨௪ பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேவைலகள்

எல்லாவற்ற ற் ம் காணிக்ைகயாகக்

ெகா க்கப்பட் ச் ெசலவான ெபான்ெனல்லாம்

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்க ன்ப

இ பத்ெதான்ப தாலந் ம் எ ற் ப்ப

ேசக்கல் நிைற மாகஇ ந்த . ௨௫சைபயில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் ெகா த்த ெவள்ளி

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்க ன்ப

தாலந் ம்,ஆயிரத்ெத ற் எ பத்ைதந்

ேசக்கல் நிைற மாக இ ந்த . ௨௬

எண்ணப்பட்டவர்களின் ெதாைகயில் ேசர்ந்த

இ ப வய தல் அதற் ேமற்பட்ட

ஆ லட்சத் வாயிரத் ஐந் ற்

ஐம்ப ேபர்களில் ஒவ்ெவா தைலக் பரி த்த

ஸ்தலத்தின் ேசக்க ன்ப அைரச்ேசக்கலாகிய

ெபக்கா என் ம் வி க்கா ேசர்ந்த .

௨௭ அந்த ெவள்ளியில் தாலந்
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ெவள்ளியினால் பரி த்த ஸ்தலத்தின்

பாதங்க ம் திைரயின் பாதங்க ம்

வார்க்கப்பட்ட ; பாதத்திற் ஒ

தாலந் வி க்கா பாதங்க க்

தாலந் ெசலவான . ௨௮ அந்த

ஆயிரத்ெத ற் எ பத்ைதந் ேசக்கலால்

ண்க க் க் ெகாக்கிகைளச்ெசய் ,

அைவகளின் ம ழ்கைளத் தக களால்

, அைவக க் க் கம்பிகைள

உண்டாக்கினான். ௨௯ காணிக்ைகயாகச்

ெச த்தப்பட்ட ெவண்கலமான

எ ப தாலந் ம் இரண்டாயிரத்

நா ேசக்கல் நிைற மாக இ ந்த .

௩0 அதினாேல ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாசல் மைறவின் பாதங்கைள ம்,

ெவண்கலப் ப டத்ைத ம், அதின்

ெவண்கலச் சல்லைடைய ம், ப டத்தின்

எல்லாப் பணிப்ெபா ட்கைள ம், ௩௧

ற் ப் பிராகாரத்தின் பாதங்கைள ம்,

பிராகாரவாசல் மைறவின் பாதங்கைள ம்,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் எல்லாஆப் கைள ம்,

ற் ப்பிராகாரத்தின் எல்லாஆப் கைள ம்

ெசய்தான்.

௩௯

ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கற்பித்தப ேய, அவர்கள் இள ல லா ம்

இரத்தாம்பர லா ம் சிவப் லா ம்

பரி த்த ஸ்தலத்தில் ஆராதைனெசய்கிறதற்

ேவண் ய ஆைடகைள ம், ஆேரா க் ப்

பரி த்த ஆைடகைள ம் ெசய்தார்கள்.
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௨ ஏேபாத்ைதப் ெபான்னினா ம்

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்

சிவப் லா ம் திரித்த ெமல் ய

பஞ் லா ம் ெசய்தான். ௩ அந்தப்

ெபான்ைன, இள ல ேலா ம் இரத்தாம்பர

ேலா ம் சிவப் ேலா ம் ெமல் ய

பஞ் ேலா ம் ேசர்த் வித்தியாசமான

ேவைலயாக ெநய் ம்ப , ெமல் ய தக களாக

அ த் , அைவகைள கம்பிகளாகச்

ெசய்தார்கள். ௪இரண் ேதாள்களின்ேம ள்ள

அதின்இரண் ைனகைள ம் ேசர்த்தார்கள்;

அ ஒன்றாக இைணக்கப்பட் ந்த . ௫

அந்த ஏேபாத்தின்ேம க் ம் வித்தியாசமான

வார்க்கச்ைச, அந்த ேவைலக் ஒப்பாகேவ

ெபான்னினா ம் இள ல லா ம்

இரத்தாம்பர லா ம் சிவப் லா ம், திரித்த

ெமல் ய பஞ் லா ம், ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய, ெசய்யப்பட்ட . ௬

இஸ்ரேவ ன் பன்னிெரண் மகன்களின்

ெபயர்கைள த்திைர ெவட் ேவைலயாகக்

ேகாேமதகக் கற்களில் ெவட் , அைவகைளப்

ெபான் வைளகளில் பதித்தார்கள். ௭

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய,

அைவகள் இஸ்ரேவ ன் பன்னிரண்

மகன்கைளக் ற த் ஞாபகக் ற க்

கற்களாக இ க் ம்ப ஏேபாத் த்

ேதாள்களின்ேமல் அைவகைளைவத்தான். ௮

மார்ப்பதக்கத்ைத ஏேபாத்தின் ேவைலக் ஒத்த

வித்தியாசமானேவைலயாகப் ெபான்னினா ம்



யாத்திராகமம் 406

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்

சிவப் லா ம் திரித்த ெமல் ய

பஞ் லா ம் ெசய்தான். ௯ அந்த

மார்ப்பதக்கத்ைதச் ச ர ம் இரட்ைட மாகச்

ெசய் , ஒ ஜாண் ள ம். ஒ ஜாண்

அகல மாக்கி, ௧0 அதிேல நான் வரிைச

இரத்தினக்கற்கைளப் பதித்தார்கள்; தலாம்

வரிைச பத்மராக ம் ஷ்பராக ம்

மாணிக்க ம், ௧௧ இரண்டாம் வரிைச

மரகத ம் இந்திர ல ம் வச்சிர ம், ௧௨

ன்றாம் வரிைச ெகம் ம் ைவ ரிய ம்

கந்தி ம், ௧௩நாலாம் வரிைச ப கப்பச்ைச ம்

ேகாேமதக ம் யஸ்பி மான . அைவகள்

அந்தந்த இடங்களிேல ெபான் வைளகளில்

பதிக்கப்பட் ந்த . ௧௪ இந்தக்

கற்கள் இஸ்ரேவ ன் மகன்க ைடய

ெபயர்களின்ப ேய பன்னிரண் ம்,

அவர்க ைடய ெபயர்கள் உள்ளைவக மாக

இ ந்த ; பன்னிரண் ேகாத்திரங்களில்

ஒவ்ெவா ேகாத்திரத்தின் ெபயர்

ஒவ்ெவான்ற ல் த்திைரெவட்டாக

ெவட் யி ந்த . ௧௫ மார்ப்பதக்கத்திற்

அதின் பக்கங்களிேல பின்னல் ேவைலயான

த்தப்ெபான் சங்கி கைள ம் ெசய் ,

௧௬ இரண் ெபான் வைளகைள ம்

இரண் ெபான் வைளயங்கைள ம்

ெசய் , அந்த இரண் வைளயங்கைள

மார்ப்பதக்கத்தின் இரண் பக்கத்தி ம்

ைவத் , ௧௭ெபான்னினால் ெசய்த பின்னல்
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ேவைலயானஅந்த இரண் சங்கி கைள ம்

மார்ப்பதக்கத்தின் பக்கங்களில் இ க்கிற

இரண் வைளயங்களி ம் மாட் , ௧௮

பின்னல் ேவைலயான அந்த இரண்

சங்கி களின் இரண் னிகைள ம்

ஏேபாத்தின் ேதாள் றத் த் ண் கள்ேமல்

ன் றத்தில் இ க்கிற இரண்

வைளகளி ம் மாட் னார்கள். ௧௯

பின் ம் இரண் வைளயங்கைளச்ெசய் ,

அைவகைள ஏேபாத்தின் ழ்ப்பக்கத்திற்

எதிரான மார்ப்பதக்கத்தின் மற்ற இரண்

பக்கங்களி ம் அதின் ஓரத்தில் ைவத் , ௨0

ேவேற இரண் ெபான்வைளயங்கைள ம்

ெசய் , அைவகைள ஏேபாத்தின்

ன் றத்தின் இரண் ழ்ப்பக்கங்களில்

அதின் இைணப் க் எதிராக ம், ஏேபாத்தின்

விசித்திரமான வார்க்கச்ைசக் ேமலாக ம்

ைவத் , ௨௧ மார்ப்பதக்கம் ஏேபாத்தின்

வித்தியாசமான வார்க்கச்ைசக் ேமலாக

இ க் ம்ப ம், ஏேபாத்தி ந்

ங்கிப்ேபாகாதப ம், அைத அதின்

வைளயங்களால் ஏேபாத்தின்

வைளயங்கேளா இள ல நாடாவினாேல,

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கற்பித்தப்ப ேய,

கட் னார்கள். ௨௨ஏேபாத்தின் ழ் அங்கிைய

வ ம் இள ல லால் ெநய்தான். ௨௩

அங்கியின் ந வில் மார்க்கவசத் வாரத்திற்

ஒப்பாக ஒ வார ம், அ கிழயாதப

அந்தத் வாரத்ைதச் ற்ற ம் ஒ நாடா ம்
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ைதத்தி ந்த . ௨௪அங்கியின் ழ்ஓரங்களில்

ெதாங் ம்ப யாகத் திரித்த இள ல ம்

இரத்தாம்பர ம் சிவப் மான

ேவைலயாக மா ளம்பழங்கைளச் ெசய் , ௨௫

த்தப்ெபான்னினால் மணிகைள ம்

ெசய் , அந்த மணிகைள அங்கியின்

ஓரங்களில் ற்ற ம் மா ளம்பழங்களின்

இைடயிைடேய ெதாங்கைவத்தார்கள். ௨௬

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய

ஆராதைனக் ரிய அங்கியின் ஓரத்ைதச்

ற்ற ம், ஒ மணி ம் ஒ மா ளம்பழ ம்,

ஒ மணி ம் ஒ மா ளம்பழ மாக

இ ந்த . ௨௭ ஆேரா க் ம் அவ ைடய

மகன்க க் ம் ெமல் ய பஞ் லால்

ெநச ேவைலயான அங்கிகைள ம், ௨௮

ெமல் யபஞ் லால் தைலப்பாைகைய ம்,

அலங்காரமான ல்லாக்கைள ம், திரித்த

ெமல் ய சணல் லால் உள்ளாைடகைள ம்,

௨௯ திரித்த ெமல் ய பஞ் லா ம்

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்

சிவப் லா ம் சித்திரத் ைதயல்ேவைலயான

இ ப் க்கச்ைசைய ம், ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய ெசய்தார்கள். ௩0

பரி த்த கி டத்தின் பட்டத்ைத ம்

த்தப்ெபான்னினாேல ெசய் ,

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம் என் ம்

எ த் க்கைள அதிேல த்திைர

ெவட்டாகெவட் , ௩௧ அைத உயர

தைலப்பாைகயின்ேமல் கட் ம்ப , ெயேகாவா
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ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய, இள ல

நாடாவினால் கட் னார்கள். ௩௨ இப்ப ேய

ஆசரிப் க் டாரமாகிய வாசஸ்தலத்தின்

ேவைலெயல்லாம் ந்த ; ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கற்பித்தப ெயல்லாம்

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய்தார்கள். ௩௩ பின் .

வாசஸ்தலத்ைத ேமாேசயினிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள்; டாரத்ைத ம்,

அதற் ரிய எல்லாப் பணிப்ெபா ட்கைள ம்,

அதின் ற கைள ம், அதின்

பலைககைள ம், அதின் தாழ்ப்பாள்கைள ம்,

அதின் ண்கைள ம், அதின்

பாதங்கைள ம், ௩௪ சிவப் வண்ணம்

ட்டப்பட்ட ஆட் க்கடாத்ேதால்

ைய ம், ெமல் ய ேதால் ைய ம்,

மைறவின் திைரச் ைலைய ம், ௩௫

சாட்சிப்ெபட் ைய ம்,அதின் தண் கைள ம்,

கி பாசனத்ைத ம், ௩௬ ேமைஜைய ம்,

அதின் எல்லாப் பணிப்ெபா ட்கைள ம்,

ச கத் அப்பங்கைள ம், ௩௭ த்தமான

த் விளக்ைக ம், வரிைசயாக

ஒ ங் ப்ப த்தப்பட்ட அதின் அகல்கைள ம்,

அதின் எல்லாப் பணிப்ெபா ட்கைள ம்,

ெவளிச்சத்திற் எண்ெணைய ம், ௩௮

ெபாற் டத்ைத ம், அபிேஷகத்ைதலத்ைத ம்,

ந மணப்ெபா ட்கைள ம், வாசஸ்தலத்தின்

வாசல் ெதாங் திைரைய ம், ௩௯ெவண்கலப்

ப டத்ைத ம், அதின் ெவண்கலச்

சல்லைடைய ம், அதின் தண் கைள ம்,
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அதின் எல்லா பணிப்ெபா ட்கைள ம்,

ெதாட் ைய ம், அதின் பாதத்ைத ம், ௪0

பிராகாரத்தின் ெதாங் திைரகைள ம்,அதின்

ண்கைள ம், அதின் பாதங்கைள ம்,

பிராகாரத் வாசல் மைறைவ ம், அதின்

கயி கைள ம், அதின் ஆப் கைள ம்,

ஆசரிப் க் டாரமான வாசஸ்தலத்தின்

ேவைலயின் எல்லாபணிப்ெபா ட்கைள ம்,

௪௧ பரி த்த ஸ்தலத்திேல ெசய் ம்

ஆராதைனக் ரியஆைடகைள ம்,ஆசாரிய

ஊழயஞ்ெசய்கிற ஆேரானின் பரி த்த

ஆைடகைள ம், அவ ைடய மகன்களின்

ஆைடகைள ம் ெகாண் வந்தார்கள். ௪௨

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கற்பித்தப ெயல்லாம்

இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்லா ேவைலகைள ம்

ெசய்தார்கள். ௪௩ ேமாேச அந்த

ேவைலகைளெயல்லாம் பார்த்தான்; ெயேகாவா

கற்பித்தப ேய அைதச் ெசய்தி ந்தார்கள்.

ேமாேசஅவர்கைளஆ ர்வதித்தான்.

௪0

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“ தலாம் மாதம் தல் ேததியில்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாசஸ்தலத்ைத

பிரதிஷ்ைடெசய். ௩அதிேல சாட்சிப்ெபட் ைய

ைவத் , ெபட் ையத் திைரயினால் மைறத் ,

௪ ேமைஜையக் ெகாண் வந் , அதில்

ைவக்கேவண் யைத சரியாக ைவத் ,

த் விளக்ைகக் ெகாண் வந் , அதின்

விளக் கைளஏற்ற , ௫ெபான் ப டத்ைதச்

சாட்சிப்ெபட் க் ன்ேன ைவத் ,
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வாசஸ்தலத்தின் வாச ன் ெதாங் திைரையத்

க்கிைவக்கக்கடவாய். ௬ பின் , தகன

ப டத்ைத ஆசரிப் க் டாரமாகிய

வாசஸ்தலத்தின் வாச க் ன்பாகைவத் ,

௭ ெதாட் ைய ஆசரிப் க் டாரத்திற் ம்

ப டத்திற் ம் ந ேவ ைவத் , அதிேல

தண் ர் ஊற்ற , ௮ ற் பிராகாரத்ைத

நி த்தி, பிராகாரவாசல் ெதாங்

திைரையத் க்கிைவத் , ௯ அபிேஷக

ைதலத்ைத எ த் , வாசஸ்தலத்ைத ம்

அதி ள்ள யாைவ ம் அபிேஷகம்ெசய் ,

அைத ம் அதி ள்ள எல்லாப்

பணிப்ெபா ட்கைள ம் பரி த்தப்ப த் ;

அப்ெபா பரி த்தமாக இ க் ம். ௧0

தகனப டத்ைத ம், அதின் எல்லா

பணிப்ெபா ட்கைள ம், அபிேஷகம்ெசய் ,

அைதப்பரி த்தப்ப த் ;அப்ெபா அ

மகா பரி த்தமானப டமாகஇ க் ம். ௧௧

ெதாட் ைய ம் அதின் பாதத்ைத ம்

அபிேஷகம்ெசய் , பரி த்தப்ப த் . ௧௨பின்

ஆேராைன ம் அவ ைடய மகன்கைள ம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின்வாச ல்வரச்ெசய் ,

அவர்கைளதண் ரால் ளிக்கைவத் , ௧௩

ஆேரா க் ப் பரி த்தஆைடகைளஉ த்தி,

எனக் ஆசாரிய ஊழயம் ெசய் ம்ப

அவைன அபிேஷகம்ெசய் , அவைனப்

பரி த்தப்ப த் . ௧௪அவன்மகன்கைள ம்

வரச்ெசய் , அவர்க க் அங்கிகைள

உ த்தி, ௧௫ அவர்கள் எனக் ஆசாரிய



யாத்திராகமம் 412

ஊழயம் ெசய் ம்ப , அவர்கைள ம்,

அவர்கள் தகப்பைனஅபிேஷகம்ெசய்தப ேய,

அபிேஷகம்ெசய்; அவர்கள் ெப ம் அந்த

அபிேஷகம் தைல ைறேதா ம் நிரந்தர

ஆசாரியத் வத்திற் ஏ வாக இ க் ம்

என்றார். ௧௬ ெயேகாவா தனக் க்

கற்பித்தப ெயல்லாம் ேமாேச ெசய்தான். ௧௭

இரண்டாம் வ டம் தலாம் மாதம் தல்

ேததியில் வாசஸ்தலம் நி வப்பட்ட .

௧௮ ேமாேச டாரத்ைத எ ப்பித்தான்;

அவன் அதின் பாதங்கைள ைவத் ,

அதின் பலைககைள நி த்தி, அதின்

தாழ்ப்பாள்கைளப் பாய்ச்சி, அதின்

ண்கைளநாட் , ௧௯வாசஸ்தலத்தின்ேமல்

டாரத்ைதவிரித் , அதின்ேமல் டாரத்தின்

ைய, ெயேகாவா தனக் க் கற்பித்தப ேய

ேபாட்டான். ௨0பின் , ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கற்பித்தப ேய, சாட்சிப்பிரமாணத்ைத

எ த் , அைதப் ெபட் யிேல ைவத் ,

ெபட் யில் தண் கைளப்பாய்ச்சி,

ெபட் யின்ேமல் கி பாசன ையைவத் ,

௨௧ ெபட் ைய வாசஸ்தலத்திற் ள்ேள

ெகாண் ேபாய், மைறவின் திைரச் ைலையத்

ெதாங்கைவத் , சாட்சிப்ெபட் ைய

மைறத் ைவத்தான். ௨௨ பின் , ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய, ேமைஜைய

ஆசரிப் க் டாரத்தில் வாசஸ்தலத்தின்

வட றமாகத் திைரக் ப் றம்பாக ைவத் ,

௨௩ அதின்ேமல் ெயேகாவா ைடய
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ச கத்தில் அப்பத்ைத வரிைசயாக

அ க்கிைவத்தான். ௨௪ பின் , ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய, த் விளக்ைக

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ேமைஜக் எதிராக

வாசஸ்தலத்தின் ெதன் றத்திேலைவத் , ௨௫

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில்விளக் கைள

ஏற்றனான். ௨௬பின் , ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கற்பித்தப ேய, ஆசரிப் க் டாரத்தில்

திைரக் ன்பாகப் ெபாற் டத்ைதைவத் ,

௨௭ அதின்ேமல் ந மணப்ெபா ட்களால்

பம்காட் னான். ௨௮ பின் , ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய,வாசஸ்தலத்தின்

ெதாங் திைரையத் க்கிைவத் , ௨௯

தகனப டத்ைத ஆசரிப் க் டாரமான

வாசஸ்தலத்தின் வாச க் ன்பாகைவத் ,

அதின்ேமல் சர்வாங்க தகனப ைய ம்

ேபாஜனப ைய ம் ெச த்தினான். ௩0அவன்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ம் ப டத்திற் ம்

ந ேவ ெதாட் ைய ைவத் , க கிறதற்

அதிேல தண் ர் வார்த்தான். ௩௧

அவ்விடத்திேல ேமாேச ம் ஆேரா ம்

அவ ைடய மகன்க ம் தங்கள்ைககைள ம்

கால்கைள ம் க வினார்கள். ௩௨

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கற்பித்தப ேய,

அவர்கள் ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள்ேள

ைழகிறேபா ம், ப டத்தின கில்

ேச கிறேபா ம், அவர்கள்

க விக்ெகாள் வார்கள். ௩௩பின் ,அவன்

வாசஸ்தலத்ைத ம் ப டத்ைத ம் ற்ற
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பிராகாரத்ைத அைமத் , பிராகாரத்தின்

ெதாங் திைரையத் ெதாங்கைவத்தான்;

இவ்விதமாக ேமாேச ேவைலைய த்தான். ௩௪

அப்ெபா ஒ ேமகம்ஆசரிப் க் டாரத்ைத

ன ; ெயேகாவா ைடய மகிைம

வாசஸ்தலத்ைத நிரப்பிய . ௩௫ ேமகம்

அதின்ேமல் தங்கி, ெயேகாவா ைடயமகிைம

வாசஸ்தலத்ைத நிரப்பினதினால், ேமாேச

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள் ைழய யாமல்

இ ந்த . ௩௬ வாசஸ்தலத்தி ந்

ேமகம் ேமேல எ ம் ம்ேபா , இஸ்ரேவல்

மக்கள் பயணம்ெசய்யப் றப்ப வார்கள்.

௩௭ ேமகம் எ ம்பாமல் இ ந்தால், அ

எ ம் ம் நாள்வைரக் ம் பயணம் ெசய்யாமல்

இ ப்பார்கள். ௩௮ இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெசய் ம் எல்லாப் பயணங்களி ம்

அவர்கெளல்ேலா ைடய கண்க க் ம்

ேநர யாக பக ல் ெயேகாவா ைடய ேமக ம்,

இரவில் அக்கினி ம், வாசஸ்தலத்தின்ேமல்

தங்கியி ந்த .
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ேலவியராகமம்

௧

ெயேகாவா ஆசரிப் க் டாரத்தி ந்

ேமாேசைய அைழத் அவைன

ேநாக்கி: ௨ “ இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தில்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

உங்களில் ஒ வன் ெயேகாவா க் ப்

ப ெச த்த வந்தால், மாட் மந்ைதயிலாவ

ஆட் மந்ைதயிலாவ ஒன்ைறத்

ேதர்ந்ெத த் ப ெச த்தேவண் ம். ௩அவன்

ெச த் வ மாட் மந்ைதயி ந்

எ க்கப்பட்ட சர்வாங்க தகனப யானால்,

அவன் ப தற்ற ஒ காைளையச்

ெச த் வானாக; ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில், தான் அங் கரிக்கப்ப வதற் ,

அவன்அைதஆசரிப் க் டாரத்தின்வாச ல்

ெகாண் வந் , ௪தன் பாவநிவிர்த்திக்ெகன்

அ அங் கரிக்கப்ப வதற் தன் ைகைய

அதின் தைலயின்ேமல் ைவத் , ௫

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் அந்தக்

காைளையக் ெகால்லக்கடவன்;

அப்ெபா ஆேரானின் மகன்களாகிய

ஆசாரியர்கள் அதின் இரத்தத்ைத எ த் ,

அைத ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ல்

இ க்கிற ப டத்தின்ேமல் ற்ற ம்

ெதளிக்கக்கடவர்கள். ௬பின் அவன்அந்தச்

சர்வாங்க தகனப ையத் ேதா ரித் ,அைதத்

ண் ண்டாக ெவட்டேவண் ம். ௭

அப்ெபா ஆசாரியனாகிய ஆேரானின்

மகன்கள் ப டத்தின்ேமல் ெந ப்ைப
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ட் , ெந ப்பின்ேமல் கட்ைடகைள

அ க்கி, ௮ அவ ைடய மகன்களாகிய

ஆசாரியர்கள், ண் கைள ம், தைலைய ம்,

ெகா ப்ைப ம் ப டத்தி ள்ள

ெந ப்பில் இ க்கிற கட்ைடகளின்ேமல்

அ க்கிைவப்பார்களாக. ௯ அதின்

டல்கைள ம் ெதாைடகைள ம்

அவன் தண் ரினால் க வானாக;

அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன்

ப டத்தின்ேமல் சர்வாங்க தகனப யாக

எரிக்கக்கடவன்; இ ெயேகாவா க்

ந மணவாசைனயானதகனப . ௧0 “அவன்

ெச த் வ ெசம்மறயாட் மந்ைதயி ள்ள

ஆ களிலாவ ெவள்ளாட் மந்ைதயி ள்ள

ஆ களிலாவ எ க்கப்பட்ட சர்வாங்க

தகனப யானால், ப தற்ற ஒ கடாைவக்

ெகாண் வந் , ௧௧ ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ப டத்தின் வடக் ப் ப தியில்

அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபா

ஆேரானின் மகன்களாகிய ஆசாரியர்கள்

அதின் இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல்

ற்ற ம் ெதளிக்கக்கடவர்கள். ௧௨ பின்

அவன்அைதத் ண் களாக ெவட் , அதின்

தைலைய ம் ெகா ப்ைப ம் அத டன்

ைவப்பானாக; அைவகைள ஆசாரியன்

ப டத்தி ள்ள ெந ப்பில் இ க்கிற

கட்ைடகளின்ேமல் அ க்கிைவப்பானாக.

௧௩ டல்கைள ம் ெதாைடகைள ம்

அவன் தண் ரினால் க வானாக;
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அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன்

ெகாண் வந் ப டத்தின்ேமல்

எரிக்கக்கடவன்; இ சர்வாங்க தகனப ;

இ ெயேகாவா க் ந மண

வாசைனயான தகனப . ௧௪ “அவன்

ெயேகாவா க் ச் ெச த் வ

பறைவகளி ந் எ க்கப்பட்ட

சர்வாங்க தகனப யானால், காட் ப்

றாக்களிலாவ றாக் ஞ் களிலாவ

எ த் ெச த்தக்கடவன். ௧௫ அைத

ஆசாரியன் ப டத்தின் அ கில்

ெகாண் வந் , அதின் தைலையக் கிள்ளி,

ப டத்தில் எரித் , அதின் இரத்தத்ைதப்

ப டத்தின் அ கில் சிந்தவிட் , ௧௬அதின்

இைரப்ைபைய ம்அதின்உள்ளைவகைள ம்

எ த் , அைதப் ப டத்தின் அ கில்

கிழக் ப் ப தியில் சாம்பல் இ க்கிற

இடத்திேல எற ந் விட் , ௧௭ பின் அதின்

இறக்ைகக டன் அைத இரண்டாக்காமல்

பிளப்பானாக; பின் ஆசாரியன் அைதப்

ப டத்தி ள்ள ெந ப்பில் இ க்கிற

கட்ைடகளின்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இ

சர்வாங்க தகனப ; இ ெயேகாவா க்

ந மணவாசைனயானதகனப .

௨

“ஒ வன் உண ப யாகிய

காணிக்ைகையக் ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தேவண் மானால், அவ ைடய

காணிக்ைக ெமல் ய மாவாக இ ப்பதாக;

அவன் அதின்ேமல் எண்ெணய் ஊற்ற ,
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அதின்ேமல் பவர்க்கம் ேபாட் , ௨

அைத ஆேரானின் மகன்களாகிய

ஆசாரியர்களிடத்தில் ெகாண் வ வானாக;

அப்ெபா ஆசாரியன் அந்த மாவி ம்

எண்ெணயி ம் ஒ ைகப்பி நிைறய

பவர்க்கம் எல்லாவற்ேறா ம் எ த் ,

அைதப் ப டத்தின்ேமல் நன்றயின்

அைடயாளமாக எரிக்கக்கடவன்; அ

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

தகனப . ௩அந்த உண ப யில் தியாக

இ ப்ப ஆேராைன ம் அவ ைடய

மகன்கைள ம் ேச ம்; ெயேகாவா க் ச்

ெச த் ம் தகனப களில் இ மகா

பரி த்தமான . ௪ “ பைடப்ப அ ப்பில்

சைமக்கப்பட்ட உண ப யானால், அ

எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல் ய

மாவினால் ெசய்யப்பட்ட ளிப்பில்லாத

அதிரசங்களாகேவா, எண்ெணய் சப்பட்ட

ளிப்பில்லாத அைடகளாகேவா

இ ப்பதாக. ௫ பைடப்ப அ ப்பில்

தட்ைடயான பாத்திரத்தில் சைமக்கப்பட்ட

உண ப யானால், அ எண்ெணயிேல

பிைசந்த ளிப்பில்லாத ெமல் ய

மாவினால் ெசய்யப்பட்டதாக இ ப்பதாக. ௬

அைதத் ண் ண்டாகப் பிட் ,

அதின்ேமல் எண்ெணய் ஊற் வாயாக;

இ ஒ உண ப . ௭ பைடப்ப

அ ப்பில் ெபாரிக் ம் பாத்திரத்தில்

சைமக்கப்பட்ட உண ப யானால், அ
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எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல் ய

மாவினால் ெசய்யப்ப வதாக. ௮

இப்ப ச் ெசய்யப்பட்ட உண ப ையக்

ெயேகாவா க் ச் ெச த் வாயாக; அ

ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண் வரப்ப ம்ேபா ,

அவன் அைதப் ப டத்தின் அ கில்

ெகாண் வந் , ௯ அந்த சைமக்கப்பட்ட

உண ப யி ந் ஆசாரியன் நன்றயின்

அைடயாளமாக ஒ பங்ைக எ த் ப்

ப டத்தின்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இ

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

தகனப . ௧0இந்த உண ப யில் தியான

ஆேராைன ம் அவ ைடய மகன்கைள ம்

ேச ம்; ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம்

தகனங்களில் இ மகா பரி த்தமான . ௧௧

“ ங்கள் ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம்

எந்த உண ப ம் ளித்தமாவினால்

ெசய்யப்படாதி ப்பதாக; ளித்தமா

உள்ளைவகைள ம் ேதன் உள்ளைவகைள ம்

ெயேகாவா க் த் தகனப யாக

எரிக்கேவண்டாம். ௧௨ தற்கனிகைளக்

காணிக்ைகயாகக் ெகாண் வந் ,

அைவகைளக் ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தலாம்; ஆனா ம், ப டத்தின்ேமல்

அைவகைள ந மண வாசைனயாக

எரிக்கக் டா . ௧௩ பைடக்கிற எந்த

உண ப யி ம் உப் ேசர்க்கப்ப வதாக; உன்

ேதவ ைடய உடன்ப க்ைகயின் உப்ைப

உன் உண ப யிேல ைறயவிடாமல்,
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பைடப்ப எல்லாவற்ேறா ம் உப்ைப ம்

பைடப்பாயாக. ௧௪ “ தற்பலன்கைள

உண ப யாக ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தவந்தால், திய பச்ைசயானகதிர்கைள

ெந ப்பிேல வாட் உதிர்த் , அைத

உன் தற்பலனின் உண ப யாகக்

ெகாண் வரக்கடவாய். ௧௫ அதின்ேமல்

எண்ெணய் ஊற்ற அதின்ேமல்

பவர்க்கத்ைதப் ேபா வாயாக; இ ஒ

உண ப . ௧௬ பின் ஆசாரியன், உதிர்த்த

தானியத்தி ம் எண்ெணயி ம் எ த் ,

நன்றயின் அைடயாளமான பங்ைக அதின்

பவர்க்கம் எல்லாவற் டன் எரிக்கக்கடவன்;

இ ெயேகாவா க் ெச த் ம் தகனப .

௩

“ஒ வன் சமாதானப ையப்

பைடக்கேவண் ெமன் ,

மாட் மந்ைதயி ந் எ த் ச்

ெச த் வானாகில், அ காைளயானா ம்

ப வானா ம் சரி, ப இல்லாம ப்பைத

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெச த்தக்கடவன். ௨ அவன் தன் ப யின்

தைலேமல் தன் ைகைய ைவத் ,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச க் ன்பாக

அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபா

ஆேரானின் மகன்களாகிய ஆசாரியர்கள்

அதின் இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல்

ற்ற ம் ெதளிக்கக்கடவர்கள். ௩ பின்

சமாதான ப யிேல டல்கைள ய

ெகா ப்ைப ம், டல்களி ள்ள
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ெகா ப் வைத ம், ௪ இரண்

சி ரகங்கைள ம், அைவகளின்ேமல்

சி டல்களினிடத்தில் இ க்கிற

ெகா ப்ைப ம், சி ரகங்கேளாேட டக்

கல் ர ன்ேமல் இ க்கிற ஜவ்ைவ ம்

எ த் , ெயேகாவா க் த் தகனப யாகச்

ெச த் வானாக. ௫ அைத ஆேரானின்

மகன்கள் ப டத்தின் ெந ப்பி ள்ள

கட்ைடகளின்ேமல் ைவக்கப்பட் க் ம்

சர்வாங்க தகனப யின்ேமல் ேபாட்

எரிக்கக்கடவர்கள்; இ ெயேகாவா க்

ந மணவாசைனயானதகனப . ௬ “அவன்

ெயேகாவா க் ச் சமாதானப ையப்

பைடக்கேவண் ெமன் ஆட்

மந்ைதயி ந் எ த் ச் ெச த் வானாகில்,

அ ஆணாக இ ந்தா ம், ெபண்ணாக

இ ந்தா ம் சரி, ப இல்லாம ப்பைதச்

ெச த் வானாக. ௭அவன்ஆட் க் ட் ையப்

ப யாகச்ெச த்தேவண் மானால்,அைதக்

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் ெகாண் வந் ,

௮ தன் ப யின் தைலேமல் தன் ைகைய

ைவத் , ஆசரிப் க் டாரத்திற்

ன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்;

அப்ெபா ஆேரானின் மகன்கள்

அதின் இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல்

ற்ற ம் ெதளிக்கக்கடவர்கள். ௯ பின்

அவன் சமாதானப யிேல அதின்

ெகா ப்ைப ம், ந எ ம்பி ந்

எ த்த வாைல ம், டல்கைள ய
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ெகா ப்ைப ம்அைவகளின்ேமல் இ க்கிற

ெகா ப் வைத ம், ௧0 இரண்

சி ரகங்கைள ம், அைவகளின்ேமல்

சி டல்களினிடத்தில் இ க்கிற

ெகா ப்ைப ம், சி ரகங்கேளாேட டக்

கல் ர ன்ேமல் இ க்கிற ஜவ்ைவ ம்

எ த் , ெயேகாவா க் த் தகனப யாகச்

ெச த்தக்கடவன். ௧௧ அைத ஆசாரியன்

ப டத்தின்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இ

ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம் தகன

ஆகாரம். ௧௨ “அவன் ெச த் வ

ெவள்ளாடாக இ க் மானால், அவன்

அைதக் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெகாண் வந் , ௧௩ அதின் தைலேமல் தன்

ைகைய ைவத் , ஆசரிப் க் டாரத்திற்

ன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்;

அப்ெபா ஆேரானின் மகன்கள்

அதின் இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல்

ற்ற ம் ெதளிக்கக்கடவர்கள். ௧௪

அவன் அதிேல டல்கைள ய

ெகா ப்ைப ம், அைவகள் ேம க்கிற

ெகா ப் வைத ம், ௧௫ இரண்

சி ரகங்கைள ம், அைவகளின்ேமல்

சி டல்களினிடத்தில் இ க்கிற

ெகா ப்ைப ம், சி ரகங்கேளாேட டக்

கல் ர ன்ேமல் இ க்கிற ஜவ்ைவ ம்

எ த் , ெயேகாவா க் த் தகனப யாகச்

ெச த்தக்கடவன். ௧௬ ஆசாரியன்

ப டத்தின்ேமல் அைவகைள
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எரிக்கக்கடவன்; இ ந மணவாசைனயான

தகன ஆகாரம்; ெகா ப் வ ம்

ெயேகாவா ைடய . ௧௭ெகா ப்ைபயாவ

இரத்தத்ைதயாவ ங்கள்சாப்பிடக் டா ;

இ உங்க ைடய யி ப் கள் எங் ம்

உங்கள் தைல ைறேதா ம் நிரந்தரமான

கட்டைளயாகஇ க் ம் என் ெசால் என்றார்.

௪

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “ இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தில்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

ஒ வன் ெயேகாவா ைடய கட்டைளகளில்

யாெதான்ைற அறயாைமயினால் ற ,

ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய் பாவத்திற்

உட்பட்டால் அறயேவண் யதாவ : ௩

அபிேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன், மக்கள்

ற்றத்திற் உட்படத்தக்கதாகப் பாவம்

ெசய்தால், தான் ெசய்த பாவத்திற்காக

ப தற்ற ஒ இளங்காைளைய

பாவநிவாரணப யாகக் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ெகாண் வரக்கடவன். ௪அவன்

அந்தக் காைளைய ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ல் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெகாண் வந் , அதின் தைலேமல் தன்ைகைய

ைவத் , ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்அைதக்

ெகால்லக்கடவன். ௫அப்ெபா , அபிேஷகம்

ெபற்ற ஆசாரியன் அந்தக் காைளயின்

இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எ த் , அைத

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ெகாண் வந் , ௬தன்

விரைல இரத்தத்தில் ேதாய்த் , பரி த்த
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ஸ்தலத்தின் திைரக் எதிேர ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ஏ ைற ெதளிக்கக்கடவன்.

௭ பின் , ஆசாரியன் அந்த இரத்தத்தில்

ெகாஞ்சம் எ த் , ஆசரிப் க் டாரத்திேல

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் இ க் ம்

ந மண ப டத் க் ெகாம் களின்ேமல்

சி, காைளயி ைடய மற்ற இரத்தம்

வைத ம் ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச க் ன்பாக இ க்கிற

தகனப டத்தின்அ யிேலஊற்றவிட் , ௮

பாவநிவாரணப யான காைளயின்

எல்லாக் ெகா ப் மாகிய டல்கைள

ய ெகா ப்ைப ம், அைவகள்ேமல்

இ க்கிற ெகா ப் வைத ம், ௯

இரண் சி ரகங்கைள ம்,அைவகள்ேமல்

சி டல்களினிடத்தில் இ க்கிற

ெகா ப்ைப ம், சி ரகங்கேளாேட டக்

கல் ர ன்ேமல் இ க்கிற ஜவ்ைவ ம்,

௧0 சமாதானப யின் காைளயி ந்

எ க்கிற ேபால அதி ந் எ த் ,

அைவகைளத் தகனப டத்தின்ேமல்

எரிக்கக்கடவன். ௧௧காைளயின் ேதாைல ம்,

அதின் மாம்சம் வைத ம், அதின்

தைலைய ம், ெதாைடகைள ம், அதின்

டல்கைள ம், அதின் சாணிைய ம், ௧௨

காைள வைத ம் காம ற் ெவளிேய

சாம்பல் ெகாட் கிற த்தமான இடத்திேல

ெகாண் ேபாய், கட்ைடகளின்ேமல் ேபாட் ,

ெந ப்பிேல ட்ெடரிக்கக்கடவன்; சாம்பல்
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ெகாட்டப்பட் க்கிற இடத்திேல அைதச்

ட்ெடரிக்கக்கடவன். ௧௩ “ வந்த இஸ்ரேவல்

சைபயார் எல்ேலா ம் அறயாைமயினால்

பாவம்ெசய் , அ தங்க ைடய

கண்க க் மைறவாக இ க்கிறதினால்,

ெயேகாவா ைடய கட்டைளகளில்

யாெதான்ைற ற , ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய் ,

பாவத்திற் ட்பட் க் ற்றவாளிகளானால், ௧௪

அவர்கள் ெசய்த பாவம் ெதரியவ ம்ேபா ,

சைபயார் அந்தப் பாவத்திற்காக ஒ

இளங்காைளைய ஆசரிப் க் டாரத்திற்

ன்பாக ப யிடக் ெகாண் வரேவண் ம். ௧௫

சைபயின் ப்பர்கள் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் தங்க ைடய ைககைள அதின்

தைலேமல் ைவக்கக்கடவர்கள்; பின்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் அந்தக்

காைளையக் ெகால்லேவண் ம். ௧௬

அப்ெபா , அபிேஷகம் ெபற்றஆசாரியன்

அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எ த் ,

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ெகாண் வந் ,

௧௭ தன் விரைல இரத்தத்தில் ேதாய்த் ,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் திைரக்

எதிேர ஏ ைற ெதளித் , ௧௮

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் இ க் ம் ப டத்தின்

ெகாம் களின்ேமல்அந்த இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்

சி, மற்ற இரத்தத்ைதஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ல் இ க்கிற தகனப டத்தின்

அ யிேல ஊற்றவிட் , ௧௯ அதின்
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ெகா ப் வைத ம் அதி ந்

எ த் , ப டத்தின்ேமல் எரித் , ௨0

பாவநிவாரணப யின் காைளையச்

ெசய்த ேபாலேவ இந்தக் காைளைய ம்

ெசய் , இப்ப ேயஆசாரியன்அவர்க க் ப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபா

அ அவர்க க் மன்னிக்கப்ப ம்.

௨௧ பின் காைளைய காம ற்

ெவளிேய ெகாண் ேபாய், ந்தின

காைளையச் ட்ெடரித்த ேபாலச்

ட்ெடரிக்கக்கடவன்; இ சைபக்காகச்

ெசய்யப்ப ம் பாவநிவாரணப . ௨௨ “ஒ

பிர தன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

கட்டைளகளில் யாெதான்ைற ற ,

அறயாைமயினால் ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய் ,

பாவத்திற் ட்பட் க் ற்றவாளியானால், ௨௩

தான் ெசய்த பாவம் என் தனக் த்

ெதரியவ ம்ேபா , அவன் ெவள்ளா களில்

ப தற்ற ஒ இளங்கடாைவப் ப யாகக்

ெகாண் வந் , ௨௪ அந்தக் கடாவின்

தைலயின்ேமல் தன் ைகைய ைவத் ,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

சர்வாங்கதகனப ெகால்லப்ப ம்

இடத்தில் அைதக் ெகால்வானாக; இ

பாவநிவாரணப . ௨௫ அப்ெபா

ஆசாரியன் அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்

தன் விரலால் எ த் , தகனப டத் க்

ெகாம் களின்ேமல் சி, மற்ற இரத்தத்ைதத்

தகனப டத்தின் அ யிேல ஊற்றவிட் ,
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௨௬ அதின் ெகா ப் வைத ம்,

சமாதானப யின் ெகா ப்ைபப்ேபால,

ப டத்தின்ேமல் எரித் , இந்தவிதமாக

ஆசாரியன்அவன் ெசய்த பாவத்ைதக் ற த்

அவ க்காகப் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபா அ

அவ க் மன்னிக்கப்ப ம். ௨௭ “சாதாரண

மக்களில் ஒ வன் அறயாைமயினால்

ெயேகாவாவின் கட்டைளகளில் யாெதான்ைற

ற , ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய் ,

பாவத்திற் ட்பட் க் ற்றவாளியானால், ௨௮

தான் ெசய்த பாவம் என் தனக் த்

ெதரியவ ம்ேபா அவன் தான் ெசய்த

பாவத்திற்காக ெவள்ளா களில் ப தற்றஒ

ெபண் ட் ையப் ப யாகக் ெகாண் வந் ,

௨௯ பாவநிவாரணப யின் தைலேமல் தன்

ைகைய ைவத் , சர்வாங்கதகனப யி ம்

இடத்தில் அந்தப் பாவநிவாரணப ையக்

ெகால்லக்கடவன். ௩0அப்ெபா ஆசாரியன்

அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் தன் விரலால்

எ த் , தகனப டத் க் ெகாம் களின்ேமல்

சி, மற்றஇரத்தத்ைதப டத்தின்அ யிேல

ஊற்றவிட் , ௩௧ சமாதானப யி ந்

ெகா ப்ைபஎ ப்ப ேபால,அதின் ெகா ப்

வைத ம் எ த் , ஆசாரியன்

ப டத்தின்ேமல் ெயேகாவா க் ந மண

வாசைனயாகஎரித் , இப்ப ேயஅவ க் ப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபா

அ அவ க் மன்னிக்கப்ப ம். ௩௨ “அவன்
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பாவநிவாரணப யாக ஒ ஆட் ட் ையக்

ெகாண் வ வானாகில், ப தற்ற

ெபண் ட் ையக் ெகாண் வந் , ௩௩அந்தப்

பாவநிவாரணப யின் தைலேமல் தன்

ைகைய ைவத் , சர்வாங்கதகனப

ெகால்லப்ப ம் இடத்தில் அைதப்

பாவநிவாரணப யாகக் ெகால்லக்கடவன்.

௩௪ அப்ெபா ஆசாரியன் அந்தப்

பாவநிவாரணப யின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்

தன் விரலால் எ த் , தகனப டத் க்

ெகாம் களின்ேமல் சி, மற்ற இரத்தத்ைத

ப டத்தின் அ யிேல ஊற்றவிட் , ௩௫

சமாதானப யான ஆட் க் ட் யின்

ெகா ப்ைப எ க்கிற ேபால அதின்

ெகா ப் வைத ம் எ த் ,

ெயேகாவா க் ச் ெச த்தப்ப ம்

தகனப கைளப்ேபால, ப டத்தின்ேமல்

ஆசாரியன் எரிக்கேவண் ம்; இந்தவிதமாக

அவன் ெசய்த பாவத்திற் ஆசாரியன்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபா

அ அவ க் மன்னிக்கப்ப ம்.

௫

“சாட்சியாகிய ஒ வன், இடப்பட்ட

ஆைணையக் ேகட் ந் ம், தான்

கண்டைத ம் அற ந்தைத ம்

ெதரிவிக்காம ந் பாவம்ெசய்தால், அவன்

தன்அக்கிரமத்ைதச் மப்பான். ௨அ த்தமான

காட் ம கத்தின் உடைலயாவ ,

அ த்தமானநாட் ம கத்தின் உடைலயாவ ,

அ த்தமான ஊ ம் பிராணிகளின்
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உடைலயாவ , இந்தவித அ த்தமான

யாெதா ெபா ைளயாவ , ஒ வன்

அறயாமல் ெதாட்டால், அவன் ட் ம்

ற்ற ம் உள்ளவனாவான். ௩அல்ல எந்த

அ த்தத்தினாலாகி ம் ட் ப்பட்ட ஒ

மனிதைன ஒ வன் அறயாமல் ெதாட் ,

பின் அைத அற ந் ெகாண்டால், அவன்

ற்ற ள்ளவனாவான். ௪ மனிதர்கள் பதற

ஆைணயி ம் எந்தக் காரியத்திலானா ம்,

ஒ வன் ைம ெசய்கிறதற்காவ நன்ைம

ெசய்கிறதற்காவ , தன் மனம் அறயாமல்,

தன் உத களினால் பதற ஆைணயிட் ,

பின் அவன் அைத அற ந் ெகாண்டால்,

அைதக் ற த் க் ற்ற ள்ளவனாவான்.

௫ இப்ப ப்பட்டைவகள் ஒன்ற ல்,

ஒ வன் ற்ற ள்ளவனா ம்ேபா ,

அவன், தான் ெசய்த பாவம் என்

அற க்ைகயிட் , ௬தான் ெசய்த பாவத்திற் ப்

பாவநிவாரணப யாக, ஆ களிலாவ

ெவள்ளா களிலாவ , ஒ ெபண் ட் ையக்

ற்றநிவாரணப யாகக் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ெகாண் வரேவண் ம்; அதினாேல

ஆசாரியன்அவன் ெசய்த பாவத்ைதக் ற த்

அவ க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்.

௭ “ஆட் க் ட் ையக் ெகாண் வர

அவ க் ச் சக்தியில்லாதி ந்தால்,

அவன் ெசய்த ற்றத்திற்காக

இரண் காட் ப் றாக்கைளயாவ ,

இரண் றாக் ஞ் கைளயாவ ,
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ஒன்ைறப் பாவநிவாரணப யாக ம்

மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்க தகனப யாக ம்,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெகாண் வரக்கடவன். ௮ அைவகைள

ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண் வ வானாக;

அவன் பாவநிவாரணப க் ரியைத

த ல் ெச த்தி, அதின் தைலைய

அதின் க த்தி ந் கிள்ளி, அைத

இரண்டாக்காமல் ைவத் , ௯ அதின்

இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எ த் , ப டத்தின்

பக்கத்தில் ெதளித் , தியானஇரத்தத்ைதப்

ப டத்தின் அ யிேல வ யவி வானாக;

இ பாவநிவாரணப . ௧0 மற்றைத

நியமத்தின்ப ேய அவன் தகனப யாகச்

ெச த்தக்கடவன்; இந்தவிதமாக அவன்

ெசய்த பாவத்ைத ஆசாரியன் நிவிர்த்தி

ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபா அ

அவ க் மன்னிக்கப்ப ம். ௧௧ “இரண்

காட் ப் றாக்கைளயாவ இரண்

றாக் ஞ் கைளயாவ ெகாண் வர

அவ க் ச் சக்தியில்லாதி ந்தால், பாவம்

ெசய்தவன் பாவநிவாரணத்திற்காக

ஒ கிேலா அளவான ெமல் ய

மாவிேல பத்தில் ஒ பங்ைகத் தன்

காணிக்ைகயாகக் ெகாண் வ வானாக;அ

பாவநிவாரணப யாக இ ப்பதினால்,

அதின்ேமல் எண்ெணய் ஊற்றாம ம்

பவர்க்கம் ேபாடாம ம்இ ந் , ௧௨அைத

ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண் வரேவண் ம்;
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அதிேல ஆசாரியன் நன்றயின்

அைடயாளமான பங்காகத் தன் ைகப்பி

நிைறயஎ த் , ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம்

தகனப கைளப்ேபால, ப டத்தின்ேமல்

எரிக்கக்கடவன்; இ பாவநிவாரணப . ௧௩

இந்தவிதமாக ேமற்ெசால் ய காரியங்கள்

ஒன்ற ல் அவன் ெசய்த பாவத்திற்காக

ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;

அப்ெபா அ அவ க் மன்னிக்கப்ப ம்,

தியான உண ப ையப்ேபால

ஆசாரியைனச் ேச ம் என்றார். ௧௪

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௧௫ “ஒ வன் ெயேகாவா க் ரிய

பரி த்தமானைவகளில் ற்றம்ெசய் ,

அறயாைமயினால் பாவத்திற் ட்பட்டால்,

அவன் தன் ற்றத்திற்காக பரி த்த ஸ்தலத் ச்

ேசக்கல் கணக்கின்ப ேய, அவன்ேமல்

மத் ம் அபராதம் எவ்வளேவா, அவ்வள

ெவள்ளிச் ேசக்கல் மதிப் ள்ள ப தற்ற ஒ

ஆட் க்கடாைவ ற்றநிவாரணப யாகக்

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் ெகாண் வந் ,

௧௬பரி த்தமானைதக் ற த் த் தான் ெசய்த

ற்றத்தினால் உண்டான நஷ்டத்ைதச்

ெச த்தி, அத் டன் ஐந்தில் ஒ பங்ைக

அதிகமாகக் ட் , ஆசாரிய க் க்

ெகா ப்பானாக; ற்றநிவாரணப யாகிய

ஆட் க்கடாவினாேலஅவ க்காகஆசாரியன்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபா

அ அவ க் மன்னிக்கப்ப ம். ௧௭ “ஒ வன்
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ெசய்யத்தகாதெதன் ெயேகாவா ைடய

கட்டைளகளினால் விலக்கப்பட்ட

யாெதான்ைறச் ெசய் பாவத்திற் ட்பட்டால்,

அைத அவன் அறயாைமயினால்

ெசய்தா ம், அவன் ற்ற ள்ளவனாக

இ ந் , தன்அக்கிரமத்ைதச் மப்பான். ௧௮

அதினால் அவன் ற்றநிவாரணப யாக,

உன் மதிப்பிற் ச் சரியான ப தற்ற ஒ

ஆட் க்கடாைவ ஆசாரியனிடத்தில்

ெகாண் வ வானாக; அவன் அறயாமல்

ெசய்த ற்றத்ைத ஆசாரியன் அவ க்காக

நிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபா அ

அவ க் மன்னிக்கப்ப ம். ௧௯ இ

ற்றநிவாரணப ; அவன் ெயேகாவா க்

விேராதமாகக் ற்றம்ெசய்தான் என்ப

நிச்சயம் என்றார்.

௬

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“ஒ வன் ெயேகாவா க் விேராதமாக

அநியாயம் ெசய் , தன்னிடத்தில்

ஒப் விக்கப்பட்ட ெபா ளிலாவ , ெகா க்கல்

வாங்க லாவ , தன் அயலாைன

ஏமாற்ற , அல்ல ஒ ெபா ைள

வ க்கட்டாயமாகப் பற த் க்ெகாண் ,

அல்ல தன்அயலா க் இைட ெசய் , ௩

அல்ல காணாமற்ேபானைதக் கண் பி த்

அைத ம த த் , அைதக் ற த் ப்

ெபாய்யாக சத்தியம் ெசய் , மனிதர்கள்

ெசய் ம் இைதப்ேபாலயாெதா காரியத்தில்

பாவம்ெசய்தான் என்றால், ௪அவன் ெசய்த
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பாவத்தினாேல ற்றவாளியானதால், தான்

வ க்கட்டாயமாகப்பற த் க்ெகாண்டைத ம்,

இைட ெசய் ெபற் க்ெகாண்டைத ம்,

தன்னிடத்தில் ஒப் விக்கப்பட்டைத ம்,

காணாமற்ேபாயி ந் தான்

கண்ெட த்தைத ம், ௫ ெபாய்யாக சத்தியம்

ெசய் சம்பாதித்த ெபா ைள ம் தி ம்பக்

ெகா க்கக்கடவன்; அந்த தைலக்

ெகா க்கிற ம்அல்லாமல், அத டன் ஐந்தில்

ஒ பங் அதிகமாக ம் ேசர்த் , அைதத் தான்

ற்றநிவாரணப ைய ெச த் ம் நாளில்,

அதற் ரியவ க் க் ெகா த் விட் , ௬தன்

ற்றநிவாரணப யாக,உன்மதிப் ட் க் ச்

சரியான ப தற்ற ஆட் க்கடாைவக்

ெயேகாவா க் ச் ெச த்த, அைத

ஆசாரியனிடத்தில் ற்றநிவாரணப யாகக்

ெகாண் வ வானாக. ௭ ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அவ ைடய பாவத்ைத

ஆசாரியன் நிவிர்த்திெசய்வானாக;

அப்ெபா , அவைனக் ற்றவாளியாக்கிய

அப்ப ப்பட்ட எந்தக்காரிய ம் அவ க்

மன்னிக்கப்ப ம் என்றார். ௮ பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௯ “

ஆேரா க் ம் அவ ைடய மகன்க க் ம்

கற்பிக்கேவண் ய சர்வாங்க தகனப க் ரிய

விதி ைறகள் என்னெவன்றால்,

சர்வாங்க தகனப யான இர தல்

வி யற்காலம்வைர ப டத்தின்ேமல்

எரியேவண் ம்; ப டத்தின் ேம ள்ள
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ெந ப் எரிந் ெகாண்ேடஇ க்கேவண் ம்.

௧0ஆசாரியன் சணல் ல்உள்ளாைடையதன்

இ ப்பில் ேபாட் க்ெகாண் , சணல் ல்

அங்கிைய அணிந் , ப டத்தின்ேமல்

ெந ப்பில் எரிந்த சர்வாங்க தகனப யின்

சாம்பைல எ த் , ப டத்தின் அ கில்

ெகாட் , ௧௧பின் தன்உைடகைளக் கழற்ற ,

ேவ உைடகைளஅணிந் ெகாண் , அந்தச்

சாம்பைல காம ற் ெவளிேய த்தமானஒ

இடத்திேல ெகாண் ேபாய்க் ெகாட்டக்கடவன்.

௧௨ ப டத்தின்ேம க்கிற ெந ப்

அைணயாமல் எரிந் ெகாண் க்கேவண் ம்;

ஆசாரியன் காைலேதா ம் அதின்ேமல்

எரி ம்ப கட்ைடகைளப் ேபாட் , அதின்ேமல்

சர்வாங்க தகனப ைய வரிைசயாக

ைவத் , அதின்ேமல் சமாதானப களின்

ெகா ப்ைபப் ேபாட் எரிக்கக்கடவன். ௧௩

ப டத்தின்ேமல் ெந ப் எப்ெபா ம்

எரிந் ெகாண் க்கேவண் ம்; அ

ஒ ேபா ம் அைணந் ேபாகக் டா .

௧௪ “உண ப யின் விதி ைறகள்

என்னெவன்றால், ஆேரானின் மகன்கள்

அைதக் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ப டத்திற் ன்ேன பைடக்கேவண் ம். ௧௫

அவன், உண ப யின் ெமல் ய மாவி ம்

அதின் எண்ெணயி ம் தன் ைகப்பி

நிைறய எ த் , உண ப யின்ேம ள்ள

பவர்க்கம் யாவற்ேறா ம் ட அைத

நன்றயின்அைடயாளமாகப் ப டத்தின்ேமல்
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ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயாக

எரிக்கக்கடவன். ௧௬ அதில் தியானைத

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

சாப்பி வார்களாக; அைத ளிப்பில்லாத

அப்பத் டன் பரி த்த ஸ்தலத்தில்

சாப்பிடேவண் ம்; ஆசரிப் க் டாரத்தின்

பிராகாரத்தில் அைதச் சாப்பிடேவண் ம்.

௧௭ அைதப் ளித்தமா ள்ளதாக

ேவகைவக்கேவண்டாம்; அ எனக்

ெச த்தப்ப ம் தகனங்களில் நான்

அவர்க க் க் ெகா த்த அவர்க ைடய

பங் ;அ பாவநிவாரணப ையப்ேபால ம்

ற்றநிவாரணப ையப் ேபால ம்

மகா பரி த்தமான . ௧௮ ஆேரானின்

சந்ததியில் ஆண்மக்கள் அைனவ ம்

அைதச் சாப்பி வார்களாக; ெயேகாவா க்

ெச த்தப்ப ம் தகனப களில் அ

உங்கள் தைல ைறேதா ம் நிரந்தரமான

கட்டைளயாக இ ப்பதாக; அைவகைளத்

ெதா கிறவெனவ ம் பரி த்தமாக

இ ப்பான்” என் ெசால் என்றார். ௧௯

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨0 “ஆேரான் அபிேஷகம் ெசய்யப்ப ம்

நாளில், அவ ம் அவ ைடய மகன்க ம்

ெயேகாவா க் ச் ெச த்தேவண் ய

பைடப் என்னெவன்றால், ஒ எப்பா

அளவான ெமல் ய மாவிேல பத்தில் ஒ

பங்ைக, காைலயில் பாதி ம் மாைலயில்

பாதி ம், நிரந்தரமான உண ப யாகச்



ேலவியராகமம் 436

ெச த்தக்கடவர்கள். ௨௧அ பாத்திரத்திேல

எண்ெணய்விட் ேவகைவக்கேவண் ம்;

ேவகைவத்தபின் அைதக் ெகாண் வந் ,

உண ப யாக ெயேகாவா க் ந மண

வாசைனயாகப் பைடக்கக்கடவாய். ௨௨

அவ ைடய மகன்களில் அவ ைடய

இடத்திேல அபிேஷகம்ெசய்யப்ப கிற

ஆசாரிய ம்அப்ப ேய ெசய்யக்கடவன்; அ

வ ம் எரிக்கப்படேவண் ம்; அ

ெயேகாவா ஏற்ப த்தின நிரந்தரமான

கட்டைள. ௨௩ஆசாரிய க்காக ெச த்தப்ப ம்

எந்த உண ப ம் சாப்பிடாமல், வ ம்

எரிக்கப்படேவண் ம்” என்றார். ௨௪

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨௫ “ ஆேராேனா ம் அவ ைடய

மகன்கேளா ம் ெசால்லேவண் யதாவ ,

பாவநிவாரணப யின் விதி ைறகள்

என்னெவன்றால், சர்வாங்கதகனப

ெகால்லப்ப ம்இடத்தில் பாவநிவாரணப ம்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெகால்லப்படக்கடவ ; அ மகா

பரி த்தமான . ௨௬ பாவநிவிர்த்திெசய்ய

அைதப் ப யி கிற ஆசாரியன் அைதச்

சாப்பி வானாக; ஆசரிப் க் டாரத்தின்

பிராகாரமாகிய பரி த்த ஸ்தலத்திேல

அ சாப்பிடப்படேவண் ம். ௨௭ அதின்

மாம்சத்தில் ப கிற எ ம் பரி த்தமாக

இ க் ம்; அதின் இரத்தத்திேல ெகாஞ்சம்

ஒ உைடயில் ெதற த்தெதன்றால்,
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இரத்தம்ெதற த்த உைடையப் பரி த்த

ஸ்தலத்தில் க வேவண் ம். ௨௮

அ சைமக்கப்பட்ட மண்பாைன

உைடக்கப்படேவண் ம்; ெசப் ப்பாைனயில்

சைமக்கப்பட்டால், அ விளக்கப்பட் த்

தண் ரில் க வப்படேவண் ம்.

௨௯ ஆசாரியர்களில் ஆண்மக்கள்

அைனவ ம் அைதச் சாப்பி வார்களாக;

அ மகா பரி த்தமான . ௩0 எந்தப்

பாவநிவாரணப யின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்

பரி த்த ஸ்தலத்தில் பாவநிவிர்த்திக்காக

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள்ேள

ெகாண் வரப்பட்டேதா, அந்தப் ப ையச்

சாப்பிடக் டா , அ ெந ப்பிேல

எரிக்கப்படேவண் ம்.

௭

“ ற்றநிவாரணப யின் விதி ைறகள்

என்னெவன்றால், அ மகா பரி த்தமான . ௨

சர்வாங்கதகனப ெகால்லப்ப ம்இடத்தில்,

ற்றநிவாரணப ம்ெகால்லப்படேவண் ம்;

அதின் இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல்

ற்ற ம் ெதளித் , ௩அதி ைடயெகா ப்

வைத ம்,அதின்வாைல ம், டல்கைள

ய ெகா ப்ைப ம், ௪ இரண்

சி ரகங்கைள ம், அைவகளின்ேமல்

சி டல்களினிடத்தி க்கிற

ெகா ப்ைப ம், சி ரகங்கேளாேட டக்

கல் ர ன்ேமல் இ க்கிற ஜவ்ைவ ம் எ த் ச்

ெச த் வானாக. ௫இைவகைளஆசாரியன்

ப டத்தின்ேமல் ெயேகாவா க் த்
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தகனப யாக எரிக்கக்கடவன்; அ

ற்றநிவாரணப . ௬ ஆசாரியர்களில்

ஆண்மக்கள் அைனவ ம் அைதச்

சாப்பி வார்களாக;அ பரி த்த ஸ்தலத்தில்

சாப்பிடப்படேவண் ம்; அ மகா

பரி த்தமான . ௭ பாவநிவாரணப

எப்ப ேயா ற்றநிவாரணப ம்அப்ப ேய;

அந்த இரண் ற் ம் விதி ைற ஒன்ேற;

அதினாேல பாவநிவிர்த்தி ெசய்தஆசாரியைன

அ ேச ம். ௮ ஒ வ ைடய சர்வாங்க

தகனப ையச் ெச த்தினஆசாரியன் தான்

ெச த்தினதகனப யின் ேதாைலத் தனக்காக

ைவத் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௯அ ப்பிேல

ேவகைவக்கப்பட்ட ம், பாத்திரத்தி ம்

தட் ன்ேம ம் சைமக்கப்பட்ட மான

உண ப அைனத் ம் அைதச்

ெச த் கிற ஆசாரிய ைடயைவகளாக

இ க் ம். ௧0 எண்ெணயிேல பிைசந்த ம்

எண்ெணயிேல பிைசயாத மான

சகல உண ப ம் ஆேரா ைடய

மகன்கள் அைனவ க் ம் சரிபங்காகச்

ேசரேவண் ம். ௧௧ “ெயேகாவா க் ச்

ெச த் கிற சமாதானப களின்

விதி ைறகள் என்னெவன்றால், ௧௨அைத

நன்றப யாகச் ெச த் வானானால், அவன்

நன்றப ேயா ட எண்ெணயிேல பிைசந்த

ளிப்பில்லாதஅதிரசங்கைள ம், எண்ெணய்

சப்பட்ட ளிப்பில்லாத அைடகைள ம்,

எண்ெணயிேல பிைசந் வ க்கப்பட்ட
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ெமல் ய மாவினால் ெசய்தஅதிரசங்கைள ம்

பைடக்கக்கடவன். ௧௩ அைவகைளப்

பைடக்கிற ம்அல்லாமல், ளித்தமாவினால்

ெசய்த அப்பத்ைத ம், தன் ைடய

சமாதானப யாகிய நன்றப ேயா ட

பைடக்கேவண் ம். ௧௪ அந்தப் பைடப்

வதி ம் வைகக் ஒவ்ெவான்ைற

எ த் க் ெயேகாவா க் ஏெற த் ப்

பைடக் ம் ப யாகச் ெச த் வானாக;

அ சமாதானப யின் இரத்தத்ைதத்

ெதளித்த ஆசாரிய ைடயதா ம். ௧௫

சமாதானப யாகிய நன்றப யின்

மாம்சமான ெச த்தப்பட்ட அன்ைறயதினேம

சாப்பிடப்படேவண் ம்; அதில் ஒன் ம்

வி யற்காலம்வைரைவக்கப்படக் டா . ௧௬

அவன்ெச த் ம் ப ெபா த்தைனயாகேவா

உற்சாகப யாகேவா இ க் மானால், அ

ெச த்தப்ப ம் நாளி ம்,அதில் தியான

ம நாளி ம் சாப்பிடப்படலாம். ௧௭ப யின்

மாம்சத்தில் தியாக இ க்கிற ன்றாம்

நாளில் ெந ப்பிேல ட்ெடரிக்கப்படக்கடவ .

௧௮ சமாதானப யின் மாம்சத்தில் தியான

ன்றாம் நாளில் சாப்பிடப்ப மானால்,

அ அங் கரிக்கப்படா ; அைதச்

ெச த்தினவ க் அ ப க்கா ;

அ அ வ ப்பாயி க் ம்; அைதச்

சாப்பி கிறவன் தன் அக்கிரமத்ைதச்

மப்பான். ௧௯ “ ட்டான எந்த

ெபா ளிலாவ அந்தமாம்சம் பட்டதானால்
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அ சாப்பிடப்படாமல் ெந ப்பிேல

ட்ெடரிக்கப்படக்கடவ ; மற்ற மாம்சத்ைதேயா

த்தமாக இ க்கிறவெனவ ம்

சாப்பிடலாம். ௨0 ஒ வன் ட் ள்ளவனாக

இ க் ம்ேபா ெயேகாவா ைடய

சமாதானப யின் மாம்சத்ைதச்

சாப்பிட்டால், அவன் தன் மக்க க் ள்

இல்லாதப ெவட் ண் ேபாவான். ௨௧

மனிதர்க ைடய ட்ைடயாவ , ட்டான

ம கத்ைதயாவ , அ வ க்கப்படத்தக்க

ட்டான மற்ற எந்த ெபா ைளயாவ

ஒ வன் ெதாட் ந் , ெயேகாவா ைடய

சமாதானப யின் மாம்சத்திேல சாப்பிட்டால்,

அவன் தன் மக்க க் ள் இல்லாதப

அ ப் ண் ேபாவான்” என்றார். ௨௨பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௩ “

இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால், மா , ஆ , ெவள்ளா

என்பைவகளின் ெகா ப்ைப ங்கள்

சாப்பிடக் டா . ௨௪ தானாகச் ெசத்த

ம கத்தின் ெகா ப்ைப ம், தாக்கப்பட்ட

ம கத்தின் ெகா ப்ைப ம் பலவித

ேவைலக க் ப் பயன்ப த்தலாம்;

ஆனா ம் ங்கள் அைத ஒ ேபா ம்

சாப்பிடக் டா . ௨௫ ெயேகாவா க் த்

தகனப யாகச் ெச த்தப்ப ம்

ம கத்தின் ெகா ப்ைபச் சாப்பி கிற

எந்த ஆத் மா ம் தன் மக்க க் ள்

இல்லாதப அ ப் ண் ேபாவான். ௨௬
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உங்கள் யி ப் களில் எங் ம்

யாெதா பறைவயின் இரத்தத்ைதயாவ ,

யாெதா ம கத்தின் இரத்தத்ைதயாவ

சாப்பிடக் டா . ௨௭ எவ்வித

இரத்தத்ைதயாவ சாப்பி கிற எவ ம் தன்

மக்களில்இல்லாதப அ ப் ண் ேபாவான்

என் ெசால்” என்றார். ௨௮ பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௯ “

இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால், ெயேகாவா க் ச்

சமாதானப ெச த் கிறவன் தான்

ெச த் ம் சமாதானப ையக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெகாண் வ வானாக. ௩0 ெயேகாவா க் த்

தகனப யாகப்பைடப்பைவகைளஅவேன

ெகாண் வரேவண் ம்; மார் ப்ப திைய ம்

அத டன் அதின்ேமல் ைவத்த

ெகா ப்ைப ம் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அைசவாட் ம் ப யாக

அைசவாட் ம்ப க் ெகாண் வரக்கடவன்.

௩௧ அப்ெபா ஆசாரியன் அந்தக்

ெகா ப்ைபப் ப டத்தின்ேமல்

எரிக்கேவண் ம்; மார் ப்ப திஆேராைன ம்

அவ ைடய மகன்கைள ம் ேச ம். ௩௨

உங்கள் சமாதானப களில் வல

ன்னந்ெதாைடையஏெற த் ப்பைடக் ம்

ப யாகப் பைடக் ம்ப ஆசாரியனிடத்தில்

ெகா ப் ர்களாக. ௩௩ ஆேரா ைடய

மகன்களில், சமாதானப யின் இரத்தத்ைத ம்
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ெகா ப்ைப ம் ெச த் கிறவ க் ,

வல ன்னந்ெதாைட பங்காகச்

ேச ம். ௩௪ இஸ்ரேவல் மக்களின்

சமாதானப களில் அைசவாட் ம்

மார் ப்ப திைய ம் ஏெற த் ப்பைடக் ம்

ன்னந்ெதாைடைய ம் நான் அவர்கள்

ைகயில் வாங்கி, அைவகைள

ஆசாரியனாகியஆேரா க் ம்அவ ைடய

மகன்க க் ம் இஸ்ரேவல் மக்க க் ள்

இ க் ம் நிரந்தரமான கட்டைளயாகக்

ெகா த்ேதன் என் ெசால் என்றார். ௩௫

“ெயேகாவா க் ஆசாரிய ஊழயம்

ெசய் ம்ப ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம் நியம க்கப்பட்ட நாளிேல, இ

அபிேஷகம் ெசய்யப்பட்ட அவர்க க் க்

ெயேகாவா ைடய தகனப களில்

கிைடக் ம்ப உண்டான கட்டைள. ௩௬

இப்ப அவர்க க் இஸ்ரேவல் மக்கள்

தங்கள் தைல ைறேதா ம் நிரந்தரமான

நியமமாகக் ெகா க் ம்ப க் ெயேகாவா

அவர்கைள அபிேஷகம்ெசய்த நாளிேல

கட்டைளயிட்டார். ௩௭சர்வாங்கதகனப க் ம்

உண ப க் ம் பாவநிவாரணப க் ம்

ற்றநிவாரணப க் ம்

பிரதிஷ்ைடப க க் ம்

சமாதானப க க் ம் உரிய விதி ைறகள்

இ ேவ. ௩௮ ெயேகாவா க் த் தங்கள்

ப கைளச் ெச த்தேவண் ம் என்

அவர் இஸ்ரேவல் மக்க க் ச் னாய்



ேலவியராகமம் 443

வனாந்திரத்திேல கற்பிக் ம்ேபா

இைவகைள ேமாேசக் ச் னாய்மைலயில்

கட்டைளயிட்டார்.

௮

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨ “ ஆேராைன ம் அவ ைடய

மகன்கைள ம் வரவைழத் ,

உைடகைள ம், அபிேஷகத் ைதலத்ைத ம்,

பாவநிவாரணப க் ஒ காைளைய ம்,

இரண் ஆட் க்கடாக்கைள ம், ஒ

ைடயில் ளிப்பில்லாத அப்பங்கைள ம்

ெகாண் வந் , ௩ சைபையெயல்லாம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச க் ன்பாகக்

வரச்ெசய்” என்றார். ௪ெயேகாவா தனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய ேமாேசெசய்தான்; சைப

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச க் ன்பாகக்

னேபா , ௫ ேமாேச சைபைய ேநாக்கி:

“ெசய் ம்ப ெயேகாவா கட்டைளயிட்ட காரியம்

இ ேவ என் ெசால் , ௬ெயேகாவா தனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய ேமாேச, ஆேராைன ம்

அவ ைடய மகன்கைள ம் வரவைழத் ,

அவர்கைளத் தண் ரில் ளிக்கச்ெசய் , ௭

அவ க் உள் அங்கிையப் ேபாட் ,

இ ப் க்கச்ைசையக் கட் , ேமலங்கிைய

உ த்தி, ஏேபாத்ைதஅணிவித் ,அதின்ேமல்

ஏேபாத்தின் விேசஷமான கச்ைசையக்கட் , ௮

அவ க் மார்ப்பதக்கத்ைத அணிவித் ,

மார்ப்பதக்கத்திேல ஊ ம், ம் ம்

என்பைவகைள ம் ைவத் , ௯ அவன்

தைலயிேல தைலப்பாைகைய அணிவித் ,
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தைலப்பாைகயின்ேமல் அவன் ெநற்றயிேல

பரி த்த கி டம் என் ம் ெபாற்பட்டத்ைதக்

கட் னான். ௧0 பின் ேமாேச, அபிேஷகத்

ைதலத்ைத எ த் , வாசஸ்தலத்ைத ம்

அதி ள்ளஅைனத்ைத ம் அபிேஷகம்ெசய் ,

பரி த்தப்ப த்தி, ௧௧ அதில் ெகாஞ்சம்

எ த் , ப டத்தின்ேமல் ஏ ைற

ெதளித் , ப டத்ைத ம் அதின் சகல

ெபா ட்கைள ம், ெதாட் ைய ம் அதின்

பாதத்ைத ம் பரி த்தப்ப த் ம்ப

அபிேஷகம்ெசய் , ௧௨அபிேஷகத்ைதலத்திேல

ெகாஞ்சம் ஆேரா ைடய தைலயின்ேமல்

ஊற்ற அவைனப் பரி த்தப்ப த் ம்ப

அபிேஷகம்ெசய்தான். ௧௩ பின் ேமாேச,

ெயேகாவா தனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

ஆேரானின் மகன்கைள வரவைழத் ,

அவர்க க் அங்கிகைள உ த்தி,

இ ப் க்கச்ைசகைளக் கட் , ல்லாக்கைள

அணிவித் , ௧௪ பாவநிவாரணப க்கான

காைளையக் ெகாண் வந்தான்; அதி ைடய

தைலயின்ேமல் ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம் தங்கள்ைககைளைவத்தார்கள்;

௧௫அப்ெபா அ ெகால்லப்பட்ட ; ேமாேச

அதின் இரத்தத்ைத எ த் , தன் விர னால்

ப டத்தின் ெகாம் களின்ேமல் ற்ற ம்

சி, ப டத்திற்காக த்திகரிப் ெசய் ,

மற்ற இரத்தத்ைதப் ப டத்தின் அ யில்

ஊற்றவிட் , அதின்ேமல் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்வதற்காகஅைதப் பரி த்தப்ப த்தினான்.
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௧௬ பின் ேமாேச, ெயேகாவா தனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய, டல்களின்ேமல்

இ ந்த ெகா ப் வைத ம்,

கல் ர ன்ேமல் இ ந்த ஜவ்ைவ ம்,

இரண் சி ரகங்கைள ம், அைவகளின்

ெகா ப்ைப ம் எ த் , ப டத்தின்ேமல்

எரித் , ௧௭காைளைய ம்அதின் ேதாைல ம்

மாம்சத்ைத ம் சாணிைய ம் காம ற்

ெவளிேய ெந ப்பிேல ட்ெடரித்தான். ௧௮

பின் அவன் சர்வாங்க தகனப க்

ஆட் க்கடாைவக்ெகாண் வந்தான்;அதின்

தைலயின்ேமல் ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம் தங்கள்ைககைளைவத்தார்கள்.

௧௯அப்ெபா அ ெகால்லப்பட்ட ; ேமாேச

அதின் இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல்

ற்ற ம் ெதளித்தான். ௨0 ஆட் க்கடா

ண் ண்டாக ெவட்டப்பட்ட ; ெயேகாவா

தனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய, ேமாேச

அதின் தைலைய ம் ண் கைள ம்

ெகா ப்ைப ம் எரித்தான். ௨௧ டல்கைள ம்

ெதாைடகைள ம் தண் ரால் க வினபின்,

ேமாேச ஆட் க்கடா வைத ம்

ப டத்தின்ேமல் ெயேகாவா ைடய

ந மண வாசைனக்கான சர்வாங்க

தகனப யாக எரித்தான். ௨௨ பின்

பிரதிஷ்ைடப்ப த் வதற் ரிய மற்ற

ஆட் க்கடாைவக்ெகாண் வந்தான்;அதின்

தைலயின்ேமல் ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம் தங்கள்ைககைளைவத்தார்கள்.
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௨௩பின் அ ெகால்லப்பட்ட ; ேமாேசஅதின்

இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எ த் , ஆேரா ைடய

வல காதின் மட ம் வல ைகயின்

ெப விர ம்வல கா ன்ெப விர ம்

சினான். ௨௪ பின் ஆேரா ைடய

மகன்கைள ம் அைழத்தான்; ேமாேச அந்த

இரத்தத்திேல ெகாஞ்சம் அவர்க ைடய

வல காதின் மட ம் வல ைகயின்

ெப விர ம்வல கா ன்ெப விர ம்

சி, இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல் ற்ற ம்

ெதளித் , ௨௫ ெகா ப்ைப ம், வாைல ம்,

டல்களின்ேமல் இ ந்த ெகா ப்

வைத ம், கல் ர ன்ேமல் இ ந்த

ஜவ்ைவ ம், இரண் சி ரகங்கைள ம்,

அைவகளின் ெகா ப்ைப ம், வல

ன்னந்ெதாைடைய ம் எ த் , ௨௬

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ைவத்தி ந்த

ளிப்பில்லாதஅப்பங்களின் ைடயி ள்ள

ளிப்பில்லாத அதிரசத்தில் ஒன்ைற ம்,

எண்ெணயிட்ட அப்பமாகிய அதிரசத்தில்

ஒன்ைற ம், ஒ அைடைய ம்

எ த் , அந்தக் ெகா ப்பின்ேம ம்,

ன்னந்ெதாைடயின்ேம ம் ைவத் , ௨௭

அைவகைளெயல்லாம் ஆேரா ைடய

உள்ளங்ைககளி ம்அவன்மகன்க ைடய

உள்ளங்ைககளி ம் ைவத் , அைசவாட் ம்

ப யாகக் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அைசவாட் , ௨௮பின் ேமாேசஅைவகைள

அவர்கள் உள்ளங்ைககளி ந்
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எ த் , ப டத்தின்ேம க்கிற

தகனப யின்ேமல் எரித்தான்; அைவகள்

ந மணவாசைனயானபிரதிஷ்ைட ப கள்;

இ ெயேகாவா க் த் தகனப யான .

௨௯ பின் ேமாேச மார் ப்ப திைய

எ த் , அைதக் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அைசவாட் ம் ப யாக

அைசவாட் னான். ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய பிரதிஷ்ைடயின்

ஆட் க்கடாவிேலஅ ேமாேசயின் பங்கான .

௩0 ேமாேச அபிேஷகத்ைதலத்தி ம்,

ப டத்தின்ேமல் இ ந்த இரத்தத்தி ம்

ெகாஞ்சம் எ த் , ஆேரான்ேம ம்

அவ ைடய உைடகளின்ேம ம்,

அவ ைடயமகன்கள்ேம ம்அவர்க ைடய

உைடகளின்ேம ம் ெதளித் ,ஆேராைன ம்

அவ ைடய உைடகைள ம், அவ ைடய

மகன்கைள ம், அவ ைடய மகன்களின்

உைடகைள ம் பரி த்தப்ப த்தினான். ௩௧

பின் ேமாேச ஆேராைன ம் அவ ைடய

மகன்கைள ம் ேநாக்கி: “ ங்கள் அந்த

மாம்சத்ைதஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ேல

ேவகைவத் , ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம், அைதச் சாப்பி வார்களாக என்

கட்டைளயிட் க்கிறப ேய,அங்ேகஅைத ம்

உங்கள் பிரதிஷ்ைடப் ப க ள்ள ைடயில்

இ க்கிற அப்பத்ைத ம் சாப்பிட் , ௩௨

மாம்சத்தி ம் அப்பத்தி ம் தியானைத

ெந ப்பிேல ட்ெடரித் , ௩௩பிரதிஷ்ைடயின்
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நாட்கள் நிைறேவ ம்வைரக் ம், ஏ நாட்கள்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாசைலவிட் ப்

றப்படாதி ங்கள்; ஏ நாட்க ம் ங்கள்

பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்ப ர்கள். ௩௪ இன்

ெசய்த ேபால, உங்கள் பாவநிவிர்த்திக்காக

இனிேம ம் ெசய்யேவண் ம் என்

ெயேகாவா கட்டைளயிட்டார். ௩௫ ங்கள்

மரணமைடயாதி க்க ஏ நாட்கள்

இர ம் பக ம் ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ந் ெயேகாவா ைடய

காவைலக் காக்கக்கட ர்கள்; இப்ப நான்

ேபாதிக்கப்பட்ேடன்” என்றான். ௩௬ெயேகாவா

ேமாேசையக்ெகாண் கட்டைளயிட்டஎல்லாக்

காரியங்கைள ம் ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம் ெசய்தார்கள்.

௯

எட்டாம் நாளிேல ேமாேச, ஆேராைன ம்

அவ ைடய மகன்கைள ம் இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்கைள ம் அைழத் , ௨ ஆேராைன

ேநாக்கி: “ பாவநிவாரணப யாக

ப தற்ற ஒ கன் க் ட் ைய ம்,

சர்வாங்க தகனப யாக ப தற்ற ஒ

ஆட் க்கடாைவ ம் ெதரிந் ெகாண் ,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ப யிடக்கடவாய். ௩ ேம ம் இஸ்ரேவல்

மக்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ப யி ம்ப , ங்கள்

பாவநிவாரணப யாக ப தற்ற ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம், சர்வாங்க

தகனப யாக ஒ வய ைடய ப தற்ற ஒ
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கன் க் ட் ைய ம், ஒ ஆட் க் ட் ைய ம்,

௪ சமாதானப களாக ஒ காைளைய ம், ஒ

ஆட் க்கடாைவ ம், எண்ெணயிேல பிைசந்த

உண ப ைய ம் ெகாண் வா ங்கள்; இன்

ெயேகாவா உங்க க் க் காட்சியளிப்பார்

என் ெசால்” என்றான். ௫ ேமாேச

கட்டைளயிட்டைவகைள அவர்கள்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ன்பாகக்

ெகாண் வந்தார்கள். சைபயார் எல்ேலா ம்

ேசர்ந் , ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

நின்றார்கள். ௬ அப்ெபா ேமாேச:

“ெயேகாவா கட்டைளயிட்டஇந்தக் காரியத்ைதச்

ெசய் ங்கள்; ெயேகாவா ைடய மகிைம

உங்க க் க் காணப்ப ம்” என்றான். ௭ ேமாேச

ஆேராைன ேநாக்கி: “ ப டத்தின் அ கில்

வந் , ெயேகாவா கட்டைளயிட்டப ேய, உன்

பாவநிவாரணப ைய ம் உன் சர்வாங்க

தகனப ைய ம் ெச த்தி, உனக்காக ம்

மக்க க்காக ம் பாவநிவிர்த்தி ெசய் ,

மக்க ைடய ப ைய ம் ெச த்தி,

அவர்க க்காக ம் பாவநிவிர்த்தி ெசய்”

என்றான். ௮ அப்ெபா ஆேரான்

ப டத்தின் அ கில் வந் , தன்

பாவநிவாரணப யாகிய கன் க் ட் ையக்

ெகான்றான். ௯ ஆேரானின் மகன்கள்

அதின் இரத்தத்ைத அவனிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள்; அவன் தன்

விரைல அந்த இரத்தத்தில் நைனத் ,

ப டத்தின் ெகாம் களின் ேமல் சி, மற்ற
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இரத்தத்ைதப் ப டத்தின் அ யிேல

ஊற்ற , ௧0 பாவநிவாரணப யின்

ெகா ப்ைப ம், சி ரகங்கைள ம்,

கல் ர ல் எ த்த ஜவ்ைவ ம், ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

ப டத்தின்ேமல் எரித் , ௧௧மாம்சத்ைத ம்

ேதாைல ம் காம ற் ெவளிேய

ெந ப்பிேல ட்ெடரித்தான். ௧௨ பின்

சர்வாங்கதகனப ைய ம் ெகான்றான்;

ஆேரானின் மகன்கள் அதின் இரத்தத்ைத

அவனிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள்; அைத

அவன் ப டத்தின்ேமல் ற்ற ம்

ெதளித்தான். ௧௩ சர்வாங்கதகனப யின்

ண் கைள ம் தைலைய ம்அவனிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள்; அவன் அைவகைளப்

ப டத்தின்ேமல் எரித் , ௧௪ டல்கைள ம்

ெதாைடகைள ம் க வி, ப டத்தின்ேமல்

இ ந்த சர்வாங்க தகனப யின்ேமல்

எரித்தான். ௧௫ பின் அவன் மக்களின்

ப ையக்ெகாண் வந் , மக்களின்

பாவநிவிர்த்திக் ரிய ெவள்ளாட் க்கடாைவக்

ெகான் , ந்தினைதப் ப யிட்ட ேபால,

அைதப் பாவநிவாரணப யாக்கி, ௧௬

சர்வாங்கதகனப ைய ம் ெகாண் வந் ,

ைறப்ப அைதப் ப யிட் , ௧௭

உண ப ைய ம் ெகாண் வந் , அதில்

ைகநிைறய எ த் , அைதக் காைலயில்

ெச த் ம் சர்வாங்கதகனப டேன

ப டத்தின்ேமல் எரித்தான். ௧௮
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பின் மக்களின் சமாதானப களாகிய

காைளைய ம் ஆட் க்கடாைவ ம்

ெகான்றான்; ஆேரானின் மகன்கள்

அதின் இரத்தத்ைத அவனிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள்; அவன் அைதப்

ப டத்தின்ேமல் ற்ற ம் ெதளித் , ௧௯

காைளயி ம் ஆட் க்கடாவி ம் எ த்த

ெகா ப்ைப ம், வாைல ம், டல்கைள

ய ஜவ்ைவ ம், சி ரகங்கைள ம்,

கல் ர ன்ேமல் இ ந்த ஜவ்ைவ ம்

ெகாண் வந் , ௨0 ெகா ப்ைப

மார் ப்ப திகளின்ேமல் ைவத்தார்கள்;

அந்தக் ெகா ப்ைபப் ப டத்தின்ேமல்

எரித்தான். ௨௧ மார் ப்ப திகைள ம்

வல ன்னந்ெதாைடைய ம்,

ேமாேச கட்டைளயிட்டப ேய, ஆேரான்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்அைசவாட் ம்

ப யாக அைசவாட் னான். ௨௨ பின்

ஆேரான் மக்க க் ேநராகத் தன்ைககைள

உயர்த்தி, அவர்கைள ஆ ர்வதித் ,

தான் பாவநிவாரணப ைய ம்,

சர்வாங்கதகனப ைய ம்,

சமாதானப கைள ம் ெச த்தின

இடத்தி ந் இறங்கினான்.

௨௩ பின் ேமாேச ம் ஆேரா ம்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள் ைழந் ,

ெவளிேயவந் , மக்கைளஆ ர்வதித்தார்கள்;

அப்ெபா ெயேகாவா ைடயமகிைம சகல

மக்க க் ம் காணப்பட்ட . ௨௪அன்ற ம்
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ெயேகாவா ைடய சந்நிதியி ந் ெந ப்

றப்பட் , ப டத்தின்ேமல் இ ந்த

சர்வாங்க தகனப ைய ம் ெகா ப்ைப ம்

எரித் விட்ட ; மக்கெளல்ேலா ம்

அைதக் கண்டேபா ஆர்ப்பரித் ,

கங் ப் ற வி ந் ெயேகாவாைவப்

பணிந் ெகாண்டனர்.

௧0

பின் ஆேரானின் மகன்களாகிய நாதா ம்

அபி ம் தன்தன் பகலசத்ைத எ த் ,

அைவகளில் ெந ப்ைப ம் அதின்ேமல்

பவர்க்கத்ைத ம் ேபாட் , ெயேகாவா

தங்க க் க் கட்டைளயிடாத அந்நிய

ெந ப்ைப அவ ைடய சந்நிதியில்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨ அப்ெபா

ெந ப் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியி ந்

றப்பட் , அவர்கைள எரித் விட்ட ;

அவர்கள் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

மரணமைடந்தார்கள். ௩ அப்ெபா

ேமாேச ஆேராைன ேநாக்கி: “என்னிடத்தில்

ேச கிறவர்களால் நான் பரி த்தம்

ெசய்யப்பட் , சகல மக்க க் ம் ன்பாக

நான் மகிைமப்ப ேவன் என் ெயேகாவா

ெசான்ன இ தான் என்றான்;

ஆேரான் ேபசாதி ந்தான். ௪ பின்

ேமாேச ஆேரானின் சிறய தகப்பனான

ஊசிேய ன் மகன்களாகிய சாேயைல ம்

எல்சாபாைன ம்அைழத் : “ ங்கள்அ கில்

வந் , உங்கள் சேகாதரர்கைளப் பரி த்த

ஸ்தலத்தி ந் எ த் , காம ற் ெவளிேய
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ெகாண் ேபாங்கள்” என்றான். ௫ ேமாேச

ெசான்னப அவர்கள் அ கில் வந் ,

அவர்கைள அவர்கள் அணிந்தி ந்த

உைடகேளா ம் எ த் காம ற்

ெவளிேய ெகாண் ேபானார்கள். ௬ ேமாேச

ஆேராைன ம் எெலயாசார் இத்தாமார் என் ம்

அவ ைடய மகன்கைள ம் ேநாக்கி:

“ ங்கள் மரணமைடயாமல் இ க்க ம்,

சைபயைனத்தின்ேம ம் க ங்ேகாபம்வராமல்

இ க்க ம், ங்கள் உங்கள் தைலப்பாைகைய

எ த் ப்ேபாடாம ம், உங்கள்உைடகைளக்

கிழ க்காம ம் இ ப் ர்களாக; உங்கள்

சேகாதரர்களாகிய இஸ்ரேவல் ம்பத்தார்

அைனவ ம் ெயேகாவா ெகா த்தின இந்த

ெந ப்பிற்காகப் லம் வார்களாக. ௭ ங்கள்

சாகாமல் இ க்க ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ந் றப்படாதி ங்கள்;

ெயேகாவா ைடய அபிேஷகத்ைதலம்

உங்கள்ேமல் இ க்கிறேத என்றான்; அவர்கள்

ேமாேசயி ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

ெசய்தார்கள். ௮ ெயேகாவா ஆேராைன

ேநாக்கி: ௯ ம் உன் டன்உன்மகன்க ம்

மரணமைடயாமல் இ க்கேவண் மானால்,

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள் ைழகிறேபா ,

திராட்ைச ரசத்ைத ம் ம ைவ ம்

க்கேவண்டாம். ௧0 பரி த்த ள்ளதற் ம்

பரி த்தம ல்லாததற் ம், ட் ள்ளதற் ம்

ட் ல்லாததற் ம், வித்தியாசம்

உண்டாக் ம்ப க் ம், ௧௧ ெயேகாவா
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ேமாேசையக்ெகாண் இஸ்ரேவல் மக்க க் ச்

ெசான்ன சகலபிரமாணங்கைள ம்

அவர்க க் ப் ேபாதிக் ம்ப க் ம், இ

உங்கள் தைல ைறேதா ம் நிரந்தரமான

கட்டைளயாக இ க் ம்” என்றார். ௧௨

ேமாேச ஆேராைன ம் தியாக இ ந்த

அவ ைடய மகன்களாகிய எெலயாசாைர ம்

இத்தாமாைர ம் ேநாக்கி: “ ங்கள்

ெயேகாவா ைடயதகனப களில் தியான

உண ப ைய எ த் , ப டத்தின்

அ கில் ளிப்பில்லாததாக சாப்பி ங்கள்;

அ மகா பரி த்தமான . ௧௩ அைதப்

பரி த்த ஸ்தலத்திேல சாப்பி ங்கள்; அ

ெயேகாவா ைடயதகனப களில் உனக் ம்

உன் மகன்க க் ம் ஏற்ப த்தப்பட்டதாக

இ க்கிற ; இப்ப க் கட்டைள

ெபற்ற க்கிேறன். ௧௪ அைசவாட் ம்

மார் ப்ப திைய ம், ஏெற த் ப் பைடக் ம்

ன்னந்ெதாைடைய ம், ம் உன்ேனாேட ட

உன் மகன்க ம் மகள்க ம் த்தமான

இடத்திேல சாப்பி ர்களாக; இஸ்ரேவல்

மக்க ைடயசமாதானப களில்அைவகள்

உனக் ம் உன் பிள்ைளக க் ம்

கிைடக் ம்ப ஏற்ப த்தப்பட் க்கிற . ௧௫

ெகா ப்பாகிய தகனப கேளாேட அவர்கள்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்அைசவாட் ம்

ப யாக அைசவாட் ம்ப ஏெற த் ப்

பைடக் ம் ன்னந்ெதாைடைய ம்,

அைசவாட் ம் மார் ப்ப திைய ம்



ேலவியராகமம் 455

ெகாண் வ வார்கள்; அ ெயேகாவா

கட்டைளயிட்டப ேய உனக் ம்

உன் பிள்ைளக க் ம் நிரந்தரமான

கட்டைளயாக ஏற்ப த்தப்பட் க்கிற ”

என்றான். ௧௬ பாவநிவாரணப யாகச்

ெச த்தப்பட்டெவள்ளாட் க்கடாைவேமாேச

ேத ப்பார்த்தான்; அ எரிக்கப்பட் ந்த ;

ஆைகயால், தியாக இ ந்த எெலயாசார்

இத்தாமார் என் ம் ஆேரானின்

மகன்கள்ேமல் அவன் ேகாபம்ெகாண் : ௧௭

பாவநிவாரணப ைய ங்கள் பரி த்த

ஸ்தலத்தில் சாப்பிடாமற்ேபானெதன்ன?

அ மகா பரி த்தமாக இ க்கிறேத;

சைபயின் அக்கிரமத்ைதச் மந்

ர்ப்பதற் க் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அவர்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்வதற்காக

அைத உங்க க் ெகா த்தாேர. ௧௮

அதின் இரத்தம் பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள்ேள

ெகாண் வரப்படவில்ைலேய; நான்

கட்டைளயிட்டப ங்கள் அைதப் பரி த்த

ஸ்தலத்தில் சாப்பிடேவண் யதாகஇ ந்தேத

என்றான். ௧௯ அப்ெபா ஆேரான்

ேமாேசைய ேநாக்கி: “அவர்கள் தங்கள்

பாவநிவாரணப ைய ம், தங்கள்

சர்வாங்கதகனப ைய ம் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ெச த்தின இன் தாேன எனக்

இப்ப சம்பவித்தேத; பாவநிவாரணப ைய

இன் நான் சாப்பிட்ேடன் என்றால், அ

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ஏற்றதாக
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இ க் ேமா” என்றான். ௨0 ேமாேச அைதக்

ேகட்டேபா அைமதலாயி ந்தான்.

௧௧

ெயேகாவா ேமாேசைய ம்ஆேராைன ம்

ேநாக்கி: ௨ “ ங்கள் இஸ்ரேவல் மக்களிடம்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

மயி க்கிற சகல ம கங்களி ம்

ங்கள் சாப்பிடத்தக்க உயிரினங்கள்

எைவகள் என்றால்: ௩ ம கங்களில்

விரி ளம் ள்ளதாக இ ந் , ளம் கள்

இரண்டாகப் பிரிந்தி க்கிற ம் அைசேபா கிற

அைனத்ைத ம் ங்கள் சாப்பிடலாம்.

௪ ஆனா ம், அைசேபா கிற ம்

விரி ளம் ள்ளைவகளில் ஒட்டகமான

அைசேபா கிறதாக இ ந்தா ம்,

அதற் விரி ளம்பில்லாததால், அ

உங்க க் அ த்தமாக இ க் ம். ௫

ழ யலான அைசேபா கிறதாக

இ ந்தா ம், அதற் விரி ளம்பில்ைல;

அ உங்க க் அ த்தமாக இ க் ம்.

௬ யலான அைசேபா கிறதாக

இ ந் ம், அதற் விரி ளம்பில்ைல;

அ உங்க க் அ த்தமாக இ க் ம்.

௭ பன்றயின் ளம் விரி ளம் ம்

இரண்டாகப் பிரிந்த மாக இ ந் ம், அ

அைசேபாடா ; அ உங்க க்

அ த்தமாக இ க் ம். ௮ இைவகளின்

மாம்சத்ைதச் சாப்பிட ம், இைவகளின்

உடல்கைளத் ெதாட ம் ேவண்டாம்; இைவகள்

உங்க க் த் ட்டாயி க்கக்கடவ . ௯
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தண் ரி க்கிறைவகளில் ங்கள்

சாப்பிடத்தக்க எ ெவன்றால்: கடல்க ம்

ஆ க மாகிய தண் ர்களிேல சிற ம்

ெசதி ம் உள்ளைவகைளெயல்லாம்

ங்கள் சாப்பிடலாம். ௧0 ஆனா ம்,

கடல்க ம் ஆ க மாகிய தண் ர்களில்

ந் கிற ம் வாழ்கிற மான

பிராணிகளில் சிற ம் ெசதி ம்

இல்லாதைவகள் அைனத் ம் உங்க க்

அ வ ப்பாயி ப்பதாக. ௧௧ அைவகள்

உங்க க் அ வ ப்பாயி ப்பதாக;

அைவகளின் மாம்சத்ைத சாப்பிடாம ந் ,

அைவகளின் உடல்கைளஅ வ ப் ர்களாக.

௧௨ தண் ர்களிேல சிற ம் ெசதி ம்

இல்லாத அைனத் ம் உங்க க்

அ வ ப்பாயி ப்பதாக. ௧௩ “பறைவகளில்

ங்கள் சாப்பிடாமல் அ வ க்க

ேவண் யைவகள்எைவகள்என்றால்: க ம்,

க ட ம், கட ராஞ்சி ம், ௧௪ ப ந் ம்,

சகலவிதவல் ம், ௧௫சகலவித காகங்க ம்,

௧௬ க் வி ம், ைக ம், ெசம் க ம்,

சகலவித ேடைக ம், ௧௭ ஆந்ைத ம்,

ர்க்காக ம், ேகாட்டா ம், ௧௮ நாைர ம்,

ழக்கடா ம், ம், ௧௯ ெகாக் ம்,

சகலவித ராஜாளி ம், க்ெகாத்தி ம்,

ெவௗவா ம் ஆகிய இைவகேள. ௨0

“பறக்கிறைவகளில் நான் கால்களால்

நடமா கிறஊ ம்பிராணிகள் அைனத் ம்

உங்க க் அ வ ப்பாயி ப்பதாக.
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௨௧ ஆகி ம், பறக்கிறைவகளில் நான்

கால்களால் நடமா கிற அைனத்தி ம், ங்கள்

சாப்பிடத்தக்க எ ெவன்றால்: தைரயிேல

தத் கிறதற் க் கால்க க் ேமல்ெதாைடகள்

உண்டாயி க்கிறைவகளிேல, ௨௨ெவட் க்கிளி

வைகயாக இ க்கிறைத ம், ேசாைலயாம்

என் ம் கிளிவைகயாக இ க்கிறைத ம்,

அர்ெகால் என் ம் கிளிவைகயாக

இ க்கிறைத ம், ஆகா என் ம்

கிளிவைகயாக இ க்கிறைத ம் ங்கள்

சாப்பிடலாம். ௨௩பறக்கிறைவகளில் நான்

கால்களால் நடமா கிற மற்ற அைனத் ம்

உங்க க் அ வ ப்பாயி ப்பதாக.

௨௪ “அைவகளாேல ட் ப்ப ர்கள்;

அைவகளின் உடைலத் ெதா கிறவன் எவ ம்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான். ௨௫

அைவகளின் உடைலச் மந்தவன் எவ ம்

தன் உைடகைளத் ைவக்கக்கடவன்;அவன்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான். ௨௬

விரிநகங்கள் உள்ளைவகளாக இ ந் ம்,

இ பிளவான ளம்பில்லாம ம்

அைசேபாடாம ம் இ க்கிற ம கங்கள்

அைனத் ம் உங்க க் அ த்தமாக

இ ப்பதாக; அைவகைளத் ெதா கிறவன்

எவ ம் ட் ப்ப வான். ௨௭ நான்

கால்களால் நடக்கிற சகலஉயிரினங்களி ம்

தங்கள் உள்ளங்கால்கைள ஊன்ற

நடக்கிற அைனத் ம் உங்க க்

அ த்தமாக இ ப்பதாக; அைவகளின்
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உடைலத்ெதா கிறவன் எவ ம் மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பான். ௨௮ அைவகளின்

உடைலச் மந்தவன் தன் உைடகைளத்

ைவக்கக்கடவன்; அவன் மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பான்; இைவகள் உங்க க் த்

ட்டாயி க்கக்கடவ . ௨௯ “தைரயில்

ஊ கிற பிராணிகளில் உங்க க்

அ த்தமானைவகள் எைவெயன்றால்:

ெப ச்சாளி ம், எ ம், சகலவிதமான

ஆைம ம், ௩0உ ம் ம், அ ங் ம், ஓணா ம்,

பல் ம், பச்ேசாந்தி ம்ஆகிய இைவகேள. ௩௧

சகல ஊ ம் பிராணிகளி ம் இைவகள்

உங்க க் த் ட்டாயி க்கக்கடவ ;

அைவகளில் ெசத்தைதத் ெதா கிறவன்

எவ ம்மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான்.

௩௨ அைவகளில் ெசத்த , எதன்ேமல்

வி ந்தா ம் அ ட் ப்பட் க் ம்; அ

மரப்பாத்திரமானா ம், உைடயானா ம்,

ேதாலானா ம், ைபயானா ம், ேவைல

ெசய்கிறதற்ேகற்ற ஆ தமானா ம்

மாைலவைரத் ட்டாயி க் ம்; அ

தண் ரில் ேபாடப்படேவண் ம்,அப்ெபா

த்தமா ம். ௩௩ அைவகளில் ஒன்

மண்பாண்டத்திற் ள் வி ந்தால், அதற் ள்

இ க்கிறைவஅைனத் ம் ட் ப்பட் க் ம்;

அைத உைடத் ப்ேபாடேவண் ம். ௩௪

சாப்பிடத்தக்க உண பதார்த்தத்தின்ேமல்

அந்தத் தண் ர் பட்டால், அ ட்டா ம்;

க்கத்தக்க எந்தப்பான ம் அப்ப ப்பட்ட
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பாத்திரத்தினால் ட் ப்ப ம். ௩௫

அைவகளின் உட ல் யாெதான்

எதின்ேமல் வி ேமா, அ ம் ட் ப்ப ம்;

அ ப்பானா ம் மண்ெதாட் யானா ம்

தகர்க்கப்ப வதாக; அைவகள்

ட் ப்பட் க் ம்; ஆைகயால், அைவகள்

உங்க க் த் ட்டாயி க்கக்கடவ . ௩௬

ஆனா ம், ற் ம், ம ந்த தண் ர்

உண்டாகிய கிண ம், த்தமாக

இ க் ம்; அைவகளி ள்ள உடைலத்

ெதா கிறவேனா ட் ப்ப வான். ௩௭

ேமற்ெசால் யைவகளின்உட ல்யாெதான்

விைதத்தானியத்தின்ேமல் வி ந்தால்,

அ ட் ப்படா . ௩௮ அந்த உட ல்

ஏதாவெதான் தண் ர்ஊற்றப்பட் க்கிற

விைதயின்ேமல் வி ந்ததானால், அ

உங்க க் த் ட்டாயி க்கக்கடவ . ௩௯

“உங்க க் ஆகாரத் க்கான ஒ ம கம்

ெசத்தால், அதின் உடைலத்ெதா கிறவன்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான். ௪0

அதின் மாம்சத்ைதச் சாப்பிட்டவன் தன்

உைடகைளத் ைவக்கக்கடவன்; அவன்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான்; அதின்

உடைலஎ த் க்ெகாண் ேபானவ ம் தன்

உைடகைளத் ைவக்கக்கடவன்; அவ ம்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான். ௪௧

“தைரயில் ஊ கிற பிராணிகெளல்லாம்

உங்க க் அ வ ப்பாயி ப்பதாக;

அைவ சாப்பிடப்படக் டா . ௪௨
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தைரயில் ஊ கிற சகல பிராணிகளி ம்,

வயிற்றனால்நக கிறைவகைள ம், நான்

கால்களால் நடமா கிறைவகைள ம்

அேநகம் கால்க ள்ளைவகைள ம்

சாப்பிடாதி ப் ர்களாக; அைவகள்

அ வ ப்பானைவகள். ௪௩ ஊ கிற

எந்தப் பிராணிகளா ம் உங்கைள

அ வ ப்பாக்கிக் ெகாள்ளாம ம்,

அைவகளால் ட் ப்படாம ம் இ ப் ர்களாக;

அைவகளாேல ங்கள் ட் ப்ப ர்கள். ௪௪

நான் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா,

நான் பரி த்தர்; ஆைகயால், தைரயில்

ஊ கிற எந்தப் பிராணிகளி ம்

உங்கைளத் ட் ப்ப த்தாமல், உங்கைளப்

பரி த்தமாக்கிக்ெகாண் , பரி த்தராக

இ ப் ர்களாக. ௪௫ நான் உங்கள் ேதவனாக

இ ப்பதற் உங்கைளஎகிப் ேதசத்தி ந்

வரச்ெசய்த ெயேகாவா, நான் பரி த்தர்;

ஆைகயால். ங்க ம் பரி த்தராக

இ ப் ர்களாக. ௪௬ த்தமானதற் ம்

அ த்தமானதற் ம், சாப்பிடத்தக்க

உயிரினங்க க் ம் சாப்பிடத்தகாத

உயிரினங்க க் ம் வித்தியாசம்

உண்டாக் வதற்காக, ௪௭ ம கத்திற் ம்,

பறைவக க் ம், தண் ர்களில் ந் கிற

சகல உயிரினங்க க் ம், மயின்ேமல்

ஊ கிற சகல பிராணிக க் ம் உரிய

விதி ைறகள் இ ேவ என் ெசால் ங்கள்

என்றார்.
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௧௨

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “ இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்ல

ேவண் ய என்னெவன்றால்: ஒ ெபண்

கர்ப்பவதியாகி ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்றால்,

அவள் மாதவிடாய் உள்ளெபண்விலக்கமாக

இ க் ம் நாட்க க் ச் சரியாக ஏ நாட்கள்

ட்டாயி ப்பாள். ௩ எட்டாம் நாளிேல அந்த

ழந்ைதயி ைடய னித்ேதா ன் மாம்சம்

வி த்தேசதனம் ெசய்யப்படக்கடவ . ௪பின்

அவள் ப்பத் ன் நாட்கள் தன் இரத்தச்

த்திகரிப் நிைலயிேல இ ந் , த்திகரிப்பின்

நாட்கள் ம்வைரபரி த்தமானயாெதா

ெபா ைளத் ெதாட ம் பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள்

வர ம் டா . ௫ ெபண் ழந்ைதையப்

ெப வாெளன்றால், அவள், இரண் வாரங்கள்

மாதவிடாய் உள்ள ெபண்ைணப்ேபாலத்

ட்டாயி ந் , பின் அ பத்தா நாட்கள்

இரத்தச் த்திகரிப் நிைலயிேலஇ ப்பாளாக.

௬ “அவள் ஆண் ழந்ைதையயாவ

ெபண் ழந்ைதையயாவ ெபற்றதற்காக

அவ ைடய த்திகரிப்பின்

நாட்கள் ந்தபின் , அவள்

ஒ வய ைடய ஆட் க் ட் ைய

சர்வாங்கதகனப யாக ம், ஒ

றாக் ஞ்ைசயாவ காட் ப் றாைவயாவ

பாவநிவாரணப யாக ம்,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ல்

ஆசாரியனிடத்திற் க் ெகாண் வரக்கடவள்.

௭ அைத அவன் ெயேகாவா ைடய
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சந்நிதியில் ப யிட் , அவ க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்வானாக; அப்ெபா

அவள் தன் இரத்தப்ேபாக்கின் ட் ங்கிச்

த்தமாவாள்.இ ஆண் ழந்ைதையயாவ

ெபண் ழந்ைதையயாவ

ெபற்றவைளக் ற த்த விதி ைறகள்.

௮ ஆட் க் ட் ையக் ெகாண் வர

அவ க் சக்தியில்லாதி ந்தால், இரண்

காட் ப் றாக்கைளயாவ இரண்

றாக் ஞ் கைளயாவ , ஏதாவ

ஒன்ைற சர்வாங்க தகனப யாக ம்

மற்ெறான்ைறப் பாவநிவாரணப யாக ம்

ெகாண் வரக்கடவள்;அதினால்ஆசாரியன்

அவ க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;

அப்ெபா அவள் த்தமாவாள் என்

ெசால்” என்றார்.

௧௩

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ம்

ஆேராைன ம் ேநாக்கி: ௨ “ஒ மனித ைடய

உட ன்ேமல் ெதா ேநாையப்ேபா க்கிற

ஒ த ப்பாவ , ண்ணின் ேதாலாவ ,

ெவள்ைளப்படராவ உண்டானால், அவன்

ஆசாரியனாகிய ஆேரானிடத்திலாகி ம்,

ஆசாரியர்களாகிய அவ ைடய

மகன்களில் ஒ வனிடத்திலாகி ம்

ெகாண் வரப்படக்கடவன். ௩ அப்ெபா

ஆசாரியன் அவ ைடய உட ன்ேமல்

இ க்கிற வியாதிையப் பார்க்கேவண் ம்;

வியாதி ள்ள இடத்தில் ெவ த் ம்,

வியாதி ள்ளஇடம்அவ ைடயஉட ன் மற்ற
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ப திையவிடஅதிகமாகக் ழ ந் ம் இ ந்தால்

அ ெதா ேநாய்; ஆசாரியன் அவைனப்

பார்த்தபின் , அவைனத் ட் ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன். ௪ அவ ைடய

உட ன்ேமல்ெவள்ைளப்படர்ந்தி ந்தா ம்,

அந்த இடம்அவ ைடயமற்றத் ேதாைலவிட

அதிக பள்ளமாக இல்லாம ம், அதின்

ெவள்ைளயாக மாறாம ம் இ ந்தால்,

ஆசாரியன் அவைன ஏ நாட்கள்

அைடத் ைவத் , ௫ ஏழாம் நாளில்

அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; ேதா ல் வியாதி

அதிகமாகாமல், அவன் பார்ைவக் வியாதி

நின்ற ந்தால், ஆசாரியன் இரண்டாவ ைற

அவைன ஏ நாட்கள் அைடத் ைவத் ,

௬ இரண்டாவ ைற அவைன ஏழாம்

நாளில் பார்க்கக்கடவன்; ேதா ல் வியாதி

அதிகமாகாமல் ங்கியி ந்தால், ஆசாரியன்

அவைனச் த்த ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்; அ ேதமல்; அவன்

தன் உைடகைளத் ைவத் ச் த்தமாக

இ ப்பானாக. ௭ தன்ைனச் த்த ள்ளவன்

என் ர்மானிக்கிறதற் அவன் தன்ைன

ஆசாரிய க் க் காண்பித்தபின் , ேதா ல்

ேதமல் அதிகமாகப் படர்ந்தி ந்தால், அவன்

ம ப ம் ஆசாரிய க் த் தன்ைனக்

காண்பிக்கக்கடவன். ௮அப்ெபா ேதா ேல

ேதமல் படர்ந்த என் ஆசாரியன் கண்டால்,

ஆசாரியன் அவைனத் ட் ள்ளவன்

என் ர்மானிக்கக்கடவன்; அ
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ெதா ேநாய். ௯ “ஒ மனித க் ெதா ேநாய்

இ ந்தால், அவைன ஆசாரியனிடத்தில்

ெகாண் வரேவண் ம். ௧0 அப்ெபா

ஆசாரியன் அவைனப் பார்த் , ேதா ேல

ெவள்ைளயான த ப்பி ந் , அ ைய

ெவண்ைமயாக மாறச்ெசய்த என் ம்,

அந்தத் த ப் ள்ள இடத்திேல ண்

உண்ெடன் ம் கண்டால், ௧௧அ அவ ைடய

உட ள்ள நாள்பட்ட ெதா ேநாய்; அவன்

ட் ள்ளவன். ஆதலால், ஆசாரியன் அவைன

அைடத் ைவக்காமல், ட் ள்ளவன்என்

ர்மானிக்கக்கடவன். ௧௨ஆசாரியன் பார்க்கிற

இடங்கெளங் ம் ேதா ேல ெதா ேநாய்

ேதான்ற , அந்த வியாதி ள்ளவ ைடய

தைல தல் கால்வைர அ

உடல் வைத ம் யி க்கக்கண்டால்,

௧௩ அப்ெபா ஆசாரியன் பார்த் ,

ெதா ேநாய் அவன் உடல் வைத ம்

யி ந்தால், அவைனச் த்த ள்ளவன்

என் ர்மானிக்கக்கடவன்; அவன்

உடல் வ ம் ெவண்ைமயாகிவிட்டதால்,

அவன் த்த ள்ளவன். ௧௪ ஆனா ம்,

ண் அவனில் காணப்பட்டால், அவன்

ட் ள்ளவன். ௧௫ ஆைகயால், ண்ைண

ஆசாரியன் பார்க் ம்ேபா , அவைனத்

ட் ள்ளவன் என் ர்மானிக்கக்கடவன்;

ண் ட் ள்ள ; அ ெதா ேநாய். ௧௬

அல்ல ண் மாற ெவண்ைமயானால், அவன்

ஆசாரியனிடத்திற் வரேவண் ம். ௧௭
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ஆசாரியன்அவைனப் பார்த் , வியாதி ள்ள

இடம் ெவண்ைமயாக மாறனெதன் கண்டால்,

ஆசாரியன்அவைனச் த்த ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் த்த ள்ளவன்.

௧௮ “உட ன்ேமல் ண் உண்டாயி ந்

ஆற ப்ேபாய், ௧௯ அந்த இடத்திேல ஒ

ெவள்ைளத்த ப்பாவ சிவப் க் கலந்தஒ

ெவள்ைளப்படராவ உண்டானால், அைத

ஆசாரிய க் க் காண்பிக்கேவண் ம். ௨0

ஆசாரியன்அைதப் பார்த் ,அந்தஇடம் மற்ற

ேதாைலவிட ழ ந்தி க்க ம், அதின்

ெவள்ைளயாக மாறயி க்க ம் கண்டால்,

ஆசாரியன் அவைனத் ட் ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கேவண் ம்; அ ண்ணில்

உண்டான ெதா ேநாய். ௨௧ ஆசாரியன்

அைதப் பார்த் , அதில் ெவள்ைள

இல்ைல என் ம், அ மற்ற ேதாைலவிட

ழ ந்திராமல் ங்கியி க்கிற என் ம்

கண்டானாகில், அவைன ஏ நாட்கள்

அைடத் ைவத் , ௨௨ அ ேதா ல்

அதிகமாகப் படர்ந்தி க்கக்கண்டால்,

அவைனத் ட் ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்;அ ெதா ேநாய்தான்.

௨௩ அந்த ெவள்ைளப்படர் அதிகமாகாமல்,

அந்த அளவில் நின்ற க் மானால், அ

ண்ணின் த ம்பாயி க் ம்; ஆைகயால்,

ஆசாரியன்அவைனச் த்த ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன். ௨௪ “ஒ வ ைடய

உட ன்ேமல்ெந ப் ப்பட்டதினாேலெவந் ,
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அந்த க்காயம் ஆற ப்ேபான இடத்திேல

சிவப்பான படராவ ெவண்ைமயான

படராவ உண்டானால், ௨௫ ஆசாரியன்

அைதப் பார்க்கக்கடவன்;அந்தப் படரிேல

ெவண்ைமயாக மாற , அந்த இடம் மற்ற

ேதாைலவிட பள்ளமாக இ ந்தால், அ

க்காயத்தினால் உண்டான ெதா ேநாய்;

ஆைகயால், ஆசாரியன் அவைனத்

ட் ள்ளவன் என் ர்மானிக்கக்கடவன்;

அ ெதா ேநாய்தான். ௨௬ஆசாரியன்அைதப்

பார்க்கிறேபா , படரிேல ெவள்ைள

இல்ைல என் ம், அ மற்ற ேதாைலவிட

ழ ந்திராமல், ங்கியி க்கிற என் ம்

கண்டானாகில், அவைன ஏ நாட்கள்

அைடத் ைவத் , ௨௭ ஏழாம்நாளில்

அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; அ

ேதா ல் அதிகமாகப் படர்ந்தி ந்தால்,

ஆசாரியன் அவைனத் ட் ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்;அ ெதா ேநாய். ௨௮

படரான ேதா ல் அதிகமாகாமல், அந்த

அளவில் நின் ங்கியி ந்ததானால்,

அ க்காயத்தினால் உண்டான த ம் ;

ஆசாரியன்அவைனச் த்த ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்; அ ட் னால்

வந்த க்காயம். ௨௯ “ஆ க்காகி ம்

ெபண் க்காகி ம் தைலயிலாவ

தா யிலாவ ஒ ெசாற உண்டானால், ௩0

ஆசாரியன்அைதப் பார்த் ,அந்தஇடம் மற்ற

ேதாைலவிட பள்ள ம் அதிேல ெபான்
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நிற ம் ம வாக ம் இ க்கக்கண்டால்,

ஆசாரியன் அவைனத் ட் ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்; அ தைலயி ம்

தா யி ம் உண்டாகிற ெசாறெதா ேநாய். ௩௧

ஆசாரியன் அந்தச் ெசாறெதா ேநாையப்

பார்க் ம்ேபா , அந்த இடம் மற்ற

ேதாைலவிட பள்ளமாகஇல்லாம ம்,அதிேல

க த்த இல்லாம ம் இ க்கக்கண்டால்,

ஆசாரியன் அவைன ஏ நாட்கள்

அைடத் ைவத் , ௩௨ ஏழாம்நாளில்

ஆசாரியன் அைதப் பார்ப்பானாக; அந்தச்

ெசாற படராம ம், அதிேல ெபான்நிற

இல்லாம ம், அந்த இடம் மற்றத் ேதாைலவிட

பள்ளம ல்லாம ம் இ ந்தால், ௩௩ அந்தச்

ெசாற ள்ள இடம்தவிர, மற்ற யாைவ ம்

அவன் சிைரத் க்ெகாள்ளேவண் ம்;

பின் , ஆசாரியன் இரண்டாவ ைற

அவைனஏ நாட்கள்அைடத் ைவத் , ௩௪

ஏழாம்நாளில் அைதப் பார்க்கக்கடவன்; ெசாற ,

ேதா ல் பரவாம ம், அந்த இடம் மற்றத்

ேதாைலவிட பள்ளம ல்லாம ம் இ ந்தால்,

ஆசாரியன்அவைனச் த்த ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்;அவன் தன் உைடகைளத்

ைவத்தபின் த்தமாக இ ப்பான். ௩௫அவன்

த்த ள்ளவன் என் ர்க்கப்பட்டபின் ,

அந்தச் ெசாற , ேதா ல் இடங்ெகாண்டதானால்,

௩௬ஆசாரியன் அவைனப் பார்க்கக்கடவன்;

ெசாற ேதா ல் பரவியி ந்தால், அப்ெபா

ெபான்நிறமாஅல்லவா என் ஆசாரியன்
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விசாரிக்க ேவண் யதில்ைல; அவன்

ட் ள்ளவேன. ௩௭ அவன் பார்ைவக்

அந்தச் ெசாற ங்கி, அதில் க த்த

ைளத்தேதயாகில், ெசாற ணமாகிவிட்ட ;

அவன் த்த ள்ளவன்; ஆசாரியன் அவைனச்

த்த ள்ளவன் என் ர்மானிக்கக்கடவன்.

௩௮ “ஒ ஆ க்காகி ம் ெபண் க்காகி ம்

அவர்கள் உட ன்ேமல் ெவள்ைளப் ள்ளிகள்

உண்டாயி ந்தால், ௩௯ ஆசாரியன்

பார்க்கக்கடவன்; அவர்க ைடய உட ேல

மங்கின ெவள்ைளப் ள்ளிகள் இ ந்தால்,

அ ேதா ல் எ ம் கிற ெவள்ைளத்ேதமல்;

அவர்கள் த்த ள்ளவர்கள். ௪0

“ஒ வ ைடய தைல உதிர்ந் ,

அவன் ெமாட்ைடயனானா ம், அவன்

த்தமாக இ க்கிறான். ௪௧ அவ ைடய

ன்னந்தைல உதிர்ந்தால், அவன்

அைரெமாட்ைடயன்; அவ ம் த்தமாக

இ க்கிறான். ௪௨ெமாட்ைடத்தைலயிலாவ

அைரெமாட்ைடத்தைலயிலாவ

சிவப் க்கலந்த ெவண்ைமயான

படர் உண்டானால், அ அதில்

ஏற்ப கிற ெதா ேநாய். ௪௩ ஆசாரியன்

அவைனப் பார்க்கக்கடவன்;

அவ ைடய ெமாட்ைடத்தைலயிலாவ

அைரெமாட்ைடத்தைலயிலாவ ,

மற்ற அங்கங்களின்ேமல் உண்டா ம்

ஷ்டத்ைதப்ேபால, சிவப் க்கலந்த

ெவண்ைமயான த ப் இ க்கக்கண்டால், ௪௪
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அவன் ெதா ேநாயாளி, அவன் ட் ள்ளவன்;

ஆசாரியன் அவைனத் ட் ள்ளவன் என்

ர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் வியாதி

அவன் தைலயிேல இ க்கிற . ௪௫ “அந்த

வியாதி உண்டாயி க்கிற ெதா ேநாயாளி

உைட கிழ ந்தவனாக ம், தன் தைலைய

டாதவனாக ம் இ ந் , அவன் தன்

தா ைய க்ெகாண் , ட் , ட் என்

சத்தமடேவண் ம். ௪௬ அந்த வியாதி

அவனில் இ க் ம் நாட்கள்வைர

ட் ள்ளவனாக க தப்படக்கடவன்;

அவன் ட் ள்ளவேன; ஆைகயால், அவன்

தனிேய யி க்கேவண் ம்; அவ ைடய

யி ப் , காம ற் ெவளிேயஇ ப்பதாக.

௪௭ “ஆட் ேராம உைடயிலாவ , பஞ் ல்

உைடயிலாவ , ௪௮ பஞ் ல் அல்ல

ஆட் ேராமத்தினாலான ெநய்யப்பட்ட,

பின்னப்பட்ட ெபா ட்களிலாவ ,

ஒ ேதா லாவ , ேதா னால்

ெசய்யப்பட்ட எந்தவித ெபா ளிலாவ

சணம் ேதான்ற , ௪௯ உைடயிலாவ ,

ேதா லாவ , ெநய்யப்பட்ட, பின்னப்பட்ட

ெபா ட்களிலாவ , ேதா னால் ெசய்த

எந்தவித ெபா ளிலாவ சணம்

பச்ைசயாகேவா சிவப்பாகேவா காணப்பட்டால்

அ ெதா ேநாயாக இ க் ம்; அைத

ஆசாரிய க் க் காண்பிக்கேவண் ம்.

௫0 ஆசாரியன் அைதப் பார்த் ,

ஏ நாட்கள் அைடத் ைவத் , ௫௧ ஏழாம்
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நாளிேல அைதப் பார்க்கக்கடவன்;

உைடயிலாவ , ெநய்யப்பட்ட, பின்னப்பட்ட

ெபா ட்களிலாவ , ேதா லாவ ,

ேதா னால் ெசய்யப்பட்ட எந்தவித

ெபா ளிலாவ அ பரவியி ந்தால்,

அ அரிக்கிற ெதா ேநாய்; அ

ட்டாயி க் ம். ௫௨அந்த சணம்இ க்கிற

ஆட் ேராமத்தினா ம் பஞ் னா ம்

ெசய்யப்பட்ட உைடைய ம், ெநய்யப்பட்ட

மற் ம் பின்னப்பட்டைவகைள ம்,

ேதா னால் ெசய்யப்பட்ட எந்தவித

ெபா ைள ம் ட்ெடரிக்கக்கடவன்; அ

அரிக்கிற ெதா ேநாய்; ஆைகயால்

ெந ப்பில் ட்ெடரிக்கப்படேவண் ம். ௫௩

“உைடயின் ெநய்யப்பட்ட, பின்னப்பட்ட

ெபா ட்களிலாவ , ேதா னால் ெசய்யப்பட்ட

எந்தவித ெபா ளிலாவ , அந்தப் சணம்

பரவவில்ைல என் ஆசாரியன் கண்டால்,

௫௪ அப்ெபா ஆசாரியன் அைதக்

க வச்ெசால் , இரண்டாவ ைற

ஏ நாட்கள் அைடத் ைவத் , ௫௫ அ

க வப்பட்டபின் , அைதப் பார்க்கக்கடவன்;

அந்தப் சணம்பரவாமல்இ ந்தா ம்,அ

நிறம் மாறாததாகஇ ந்தால் ட்டாயி க் ம்;

யில் அைத எரித் விடேவண் ம்;

அ அந்த உைடயின் உட் றத்தி ம்

ெவளிப் றத்தி ம் ஆழமாக அரிக் ம். ௫௬

க வப்பட்டபின் அ ைறந்தெதன்

ஆசாரியன் கண்டாேனயாகில், அைத
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உைடயிலாவ , ேதா லாவ ,ெநய்யப்பட்ட

மற் ம் பின்னப்பட்டைவகளிலாவ

இல்லாதப எ த் ப்ேபாடேவண் ம். ௫௭அ

இன் ம் உைடயிலாவ , ெநய்யப்பட்ட

மற் ம் பின்னப்பட்டைவகளிலாவ ,

ேதா னால் ெசய்த எந்தவித ெபா ளிலாவ

காணப்பட்டால், அ பட கிற சணம்;

ஆைகயினால் அ உள்ளைத யில்

எரித் விடேவண் ம். ௫௮ ஆைடயின்

பாவாவ ,ஊைடயாவ , ேதா னால் ெசய்த

எந்தவித ெபா ளாவ க வப்பட்டபின் ,

அந்தப் சணம் அைத விட் ப்

ேபாயிற்ேறயானால், இரண்டாவ ைற

க வப்படேவண் ம்; அப்ெபா த்தமாக

இ க் ம்”. ௫௯ ஆட் ேராமமாகி ம்

பஞ் லாலாகி ம் ெநய்த உைடையயாவ ,

பாைவயாவ ,ஊைடையயாவ , ேதா னால்

ெசய்த எந்தவித ெபா ைளயாவ ,

த்தெமன்றாவ ட்ெடன்றாவ

ர்மானிக்கிறதற் , அதி ைடய ெதா ேநாய்

ேதாஷத்திற் ரிய விதி ைறகள் இ ேவ

என்றார்.

௧௪

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨ “ெதா ேநாயாளியி ைடய த்திகரிப்பின்

நாட்களில் அவ க் ரிய விதி ைறகள்

என்னெவன்றால்:அவன்ஆசாரியனிடத்தில்

ெகாண் வரப்படேவண் ம். ௩ ஆசாரியன்

காம ற் ெவளிேய ேபாய்; அவ ைடய

ெதா ேநாய் கமாகிவிட்ட என் கண்டால்,
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௪ த்திகரிக்கப்படேவண் யவ க்காக,

உயிேரா க் ம் த்தமான இரண்

விகைள ம், ேக க் கட்ைடைய ம்,

சிவப் ைல ம், ஈேசாப்ைப ம் வாங்கிவரக்

கட்டைளயி வானாக. ௫ பின் ,

ஆசாரியன் அந்தக் விகளில் ஒன்ைற

ஒ மண்பாைனயி ள்ள த்தமான

தண் ரின்ேமல் ெகால்லச்ெசால் ,

௬ உயி ள்ள விைய ம்,

ேக க்கட்ைடைய ம், சிவப் ைல ம்,

ஈேசாப்ைப ம் எ த் , இைவகைள ம்

உயி ள்ள விைய ம் த்தமான

தண் ரின்ேமல் ெகால்லப்பட்ட வியின்

இரத்தத்திேல நைனத் , ௭ெதா ேநாய் ங்கச்

த்திரிக்கப்ப கிறவன்ேமல் ஏ ைற

ெதளித் ,அவைனச் த்தம்ெசய் , உயி ள்ள

விைய ெவளியிேலவிட் வி வானாக. ௮

த்திகரிக்கப்ப கிறவன் தன் உைடகைளத்

ைவத் , தன் வைத ம் சிைரத் ,

தான் த்தமாவதற்காக தண் ரில்

ளித் , பின் காம ற் வந் , தன்

டாரத்திற் ெவளிேய ஏ நாட்கள் தங்கி,

௯ ஏழாம் நாளிேல தன் தைலைய ம்,

தா ைய ம், வங்கைள ம் தன் ைடய

வைத ம் சிைரத் , தன் உைடகைளத்

ைவத் , தண் ரில் ளிக்கேவண் ம்;

அப்ெபா த்தமாக இ ப்பான். ௧0

“எட்டாம்நாளிேல அவன் ப தற்ற இரண்

ஆட் க் ட் கைள ம், ஒ வய ைடய
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ப தற்ற ஒ ெபண்ணாட் க் ட் ைய ம்,

உண ப க்காக எண்ெணயிேல பிைசந்த ஒ

மரக்கா ல் பத்தில் ன் பங்காகிய

ெமல் ய மாைவ ம், ஒ ஆழாக்

எண்ெணைய ம் ெகாண் வரக்கடவன். ௧௧

த்திகரிக்கிற ஆசாரியன் த்திகரிக்கப்ப ம்

மனிதைன ம் அப்ெபா ட்கைள ம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ேல

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் நி த்தக்கடவன்.

௧௨பின் ,ஆசாரியன் ஒ ஆட் க் ட் ையப்

பி த் , அைத ம் அந்த ஆழாக்

எண்ெணைய ம் ற்றநிவாரணப யாகக்

ெகாண் வந் , ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அைசவாட் ம் ப யாக

அைசவாட் , ௧௩ பாவநிவாரணப ம்

சர்வாங்கதகனப ம் ெச த் ம் பரி த்த

ஸ்தலத்திேல அந்த ஆட் க் ட் ையக்

ெகால்லக்கடவன்; ற்றநிவாரணப

பாவநிவாரணப ையப்ேபால ஆசாரிய க்

உரிய ; அ மகா பரி த்தமான . ௧௪அந்த

ற்றநிவாரணப யின்இரத்தத்தில்ஆசாரியன்

ெகாஞ்சம் எ த் , த்திகரிக்கப்ப கிறவன்

வல காதின் மட ம், அவன்வல ைகயின்

ெப விர ம், வல கா ன் ெப விர ம்

வானாக. ௧௫ பின் , ஆசாரியன் அந்த

ஆழாக் எண்ெணயிேல ெகாஞ்சம்

தன் இட ைகயில் ஊற்ற ௧௬ தன்

இட ைகயி ள்ள எண்ெணயில் தன்

வல ைகயின் விரைல நைனத் , தன்
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விர னால் ஏ ைற அந்த எண்ெணயில்

எ த் , ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெதளித் , ௧௭தன் உள்ளங்ைகயில் இ க்கிற

தியான எண்ெணயிேல ெகாஞ்சம்

எ த் த்திகரிக்கப்ப கிறவ ைடய

வல காதின் மட ம், அவன்

வல ைகயின் ெப விர ம்,

வல கா ன் ெப விர ம், ஏற்கனேவ

சியி க்கிற ற்றநிவாரணப யி ைடய

இரத்தத்தின்ேமல் சி, ௧௮தன் உள்ளங்ைகயில்

இ க்கிற தியான எண்ெணையச்

த்திகரிக்கப்ப கிறவ ைடய தைலயிேல

ஊற்ற ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அவ க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்.

௧௯ ஆசாரியன் பாவநிவாரணப ைய ம்

ெச த்தி, த்திகரிக்கப்ப கிறவனின்

ட் ங்க, அவ க் ப் பாவநிவிர்த்தி

ெசய் , பின் சர்வாங்கதகனப ையக்

ெகான் , ௨0 சர்வாங்கதகனப ைய ம்

உண ப ைய ம் ப டத்தின்ேமல்ைவத் ,

அவ க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்;

அப்ெபா அவன் த்தமாகஇ ப்பான். ௨௧

“அவன் இவ்விதம் ெசய்ய யாத ஏைழயாக

இ ந்தால், அவன் தன் பாவநிவிர்த்திக்ெகன்

அைசவாட் ம் ற்றநிவாரணப யாக

ஒ ஆட் க் ட் ைய ம், உண ப க்

எண்ெணயில் பிைசந்த ஒ மரக்கால் ெமல் ய

மாவிேல பத்தில் ஒ பங்ைக ம், ஆழாக்

எண்ெணைய ம், ௨௨ தன் த திக் த்
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தக்கப இரண் காட் ப் றாக்கைளயாவ

இரண் றாக் ஞ் கைளயாவ , ஒன்

பாவநிவாரணப யாக ம், மற்ெறான்

சர்வாங்கதகனப யாக ம் ெச த் ம்ப

வாங்கி, ௨௩ தான் த்திகரிக்கப்ப ம்ப

எட்டாம் நாளில் ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ேல ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ஆசாரியனிடத்திற் க்

ெகாண் வ வானாக. ௨௪ அப்ெபா

ஆசாரியன் ற்றநிவாரணப க் ரிய

ஆட் க் ட் ைய ம் அந்த ஆழாக்

எண்ெணைய ம்வாங்கி, ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அைசவாட் ம் உண ப யாக

அைசவாட் , ௨௫ ற்றநிவாரணப க்கான

அந்த ஆட் க் ட் ையக் ெகான் ,

ற்றநிவாரணப யின்இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்

எ த் , த்திகரிக்கப்ப கிறவ ைடய

வல காதின் மட ம், அவன்வல ைகயின்

ெப விர ம், வல கா ன் ெப விர ம்

சி, ௨௬ அந்த எண்ெணயிேல ெகாஞ்சம்

தன் இட ைகயில் ஊற்ற ௨௭ தன்

இட ைகயி ள்ள எண்ெணயிேல தன்

வல விரைல நைனத் , ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ஏ ைற ெதளித் ,

௨௮ தன் உள்ளங்ைகயில் இ க்கிற

எண்ெணயில் ெகாஞ்சம் எ த் ச்

த்திகரிக்கப்ப கிறவ ைடயவல காதின்

மட ம், அவன் வல ைகயின்

ெப விர ம், வல கா ன் ெப விர ம்
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ற்றநிவாரணப யின் இரத்தம்

சியி க்கிற இடத்தின்ேமல் சி, ௨௯ தன்

உள்ளங்ைகயில் இ க்கிற மற்ற எண்ெணையச்

த்திகரிக்கப்ப கிறவன் தைலயின்ேமல்

அவ க்காகக் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம்ப தடவி, ௩0 பின் ,

அவன் தன் ெபலத்திற் ம் த திக் ம்

தக்கதாக காட் ப் றாக்கைளயாவ

றாக் ஞ் கைளயாவ ெகாண் வந் , ௩௧

அைவகளில் ஒன்ைறப் பாவநிவாரணப ம்,

மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனப மாக,

உண ப ேயாேட டச் ெச த்தி, இப்ப ேய

ஆசாரியன் த்திகரிக்கப்ப கிறவ க்காக,

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யக்கடவன். ௩௨ தன் த்திகரிப் க்

ேவண் யைவகைளச் சம்பாதிக்க யாத

ெதா ேநாயாளிையக் ற த்தவிதி ைறகள்

இ ேவ என்றார். ௩௩ பின் ம் ெயேகாவா

ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம் ேநாக்கி:

௩௪ “நான் உங்க க் ச் ெசாந்தமாகக்

ெகா க் ம் கானான் ேதசத்திேல ங்கள் ேபாய்ச்

ேசர்ந்தபின் , உங்கள் ெசாந்தமான ேதசத்தில்

ஒ ட் ேல சணத்ைத நான்வரச்ெசய்தால்,

௩௫ அந்த ட் ற் ச் ெசாந்தமானவன்

வந் , ட் ேல சணம் வந்தி க்கிறதாகத்

ேதான் கிற என் ஆசாரிய க்

அறவிக்கக்கடவன். ௩௬ அப்ெபா

ட் ள்ள அைனத் ம் ட் ப்படாதப ,

ஆசாரியன் அந்தப் சணத்ைதப் பார்க்கப்
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ேபா ம் ன்ேன ட்ைடகா ெசய் ைவக்கச்

ெசால் , பின் ட்ைடப் பார்க் ம்ப ேபாய்,

௩௭ அந்தப் சணம் இ க்கிற இடத்ைதப்

பார்க்கக்கடவன்; அப்ெபா ட் ச்

வர்களிேல ெகாஞ்சம் பச்ைச ம் ெகாஞ்சம்

சிவப் மான ழ வி ந்தி ந் , அைவகள்

மற்ற வைரவிட பள்ளமாகஇ க்கக்கண்டால்,

௩௮ ஆசாரியன் ட்ைடவிட் ப் றப்பட்

வாசற்ப யிேல வந் , ட்ைட ஏ நாட்கள்

அைடத் ைவத் , ௩௯ ஏழாம்நாளிேல

தி ம்பப் ேபாய்ப்பார்த் , சணம் ட் ச்

வர்களில் படர்ந்தெதன் கண்டால்,

௪0 சணம் இ க் ம் அந்த இடத்தின்

கற்கைளப் ெபயர்க்க ம், பட்டணத்திற்

ெவளிேய அ த்தமான ஒ இடத்திேல

ேபாட ம்அவன் கட்டைளயிட் , ௪௧ ட் ன்

உட் றம் ற்ற ம் ெச க்கச்ெசால் ,

ெச க்கிப்ேபாட்ட மண்ைணப் பட்டணத்திற்

ெவளிேய அ த்தமான ஒ இடத்திேல

ெகாட்ட ம், ௪௨ ேவேற கற்கைளஎ த் வந் ,

அந்தக் கற்க க் ப் பதிலாகக் கட் ,

ேவேற சாந்ைத எ த் ட்ைடப் ச ம்

கட்டைளயி வானாக. ௪௩ “கற்கைளப்

ெபயர்த் , ட்ைடச்ெச க்கி, திதாகப்

சினபின் ம், அந்தப் சணம் ண் ம்

ட் ல் வந்ததானால், ௪௪ ஆசாரியன்

ேபாய்ப் பார்க்கக்கடவன்; சணம் ட் ல்

படர்ந்ததானால், அ ட்ைட அரிக்கிற

சணம்;அ ட்டாயி க் ம். ௪௫ஆைகயால்
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வைத ம்இ த் ,அதின் கற்கைள ம்,

மரங்கைள ம், அதின் சாந் எல்லாவற்ைற ம்

பட்டணத்திற் ெவளிேய அ த்தமான

இடத்திேல ெகாண் ேபாகேவண் ம். ௪௬

அைடக்கப்பட் க் ம் நாட்களில்

அதற் ள் பிரேவசிக்கிறவன் மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பான். ௪௭ அந்த ட் ேல

உறங்கியவன் தன் உைடகைளத்

ைவக்கக்கடவன்; அந்த ட் ேல

சாப்பிட்டவ ம் தன் உைடகைளத்

ைவக்கக்கடவன். ௪௮ “ஆசாரியன் தி ம்ப

வந் , சப்பட்டபின் ட் ேல

அந்தப் சணம் படரவில்ைல என்

கண்டாேனயாகில், சணம் ங்கிவிட்டதால்,

ஆசாரியன் அந்த ட்ைடச் த்தம் என்

ர்மானிக்கக்கடவன். ௪௯ அப்ெபா

ட்ைடச் த்திகரிக்க, இரண் விகைள ம்,

ேக க்கட்ைடைய ம், சிவப் ைல ம்,

ஈேசாப்ைப ம் எ த் , ௫0ஒ விையஒ

மண்பாண்டத்தி ள்ள ஊற் ரின்ேமல்

ெகான் , ௫௧ ேக க்கட்ைடைய ம்,

ஈேசாப்ைப ம், சிவப் ைல ம்,

உயி ள்ள விைய ம் எ த் ,

இைவகைளக் ெகால்லப்பட்ட வியின்

இரத்தத்தி ம் ஊற் ரி ம் நைனத் ,

ட் ன்ேமல் ஏ ைற ெதளித் ,

௫௨ வியின் இரத்தத்தினா ம்,

ஊற் ரினா ம், உயி ள்ள வியினா ம்,

ேக க்கட்ைடயினா ம் ஈேசாப்பினா ம்,
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சிவப் னா ம் ட்ைடச் த்திகரித் , ௫௩

உயி ள்ள விையப் பட்டணத்திற்

ெவளியிேல விட் விட் , இப்ப ட் ற் ப்

பிராயச்சித்தம் ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபா

அ த்தமாக இ க் ம்”. ௫௪ இ சகலவித

ெதா ேநாய்க் ம், ெசாற க் ம், ௫௫ உைடப்

சணத்திற் ம், ட் ப் சணத்திற் ம்,

௫௬ த ப் க் ம், அச க் ம்,

ெவள்ைளப்பட க் ம் உரிய விதி ைற. ௫௭

ெதா ேநாய் மற் ம் சணம், எப்ெபா

ட் ள்ள என் ம், எப்ெபா ட் ல்லாத

என் ம் ெதரிவிப்பதற் ெதா ேநாய்க் ரிய

விதி ைறகள் இ ேவஎன்றார்.

௧௫

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ம்

ஆேராைன ம் ேநாக்கி: ௨ “ ங்கள்

இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ஒ வ க் விந் கழதல்

உண்டானால், அதினாேலஅவன் ட்டானவன்.

௩ அவ ைடய மாம்சத்தி ள்ள விந்

ஊற க்ெகாண் ந்தா ம், அவன் விந்

அைடபட் ந்தா ம்,அதினால்அவ க் த்

ட் ண்டா ம். ௪விந் கழதல் உள்ளவன்

ப க்கிற எந்தப் ப க்ைக ம் ட்டா ம்; அவன்

எதின்ேமல் உட்கா கிறாேனா அ ம்

ட்டா ம். ௫ அவ ைடய ப க்ைகையத்

ெதா கிறவன் தன்உைடகைளத் ைவத் ,

தண் ரில் ளிக்கேவண் ம்; மாைலவைரத்

அவன் ட் ப்பட் ப்பானாக. ௬ விந்

கழதல் உள்ளவன் உட்கார்ந்த இடத்தில்
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உட்கா கிறவன் தன் உைடகைளத் ைவத் ,

தண் ரில் ளித் , மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பானாக. ௭ விந் கழதல்

உள்ளவனின் உடைலத் ெதா கிறவன் தன்

உைடகைளத் ைவத் , தண் ரில் ளித் ,

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பானாக. ௮

விந் கழதல்உள்ளவன் த்தமாகஇ க்கிற

ஒ வன்ேமல் ப்பினால், இவன் தன்

உைடகைளத் ைவத் , தண் ரில் ளித் ,

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பானாக. ௯

விந் கழதல் உள்ளவன் ஏ ம் எந்தச்

ேசண ம் ட்டாயி க் ம். ௧0 அவ க் க்

ழ ந்த எைதயாகி ம் ெதா கிறவன்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான்; அைத

எ த் க்ெகாண் ேபாகிறவன் தன்

உைடகைளத் ைவத் , தண் ரில் ளித் ,

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பானாக. ௧௧

விந் கழதல் உள்ளவன் தன் ைககைளத்

தண் ரினால் க வாமல் ஒ வைனத்

ெதாட்டால், இவன் தன் உைடகைளத்

ைவத் , தண் ரில் ளித் , மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பானாக. ௧௨ விந்

கழதல் உள்ளவன் ெதாட்ட மண்பாைன

உைடக்கப்பட ம், மரச்சாமான் அைனத் ம்

தண் ரினால் க வப்பட ம் ேவண் ம். ௧௩

“விந் கழதல்உள்ளவன்தன்விந் கழதல்

ங்கிச் த்தமானால், தன் த்திகரிப் க்ெகன்

ஏ நாட்கள் எண்ணிக்ெகாண் ந் , தன்

உைடகைளத் ைவத் , தன் உடைல
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ஊற் ரில் க வானாக; அப்ெபா

த்தமாக இ ப்பான். ௧௪ எட்டாம்நாளிேல,

அவன் இரண் காட் ப் றாக்கைளயாவ ,

இரண் றாக் ஞ் கைளயாவ ,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ேல

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் ெகாண் வந் ,

ஆசாரியனிடத்தில் ெகா க்கக்கடவன்.

௧௫ ஆசாரியன் அைவகளில் ஒன்ைற

பாவநிவாரணப ம் மற்ெறான்ைறச்

சர்வாங்கதகனப மாக, அவ க்காகக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் அவ ைடய

விந் கழத ன் காரணமாக பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யேவண் ம். ௧௬ “ஒ வனி ந் விந்

கழ ந்த ண்டானால், அவன் தண் ரில்

ளிக்கேவண் ம்; மாைலவைர அவன்

ட் ப்பட் ப்பானாக. ௧௭ கழ ந்த விந்

பட்ட உைட ம் ேதா ம் தண் ரினால்

க வப்பட் , மாைலவைரத் ட்டாயி ப்பதாக.

௧௮ விந் கழ ந்தவேனாேட ெபண்

ப த் க்ெகாண் ந்தால், இ வ ம்

தண் ரில் ளித் , மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பார்களாக. ௧௯ “மாதவிடாய்

உள்ள ெபண் தன் உட ள்ள

இரத்தப்ேபாக்கினிம த்தமாகஏ நாட்கள்தன்

விலக்கத்தில் இ ப்பாளாக; அவைளத்

ெதா கிறவன் எவ ம் மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பானாக. ௨0 அவள்

விலக்கத்தில் இ க் ம்ேபா , எதின்ேமல்

ப த் க்ெகாள் கிறாேளா எதின்ேமல்
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உட்கா கிறாேளா அெதல்லாம் ட்டாயி க் ம்.

௨௧அவ ைடய ப க்ைகையத் ெதா கிறவன்

எவ ம் தன் உைடகைளத் ைவத் ,

தண் ரில் ளித் , மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பானாக. ௨௨அவள் உட்கார்ந்த

இ க்ைகையத் ெதா கிறவன் எவ ம் தன்

உைடகைளத் ைவத் , தண் ரில் ளித் ,

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பானாக. ௨௩

அவள் ப க்ைகயின்ேமலாகி ம், அவள்

உட்கார்ந்த இ க்ைகயின்ேமலாகி ம் இ ந்த

எைதயாகி ம் ெதாட்டவன், மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பானாக. ௨௪ ஒ வன்

அவேளாேட ப த் க்ெகாண்ட ம்,

அவ ைடய ட் , அவன்ேமல்

பட் ந்தால், அவன் ஏ நாட்கள்

ட்டாயி ப்பானாக; அவன் ப க்கிற

ப க்ைக ம் ட் ப்ப ம். ௨௫ “ஒ ெபண்

விலகியி க்க ேவண் யகாலம் அல்லாமல்

அவ ைடய இரத்தம் அேநகநாட்கள்

ஊற க்ெகாண் ந்தால், அல்ல அந்தக்

காலத்திற் ம் அதிகமாக அ இ க் ம்

நாட்கெளல்லாம்ஊற க்ெகாண் ந்தால், தன்

விலக்கத்தின் நாட்களி ந்த ேபாலஅவள்

ட்டாயி ப்பாளாக. ௨௬அந்தநாட்கெளல்லாம்

அவள் ப க் ம் எந்தப் ப க்ைக ம்,

அவள் விலக்கத்தின் ப க்ைகையப்ேபால,

அவ க் த் ட்டாயி க் ம்; அவள்

உட்கார்ந்த இ க்ைக ம், அவ ைடய

விலக்கத்தின் ட்ைடப்ேபாலேவ



ேலவியராகமம் 484

ட்டாயி க் ம். ௨௭அப்ப ப்பட்டைவகைளத்

ெதா கிறவன் எவ ம் தன் உைடகைளத்

ைவத் , தண் ரில் ளித் ,

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பானாக.

௨௮ அவள் தன் இரத்தப்ேபாக் நின்

த்தமானேபா , அவள் ஏ நாட்கள்

எண்ணிக்ெகாள்வாளாக; அதின்பின்

த்தமாக இ ப்பாள். ௨௯ எட்டாம்நாளிேல

இரண் காட் ப் றாக்கைளயாவ ,

இரண் றாக் ஞ் கைளயாவ ,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ல்

ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண் வரக்கடவள்.

௩0 ஆசாரியன் அைவகளில் ஒன்ைறப்

பாவநிவாரணப ம், மற்ெறான்ைறச்

சர்வாங்க தகனப மாக, அவ க்காகக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் அவ ைடய

இரத்தப்ேபாக்கினிம த்தம் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யக்கடவன். ௩௧ “இஸ்ரேவல் மக்கள்

தங்கள் ந ேவ இ க்கிற என் ைடய

வாசஸ்தலத்ைதத் ட் ப்ப த்தி, தங்கள்

ட் களால் மரணமைடயாம க்க, இப்ப

ங்கள் அவர்க ைடய ட் க க்

அவர்கைள விலக்கிைவப் ர்களாக”. ௩௨

விந் கழதல் உள்ளவ க் ம், விந்

கழ ந்ததினாேல ட்டானவ க் ம், ௩௩

இரத்தப்ேபாக் பல ன ள்ளவ க் ம்,

விந் கழதல் உள்ள ெபண்க க் ம்,

ஆண்க க் ம், ட்டாயி க்கிறவேளாேட
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ப த் க்ெகாண்டவ க் ம் உரிய

விதி ைறகள் இ ேவஎன்றார்.

௧௬

ஆேரானின் இரண் மகன்கள்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியிேல ேசர்ந்

மரணமைடந்தபின் , ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “கி பாசனத்தின்ேமல் ஒ

ேமகத்தில் நான் காணப்ப ேவன்;

ஆதலால் உன் சேகாதரனாகிய ஆேரான்

மரணமைடயாம க்க, பரி த்த

ஸ்தலத்திேல திைரக் உட் றத்தி க்கிற

ெபட் யின்ேம ள்ள கி பாசன க்

ன்பாக எல்லா ேநரங்களி ம் வரேவண்டாம்

என் அவ க் ச் ெசால். ௩ ஆேரான்

பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள் ைழயேவண் ய

விதமாவ : அவன் ஒ காைளையப்

பாவநிவாரணப யாக ம், ஒ

ஆட் க்கடாைவச் சர்வாங்கதகனப யாக ம்

ெச த்தி ைழயேவண் ம். ௪ அவன்

பரி த்தமான சணல் ல்சட்ைடையஅணிந் ,

தன் இ ப்பிற் ச் சணல் ல் உள்ளாைடையப்

ேபாட் , சணல் ல் இ ப் க்கச்ைசையக்

கட் , சணல் ல் தைலப்பாைகையத்

அணிந் ெகாண் க்கேவண் ம்;

அைவகள் பரி த்த உைடகள்; அவன்

தண் ரில் ளித் , அைவகைள

அணிந் ெகாண் , ௫இஸ்ரேவல் மக்களாகிய

சைபயாரிடத்திேல, பாவநிவாரணப யாக

இரண் ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம்,

சர்வாங்கதகனப யாக ஒ ஆட் கடாைவ ம்
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வாங்கக்கடவன். ௬ பின் ஆேரான்

தனக்காக ம் தன் ட்டா க்காக ம்

பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம்ப , தன் ைடய

பாவநிவாரணப யின் காைளையச்

ேசரச்ெசய் , ௭ அந்த இரண்

ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம் ெகாண் வந் ,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ேல

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் நி த்தி, ௮அந்த

இரண் ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம்

ற த் க் ேயேகாவாக்ெகன் ஒ

ட் ம், ேபாக்காடாக விடப்ப ம்

ெவள்ளாட் க்கடா க்ெகன் ஒ ட் ம்

ேபாட் , ௯ ெயேகாவாக்ெகன் ட்

வி ந்த ெவள்ளாட் க்கடாைவப்

பாவநிவாரணப யாகச் ேசரச்ெசய் , ௧0

ேபாக்காடாக விடப்படச் ட் வி ந்த

ெவள்ளாட் க்கடாைவ, அைதக்ெகாண்

பாவநிவிர்த்தி உண்டாக்க ம் அைதப்

ேபாக்காடாகவனாந்திரத்திேல ேபாகவிட ம்,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் உயிேராேட

நி த்தி; ௧௧ “பின் ஆேரான் தனக்காக ம் தன்

ட்டா க்காக ம்பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம்ப ,

தன் ைடய பாவநிவாரணத்திற்கான

காைளையக் ெகாண் வந் , அைதக்

ெகான் , ௧௨ ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியி க் ம் ப டத்தின்ேம ள்ள

ெந ப் த்தண னால் பகலசத்ைதநிரப்பி,

ெபா யாக்கப்பட்ட ந மண பவர்க்கத்திேல

தன் ைகப்பி கள் நிைறய எ த் , திைரக்
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உட் றமாகக் ெகாண் வந் , ௧௩ தான்

மரணமைடயாம க்க பேமகமான

சாட்சிப்ெபட் யின்ேமல் இ க் ம்

கி பாசனத்ைத டத்தக்கதாக,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெந ப்பின்ேமல் பவர்க்கத்ைதப்

ேபாடக்கடவன். ௧௪ பின் காைளயின்

இரத்தத்திேல ெகாஞ்சம் எ த் , ழ்ப் றமாக

நின் , தன் விர னால் கி பாசனத்தின்ேமல்

ெதளித் , அந்த இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்

எ த் க் கி பாசனத்திற் ன்பாக ஏ ைற

தன்விர னால் ெதளிக்கக்கடவன். ௧௫பின்

மக்க ைடய பாவநிவாரணப யான

ெவள்ளாட் க்கடாைவ அவன் ெகான் ,

அதின் இரத்தத்ைதத் திைரக் உட் றமாகக்

ெகாண் வந் , காைளயின் இரத்தத்ைதத்

ெதளித்த ேபால, அதின் இரத்தத்ைத ம்

கி பாசனத்தின்ேம ம்அதற் ன்பாக ம்

ெதளித் , ௧௬ இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

ட் களினிம த்த ம், அவர்க ைடய

சகல பாவங்களினா ம் உண்டான

அவர்க ைடய தல்களினிம த்த ம்,

பரி த்த ஸ்தலத்திற்காகப்

பிராயச்சித்தம்ெசய் , அவர்களிடத்தில்

அவர்க ைடய ட் க க் ள்ேள நிற்கிற

ஆசரிப் க் டாரத்திற்காக ம் அப்ப ேய

ெசய்யக்கடவன். ௧௭பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம்ப

அவன் பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள் ைழந் ,

தனக்காக ம் தன் ட்டா க்காக ம்
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இஸ்ரேவல் சைபயார் அைனவ க்காக ம்

பாவநிவிர்த்தி ெசய் , ெவளிேய

வ மள ம் ஆசரிப் க் டாரத்தில்

ஒ வ ம் இ க்கக் டா . ௧௮ பின்

அவன் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

இ க்கிற ப டத்தண்ைடவந் , அதற்காகப்

பிராயச்சித்தம்ெசய் , காைளயின்

இரத்தத்தி ம் ெவள்ளாட் க் கடாவின்

இரத்தத்தி ம் ெகாஞ்சம் எ த் , ப டத் க்

ெகாம் களின்ேமல் ற்ற ம் சி, ௧௯ தன்

விர னால் அந்த இரத்தத்தில் எ த் ,

ஏ ைற அதின்ேமல் ெதளித் , அைத

இஸ்ரேவல் மக்களின் ட் கள் ங்கச்

த்திகரித் , பரி த்தப்ப த்தேவண் ம். ௨0

“அவன் இப்ப ப் பரி த்த ஸ்தலத்திற் ம்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ம் ப டத்திற் ம்

பிராயச்சித்தம் ெசய் ந்தபின் ,

உயிேரா க்கிற ெவள்ளாட் க்கடாைவச்

ேசரச்ெசய் , ௨௧ அதின் தைலயின்ேமல்

ஆேரான் தன் இரண் ைககைள ம்ைவத் ,

அதின்ேமல் இஸ்ரேவல் மக்க ைடய சகல

அக்கிரமங்கைள ம்அவர்க ைடயஎல்லாப்

பாவங்களினா ம்உண்டானஅவர்க ைடய

சகல தல்கைள ம் அற க்ைகயிட் ,

அைவகைள ெவள்ளாட் க்கடாவி ைடய

தைலயின்ேமல் மத்தி, அைத அதற்கான

ஒ வன்ைகயில் ெகா த் வனாந்திரத்திற்

அ ப்பிவி வானாக. ௨௨ அந்த

ெவள்ளாட் க்கடா அவர்க ைடய



ேலவியராகமம் 489

அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் தன்ேமல்

மந் ெகாண் , யில்லாத

ேதசத்திற் ப் ேபாவதாக; அவன் அந்த

ெவள்ளாட் க்கடாைவ வனாந்திரத்திேல

ேபாகவிடக்கடவன். ௨௩ “ஆேரான்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள் வந் , தான்

பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள் ைழ ம்ேபா ,

அணிந்தி ந்த சணல் ல் உைடகைளக்

கழற்ற , அங்ேக ைவத் விட் , ௨௪ பரி த்த

இடத்திேல தண் ரில் ளித் , தன்

உைடகைள அணிந் ெகாண் , ெவளிேய

வந் , தன் சர்வாங்கதகனப ைய ம்

மக்களின் சர்வாங்கதகனப ைய ம்

ெச த்தி, தனக்காக ம் மக்க க்காக ம்

பாவநிவிர்த்தி ெசய் , ௨௫

பாவநிவாரணப யின் ெகா ப்ைபப்

ப டத்தின்ேமல் எரிக்கக்கடவன்.

௨௬ ேபாகவிடப்ப ம் ேபாக்காடாகிய

ெவள்ளாட் க்கடாைவக் ெகாண் ேபாய்

விட்டவன், தன் உைடகைளத் ைவத் ,

தண் ரில் ளித் , பின் காம ற் ள்

வ வானாக. ௨௭ பாவநிவிர்த்திக்ெகன்

பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள் இரத்தம்

ெகாண் வரப்பட்டபாவநிவாரணப யாகிய

காைளைய ம், பாவநிவாரணப யாகிய

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம், காம ற்

ெவளிேய ெகாண் ேபாய், அைவகளின்

ேதாைல ம், மாம்சத்ைத ம், சாணிைய ம்

ெந ப்பிேல ட்ெடரிக்கக்கடவர்கள். ௨௮
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அைவகைளச் ட்ெடரித்தவன் தன்

உைடகைளத் ைவத் , தண் ரில்

ளித் , பின் காம ற் ள் வ வானாக.

௨௯ “ஏழாம் மாதம் பத்தாம் ேததியிேல,

இஸ்ரேவலனானா ம், உங்க க் ள் தங் ம்

அந்நியனானா ம், தங்கள் ஆத் மாக்கைளத்

தாழ்ைமப்ப த் வ மன்ற ,ஒ ேவைல ம்

ெசய்யாமல் இ க்கேவண் ம்; இ உங்க க்

நிரந்தரமான கட்டைளயாக இ ப்பதாக. ௩0

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் உங்கள்

பாவெமல்லாம் ங்கிச் த்திகரிக்கப்ப ம்ப ,

அந்நாளில் உங்கைளச் த்திகரிக்க,

உங்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்யப்ப ம்.

௩௧ உங்க க் அ விேசஷ த்த ஓய் நாள்;

அதிேல உங்கள் ஆத் மாக்கைளத்

தாழ்ைமப்ப த்தக்கட ர்கள்; இ நிரந்தரமான

கட்டைள. ௩௨ அபிேஷகம் ெபற்றவ ம்,

தன் தகப்ப ைடய பட்டத்திற் வந்

ஆசாரிய ஊழயம்ெசய்யப் பிரதிஷ்ைட

ெசய்யப்பட்டவ மாகிய ஆசாரியேன

பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன்.அவன்பரி த்த

உைடகளாகிய சணல் ல் உைடகைள

அணிந் ெகாண் , ௩௩பரி த்த ஸ்தலத்திற் ம்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ம், ப டத்திற் ம்,

பிராயச்சித்தம்ெசய் , ஆசாரியர்க க்காக ம்

சைபயின் சகல மக்க க்காக ம்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்யக்கடவன். ௩௪ இப்ப

வ டத்தில் ஒ ைற இஸ்ரேவல்

மக்க க்காக, அவர்க ைடய சகல
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பாவங்க க் ம் பாவநிவிர்த்தி ெசய்வ ,

உங்க க் நிரந்தரமான கட்டைளயாக

இ ப்பதாக என் ெசால் என்றார். ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய ஆேரான்

ெசய்தான்.

௧௭

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “ ஆேராேனா ம் அவ ைடய

மகன்கேளா ம் இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவேரா ம் ெசால்லேவண் யதாவ ;

ெயேகாவா கட்டைளயி கிற

என்னெவன்றால்: ௩ இஸ்ரேவல்

ம்பத்தாரில் எவனாகி ம் மாட்ைடயாவ

ெசம்மறயாட்ைடயாவ ெவள்ளாட்ைடயாவ

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாசலாகிய

ெயேகாவா ைடய வாசஸ்தலத்திற்

ன்பாக, ெயேகாவா க் ச் ெச த் ம்ப

ெகாண் வராமல், ௪ காம ற் ள்ேளேயா

அல்ல ெவளிேயேயா அைதக் ெகான்றால்,

அ அந்த மனித க் இரத்தப்பழயாகக்

க தப்ப ம். அந்த மனிதன் இரத்தம்

சிந்தினப யால், தன் மக்க க் ள்

இல்லாமல் அ ப் ண் ேபாவான். ௫

ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்கள் ெவளியிேல

ப யி கிற தங்க ைடய ப கைள,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ல்

ஆசாரியனிடத்தில் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ெகாண் வந் , அங்ேக

அைவகைளக் ெயேகாவா க் ச்

சமாதானப களாகச் ெச த்தக்கடவர்கள்.
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௬ அங்ேக ஆசாரியன், இரத்தத்ைத

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ல் இ க்கிற

ெயேகாவா ைடய ப டத்தின்ேமல்

ெதளித் , ெகா ப்ைபக் ெயேகாவா க்

ந மண வாசைனயாக எரிக்கக்கடவன். ௭

தாங்கள் ைறேகடான ைறயில்

பின்பற் கிற ேபய்க க் த் தங்கள் ப கைள

இனிச் ெச த்தாமல் இ ப்பார்களாக;

இ அவர்கள் தைல ைறேதா ம்

அவர்க க் நிரந்தரமான கட்டைளயாக

இ ப்பதாக. ௮ ேம ம் அவர்கைள ேநாக்கி:

“இஸ்ரேவல் ம்பத்தாரி ம் உங்கள் ந ேவ

தங் கிற அந்நியர்களி ம் எவனாகி ம்

சர்வாங்கதகனப தலானைவகைளச்

ெச த்தி, ௯ அைத ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ேல ெயேகாவா க் ச்

ெச த் ம்ப ெகாண் வராவிட்டால்,

அவன் தன் மக்க க் ள் இல்லாமல்

அ ப் ண் ேபாவான் என் ெசால். ௧0

“இஸ்ரேவல் ம்பத்தாரி ம் உங்க க் ள்

தங் ம் அந்நியர்களி ம் எவனாகி ம்

எந்தெவா இரத்தத்ைதச் சாப்பிட்டால்,

இரத்தத்ைதச் சாப்பிட்ட அவ க் விேராதமாக

நான் என் கத்ைதத் தி ப்பி, அவன்

தன் மக்க க் ள் இல்லாதப அவைன

அ ப் ண் ேபாகச் ெசய்ேவன். ௧௧மாம்சத்தின்

உயிர் இரத்தத்தில் இ க்கிற ; நான் அைத

உங்க க் ப் ப டத்தின்ேமல் உங்கள்

ஆத் மாக்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி
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ெசய் ம்ப க் கட்டைளயிட்ேடன்;

ஆத் மாவிற்காகப்பாவநிவிர்த்தி ெசய்கிற

இரத்தேம. ௧௨ஆகேவ உங்களில் ஒ வ ம்

இரத்தம் சாப்பிடேவண்டாம், உங்கள்

ந ேவ தங் கிற அந்நிய ம் இரத்தம்

சாப்பிடேவண்டாம்” என் இஸ்ரேவல்

மக்க க் ச் ெசான்ேனன். ௧௩ “இஸ்ரேவல்

மக்களி ம் உங்க க் ள் தங் கிற

அந்நியர்களி ம் எவனாகி ம் சாப்பிடத்தக்க

ஒ ம கத்ைதயாவ ஒ பறைவையயாவ

ேவட்ைடயா ப் பி த்தால், அவன் அதின்

இரத்தத்ைதச் சிந்தச்ெசய் , மண்ணினால்

அைத டேவண் ம். ௧௪ சகலமாம்சத்திற் ம்

இரத்தம் உயிராக இ க்கிற ; இரத்தம்

உயி க் ச் சமானம்; ஆைகயால் எந்த

மாம்சத்தின் இரத்தத்ைத ம் சாப்பிடேவண்டாம்;

சகல மாம்சத்தின் உயி ம் அதின் இரத்தம்

தாேன; அைதச் சாப்பி கிற எவ ம்

அ ப் ண் ேபாவான் என் இஸ்ரேவல்

மக்க க் ச் ெசான்ேனன். ௧௫ தானாக

இறந் ேபானைதயாவ , ண்டைதயாவ

சாப்பிட்டவன் எவ ம் அவன்

இஸ்ரேவலனானா ம் அந்நியனானா ம், தன்

உைடகைளத் ைவத் , தண் ரில் ளித் ,

மாைலவைரத் ட்டாயி ப்பானாக; பின்

த்தமாக இ ப்பான். ௧௬ அவன் தன்

உைடகைளத் ைவக்காம ம், ளிக்காம ம்

இ ந்தால், தன் அக்கிரமத்ைதச் மப்பான்

என் ெசால்” என்றார்.
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௧௮

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “ இஸ்ரேவல் மக்க க் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

நான் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௩

ங்கள் யி ந்த எகிப் ேதசத்தா ைடய

ெசயல்களின்ப ெசய்யாம ம், நான் உங்கைள

அைழத் ப்ேபாகிற கானான் ேதசத்தா ைடய

ெசயல்களின்ப ெசய்யாம ம்,

அவர்க ைடய ைறைமகளின்ப

நடவாம ம், ௪என் ைடய நியாயங்களின்ப

ெசய் , என் ைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாண் நடங்கள்; நான் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௫ “ஆைகயால் என்

கட்டைளகைள ம் நியாயங்கைள ம்

ைகக்ெகாள்ளக்கட ர்கள்; அைவகளின்ப

ெசய்கிறவன் எவ ம் அைவகளால்

பிைழப்பான்; நான் ெயேகாவா. ௬

“ஒ வ ம் தனக் ெந ங்கின இனமாகிய

ஒ த்திைய நிர்வாணமாக் வதற்

அவைளச் ேசரக் டா ; நான் ெயேகாவா.

௭ உன் தகப்பைனயாவ உன்

தாையயாவ நிர்வாணமாக்கக் டா ;

அவள் உன் தாயானவள்; அவைள

நிர்வாணமாக்கக் டா . ௮ உன்

தகப்ப ைடய மைனவிைய

நிர்வாணமாக்கக் டா ; அ உன்

தகப்ப ைடய நிர்வாணம். ௯ உன்

தகப்ப க்காவ உன் தாய்க்காவ ட் ேலா

ெவளியிேலா பிறந்த மகளாகிய உன்
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சேகாதரிைய நிர்வாணமாக்கக் டா . ௧0உன்

மக ைடயமகைளயாவ உன்மக ைடய

மகைளயாவ நிர்வாணமாக்கக் டா ;

அ உன் ைடய நிர்வாணம். ௧௧ உன்

தகப்ப ைடய மைனவியிடத்தில்

உன் தகப்ப க் ப் பிறந்த மகைள

நிர்வாணமாக்கக் டா ; அவள் உனக் ச்

சேகாதரி. ௧௨ உன் தகப்ப ைடய

சேகாதரிைய நிர்வாணமாக்கக் டா ;

அவள் உன் தகப்ப க் ெந ங்கின

உறவானவள். ௧௩ உன் தாயி ைடய

சேகாதரிைய நிர்வாணமாக்கக் டா ;

அவள் உன் தாய்க் ெந ங்கின

உறவானவள். ௧௪ உன் தகப்ப ைடய

சேகாதரைன நிர்வாணமாக்கக் டா ;

அவன் மைனவிையச் ேசராேத; அவள் உன்

தகப்ப ைடய சேகாதரி. ௧௫உன் ம மகைள

நிர்வாணமாக்கக் டா ; அவள் உன் மக க்

மைனவி, அவைளநிர்வாணமாக்கக் டா .

௧௬ உன் சேகாதர ைடய மைனவிைய

நிர்வாணமாக்கக் டா ; அ உன்

சேகாதர ைடய நிர்வாணம். ௧௭ ஒ

ெபண்ைண ம் அவ ைடய மகைள ம்

நிர்வாணமாக்கக் டா ; அவ ைடய

மகன்களின் மகைள ம் மகளின்

மகைள ம் நிர்வாணமாக் ம்ப தி மணம்

ெசய்யக் டா ; இவர்கள் அவ க்

ெந ங்கினஉறவானவர்கள்;அ ைறேக .

௧௮ உன் மைனவி உயிேரா க் ம்ேபா
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அவ க் உபத்திரவமாக அவள்

சேகாதரிைய ம் நிர்வாணமாக் வதற்காக

அவைளத் தி மணம் ெசய்யக் டா .

௧௯ “ெபண்ணானவள் மாதவிலக்கால்

விலக்கப்பட் க் ம்ேபா , அவைள

நிர்வாணமாக்க அவேளாேட ேசராேத. ௨0

பிற ைடய மைனவிேயாேட ேசர்ந்

உட ற ெகாண் , அவள் லம் உன்ைனத்

ட் ப்ப த்திக் ெகாள்ளேவண்டாம். ௨௧ உன்

சந்ததியில் யாைரயாகி ம் ேமாேள

ெதய்வத்திற்ெகன் யில் ப யாக்க

இடம்ெகா க்காேத; உன் ேதவ ைடய

நாமத்ைதப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்காேத;

நான் ெயேகாவா. ௨௨ ெபண்ேணா

உட ற ெசய்வ ேபால ஆேணாேட

உட ற ெசய்யேவண்டாம்; அ

அ வ ப்பான . ௨௩ எந்தெவா

ம கத்ேதா ம் உட ற ெகாண் ,

அதினாேல உன்ைனத் ட் ப்ப த்த

ேவண்டாம்; ெபண்ணானவள்ம கத்ேதாேட

உட ற ெகாள்ளஏ வாகஅதற் ன்பாக

நிற்கக் டா ; அ அ வ ப்பான தா மா .

௨௪ “இைவகளில் ஒன்றனா ம் உங்கைளத்

ட் ப்ப த்தாதி ங்கள்; நான் உங்கள்

ன்னின் ரத்திவி கிற மக்கள்

இைவகெளல்லாவற்றா ம் தங்கைளத்

ட் ப்ப த்தியி க்கிறார்கள்; ேதச ம்

ட் ப்ப த்தப்பட் க்கிற . ௨௫ஆைகயால்

அதின்அக்கிரமத்ைதவிசாரிப்ேபன்; ேதசம் தன்
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மக்கைள றக்கணித் வி ம். ௨௬ இந்த

அ வ ப் கைளெயல்லாம்உங்க க் ன்

இ ந்த அந்த ேதசத்தின் மனிதர்கள்

ெசய்ததினாேல ேதசம் ட்டான . ௨௭

இப்ெபா ம் உங்க க் ன் இ ந்த

மக்கைள ேதசம் றக்கணித்தைதப்ேபால,

ங்கள் அைதத் ட் ப்ப த் ம்ேபா

அ உங்கைள ம் றக்கணிக்காதி க்க,

௨௮ ங்கள் என் கட்டைளகைள ம் என்

நியாயங்கைள ம்ைகக்ெகாண் , ேதசத்திேல

பிறந்தவனானா ம்உங்கள்ந ேவதங் கிற

அந்நியனானா ம் இந்த அ வ ப் களில்

ஒன்ைற ம் ெசய்யேவண்டாம். ௨௯

இப்ப ப்பட்ட அ வ ப்பானைவகளில்

ஒன்ைறயாவ யாராவ ெசய்தால், ெசய்த

அந்தஆத் மாக்கள் மக்க க் ள் இல்லாதப

அ ப் ண் ேபாவார்கள். ௩0 ஆைகயால்

உங்க க் ன்ெசய்யப்பட்டஅ வ ப்பான

ைறைமகளில் யாெதான்ைற ங்கள்

ெசய் , அைவகளால் உங்கைளத்

ட் ப்ப த்திக்ெகாள்ளாம க்க என்

கட்டைளையக் ைகக்ெகாள் ங்கள்; நான்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா என் ெசால்”

என்றார்.

௧௯

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “ இஸ்ரேவல் மக்களின் சைப

அைனத்ேதா ம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: உங்கள் ேதவ ம்

ெயேகாவாவாகியநான்பரி த்தர்,ஆைகயால்
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ங்க ம் பரி த்தராக இ ங்கள். ௩

உங்களில் அவனவன் தன்தன் தாய்க் ம்

தகப்ப க் ம் பயந்தி க்க ம், என் ஓய்

நாட்கைள அ சரிக்க ம்கட ர்கள்;

நான் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௪

சிைலகைள நாடாம ம், வார்ப்பிக்கப்பட்ட

ெதய்வங்கைளஉங்க க் உண்டாக்காம ம்

இ ப் ர்களாக; நான் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா. ௫ “ ங்கள் சமாதானப ையக்

ெயேகாவா க் ச் ெச த்தினால், அைத

மன உற்சாகமாகச் ெச த் ங்கள். ௬

ங்கள் அைதச் ெச த் கிற நாளி ம்

ம நாளி ம் அைதச் சாப்பிடேவண் ம்;

ன்றாம் நாள்வைர தியான

ெந ப்பிேல ட்ெடரிக்கப்படக்கடவ . ௭

ன்றாம் நாளில் அதில் எைதயாகி ம்

சாப்பிட்டால் அ வ ப்பாயி க் ம்;

அ அங் கரிக்கப்படமாட்டா .

௮ அைதச் சாப்பி கிறவன்

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமானைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினதினால் அவன் தன்

அக்கிரமத்ைதச் மந் , தன் மக்க க் ள்

இல்லாதப அ ப் ண் ேபாவான். ௯

“ ங்கள் ேதசத்தின் பயிைர அ க் ம்ேபா ,

உன் வய ன் ஓரத்தில் இ க்கிறைத

ற்ற ம் அ க்காம ம், சிந்திக்கிடக்கிற

கதிர்கைளப் ெபா க்காம ம், ௧0

உன் திராட்ைசத்ேதாட்டத்திேல பின்

அ ப்ைப அ க்காம ம், அதிேல
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சிந்திக்கிடக்கிற பழங்கைளப் ெபா க்காம ம்,

அைவகைள ஏைழக க் ம் பரேதசிக் ம்

விட் வி வாயாக; நான் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௧௧ “ ங்கள்

தி டாம ம், வஞ்சைனெசய்யாம ம்,

ஒ வ க்ெகா வர் ெபாய் ெசால்லாம ம்

இ ங்கள். ௧௨ என் நாமத்ைதக்ெகாண்

ெபாய்யாைணயி கிறதினால், உங்கள்

ேதவ ைடய நாமத்ைதப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக்காம ம் இ ப் ர்களாக; நான்

ெயேகாவா. ௧௩ “பிறைன ஒ க்காம ம்

ெகாள்ைளயிடாம ம் இ ப்பாயாக;

க்கார ைடய வி யற்காலம்வைர

உன்னிடத்தில் இ க்கக் டா . ௧௪

ெசவிடைன நிந்திக்காம ம், ட க்

ன்ேன தைடகைள ைவக்காம ம், உன்

ேதவ க் ப் பயந்தி ப்பாயாக; நான்

ெயேகாவா. ௧௫ “நியாயவிசாரைணயில்

அநியாயம் ெசய்யாதி ங்கள்; சிறயவ க்

கதாட்சிணியம் ெசய்யாம ம்,

ெபரியவ ைடய கத்திற் பயப்படாம ம்,

தியாகப் பிற க் நியாயந் ர்ப்பாயாக. ௧௬

உன் மக்க க் ள்ேள அங் ம் இங் ம்

ேகாள்ெசால் த் திரியாேத; பிற ைடய

இரத்தப்பழ க் உட்படேவண்டாம்; நான்

ெயேகாவா. ௧௭ “உன் சேகாதரைன உன்

உள்ளத்தில் பைகக்காேத; பிறன்ேமல்

பாவம் மராதப அவைன எப்ப ம்

க ந் ெகாள்ளேவண் ம். ௧௮
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பழ க் ப்பழ வாங்காம ம் உன் மக்கள்ேமல்

ெபாறாைமெகாள்ளாம ம், உன்னில்

அன் வ ேபால் பிறனி ம்

அன் வாயாக; நான் ெயேகாவா. ௧௯ “என்

கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள் ர்களாக;

உன் ம கங்கைள ேவ இனத்ேதாேட

ெப கச்ெசய்யாேத; உன் வய ேல

ெவவ்ேவ வைகயான விைதகைளக்

கலந் விைதக்காேத; சணல் ம்

கம்பளி ம் கலந்தஉைடையஅணியாேத

௨0 “ஒ வ க் அ ைமயானவள்

ஒ ஆ க் நியம க்கப்பட்டவளாக

இ ந் , ற்ற ம் ட்கப்படாம ம்

தன்னிச்ைசயாக விடப்படாம ம க்க,

அவேளாேட ஒ வன் காம உணர் டன்

உட ற ெகாண்டால், அவர்கள் ெகாைல

ெசய்யப்படாமல், அ க்கப்படேவண் ம்; அவள்

தந்திர ள்ளவள் அல்ல. ௨௧ அவன் தன்

ற்றநிவாரணப யாக ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ேல ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ஒ

ஆட் க்கடாைவக் ெகாண் வரக்கடவன். ௨௨

அதினாேல ஆசாரியன் அவன் ெசய்த

பாவத்தினிம த்தம் அவ க்காகக்

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபா அவன்

ெசய்த பாவம் அவ க் மன்னிக்கப்ப ம்.

௨௩ “ ங்கள் அந்த ேதசத்தில் வந் ,

சாப்பிடத்தக்க பழங்கைளத் த கிற

பலவித மரங்கைள நாட் னபின்
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அைவகளின் பழங்கைள வி த்தேசதனம்

இல்லாதைவகெளன் க ர்களாக;

ன் வ டங்கள் அ சாப்பிடப்படாமல்,

வி த்தேசதனம் இல்லாததாக உங்க க்

க தப்படேவண் ம். ௨௪ பின் நான்காம்

வ டத்திேலஅைவகளின்பழங்கெளல்லாம்

ெயேகாவா க் த் திெச த் கிறதற்ேகற்ற

பரி த்தமாக இ க் ம். ௨௫ ஐந்தாம்

வ டத்திேல அைவகளின் பழங்கைளச்

சாப்பிடலாம்; இப்ப அைவகளின் பலன்

உங்க க் ப் ெப ம்; நான் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௨௬ “யாெதான்ைற ம்

இரத்தத் டன் சாப்பிடேவண்டாம்.

ற ேகட்காம ம், நாள்பார்க்காம ம்

இ ப் ர்களாக. ௨௭ உங்கள் தைல ையச்

ற்ற ஒ க்காம ம், தா யின் ஓரங்கைளக்

கத்தரிக்காம ம், ௨௮ ெசத்தவ க்காக

உங்கள் உடைலக் ற க்ெகாள்ளாம ம்,

அைடயாளமான எ த் க்கைள உங்கள்ேமல்

த்திக்ெகாள்ளாம ம் இ ப் ர்களாக; நான்

ெயேகாவா. ௨௯ “ேதசத்தார் ேவசித்தனம்ெசய்

ேதசெமங் ம் ைறேகடான பாவம்

நிைறயாதப உன் மகைள ேவசித்தனம்ெசய்ய

வி கிறதினாேல பரி த்தக் ைலச்சலாக்காேத.

௩0 என் ஓய் நாட்கைள அ சரித் ,

என் பரி த்த ஸ்தலத்ைதக் ற த் ப்

பயபக்தியாக இ ப் ர்களாக; நான் ெயேகாவா.

௩௧ “மாந்தி கம் ெசய்கிறவர்கைள நா ,

றெசால் கிறவர்கைளத் ேதடாதி ங்கள்;
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அவர்களாேல ட் ப்படேவண்டாம்;

நான் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா.

௩௨ “நைரத்தவ க் ன்பாக எ ந் ,

திர்வய ள்ளவன் கத்ைதக் கனப்ப த்தி,

உன் ேதவ க் ப் பயப்ப வாயாக; நான்

ெயேகாவா. ௩௩ “யாெதா அந்நியன் உங்கள்

ேதசத்தில் உங்கேளாேட தங்கினால்,

அவைனச் சி ைமப்ப த்தேவண்டாம். ௩௪

உங்களிடத்தில் யி க்கிற அந்நியைன

இஸ்ரேவலைனப்ேபால க தி, ங்கள்

உங்களில் அன் ெச த் வ ேபால

அவனி ம் அன் ெச த் ர்களாக;

ங்க ம் எகிப் ேதசத்தில் அந்நியர்களாக

இ ந் ர்கேள; நான் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா. ௩௫ “நியாயவிசாரைணயி ம்,

அளவி ம், நிைறயி ம், ப யி ம் அநியாயம்

ெசய்யாதி ப் ர்களாக. ௩௬ நியாயமான

தரா ம், நியாயமான நிைறகல் ம், நியாயமான

மரக்கா ம், நியாயமான ப ம் உங்க க்

இ க்கேவண் ம்; நான் உங்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௩௭ஆைகயால்

என் ைடய கட்டைளகள், நியாயங்கள்

யாைவ ம்ைகக்ெகாண் ,அைவகளின்ப

நடக்கக்கட ர்கள்; நான் ெயேகாவா என்

ெசால்” என்றார்.

௨0

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“பின் ம் இஸ்ரேவல் மக்களிடம்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்;
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இஸ்ரேவல் மக்களி ம் இஸ்ரேவ ல்

யி க்கிறஅந்நியர்களி ம் எவனாகி ம்

தன் சந்ததியில் ஒ பிள்ைளைய ேமாேள

ெதய்வத்திற்ெகன் ெகா த்தால், அவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்; ேதசத்தின்

மக்கள் அவன்ேமல் கல்ெலறயேவண் ம். ௩

அவன் என் பரி த்த ஸ்தலத்ைதத்

ட் ப்ப த்தி, என் பரி த்த நாமத்ைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் ம்ப , தன்

சந்ததியில் ஒ பிள்ைளைய ேமாேள க் க்

ெகா த்ததினாேல, நான் அப்ப ப்பட்டவ க்

விேராதமாக எதிர்த் நின் , அவைனத் தன்

மக்க க் ள் இல்லாதப அ ப் ண்

ேபாகச் ெசய்ேவன். ௪அவன் தன் சந்ததியில்

ஒ பிள்ைளைய ேமாேள க் க்

ெகா க் ம்ேபா , ேதசத்தின் மக்கள்அவைனக்

ெகாைலெசய்யாதப க் க் கண் ெகாள்ளாமல்

இ ந்தால், ௫நான்அந்த மனித க் ம் அவன்

ம்பத்திற் ம் விேராதமாக எதிர்த்

நின் , அவைன ம், அவன் பின்ேன

ேமாேளைகவிபசாரமார்க்கமாகப் பின்பற்றன

அைனவைர ம், தங்கள் மக்க க் ள்

இல்லாதப க் அ ப் ண் ேபாகச் ெசய்ேவன்.

௬ “ேஜாதிடம் பார்க்கிறவர்கைள ம்

றெசால் கிறவர்கைள ம் பின்பற்ற

ெகட் ப்ேபாக எந்த ஆத் மா அவர்கைள

நா கிறாேனா, அந்த ஆத் மா க்

விேராதமாக எதிர்த் நின் , அவைனத் தன்

மக்க க் ள்இல்லாதப அ ப் ண் ேபாகச்
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ெசய்ேவன். ௭ஆதலால் ங்கள் உங்கைளப்

பரி த்தப்ப த்திப் பரி த்தராக இ ங்கள்; நான்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௮ என்

கட்டைளகைளக்ைகக்ெகாண் நட ங்கள்;

நான் உங்கைளப் பரி த்தமாக் கிற

ெயேகாவா. ௯ “தன் தகப்பைனயாவ

தன் தாையயாவ சபிக்கிற எவ ம்

ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; அவன் தன்

தகப்பைன ம் தாைய ம் சபித்தான்,

அவ ைடய இரத்தப்பழ அவன்ேமல்

இ ப்பதாக. ௧0 “ஒ வன் பிற ைடய

மைனவிேயாேட விபசாரம் ெசய்தால்,

பிறன் மைனவிேயாேட விபசாரம் ெசய்த

அந்த விபசார ம் அந்த விபசாரி ம்

ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள். ௧௧

தன் தகப்ப ைடய மைனவிேயாேட

உற ெகாள்கிறவன் தன் தகப்பைன

நிர்வாணமாக்கினப யால், இ வ ம்

ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;

அவர்க ைடய இரத்தப்பழ அவர்கள்ேமல்

இ ப்பதாக. ௧௨ ஒ வன் தன்

ம மகேளாேட உற ெகாண்டால்,

இ வ ம் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;

அ வ ப்பான தா மா ெசய்தார்கள்;

அவர்க ைடய இரத்தப்பழ அவர்கள்ேமல்

இ ப்பதாக. ௧௩ ஒ வன் ெபண்ேணாேட

உட ற ெகாள்கிற ேபால ஆேணாேட

உட ற ெகாண்டால், அ வ ப்பான

காரியம் ெசய்த அந்த இ வ ம்
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ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;

அவர்க ைடய இரத்தப்பழ அவர்கள்ேமல்

இ ப்பதாக. ௧௪ஒ வன் ஒ ெபண்ைண ம்

அவள் தாைய ம் தி மணம் ெசய்தால்,அ

ைறேக ; இந்தவித ைறேக உங்க க் ள்

இல்லாதப , அவைன ம் அவர்கைள ம்

ெந ப்பில் ட்ெடரிக்கேவண் ம். ௧௫ஒ வன்

ம கத்ேதாேட உட ற ெகாண்டால்,

அவன் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்;

அந்த ம கத்ைத ம் ெகால்லக்கட ர்கள்.

௧௬ ஒ ெபண் யாெதா ம கத்ேதாேட

ேசர்ந் உட ற ெகாண்டால், அந்த

ெபண்ைண ம் அந்த ம கத்ைத ம்

ெகால்லக்கடவாய்; இ வ ம்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்;அைவகளின்

இரத்தப்பழ அைவகளின்ேமல் இ ப்பதாக. ௧௭

“ஒ வன் தன் தகப்ப க்காவ தன்

தாய்க்காவ மகளாயி க்கிற தன்

சேகாதரிையச் ேசர்த் க்ெகாண் ,

அவன் அவ ைடய நிர்வாணத்ைத ம்,

அவள் அவ ைடய நிர்வாணத்ைத ம்

பார்த்தால், அ பாதகம்; அவர்கள்

தங்கள் மக்களின் கண்க க் ன்பாக

அ ப் ண் ேபாகக்கடவர்கள்; அவன் தன்

சேகாதரிைய நிர்வாணப்ப த்தினான்;

அவன் தன் அக்கிரமத்ைதச் மப்பான்.

௧௮ ஒ வன் மாதவிடாய் உள்ள

ெபண் டன் உட ற ெகாண் , அவைள

நிர்வாணமாக்கினால், அவன் அவ ைடய
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இரத்தப்ேபாக்ைகத் திறந் , அவ ம் தன்

இரத்தப்ேபாக்ைக ெவளிப்ப த்தினப யால்,

இ வ ம் தங்கள் மக்க க் ள் இல்லாதப

அ ப் ண் ேபாகேவண் ம். ௧௯

உன் தாயி ைடய சேகாதரிைய ம்

உன் தகப்ப ைடய சேகாதரிைய ம்

நிர்வாணமாக்காேத, அப்ப ப்பட்டவன் தன்

ெந ங்கியஇனத்ைதஅவமானமாக்கினான்;

அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்ைதச்

மப்பார்கள். ௨0 ஒ வன் தன் தகப்பனின்

சேகாதர ைடய மைனவிேயாேட

சயனித்தால், அவன் தன் தகப்பனின்

சேகாதரைனநிர்வாணமாக்கினான்;அவர்கள்

தங்கள் பாவத்ைதச் மப்பார்கள், வாரி

இல்லாமல் சாவார்கள். ௨௧ ஒ வன்

தன் சேகாதர ைடய மைனவிையத்

தி மணம்ெசய்தால், அ அ த்தம்; தன்

சேகாதரைனநிர்வாணமாக்கினான்,அவர்கள்

வாரி இல்லாம ப்பார்கள். ௨௨ “ஆைகயால்

ங்கள் யி ப்பதற்காக நான் உங்கைளக்

ெகாண் ேபாகிற ேதசம் உங்கைள

வாந்திபண்ணாதப , ங்கள் என் கட்டைளகள்

யாைவ ம் என் ைடய நியாயங்கள்

யாைவ ம்ைகக்ெகாண் நடங்கள். ௨௩நான்

உங்க க் ன்பாகத் ரத்திவி கிற

மக்க ைடய பழக்கவழக்கங்களின்ப

நடக்காதி ங்கள்; அவர்கள் இப்ப ப்பட்ட

காரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்தப யால் நான்

அவர்கைளெவ த்ேதன். ௨௪ “ ங்கள்அவர்கள்
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ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ர்கள் என்

உங்க டன் ெசான்ேனன்; பா ம் ேத ம்

ஒ கிற அந்த ேதசத்ைத உங்க க் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா ப்ேபன்; உங்கைள மற்ற

மக்கைளவிட் ப் பிரித்ெத த்த உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா நாேன. ௨௫ஆைகயால்

த்தமான ம கங்க க் ம் அ த்தமான

ம கங்க க் ம், த்தமான பறைவக க் ம்

அ த்தமான பறைவக க் ம் ங்கள்

வித்தியாசம்ெசய் , நான் உங்க க் த் ட்டாக

எண்ணச்ெசால் விலக்கின ம கங்களா ம்

பறைவகளா ம் தைரயிேல ஊ கிற

யாெதா பிராணிகளா ம் உங்கைள

அ வ ப்பாக்காமல் இ ப் ர்களாக.

௨௬ ெயேகாவாகிய நான் பரி த்தராக

இ க்கிறப யினாேல ங்க ம் எனக்ேகற்ற

பரி த்தவான்களாக இ ப் ர்களாக; ங்கள்

என் ைடயவர்களாக இ க் ம்ப க் ,

உங்கைள மற்ற மக்கைளவிட் ப்

பிரித்ெத த்ேதன். ௨௭ “ேஜாதிடம்

பார்க்கிறவர்க ம் றெசால் கிறவர்க மாக

இ க்கிற ஆணாகி ம் ெபண்ணாகி ம்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்; அவர்கள்ேமல்

கல்ெலறவார்களாக; அவர்க ைடய

இரத்தப்பழ அவர்கள்ேமல் இ ப்பதாக என்

ெசால்” என்றார்.

௨௧

பின் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ஆேரானின் மகன்களாகிய

ஆசாரியர்களில் ஒ வ ம் தன்
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மக்களில் இறந் ேபான ஒ வ க்காகத்

தங்கைளத் ட் ப்ப த்தக் டாெதன்

அவர்கேளாேட ெசால். ௨ தன் தா ம்,

தன் தகப்ப ம், தன் மக ம், தன்

மக ம், தன் சேகாதர ம், ௩ ஆ க்

வாழ்க்ைகப்படாமல் தன்னிடத்தி க்கிற

கன்னிப்ெபண்ணான தன் சேகாதரி மாகிய

தனக் ெந ங்கிய உற ைறயான

இவர்க ைடயசா க்காகத் ட் ப்படலாம். ௪

தன் மக்க க் ள்ேள ெபரியவனாகிய

அவன் ேவெறா வ க்காக ம்

தன்ைனப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்கித்

ட் ப்ப த்தக் டா . ௫அவர்கள் தங்கள்

தைலைய ெமாட்ைடய க்காம ம்,

தங்கள் தா யின் ஓரங்கைளச்

சிைரத் க்ெகாள்ளாம ம், தங்கள் உடைலக்

ற க்ெகாள்ளாம ம் இ ப்பார்களாக. ௬

தங்கள் ேதவ ைடய நாமத்ைதப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக்காமல்அவ க்ேகற்ற பரி த்தராக

இ ப்பார்களாக; அவர்கள் ெயேகாவாவின்

தகனப கைள ம் தங்கள் ேதவ ைடய

அப்பத்ைத ம் ெச த் கிறவர்களாதலால்

பரி த்தராக இ க்கேவண் ம். ௭ அவர்கள்

தங்கள் ேதவ க் ப் பரி த்தமானவர்கள்,

ஆைகயால் ேவசிையயாகி ம், கற்ைப

இழந்தவைளயாகி ம் தி மணம்

ெசய்யக் டா ; தன் கணவனாேலவிவாகரத்

ெசய்யப்பட்ட ெபண்ைண ம் தி மணம்

ெசய்யக் டா . ௮ அவன் ேதவ ைடய



ேலவியராகமம் 509

அப்பத்ைதச் ெச த் கிறப யால் அவைனப்

பரி த்தப்ப த்தேவண் ம்; உங்கைளப்

பரி த்தமாக் கிற ெயேகாவாகிய நான்

பரி த்தராக இ க்கிறப யால், அவ ம்

உனக் ன்பாகப் பரி த்தனாக இ ப்பானாக.

௯ஆசாரிய ைடய மகள், ேவசித்தனம்ெசய் ,

தன்ைனப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினால்,

அவள் தன் தகப்பைன ம் பரி த்தக்

ைலச்சலாக் கிறாள்; அவள் ெந ப்பிேல

ட்ெடரிக்கப்படக்கடவள். ௧0 “தன்

சேகாதரர்க க் ள்ேளபிரதானஆசாரியனாக

தன் தைலயில் அபிேஷகத்ைதலம்

ஊற்றப்பட்டவ ம், அவ க் ரிய

உைடகைள அணி ம்ப பிரதிஷ்ைட

ெசய்யப்பட்டவ மாகஇ க்கிறவன் எவேனா,

அவன் தன் தைலப்பாைகையஎ க்காம ம்,

தன்உைடகைளக்கிழ த் க்ெகாள்ளாம ம்,

௧௧ சடலம் கிடக் ம் இடத்தில் ேபாகாம ம்,

தன் தகப்ப க்காக ம், தாய்க்காக ம்

தன்ைனத் ட் ப்ப த்திக்ெகாள்ளாம ம், ௧௨

பரி த்த ஸ்தலத்தி ந் றப்படாம ம்

தன் ேதவ ைடய பரி த்த ஸ்தலத்ைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்காம ம்

இ ப்பானாக; அவ ைடய ேதவனின்

அபிேஷக ைதலம் என் ம் கி டம்

அவன்ேமல் இ க்கிறேத: நான் ெயேகாவா.

௧௩ கன்னியாக இ க்கிற ெபண்ைண

அவன் தி மணம்ெசய்யேவண் ம். ௧௪

விதைவையயானா ம் விவாகரத்
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ெசய்யப்பட்டவைளயானா ம்

கற் க் ைலந்தவைளயானா ம்

ேவசிையயானா ம் தி மணம்ெசய்யாமல், தன்

மக்க க் ள்ேள ஒ கன்னிைகையத்

தி மணம்ெசய்யக்கடவன். ௧௫ அவன் தன்

வித்ைதத் தன் மக்க க் ள்ேள பரி த்தக்

ைலச்சலாக்காமல் இ ப்பானாக; நான்

அவைனப் பரி த்தமாக் கிற ெயேகாவா என்

ெசால் என்றார். ௧௬ பின் ம் ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௭ “ ஆேராேனாேட

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்: உன்

சந்ததியா க் ள்ேள உடல்ஊன ள்ளவன்

தைல ைறேதா ம் ேதவ ைடயஅப்பத்ைதச்

ெச த் ம்ப ேசரக் டா . ௧௮ஊன ள்ள

ஒ வ ம்அ கக் டா ; டனானா ம்,

சப்பாணியானா ம், கின அல்ல

ண்ட உ ப் ள்ளவனானா ம், ௧௯ கால்

ஒ ந்தவனானா ம், ைகஒ ந்தவனானா ம்,

௨0 ன் வி ந்தவனானா ம்,

ள்ளமானவனானா ம், கண் பார்ைவ

இழந்தவனானா ம், ெசாறயனானா ம்,

அச உள்ளவனானா ம், விைத

ந ங்கினவனானா ம்அ கக் டா . ௨௧

ஆசாரியனாகியஆேரானின் சந்ததியாரில் உடல்

ஊன ள்ள ஒ வ ம் ெயேகாவாவின்

தகனப கைளச் ெச த்த வரக் டா ; அவன்

உடல் ஊன ள்ளவனாக இ ப்பதால்,

அவன் ேதவ ைடய அப்பத்ைதச் ெச த்த

வரக் டா . ௨௨ அவன் தன் ேதவ ைடய
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அப்பமாகிய மகா பரி த்தமானைவகளி ம்

மற்ற பரி த்தமானைவகளி ம்

சாப்பிடலாம். ௨௩ ஆனா ம் அவன் உடல்

ஊன ள்ளவன், ஆைகயால், அவன்

என் பரி த்த ஸ்தலங்கைளப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக்காதப க் த் திைரக் ள்ேள

ேபாகாம ம் ப டத்தின்அ கில் ேசராம ம்

இ ப்பானாக; நான் அவர்கைளப்

பரி த்தமாக் கிற ெயேகாவா என் ெசால்”

என்றார். ௨௪ ேமாேசஇைவகைளஆேராேனா ம்

அவன் மகன்கேளா ம் இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவேரா ம் ெசான்னான்.

௨௨

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨ “இஸ்ரேவல் மக்கள் எனக்ெகன் நியம த் ச்

ெச த் கிற பரி த்தப் ெபா ட்கைளக் ற த்

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

என் பரி த்த நாமத்ைதப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக்காதப எச்சரிக்ைகயாக

இ க்கேவண் ம் என் அவர்க க் ச் ெசால்;

நான் ெயேகாவா. ௩அன்ற ம் அவர்கைள

ேநாக்கி: உங்கள் தைல ைறகளி ள்ள

சந்ததியாரில் யாராவ தான்

ட் ப்பட் க் ம்ேபா , இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெயேகாவா க் நியம த் ச் ெச த் கிற

பரி த்தமானைவகள்அ கில் ேசர்ந்தால், அந்த

ஆத் மா என் சந்நிதியில் இல்லாதப

அ ப் ண் ேபாவான் என் ெசால்; நான்

ெயேகாவா. ௪ஆேரானின் சந்ததியாரில் எவன்

ெதா ேநாயாளிேயா, எவன் விந் கழதல்
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உள்ளவேனா, அவன் த்தமா ம்வைர

பரி த்தமானைவகளில் சாப்பிடக் டா ;

பிணத்தினாேல ட்டானைவகளில்

எைதயாகி ம் ெதாட்டவ ம், விந்

கழ ந்தவ ம், ௫ ட் ப்ப த் கிற யாெதா

ஊ ம் பிராணிையயாகி ம் ட் ள்ள

மனிதைனயாகி ம் ெதாட்டவ ம், ௬

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான்;

அவன் தண் ரில் ளிக் ம்வைர

பரி த்தமானைவகளில் சாப்பிடக் டா . ௭

ரியன் மைறந்தபின் த்தமாக இ ப்பான்;

அதன்பின் அவன்பரி த்தமானைவகளில்

சாப்பிடலாம்;அ அவ ைடயஆகாரம். ௮

தானாகச் ெசத்தைத ம் ண்டைத ம்

அவன் சாப்பி கிறதினாேல தன்ைனத்

ட் ப்ப த்தக் டா ; நான் ெயேகாவா. ௯

ஆைகயால் பரி த்தமானைத அவர்கள்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் கிறதினாேல,

பாவம் மந் அதன் காரணமாக

மரணமைடயாம க்க, என்கட்டைளையக்

காக்கக்கடவர்கள்; நான் அவர்கைளப்

பரி த்தமாக் கிற ெயேகாவா. ௧0 “அந்நியன்

ஒ வ ம் பரி த்தமானைவகளில்

சாப்பிடக் டா ; ஆசாரியன் ட் ல்

தங்கியி க்கிறவ ம் ேவைல

ெசய்கிறவ ம் பரி த்தமானதில்

சாப்பிடக் டா . ௧௧ ஆசாரியனால்

பணத்திற் வாங்கப்பட்டவ ம், அவன்

ட் ேல பிறந்தவ ம் அவ ைடய
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ஆகாரத்தில் சாப்பிடலாம். ௧௨ஆசாரிய ைடய

மகள் அந்நிய க் வாழ்க்ைகப்பட்டால்,

அவள்பரி த்தமானைவகளின் பைடப்பிேல

சாப்பிடக் டா . ௧௩விதைவயான,அல்ல

விவாகரத் ெசய்யப்பட்டவளான

ஆசாரிய ைடய மகள் பிள்ைள

இல்லாதி ந் , தன் தகப்ப ைடய ட் ல்

தன் ைடய இளவயதில் இ ந்த ேபால

தி ம்பவந் இ ந்தாெளன்றால்,

அவள் தன் தகப்ப ைடய ஆகாரத்தில்

சாப்பிடலாம்;அந்நியனாகியஒ வ ம்அதில்

சாப்பிடக் டா . ௧௪ “ஒ வன் அறயாமல்

பரி த்தமானதில் சாப்பிட் ந்தால், அவன்

அதிேலஐந்தில் ஒ பங் அதிகமாக ேசர்த்

பரி த்தமானைவக டன் ஆசாரிய க் க்

ெகா க்கக்கடவன். ௧௫ அவர்கள்

ெயேகாவா க் ப் பைடக்கிற இஸ்ரேவல்

மக்க ைடய பரி த்தமானைவகைளப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்காம ம், ௧௬

அைவகைளச் சாப்பி கிறதினால்

அவர்கள்ேமல் ற்றமான அக்கிரமத்ைதச்

மரச்ெசய்யாம ம் இ ப்பார்களாக; நான்

அவர்கைளப் பரி த்தமாக் கிற ெயேகாவா

என் ெசால்” என்றார். ௧௭ பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௮ “

ஆேராேனா ம்அவ ைடயமகன்கேளா ம்

இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவேரா ம்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

இஸ்ரேவல் ம்பத்தாரி ம் இஸ்ரேவ ல்
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தங் கிற அந்நியர்களி ம் தங்க ைடய

ெபா த்தைனகளின்ப யாகி ம்

உற்சாகத்தின்ப யாகி ம் சர்வாங்க

தகனப களாகக் ெயேகாவா க் த்

தங்கள் காணிக்ைகைய எவர்கள்

ெச த்தப்ேபாகிறார்கேளா, ௧௯

அவர்கள் தங்கள் மனதின்ப ேய

மா களிலாகி ம் ஆ களிலாகி ம்

ெவள்ளா களிலாகி ம் ப தற்ற ஒ

ஆைணப்பி த் வந் ெச த் வார்களாக.

௨0 ஊன ள்ள ஒன்ைற ம்

ெச த்தேவண்டாம்; அ உங்கள்நிம த்தம்

அங் கரிக்கப்ப வதில்ைல. ௨௧ ஒ வன்

விேசஷ த்த ெபா த்தைனயாயாவ ,

உற்சாகமாயாவ , ெயேகாவா க்

மா களிலாகி ம் ஆ களிலாகி ம்

சமாதானப கைளச்ெச த்தப்ேபானால்,அ

அங் கரிக்கப்ப ம்ப , ஒ ஊனமல்லாமல்

உத்தமமாக இ க்கேவண் ம். ௨௨ ,

எ ம் ற ந்தைவ, டம், கட் கள்

உள்ளைவ, ெசாற , ண் த ய ைறபா

உள்ளைவகைள ங்கள் ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தாம ம், அைவகளாேல

ெயேகாவா க் ப் ப டத்தின்ேமல்

தகனப யிடாம ம் இ ப் ர்களாக. ௨௩

ண்ட அல்ல கின உ ப் ள்ள

மாட்ைட ம் ஆட்ைட ம் உற்சாகப யாக

ெச த்தலாம்; ெபா த்தைனக்காக அ

அங் கரிக்கப்படமாட்டா . ௨௪ விைத
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ந ங்கினைத ம், ெநா ங்கினைத ம்,

காயப்பட்டைத ம், விைத

அ க்கப்பட்டைத ம் ங்கள் ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தாம ம், அைவகைள உங்கள்

ேதசத்தில் ப யிடாம ம் இ ப் ர்களாக. ௨௫

அந்நியர்களின் ைகயி ம் இப்ப ப்பட்டைத

வாங்கி, ேதவ க் அப்பமாகச்

ெச த்தேவண்டாம்;அைவகளின் ைறபா ம்,

ஊன ம்அைவகளில் இ க்கிற ;அைவகள்

உங்க க்காக அங் கரிக்கப்ப வதில்ைல

என் ெசால்” என்றார். ௨௬ பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௭ “ஒ

கன்றாவ ெசம்மறயாட் க் ட் யாவ ,

ெவள்ளாட் க் ட் யாவ பிறந்தால்,

அ ஏ நாட்கள் தன் தாயினிடத்தில்

இ ப்பதாக; எட்டாம் நாள் தல் அ

ெயேகாவா க் த் தகனப யாக

அங் கரிக்கப்ப ம். ௨௮ ப ைவ ம்

அதின் கன்ைற ம், ஆட்ைட ம் அதின்

ட் ைய ம்ஒேர நாளில் ெகால்லேவண்டாம்.

௨௯ ெயேகாவா க் நன்றப ையச்

ெச த் ர்களானால் மனப் ர்வமாகஅைதச்

ெச த் ர்களாக. ௩0அந்நாளிேலேயஅைதச்

சாப்பிட் விடேவண் ம்;வி யற்காலம்வைர

ங்கள் அதில் ஒன்ைற ம் தியாக

ைவக்கேவண்டாம்; நான் ெயேகாவா. ௩௧

“ ங்கள் என் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ெசய்யக்கட ர்கள்; நான்

ெயேகாவா. ௩௨ என் பரி த்த நாமத்ைதப்
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பரி த்தக் ைலச்சலாக்காமல் இ ப் ர்களாக;

நான் இஸ்ரேவல் மக்கள் ந ேவ பரி த்தர்

என் மதிக்கப்ப ேவன்; நான் உங்கைளப்

பரி த்தமாக் கிற ெயேகாவா. ௩௩ நான்

உங்க க் ேதவனாக இ ப்பதற்காக,

உங்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்ேதன்; நான் ெயேகாவா என்

ெசால்” என்றார்.

௨௩

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨ “ இஸ்ரேவல்மக்களிடம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: சைப வந்

பரி த்த நாட்களாக அ சரிக் ம்ப ,

ங்கள் றேவண் ய ெயேகாவா ைடய

பண் ைக நாட்களாவன: ௩ “ஆ நாட்க ம்

ேவைலெசய்யேவண் ம்; ஏழாம்நாள்

பரி த்த சைப தலான ஓய் நாள்,

அதில் ஒ ேவைல ம் ெசய்யேவண்டாம்;

அ உங்கள் யி ப் களிெலல்லாம்

ெயேகாவா க்ெகன் ஓய்ந்தி க் ம்

நாளாக இ ப்பதாக. ௪ “சைப வந்

பரி த்தமாக அ சரிக் ம்ப , ங்கள்

ற த்தகாலத்தில் அறவிக்கேவண் ய

ெயேகாவாவின் பண் ைககளாவன:

௫ தலாம் மாதம் பதினான்காம் ேததி

மாைலேநரமாகிய ேவைளயிேலெயேகாவாவின்

பஸ்கா பண் ைக ம், ௬ அந்த மாதம்

பதிைனந்தாம் ேததியிேல, ெயேகாவா க் ப்

ளிப்பில்லாத அப்பப்பண் ைக மாக

இ க் ம்; ஏ நாட்கள் ளிப்பில்லாத
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அப்பங்கைளச் சாப்பிடேவண் ம். ௭ தலாம்

நாள் உங்க க் ப் பரி த்தமான சைப தல்;

அதிேலசாதாரணமானயாெதா ேவைல ம்

ெசய்யேவண்டாம். ௮ ஏ நாட்க ம்

ெயேகாவா க் த் தகனப யிடேவண் ம்;

ஏழாம்நாள் பரி த்தமானசைப தல்;அதில்

சாதாரணமான யாெதா ேவைல ம்

ெசய்யக் டா என் ெசால்” என்றார். ௯

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧0 “

இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: நான் உங்க க் க்

ெகா க் ம் ேதசத்தில் ங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந் ,

அதின் விைளச்சைலஅ க் ம்ேபா , உங்கள்

அ ப்பின் தற்பலனாகிய ஒ கதிர்க்கட்ைட

ஆசாரியனிடத்தில் ெகாண் வரக்கட ர்கள்.

௧௧உங்க க்காகஅ அங் கரிக்கப்ப ம்ப ,

ஆசாரியன் அந்தக் கதிர்க்கட்ைட

ஓய் நா க் ம நாளில் ெயேகாவாைடய

சந்நிதியில் அைசவாட்டேவண் ம். ௧௨

ங்கள் அந்தக் கதிர்க்கட்ைட அைசவாட் ம்

நாளில் ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்க

தகனப யாக ஒ வய ைடய ப தற்ற ஒ

ஆட் க் ட் ைய ம், ௧௩ ெயேகாவா க்

ந மண வாசைனயான தகனப யாக ஒ

மரக்கா ேல பத்தில் இரண் பங்கான ம்

எண்ெணயிேல பிைசந்த மான ெமல் ய

மாவாகியஉண ப ைய ம், திராட்ைசப்பழ

ரசத்திேல காற்ப யாகிய பானப ைய ம்

ெச த்தக்கட ர்கள். ௧௪உங்கள் ேதவ க் க்
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காணிக்ைகைய ங்கள் ெகாண் வ ம்

அந்தநாள்வைர, அப்ப ம் வாட் ய கதிைர ம்

பச்ைசக்கதிைர ம் சாப்பிடேவண்டாம்; இ

உங்க ைடய யி ப் களிெலல்லாம்

உங்கள் தைல ைறேதா ம்

ைகக்ெகாள்ளேவண் ய நிரந்தரமான

கட்டைள. ௧௫ “ ங்கள் அைசவாட் ம்

கதிர்க்கட்ைடக் ெகாண் வ ம் ஓய் நா க்

ம நாள் தற்ெகாண் எண்ணத் வங்கி,

ஏ வாரங்கள் ந்தபின் , ௧௬ ஏழாம்

ஓய் நா க் ம நாளாகிய ஐம்பதாம்

நாள்வைர கணக்கிட் , ெயேகாவா க் ப்

திய உண ப ையச் ெச த்தக்கட ர்கள்.

௧௭ ங்கள் ஒ மரக்கா ேலபத்தில் இரண்

பங்காகிய ெமல் ய மாவிேல ளிப்பாக

ேவகைவக்கப்பட்ட அைசவாட் ம்

காணிக்ைகயாக இ க்கிற இரண்

அப்பங்கைள உங்கள் களி ந்

ேயேகாவாக்ெகன் தற்பலனாகக்

ெகாண் வந் , ௧௮ அப்பத்ேதாேட டக்

ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்கதகனப யாக,

ஒ வய ைடய ப தற்ற ஏ

ஆட் க் ட் கைள ம், ஒ காைளைய ம்,

இரண் ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

தகனப யாக அைவக க் ரிய

உண ப ைய ம், பானப ைய ம்

ெச த்தி, ௧௯ ெவள்ளா களில் ஒ

கடாைவப் பாவநிவாரணப யாக ம்,
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ஒ வய ைடயஇரண் ஆட் க் ட் கைளச்

சமாதானப யாக ம் ெச த்தக்கட ர்கள்.

௨0 அைவகைள ஆசாரியன்

தற்பலனாகிய அப்பத்ேதா ம்

இரண் ஆட் க் ட் கேளா ங் ட

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்அைசவாட் ம்

ப யாக அைசவாட்டக்கடவன்;

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமாகியஅைவகள்

ஆசாரிய ைடயைவகளா ம். ௨௧அந்த நாள்

உங்க க் ச் சைப ம் பரி த்த நாள் என்

றேவண் ம்; அதிேல சாதாரணமான

யாெதா ேவைல ம் ெசய்யக் டா ;

இ உங்கள் களிெலல்லாம் உங்கள்

தைல ைறேதா ம்ைகக்ெகாள்ளேவண் ய

நிரந்தரமான கட்டைள. ௨௨ “உங்கள்

ேதசத்தின் விைளச்சைல ங்கள்

அ க் ம்ேபா , வய ன் ஓரத்தில்

இ க்கிறைத ற்ற ம் அ க்காம ம்,

சிந்திக்கிடக்கிற கதிர்கைளப் ெபா க்காம ம்,

எளியவ க் ம் அந்நிய க் ம் அைவகைள

விட் விடேவண் ம்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா என் ெசால்” என்றார். ௨௩பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௪ “

இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: உங்க க் ஏழாம்

மாதம் தலாம்ேததி எக்காளச்சத்தத்தால்

நிைன தலாகக் ெகாண்டா கிற

பண் ைக என்கிற சைப ம் பரி த்த

ஓய் நாளாக இ ப்பதாக. ௨௫ அதிேல
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சாதாரணமான யாெதா ேவைல ம்

ெசய்யாமல், ெயேகாவா க் த் தகனப

ெச த்தேவண் ம் என் ெசால்” என்றார். ௨௬

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௭

“அந்தஏழாம் மாதம் பத்தாந்ேததி உங்க க் ப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம் நா ம் சைப ம்

பரி த்தநா மாக இ ப்பதாக; அப்ெபா

ங்கள் உங்கள் ஆத் மாக்கைளத்

தாழ்ைமப்ப த்தி, ெயேகாவா க் த் தகனப

ெச த்தக்கட ர்கள். ௨௮ அந்த நாள்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் உங்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யப்ப ம் பாவநிவாரண நாளாக

இ க்கிறப யால், அதிேல யாெதா ேவைல ம்

ெசய்யேவண்டாம். ௨௯அந்நாளிேல தன்ைனத்

தாழ்ைமப்ப த்தாத எந்த ஆத் மா ம்

தன் மக்க க் ள் இல்லாதப க்

அ ப் ண் ேபாவான். ௩0அந்நாளிேல ஒ

ஆத் மா யாெதா ேவைலையச் ெசய்தால்,

அந்த ஆத் மாைவ அவன் மக்களின்

ந விேலைவக்காமல்அழ ப்ேபன். ௩௧அதில்

ங்கள் எந்த ேவைல ம் ெசய்யாதி ப்ப

உங்கள் களிெலல்லாம் உங்கள்

தைல ைறேதா ம்ைகக்ெகாள்ளேவண் ய

நிரந்தரமானகட்டைள. ௩௨அ உங்க க்

விேசஷ த்த ஓய் நாள்; அதில் உங்கள்

ஆத் மாக்கைளத் தாழ்ைமப்ப த்தேவண் ம்;

அந்த மாதத்தின் ஒன்பதாம்ேததி மாைல

வக்கி, ம நாள் மாைலவைர உங்கள்
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ஓய்ைவ அ சரிப் ர்களாக” என்றார்.

௩௩ பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௩௪ “ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்: அந்த

ஏழாம் மாதம் பதிைனந்தாம்ேததி தல்

ஏ நாட்க ம் ெயேகாவா க்

அ சரிக் ம் டாரப்பண் ைகயாக

இ ப்பதாக. ௩௫ தலாம் நாள் சைப ம்

பரி த்தநாள்; அதிேல சாதாரணமான

யாெதா ேவைல ம் ெசய்யக் டா .

௩௬ ஏ நாட்க ம் ெயேகாவா க் த்

தகனப ெச த்தக்கட ர்கள்; எட்டாம் நாள்

உங்க க் ச் சைப ம் பரி த்தநாள்;

அதிேல ெயேகாவா க் த் தகனப

ெச த்தக்கட ர்கள்; அ அ சரிக்கப்ப ம்

நாள்; அதிேல சாதாரணமான யாெதா

ேவைல ம் ெசய்யேவண்டாம். ௩௭ “ ங்கள்

ெயேகாவா ைடய ஓய் நாட்களில்

ெச த் வ ம் தவிர, ங்கள்

ெயேகாவா க் ப் பைடக்கிற உங்கள் எல்லாக்

காணிக்ைகக ம் ெபா த்தைனக ம்

உற்சாகப க ம் தவிர, ௩௮ ங்கள்அந்தந்த

நா க் த்தக்கதாகக் ெயேகாவா க் ச்

சர்வாங்க தகனப , உண ப ,

இரத்தப , பானப தலானைவகைளச்

ெச த் ம்ப சைப வந் ,

பரி த்தமாக அ சரிப்பதற்காக ங்கள்

அறவிக்கேவண் ய ெயேகாவா ைடய

பண் ைககள் இைவகேள. ௩௯ “நிலத்தின்
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பலைன ங்கள் ேசர்த் ைவக் ம்

ஏழாம் மாதம் பதிைனந்தாம்ேததி தல்

ெயேகாவா க் ப் பண் ைகையஏ நாட்கள்

அ சரிப் ர்களாக; தலாம் நாளி ம்

ஓய் ; எட்டாம் நாளி ம் ஓய் . ௪0 தல்

நாளிேல அலங்காரமான மரங்களின்

பழங்கைள ம் ேப ச்ைச மரங்களின்

ஓைலகைள ம் தைழத்தி க்கிற மரங்களின்

கிைளகைள ம் ஆற்றலரிகைள ம்

ெகாண் வந் , உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ஏ நாட்க ம்

மகிழ்ச்சியாக இ ங்கள். ௪௧ வ டந்ேதா ம்

ஏ நாட்கள் ெயேகாவா க் இந்தப்

பண் ைகையஅ சரிப் ர்களாக; இ உங்கள்

தைல ைறேதா ம்ைகக்ெகாள்ளேவண் ய

நிரந்தரமான கட்டைள; ஏழாம் மாதத்தில்

அைத அ சரிக்கேவண் ம். ௪௨ நான்

இஸ்ரேவல் மக்கைளஎகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தேபா , அவர்கைளக்

டாரங்களில் யி க்கச்ெசய்தைதஉங்கள்

சந்ததியார் அற ம்ப க் , ௪௩ ஏ நாட்கள்

டாரங்களில் யி க்கேவண் ம்;

இஸ்ரேவ ல் பிறந்தவர்கள் எல்ேலா ம்

டாரங்களில் யி க்கேவண் ம்; நான்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா என்

ெசால்” என்றார். ௪௪ அப்ப ேய ேமாேச

ெயேகாவா ைடயபண் ைககைளஇஸ்ரேவல்

மக்க க் த் ெதரிவித்தான்.
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௨௪

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “ த் விளக் எப்ெபா ம்

எரிந் ெகாண் க் ம்ப அதற்காக

இ த் ப்பிழ ந்த ெதளிவான ஒ வ

எண்ெணையஇஸ்ரேவல் மக்கள் உன்னிடத்தில்

ெகாண் வ ம்ப அவர்க க் க்

கட்டைளயி . ௩ ஆசரிப் க் டாரத்தில்

மகா பரி த்த ஸ்தலத்தின் திைரக்

ெவளிப் றமாகஆேரான்அைதஎப்ெபா ம்

மாைலெதாடங்கி வி யற்காலம்வைர

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் எரி ம்ப

ஏற் வானாக; இ உங்கள் தைல ைறேதா ம்

ைகக்ெகாள்ளேவண் ய நிரந்தரமான

கட்டைள. ௪ அவன் எப்ெபா ம்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் பரி த்தமான

த் விளக்கின்ேமல்இ க்கிறவிளக் கைள

எரியைவக்கக்கடவன். ௫ “அன்ற ம்

ெமல் ய மாைவ எ த் , அைதப்

பன்னிரண் அப்பங்களாகச் வாயாக;

ஒவ்ெவா அப்ப ம் மரக்கா ேல

பத்தில் இரண் பங் மாவினால்

ெசய்யப்படேவண் ம். ௬ அைவகைள

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் பரி த்தமான

ேமைஜயின்ேமல் இரண் அ க்காக,

ஒவ்ெவா அ க்கி ம்ஆ ஆ அப்பங்கள்

இ க் ம்ப யாக ைவத் , ௭ ஒவ்ெவா

அ க்கி ம் த்தமான பவர்க்கம்

ேபாடக்கடவாய்; அ அப்பத் டன்

இ ந் , நன்றயின் அைடயாளமாகக்



ேலவியராகமம் 524

ெயேகாவா க்ேகற்றதகனப யாகஇ க் ம்.

௮அப்பத்ைதநிரந்தரமானஉடன்ப க்ைகயாக

இஸ்ரேவல் மக்கள்ைகயிேலவாங்கி, ஓய் நாள்

ேதா ம் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அ க்கிைவப்பானாக. ௯அ ஆேராைன ம்

அவ ைடயமகன்கைள ம் ேச ம்; அைதப்

பரி த்த இடத்திேல சாப்பி வார்களாக;

நிரந்தரமானகட்டைளயாகெயேகாவா க் ச்

ெச த்தப்ப ம் தகனப களில் அ

அவ க் மகா பரி த்தமாக இ க் ம்”

என்றார். ௧0 அக்காலத்திேல இஸ்ரேவைலச்

சார்ந்த ெபண் க் ம் எகிப்தியஆ க் ம்

பிறந்த மகனாகிய ஒ வன் இஸ்ரேவல்

மக்கேளா றப்பட் வந்தி ந்தான்; இவ ம்

இஸ்ரேவலனாகிய ஒ மனித ம் காம ேல

சண்ைடயிட்டார்கள். ௧௧ அப்ெபா

இஸ்ரேவைலச் சார்ந்த அந்தப் ெபண்ணின்

மகன் ெயேகாவாவின் நாமத்ைத நிந்தித் த்

ஷ த்தான். அவைன ேமாேசயினிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள். அவ ைடய

தாயின் ெபயர் ெசேலாம த்; அவள்

தாண் ேகாத்திரத்தானாகிய திப்ரியின்

மகள். ௧௨ ெயேகாவாவின் வாக்கினாேல

தங்க க் உத்திர வ ம்வைர,அவைனக்

காவ ல்ைவத்தார்கள். ௧௩ அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௪

“ ஷ த்தவைன காம ற் ெவளிேய

ெகாண் ேபா; ேகட்டவர்கள் எல்ேலா ம்

தங்கள்ைககைளஅவ ைடய தைலயின்ேமல்



ேலவியராகமம் 525

ைவப்பார்களாக; பின் சைபயார் எல்ேலா ம்

அவைனக் கல்ெலறவார்களாக. ௧௫

ேம ம் இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்கி:

எவனாகி ம் தன் ேதவைனத் ஷ த்தால்,

அவன் தன் பாவத்ைதச் மப்பான். ௧௬

ெயேகாவா ைடயநாமத்ைதநிந்திக்கிறவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்; சைபயார்

எல்ேலா ம் அவைனக் கல்ெலறயேவண் ம்;

அந்நியனானா ம் இஸ்ரேவலனானா ம்

ெயேகாவாவின் நாமத்ைதத் ஷ க்கிறவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௭ “ஒ

மனிதைனக் ெகால் கிறவன் எவேனா

அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௮

ம கத்ைதக் ெகான்றவன் ம கத்திற்

ம கம் ெகா க்கக்கடவன். ௧௯ “ஒ வன்

மற்றவைன ஊனப்ப த்தினால், அவன்

ெசய்தப ேயஅவ க் ம் ெசய்யப்படக்கடவ .

௨0 ெநா க் த க் ெநா க் தல்,

கண் க் க் கண், பல் க் ப் பல்; அவன்

ஒ மனிதைன ஊனப்ப த்தின ேபால

அவ ம் ஊனப்ப த்தப்படேவண் ம். ௨௧

ம கத்ைதக் ெகான்றவன் அதற் பதிலாக

ேவ ம கம் ெகா க்கேவண் ம்; மனிதைனக்

ெகான்றவேனாெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்.

௨௨ உங்களில் அந்நிய க் ம்

இஸ்ரேவலர்க க் ம் ஒேர நியாயம்

இ க்கேவண் ம்; நான் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா என் ெசால்” என்றார். ௨௩

அப்ப ேய, நிந்தித்தவைன காம ற்
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ெவளிேய ெகாண் ேபாய், அவைனக்

கல்ெலற ம்ப ேமாேசஇஸ்ரேவல்மக்களிடம்

ெசான்னான்; ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய ெசய்தார்கள்.

௨௫

ெயேகாவா னாய்மைலயில்

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨ “ இஸ்ரேவல்

மக்களிடம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: நான் உங்க க் க்

ெகா க் ம் ேதசத்திேல ங்கள் ேபாய்ச்

ேசர்ந்தபின் , ேதசம் ெயேகாவா க்ெகன்

ஓய் ெகாண்டாடேவண் ம். ௩

ஆ வ டங்கள் உன் வயைலவிைதத் , உன்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் கிைளந க்கி,

அதின் பலைனச் ேசர்ப்பாயாக. ௪

ஏழாம் வ டத்திேலா, ேதசத்திற்

ெயேகாவா க்ெகன் ஓய்ந்தி க் ம்

ஓய்வாக இ க்கேவண் ம்; அதில்

உன் வயைல விைதக்காம ம், உன்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் கிைளந க்காம ம்,

௫ தானாக விைளந் பயிரானைத

அ க்காம ம், கிைளந க்காமல்விட்ட

திராட்ைசச்ெச யின் பழங்கைளச்

ேசர்க்காம ம் இ ப்பாயாக; ேதசத்திற்

அ ஓய் வ டமாக இ ப்பதாக. ௬

ேதசத்தின் ஓய்விேல விைளகிற உங்க க்

ஆகாரமாக இ ப்பதாக; உன் ைடய

ேவைலக்கார க் ம், ேவைலக்காரிக் ம்,

க்கார க் ம், உன்னிடத்தில் தங் கிற

அந்நிய க் ம், ௭உன் நாட் ம கத்திற் ம்,
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உன் ேதசத்தில் இ க்கிற காட் ம கத்திற் ம்

அதில்விைளந்தி ப்பெதல்லாம்ஆகாரமாக

இ ப்பதாக. ௮ “ேம ம், ஏ ஓய்

வ டங்க ள்ள ஏ ஏ வ டங்கைளக்

கணக்கி வாயாக; அந்த ஏ ஓய்

வ டங்க ம் நாற்பத்ெதான்ப

வ டங்களா ம். ௯ அப்ெபா ம்

ஏழாம் மாதம் பத்தாந்ேததியில்

எக்காளச்சத்தம்ெதானிக்கச்ெசய்யேவண் ம்;

பாவநிவாரணநாளில் உங்கள் ேதசெமங் ம்

எக்காளச்சத்தம்ெதானிக்கச்ெசய்யேவண் ம்.

௧0 “50 வ வ டத்ைதப் பரி த்தமாக்கி,

ேதசெமங் ம் அதின் மக்க க்ெகல்லாம்

வி தைல றக்கட ர்கள்; அ உங்க க்

பி வ டம்; அதிேல உங்களில்

ஒவ்ெவா வ ம் தன்தன் ெசாந்த இடத்திற் ம்,

ம்பத்திற் ம் தி ம்பிப் ேபாகக்கடவன்.

௧௧ அந்த ஐம்பதாம் வ டம் உங்க க்

பி வ டமாக இ ப்பதாக; அதிேல

விைதக்காம ம், தானாக விைளந்

பயிரானைதஅ க்காம ம், கிைளந க்காமல்

விடப்பட்டதிராட்ைசச்ெச யின் பழங்கைளச்

ேசர்க்காம ம் இ ப் ர்களாக. ௧௨அ பி

வ டம்; அ உங்க க் ப் பரி த்தமாக

இ க்கேவண் ம்; அந்த வ டத்தில்

வயல்ெவளியில் விைளந்தைவகைள ங்கள்

சாப்பிடேவண் ம். ௧௩ “அந்த பி வ டத்தில்

உங்களில் அவனவன் தன்தன் ெசாந்த

இடத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாகக்கடவன்.
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௧௪ ஆைகயால், பிற க் எைதயாவ

விற்றா ம், அவனிடத்தில் எைதயாவ

விைலெகா த் வாங்கினா ம்

ஒ வ க்ெகா வர் அநியாயம் ெசய்யக் டா .

௧௫ பி வ டத்திற் ப் பின்வ ம்

வ டங்களின் எண்ணிக்ைகக்ேகற்ப

பிறனிடத்தில் வாங் வாயாக; பல ள்ள

வ டங்களின் ெதாைகக்ேகற்பஅவன் உனக்

விற்பானாக. ௧௬ பல ள்ள வ டங்களின்

இலக்கத்ைதப் பார்த் அவன் உனக்

விற்கிறதினால், வ டங்களின் எண்ணிக்ைக

அதிகமானால் விைலேயற ம், வ டங்களின்

எண்ணிக்ைக ைறந்தால், விைல ைறய ம்

ேவண் ம். ௧௭ உங்களில் ஒ வ ம்

மற்றவ க் அநியாயம் ெசய்யக் டா ;

உன் ேதவ க் ப் பயப்படேவண் ம்;

நான் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா.

௧௮ “என் கட்டைளகளின்ப ெசய் ,

என் நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்

அைவகளின்ப நடக்கக்கட ர்கள்;

அப்ெபா ேதசத்திேல கமாகக்

யி ப் ர்கள். ௧௯ ம தன் பலைனத்

த ம்; ங்கள் தி ப்தியாகச் சாப்பிட் ,

அதில் கமாகக் யி ப் ர்கள். ௨0 ஏழாம்

வ டத்தில் எைதச் சாப்பி ேவாம்?

நாங்கள் விைதக்காம ம், விைளந்தைதச்

ேசர்க்காம ம் இ க்கேவண் ேம! என்

ெசால் ர்களானால், ௨௧ நான் ஆறாம்

வ டத்தில் உங்க க் ஆ ர்வாதத்ைதக்
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ைக வரச்ெசய்ேவன்; அ உங்க க்

ன் வ டங்களின் பலைனத் த ம். ௨௨

ங்கள் எட்டாம் வ டத்திேல விைதத் ,

ஒன்பதாம் வ டம்வைர பைழய பலனிேல

சாப்பி ர்கள்; அதின் பலன்விைள ம்வைர

பைழயபலைனச் சாப்பி ர்கள். ௨௩ “ேதசம்

என் ைடயதாக இ க்கிறதினால், ங்கள்

நிலங்கைள நிரந்தரமாக விற்கேவண்டாம்;

ங்கள் அந்நியர்க ம் என்னிடத்தில்

தற்காலக் க மாக இ க்கி ர்கள். ௨௪

உங்கள் ெசாந்தமான ேதசெமங் ம் நிலங்கைள

ட் க்ெகாள்ள இடங்ெகா க்கக்கட ர்கள்.

௨௫ “உங்கள் சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந் ,

தன் ெசாந்த இடத்திேல சிலைத விற்றால்,

அவன் உறவினன் ஒ வன் வந் , தன்

சேகாதரன் விற்றைத ட்கக்கடவன். ௨௬

அைத ட்க ஒ வ ம் இல்லாமல், தாேன

அைத ட்கத்தக்கவனானால், ௨௭

அைத விற்றபின் ெசன்ற வ டங்களின்

ெதாைகையக் கழ த் விட் , த ள்ள

ெதாைகைய உயர்த்தி, வாங்கினவ க் க்

ெகா த் , அவன் தன் ெசாந்த இடத்திற்

தி ம்பிப்ேபாகக்கடவன். ௨௮ அப்ப க்

ெகா ப்பதற்கான நிர்வாகம் அவ க்

இல்லாவிட்டால், அவன்விற்ற வாங்கினவன்

ைகயிேல பி வ டம்வைர இ ந் ,

பி வ டத்திேல அ வி தைலயா ம்;

அப்ெபா அவன்தன் ெசாந்த இடத்திற் த்

தி ம்பப்ேபாவான். ௨௯ “ஒ வன் மதில் ழ்ந்த
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பட்டணத்தி ள்ள தன் யி க் ம்

ட்ைட விற்றால், அைத விற்ற ஒ

வ டத்திற் ள் அைத ட் க்ெகாள்ளலாம்;

ஒ வ டத்திற் ள்ளாகேவ அைத

ட் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௩0

ஒ வ டத்திற் ள்ேள அைத

ட் க்ெகாள்ளாதி ந்தால், மதில் ழ்ந்த

பட்டணத்தி ள்ள அந்த

தைல ைறேதா ம்அைதவாங்கினவ க்ேக

உரியதா ம்; பி வ டத்தி ம் அ

வி தைலயாகா . ௩௧ மதில் ழப்படாத

கிராமங்களி ள்ள கேளா, ேதசத்தின்

நிலங்கள்ேபாலேவஎண்ணப்ப ம்; அைவகள்

ட்கப்படலாம்; பி வ டத்தில்அைவகள்

வி தைலயா ம். ௩௨ ேலவியர்களின்

ெசாந்த இடமாகிய பட்டணங்களி ள்ள

கைளேயா ேலவியர்கள் எக்காலத்தி ம்

ட் க்ெகாள்ளலாம். ௩௩ இஸ்ரேவல்

மக்க க் ள்ேள ேலவியர்க ைடய

பட்டணங்களி ள்ள கள் அவர்க க் ரிய

ெசாந்தமாக இ ப்பதால், ேலவியர்களிடத்தில்

அவ ைடயெசாந்தமானபட்டணத்தி ள்ள

ட்ைட ஒ வன் வாங்கினால், விற்கப்பட்ட

அந்த , பி வ டத்தில் வி தைலயா ம்.

௩௪ அவர்கள் பட்டணங்கைளச் ழ்ந்த

ெவளிநிலம் விற்கப்படக் டா ; அ

அவர்க க் நிரந்தர ெசாந்தமாக இ க் ம்.

௩௫ “உன் சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந் ,

வசதியில்லாமல் ேபானவனானால்அவைன
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ஆதரிக்கேவண் ம்; அந்நியைனப்ேபால ம்

தங்கவந்தவைனப்ேபால ம் அவன்

உன்ேனாேட பிைழப்பானாக. ௩௬ அவன்

ைகயில் வட் ையயாவ லாபத்ைதயாவ

வாங்காமல், உன் ேதவ க் ப் பயந் , உன்

சேகாதரன்உன் டன்பிைழக்கச் ெசய்வாயாக.

௩௭அவ க் உன் பணத்ைதவட் க் ம், உன்

தானியத்ைதலாபத்திற் ம் ெகா க்காேத. ௩௮

உங்க க் க் கானான் ேதசத்ைதக் ெகா த் ,

உங்க க் ேதவனாகஇ ப்பதற் , உங்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா நாேன.

௩௯ “உன் சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந் ,

உனக் விற்கப்பட் ப்ேபானால்,

அவைன அ ைமையப்ேபால

ேவைலெசய்ய ெந க்கேவண்டாம். ௪0

அவன் க்காரைனப்ேபால ம்

தங்கவந்தவைனப்ேபால ம் உன் டன்

இ ந் , பி வ டம்வைர உன்னிடத்தில்

ேவைலெசய்யேவண் ம். ௪௧ பின் , தன்

பிள்ைளகேளா ங் ட உன்ைனவிட்

விலகி, தன் ம்பத்தாரிடத்திற் ம் தன்

ற்பிதாக்களின் ெசாந்த இடத்திற் ம்

தி ம்பிப்ேபாகக்கடவன். ௪௨அவர்கள் நான்

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த

என் ைடய ேவைலக்காரர்கள்;ஆைகயால்,

அவர்கள்அ ைமகளாகவிற்கப்படக் டா .

௪௩ அவைனக் க னமாக நடத்தாமல், உன்

ேதவ க் ப் பயந்தி . ௪௪உனக் இ க் ம்
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ஆண்அ ைம ம் ெபண்அ ைம ம் ற்ற ம்

இ க்கிறஅந்நியமக்களாகஇ க்கேவண் ம்;

அவர்களில் ஆண் அ ைமைய ம் ெபண்

அ ைமைய ம் விைலக் வாங்கலாம்.

௪௫ உங்களிடத்திேல பரேதசிகளாய்த்

தங் கிற அந்நிய மக்களி ம், உங்கள்

ேதசத்தில் உங்களிடத்திேல பிறந்தி க்கிற

அவர்க ைடய ம்பத்தாரி ம் ங்கள்

உங்க க் அ ைமகைளக்ெகாண் ,

அவர்கைளஉங்க க் ச் ெசாந்தமாக்கலாம்.

௪௬ அவர்கைள உங்க க் ப்

பின்வ ம் உங்கள் சந்ததியா ம்

ெசாந்தமாக் ம்ப ங்கள் அவர்கைளச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளலாம்; என்ைறக் ம்

அவர்கள் உங்க க் அ ைமகளாக

இ க்கலாம்; உங்கள் சேகாதரர்களாகிய

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ஒ வைரெயா வர்

க னமாக நடத்தக் டா . ௪௭ “உன்னிடத்தில்

இ க்கிற பரேதசி ம் அந்நிய ம்

ெசல்வந்தனாயி க்க,அவனிடத்தில் இ க்கிற

உன் சேகாதரன் தரித்திரப்பட் , அந்தப்

பரேதசிக்காவ , அந்நிய க்காவ ,

பரேதசியின் ம்பத்தாரில் எவ க்காவ

அவன் விற்கப்பட் ப்ேபானால், ௪௮

அவன் விற்கப்பட் ப்ேபானபின் தி ம்ப

ட்கப்படலாம்; அவ ைடய சேகாதரர்களில்

ஒ வன் அவைன ட்கலாம். ௪௯

அவ ைடய தகப்பனின் சேகாதரனாவ ,

அந்தச் சேகாதர ைடய மகனாவ , அவன்
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ம்பத்தி ள்ள அவைனச் ேசர்ந்த

உறவினரில் யாராவ அவைன ட்கலாம்;

தன்னால் மானால், தன்ைனத்தாேன

ட் க்ெகாள்ளலாம். ௫0 அவன் தான்

விற்கப்பட்ட வ டம் வங்கி, பி

வ டம்வைரக் ம் உள்ள காலத்ைதத்

தன்ைன விைலக் வாங்கியவ டன்

கணக் ப் பார்க்கக்கடவன்; அவ ைடய

விைலக்கிரயம் க்கார ைடய

காலக்கணக் ப்ேபால, வ டத்ெதாைகக்

ஒப்பிட் ப்பார்க்கேவண் ம். ௫௧ இன் ம்

அேநக வ டங்கள் இ ந்தால், அவன் தன்

விைலக்கிரயத்திேல அைவக க் த்

தக்கைதத் தன்ைன ட் ம்ெபா ளாகத்

தி ம்பக்ெகா க்கக்கடவன். ௫௨ பி

வ டம்வைர தியாக இ க்கிற வ டங்கள்

ெகாஞ்சமாகஇ ந்தால்,அவேனாேட கணக் ப்

பார்த் , தன் வ டங்க க் த்தக்கைத,

தன்ைன ட் ம் ெபா ளாகத் தி ம்பக்

ெகா க்கேவண் ம். ௫௩இவன்வ டத்திற்

வ டம் ெபா ந்திக்ெகாண்ட

க்காரைனப்ேபால, அவனிடத்தில்

இ க்கேவண் ம்; அவன் இவைன உனக்

ன்பாக க னமாக நடத்தக் டா . ௫௪இப்ப

இவன் ட் க்ெகாள்ளப்படாதி ந்தால்,

இவ ம் இவேனா ட இவ ைடய

பிள்ைளக ம் பி வ டத்தில்

வி தைலயாவார்கள். ௫௫இஸ்ரேவல் மக்கள்

என் ஊழயக்காரர்கள்; அவர்கள் நான்
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எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த என்

ஊழயக்காரர்கேள; நான் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா.

௨௬

“ ங்கள் உங்க க் சிைலகைள ம்

உ வங்கைள ம் உண்டாக்காம ம்,

உங்க க் ச் சிைலைய நி த்தாம ம்,

சித்திரம்வ த்த கல்ைல வணங் வதற்காக

உங்கள் ேதசத்தில் ைவக்காம ம்

இ ப் ர்களாக; நான் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா. ௨என்ஓய் நாட்கைளஅ சரித் ,

என் பரி த்த ஸ்தலத்ைதக் ற த் ப்

பயபக்தியாக இ ப் ர்களாக; நான் ெயேகாவா.

௩ “ ங்கள் என் கட்டைளகளின்ப நடந் ,

என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ெசய்தால், ௪ நான்

ஏற்ற காலத்தில் உங்க க் மைழ

ெபய்யச்ெசய்ேவன்; ம தன் பலைன ம்,

ெவளியி ள்ள மரங்கள் தங்கள்

பழங்கைள ம் ெகா க் ம். ௫திராட்ைசப்பழம்

பற க் ம் காலம்வைரக் ம் ேபார ப் க் காலம்

இ க் ம்; விைதப் க் காலம்வைரக் ம்

திராட்ைசப்பழம் பற க் ம் காலம் இ க் ம்;

ங்கள் உங்கள் அப்பத்ைதத் தி ப்தியாகச்

சாப்பிட் , உங்கள் ேதசத்தில் கமாகக்

யி ப் ர்கள். ௬ ேதசத்தில் சமாதானத்ைதக்

கட்டைளயி ேவன்; தத்தளிக்கச் ெசய்பவர்கள்

இல்லாமல் ப த் க்ெகாள் ர்கள்; ெகா ய

ம கங்கைளத் ேதசத்தில் இல்லாமல்

ஒழயச்ெசய்ேவன்; பட்டயம் உங்கள் ேதசத்தில்
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உலா வதில்ைல. ௭ உங்கள் எதிரிகைளத்

ரத் ர்கள்; அவர்கள் உங்க க்

ன்பாகப் பட்டயத்தால் வி வார்கள். ௮

உங்களில் ஐந் ேபர் ேபைரத்

ரத் வார்கள்; உங்களில் ேபர்

பத்தாயிரம்ேபைரத் ரத் வார்கள்; உங்கள்

எதிரிகள் உங்க க் ன்பாகப் பட்டயத்தால்

வி வார்கள். ௯ நான் உங்கள்ேமல்

கண்ேணாக்கமாக இ ந் , உங்கைளப்

ப க ம் ெப க ம் ெசய் , உங்கேளாேட என்

உடன்ப க்ைகைய உ திப்ப த் ேவன். ௧0

ேபான வ டத் ப் பைழய தானியத்ைதச்

சாப்பிட் , திய தானியத்திற் இட ண்டாக,

பைழயைதஅகற் ர்கள். ௧௧உங்கள் ந வில்

என் வாசஸ்தலத்ைத நி ேவன்; என்

ஆத் மா உங்கைளெவ ப்பதில்ைல. ௧௨நான்

உங்கள் ந விேல உலாவி, உங்கள் ேதவனாக

இ ப்ேபன், ங்கள் என் ைடய மக்களாக

இ ப் ர்கள். ௧௩ ங்கள் எகிப்தியர்க க்

அ ைமகளாக இல்லாமல், நான்

அவர்க ைடய ேதசத்தி ந் உங்கைளப்

றப்படச்ெசய் , உங்கள் கத்த கைள

ற த் , உங்கைள நிம ர்ந் நடக்கச்ெசய்த

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௧௪ “ ங்கள்

எனக் ச் ெசவிெகா க்காம ம், இந்தக்

கற்பைனகள் எல்லாவற்ற ன்ப ெசய்யாம ம்,

௧௫ என் கட்டைளகைள ெவ த் , உங்கள்

ஆத் மா என் நியாயங்கைள ெவ த் ,

என் கற்பைனகள் எல்லாவற்ற ன்ப ம்
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ெசய்யாதப க் , என் உடன்ப க்ைகைய

ங்கள் ர்கெளன்றால்: ௧௬ நான்

உங்க க் ச் ெசய்வ என்னெவன்றால்,

கண்கைளப் பார்ைவயிழக்கச் ெசய்கிறதற் ம்,

இ தயத்ைதத் யரப்ப த் கிறதற் ம்,

திகிைல ம், ேநாைய ம், காய்ச்சைல ம்

உங்க க் வரச்ெசய்ேவன்; ங்கள்

விைதக் ம் விைத ணாயி க் ம்; உங்கள்

எதிரிகள்அதின் பலைனச் சாப்பி வார்கள். ௧௭

நான் உங்க க் விேராதமாக என் கத்ைதத்

தி ப் ேவன்; உங்கள் எதிரிக க் ன்பாக

ேதாற்க க்கப்ப ர்கள்; உங்கள் பைகவர்கள்

உங்கைள ஆ வார்கள்; ரத் வார்

இல்லாதி ந் ம் ஓ ர்கள். ௧௮இந்தவிதமாக

நான்உங்க க் ச் ெசய் ம், இன் ம் ங்கள்

எனக் ச் ெசவிெகா க்காம ந்தால்,

உங்கள் பாவங்களின் காரணமாக ேம ம்

ஏ மடங்காக உங்கைளத் தண் த் , ௧௯

உங்கள் வல்லைமயின் ெப ைமைய

ற த் , உங்கள் வானத்ைத இ ம்ைபப்

ேபால ம், மையெவண்கலத்ைதப்ேபால ம்

ஆக் ேவன். ௨0 உங்கள் ெபலன் ணாகச்

ெசலவழ ம், உங்கள் ேதசம் தன் பலைன ம்,

ேதசத்தின் மரங்கள் தங்கள் பழங்கைள ம்

ெகா க்கா . ௨௧ “ ங்கள் எனக் ச்

ெசவிெகா க்க மனதில்லாமல், எனக்

எதிர்த் நடப் ர்களானால், நான் உங்கள்

பாவங்க க் த்தக்கதாகஇன் ம் ஏ மடங்

வாைதைய உங்கள்ேமல் வரச்ெசய் , ௨௨
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உங்க க் ள்ேள ெவளியின் ெகா ய

ம கங்கைள வரவி ேவன்; அைவகள்

உங்கைளப் பிள்ைளகள் இல்லாதவர்களாக்கி,

உங்கள் ம க வன்கைள அழ த் ,

உங்கைளக் ைறந் ேபாகச்ெசய் ம்;

உங்கள் வழகள் பாழாய்க் கிடக் ம். ௨௩

“நான் ெகா க் ம் தண்டைனயினால்

ங்கள் ணப்படாமல், எனக் எதிர்த்

நடந்தால், ௨௪ நான் உங்க க்

எதிர்த் நடந் , உங்கள் பாவங்களின்

காரணமாக ஏ மடங்காக வாதித் , ௨௫

என் உடன்ப க்ைகைய றனதற் ப்

பழவாங் ம் பட்டயத்ைத உங்கள்ேமல்

வரச்ெசய் , ங்கள்உங்கள்பட்டணங்களில்

ேசர்ந்தபின், ெகாள்ைளேநாைய உங்கள்

ந விேல அ ப் ேவன்; எதிரியின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப ர்கள். ௨௬ உங்கள்

அப்பம் என் ம் ஆதர ேகாைல நான்

ற த் ப்ேபா ம்ேபா , பத் ப் ெபண்கள் ஒேர

அ ப்பில் உங்கள்அப்பத்ைதச் ட் , அைதத்

தி ம்ப உங்க க் நி த் க்ெகா ப்பார்கள்;

ங்கள் சாப்பிட் ம் தி ப்தியைடயமாட் ர்கள்.

௨௭ “இன் ம் இைவகெளல்லாவற்றா ம்

ங்கள்எனக் ச் ெசவிெகா க்காமல், எனக்

எதிர்த் நடந்தால், ௨௮ நா ம் உக்கிரத்ேதாேட

உங்க க் எதிர்த் நடந் , நாேன உங்கள்

பாவங்க க்காக உங்கைள ஏ மடங்காகத்

தண் ப்ேபன். ௨௯ உங்கள் மகன்களின்

மாம்சத்ைத ம் உங்கள் மகள்களின்
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மாம்சத்ைத ம் சாப்பி ர்கள். ௩0 நான்

உங்கள் ேமைடகைள அழ த் , உங்கள்

விக்கிரகச் சிைலகைள உைடத் , உங்கள்

உடல்கைளஉங்கள் நரகலான ேதவர்க ைடய

உடல்கள்ேமல் எற ேவன்; என் ஆத் மா

உங்கைள ெவ க் ம். ௩௧ நான் உங்கள்

பட்டணங்கைள ெவ ைம ம், உங்கள் பரி த்த

ஸ்தலங்கைளப் பாழாக்கி, உங்கள் ந மண

வாசைனைய கராம ப்ேபன். ௩௨

நான் ேதசத்ைதப் பாழாக் ேவன்; அதிேல

யி க்கிற உங்கள் எதிரிகள் பிரம ப்பார்கள்.

௩௩ ேதசங்க க் ள்ேளஉங்கைளச் சிதற த் ,

உங்க க் ப் பின்ேன பட்டயத்ைத

உ ேவன்; உங்கள் ேதசம் பா ம், உங்கள்

பட்டணங்கள் வனாந்திர மா ம். ௩௪

“ ங்கள் உங்கள் எதிரிகளின் ேதசத்தில்

இ க் ம்ேபா , ேதசமான பாழாய்க்கிடக்கிற

நாட்கெளல்லாம் தன் ஓய் நாட்கைள

மகிழ்ச்சியாக அ பவிக் ம்; அப்ெபா

ேதசம் ஓய்வைடந் , தன் ஓய் நாட்கைள

மகிழ்ச்சியாக அ பவிக் ம். ௩௫ ங்கள்

அதிேல யி க் ம்ேபா , அ உங்கள் ஓய்

வ டங்களில் ஓய்வைடயாததினாேல,

அ பாழாய்க்கிடக் ம் நாட்கெளல்லாம்

ஓய்வைடந்தி க் ம். ௩௬உங்களில் உயிேரா

தியாக இ ப்பவர்களின் இ தயங்கள்

தங்கள் எதிரிகளின் ேதசங்களில் மனம்

ேசார்வைடயச் ெசய்ேவன்; அைசகிற இைலயின்

சத்த ம் அவர்கைள விரட் ம்; அவர்கள்
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பட்டயத்திற் த் தப்பி ஓ கிற ேபால ஓ ,

ரத் வார் இல்லாமல் வி வார்கள். ௩௭

ரத் வார் இல்லாமல், பட்டயத்திற்

ன் வி வ ேபால, ஒ வர்ேமல் ஒ வர்

இடறவி வார்கள்;உங்கள்எதிரிக க் ன்

நிற்க உங்க க் ப் ெபலன் இ க்கா . ௩௮

அன்னியர்க க் ள்ேளஅழ ந் ேபா ர்கள்;

உங்கள் எதிரிகளின் ேதசம் உங்கைளஅழ க் ம்.

௩௯ உங்களில் தப்பினவர்கள் தங்கள்

அக்கிரமங்களினாேல ம், தங்கள் பிதாக்களின்

அக்கிரமங்களினாேல ம், உங்கள் எதிரிகளின்

ேதசங்களில் ேசார்ந் ேபாவார்கள். ௪0 “அவர்கள்

எனக் விேராதமாகத் ேராகம் ெசய்

நடப்பித்த தங்கள் அக்கிரமத்ைத ம்,

தங்கள் ன்ேனார்களின் அக்கிரமத்ைத ம்

அற க்ைகயி கிற மல்லாமல், ௪௧

அவர்கள் எனக் எதிர்த் நடந்ததினால்,

நா ம் அவர்க க் எதிர்த் நடந் ,

அவர்க ைடய எதிரிகளின் ேதசத்திேல

அவர்கைளக் ெகாண் ேபாய் விட்டைத ம்

அற க்ைகயிட் , வி த்தேசதனம ல்லாத

தங்கள் இ தயத்ைதத் தாழ்த்தி, தங்கள்

அக்கிரமத்திற் க் கிைடத்த தண்டைனைய

நியாயம் என் ஒத் க்ெகாண்டால்,

௪௨ நான் யாக்ேகாேபாேட ெசய்த என்

உடன்ப க்ைகைய ம், ஈசாக் டன் ெசய்த என்

உடன்ப க்ைகைய ம், ஆபிரகா டன்

ெசய்த என் உடன்ப க்ைகைய ம்

நிைனப்ேபன்; ேதசத்ைத ம் நிைனப்ேபன்.
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௪௩ ேதசம் அவர்களாேல ைகவிடப்பட் ,

பாழாய்க்கிடக்கிறதினாேல தன்

ஓய் நாட்கைளமகிழ்ச்சியாகஅ பவிக் ம்;

அவர்கள் என் நியாயங்கைள அவமதித் ,

அவர்க ைடயஆத் மா என் கட்டைளகைள

ெவ த்ததினால் அைடந்த தங்க ைடய

அக்கிரமத்தின் தண்டைனைய நியாயம் என்

ஒத் க்ெகாள் வார்கள். ௪௪அவர்கள் தங்கள்

எதிரிகளின் ேதசத்தி ந்தா ம், நான்

அவர்கைள நிர் லமாக் வதற்ேகா, நான்

அவர்கேளாேட ெசய்த என் உடன்ப க்ைகைய

நிராகரிப்பதற்ேகா, நான் அவர்கைளக்

ைகவிட ம் ெவ க்க ம் மாட்ேடன்; நான்

அவர்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா. ௪௫

அவர்க ைடய ேதவனாக இ க் ம்ப க் ,

நான் அன்னிய மக்களின் கண்க க்

ன்பாக எகிப் ேதசத்தி ந் அவர்கைளப்

றப்படச்ெசய் , அவர்க ைடய

ன்ேனார்க டன் நான் ெசய்த

உடன்ப க்ைகைய அவர்க க்காக

நிைன ேவன்; நான் ெயேகாவா

என் ெசால் என்றார். ௪௬ ெயேகாவா

தமக் ம் இஸ்ரேவல் சந்ததியா க் ம்

ந ேவ இ க் ம்ப ேமாேசையக்ெகாண் ,

னாய்மைலயின்ேமல் ெகா த்த

கட்டைளக ம் நியாயங்க ம் இைவகேள.

௨௭

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:
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யாராவ ஒ வர் ஒ விேசஷ த்த

ெபா த்தைனெசய்தி ந்தால், ெபா த்தைன

ெசய்யப்பட்டவர்கள் உன் மதிப்பின்ப

ெயேகாவா க் உரியவர்கள். ௩ இ ப

வய தல் அ ப வயதிற் உட்பட்ட

ஆண் ஒ வைன பரி த்த ஸ்தலத்தின்

ேசக்கலாகியஐம்ப ெவள்ளிச்ேசக்கலாக ம்,

௪ ெபண் ஒ வைள ப்ப ேசக்கலாக ம்

மதிப்பாயாக. ௫ ஐந் வய தல் இ ப

வயதிற் உட்பட்ட ஆண்பிள்ைளைய

இ ப ேசக்கலாக ம், ெபண்பிள்ைளையப்

பத் ச்ேசக்கலாக ம், ௬ஒ மாதம் தல் ஐந்

வயதிற் உட்பட்ட ஆண்பிள்ைளைய ஐந்

ெவள்ளிச்ேசக்கலாக ம், ெபண்பிள்ைளைய

ன் ெவள்ளிச்ேசக்கலாக ம், ௭அ ப

வய ெதாடங்கி, அதற் ேமற்பட்டவய ள்ள

ஆண்கைளப் பதிைனந் ேசக்கலாக ம்,

ெபண்கைளப் பத் ச் ேசக்கலாக ம்

மதிக்கக்கடவாய். ௮ உன் மதிப்பின்ப

ெச த்த யாத ஏைழயாக இ ந்தால், அவன்

ஆசாரிய க் ன்பாக வந் நிற்கக்கடவன்;

ஆசாரியன் அவைன மதிப்பானாக;

ெபா த்தைனெசய்தவ ைடய த திக் த்

தக்கப ஆசாரியன்அவைனமதிக்கக்கடவன்.

௯ “ஒ வன் ெபா த்தைனெசய்த

ெயேகாவா க் ப் ப யிடப்படத்தக்க

ம கமானால் அவன் ெயேகாவா க் க்

ெகா க்கிற அைவகெளல்லாம் பரி த்தமாக

இ ப்பதாக. ௧0 அைத மாற்றாம ம்
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ேவ ப த்தாம ம் இ ப்பானாக;

இைளத் ப்ேபானதற் ப் பதிலாக

நலமானைத ம், நலமானதற் ப் பதிலாக

இைளத் ப்ேபானைத ம் ெச த்தாமல்

இ ப்பானாக;அவன்ம கத்திற் ப் பதிலாக

ம கத்ைத மாற்ற க் ெகா ப்பானாகில்,

அப்ெபா அ ம் அதற் ப்

பதிலாகக் ெகா த்த ம் பரி த்தமாக

இ ப்பதாக. ௧௧ அ ெயேகாவா க் ப்

ப யிடப்படத்தகாத த்தம ல்லாத

ம கமானால், அைத ஆசாரிய க்

ன்பாக நி த்தக்கடவன். ௧௨ ஆசாரியன்

அ நல்லதானா ம் இைளத்ததானா ம்

அைத மதிப் ெசய்வானாக; உன்

மதிப்பின்ப ேய இ ப்பதாக. ௧௩ அைத

ட் க்ெகாள்ளமனதாயி ந்தானாகில், உன்

மதிப்ேபாேட ஐந்தில் ஒ பங்ைகக் ட் க்

ெகா க்கக்கடவன். ௧௪ “ஒ வன் தன்

ட்ைடக் ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம் என்

ேநர்ந் ெகாண்டால், ஆசாரியன் அதின்

நலத்திற் ம், நிைலைமக் ம் தக்கதாகஅைத

மதிக்கக்கடவன்; ஆசாரியன் மதிக்கிறப

அ இ ப்பதாக. ௧௫ தன் ட்ைடப்

பரி த்தம் என் ேநர்ந் ெகாண்டவன்

அைத ட் க்ெகாள்ள மனதாயி ந்தால்,

மதிக் ம் ெபா டன் ஐந்தில் ஒ பங்ைகக்

ட் க் ெகா க்கக்கடவன்; அப்ெபா

அ அவ ைடயதா ம். ௧௬ “ஒ வன்

தனக் ச் ெசாந்தமான வய ல் யாெதா
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பங்ைகக் ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம் என்

ேநர்ந் ெகாண்டால், உன் மதிப் அதின்

விைதப் க் த்தக்கதாக இ க்கேவண் ம்; ஒ

கலம்வாற்ேகா ைமவிைதக்கிறவயல் ஐம்ப

ெவள்ளிச் ேசக்கலாக மதிக்கப்படேவண் ம். ௧௭

பி வ டம் தல் அவன் தன் வயைலப்

பரி த்தம் என் ேநர்ந் ெகாண்டால், அ உன்

மதிப்பின்ப இ க்கேவண் ம். ௧௮ பி

வ டத்திற் ப்பின் தன் வயைலப் பரி த்தம்

என் ேநர்ந் ெகாண்டானானால், பி

வ டம்வைர ள்ள மற்ற வ டங்களின்ப ேய

ஆசாரியன் ெபா ட்கைளக் கணக் ப்பார்த் ,

அதற் த் தக்கைத உன் மதிப் ட் ல்

தள் ப ெசய்யேவண் ம். ௧௯ வயைலப்

பரி த்தம் என் ேநர்ந் ெகாண்டவன்

அைத ட் க்ெகாள்ள மனதாயி ந்தால்,

உன் மதிப்பான ெபா ட்க டன் ஐந்தில்

ஒ பங்ைக ேசர்த் க்ெகா க்கக்கடவன்;

அப்ெபா அ அவ க் உ தியா ம். ௨0

அவன்வயைல ட் க்ெகாள்ளாமல், வயைல

ேவெறா வ க் விற் ப்ேபாட்டால், அ

தி ம்ப ட்கப்படாமல், ௨௧ பி வ டத்தில்

ட்கப்ப ம்ேபா , சாபத் டான வயலாகக்

ெயேகாவா க்ெகன் நியம க்கப்பட்டதாக

இ ப்பதாக;அ ஆசாரிய க் ச் ெசாந்தமான

நிலமா ம். ௨௨ஒ வன் தனக் ச் ெசாந்தமான

வயலாக இல்லாமல், தான் விைலக் வாங்கின

ஒ வயைலக் ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம்

என் ேநர்ந் ெகாண்டால், ௨௩அ பி
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வ டம்வைர, உன் மதிப்பின்ப ெப ம்விைல

இன்னெதன் ஆசாரியன் அவேனாேட

கணக் ப்பார்த் , அந்த உன் மதிப்ைப,

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமாக இ க் ம்ப ,

அவன் அந்நாளிேல ெகா க்கக்கடவன். ௨௪

யார்ைகயிேலஅந்தவயைலவாங்கினாேனா,

அந்த நிலத்திற் ச் ெசாந்தக்காரனிடம் அ

பி வ டத்தில் தி ம்பச்ேச ம். ௨௫ உன்

மதிப் ெடல்லாம் பரி த்த ஸ்தலத் ச் ேசக்கல்

கணக்காயி க்கக்கடவ ; ஒ ேசக்கலான

இ ப ேகரா. ௨௬ “ தற்பிறந்தைவகள்

ெயேகாவா ைடய , ஆைகயால் ஒ வ ம்

தற்பிறந்தைவகளாகிய ம கங்கைளப்

பரி த்தம் என் ேநர்ந் ெகாள்ளக் டா ;

அ மாடானா ம் ஆடானா ம்

ெயேகாவா ைடய . ௨௭ த்தமல்லாத

ம கத்தி ைடய தற்பிறந்ததாக

இ ந்தால், அைத அவன் உன் மதிப்பின்ப

ட் க்ெகாண் , அத டேன ஐந்தில்

ஒ பங்ைகக் ட் க்ெகா க்கக்கடவன்;

ட்கப்படாம ந்தால், உன் மதிப்பின்ப

அ விற்கப்படக்கடவ . ௨௮ “ஒ வன்

தன்னிடத்தி ள்ள மனிதர்களிலாவ ,

ம கங்களிலாவ , ெசாந்தமான

நிலத்திலாவ , எைதயாகி ம்

ெயேகாவா க்ெகன் ேநர்ந் ெகாண்டால்,

அ விற்கப்பட ம் ட்கப்பட ம் டா ;

ேநர்ந் ெகாள்ளப்பட்டைவகெளல்லாம்

ெயேகாவா க்காகப் பரி த்தமாக
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இ க் ம். ௨௯ மனிதர்களில் சாபத் டாக

நியம க்கப்பட்டவர்கெளல்லாம் ட்கப்படாமல்

ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள். ௩0 “ேதசத்திேல

நிலத்தின் வித்தி ம், மரங்களின் பழங்களி ம்,

தசமபாகம் எல்லாம் ெயேகாவா க் உரிய ;

அ ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமான . ௩௧

ஒ வன்தன் தசமபாகத்திேலஎவ்வளவாவ

ட் க்ெகாள்ள வி ப்பமாக இ ந்தான்

என்றால், அத டன் ஐந்தில் ஒ பங்ைகக்

ட் க் ெகா க்கக்கடவன். ௩௨ ேமய்ப்பனின்

ேகா ன் ழ்ப்பட்டஆ மா களிேல பத்தில்

ஒ பங்காகிறெதல்லாம் ெயேகாவா க் ப்

பரி த்தமான . ௩௩ அ நல்லேதா

ைறபா ள்ளேதா என் அவன்

பார்க்கேவண்டாம்; அைத மாற்ற ம்

ேவண்டாம்; மாற்றனால், அ ம் அதற் ப்

பதிலாகக் ெகா க்கப்பட்ட மாகிய இரண் ம்

பரி த்தமா ம்; அ ட்கப்படக் டாெதன்

அவர்கேளாேட ெசால்” என்றார். ௩௪இஸ்ரேவல்

மக்க க் ச் ெசால் ம்ப ெயேகாவா

னாய்மைலயில் ேமாேசக் விதித்த

கட்டைளகள்இைவகேள.
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எண்ணாகமம்

௧

இஸ்ரேவல்மக்கள்எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்ட இரண்டாம் வ டம் இரண்டாம்

மாதம் தல் ேததியில், ெயேகாவா னாய்

வனாந்திரத்தில் இ க்கிற ஆசரிப் க்

டாரத்திேல ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨ “ ங்கள்

இஸ்ரேவலர்களின் ச்சைபயாக இ க்கிற

அவர்கள் தகப்பன்மார்க ைடய ட்

வம்சங்களி ள்ள ஆண்களாகிய எல்லா

தைலகைள ம் ஒவ்ெவா வராக எண்ணிக்

கணக்ெக ங்கள். ௩ இஸ்ரேவ ேல இ ப

வய ள்ளவர்கள் தல் த்தத்திற் ப்

றப்படக் யவர்கள் எல்ேலாைர ம்

அவர்க ைடய ேசைனகளின்ப ம்

ஆேரா ம் எண்ணிப்பா ங்கள். ௪ஒவ்ெவா

வம்சத்திற் ம் ஒவ்ெவா மனிதன்

உங்கேளா இ க்கேவண் ம்; அவன்

தன் ைடய பிதாக்களின் வம்சத்திற் த்

தைலவனாக இ க்கேவண் ம். ௫உங்கேளா

நிற்கேவண் ய மனிதர்க ைடய ெபயர்கள்:

பன் ேகாத்திரத்தில் ேசேத ைடய

மகன் எ ர். ௬ சிம ேயான் ேகாத்திரத்தில்

ரிஷதாயின் மகன் ெச ம ேயல். ௭ தா

ேகாத்திரத்தில்அம்மனதாபின் மகன் நகேசான்.

௮ இசக்கார் ேகாத்திரத்தில் வாரின் மகன்

ெநதெனேயல். ௯ ெச ேலான் ேகாத்திரத்தில்

ஏேலானின் மகன் எ யாப். ௧0 ேயாேசப்பின்

மகன்களாகிய எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்தில்

அம்ம தின் மகன் எ ஷாமா; மனாேச
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ேகாத்திரத்தில் ெபதா ரின் மகன் கமா ேயல்.

௧௧ ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தில் ெதேயானின்

மகன் அ தான். ௧௨ தாண் ேகாத்திரத்தில்

அம்மஷதாயின் மகன்அகிேயேசர். ௧௩ஆேசர்

ேகாத்திரத்தில் ஓகிரானின் மகன் பாகிேயல். ௧௪

காத் ேகாத்திரத்தில் ேத ேவ ன் மகன்

எ யாசாப். ௧௫ நப்த ேகாத்திரத்தில்

ஏனானின் மகன் அ ரா. ௧௬ இவர்கேள

சைபயில் ஏற்ப த்தப்பட்டவர்க ம்,

தங்கள் தங்கள் ன்ேனார்க ைடய

ேகாத்திரங்களில் பிர க்க ம், இஸ்ரேவ ல்

ஆயிரம்ேபர்க க் த் தைலவர்க மாக

இ ப்பவர்கள் என்றார். ௧௭ அப்ப ேய

ேமாேச ம் ஆேரா ம் ேபர்ேபராகக்

ற க்கப்பட்ட இந்த மனிதர்கைளக்

ட் க்ெகாண் , ௧௮ இரண்டாம்

மாதம் தல் ேததியில் சைபயார்

எல்ேலாைர ம் வரச்ெசய்தார்கள்.

அப்ெபா அவர்கள் தங்கள்தங்கள்

ம்பத்தின்ப ம், ன்ேனார்க ைடய

வம்சத்தின்ப ம், ெபயர் கணக்கின்ப ம்,

இ ப வய ள்ளவர்கள் தல்

தைலதைலயாகத் தங்க ைடய

வம்சாவளிையத் ெதரிவித்தார்கள். ௧௯

இப்ப க் ெயேகாவா கட்டைளயிட்டப ேய,

ேமாேச அவர்கைள னாய் வனாந்திரத்தில்

எண்ணிப்பார்த்தான். ௨0 இஸ்ரேவ ன்

த்தமகனாகிய பன் சந்ததியா ைடய

ன்ேனார்களின் ட் வம்சத்தாரில் இ ப
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வய ள்ளவர்கள் தல் த்தத்திற் ப்

றப்படக் ய ஆண்கள் எல்ேலா ம்

தைலதைலயாக எண்ணப்பட்டேபா , ௨௧

பன் ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்,

46,500 ேபர். ௨௨ சிம ேயான் சந்ததியா ைடய

ன்ேனார்களின் ட் வம்சத்தாரில் இ ப

வய ள்ளவர்கள் தல் த்தத்திற் ப்

றப்படக் ய ஆண்கள் எல்ேலா ம்

தைலதைலயாக எண்ணப்பட்டேபா ,

௨௩ சிம ேயான் ேகாத்திரத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள், 59,300 ேபர். ௨௪ காத்

சந்ததியா ைடய ன்ேனார்களின் ட்

வம்சத்தாரில் இ ப வய ள்ளவர்கள் தல்

த்தத்திற் ப் றப்படக் ய ஆண்கள்

எல்ேலா ம் எண்ணப்பட்டேபா , ௨௫ காத்

ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்,

45,650 ேபர். ௨௬ தா சந்ததியா ைடய

ன்ேனார்களின் ட் வம்சத்தாரில் இ ப

வய ள்ளவர்கள் தல் த்தத்திற் ப்

றப்படக் ய ஆண்கள் எல்ேலா ம்

எண்ணப்பட்டேபா , ௨௭ தா ேகாத்திரத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள், 74,600 ேபர். ௨௮இசக்கார்

சந்ததியா ைடய ன்ேனார்களின் ட்

வம்சத்தாரில் இ ப வய ள்ளவர்கள் தல்

த்தத்திற் ப் றப்படக் ய ஆண்கள்

எல்ேலா ம் எண்ணப்பட்டேபா , ௨௯இசக்கார்

ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 54,400

ேபர். ௩0 ெச ேலான் சந்ததியா ைடய

றப்படக் ய ன்ேனார்களின் ட்
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வம்சத்தாரில் இ ப வய ள்ளவர்கள் தல்

த்தத்திற் ப் றப்படக் ய ஆண்கள்

எல்ேலா ம் எண்ணப்பட்டேபா ,

௩௧ ெச ேலான் ேகாத்திரத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள், 57,400 ேபர். ௩௨

ேயாேசப்பின் மகன்களில் எப்பிரா ம்

சந்ததியா ைடய ன்ேனார்களின் ட்

வம்சத்தாரில் இ ப வய ள்ளவர்கள் தல்

த்தத்திற் ப் றப்படக் ய ஆண்கள்

எல்ேலா ம் எண்ணப்பட்டேபா ,

௩௩ எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள், 40,500 ேபர். ௩௪மனாேச

சந்ததியா ைடய ன்ேனார்களின் ட்

வம்சத்தாரில் இ ப வய ள்ளவர்கள் தல்

த்தத்திற் ப் றப்படக் ய ஆண்கள்

எல்ேலா ம் எண்ணப்பட்டேபா , ௩௫மனாேச

ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், 32,200

ேபர். ௩௬ ெபன்ய ன் சந்ததியா ைடய

ன்ேனார்களின் ட் வம்சத்தாரில் இ ப

வய ள்ளவர்கள் தல் த்தத்திற் ப்

றப்படக் ய ஆண்கள் எல்ேலா ம்

எண்ணப்பட்டேபா , ௩௭ ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்,

35,400 ேபர். ௩௮ தாண் சந்ததியா ைடய

ன்ேனார்களின் ட் வம்சத்தாரில் இ ப

வய ள்ளவர்கள் தல் த்தத்திற் ப்

றப்படக் ய ஆண்கள் எல்ேலா ம்

எண்ணப்பட்டேபா , ௩௯தாண் ேகாத்திரத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள், 62,700 ேபர். ௪0ஆேசர்
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சந்ததியா ைடய ன்ேனார்களின் ட்

வம்சத்தாரில் இ ப வய ள்ளவர்கள் தல்

த்தத்திற் ப் றப்படக் ய ஆண்கள்

எல்ேலா ம் எண்ணப்பட்டேபா , ௪௧ஆேசர்

ேகாத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்,

41,500 ேபர். ௪௨ நப்த சந்ததியா ைடய

ன்ேனார்களின் ட் வம்சத்தாரில் இ ப

வய ள்ளவர்கள் தல் த்தத்திற் ப்

றப்படக் ய ஆண்கள் எல்ேலா ம்

எண்ணப்பட்டேபா , ௪௩நப்த ேகாத்திரத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள், 53,400 ேபர்.

௪௪ எண்ணப்பட்டவர்கள் இவர்கேள;

ேமாேச ம் ஆேரா ம் இஸ்ரேவ ைடய

ேகாத்திரங்களின் வம்சத்தில் ஒவ்ெவா

வம்சத்திற் ஒவ்ெவா பிர வாகிய

பன்னிரண் ேப ம் எண்ணினார்கள். ௪௫

இஸ்ரேவல் பிதாக்களின் வம்சத்தில் இ ப

வய ள்ளவர்கள் தல், இஸ்ரேவ ல்

த்தத்திற் ப் றப்படக் யவர்களாகிய

எண்ணப்பட்ட நபர்கள் எல்ேலா ம், ௪௬

6,03,550 ேபராயி ந்தார்கள். ௪௭ ேலவியர்கள்

தங்கள் பிதாக்க ைடய ேகாத்திரத்தின்ப ேய,

மற்றவர்க டன் எண்ணப்படவில்ைல.

௪௮ ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௪௯

“ ேலவி ேகாத்திரத்தாைர மட் ம்

எண்ணாம ம்,இஸ்ரேவல்மக்க க் ள்ேள

அவர்க ைடய ெதாைகைய ேசர்க்காம ம், ௫0

ேலவியர்கைளச் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்திற் ம்,

அதி ைடயஎல்லா பணிப்ெபா ட்க க் ம்,
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அதி ள்ள அைனத் ெபா ள்க க் ம்

ெபா ப்பாளர்களாக ஏற்ப த் ;

அவர்கள் வாசஸ்தலத்ைத ம் அதின்

எல்லா பணிப்ெபா ட்கைள ம் மக்க

ேவண் ம்; அதினிடத்தில் ஊழயம் ெசய் ,

வாசஸ்தலத்ைதச் ற்ற ம் காமடேவண் ம்.

௫௧சாட்சியின்வாசஸ்தலம் றப்ப ம்ேபா ,

ேலவியர்கள் அைத இறக்கிைவத் , அ

நி வப்ப ம்ேபா , ேலவியர்கள் அைத எ த்

நி த்தேவண் ம்;அந்நியன்அதற் அ கில்

வந்தால் ெகாைல ெசய்யப்படேவண் ம்.

௫௨ இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள் தங்கள்

காேமா ம், தங்கள் தங்கள் ேசைனயின்

ெகா ேயா ம் டாரம் ேபாடேவண் ம். ௫௩

இஸ்ரேவல் மக்களாகிய சைபயின்ேமல்

க ங்ேகாபம்வராதப ேலவியர்கள் சாட்சியின்

வாசஸ்தலத்ைதச் ற்ற ம் காம ட் ,

ேலவியர்கள் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்ைதக்

காவல்காப்பார்களாக என்றார். ௫௪

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப

எல்லாவற்ைற ம் இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெசய்தார்கள்.

௨

ெயேகாவா ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

ேநாக்கி: ௨ “இஸ்ரேவல் சந்ததியார்கள்அவரவர்

தங்கள் தங்கள் பிதாக்க ைடயவம்சத்ைதச்

ேசர்ந்த தங்கள் தங்கள் ெகா ய கில்

தங்க ைடய டாரங்கைளப் ேபாட் ,

ஆசரிப் க் டாரத்திற் எதிராகச் ற்ற ம்

காமடேவண் ம். ௩ தாவின் காம ன்
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ெகா ைய உைடய இரா வங்கள்

ரியன் உதிக் ம் கிழக் ப் றத்திேல

காமடேவண் ம்; அம்மனதாபின் மகனாகிய

நகேசான் தா சந்ததிக் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௪ எண்ணப்பட்ட

அவ ைடய இரா வத்தில் இ ந்தவர்கள்

74,600 ேபர். ௫ அவன் அ ேக இசக்கார்

ேகாத்திரத்தார் காமடேவண் ம்; வாரின்

மகன் ெநதெனேயல் இசக்கார் சந்ததிக் ப்

பைடத்தைலவனாக இ க்கேவண் ம். ௬

எண்ணப்பட்டஅவ ைடயஇரா வத்தில்

இ ந்தவர்கள் 54,400 ேபர். ௭அவன் அ ேக

ெச ேலான் ேகாத்திரத்தார் காமடேவண் ம்;

ஏேலானின் மகனாகிய எ யாப் ெச ேலான்

சந்ததிக் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௮ அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்

57,400 ேபர். ௯ எண்ணப்பட்ட தாவின்

காைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலா ம்

தங்க ைடய இரா வங்களின்ப ேய

1,86,400 ேபர்; இவர்கள் பயணத்தில் தல்

காமாகப் ேபாகேவண் ம். ௧0 “ ப ைடய

காம ன் ெகா ைய ைடயஇரா வங்கள்

ெதன் றத்தில் காமடேவண் ம்; ேசேத ரின்

மகனாகிய எ ர் பன் சந்ததியா க் ப்

பைடத்தைலவனாக இ க்கேவண் ம்.

௧௧ அவ ைடய இரா வத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் 46,500 ேபர். ௧௨

அவன் அ ேக சிம ேயான் ேகாத்திரத்தார்
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காமடேவண் ம்; ரிஷதாயின் மகனாகிய

ெச ம ேயல் சிம ேயான் சந்ததியா க் ப்

பைடத்தைலவனாக இ க்கேவண் ம்.

௧௩ அவ ைடய இரா வத்தில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் 59,300 ேபர். ௧௪அவன்

அ ேக காத் ேகாத்திரத்தார் காமடேவண் ம்;

ேர ேவ ன் மகனாகிய எ யாசாப் காத்

சந்ததியா க் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௧௫ அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்

நாற்பத்ைதயாயிரத் அ ற் ஐம்ப

45,650 ேபர். ௧௬ எண்ணப்பட்ட பனின்

காைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலா ம்

தங்க ைடய இரா வங்களின்ப ேய 1,51,450

ேபர்; இவர்கள் பயணத்தில் இரண்டாம்

காமாகப் ேபாகேவண் ம். ௧௭ “பின்

ஆசரிப் க் டாரம் ேலவியர்களின்

இரா வத்ேதா காம்களின் ந ேவ

பிரயாணப்பட் ப் ேபாகேவண் ம்;

எப்ப காம கிறார்கேளா, அப்ப ேய

அவரவர் தங்க ைடய வரிைசயிேல

தங்க ைடய ெகா கேளா பிரயாணமாகப்

ேபாகேவண் ம். ௧௮ “எப்பிரா ைடய

காம ன் ெகா ைய ைடயஇரா வங்கள்

ேமற் றத்தில் இறங்கேவண் ம்,

அம்ம தின் மகனாகிய எ ஷாமா

எப்பிரா ம ன் சந்ததிக் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௧௯ அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்
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40,500 ேபர். ௨0 அவன் அ ேக மனாேச

ேகாத்திரத்தார் காமடேவண் ம்;

ெபதா ரின் மகனாகிய கமா ேயல்

மனாேச சந்ததிக் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௨௧ அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்

32,200 ேபர். ௨௨ அவன் அ ேக ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தார் காமடேவண் ம்;

ெதேயானின் மகனாகிய அ தான்

ெபன்ய ன் சந்ததிக் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௨௩ அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 35,400

ேபர். ௨௪ எண்ணப்பட்ட எப்பிரா ம ன்

காைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலா ம்

தங்க ைடய இரா வங்களின்ப ேய

1,08,100 ேபர்; இவர்கள் பயணத்தில்

ன்றாம் காமாகப் ேபாகேவண் ம். ௨௫

“தா ைடய காம ன் ெகா ைய ைடய

இரா வங்கள்வட றத்தில் இறங்கேவண் ம்;

அம்மஷதாயின் மகனாகிய அகிேயேசர்

தாண் வம்சத்திற் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௨௬ அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்

62,700 ேபர். ௨௭ அவன் அ ேக ஆேசர்

ேகாத்திரத்தார் காமடேவண் ம்;

ஓகிரானின் மகனாகிய பாகிேயல் ஆேசர்

சந்ததிக் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௨௮ அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்



எண்ணாகமம் 555

41,500 ேபர். ௨௯ அவன் அ ேக நப்த

ேகாத்திரத்தார் காமடேவண் ம்;

ஏனானின் மகனாகிய அ ரா நப்த

சந்ததியா க் ப் பைடத்தைலவனாக

இ க்கேவண் ம். ௩0 அவ ைடய

இரா வத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள்

53,400 ேபர். ௩௧ எண்ணப்பட்ட தாணின்

காைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலா ம் 1,57,600

ேபர்; இவர்கள் தங்க ைடய ெகா கேளா

கைடசியி ம் ேபாகேவண் ம்”. ௩௨இவர்கேள

தங்கள் தங்கள் ன்ேனார்களின்

வம்சத்தின்ப இஸ்ரேவல் மக்களில்

எண்ணப்பட்டவர்கள். காம்களிேல

தங்கள் தங்கள் இரா வங்களின்ப ேய

எண்ணப்பட்டவர்கள் எல்ேலா ம் 6,03,550

ேபராயி ந்தார்கள். ௩௩ ேலவியர்கேளா,

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ,

இஸ்ரேவல் மக்க க் ள்ேள

எண்ணப்படவில்ைல. ௩௪ ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய் , தங்கள் தங்கள்

ெகா களின் ழ் காம ட் , தங்கள் தங்கள்

ன்ேனார்களின் வம்சங்களின்ப ேய

பயணப்பட் ப் ேபானார்கள்.

௩

னாய் மைலயில் ெயேகாவா

ேமாேசேயா ேபசின நாளில், ஆேரான்

ேமாேச என்பவர்க ைடய வம்சவரலா :

௨ ஆேரா ைடய மகன்கள், தல்

பிறந்தவனாகிய நாதாப், அபி , எெலயாசார்,
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இத்தாமார் என்பவர்கேள. ௩ ஆசாரிய

ஊழயம் ெசய்வதற் அவனால்

பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட் அபிேஷகம்

ெபற்ற ஆசாரியர்களான ஆேரா ைடய

மகன்களின் ெபயர்கள் இைவகேள. ௪நாதா ம்

அபி ம் னாய் வனாந்திரத்தில் அந்நிய

அக்கினிையக் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ெகாண் வந்தேபா , ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் இறந் ேபானார்கள்;அவர்க க் ப்

பிள்ைளகள் இல்ைல; எெலயாசா ம்

இத்தாமா ேம தங்க ைடய தகப்பனாகிய

ஆேரா க் ன்பாக ஆசாரிய ஊழயம்

ெசய்தார்கள்; ௫ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௬ “ ேலவிேகாத்திரத்தார்கைளச் ேசர்த் ,

அவர்கள் ஆசாரியனாகிய ஆேரா க் ப்

பணிவிைட ெசய் ம்ப அவர்கைளநி த் . ௭

அவர்கள்ஆசரிப் க் டாரத்திற் ன்பாக

அவ ைடயகாவைல ம்எல்லாச் சைபயின்

காவைல ம் காத் , வாசஸ்தலத்தின்

பணிவிைட ேவைலகைளச் ெசய்யேவண் ம்.

௮ அவர்கள் ஆசரிப் க் டாரத்தின்

ெபா ட்கள் தலானைவகைள ம்,

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரத்தின் காவைல ம்

காத் , வாசஸ்தலத்தின் பணிவிைடகைளச்

ெசய்யேவண் ம். ௯ஆைகயால் ேலவியர்கைள

ஆேரானிடத்தி ம் அவ ைடய

மகன்களிடத்தி ம் ஒப் க்ெகா ; இஸ்ரேவல்

மக்களில் இவர்கள் வ மாக அவ க்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட் க்கிறார்கள். ௧0
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ஆேராைன ம் அவ ைடய மகன்கைள ேமா,

தங்க ைடய ஆசாரிய ஊழயத்ைதச்

ெசய்வதற்காக நியம க்கேவண் ம், அந்த

ஊழயத்ைதச் ெசய் ம்ப ேச கிறஅந்நியன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம் என்றார். ௧௧

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௨

“இஸ்ரேவல் மக்களில் கர்ப்பம்திறந் பிறக்கிற

தற்ேபறானஎல்லாவற்ற ற் ம் பதிலாக, நான்

ேலவியர்கைள இஸ்ரேவல் மக்களி ந்

எ த் க்ெகாண்ேடன்; அவர்கள்

என் ைடயவர்களாக இ க்கிறார்கள். ௧௩

தற்ேபறானைவெயல்லாம் என் ைடயைவ;

நான் எகிப் ேதசத்தில் தற்ேபறான

எல்லாவற்ைற ம் ெகாைலெசய்த

நாளில், இஸ்ரேவ ல் மனிதர்கள் தல்

ம க வன் வைர ள்ள தற்ேபறான

எல்லாவற்ைற ம் எனக்ெகன்

பரி த்தப்ப த்தினதால், அைவகள்

என் ைடயைவகளாக இ க் ம்; நான்

ெயேகாவா என்றார். ௧௪பின் ம் ெயேகாவா

னாய்வனாந்திரத்தில் ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௫

“ேலவியின் மக்கைள அவர்க ைடய

ன்ேனார்களின் வம்சங்களின்ப ேய

எண்ணேவண் ம்; அவர்களில் ஒ மாதம்

தல் அதற் ேமற்பட்ட வய ள்ள

ஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம் எண்

என்றார். ௧௬அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத, தனக் க் கட்டைளயிட்டப

ேமாேச அவர்கைள எண்ணினான். ௧௭
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ேலவியின் மகன்கள் தங்க ைடய

ெபயர்களின்ப ேய, ெகர்ேசான், ேகாகாத்,

ெமராரி என்பவர்கள். ௧௮ தங்க ைடய

வம்சத்தின்ப ேய ெகர்ேசா ைடயமகன்களின்

ெபயர்கள், ப்னி, ேமயி என்பைவகள்.

௧௯ தங்க ைடய வம்சங்களின்ப ேய

ேகாகாத் ைடய மகன்கள் அம்ராம், இத்ேசயார்,

எப்ேரான், ஊசிேயல் என்பவர்கள். ௨0

தங்க ைடய வம்சங்களின்ப ேய

ெமராரியி ைடய மகன்கள், மேக , சி

என்பவர்கள்; இவர்கேள ேலவியர்க ைடய

பிதாக்களின் வம்சத்தார். ௨௧ ெகர்ேசானின்

வழயாக ப் யர்களின் வம்ச ம்

ேமயியர்கள் வம்ச ம் ேதான்றன; இைவகேள

ெகர்ேசானியர்களின் வம்சங்கள். ௨௨

அவர்களில் ஒ மாதம் தல்அதற் ேமற்பட்ட

வய ள்ள ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம்

எண்ணப்பட்டேபா , எண்ணப்பட்டவர்கள்

7,500 ேபராக இ ந்தார்கள். ௨௩

ெகர்ேசானியர்களின் வம்சங்கள்

வாசஸ்தலத்தின் பின் றத்தில்

ேமற்ேக காமடேவண் ம். ௨௪

ெகர்ேசானியர்க ைடய தகப்பன்

வம்சத்திற் த் தைலவன் லாேய ன் மகனாகிய

எ யாசாப் என்பவன். ௨௫ ஆசரிப் க்

டாரத்திேல ெகர்ேசான் ம்பத்தாரின்

காவலாவ : வாசஸ்தல ம், டார ம்,

அதின் ம், ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாசல் மைற ம், ௨௬ வாசஸ்தலத்தின்
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அ கி ம் ப டத்தின்அ கி ம் ற்ற ம்

இ க்கிற ற்றத்தின் ெதாங் திைரக ம்,

ற்றத்தின்வாசல் திைர ம், அைவகளின்

ேவைலக க்ெகல்லாம் உரிய அைவகளின்

கயி க ேம. ௨௭ ேகாகாத்தின் வழயாக

அம்ராமயர்களின் வம்ச ம் இத்சாரியர்களின்

வம்ச ம் எப்ேரானியர்களின் வம்ச ம்

ஊசிேயலர்களின் வம்ச ம் ேதான்றன;

இைவகேள ேகாகாத்தியர்களின் வம்சங்கள்.

௨௮ ஒ மாதம் தல் அதற் ேமற்பட்ட

வய ள்ள ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம்

எண்ணப்பட்டேபா , பரி த்த

ஸ்தலத்திற் ரியைவகைளக் காப்பவர்கள்,

8,600 ேபராக இ ந்தார்கள். ௨௯

ேகாகாத் சந்ததியார்களின் வம்சங்கள்

வாசஸ்தலத்தின் ெதன் றமான பக்கத்திேல

காமடேவண் ம். ௩0அவர்களின் தைலவன்,

ஊசிேய ன் மகனாகிய எ சாபான். ௩௧

அவர்க ைடய காவலாவ : ெபட் ம்,

ேமைஜ ம், த் விளக் ம், டங்க ம்,

ஆராதைனக்ேகற்ற பரி த்த ஸ்தலத்தின்

பணிப்ெபா ட்க ம், ெதாங் திைர ம்,

அதி ைடய எல்லா ேவைலக க் ம்

ஏற்றைவக ேம. ௩௨ ஆசாரியனாகிய

ஆேரானின் மகன் எெலயாசார் என்பவன்

ேலவியர்க ைடய தைலவர்க க் த்

தைலவனாகப் பரி த்த ஸ்தலத்ைதக்

காவல்காக்கிறவர்க க் விசாரிப் க்காரனாக

இ க்கேவண் ம். ௩௩ ெமராரியின்
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வழயாக மக யரின் வம்ச ம் சியரின்

வம்ச ம் ேதான்றன; இைவகேள

ெமராரியின் வம்சங்கள். ௩௪ அவர்களில்

ஒ மாதம் தல் அதற் ேமற்பட்ட

வய ள்ள ஆண்பிள்ைளகெளல்லாம்

எண்ணப்பட்டேபா , எண்ணப்பட்டவர்கள்

6,200 ேபராகஇ ந்தார்கள். ௩௫அபியாேய ன்

மகனாகிய ரிேயல் என்பவன்அவர்க க் த்

தைலவனாக இ ந்தான்; இவர்கள்

வாசஸ்தலத்தின் வட றமான பக்கத்தில்

காமடேவண் ம். ௩௬ அவர்க ைடய

காவல் விசாரிப்பாவ : வாசஸ்தலத்தின்

பலைகக ம், தாழ்ப்பாள்க ம், ண்க ம்,

பாதங்க ம், அதி ைடய எல்லாப்

பணிப்ெபா ட்க ம், அதற் ரியைவகள்

அைனத் ம், ௩௭ ற் ப்பிராகாரத்தின்

ண்க ம், அைவகளின் பாதங்க ம்,

ைளக ம், கயி க ேம. ௩௮ஆசரிப் க்

டாரமாகிய வாசஸ்தலத்திற் ன்பாக,

ரியன் உதிக் ம் கிழக் பக்கத்திேல

ேமாேச ம் ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம் டாரங்கைளப் ேபாட்

இறங்கி, இஸ்ரேவல் மக்களின் காவ க் ப்

பதிலாகப் பரி த்த ஸ்தலத்ைதக் காவல்

காக்கேவண் ம். வாசஸ்தலத்தில் ேச கிற

அந்நியன் ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௩௯

ேமாேச ம், ஆேரா ம், ெயேகாவா ைடய

வாக்கின்ப , ேலவியர்களில் ஒ மாதம்

தல் அதற் ேமற்பட்ட வய ள்ள
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ஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம்

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப ேய

எண்ணினார்கள்; அவர்கள் 22,000 ேபராக

இ ந்தார்கள். ௪0 “அதன் பின் ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒ

மாதம் தல் அதற் ேமற்பட்ட வய ள்ள

தற்ேபறானஆண்பிள்ைளகைளெயல்லாம்

எண்ணிஅவர்கள் ெபயர்கைளபட் ய ட் ,

௪௧ இஸ்ரேவல் மக்களி ள்ள தற்ேபறான

எல்லாவற்ற ற் ம் பதிலாக ேலவியர்கைள ம்,

இஸ்ரேவல் சந்ததியின் ம க வன்களி ள்ள

தைல ற்றான யா க் ம் பதிலாக

ேலவியரின் ம க வன்கைள ம்

எனக்ெகன் பிரித்ெத ; நான் ெயேகாவா

என்றார். ௪௨ அப்ெபா ேமாேச,

ெயேகாவா தனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

இஸ்ரேவல் மக்களி ள்ள தற்ேபறான

எல்ேலாைர ம் எண்ணினான். ௪௩ ஒ

மாதம் தல் அதற் ேமற்பட்ட வய ள்ள

தற்ேபறானஆண்பிள்ைளகெளல்ேலா ம்

ேபர்ேபராக எண்ணப்பட்டேபா , 22,273

ேபராக இ ந்தார்கள். ௪௪ அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௪௫ “

இஸ்ரேவல் மக்களி ள்ள தற்ேபறான

அைனவ க் ம்பதிலாகேலவியர்கைள ம்,

அவர்க ைடய ம க வன்க க் ப்பதிலாக

ேலவியர்களின் ம க வன்கைள ம்

பிரித்ெத ; ேலவியர்கள் என் ைடயவர்களாக

இ ப்பார்கள்; நான் ெயேகாவா. ௪௬இஸ்ரேவல்
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மக்க ைடய தற்ேப களில் ேலவியர்களின்

எண்ணிக்ைகக் அதிகமாக இ ந் ,

ட்கப்படேவண் ய 273 ேபரிடத்தி ம், ௪௭

தைலக் ஐந் ேசக்கல் தமாகப் பரி த்த

ேசக்கல் கணக்கின்ப வாங்கேவண் ம்;

அந்தச் ேசக்கலான இ ப ேகரா. ௪௮

ேலவியர்க ைடய எண்ணிக்ைகக்

அதிகமானவர்கள் ட்கப்ப ம் பணத்ைத

ஆேரா க் ம் அவ ைடய மகன்க க் ம்

ெகா ” என்றார். ௪௯ அப்ப ேய

ேலவியர்களால் ட்கப்பட்டவர்களின்

எண்ணிக்ைகக் அதிகமாக இ ந் ,

இன் ம் ட்கப்படேவண் யவர்க க்

ஈடாக ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

தற்ேபறானவர்களிடத்தில், ௫0 1,365

ேசக்கலாகிய பணத்ைத, பரி த்த ஸ்தலத் ச்

ேசக்கல் கணக்கின்ப வாங்கி, ௫௧

ெயேகாவா ைடய வார்ைதயின்ப ேய

ட்கப்பட்டவர்களின் கிரயத்ைதஆேரா க் ம்

அவ ைடய மகன்க க் ம், ெயேகாவா

தனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய ெகா த்தான்.

௪

ெயேகாவா ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

ேநாக்கி: ௨ “ேலவியர்க க் ள்ேள இ க்கிற

ேகாகாத் சந்ததியார்க ைடய ன்ேனார்களின்

ட் வம்சங்களில், ௩ ஆசரிப் க்

டாரத்திேல ேவைலெசய் ம் ட்டத்திற்

உட்படத்தக்க ப்ப வய தல் ஐம்ப

வய வைரக் ள்ள எல்ேலாைர ம்

எண்ணி, கணக்ெக க்கேவண் ம். ௪
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ஆசரிப் க் டாரத்திேல ேகாகாத் சந்ததியாரின்

பணிவிைட மகா பரி த்தமானைவக க்

உரிய . ௫ காம் றப்ப ம்ேபா ,ஆேரா ம்

அவ ைடய மகன்க ம் வந் , மைறவின்

திைரச் ைலையஇறக்கி, அதினாேல சாட்சியின்

ெபட் ைய , ௬அதின்ேமல் ெமல் ய ேதால்

ையப்ேபாட் , அதின்ேமல் ற்ற ம்

லமான ப்பட் ைய விரித் , அதின்

தண் கைளப் பாய்ச்சி, ௭ ச கத் அப்ப

ேமைஜயின்ேமல் லத் ப்பட் ைய விரித் ,

தட் கைள ம் பக்கரண் கைள ம்

கிண்ணங்கைள ம் கிற தட் கைள ம்

அதின்ேமல் ைவக்கேவண் ம்; நிரந்தர

அப்ப ம் அதின்ேமல் இ க்கேவண் ம்.

௮ அைவகளின்ேமல் அவர்கள்

சிவப் த் ப்பட் ையவிரித் , அைத ெமல் ய

ேதால் யால் , அதின் தண் கைளப்

பாய்ச்சி, ௯ இள லத் ப்பட் ைய எ த் ,

த் விளக் த்தண்ைட ம், அதின்

அகல்கைள ம், அதின் கத்தரிகைள ம்,

சாம்பல் பாத்திரங்கைள ம், அதற் ரிய

எண்ெணய்ப் பாத்திரங்கைள ம் , ௧0

அைத ம்அதற் ரிய ெபா ட்கள் யாைவ ம்

ெமல் ய ேதால் க் ள்ேள ேபாட் , அைத

ஒ தண் ேல கட் , ௧௧ெபாற் டத்தின்ேமல்

இள லத் ப்பட் ைய விரித் , அைதத்

ெமல் ய ேதால் யால் , அதின்

தண் கைளப் பாய்ச்சி, ௧௨ பரி த்த

ஸ்தலத்தில் வழங் ம் ஆராதைனக்ேகற்ற
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எல்லா ெபா ட்கைள ம் எ த் , இள லத்

ப்பட் யிேல ேபாட் , ெமல் ய ேதால்

யினால் , தண் ன்ேமல் கட் ,

௧௩ ப டத்ைதச் சாம்பல் ேபாக க வி,

அதின்ேமல் இரத்தாம்பரத் ப்பட் ைய

விரித் , ௧௪ அதின்ேமல் ஆராதைனக்

ஏற்ற எல்லாப் பணிப்ெபா ட்களாகிய

கலசங்கைள ம், ள் ற கைள ம், சாம்பல்

எ க் ம் கரண் கைள ம், கலசங்கைள ம்,

ப டத்திற் ரிய எல்லாப் பாத்திரங்கைள ம்,

அதின்ேமல் ைவத் , அதின்ேமல் ெமல் ய

ேதால் ையவிரித் , அதின் தண் கைளப்

பாய்ச்சேவண் ம். ௧௫ காம் றப்ப ம்ேபா ,

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

பரி த்த ஸ்தலத்ைத ம் அதி ைடய

எல்லா பணிப்ெபா ட்கைள ம்

ைவத்தபின் , ேகாகாத் சந்ததியார்கள்

அைத எ த் க்ெகாண் ேபாவதற்

வரேவண் ம்; அவர்கள் சாகாதப க்

பரி த்தமானைதத் ெதாடாம க்கேவண் ம்;

ஆசரிப் க் டாரத்திேல ேகாகாத்

சந்ததியினர் மக் ம் ைம இ ேவ. ௧௬

“ஆசாரியனாகியஆேரானின் மகன் எெலயாசார்,

விளக் க் எண்ெணைய ம், ந மண

பவர்க்கத்ைத ம், தினந்ேதா ம்

இ ம் ேபாஜனப ைய ம், அபிேஷகத்

ைதலத்ைத ம், வாசஸ்தலம் வைத ம்,

அதி ள்ள யாைவ ம், பரி த்த ஸ்தலத்ைத ம்

அதின் பணிப்ெபா ட்கைள ம்,
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விசாரிக்கேவண் ம் என்றார். ௧௭ ெயேகாவா

ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம் ேநாக்கி: ௧௮

“ேலவியர்க க் ள்ேள ேகாகாத் வம்சமாகிய

ேகாத்திரத்தார் அழ ந் ேபாகாதப பா ங்கள்.

௧௯ அவர்கள் மகா பரி த்தமானைவகளின்

அ கில் வ ம்ேபா , சாகாமல் உயிேரா

இ க் ம்ப , ங்கள் அவர்க க்காகச்

ெசய்யேவண் ய : ௨0ஆேரா ம் அவ ைடய

மகன்க ம்வந் ,அவர்களில்அவனவைன

அவனவன்ெசய் ம் ேவைலக் ம்அவனவன்

மக் ம் ைமக் ம் நியம க்கேவண் ம்;

அவர்கேளாசாகாதப ப்பரி த்தமானைவகள்

டப்ப ம்ேபா பார்க்கிறதற் உள்ேள

ைழயாமல் இ க்கேவண் ம் என்றார். ௨௧

பின் ம், ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௨

“ெகர்ேசான் சந்ததியா ைடய பிதாக்களின்

ட் வம்சங்களி ம்ஆசரிப் க் டாரத்திேல

பணிவிைட ேவைலெசய் ம் இரா வத்திற்

உட்படத்தக்க, ௨௩ ப்ப வய தல் ஐம்ப

வய வைரக் ள்ளஎல்ேலாைர ம் எண்ணி,

ெதாைக ஏற் வாயாக. ௨௪ பணிவிைட

ெசய்கிறதி ம் மக்கிறதி ம் ெகர்ேசான்

வம்சத்தாரின் ேவைலயாவ : ௨௫அவர்கள்

வாசஸ்தலத்திற் ம்ஆசரிப் க் டாரத்திற் ம்

உரிய ெதாங் திைரைய ம், ைய ம்,

அைவகளின் ேமல் இ க்கிற ெமல் ய

ேதால் ைய ம், ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாசல் மைறைவ ம், ௨௬ பிராகாரத்தின்

ெதாங் திைரகைள ம், வாசஸ்தலத்தின்
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அ கி ம்ப டத்தண்ைடயி ம் ற்ற ம்

இ க்கிற பிராகாரத்தி ைடயவாசல் ெதாங்

திைரைய ம்,அைவகளின் கயி கைள ம்,

அைவகளின் ேவைலக் ரிய க விகள்

யாைவ ம் மந் , அைவக க்காகச்

ெசய்யேவண் ய யாைவ ம் ெசய்யக்கடவர்கள்.

௨௭ெகர்ேசான் சந்ததியார்கள் மக்கேவண் ய

ைமக ம் ெசய்யேவண் ய

பணிவிைடகளாகிய சகல ேவைலக ம்

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

ெசால் கிறப ேய ெசய்யேவண் ம்; அவர்கள்

மக்கேவண் ய எல்லா ைமகைள ம் ங்கள்

நியம த் , அவர்களிடம் ஒப் வி ங்கள்.

௨௮ ெகர்ேசான் சந்ததியாரின் வம்சத்தார்

ஆசரிப் க் டாரத்திேல ெசய் ம் பணிவிைட

இ தான்; அவர்கைள ேவைலெகாள் ம்

விசாரைண,ஆசாரியனாகியஆேரானின் மகன்

இத்தாமா ைடயைகக் ள்இ க்கேவண் ம்.

௨௯ “ெமராரி சந்ததியா ைடய பிதாக்களின்

ட் வம்சங்களி ம் ஆசரிப் க்

டாரத்திேல பணிவிைட ேவைலெசய் ம்

இரா வத்திற் உட்படத்தக்க, ௩0 ப்ப

வய தல் ஐம்ப வய வைரக் ள்ள

எல்ேலாைர ம் எண்ணேவண் ம். ௩௧

ஆசரிப் க் டாரத்தில் அவர்கள் ெசய் ம்

எல்லாப் பணிவிைடக் ம் அ த்த காவல்

விசாரிப்பாவ : வாசஸ்தலத்தின்

பலைகக ம், தாழ்ப்பாள்க ம், ண்க ம்,

பாதங்க ம், ௩௨ ற்ற ம் இ க்கிற
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பிராகாரத்தின் ண்க ம், அைவகளின்

பாதங்க ம், ைளக ம், கயி க ம்,

அைவகளின் எல்லா க விக ம், அவற்ற ற்

அ த்த மற்ெறல்லா ேவைல ம்தாேன;

அவர்கள் மந் காவல்காக் ம்ப

ஒப் விக்கப்ப கிறைவகைளப் ேபர்ேபராக

எண்ணேவண் ம். ௩௩ ஆசாரியனாகிய

ஆேரா ைடய மகனான இத்தாமா ைடய

ைகக் ள்ளாக ெமராரி சந்ததியாரின்

வம்சத்தார் ஆசரிப் க் டாரத்திேல ெசய் ம்

பணிவிைடக் அ த்த எல்லா ேவைல ம்

இ ேவ என்றார். ௩௪ அப்ப ேய ேமாேச ம்

ஆேரா ம் சைபயின் பிர க்க ம் ேகாகாத்

த்திர ைடய பிதாக்களின் ட்

வம்சங்களின்ப ஆசரிப் க் டாரத்திேல

பணிவிைட ெசய் ம் இரா வத்திற்

உட்படத்தக்க, ௩௫ ப்ப வய தல் ஐம்ப

வய வைரக் ள்ள எல்ேலாைர ம்

எண்ணினார்கள். ௩௬அவர்கள்வம்சங்களில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் 2,750 ேபர். ௩௭ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

ேமாேசயினா ம் ஆேரானா ம் ேகாகாத்

வம்சத்தாரில் ஆசரிப் க் டாரத்தில்

ேவைல ெசய்கிறதற்காக எண்ணித்

ெதாைகயிடப்பட்டவர்கள் எல்ேலா ம்

இவர்கேள. ௩௮ ெகர்ேசான் சந்ததியா ைடய

பிதாக்களின் ட் வம்சங்களி ம்ஆசரிப் க்

டாரத்திேல பணிவிைட ெசய் ம்

இரா வத்திற் உட்படத்தக்க, ௩௯ ப்ப
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வய தல் ஐம்ப வய வைரக் ள்ள

எல்ேலா ம் எண்ணப்பட்டார்கள். ௪0

அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அவரவர்

ம்பத்தின்ப ம், பிதாக்க ைடய

வம்சத்தின்ப க் ம் 2,630 ேபர். ௪௧

ேமாேசயினா ம் ஆேரானா ம்

ெயேகாவா கட்டைளயிட்டப ேய

ெகர்ேசான் த்திரரின் வம்சத்தாரில்

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ேவைலெசய்ய

எண்ணித் ெதாைகயிடப்பட்டவர்கள்

எல்ேலா ம் இவர்கேள. ௪௨ ெமராரி

த்திர ைடய பிதாக்களின் ட்

வம்சங்களி ம் ஆசரிப் க் டாரத்திேல

பணிவிைட ெசய் ம் இரா வத்திற்

உட்படத்தக்க, ௪௩ ப்ப வய தல்

ஐம்ப வய ள்ளவர்கள் எல்ேலா ம்

எண்ணப்பட்டார்கள். ௪௪ அவர்களில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் தங்க ைடய

ம்பங்களின்ப ேய 3,200 ேபர். ௪௫ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய

ேமாேசயினா ம் ஆேரானா ம் ெமராரி

த்திரரின் ம்பத்தாரில் எண்ணித்

ெதாைகயிடப்பட்டவர்கள் எல்ேலா ம்

இவர்கேள. ௪௬ ேலவியர்க ைடயபிதாக்களின்

ட் வம்சங்களில் ப்ப வய தல்

ஐம்ப வய வைரக் ள்ளவர்கள்

ஆசரிப் க் டாரத்திேல ெசய் ம் பணிவிைட

ேவைலக் ம் ைமயின் ேவைலக் ம்

உட்படத்தக்கவர்க ம், ௪௭ ேமாேசயினா ம்
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ஆேரானா ம்இஸ்ரேவ ன்பிர க்களா ம்

எண்ணப்பட்டவர்க ம் ஆகிய எல்ேலா ம்,

௪௮ 8,580 ேபராக இ ந்தார்கள். ௪௯ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய, அவர்கள்

தங்கள் தங்கள் பணிவிைடக்ெகன் ம் தங்கள்

தங்கள் ைமக்ெகன் ம் ேமாேசயினால்

எண்ணப்பட்டார்கள்; இந்த விதமாக, ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய அவர்கள்

அவனால் எண்ணப்பட்டார்கள்.

௫

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“ ஷ்டேராகிகள் யாவைர ம், கசி ம்

ண் ள்ள யாவைர ம், சவத்தினால்

ட் ப்பட்டவர்கள் யாவைர ம் காம ந்

விலக்கிவிட இஸ்ரேவல் மக்க க்

கட்டைளயி . ௩ ஆண்பிள்ைளயானா ம்

ெபண்பிள்ைளயானா ம்

அப்ப ப்பட்டவர்கைள ங்கள் விலக்கி,

நான் வாசம்ெசய்கிற தங்க ைடய

காம்கைள அவர்கள் ட் ப்ப த்தாதப ,

ங்கள் அவர்கைள காம ற் ெவளிேய

அ ப்பிவிடேவண் ம் என்றார். ௪ெயேகாவா

ேமாேசக் ச் ெசான்னப ேய, இஸ்ரேவல்

மக்கள் ெசய் , அவர்கைள காம ற்

ெவளிேய அ ப்பிவிட்டார்கள். ௫ ேம ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௬ “

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ஒ ஆேணா ெபண்ேணா,

ெயேகாவா ைடய கட்டைளைய ற

மனிதர்கள் ெசய் ம் பாவங்களில் யாெதா
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பாவத்ைதச் ெசய் ற்றவாளியானால்,

௭ அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த பாவத்ைத

அற க்ைகயிடேவண் ம்; அப்ப ப்பட்டவன்

தான் ெசய்த ற்றத்தினால் அபராதத்தின்

தேலா ஐந்தில் ஒ பங்ைக அதிகமாகக்

ட் , தான் ற்றஞ்ெசய்தவ க் ச்

ெச த்தேவண் ம். ௮ அைதக் ேகட்

வாங் கிறதற் இனத்தான் ஒ வ ம்

இல்லாம ந்தால், அப்ெபா

அவ க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம்ப

ஆட் க்கடா ெச த்தப்ப வ மல்லாமல்,

ெயேகாவா க் அந்த அபராதம்

ெச த்தப்பட் , அ ஆசாரியைனச்

ேசரேவண் ம். ௯ இஸ்ரேவல் மக்கள்

ஏெற த் ப் பைடக் ம்ப ,ஆசாரியனிடத்தில்

ெகாண் வ கிற எல்லாப் பரி த்தமான

பைடப் ம் அவ ைடயதாக இ க் ம். ௧0

ஒவ்ெவா வ ம் பைடக் ம் பரி த்தமான

ெபா ட்கள் அவ ைடயதாக இ க் ம்;

ஒ வன் ஆசாரிய க் க் ெகா க்கிற

எ ம் அவ க்ேக உரிய என் ெசால்

என்றார். ௧௧ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௨

“ இஸ்ரேவல் மக்க க் ச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ஒ வ ைடய மைனவி

பிறர் கம் பார்த் , கணவ க் த்

ேராகம்ெசய் , ௧௩ ஒ வேனா உற

ெகாண் ந்த விஷயத்தில் அவள்

ட் ப்பட்டவளாக இ ந் ம், அவ ைடய

கணவன் கண்க க் அ மைறக்கப்பட்
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ெவளிக் வராமல் இ க்கிறேபா ம்,

சாட்சியில்லாம ம் அவள்ைக ம் கள மாகப்

பி க்கப்படாம ம் இ க்கிறேபா ம்,

௧௪ எரிச்ச ன் ஆவி அவன்ேமல்

வந் , அவன் அவ ைடய மைனவி

ட் ப்ப த்தப்பட் க்க, ட் ப்ப த்தப்பட்ட

தன் ைடய மைனவியின்ேமல்

பைகெகாண் ந்தா ம், அல்ல அவன்

மைனவி ட் ப்ப த்தப்படாதி க்க,

எரிச்ச ன் ஆவி அவன்ேமல் வந் , அவன்

அவள்ேமல் பைகெகாண் ந்தா ம், ௧௫

அந்தக் கணவன் தன் ைடய மைனவிைய

ஆசாரியனிடத்தில்அைழத் க்ெகாண் வந் ,

அவ க்காக ஒ எப்பா அளவான

வாற்ேகா ைமமாவிேலபத்தில் ஒ பங்ைகப்

பைடப்பாகக் ெகா க்கேவண் ம்; அ

எரிச்ச ன் காணிக்ைக ம் அக்கிரமத்ைத

நிைனப் ட் ம் காணிக்ைக மாகஇ ப்பதால்,

அதின்ேமல் எண்ெணய் ஊற்றாம ம்

பவர்க்கம் ேபாடாம ம் இ க்கேவண் ம்.

௧௬ “ஆசாரியன் அவைளச் ச பத்தில்

அைழத் , ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

நி த்தி, ௧௭ ஒ மண்பாைனயிேல பரி த்த

தண் ர் ஊற்ற , வாசஸ்தலத்தின்

தைரயி க் ம் தியிேல ெகாஞ்சம்

எ த் , அந்த தண் ரில்ேபாட் , ௧௮

ெபண்ைணக் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

நி த்தி, அவ ைடய க்காட்ைட

க்கி, எரிச்ச ன் காணிக்ைகயாகிய
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நிைனப் ட் த ன் காணிக்ைகைய

அவ ைடய உள்ளங்ைகயிேல

ைவக்கேவண் ம்; சாபகாரணமான

கசப்பான தண் ர் ஆசாரியன் ைகயில்

இ க்கேவண் ம். ௧௯ பின் ஆசாரியன்

அவைள ஆைணயிட ைவத் : ஒ வ ம்

உன்ேனா உற ெகாள்ளாம ம்,

உன் ைடயகணவ க் ழ்பட் க்கிற

ட் ப்ப ம்ப பிறர் கம் பார்க்காம ம்

இ ந்தால், சாபகாரணமானஇந்தக் கசப்பான

தண் ரின் ேதாஷத்திற் ங்கலாக

இ ப்பாய். ௨0 உன் ைடய கணவ க்

ழ்ப்பட் க்கிற பிறர் கம் பார்த் ,

உன் ைடயகணவைனத்தவிரஅந்நியேனா

உற ெகாண் ட் ப்பட் ப்பாயானால், ௨௧

ெயேகாவா உன் ைடய இ ப் ம்ப ம்,

உன் ைடய வயி ங்க ம்ெசய் ,

உன்ைன உன் ைடய மக்க க் ள்ேள

சாப ம் ஆைணயி ம் அைடயாளமாக ம்

ைவப்பாராக. ௨௨ சாபகாரணமான இந்த

தண் ர் உன் ைடயவயி ங்க ம் இ ப்

ம்ப ம் ெசய் ம்ப , உன் ைடய ட க் ள்

ேபாகேவண் ம் என்கிற சாபவார்த்ைதயாேல

ெபண்ைண ஆைணயிடைவத் ச்

ெசால்வானாக. அதற் அந்தப் ெபண்:ஆெமன்,

ஆெமன், என் ெசால்லேவண் ம். ௨௩ “பின்

ஆசாரியன் இந்தச் சாபவார்த்ைதகைள

ஒ ட் ல் எ தி, அைவகைளக்

கசப்பான தண் ரால் க விப்ேபாட் ,
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௨௪ சாபகாரணமான அந்தக் கசப்பான

தண் ைரஅவள் க் ம்ப ச் ெசய்வான்;

அப்ெபா சாபகாரணமானஅந்ததண் ர்

அவ க் ள் இறங்கிக் கசப்பா ம். ௨௫பின்

ஆசாரியன் எரிச்ச ன் காணிக்ைகைய

அந்த ெபண்ணின் ைகயி ந் வாங்கி,

அைதக் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அைசவாட் , டத்தின்ேமல் ெச த்தி, ௨௬

ஞாபகக் றயாகஅதிேல ஒ ைகப்பி நிைறய

எ த் , டத்தின்ேமல் தகனித் , பின்

ெபண் க் அந்த தண் ைரக் க் ம்ப

ெகா க்கேவண் ம். ௨௭அந்த தண் ைரக்

க்கச் ெசய்த பின் சம்பவிப்பதாவ :அவள்

ட் ப்பட் , தன் ைடய கணவ க் த்

ேராகம்ெசய்தி ந்தால், சாபகாரணமான

அந்த தண் ர் அவ க் ள் ைழந்

கசப் ண்டானதால், அவ ைடயவயி ங்கி,

அவ ைடயஇ ப் ம் ம்; இப்ப ேயஅந்தப்

ெபண்தன் ைடயமக்க க் ள்ேளசாபமாக

இ ப்பாள். ௨௮அந்தப் ெபண் ட் ப்படாமல்

த்தமாகஇ ந்தால், அவள்அதற் ங்கலாகி,

கர்ப்பமைடயக் யவளாகஇ ப்பாள். ௨௯

“ஒ ெபண் தன் ைடய கணவைனத்தவிர

அந்நிய ஆேணா ேசர்ந் ட் ப்பட்டதால்

உண்டான எரிச்ச க் ம், ௩0 கணவன்ேமல்

எரிச்ச ன் ஆவி வ கிறதினால், அவன்

தன் ைடய மைனவியின்ேமல் அைடந்த

ெபாறாைமக் ம்அ த்த பிரமாணம்இ ேவ.

அவன் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்
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தன் ைடயமைனவிையநி த்தேவண் ம்;

ஆசாரியன் இந்தப் பிரமாணத்தின்ப ெயல்லாம்

அவ க் ச் ெசய்யேவண் ம். ௩௧ கணவன்

அக்கிரமத்திற் ங்கலாக இ ப்பான்;

அப்ப ப்பட்டப் ெபண்ேணா, தன் ைடய

அக்கிரமத்ைதச் மப்பாள் என் ெசால்”

என்றார்.

௬

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨ “

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: “ஆேணா ெபண்ேணா

ெயேகாவாக்ெகன் விரதம் ெசய்

ெகாண்டவர்களாக இ க் ம்ப நசேரய

விரதமாகிய ஒ விேசஷ த்த ெபா த்தைனைய

ெசய்தால், ௩ அப்ப ப்பட்டவன்

திராட்ைசரசத்ைத ம் ம பானத்ைத ம்

விலக்கேவண் ம்;அவன் திராட்ைசரசத்தின்

கா ைய ம் மற்ற ம பானத்தின்

கா ைய ம், திராட்ைசரசத்தினால்

ெசய்த எவ்விதமான பானத்ைத ம்

க்காம ம், திராட்ைசப்பழங்கைளேயா

திராட்ைசவற்றல்கைளேயா சாப்பிடாம ம், ௪

தான் நசேரயனாக இ க் ம் நாெளல்லாம்

திராட்ைசச்ெச விைத தல் ேதால்வைர

உள்ளைவகளினால் ெசய்யப்பட்ட எைத ம்

சாப்பிடாம ம் இ க்கேவண் ம். ௫ “அவன்

நசேரய விரதம க் ம் நாட்கெளல்லாம்

சவரகன் கத்தி அவ ைடய தைலயின்ேமல்

படக் டா ; அவன் ெயேகாவாக்ெகன்

விரதம க் ம் காலம் நிைறேவ ம்வைர



எண்ணாகமம் 575

பரி த்தமாக இ ந் , தன் ைடய

தைல ையவளரவிடேவண் ம். ௬அவன்

ெயேகாவா க்ெகன் விரதம க் ம்

நாட்கெளல்லாம் யாெதா பிேரதத்தின்

அ கில் ேபாகக் டா . ௭ அவன்

தன் ைடய ேதவ க்ெகன் ெசய்த

நசேரய விரதம் அவ ைடய தைலேமல்

இ க்கிறப யால், மரணமைடந்த தன் ைடய

தகப்பனாலாகி ம் தாயினாலாகி ம்

சேகாதரனாேலா சேகாதரியினாேலா தன்ைனத்

ட் ப்ப த்தக் டா . ௮அவன் நசேரயனாக

இ க் ம் நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவா க் ப்

பரி த்தமாக இ ப்பான். ௯ “அவன கில்

ஒ வன் தி ெரன மரணமைடந்ததால்,

நசேரய விரத ள்ள அவ ைடய

தைல ட் ப்பட்டெதன்றால், அவன்

தன் ைடய த்திகரிப்பின் நாளாகிய

ஏழாம் நாளில் தன் ைடய தைல ையச்

சிைரத் க்ெகாண் , ௧0 எட்டாம் நாளில்

இரண் காட் ப் றாக்கைளேயா

இரண் றாக் ஞ் கைளேயா

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ல்

ஆசாரியனிடம் ெகாண் வரேவண் ம்.

௧௧ அப்ெபா ஆசாரியன் ஒன்ைறப்

பாவநிவாரணப யாக ம், மற்ெறான்ைறச்

சர்வாங்க தகனப யாக ம்

ெச த்தி, பிணத்தினால் அவ க்

உண்டான ட்ைட நிவிர்த்திெசய் ,

அவ ைடய தைலைய அந்தநாளில்
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பரி த்தப்ப த்தேவண் ம். ௧௨ அவன்

தி ம்ப ம் தன் ைடய விரதநாட்கைளக்

ேயேகாவாக்ெகன் காத் , ஒ வய ள்ள

ஆட் க் ட் ையக் ற்றநிவாரணப யாகக்

ெகாண் வரேவண் ம்; அவ ைடய

நசேரய விரதம் ட் ப்பட்டதால் ெசன்ற

நாட்கள் ணா ம். ௧௩ “நசேரய க் ரிய

பிரமாணமாவ : அவன் விரதம க் ம்

நாட்கள் நிைறேவறனஅன்ைறக்ேக, அவன்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச ேல வந் , ௧௪

சர்வாங்க தகனப யாக ஒ வய ைடய

ப தற்ற ஒ ஆட் க் ட் ைய ம்,

பாவநிவாரணப யாக ஒ வய ைடய

ப தற்ற ஒ ெபண்ணாட் க் ட் ைய ம்,

சமாதானப யாக ப தற்ற ஒ

ஆட் க்கடாைவ ம், ௧௫ ஒ ைடயில்

எண்ெணயிேல பிைசந்த ளிப்பில்லாத

ெமல் ய மாவினால் ெசய்தஅதிரசங்கைள ம்,

எண்ெணய் தடவப்பட்ட ளிப்பில்லாத

அைடகைள ம், அைவக க் அ த்த

ேபாஜனப ைய ம், பானப கைள ம்

ெயேகாவா க் த் தன் ைடய

காணிக்ைகயாகச் ெச த்தேவண் ம். ௧௬

அைவகைள ஆசாரியன் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ெகாண் வந் , அவ ைடய

பாவநிவாரணப ைய ம் அவ ைடய

சர்வாங்கதகனப ைய ம் ெச த்தி, ௧௭

ஆட் க்கடாைவக் ைடயில் இ க் ம்

ளிப்பில்லாத அப்பங்கேளா ங் டக்
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ெயேகாவா க் ச் சமாதான ப யாகச்

ெச த்தி, அவ ைடய ேபாஜனப ைய ம்

பானப ைய ம் பைடக்கேவண் ம். ௧௮

அப்ெபா நசேரயன்ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ேல, ெபா த்தைன ெசய்யப்பட்ட

தன் ைடய தைலையச் சிைரத் ,

ெபா த்தைன ெசய்யப்பட்ட தன் ைடய

தைல ைய எ த் , சமாதானப யின் ழ்

எரிகிற அக்கினியில் ேபாடேவண் ம்.

௧௯ நசேரயன் ெபா த்தைன

ெசய்யப்பட்ட தன் தைல ையச்

சிைரத் க்ெகாண்டபின் , ஆசாரியன்

ஆட் க்கடாவி ைடய ேவகைவக்கப்பட்ட

ஒ ன்னந்ெதாைடைய ம், ைடயில்

இ க்கிறைவகளிேல ளிப்பில்லாத ஒ

அதிரசத்ைத ம் ளிப்பில்லாத ஒ

அைடைய ம் எ த் , அவ ைடய

உள்ளங்ைககளில் ைவத் , ௨0

அைவகைளக் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அைசவாட்டேவண் ம்; அ

அைசவாட்டப்பட்ட மார் ப்ப திேயா ம்,

ஏெற த் ப் பைடக்கப்பட்ட

ன்னந்ெதாைடேயா ம், ஆசாரியைனச்

ேச ம்; அ பரி த்தமான . பின்

நசேரயன் திராட்ைசரசம் க்கலாம். ௨௧

“ெபா த்தைனெசய்த நசேரய க் ம், அவன்

தன் ைடயைகக் உத கிறைதத்தவிர, தன்

நசேரய விரதத்திற்காக ெயேகாவா க் ச்

ெச த் ம் காணிக்ைகயின்
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பிரமாணம் இ ேவ. அவன் ெசய்த

ெபா த்தைனயின்ப ேய தன் ைடய

ெபா த்தைனயின் பிரமாணத் க்ேகற்றப

ெசய் க்கேவண் ம் என் ெசால்

என்றார். ௨௨பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨௩ “ ஆேராேனா ம் அவ ைடய

மகன்கேளா ம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ங்கள் இஸ்ரேவல் மக்கைள

ஆ ர்வதிக் ம்ேபா , அவர்கைளப் பார்த் ச்

ெசால்லேவண் யதாவ : ௨௪ “ெயேகாவா

உன்ைன ஆ ர்வதித் , உன்ைனக் காப்பார்.

௨௫ “ெயேகாவா தம் ைடய கத்ைத

உன்ேமல் பிரகாசிக்கச்ெசய் , உன்ேமல்

கி ைபயாக இ பாராக. ௨௬ “ெயேகாவா

தம் ைடய கத்ைதஉன்ேமல் பிரசன்னமாக்கி,

உனக் ச் சமாதானம் கட்டைளயி வார்,

என்பேத. ௨௭ “இந்த விதமாக அவர்கள்

என் ைடய நாமத்ைத இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல்

றேவண் ம்;அப்ெபா நான்அவர்கைள

ஆ ர்வதிப்ேபன் என் ெசால்” என்றார்.

௭

ேமாேசவாசஸ்தலத்ைத நி வி, அைத ம்

அதின் எல்லாப் பணிப்ெபா ட்கைள ம்,

ப டத்ைத ம் அதின் எல்லாப்

பணிப்ெபா ட்கைள ம் அபிேஷகம்ெசய் ,

பரி த்தப்ப த்தி த்த நாளில்,

௨ தங்க ைடய பிதாக்க ைடய

வம்சத்தைலவர்க ம், எண்ணப்பட்டவர்களின்

விசாரிப் க் ைவக்கப்பட்ட ேகாத்திரப்

பிர க்க மாகிய இஸ்ரேவ ன் பிர க்கள்
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காணிக்ைககைளச் ெச த்தினார்கள்.

௩ தங்க ைடய காணிக்ைகயாக, ஆ

ண் வண் கைள ம், பன்னிரண்

மா கைள ம்இரண் ரண் பிர க்க க்

ஒவ்ெவா வண் ம், ஒவ்ெவா பிர க்

ஒவ்ெவா மா மாக, ெயேகாவா க் ச்

ெச த்த வாசஸ்தலத்திற் ன்பாகக்

ெகாண் வந்தார்கள். ௪ அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௫ “

அவர்களிடத்தில் ஆசரிப் க் டாரத்தின்

ஊழயத்திற்காக அைவகைள வாங்கி.

ேலவியர்க க் அவரவர் ேவைலக் த்

த ந்தைவகளாகப் பங்கிட் க் ெகா

என்றார். ௬ அப்ெபா ேமாேச அந்த

வண் கைள ம் மா கைள ம் வாங்கி,

ேலவியர்க க் க் ெகா த்தான். ௭ இரண்

வண் கைள ம் நான் மா கைள ம்

ெகர்ேசான் சந்ததியார்க க் , அவர்கள்

ேவைலக் த்த ந்த பங்காகக் ெகா த்தான். ௮

நான் வண் கைள ம் எட் மா கைள ம்

ெமராரியின் சந்ததியின க் ,ஆசாரியனாகிய

ஆேரானின் மகன்கள் இத்தாமா ைடய

ைகயின் ழ க்கிற அவர்க ைடய

ேவைலக் த்த ந்த பங்காகக் ெகா த்தான். ௯

ேகாகாத்தின் சந்ததியா க்ேகா ஒன் ம்

ெகா க்கவில்ைல; ேதாள்ேமல் மப்பேத

அவர்க க் ரிய பரி த்த ஸ்தலத்தின்

ேவைலயாக இ ந்த . ௧0 ப டம்

அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்ட நாளிேல,
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பிர க்கள் அதின் பிரதிஷ்ைடக்காகக்

காணிக்ைககைளச் ெச த்தி, ப டத்திற்

ன்பாகத் தங்க ைடய காணிக்ைககைளக்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௧ “அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ப டத்தின்

பிரதிஷ்ைடக்காக ஒவ்ெவா பிர ம்

தன்தன் நாளில் தன்தன் காணிக்ைகையச்

ெச த்தேவண் ம்” என்றார். ௧௨அப்ப ேய

தலாம் நாளில் தன் ைடயகாணிக்ைகையச்

ெச த்தினவன் தா ேகாத்திரத்தானாகிய

அம்மனதாபின் மகன் நகேசான். ௧௩

அவ ைடய காணிக்ைகயாவ :

ேபாஜனப யாகப் பைடப்பதற்காக

எண்ெணயிேலபிைசந்த ெமல் யமாவினால்

நிைறந்த ம், பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்காக ற் ப்ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள மான ஒ ெவள்ளித்தட் ம்,

எ ப ேசக்கல் நிைற ள்ள ஒ

ெவள்ளிப்பாத்திர ம்ஆகியஇந்தஇரண் ம்,

௧௪ பவர்க்கம் நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல்

நிைற ள்ள தங்கத்தால் ெசய்த ஒ

பகரண் ம், ௧௫ சர்வாங்கதகனப யாக

ஒ காைள ம், ஒ ஆட் க்கடா ம்,

ஒ வய ைடய ஒ ஆட் க் ட் ம்,

௧௬ பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௧௭சமாதானப யாக

இரண் மா க ம், ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஐந் ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம்,

ஒ வய ைடய ஐந் ஆட் க் ட் க ேம;
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இ அம்மனதாபின் மகனாகிய நகேசானின்

காணிக்ைக. ௧௮ இரண்டாம் நாளில்

இசக்காரின் பிர வாகிய வாரின் மகன்

ெநதெனேயல் காணிக்ைக ெச த்தினான்.

௧௯ அவ ைடய காணிக்ைகயாவ :

ேபாஜனப யாகப் பைடப்பதற்காக,

எண்ெணயிேலபிைசந்த ெமல் யமாவினால்

நிைறந்த ம், பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்காக ற் ப்ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள மான ஒ ெவள்ளித்தட் ம்,

எ ப ேசக்கல் நிைற ள்ள ஒ

ெவள்ளிப்பாத்திர ம்ஆகியஇந்தஇரண் ம்,

௨0 பவர்க்கம் நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல்

நிைற ள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒ

பகரண் ம், ௨௧ சர்வாங்கதகனப யாக

ஒ காைள ம், ஒ ஆட் க்கடா ம்,

ஒ வய ைடய ஒ ஆட் க் ட் ம்,

௨௨ பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௨௩ சமாதானப யாக

இரண் மா க ம், ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஐந் ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம்,

ஒ வய ைடய ஐந் ஆட் க் ட் க ேம;

இ வாரின் மகனாகிய ெநதெனேய ன்

காணிக்ைக. ௨௪ ன்றாம் நாளில்

ஏேலானின் மகனாகிய எ யாப் என் ம்

ெச ேலான் சந்ததியாரின் பிர காணிக்ைக

ெச த்தினான். ௨௫ அவ ைடய

காணிக்ைகயாவ : ேபாஜனப யாகப்

பைடப்பதற்காக எண்ெணயிேல பிைசந்த
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ெமல் ய மாவினால் நிைறந்த ம்,

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக

ற் ப்ப ேசக்கல் நிைற ள்ள மான

ஒ ெவள்ளித்தட் ம், எ ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள ஒ ெவள்ளிப்பாத்திர ம்

ஆகிய இந்த இரண் ம், ௨௬ பவர்க்கம்

நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல் நிைற ள்ள

ெபான்னினால் ெசய்த ஒ பகரண் ம், ௨௭

சர்வாங்கதகனப யாக ஒ காைள ம், ஒ

ஆட் க்கடா ம், ஒ வய ைடய ஒ

ஆட் க் ட் ம், ௨௮பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௨௯

சமாதானப யாக இரண் மா க ம்,

ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம், ஐந்

ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம் ஒ வய ைடய

ஐந் ஆட் க் ட் க ேம; இ ஏேலானின்

மகனாகிய எ யாபின் காணிக்ைக. ௩0

நான்காம் நாளில் ேசேத ரின் மகனாகிய

எ ர் என் ம் பன் சந்ததியாரின் பிர

காணிக்ைக ெச த்தினான். ௩௧அவ ைடய

காணிக்ைகயாவ : ேபாஜனப யாகப்

பைடப்பதற்காக எண்ெணயிேல பிைசந்த

ெமல் ய மாவினால் நிைறந்த ம்,

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக

ற் ப்ப ேசக்கல் நிைற ள்ள மான

ஒ ெவள்ளித்தட் ம், எ ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள ஒ ெவள்ளிப்பாத்திர ம்

ஆகிய இந்த இரண் ம், ௩௨ பவர்க்கம்

நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல் நிைற ள்ள
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ெபான்னினால் ெசய்த ஒ பகரண் ம், ௩௩

சர்வாங்கதகனப யாக ஒ காைள ம், ஒ

ஆட் க்கடா ம், ஒ வய ைடய ஒ

ஆட் க் ட் ம், ௩௪பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௩௫

சமாதானப யாக இரண் மா க ம்,

ஐந் ஆட் க்காடாக்க ம், ஐந்

ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம், ஒ வய ைடய

ஐந் ஆட் க் ட் க ேம; இ ேசேத ரின்

மகனாகிய எ ரின் காணிக்ைக. ௩௬ஐந்தாம்

நாளில் ரிஷதாயின் மகனாகிய ெச ம ேயல்

என் ம் சிம ேயான் சந்ததியாரின் பிர

காணிக்ைக ெச த்தினான். ௩௭அவ ைடய

காணிக்ைகயாவ : ேபாஜனப யாகப்

பைடக் ம்ப யாக எண்ெணயிேல பிைசந்த

ெமல் ய மாவினால் நிைறந்த ம்,

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக

ற் ப்ப ேசக்கல் நிைற ள்ள மானஒ

ெவள்ளித்தட் ம், எ ப ேசக்கல் நிைற ள்ள

ஒ ெவள்ளிகல ம் ஆகிய இந்த இரண் ம்,

௩௮ பவர்க்கம் நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல்

நிைற ள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒ

பகரண் ம், ௩௯ சர்வாங்கதகனப யாக

ஒ காைள ம், ஒ ஆட் க்கடா ம்,

ஒ வய ைடய ஒ ஆட் க் ட் ம்,

௪0 பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௪௧சமாதானப யாக

இரண் மா க ம், ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஐந் ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம்,
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ஒ வய ைடய ஐந் ஆட் க் ட் க ேம;

இ ரிஷதாயின் மகனாகிய ெச ம ேய ன்

காணிக்ைக. ௪௨ஆறாம் நாளிேல ேத ேவ ன்

மகனாகிய எ யாசாப் என் ம் காத்

சந்ததியாரின் பிர காணிக்ைகெச த்தினான்.

௪௩ அவ ைடய காணிக்ைகயாவ :

ேபாஜனப யாகப் பைடக் ம்ப யாக

எண்ெணயிேலபிைசந்த ெமல் யமாவினால்

நிைறந்த ம், பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்காக ற் ப்ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள மான ஒ ெவள்ளித்தட் ம்,

எ ப ேசக்கல் நிைற ள்ள ஒ

ெவள்ளிப்பாத்திர ம்ஆகியஇந்தஇரண் ம்,

௪௪ பவர்க்கம் நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல்

நிைற ள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒ

பகரண் ம், ௪௫ சர்வாங்கதகனப யாக

ஒ காைள ம், ஒ ஆட் க்கடா ம்,

ஒ வய ைடய ஒ ஆட் க் ட் ம்,

௪௬ பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௪௭ சமாதானப யாக

இரண் மா க ம், ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஐந் ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம்,

ஒ வய ைடய ஐந் ஆட் க் ட் க ேம;

இ ேத ேவ ன் மகனாகிய எ யாசாபின்

காணிக்ைக. ௪௮ஏழாம் நாளில் அம் தின்

மகனாகிய எ ஷாமா என் ம் எப்பிரா ம்

சந்ததியாரின் பிர காணிக்ைகெச த்தினான்.

௪௯ அவ ைடய காணிக்ைகயாவ :

ேபாஜனப யாகப் பைடக் ம்ப யாக
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எண்ெணயிேலபிைசந்த ெமல் யமாவினால்

நிைறந்த ம், பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்காக ற் ப்ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள மான ஒ ெவள்ளித்தட் ம்,

எ ப ேசக்கல் நிைற ள்ள ஒ

ெவள்ளிப்பாத்திர ம்ஆகியஇந்தஇரண் ம்,

௫0 பவர்க்கம் நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல்

நிைற ள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒ

பகரண் ம், ௫௧ சர்வாங்கதகனப யாக

ஒ காைள ம், ஒ ஆட் க்கடா ம்,

ஒ வய ைடய ஒ ஆட் க் ட் ம்,

௫௨ பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௫௩சமாதானப யாக

இரண் மா க ம், ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஐந் ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம்,

ஒ வய ைடய ஐந் ஆட் க் ட் க ேம;

இ அம்ம தின் மகனாகிய எ ஷாமாவின்

காணிக்ைக. ௫௪எட்டாம் நாளில் ெபதா ரின்

மகனாகிய கமா ேயல் என் ம் மனாேச

சந்ததியாரின் பிர காணிக்ைகெச த்தினான்.

௫௫ அவ ைடய காணிக்ைகயாவ :

உண ப யாகப் பைடக் ம்ப யாக

எண்ெணயிேலபிைசந்த ெமல் யமாவினால்

நிைறந்த ம், பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்காக ற் ப்ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள மான ஒ ெவள்ளித்தட் ம்,

எ ப ேசக்கல் நிைற ள்ள ஒ

ெவள்ளிப்பாத்திர ம்ஆகியஇந்தஇரண் ம்,

௫௬ பவர்க்கம் நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல்
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நிைற ள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒ

பகரண் ம், ௫௭ சர்வாங்கதகனப யாக

ஒ காைள ம், ஒ ஆட் க்கடா ம்,

ஒ வய ைடய ஒ ஆட் க் ட் ம்,

௫௮ பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௫௯ சமாதானப யாக

இரண் மா க ம், ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஐந் ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம்,

ஒ வய ைடய ஐந் ஆட் க் ட் க ேம;

இ ெபதா ரின் மகனாகிய கமா ேய ன்

காணிக்ைக. ௬0 ஒன்பதாம் நாளில்

ெதேயானின் மகனாகியஅ தான் என் ம்

ெபன்ய ன் சந்ததியாரின் பிர காணிக்ைக

ெச த்தினான். ௬௧ அவ ைடய

காணிக்ைகயாவ : ேபாஜனப யாகப்

பைடக் ம்ப யாக எண்ெணயிேல பிைசந்த

ெமல் ய மாவினால் நிைறந்த ம்,

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக

ற் ப்ப ேசக்கல் நிைற ள்ள மான

ஒ ெவள்ளித்தட் ம், எ ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள ஒ ெவள்ளிப்பாத்திர ம்

ஆகிய இந்த இரண் ம், ௬௨ பவர்க்கம்

நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல் நிைற ள்ள

ெபான்னினால் ெசய்த ஒ பகரண் ம், ௬௩

சர்வாங்கதகனப யாக ஒ காைள ம், ஒ

ஆட் க்கடா ம், ஒ வய ைடய ஒ

ஆட் க் ட் ம், ௬௪பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௬௫

சமாதானப யாக இரண் மா க ம்,
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ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம், ஐந்

ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம், ஒ வய ைடய

ஐந் ஆட் க் ட் க ேம; இ ெதேயானின்

மகனாகிய அ தானின் காணிக்ைக. ௬௬

பத்தாம் நாளில் அம்மஷதாயின் மகனாகிய

அகிேயேசர் என் ம் தாண் சந்ததியாரின்

பிர காணிக்ைக ெச த்தினான். ௬௭

அவ ைடய காணிக்ைகயாவ :

ேபாஜனப யாகப் பைடக் ம்ப யாக

எண்ெணயிேலபிைசந்த ெமல் யமாவினால்

நிைறந்த ம், பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்காக ற் ப்ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள மான ஒ ெவள்ளித்தட் ம்,

எ ப ேசக்கல் நிைற ள்ள ஒ

ெவள்ளிப்பாத்திர ம்ஆகியஇந்தஇரண் ம்,

௬௮ பவர்க்கம் நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல்

நிைற ள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒ

பகரண் ம், ௬௯ சர்வாங்கதகனப யாக

ஒ காைள ம், ஒ ஆட் க்கடா ம்,

ஒ வய ைடய ஒ ஆட் க் ட் ம்,

௭0 பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௭௧சமாதானப யாக

இரண் மா க ம், ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஐந் ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம்,

ஒ வய ைடய ஐந் ஆட் க் ட் க ேம;

இ அம்மஷதாயின் மகனாகியஅகிேயேசரின்

காணிக்ைக. ௭௨ பதிேனாராம் நாளில்

ஓகிரானின் மகனாகிய பாகிேயல் என் ம்

ஆேசர் சந்ததியாரின் பிர காணிக்ைக
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ெச த்தினான். ௭௩ அவ ைடய

காணிக்ைகயாவ : ேபாஜனப யாகப்

பைடக் ம்ப யாக எண்ெணயிேல பிைசந்த

ெமல் ய மாவினால் நிைறந்த ம்,

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக

ற் ப்ப ேசக்கல் நிைற ள்ள மான

ஒ ெவள்ளித்தட் ம், எ ப ேசக்கல்

நிைற ள்ள ஒ ெவள்ளிப்பாத்திர ம்

ஆகிய இந்த இரண் ம், ௭௪ பவர்க்கம்

நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல் நிைற ள்ள

ெபான்னினால் ெசய்த ஒ பகரண் ம், ௭௫

சர்வாங்கதகனப யாக ஒ காைள ம், ஒ

ஆட் க்கடா ம், ஒ வய ைடய ஒ

ஆட் க் ட் ம், ௭௬பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௭௭

சமாதானப யாக இரண் மா க ம்,

ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம், ஐந்

ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம், ஒ வய ைடய

ஐந் ஆட் க் ட் க ேம; இ ஓகிரானின்

மகனாகிய பாகிேய ன் காணிக்ைக. ௭௮

பன்னிரண்டாம் நாளில் ஏனானின் மகனாகிய

அ ரா என் ம் நப்த சந்ததியாரின் பிர

காணிக்ைக ெச த்தினான். ௭௯அவ ைடய

காணிக்ைகயாவ : ேபாஜனப யாகப்

பைடக் ம்ப யாக எண்ெணயிேல பிைசந்த

ெமல் ய மாவினால் நிைறந்த ம்,

பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்காக

ற் ப்ப ேசக்கல் நிைற ள்ள மான

ஒ ெவள்ளித்தட் ம், எ ப ேசக்கல்
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நிைற ள்ள ஒ ெவள்ளிப்பாத்திர ம்

ஆகிய இந்த இரண் ம், ௮0 பவர்க்கம்

நிைறந்த பத் ச்ேசக்கல் நிைற ள்ள

ெபான்னினால் ெசய்த ஒ பகரண் ம், ௮௧

சர்வாங்கதகனப யாக ஒ காைள ம், ஒ

ஆட் க்கடா ம், ஒ வய ைடய ஒ

ஆட் க் ட் ம், ௮௨பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடா ம், ௮௩

சமாதானப யாக இரண் மா க ம்,

ஐந் ஆட் க்கடாக்க ம், ஐந்

ெவள்ளாட் க்கடாக்க ம், ஒ வய ைடய

ஐந் ஆட் க் ட் க ேம; இ ஏனானின்

மகனாகிய அ ராவின் காணிக்ைக. ௮௪

ப டம் அபிேஷகம் ெசய்யப்பட்டேபா ,

இஸ்ரேவல் பிர க்களால் ெசய்யப்பட்ட

பிரதிஷ்ைடயாவ : ெவள்ளித்தாலங்கள்

பன்னிரண் , ெவள்ளிக்கலங்கள்

பன்னிரண் , ெபான் பகரண் கள்

பன்னிரண் . ௮௫ஒவ்ெவா ெவள்ளித்தட்

ற் ப்ப ேசக்கல் நிைற ம், ஒவ்ெவா

கலம் எ ப ேசக்கல் நிைற மாக, இந்தப்

பாத்திரங்களின் ெவள்ளிெயல்லாம் பரி த்த

ஸ்தலத்தின் ேசக்கல் கணக்கின்ப

இரண்டாயிரத் நா ேசக்கல் நிைறயாக

இ ந்த . ௮௬ பவர்க்கம் நிைறந்த

ெபான் பகரண் கள் பன்னிரண் ,

ஒவ்ெவான் பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்கின்ப பத் ச்ேசக்கல் நிைறயாக,

ப கரண் களின் ெபான்ெனல்லாம்
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ற்ற ப ேசக்கல் நிைறயாக இ ந்த . ௮௭

சர்வாங்கதகனப யாகச் ெச த்தப்பட்ட

காைளகெளல்லாம் பன்னிரண் ,

ஆட் க்கடாக்கள் பன்னிரண் ,

ஒ வய ைடயஆட் க் ட் கள் பன்னிரண் ,

அைவக க் ரிய ேபாஜனப க ம் டச்

ெச த்தப்பட்ட ; பாவநிவாரணப யாகச்

ெச த்தப்பட்ட ெவள்ளாட் க்கடாக்கள்

பன்னிரண் . ௮௮ சமாதானப யாகச்

ெச த்தப்பட்ட காைளகெளல்லாம்

இ பத் நான் ;ஆட் க்கடாக்கள்அ ப ,

ெவள்ளாட் க் கடாக்கள் அ ப ;

ஒ வய ைடய ஆட் க் ட் கள் அ ப ;

ப டம் அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்ட பின்

ெசய்யப்பட்ட அதின் பிரதிஷ்ைட இ ேவ.

௮௯ ேமாேச ேதவேனா ேப ம்ப

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ள் ைழ ம்ேபா ,

தன்ேனாேட ேப கிறவர்களின் சத்தம்

சாட்சிப்ெபட் யின்ேம ள்ளகி பாசனமான

இரண் ேக ன்களின் ந வி ந்

உண்டாகக் ேகட்பான்; அங்ேக இ ந்

அவேனா ேப வார்.

௮

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“ ஆேராேனா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: விளக் கைள

ஏற் ம்ேபா ஏ விளக் க ம்

விளக் த்தண் ற் ேநேர எரியேவண் ம்

என் ெசால் என்றார். ௩ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்ட பிரகாரம் ஆேரான் ெசய் ,
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விளக் த்தண் ற் ேநேர ஒ ங்காக

அதின் விளக் கைள ஏற்றனான். ௪

இந்தக் த் விளக் , அதின் பாத தல்

க்கள்வைரக் ம் தங்கத்தால் அ ப்

ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட் ந்த ; ேமாேசக் க்

காண்பித்த மாதிரியின்ப ேய அவன்

த் விளக்ைக உண்டாக்கினான். ௫பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௬ “ இஸ்ரேவல்

மக்களி ந் ேலவியர்கைளப்பிரித்ெத த் ,

அவர்கைளச் த்திகரிக்கேவண் ம். ௭

அவர்கைளச் த்திகரிக் ம்ப அவர்க க் ச்

ெசய்யேவண் யதாவ : அவர்கள்ேமல்

த்திகரிக் ம் தண் ைரத் ெதளிக்கேவண் ம்;

பின் அவர்கள் உடல் ழவ ம் சவரம்ெசய் ,

தங்க ைடய ஆைடகைளத் ைவத் ,

தங்கைளச் த்திகரிக்கேவண் ம். ௮

அப்ெபா ஒ காைளைய ம்,

அதற்ேகற்ற எண்ெணயிேல பிைசந்த

ெமல் யமாவாகிய ேபாஜனப ைய ம்

ெகாண் வரேவண் ம்; பாவநிவாரணப யாக

ேவெறா காைளைய ம் வாங்கி. ௯

ேலவியர்கைள ஆசரிப் க் டாரத்திற்

ன் வரச்ெசய் , இஸ்ரேவல் மக்களின்

சைபயார் எல்ேலாைர ம் வரச்ெசய். ௧0

ேலவியர்கைளக் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் வரச்ெசய்தேபா , இஸ்ரேவல்

மக்கள் தங்க ைடய ைககைள

ேலவியர்கள்ேமல் ைவக்கேவண் ம். ௧௧

ேலவியர்கள்ெயேகாவா க் ரியபணிவிைட
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ெசய் ம்ெபா ட் , ஆேரான் அவர்கைள

இஸ்ரேவல் மக்களின் காணிக்ைகயாகக்

ெயேகாவா க் ன்பாகஅைசவாட்டப்ப ம்

காணிக்ைகயாக நி த்தேவண் ம். ௧௨

அதன்பின் ேலவியர்கள் தங்க ைடய

ைககைளக் காைளக ைடய

தைலயின்ேமல் ைவக்கேவண் ம்; பின்

ேலவியர்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்வதற்காக, ெயேகாவா க் அைவகளில்

ஒன்ைறப் பாவநிவாரணப யாக ம்,

மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனப யாக ம்

ெச த்தி, ௧௩ ேலவியர்கைள ஆேரா க் ம்

அவ ைடய மக க் ம் ன்பாக

நி த்தி, அவர்கைளக் ெயேகாவா க்

அைசவாட்டப்ப ம் காணிக்ைகயாக்கி,

௧௪ “இப்ப ேலவியர்கைள இஸ்ரேவல்

மக்களி ந் பிரித்ெத க்கேவண் ம்;

ேலவியர்கள் என் ைடயவர்களாக

இ ப்பார்கள். ௧௫ இப்ப அவர்கைளச்

த்திகரித் , அவர்கைள அைசவாட் ம்

காணிக்ைகயாக்கேவண் ம்; அதன்பின்

ேலவியர்கள் ஆசரிப் க் டாரத்தில்

பணிவிைட ெசய்ய ைழயேவண் ம். ௧௬

இஸ்ரேவல் மக்களி ந் அவர்கள் எனக்

ற்ற ம் ெகா க்கப்பட் க்கிறார்கள்;

இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்லாரி ம் கர்ப்பம்திறந்

பிறக்கிற எல்லா தற்ேப க் ம் பதிலாக

அவர்கைளஎனக் எ த் க்ெகாண்ேடன். ௧௭

இஸ்ரேவல் மக்களில் மனிதர்களி ம்
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ம க வன்களி ம் தற்ேபறானெதல்லாம்

என் ைடய ; நான் எகிப் ேதசத்திேல

தற்ேபறான யாைவ ம் ெகான்ற நாளிேல

அைவகைளஎனக்ெகன் பரி த்தப்ப த்தி,

௧௮ பின் ேலவியர்கைள இஸ்ரேவல்

மக்களி ள்ள தற்ேப சகலத்திற் ம்

பதிலாக எ த் க்ெகாண் , ௧௯ ேலவியர்கள்

இஸ்ரேவல் மக்க ைடய பணிவிைடைய

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ெசய் ம்ப ம்,

இஸ்ரேவல் மக்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி

ெசய் ம்ப ம், இஸ்ரேவல் மக்கள் தாங்கேள

பரி த்த ஸ்தலத்தில் ேச கிறதினால்இஸ்ரேவல்

மக்களில் வாைத உண்டாகாதப ம்,

ேலவியர்கைள அவர்களி ந் எ த் ,

ஆேரா க் ம் அவ ைடய மகன்க க் ம்

பரிசாகக் ெகா த்ேதன்” என்றார். ௨0

அப்ெபா ேமாேச ம் ஆேரா ம்

இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார் யாவ ம்

ெயேகாவா ேலவியர்கைளக் ற த்

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ேலவியர்க க் ச் ெசய்தார்கள். ௨௧

ேலவியர்கள் த்திகரிக்கப்பட் , தங்க ைடய

ஆைடகைளத் ைவத்தார்கள்; பின்

ஆேரான் அவர்கைளக் ெயேகாவா க்

ன்பாக அைசவாட் ம் காணிக்ைகயாக

நி த்தி, அவர்கைளச் த்திகரிக்க

அவர்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி ெசய்தான். ௨௨

அதற் ப்பின் ேலவியர்கள் ஆேரா க் ம்

அவ ைடய மகன்க க் ம் ன்பாக
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ஆசரிப் க் டாரத்தில் தங்க ைடய

பணிவிைடையச் ெசய் ம்ப ைழந்தார்கள்;

ெயேகாவா ேலவியர்கைளக் ற த் ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய அவர்க க் ச்

ெசய்தார்கள். ௨௩ பின் ம் ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௪ ேலவியர்க க் ரிய

கட்டைள என்னெவன்றால்: “இ பத்ைதந்

வய தல் அதற் ேமற்பட்ட வய ள்ள

யாவ ம் ஆசரிப் க் டாரத்தின்

பணிவிைடையச் ெசய் ம் ட்டத்திற்

ேசவிக்கவரேவண் ம். ௨௫ஐம்ப வயதிற்

ேமற்பட்டவர்கள் ேவைலெசய்யாமல்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் பணிவிைட ெசய் ம்

ட்டத்ைதவிட் , ௨௬ஆசரிப் க் டாரத்தின்

காவைலக்காக்கிறதற் த் தங்க ைடய

சேகாதரர்கேளா ஊழயம் ெசய்வைதத் தவிர,

ேவெறா ேவைல ம்ெசய்யேவண் யதில்ைல;

இப்ப ேலவியர்கள் ெசய்யேவண் ய

ேவைலகைளக் ற த் த் திட்டமடேவண் ம்”

என்றார்.

௯

அவர்கள் எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்ட இரண்டாம் வ டம் தலாம்

மாதத்தில் ெயேகாவா னாய்

வனாந்திரத்தில் ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“ ற த்த காலத்தில் இஸ்ரேவல் மக்கள்

பஸ்காைவ அ சரிக்கேவண் ம். ௩ இந்த

மாதம் பதினான்காம்ேததி மாைல

ேவைளயாகிய ற த்த காலத்தில் அைத

அ சரிக்கேவண் ம்; அதற் ரிய எல்லாக்
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கட்டைளயின்ப ேய ம் ைறகளின்ப ேய ம்

அைத அ சரிக்கேவண் ம் என்றார். ௪

அப்ப ேயபஸ்காைவஅ சரிக் ம்ப ேமாேச

இஸ்ரேவல் மக்க க் க் கட்டைளயிட்டான். ௫

அதினால் தலாம் மாதம் பதினான்காம்

ேததி மாைலேநரமான ேவைளயில்,

னாய் வனாந்திரத்தில் பஸ்காைவ

ஆசரித்தார்கள்; ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம் இஸ்ரேவல்

மக்கள் ெசய்தார்கள். ௬அந்நாளில் சிலர் மனித

பிேரதத்தினால் ட் ப்பட்டப யினால்

பஸ்காைவ அ சரிக்கத்தகாதவர்களாக

இ ந்தார்கள்; அவர்கள் அந்நாளிேல

ேமாேசக் ம் ஆேரா க் ம் ன்பாக வந் :

௭ “நாங்கள் மனித பிேரதத்தினால்

ட் ப்பட்டவர்கள்; ற த்த காலத்தில்

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெயேகாவா க் க்

காணிக்ைகையச் ெச த்தாதப , நாங்கள்

விலக்கப்பட் க்கேவண் ய என்ன

என்றார்கள். ௮ ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி:

“ெபா ங்கள்; ெயேகாவாஉங்கைளக் ற த் க்

கட்டைளயி வ என்ன என் ேகட்ேபன்

என்றான். ௯ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧0

“ இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: உங்களிேலா உங்கள்

சந்ததியாரிேலா ஒ வன் பிேரதத்தினால்

ட் ப்பட்டா ம், பயணமாகத் ரமாக

ேபாயி ந்தா ம், ெயேகாவா க் ப் பஸ்காைவ

அ சரிக்கேவண் ம். ௧௧ அவர்கள் அைத
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இரண்டாம் மாதம் பதினான்காம்ேததி

மாைலேநரமான ேவைளயில் ஆசரித் ,

அைதப் ளிப்பில்லாத அப்பங்கேளா ம்

கசப்பான ைரகேளா ம் சாப்பிட் ௧௨

அதிகாைலவைர அதில் ஒன் ம் தியாக

ைவக்காம ம், அதில் ஒ எ ம்ைப ம்

ற க்காம ம், பஸ்காவி ைடய

எல்லா ைறகளின்ப ம் அைத

அ சரிக்கேவண் ம். ௧௩ ஒ வன்

த்த ள்ளவ மாகப் பயணம்

ேபாகாதவ மாக இ ந் ம், பஸ்காைவ

அ சரிக்காமல் ேபானால், அந்த ஆத் மா

ற த்த காலத்தில் ெயேகாவாவின் ப ையச்

ெச த்தாதப யால் தன் ைடய மக்களில்

இல்லாமல் அ ப் ண் ேபாவான்; அந்த

மனிதன் தன் ைடய பாவத்ைதச்

மப்பான். ௧௪ ஒ பரேதசி உங்களிடத்திேல

தங்கி, ெயேகாவா க் ப் பஸ்காைவ

அ சரிக்கேவண் மானால்,அவன்அைதப்

பஸ்காவின் கட்டைளப்ப ம் அதின்

ைறயின்ப ம் அ சரிக்கேவண் ம்;

பரேதசிக் ம் ேதசிக் ம் ஒேர கட்டைள

இ க்கேவண் ம் என் ெசால்” என்றார். ௧௫

வாசஸ்தலம் பிரதிஷ்ைடெசய்யப்பட்ட

நாளிேல, ேமகமான சாட்சியின்

டாரமாகிய வாசஸ்தலத்ைத ய ;

சாயங்காலமானேபா ,வாசஸ்தலத்தின்ேமல்

அக்கினிமயமானஒ ேதாற்றம்உண்டான ;

அ அதிகாைலவைர இ ந்த . ௧௬
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இப்ப எப்ேபா ம் இ ந்த ; பக ல்

ேமக ம், இரவில் அக்கினித்ேதாற்ற ம்

அைத க்ெகாண் ந்த . ௧௭

ேமகம் டாரத்தி ந் ேமேல

எ ம் ம்ேபா இஸ்ரேவல் மக்கள்

பயணம்ெசய்வார்கள்; ேமகம் தங் மடத்தில்

இஸ்ரேவல் மக்கள் காம வார்கள். ௧௮

ெயேகாவா ைடய கட்டைளயின்ப ேய

இஸ்ரேவல் மக்கள் றப்ப வார்கள்;

ெயேகாவா ைடய கட்டைளயின்ப ேய

காம வார்கள்; ேமகம் வாசஸ்தலத்தின்ேமல்

தங்கியி க் ம் நாட்கெளல்லாம் அவர்கள்

காம ல் தங்கியி ப்பார்கள். ௧௯

ேமகம் ெந நாள் வாசஸ்தலத்தின்ேமல்

தங்கியி க் ம்ேபா , இஸ்ரேவல் மக்கள்

றப்படாமல் ெயேகாவாவின் காவைலக்

காத் க்ெகாண் ப்பார்கள். ௨0 ேமகம்

சிலநாட்கள் மட் ம் வாசஸ்தலத்தின்ேமல்

தங்கியி க் ம்ேபா , ெயேகாவா ைடய

கட்டைளயின்ப ேய காம ட் ,

ெயேகாவா ைடய கட்டைளயின்ப ேய

றப்ப வார்கள். ௨௧ ேமகம் மாைல வங்கி

அதிகாைலவைர இ ந் , அதிகாைலயில் உயர

எ ம் ம்ேபா , உடேன றப்ப வார்கள்;

பக ேலா இரவிேலா ேமகம் எ ம் ம்ேபா

றப்ப வார்கள். ௨௨ ேமகமான இரண்

நாளாவ ஒ மாதமாவ ஒ வ டமாவ

வாசஸ்தலத்தின்ேமல் தங்கியி க் ம்ேபா ,

இஸ்ரேவல் மக்கள் பயணம்ெசய்யாமல்
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காம ட் ப்பார்கள்; அ உயர

எ ம் ம்ேபாேதா றப்ப வார்கள். ௨௩

ெயேகாவா ைடய கட்டைளயின்ப ேய

காம வார்கள்; ெயேகாவா ைடய

கட்டைளயின்ப ேய பயணம் ெசய்வார்கள்;

ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்

கட்டைளயி கிறப ேய ெயேகாவா ைடய

காவைலக் காத் க்ெகாள்வார்கள்.

௧0

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“சைபையக் வரவைழப்பதற் ம்

காம்கைளப் றப்படச்ெசய்வதற் ம்

உபேயாகமாக இரண் ெவள்ளி

எக்காளங்கைளச் ெசய் ெகாள்; அைவகள்

ஒேர ெவள்ளித்தகட்டால் ெசய்யப்படேவண் ம்.

௩ அைவகைள ஊ ம்ேபா , சைபயார்

எல்ேலா ம்ஆசரிப் க் டாரத்தின்வாச ல்

உன்னிடத்தில் வரேவண் ம். ௪

ஒன்ைறமட் ம் ஊதினால் இஸ்ரேவ ல்

ஆயிரம்ேபர்க க் த் தைலவர்களாகிய

பிர க்கள் உன்னிடத்தில் வரேவண் ம். ௫

ங்கள் அைவகைளப் ெப ந்ெதானியாக

ழக் ம்ேபா , கிழக்ேக இறங்கியி க்கிற

காம்கள் றப்படேவண் ம். ௬அைவகைள

ங்கள் இரண்டாவ ைற ெப ந்ெதானியாய்

ழக் ம்ேபா , ெதற்ேக இறங்கியி க்கிற

காம்கள் றப்படேவண் ம்; அவர்கைளப்

றப்படச்ெசய்வதற் ெப ந்ெதானியாக

ழக்கேவண் ம். ௭ சைபையக்

ட் கிறதற் ங்கள் ஊதினால் ேபா ம்
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ெப ந்ெதானியாக ழக்கேவண்டாம். ௮

ஆேரானின் மகன்களாகிய ஆசாரியர்கள்

எக்காளங்கைளஊதேவண் ம்; உங்க ைடய

தைல ைறேதா ம் இ உங்க க்

நிரந்தர கட்டைளயாக இ க்கேவண் ம்.

௯ உங்க ைடய ேதசத்தில் உங்கைளத்

ன்பப்ப த் கிற எதிரிக் விேராதமாக

த்தத்திற் ப் ேபா ம்ேபா , எக்காளங்கைளப்

ெப ந்ெதானியாக ழக்கேவண் ம்;

அப்ெபா உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ச கத்திேல ங்கள்

நிைன ரப்பட் , உங்கள் பைகஞ க்

ங்கலாகி இரட்சிக்கப்ப ர்கள். ௧0

உங்க ைடய மகிழ்ச்சியின் நாட்களி ம்,

உங்க ைடய பண் ைககளி ம்,

மாதப்பிறப் களி ம், உங்க ைடய

சர்வாங்கதகனப க ம் சமாதானப க ம்

ெச த்தப்ப ம்ேபா எக்காளங்கைள

ஊதேவண் ம்; அப்ெபா அைவகள்

உங்க ைடய ேதவ ைடய ச கத்தில்

உங்க க் ஞாபகக் றயாகஇ க் ம்; நான்

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா”

என்றார். ௧௧ இரண்டாம் வ டம்

இரண்டாம் மாதம் இ பதாம் ேததியில்

ேமகம் சாட்சியி ைடய வாசஸ்தலத்தின்

தி ந் உயர எ ம்பிய . ௧௨

அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கள் னாய்

வனாந்திரத்தி ந் தங்க ைடய பயண

வரிைசகளின்ப றப்பட்டார்கள்; ேமகம்
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பாரான் வனாந்திரத்தில் தங்கிற் . ௧௩

இப்ப ேய ெயேகாவா ேமாேசையக் ெகாண்

கட்டைளயிட்டப தல் பயணம் ெசய்தார்கள்.

௧௪ தா சந்ததியா ைடய காம ன் ெகா

அவர்க ைடய இரா வங்கேளா தல்

றப்பட்ட ; அவ ைடய இரா வத்திற்

அம்மனதாபின் மகன் நகேசான் தைலவனாக

இ ந்தான். ௧௫ இசக்கார் சந்ததியா ைடய

ேகாத்திரத்தின் இரா வத்திற் ச் வாரின்

மகன் ெநதெனேயல் தைலவனாக

இ ந்தான். ௧௬ெச ேலான் சந்ததியா ைடய

ேகாத்திரத்தின் இரா வத்திற் ஏேலானின்

மகன் எ யாப் தைலவனாக இ ந்தான்.

௧௭ அப்ெபா வாசஸ்தலம் இறக்கி

ைவக்கப்பட்ட ; அைதக் ெகர்ேசான்

சந்ததியா ம் ெமராரி சந்ததியா ம்

மந் ெகாண் றப்பட்டார்கள். ௧௮

அதற் ப்பின் பன் சந்ததியா ைடய

காம ன் ெகா அவர்க ைடய

இரா வங்கேளா றப்பட்ட ;அவ ைடய

இரா வத்திற் ச் ேசேத ரின் மகன்

எ ர் தைலவனாக இ ந்தான். ௧௯

சிம ேயான் சந்ததியா ைடய ேகாத்திரத்தின்

இரா வத்திற் ச் ரிஷதாயின் மகன்

ெச ம ேயல் தைலவனாக இ ந்தான். ௨0

காத் சந்ததியா ைடய ேகாத்திரத்தின்

இரா வத்திற் த் ேத ேவ ன் மகன்

எ யாசாப் தைலவனாக இ ந்தான். ௨௧

ேகாகாத்தியர் பரி த்தமானைவகைளச்
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மந் ெகாண் றப்பட்டார்கள்; இவர்கள்

வந் ேச ன் மற்றவர்கள் வாசஸ்தலத்ைத

நி வார்கள். ௨௨ அதற் ப்பின் ,

எப்பிரா ம் சந்ததியா ைடய காம ன்

ெகா அவர்க ைடய இரா வங்கேளா

றப்பட்ட ; அவ ைடய இரா வத்திற்

அம்ம தின் மகன் எ ஷாமா தைலவனாக

இ ந்தான். ௨௩ மனாேச சந்ததியா ைடய

ேகாத்திரத்தின் இரா வத்திற் ப் ெபதா ரின்

மகன் கமா ேயல் தைலவனாகஇ ந்தான். ௨௪

ெபன்ய ன் சந்ததியா ைடய ேகாத்திரத்தின்

இரா வத்திற் க் ெதேயானின் மகன்

அ தான் தைலவனாக இ ந்தான். ௨௫

அதற் ப்பின் , தாண் சந்ததியா ைடய

காம ன் ெகா எல்லா காம்க க் ம்

பின்னாகஅவர்க ைடயஇரா வங்கேளா

றப்பட்ட ; அவ ைடய இரா வத்திற்

அம்மஷதாயின் மகன்அகிேயேசர் தைலவனாக

இ ந்தான். ௨௬ ஆேசர் சந்ததியா ைடய

ேகாத்திரத்தின் இரா வத்திற் ஓகிரானின்

மகன் பாகிேயல் தைலவனாகஇ ந்தான். ௨௭

நப்த சந்ததியா ைடய ேகாத்திரத்தின்

இரா வத்திற் ஏனானின் மகன் அ ரா

தைலவனாக இ ந்தான். ௨௮ இஸ்ரேவல்

மக்கள் றப்பட்டேபா , இந்த விதமாகத்

தங்கள் தங்கள் இரா வங்களின்ப ேய

பயணம்ெசய்தார்கள். ௨௯அப்ெபா ேமாேச

தன் ைடயமாமனாகியெர ேவல்என் ம்

தியான ைடய மகனான ஓபாைவ
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ேநாக்கி: “உங்க க் த் த ேவன் என்

ெயேகாவா ெசான்ன இடத்திற் நாங்கள்

பயணமாகப் ேபாகிேறாம்; ம் எங்கேளா

ட வா, உனக் நன்ைமெசய்ேவாம்;

ெயேகாவாஇஸ்ரேவ க் நல்லவாக் த்தத்தம்

ெசய்தி க்கிறார்” என்றான். ௩0 அதற்

அவன்: “நான் வரக் டா ; என் ைடய

ேதசத்திற் ம் என் ைடய இனத்தாரிடத்திற் ம்

ேபாகேவண் ம் என்றான். ௩௧ அப்ெபா

ேமாேச: “ எங்கைளவிட் ப் ேபாகேவண்டாம்;

வனாந்திரத்திேல நாங்கள் காம ம்

இடங்கைள அற ந்தி க்கிறப யால்,

எங்க க் க் கண்கைளப்ேபால இ ப்பாய்.

௩௨ எங்கேளா வந்தால், ெயேகாவா

எங்க க் ச் ெசய்த ம் நன்ைமயின்ப ேய

உனக் ம் நன்ைமெசய்ேவாம்” என்றான்.

௩௩ அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

மைலையவிட் , ன் நாட்கள் பயணமாக

ேபானார்கள்; ன் நாட்கள் பயணத்தி ம்

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப் ெபட்

அவர்க க் இைளப்பா ம் ஸ்தலத்ைதத்

ேத க் காட் ம்ப க் அவர்கள் ன்

ெசன்ற . ௩௪ அவர்கள் காம ந்

பயணமாக ேபாகிறேபா , ெயேகாவா ைடய

ேமகம் பக ல்அவர்கள்ேமல் தங்கியி ந்த .

௩௫ உடன்ப க்ைகப் ெபட் யான

றப்ப ம்ேபா , ேமாேச: “ெயேகாவாேவ,

எ ந்த ம், உம் ைடய எதிரிகள்

சிதற க்கப்ப வார்களாக; உம்ைமப்
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பைகக்கிறவர்கள் உமக் ன்பாக

ஓ ப்ேபாவார்களாக” என்பான். ௩௬ அ

தங் ம்ேபா : “ெயேகாவாேவ, அேநக

ஆயிரம்ேபர்களாகியஇஸ்ரேவலர்களிடத்தில்

தி ம் ராக” என் ெசால் வான்.

௧௧

பின் , இஸ்ரேவல் மக்கள்

ைறயிட் க்ெகாண் ந்தார்கள்;

அ ெயேகாவா ைடய ெசவிகளில்

ைமயாக இ ந்த ; ெயேகாவா அைதக்

ேகட்டேபா , அவ ைடய ேகாபம்

ண்ட ; ெயேகாவா ைடய அக்கினி

அவர்க க் ள்ேளபற்றெயரிந் , காம ன்

கைடசியி ந்த சிலைர எரித்த . ௨

அப்ெபா மக்கள் ேமாேசைய ேநாக்கிக்

ப்பிட்டார்கள்; ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம்ெசய்தான்; உடேன அக்கினி

அைணந் ேபாயிற் . ௩ ெயேகாவா ைடய

அக்கினி அவர்க க் ள்ேள

பற்றெயரிந்ததால்,அந்தஇடத்திற் த் தேபரா

என் ெபயரிட்டான். ௪பின் அவர்க க் ள்

இ ந்த பலஜாதியானஅந்நிய மக்கள் ம ந்த

ஆைச ள்ளவர்களாக மாறனார்கள்;

இஸ்ரேவல் மக்க ம் தி ம்பஅ , “நமக்

இைறச்சிையசாப்பிடக்ெகா ப்பவர் யார்? ௫

நாம் எகிப்திேல விைலயில்லாமல் சாப்பிட்ட

ன்கைள ம், ெவள்ளரிக்காய்கைள ம்,

ெகாம்மட் க்காய்கைள ம்,

ைரகைள ம், ெவங்காயங்கைள ம்,

ெவள்ைளப் ண் கைள ம் நிைனக்கிேறாம்.
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௬ இப்ெபா நம் ைடய உள்ளம்

வா ப்ேபாகிற ; இந்த மன்னாைவத்

தவிர, நம் ைடய கண்க க் ன்பாக

ேவெறான் ம் இல்ைலேய” என்

ெசான்னார்கள். ௭அந்தமன்னா ெகாத் மல்

விைதயள ம்,அதின் நிறம் த் ப்ேபால ம்

இ ந்த . ௮ மக்கள் ேபாய் அைதப்

ெபா க்கிக்ெகாண் வந் , எந்திரங்களில்

அைரத்தாவ உரல்களில் இ த்தாவ ,

பாைனகளில் சைமப்பார்கள்; அைத

அப்பங்களாகச் வார்கள்;அதின் சி

ஒ வ எண்ெணயின் சிேபா ந்த . ௯

இரவிேல காம ன்ேமல் பனிெபய் ம்ேபா ,

மன்னா ம் அதின்ேமல் வி ம். ௧0அந்தந்த

வம்சங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் தங்கள் தங்கள்

டாரவாச ல் நின் அ கிறைத ேமாேச

ேகட்டான்; ெயேகாவா க் மக ம் ேகாபம்

ண்ட ; ேமாேசயின் பார்ைவக் ம் அ

ைமயாகஇ ந்த . ௧௧அப்ெபா ேமாேச

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: ர் இந்த மக்கள்

எல்ேலா ைடய பாரத்ைத ம் என்ேமல்

மத்தினதால், உம அ யா க் உபத்திரவம்

வரச்ெசய்த ஏன்? உம் ைடய கண்களில்

எனக் க் கி ைப கிைடக்காமல் ேபான ஏன்?

௧௨ இவர்க ைடய ன்ேனார்க க்

நான் ஆைணயிட் க்ெகா த்த

ேதசத்திற் இவர்கைள

பால் க்கிற ழந்ைதையத் தகப்பன்

மந் ெகாண் ேபாவ ேபால, உன் ைடய



எண்ணாகமம் 605

மார்பிேல அைணத் க்ெகாண் ேபா என்

ர் என்ேனா ெசால் ம்ப இந்த

மக்கைளெயல்லாம் கர்ப்பந்தரித்ேதேனா?

இவர்கைளப் ெபற்ற நாேனா? ௧௩ இந்த

மக்கள் எல்லா க் ம் ெகா க்கிறதற்

எனக் இைறச்சி எங்ேகயி ந் வ ம்?

எனக் இைறச்சி ெகா என் என்ைனப்

பார்த் அ கிறார்கேள. ௧௪ இந்த மக்கள்

எல்ேலாைர ம் நான் ஒ வனாகத்

தாங்க யா ; எனக் இ ம ஞ்சினபாரமாக

இ க்கிற . ௧௫ உம் ைடய கண்களிேல

எனக் க் கி ைப கிைடத்ததானால், இப்ப

எனக் ச் ெசய்யாமல், என் ைடய

உபத்திரவத்ைத நான் காணாதப

இப்ெபா ேத என்ைனக் ெகான் ேபா ம்”

என் ேவண் க்ெகாண்டான். ௧௬

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“இஸ்ரேவல் மக்க க் ப்பர்க ம்

தைலவ மானவர்கள் இன்னார் என்

அற ந்தி க்கிறாேய, அந்த ப்பரில்

எ ப ேபைரக் ட் , அவர்கைள

ஆசரிப் க் டாரத்தினிடத்தில் அங்ேக

உன்ேனா வந் நிற் ம்ப ெசய். ௧௭

அப்ெபா நான் இறங்கிவந் , அங்ேக

உன்ேனா ேபசி, ஒ வன் மட் ம் மக்களின்

பாரத்ைதச் மக்காமல், உன்ேனா அவர்க ம்

அைதச் மப்பதற்காக உன்ேமல் இ க்கிற

ஆவிையஅவர்கள்ேம ம்ைவப்ேபன். ௧௮

மக்கைள ேநாக்கி: நாைளக்காக உங்கைளப்
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பரி த்தப்ப த் ங்கள்; ங்கள் இைறச்சி

சாப்பி ர்கள்; எங்க க் இைறச்சி சாப்பிடக்

ெகா ப்பவர் யார் என் ம், எகிப்திேல

எங்க க் ச் ெசௗக்கியமாக இ ந்த

என் ம், ெயேகாவா ைடய ெசவிகள்

ேகட்க அ ர்கேள; ஆைகயால், ங்கள்

சாப்பி ம்ப ெயேகாவா உங்க க்

இைறச்சி ெகா ப்பார். ௧௯ ங்கள் ஒ நாள்,

இரண் நாட்கள், ஐந் நாட்கள், பத் நாட்கள்,

இ ப நாட்கள் மட் ம் இல்ைல, ௨0 ஒ

மாதம்வைர சாப்பி ர்கள்; அ

உங்க ைடய க்கி ந் றப்பட் ,

உங்க க் த் ெதவிட் ப்ேபா ம்வைர

சாப்பி ர்கள்; உங்க க் ள்ேள இ க்கிற

ெயேகாவாைவஅசட்ைடெசய் , நாங்கள் ஏன்

எகிப்தி ந் றப்பட்ேடாம் என் அவ க்

ன்பாகஅ ர்கேளஎன் ெசால்” என்றார்.

௨௧ அதற் ேமாேச: “என் டன் இ க்கிற

காலாட்கள் ஆ லட்சம்ேபர்; ஒ மாதம்

வ ம் சாப்பி ம்ப அவர்க க்

இைறச்சி ெகா ப்ேபன் என் ெசான் ேர. ௨௨

ஆ மா கைளஅவர்க க்காகஅ த்தா ம்

அவர்க க் ப் ேபா மா? ச த்திரத்தின்

ன்கைளெயல்லாம் அவர்க க்காகச்

ேசர்த்தா ம் அவர்க க் ப் ேபா மா”

என்றான். ௨௩ அதற் க் ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “ெயேகாவா ைடய ைக

கியி க்கிறேதா? என் வார்த்ைதயின்ப

நடக் ேமா நடவாேதா என் . இப்ெபா
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காண்பாய்” என்றார். ௨௪அப்ெபா ேமாேச

றப்பட் , ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதகைள

மக்க க் ச் ெசால் , மக்களின் ப்பர்களில்

எ ப ேபைரக் ட் , டாரத்ைதச்

ற்ற ம் அவர்கைள நி த்தினான். ௨௫

ெயேகாவா ேமகத்தில் இறங்கி, அவேனா

ேபசி, அவன் ேம ந்த ஆவிைய

ப்பர்களாகிய அந்த எ ப ேபர்ேம ம்

ைவத்தார்; அந்த ஆவி அவர்கள்ேமல்

வந் தங்கின டன் ர்க்கதரிசனம்

ெசான்னார்கள்; ெசால் , பின் ஓய்ந்தார்கள்.

௨௬ அப்ெபா இரண் ேபர் காம ல்

இ ந் விட்டார்கள்; ஒ வன் ேபர் எல்தாத்,

மற்றவன் ேபர் ேமதாத்; அவர்க ம் ேபர்வழயில்

எ தப்பட் ந் ம், டாரத்திற் ப் ேபாகப்

றப்படாம ந்தார்கள்; அவர்கள்ேம ம்

ஆவி வந் தங்கினதினால், காம ல்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௨௭ ஒ

பிள்ைள ஓ வந் , எல்தா ம், ேமதா ம்

காம ல் ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறார்கள்

என் ேமாேசக் அறவித்தான். ௨௮உடேன

ேமாேசயினிடத்தி ள்ள வா பர்களில்

ஒ வ ம் அவ ைடய ஊழயக்கார ம்

னின் மக மாகிய ேயா வா ம ெமாழயாக:

“என் ைடய ஆண்டவனாகிய ேமாேசேய,

அவர்கைளத் தைடெசய் ம்” என்றான். ௨௯

அதற் ேமாேச: “ எனக்காக ைவராக்கியம்

காண்பிக்கிறாேயா? ெயேகாவா ைடயமக்கள்

எல்ேலா ம் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ம்ப ,
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ெயேகாவா தம் ைடயஆவிையஅவர்கள்ேமல்

இறங்கச்ெசய்தால் நலமாக இ க் ேம

என்றான். ௩0பின் , ேமாேச ம் இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்க ம் காம ேல வந் ேசர்ந்தார்கள்.

௩௧ அப்ெபா ெயேகாவாவிடத்தி ந்

றப்பட்ட ஒ காற் ச த்திரத்தி ந்

காைடகைள அ த் க்ெகாண் வந் ,

காம ம் காைமச் ற்ற ம், இந்தப்பக்கம்

ஒ நாள் பயணம்வைர, அந்தப்பக்கம் ஒ

நாள் பயணம்வைர, தைரயின்ேமல் இரண்

ழ உயரம் வி ந் கிடக்கச் ெசய்த . ௩௨

அப்ெபா மக்கள் எ ம்பி, அன்

பகல் வ ம், இர வ ம், ம நாள்

வ ம் காைடகைளச் ேசர்த்தார்கள்;

ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவன் பத் ஓமர்

அள ேசர்த்தான்; அைவகைள காைமச்

ற்ற ம் தங்க க்காகக் வித்

ைவத்தார்கள். ௩௩தங்க ைடய பற்கள் ந ேவ

இ க் ம் இைறச்சிைய அவர்கள் ெமன்

சாப்பி ம் ன்ேன ெயேகாவா ைடய ேகாபம்

மக்க க் ள்ேள ண்ட ; ெயேகாவா

மக்கைளமகா ெபரிய வாைதயால் வாதித்தார்.

௩௪ ஆைசப்பட்ட மக்கைள அங்ேக

அடக்கம்ெசய்ததால், அந்த இடத்திற் க்

கிப்ேராத் அத்தாவா என் ெபயரிட்டான்.

௩௫ பின் , மக்கள் கிப்ேராத் அத்தாவா

என் ம் இடத்ைத விட் , ஆஸேராத்திற் ப்

பயணம்ெசய் ,ஆஸ்ேராத்திேல தங்கினார்கள்.
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௧௨

எத்திேயாப்பியா ேதசத் ெபண்ைண

ேமாேச தி மணம்ெசய்தி ந்தப யால்,

ம ரியா ம்ஆேரா ம் அவன் தி மணம்ெசய்த

எத்திேயாப்பியா ேதசத் ெபண்ணினால்

அவ க் விேராதமாகப் ேபசி: ௨

“ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண் மட் ம்

ேபசினாேரா, எங்கைளக்ெகாண் ம் அவர்

ேபசினதில்ைலேயா என்றார்கள். ெயேகாவா

அைதக் ேகட்டார். ௩ ேமாேசயானவன்

மயி ள்ள சகல மனிதர்களி ம் ம ந்த

சாந்த ண ள்ளவனாகஇ ந்தான். ௪உடேன

ெயேகாவா ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

ம ரியாைம ம் ேநாக்கி: “ ங்கள் ன்

ேப ம் ஆசரிப் க் டாரத்திற் ப் றப்பட்

வா ங்கள் என்றார்; ன் ேப ம்

ேபானார்கள். ௫ ெயேகாவா ேமகத் ணில்

இறங்கி, டாரவாச ேல நின் , ஆேராைன ம்

ம ரியாைம ம் ப்பிட்டார்; அவர்கள்

இ வ ம் ேபானார்கள். ௬அப்ெபா அவர்:

“என் ைடய வார்த்ைதகைளக் ேக ங்கள்;

உங்க க் ள்ேள ஒ வன் ர்க்கதரிசியாக

இ ந்தால், ெயேகாவாவாகிய நான் தரிசனத்தில்

என்ைன அவ க் ெவளிப்ப த்தி,

ெசாப்பனத்தில் அவேனா ேப ேவன்.

௭ என் ைடய தாசனாகிய ேமாேசேயா

அப்ப ப்பட்டவன் அல்ல, என் ைடய

ட் ல் எங் ம் அவன் உண்ைம ள்ளவன்.

௮ நான் அவ டன் மைறெபா ளாக

அல்ல, க கமாக ேப கிேறன்; அவன்
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ெயேகாவாவின் சாயைலக் காண்கிறான்;

இப்ப யி க்க, ங்கள் என் ைடய

தாசனாகிய ேமாேசக் விேராதமாகப் ேபச,

உங்க க் ப் பயம ல்லாமல் ேபான

என்ன என்றார். ௯ ெயேகாவா ைடய

ேகாபம் அவர்கள்ேமல் ண்ட ; அவர்

ேபாய்விட்டார். ௧0 ேமகம் டாரத்ைத விட்

ங்கிப்ேபாயிற் ; ம ரியாம் உைறந்த மைழயின்

ெவண்ைமேபான்ற ெதா ேநாயாளியானாள்;

ஆேரான் ம ரியாைமப் பார்த்தேபா , அவள்

ெதா ேநாயாளியாக இ க்கக் கண்டான்.

௧௧ அப்ெபா ஆேரான் ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ஆ, என் ைடய ஆண்டவேன,

நாங்கள் த்தி னமாகச் ெசய்த இந்தப்

பாவத்ைத எங்கள்ேமல் மத்தாம ம். ௧௨

தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் பாதி மாம்சம்

அ கிச் ெசத் வி ந்த பிள்ைளையப்ேபால

அவள் ஆகாம ப்பாளாக” என்றான். ௧௩

அப்ெபா ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்கி:

“என் ைடய ேதவேன.அவைளக் ணமாக் ம்

என் ெகஞ்சினான். ௧௪ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “அவ ைடயதகப்பன்அவ ைடய

கத்திேல காற த் ப்பினால், அவள்

ஏ நாட்கள் ெவட்கப்படேவண்டாேமா,

அ ேபாலேவ அவள் ஏ நாள் காம ற் ப்

றம்ேப விலக்கப்பட் ந் , பின்

ேசர்த் க்ெகாள்ளப்படேவண் ம் என்றார். ௧௫

அப்ப ேயம ரியாம் ஏ நாட்கள் காம ற் ப்

றம்ேப விலக்கப்பட் ந்தாள்; ம ரியாம்
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ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம்வைர மக்கள் பயணம்

ெசய்யாம ந்தார்கள். ௧௬ பின் , மக்கள்

ஆஸேராத்தி ந் றப்பட் , பாரான்

வனாந்திரத்திேல காம ட்டார்கள்.

௧௩

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“நான் இஸ்ரேவல் மக்க க் க் ெகா க் ம்

கானான்ேதசத்ைதச் ற்ற ப்பார்ப்பதற்

மனிதர்கைள அ ப் ; ஒவ்ெவா

பிதாக்களின் ேகாத்திரத்தி ம் ஒவ்ெவா

பிர வாகிய மனிதைன அ ப்பேவண் ம்

என்றார். ௩ ேமாேச ெயேகாவா ைடய

வாக்கின்ப ேய அவர்கைளப் பாரான்

வனாந்திரத்தி ந் அ ப்பினான்; அந்த

மனிதர்கள் யாவ ம் இஸ்ரேவல் மக்களின்

தைலவர்கள். ௪அவர்க ைடய ெபயர்கள்:

பன் ேகாத்திரத்தில் சக் ரின் மகன்

சம் வா. ௫சிம ேயான் ேகாத்திரத்தில் ஓரியின்

மகன் சாப்பாத். ௬ தா ேகாத்திரத்தில்

எப் ன்ேனயின் மகன் காேலப். ௭ இசக்கார்

ேகாத்திரத்தில் ேயாேசப்பின் மகன் ஈகால். ௮

எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்தில் னின் மகன்

ஓேசயா. ௯ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தில் ரப் வின்

மகன் பல்த்தி. ௧0 ெச ேலான் ேகாத்திரத்தில்

ேசாதியின் மகன் காதிேயல். ௧௧ ேயாேசப்பின்

ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த மனாேச ேகாத்திரத்தில்

சின் மகன் காதி. ௧௨ தாண் ேகாத்திரத்தில்

ெகமல் யின் மகன் அம்ம ேயல். ௧௩ஆேசர்

ேகாத்திரத்தில் ம காேவ ன் மகன் ேசத் ர். ௧௪

நப்த ேகாத்திரத்தில் ஒப்ேபசியின் மகன்
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நாகபி. ௧௫காத் ேகாத்திரத்தில் மாகியின் மகன்

ேவல். ௧௬ ேதசத்ைதச் ற்ற ப்பார்க் ம்ப

ேமாேச அ ப்பின மனிதர்களின் ெபயர்கள்

இைவகேள: னின்மகனாகியஓேசயா க்

ேயா வா என் ேமாேச ெபயரிட் ந்தான். ௧௭

அவர்கைள ேமாேச கானான்ேதசத்ைதச்

ற்ற ப்பார்க் ம்ப அ ப் ம்ேபா ,

அவர்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள் இப்ப த்

ெதற்ேக ேபாய், மைலயில் ஏற , ௧௮ ேதசம்

எப்ப ப்பட்ட என் ம், அங்ேக யி க்கிற

மக்கள் பலவான்கேளா பல னர்கேளா,

ெகாஞ்சம்ேபேராஅேநகம்ேபேரா என் ம், ௧௯

அவர்கள் யி க்கிற ேதசம்எப்ப ப்பட்ட ,

அ நல்லேதா ெகட்டேதா என் ம்,

அவர்கள் பட்டணங்கள் எப்ப ப்பட்ட

என் ம், அவர்கள் டாரங்களில்

யி க்கிறவர்கேளா ேகாட்ைடகளில்

யி க்கிறவர்கேளா என் ம், ௨0 நிலம்

எப்ப ப்பட்ட அ வளமானேதா

வளம ல்லாதேதா என் ம்; அதில் மரங்கள்

உண்ேடா இல்ைலேயா என் ம் பா ங்கள்;

ைதரியம்ெகாண் ந் , ேதசத்தின் கனிகளிேல

சிலவற்ைறக் ெகாண் வா ங்கள் என்றான்.

அக்காலம் திராட்ைசச்ெச தற்பழம் ப க்கிற

காலமாக இ ந்த . ௨௧அவர்கள் ேபாய், ன்

வனாந்திரம் வங்கி, ஆமாத்திற் ப் ேபாகிற

வழயாகிய ேரெகாப்வைர, ேதசத்ைதச்

ற்ற ப்பார்த் , ௨௨ ெதற்ேக ம் ெசன் ,

எபிேரான்வைர ேபானார்கள்; அங்ேக
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ஏனாக்கின் மகன்களாகிய அ மா ம்

ேசசா ம் தல்மா ம் இ ந்தார்கள்.

எபிேரான் எகிப்தி ள்ள ேசாவா க்

ஏ வ டங்க க் ன்ேன கட்டப்பட்ட . ௨௩

பின் , அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக் வைர

ேபாய், அங்ேக ஒேர ைல ள்ள ஒ

திராட்ைசக்ெகா ைய அ த்தார்கள்; அைத

ஒ த யிேல இரண் ேபர் கட் த்

க்கிக்ெகாண் வந்தார்கள்; மா ளம்

பழங்களி ம் அத்திப்பழங்களி ம்

சிலவற்ைறக் ெகாண் வந்தார்கள். ௨௪

இஸ்ரேவல் மக்கள் அங்ேக அ த்த

திராட்ைசக் ைலயினால், அந்த இடம்

எஸ்ேகால்பள்ளத்தாக் எனப்பட்ட . ௨௫

அவர்கள் ேதசத்ைதச் ற்ற ப் பார்த் ,

நாற்ப நாட்கள் ெசன்றபின் தி ம்பினார்கள்.

௨௬ அவர்கள் பாரான் வனாந்திரத்தில்

இ க்கிற காேத க் வந் , ேமாேச ஆேரான்

என்பவர்களிடத்தி ம் இஸ்ரேவல் மக்களாகிய

சைபயார் எல்ேலாரிடத்தி ம் ேசர்ந் ,

அவர்க க் ம் சைபயார் அைனவ க் ம்

ெசய்திையஅறவித் , ேதசத்தின் கனிகைள

அவர்க க் க் காண்பித்தார்கள். ௨௭அவர்கள்

ேமாேசைய ேநாக்கி: “ ர் எங்கைளஅ ப்பின

ேதசத்திற் நாங்கள் ேபாய் வந்ேதாம்; அ

பா ம் ேத ம் ஓ கிற ேதசந்தான்; இ

அதி ைடய கனி. ௨௮ ஆனா ம், அந்த

ேதசத்திேல யி க்கிற மக்கள் பலவான்கள்;

பட்டணங்கள் பா காப்பானைவக ம்
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மக ம் ெபரியைவக மாக இ க்கிற ;

அங்ேக ஏனாக்கின் மகன்கைள ம் கண்ேடாம்.

௨௯அமேலக்கியர்கள் ெதன் றமான ேதசத்தில்

யி க்கிறார்கள்; ஏத்தியர்க ம்,

எ சியர்க ம், எேமாரியர்க ம் மைலநாட் ல்

யி க்கிறார்கள்; கானானியர்கள் மத்திய

தைரக் கடல் அ கி ம் ேயார்தா க்

அ கில் யி க்கிறார்கள்” என்றார்கள். ௩0

அப்ெபா காேலப் ேமாேசக் ன்பாக

மக்கைளஅமர்த்தி: “நாம் உடேன ேபாய் அைதச்

தந்தரித் க்ெகாள் ேவாம்; நாம் அைத

எளிதாகெஜயித் க்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.

௩௧அவேனா டப் ேபாய்வந்த மனிதர்கேளா:

“நாம் ேபாய் அந்த மக்கேளா எதிர்க்க

நம்மாேல யா ; அவர்கள் நம்ைமவிட

பலவான்கள் என்றார்கள். ௩௨ “நாங்கள்

ேபாய்ச் ற்ற ப் பார்த் வந்த அந்த ேதசம்

தன் ைடய கைள தாங்கேள உண்கிற

ேதசம்; நாங்கள் அதிேல கண்ட மக்கள்

எல்ேலா ம் மக ம் ெபரிய ஆட்கள். ௩௩

அங்ேக இராட்சதப் பிறவியான ஏனாக்கின்

மகன்களாகிய இராட்சதர்கைள ம் கண்ேடாம்;

நாங்கள் எங்க ைடய பார்ைவக்

ெவட் க்கிளிகைளப்ேபால் இ ந்ேதாம்,

அவர்க ைடய பார்ைவக் ம் அப்ப ேய

இ ந்ேதாம்” என் ெசால் , இப்ப இஸ்ரேவல்

மக்க க் ள்ேள தாங்கள் ற்ற ப்பார்த்

வந்த ேதசத்ைதக் ற த் ர்ச்ெசய்தி

பரம்பச்ெசய்தார்கள்.
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௧௪

அப்ெபா சைபயார் எல்ேலா ம்

க் ர ட் ப் லம்பினார்கள்; மக்கள் அன்

இர ம் அ ெகாண் ந்தார்கள்.

௨ இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலா ம்

ேமாேசக் ம் ஆேரா க் ம் விேராதமாக

த்தார்கள். சைபயார் எல்ேலா ம்

அவர்கைள ேநாக்கி: “எகிப் ேதசத்திேல

ெசத் ப்ேபாேனாமானால் நலமாக இ க் ம்;

இந்த வனாந்திரத்திேல நாங்கள் ெசத்தா ம்

நலம். ௩நாங்கள் பட்டயத்தால் ம ம்ப ம்,

எங்க ைடயமைனவிக ம் பிள்ைளக ம்

ெகாள்ைளயா ம்ப ம், ெயேகாவாஎங்கைள

இந்த ேதசத்திற் க் ெகாண் வந்த என்ன?

எகிப்திற் த் தி ம்பிப் ேபாகிறேதஎங்க க்

உத்தமம் அல்லேவா” என்றார்கள். ௪ பின்

அவர்கள்: “நாம் ஒ தைலவைன

ஏற்ப த்திக்ெகாண் எகிப்திற் த்

தி ம்பிப்ேபாேவாம் வா ங்கள்” என்

ஒ வேராெடா வர்ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௫ அப்ெபா ேமாேச ம் ஆேரா ம்

இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயாராகிய

எல்லாக் ட்டத்தா க் ன்பாக ம்

கங் ப் ற வி ந்தார்கள். ௬ ேதசத்ைதச்

ற்ற ப்பார்த்தவர்களில் னின் மகனாகிய

ேயா வா ம், எப் ன்ேனயின் மகனாகிய

காேல ம், தங்க ைடய ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , ௭ இஸ்ரேவல் மக்களின்

சைபைய ம் ேநாக்கி: “நாங்கள் ேபாய்ச்

ற்ற ப்பார்த் ேசாதித்த ேதசம் மகா நல்ல



எண்ணாகமம் 616

ேதசம். ௮ ெயேகாவா நம்ேமல் பிரியமாக

இ ந்தால், அந்தத் ேதசத்திேல நம்ைமக்

ெகாண் ேபாய், நல்ல விைளச்சல்

உள்ள ெசழ ப்பான அந்தத் ேதசத்ைத

நமக் க் ெகா ப்பார். ௯ ெயேகாவா க்

விேராதமாகமட் ம் கலகம்ெசய்யாம ங்கள்;

அந்த ேதசத்தின் மக்க க் ங்கள்

பயப்படேவண் யதில்ைல;அவர்கள் நமக்

இைரயாவார்கள்; அவர்கைளக் காத்த

நிழல் அவர்கைள விட் விலகிப்ேபான ;

ெயேகாவா நம்ேமா இ க்கிறார்;

அவர்க க் ப் பயப்படேவண் யதில்ைல”

என்றார்கள். ௧0 அப்ெபா

அவர்கள்ேமல் கல்ெலறயேவண் ம் என்

சைபயார் எல்ேலா ம் ெசான்னார்கள்;

உடேன ெயேகாவா ைடய மகிைம

ஆசரிப் க் டாரத்தில் இஸ்ரேவல் மக்கள்

எல்ேலா க் ம் ன்பாகக் காணப்பட்ட .

௧௧ ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“எ வைரக் ம் இந்த மக்கள் எனக் க் ேகாபம்

உண்டாக் வார்கள்? தங்க க் ள்ேள நான்

காட் ன சகல அைடயாளங்கைள ம்

அவர்கள் கண் ம், எ வைரக் ம்

என்ைன நம்பாம ப் ர்கள்? ௧௨ நான்

அவர்கைளக் ெகாள்ைளேநாயினால்

வாதித் , கானானில் அவர்க க் ரியைத

ெவளிேய தள்ளி, அவர்கைளவிட உன்ைனப்

ெபரி ம் பலத்த மான ேதசமாக் ேவன்

என்றார். ௧௩ ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்கி:
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“எகிப்தியர்கள்இைதக் ேகட்பார்கள்,அவர்கள்

ந வி ந் உம் ைடயவல்லைமயினாேல

இந்த மக்கைளக் ெகாண் வந் ேர. ௧௪

ெயேகாவாவாகிய ர் இந்த மக்களின்

ந ேவ இ க்கிறைத ம், ெயேகாவாவாகிய

ர் க கமாகத் தரிசனமாவைத ம்,

உம் ைடய ேமகம் இவர்கள்ேமல் நிற்பைத ம்,

பக ல் ேமகத் ணி ம், இரவில்

அக்கினித் ணி ம், ர் இவர்க க் ன்

ெசல் கிறைத ம் ேகட் க்கிறார்கள்; இந்த

ேதசத்தின் க க் ம் ெசால் வார்கள். ௧௫

ஒேர மனிதைனக் ெகால் கிற ேபால

இந்த மக்கைளெயல்லாம் ர் ெகான்

ேபாட்டால், அப்ெபா உம் ைடய

கைழக் ேகட் க் ம் றஜாதியார்: ௧௬

ெயேகாவாஅந்த மக்க க் க் ெகா ப்ேபாம்

என் ஆைணயிட் ந்த ேதசத்திேல

அவர்கைளக் ெகாண் ேபாய்விட யாமல்

ேபானப யால், அவர்கைளவனாந்திரத்திேல

ெகான் ேபாட்டார் என்பார்கேள. ௧௭

ஆைகயால் ெயேகாவா ய சாந்த ம் ம ந்த

கி ைப ள்ளவர் என் ம், அக்கிரமத்ைத ம்

தைல ம் மன்னிக்கிறவர் என் ம்,

ற்ற ள்ளவர்கைளக் ற்றமற்றவர்களாக

விடாமல், பிதாக்கள் ெசய்த அக்கிரமத்ைதப்

பிள்ைளகளிடத்தில் ன்றாம் நான்காம்

தைல ைறவைரவிசாரிக்கிறவர் என் ம், ர்

ெசால் யி க்கிறப ேய, ௧௮ என் ைடய

ஆண்டவ ைடய வல்லைம ெபரிதாக
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விளங் வதாக. ௧௯உம கி ைபயி ைடய

மகத் வத்தின்ப ேய ம், எகிப்ைத

விட்ட தல் இந்நாள்வைரக் ம் இந்த

மக்க க் மன்னித் வந்ததின்ப ேய ம்,

இந்த மக்களின்அக்கிரமத்ைதமன்னித்த ம்

என்றான். ௨0 அப்ெபா ெயேகாவா:

“உன் ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

மன்னித்ேதன். ௨௧ மெயல்லாம்

ெயேகாவா ைடய மகிைமயினால்

நிைறந்தி க் ம் என் என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன். ௨௨

என் ைடயமகிைமைய ம், நான் எகிப்தி ம்

வனாந்திரத்தி ம் ெசய்த என் ைடய

அைடயாளங்கைள ம் கண் ந் ம்,

என் ைடய சத்தத்ைத ேகட்காமல், இேதா

பத் ைற என்ைனப் ப ட்ைசபார்த்த

மனிதர்களில் ஒ வ ம், ௨௩அவர்க ைடய

பிதாக்க க் நான்ஆைணயிட் க்ெகா த்த

ேதசத்ைதக் காணமாட்டார்கள்; எனக் க்

ேகாபம் உண்டாக்கினவர்களில் ஒ வ ம்

அைதக் காணமாட்டார்கள். ௨௪என் ைடய

தாசனாகிய காேலப் ேவேற ஆவிைய

உைடயவனாகஇ க்கிறப யா ம், உத்தமமாக

என்ைனப் பின்பற்ற வந்தப யா ம்,

அவன் ேபாய் வந்த ேதசத்திேல அவைனச்

ேச ம்ப ச்ெசய்ேவன்; அவ ைடய சந்ததியார்

அைதச் தந்தரித் க்ெகாள் வார்கள். ௨௫

அமேலக்கியர்க ம் கானானியர்க ம்

பள்ளத்தாக்கிேல யி க்கிறப யால்,
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நாைளக் ங்கள் தி ம்பி சிவந்த

ச த்திரத்திற் ப்ேபாகிற வழயாக

வனாந்திரத்திற் ப் பயணம்ெசய் ங்கள்”

என்றார். ௨௬ பின் ம் ெயேகாவா

ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம் ேநாக்கி: ௨௭

“எனக் விேராதமாக க்கிற இந்தப்

ெபால்லாத சைபயாைர எ வைரக் ம்

ெபா ப்ேபன்? இஸ்ரேவல் மக்கள் எனக்

விேராதமாக க்கிறைதக் ேகட்ேடன்.

௨௮ அவர்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ங்கள் என் ைடய

கா கள் ேகட்கச் ெசான்னப ேய உங்க க் ச்

ெசய்ேவன் என்பைத என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவா உைரக்கிறார். ௨௯ இந்த

வனாந்திரத்தில் உங்க ைடய பிேரதங்கள்

வி ம்; உங்களில் இ ப வய தல்அதற்

ேமற்பட்டவர்களாக எண்ணப்பட் , உங்கள்

ெதாைகக் உட்பட்டவர்க ம் எனக்

விேராதமாக த்தி க்கிறவர்க மாகிய

அைனவரின் பிேரதங்க ம் வி ம். ௩0

எப் ன்ேனயின் மகன் காேல ம், னின்

மகன் ேயா வா ம் தவிர, மற்றவர்களாகிய

ங்கள் நான் உங்கைளக் ேயற் ேவன்

என் ஆைணயிட் க்ெகா த்த ேதசத்தில்

ைழவதில்ைல. ௩௧ ெகாள்ைளயாவார்கள்

என் ங்கள் ெசான்ன உங்க ைடய

ழந்ைதகைளேயா நான் அதில் ைழயச்

ெசய்ேவன்; ங்கள் அசட்ைடெசய்த ேதசத்ைத
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அவர்கள் கண்டறவார்கள். ௩௨உங்க ைடய

பிேரதங்கேளாஇந்தவனாந்திரத்திேலவி ம்.

௩௩ அைவகள் வனாந்திரத்திேல வி ந்

ம்வைர, உங்க ைடய பிள்ைளகள்

நாற்ப வ டங்கள் வனாந்திரத்திேல

திரிந் , ங்கள் ெசய்த கலகங்களின்

பலைனச் மப்பார்கள். ௩௪ ங்கள்

ேதசத்ைதச் ற்ற ப்பார்த்த நாற்ப நாட்கள்

இலக்கத்தின்ப ேய, ஒவ்ெவா நாள்

ஒவ்ெவா வ டமாக, ங்கள் நாற்ப

வ டங்கள்உங்க ைடயஅக்கிரமங்கைளச்

மந் , என் ைடய உடன்ப க்ைகக்

வந்த மா தைல உண ர்கள். ௩௫

ெயேகாவாவாகியநான்இைதச்ெசான்ேனன்;

எனக் விேராதமாகக் ட்டங் ன இந்தப்

ெபால்லாத சைபயார் யாவ க் ம் இப்ப ேய

ெசய்ேவன்; இந்தவனாந்திரத்திேலஅழவார்கள்,

இங்ேக சாவார்கள் என் ெசால் என்றார். ௩௬

அந்தத் ேதசத்ைதச் ேசாதித் ப் பார்க் ம்ப

ேமாேசயால் அ ப்பப்பட் த் தி ம்பி,

அந்தத் ேதசத்ைதக் ற த் த் ர்ச்ெசய்தி

ெகாண் வந் , ௩௭ சைபயார் எல்ேலா ம்

அவ க் விேராதமாக க் ம்ப

அந்தத் ர்ச்ெசய்திையச்ெசான்னவர்களாகிய

அந்த மனிதர்கள் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் வாைதயினால் ெசத்தார்கள். ௩௮

ேதசத்ைதச் ற்ற ப் பார்க்கப்ேபான அந்த

மனிதர்களில் னின் மகனாகிய ேயா வா ம்,

எப் ன்ேனயின் மகனாகிய காேல ம்
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மட் ம் உயிேரா இ ந்தார்கள். ௩௯ ேமாேச

இந்த வார்த்ைதகைள இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவேரா ம் ெசான்னேபா , மக்கள்

மக ம் க்கித்தார்கள். ௪0 அதிகாைலயில்

அவர்கள் எ ந் : “நாங்கள் பாவம்ெசய்ேதாம்,

ெயேகாவா வாக் த்தத்தம்ெசய்த இடத்திற்

நாங்கள் ேபாேவாம்” என் ெசால்

மைலயின் உச்சியில் ஏறத் ணிந்தார்கள்.

௪௧ ேமாேச அவர்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள்

இப்ப ெயேகாவாவின் கட்டைளைய

கிறெதன்ன? அ உங்க க் வாய்க்கா .

௪௨ ங்கள் உங்க ைடய எதிரிக க்

ன்பாக றய க்கப்படாதப க்

ஏற ப்ேபாகாம ங்கள்; ெயேகாவா

உங்க ைடய ந வில் இ க்கமாட்டார். ௪௩

அமேலக்கியர்க ம் கானானியர்க ம் அங்ேக

உங்க க் ன்ேன இ க்கிறார்கள்;

பட்டயத்தினால்வி ர்கள்; ங்கள் ெயேகாவா

ைவவிட் ப் பின்வாங்கினப யால், ெயேகாவா

உங்கேளா இ க்கமாட்டார்” என்றான். ௪௪

ஆனா ம் அவர்கள் மைலயின் உச்சியில்

ஏறத் ணிந்தார்கள்; ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகயின் ெபட் ம் ேமாேச ம்

காைம விட் ப்ேபாகவில்ைல. ௪௫

அப்ெபா அமேலக்கியர்க ம்

கானானியர்க ம்அந்த மைலயிேலஇ ந்

இறங்கி வந் , அவர்கைள றய த் ,

அவர்கைளஓர்மாவைர ரத்தினார்கள்.
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௧௫

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨ “

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ங்கள் யி க் ம்ப

நான் உங்க க் க் ெகா க் ம் ேதசத்தில்

ங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தபின் , ௩ விேசஷ த்த

ெபா த்தைனையேயா, உற்சாகப ையேயா,

உங்க ைடய பண் ைககளில் ெச த் ம்

ப ையேயா, ெயேகாவா க் மா களிலாவ

ஆ களிலாவ சர்வாங்கதகனப ையயாவ

மற்ற ஏதாவ ஒ ப ையயாவ

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

தகனமாகப் ப யி ம்ேபா , ௪

தன் ைடய பைடப்ைபக் ெயேகாவா க் ச்

ெச த் கிறவன் சர்வாங்கதகனப க்காவ

மற்றப் ப க்காவ ஒ ஆட் க் ட் டேன,

ஒ மரக்கா ேல பத்தில் ஒ பங் ம் காற்ப

எண்ெணயிேல பிைசந்த மான ெமல் ய

மாவின் ேபாஜனப ையச் ெச த்தேவண் ம்.

௫பானப யாக காற்ப திராட்ைசரசத்ைத ம்

பைடக்கேவண் ம். ௬ ஆட் க்கடாவாக

இ ந்தெதன்றால், பத்தில் இரண்

பங்கான ம், ஒ ப யில் ன்ற ல் ஒ

பங்காகிய எண்ெணயிேல பிைசந்த மான

ெமல் யமாவின் ேபாஜனப ைய ம்,

௭ பானப யாக ஒ ப யில் ன்ற ல்

ஒ பங் திராட்ைசரசத்ைத ம்

ெயேகாவா ைடய ந மண வாசைனயான

பைடப்பாகப் பைடக்கேவண் ம்.

௮ சர்வாங்கதகனப க்காவ ,
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விேசஷ த்த ெபா த்தைனப க்காவ ,

சமாதானப க்காவ , ஒ காைளையக்

ெயேகாவா க் ச் ெச த்த

ஆயத்தப்ப த் ம்ேபா , ௯ அதேனா

பத்தில் ன் பங்கான ம், அைரப்ப

எண்ெணயிேல பிைசந்த மான ெமல் ய

மாவின் ேபாஜனப ைய ம், ௧0பானப யாக

அைரப்ப திராட்ைசரசத்ைத ம்,

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

தகனப யாகப் பைடக்கேவண் ம்.

௧௧ “இந்தவிதமாகேவ ஒவ்ெவா

மாட் க் ம், ஆட் க்கடா க் ம்,

ெசம்மறயாட் க் ட் க் ம், ெவள்ளாட் க்

ட் க் ம் ெசய் பைடக்கேவண் ம்.

௧௨ ங்கள் பைடக்கிறைவகளின்

எண்ணிக்ைகக் த்த ந்தப ,

ஒவ்ெவான்ற ற்காக ம் இந்த ைறயில்

ெசய்யேவண் ம். ௧௩ ெசாந்தேதசத்தில்

பிறந்தவர்கள் யாவ ம் ெயேகாவா க்

ந மண வாசைனயான தகனப ையச்

ெச த் ம்ேபா இந்த விதமாகேவ

ெசய்யேவண் ம். ௧௪ “உங்களிடத்திேல

தங்கியி க்கிற அந்நியனாவ , உங்கள்

ந விேல உங்க ைடய தைல ைறேதா ம்

யி க்கிறவேனா, ெயேகாவா க்

ந மண வாசைனயான தகனப

ெச த்தேவண் மானால், ங்கள்

ெசய்கிறப ேய அவ ம் ெசய்யேவண் ம்.

௧௫ சைபயாராகிய உங்க க் ம்
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உங்களிடத்தில் தங் கிற அந்நிய க் ம்

ஒேர பிரமாணம் இ க்கேவண் ம்

என்ப உங்க ைடய தைல ைறகளில்

நிரந்தர கட்டைளயாக இ க்கேவண் ம்;

ெயேகாவா க் ன்பாக அந்நிய ம்

உங்கைளப்ேபாலேவ இ க்கேவண் ம். ௧௬

உங்க க் ம் உங்களிடத்தில் தங் கிற

அந்நிய க் ம் ஒேர பிரமாண ம் ஒேர

கட்டைள ம்இ க்கேவண் ம் என் ெசால்”

என்றார். ௧௭பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௧௮ இஸ்ரேவல் மக்கேளா

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்: “நான்

உங்கைள அைழத் க்ெகாண் ேபாகிற

ேதசத்தில் ங்கள் ேசர்ந் , ௧௯ ேதசத்தின்

ஆகாரத்ைதசாப்பி ம்ேபா , ெயேகாவா க்

ஏெற த் ப் பைடக் ம் காணிக்ைகையச்

ெச த்தேவண் ம். ௨0 ங்கள் பிைசந்த

மாவினால் ெசய்த தற்பலனாகிய

அதிரசத்ைதஏெற த் ப்பைடக்கேவண் ம்;

ேபார க்கிற களத்தின் பைடப்ைப

பைடக்கிற ேபால அைத ம் ஏெற த் ப்

பைடக்கேவண் ம். ௨௧இப்ப உங்க ைடய

தைல ைறேதா ம் உங்க ைடய பிைசந்த

மாவின் தற்பலனிேல ெயேகாவா க் ப்

பைடப்ைப ஏெற த் ப் பைடக்கேவண் ம்.

௨௨ “ெயேகாவா ேமாேசயினிடத்தில் ெசான்ன

இந்தக் கற்பைனகள் எல்லாவற்ற ன்ப ம்,

௨௩ ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்

கட்டைளெகா த்த நாள் தற்ெகாண் அவர்
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உங்க க் ம் உங்க ைடய சந்ததிக க் ம்

நியம த்த எல்லாவற்ற ன்ப ேய ம் ங்கள்

ெசய்யாமல், ௨௪ அறயாமல் தவற

நடந்தா ம், சைபயா க் த் ெதரியாமல்

யாெதா தப்பிதம் ெசய்தா ம், சைபயார்

எல்ேலா ம் ெயேகாவா க் ச் கந்த

வாசைனயான தகனப யாக ஒ

காைளைய ம், கட்டைளயின்ப

அதற்ேகற்ற உண ப ைய ம்,

பானப ைய ம், பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தேவண் ம்.

௨௫அதினால்ஆசாரியன் இஸ்ரேவல் மக்களின்

சைபயைனத்திற்காக ம் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யேவண் ம்; அ அறயாைமயினால்

ெசய்யப்பட்டதா ம், அதற்காக அவர்கள்

ெயேகாவா க் த் தகனப ைய ம்

பாவநிவாரணப ைய ம்ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ெகாண் வந்ததினா ம், அ

அவர்க க் மன்னிக்கப்ப ம். ௨௬ அ

அறயாைமயினாேல மக்கள் யாவ க் ம்

வந்தப யால், அ இஸ்ரேவல் மக்களின்

சைபயைனத்திற் ம் அவர்க க் ள்ேள

தங் கிற அந்நிய க் ம் மன்னிக்கப்ப ம்.

௨௭ “ஒ வன் அறயாைமயினால்

பாவஞ்ெசய்தால், ஒ வய ைடய

ெவள்ளாட்ைடப் பாவநிவாரணப யாகச்

ெச த்தேவண் ம். ௨௮ அப்ெபா

அறயாைமயினால் பாவம்ெசய்தவ க்காக

ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம்ப
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ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்யேவண் ம்; அப்ெபா அவ க்

மன்னிக்கப்ப ம். ௨௯ இஸ்ரேவல்

மக்களாகிய உங்களில் பிறந்தவ க் ம்

உங்க க் ள்ேள தங் ம் அந்நிய க் ம்,

அறயாைமயினால் பாவம்ெசய்தவ க் ம்,

ஒேர பிரமாணம் இ க்கேவண் ம். ௩0

“அன்ற ம் ேதசத்திேல பிறந்தவர்களிேலா

அந்நியர்களிேலா எவனாவ ணிகரமாக

ஏதாவ ஒன்ைறச்ெசய்தால், அவன்

ெயேகாவாைவநிந்திக்கிறான்;அந்தஆத் மா

தன் ைடய மக்களில் இல்லாதப

ண் க்கப்படேவண் ம். ௩௧ அவன்

ெயேகாவாவின்வார்த்ைதையஅசட்ைடெசய் ,

அவர் கற்பைனைய றனப யால், அந்த

ஆத் மா ண் க்கப்பட ேவண் ம்;

அவ ைடயஅக்கிரமம்அவன்ேமல் இ க் ம்

என் ெசால்” என்றார். ௩௨இஸ்ரேவல் மக்கள்

வனாந்திரத்தில் இ க் ம்ேபா , ஓய் நாளில்

விற கைளப் ெபா க்கிக்ெகாண் ந்த ஒ

மனிதைனக் கண் பி த்தார்கள். ௩௩

விற கைளப்ெபா க்கினஅந்தமனிதைனக்

கண் பி த்தவர்கள், அவைன ேமாேச

ஆேரான் என்பவர்களிடத்திற் ம் சைபயார்

அைனவரிடத்திற் ம் ெகாண் வந்தார்கள். ௩௪

அவ க் ச் ெசய்யேவண் ய இன்னெதன்

சரியான ர்ப் இல்லாதப யால், அவைனக்

காவ ல் ைவத்தார்கள். ௩௫ “ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: அந்த மனிதன் நிச்சயமாகக்
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ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்; சைபயார்

எல்ேலா ம் அவைன காம ற் ப் றம்ேப

கல்ெலறயேவண் ம் என்றார். ௩௬

அப்ெபா சைபயார் எல்ேலா ம் ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய, அவைன

காம ற் ப் றம்ேப ெகாண் ேபாய்க்

கல்ெலற ந்தார்கள்; அவன் ெசத்தான். ௩௭

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௩௮

“ இஸ்ரேவல் சந்ததியாரிடத்தில் ேபசி,

அவர்கள் தங்க ைடய தைல ைறேதா ம்

தங்க ைடய ஆைடகளின் ஓரங்களிேல

ெதாங்கல்கைள உண்டாக்கி, ஓரத்தின்

ெதாங்க ேல இள ல நாடாைவக்

கட்டேவண் ம் என் அவர்க க் ச் ெசால்.

௩௯ ங்கள் பின்பற்ற ச் ேசாரம்ேபாகிற

உங்க ைடய இ தயத்திற் ம்

உங்க ைடய கண்க க் ம் ஏற்க

நடவாமல், அைதப் பார்த் , ெயேகாவாவின்

கற்பைனகைளெயல்லாம் நிைனத்

அைவகளின்ப ேய ெசய் ம்ப , அ

உங்க க் த் ெதாங்கலாகஇ க்கேவண் ம். ௪0

ங்கள் என் ைடய கற்பைனகைளெயல்லாம்

நிைனத் , அைவகளின்ப ேய ெசய் ,

உங்க ைடய ேதவ க் ப் பரி த்தராக

இ க் ம்ப அைதப் பார்க்கேவண் ம். ௪௧

நான் உங்க க் ேதவனாக இ க் ம்ப ,

உங்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்த உங்க ைடய ேதவனாகிய
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ெயேகாவா; நாேனஉங்க ைடயேதவனாகிய

ெயேகாவா என் ெசால்” என்றார்.

௧௬

ேலவிக் ப் பிறந்த ேகாகாத்தின்

மகனாகிய இத்ேசயாரின் மகன் ேகாரா

என்பவன் பன் வம்சத்தி ள்ள

எ யாபின் மகன்களாகிய தாத்தாைன ம்

அபிராைம ம் ேபேலத்தின் மகனாகிய

ஓைன ம் ட் க்ெகாண் , ௨ இஸ்ரேவல்

மக்களில் சைபக் த் தைலவர்க ம்

சங்கத்திற் அைழக்கப்பட்டவர்க ம்

பிரபலமானவர்க மாகிய 250 ேபர்கேளா ம்

ட ேமாேசக் ன்பாக எ ம்பி, ௩

ேமாேசக் ம் ஆேரா க் ம் விேராதமாகக்

ட்டம் , அவர்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள்

ம ஞ்சிப்ேபாகி ர்கள்; சைபயார் எல்ேலா ம்

பரி த்தமானவர்கள்; ெயேகாவா அவர்கள்

ந வில் இ க்கிறாேர; இப்ப யி க்க,

ெயேகாவா ைடய சைபக் ேமலாக உங்கைள

ஏன் உயர்த் கி ர்கள்” என்றார்கள். ௪

ேமாேச அைதக் ேகட்டேபா , கங் ப் ற

வி ந்தான். ௫ பின் அவன் ேகாராைக ம்

அவ ைடயஎல்லாக் ட்டத்ைத ம் ேநாக்கி:

“நாைளக் க் ெயேகாவா தம் ைடயவன்

இன்னான் என் ம், தம் அ கில் ேசரத் தாம்

கட்டைளயிட்ட பரி த்தவான் இன்னான்

என் ம் காண்பிப்பார்;அப்ெபா எவைனத்

ெதரிந் ெகாள்வாேரா, அவைனத்

தம்மடத்தில் ேசரக் கட்டைளயி வார். ௬

ஒன் ெசய் ங்கள்; ேகாராேக, ேகாராகின்
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ட்டத்தார்கேள, ங்கள் எல்ேலா ம்

பகலசங்கைள எ த் க்ெகாண் , ௭

நாைளக் அைவகளில் அக்கினி ேபாட் ,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் பவர்க்கம்

ேபா ங்கள்; அப்ெபா ெயேகாவா

எவைனத் ெதரிந் ெகாள்வாேரா, அவன்

பரி த்தவானாக இ ப்பான்; ேலவியின்

சந்ததியாராகிய ங்கேளமஞ்சிப்ேபாகி ர்கள்”

என்றான். ௮ பின் ம் ேமாேச ேகாராைக

ேநாக்கி: “ேலவியின் சந்ததியாேர, ேக ங்கள்;

௯ ெயேகாவா ைடய வாசஸ்தலத்தின்

பணிவிைடகைளச் ெசய்ய ம், சைபயாரின்

ன்நின் அவர்கள் ெசய்யேவண் ய

ேவைலகைளச் ெசய்ய ம், உங்கைளத் தம்

அ கில் ேசரச்ெசய் ம்ப இஸ்ரேவ ன் ேதவன்

இஸ்ரேவல் சைபயாரி ந் உங்கைளப்

பிரித்ெத த்த ம், ௧0 அவர் உன்ைன ம்

உன்ேனா ேலவியின் சந்ததியாராகிய

உன் ைடய எல்லாச் சேகாதரைன ம்

ேசரச்ெசய்த ம், உங்க க் அற்பகாரியேமா?

இப்ெபா ஆசாரியப்பட்டத்ைத ம்

ேத கி ர்கேளா? ௧௧ இதற்காக ம்

உன் ைடய ட்டத்தார் அைனவ ம்

ெயேகாவா ைடய விேராதமாகேவ

ட்டம் ர்கள்;ஆேரா க் விேராதமாக

ங்கள் க்கிறதற் அவன் யார்”

என்றான். ௧௨ பின் ேமாேச எ யாபின்

மகன்களாகிய தாத்தாைன ம்அபிராைம ம்

அைழத்த ப்பினான். அவர்கள்: “நாங்கள்
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வ கிறதில்ைல; ௧௩ இந்த வனாந்திரத்தில்

எங்கைளக் ெகான் ேபா ம்ப , நல்ல

விைளச்சல் உள்ள ெசழ ப்பான

ேதசத்தி ந் எங்கைளக் ெகாண்

வந்த அற்பகாரியேமா, எங்கள்ேமல்

அதிகார ம் ெசய்யப்பார்கிறாேயா? ௧௪ ேம ம்

எங்கைளப் நல்ல விைளச்சல் உள்ள

ெசழ ப்பான ேதசத்திற் க் ெகாண் வந்த ம்

இல்ைல, எங்க க் வயல்கைள ம்

திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம் தந்தரமாகக்

ெகா த்த ம் இல்ைல; இந்த மனிதர்க ைடய

கண்கைளப்பி ங்கப்பார்க்கிறாேயா? நாங்கள்

வ கிறதில்ைல” என்றார்கள். ௧௫அப்ெபா

ேமாேசக் க் க ங்ேகாபம் ண்ட ; அவன்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: “அவர்கள் ெச த் ம்

காணிக்ைகையஅங் கரியாமல்இ ப் ராக;

நான் அவர்களிடம் ஒ க ைதையக் ட

எ த் க்ெகாள்ளவில்ைல; அவர்களில்

ஒ வ க் ம் யாெதா ங் ெசய்ய ம்

இல்ைல” என்றான். ௧௬ பின் ேமாேச

ேகாராைக ேநாக்கி: “ ம் உன் ைடய

ட்டத்தார் யாவ ம் நாைளக் க்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் வா ங்கள்;

ம்அவர்க ம்ஆேரா ம் வந்தி ங்கள். ௧௭

உங்களில் ஒவ்ெவா வ ம் தங்கள் தங்கள்

பகலசங்கைள எ த் , அைவகளில்

பவர்க்கத்ைதப் ேபாட் , தங்கள் தங்கள்

பகலசங்களாகிய 250 பகலசங்கைள ம்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்
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ெகாண் வரேவண் ம்; ம்ஆேரா ம் தன்

தன் பகலசத்ைதக் ெகாண் வா ங்கள்”

என்றான். ௧௮ அப்ப ேய அவரவர் தங்கள்

தங்கள் பகலசங்கைளஎ த் ,அைவகளில்

அக்கினிைய ம் பவர்க்கத்ைத ம் ேபாட் ,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச க் ன்பாக

வந் நின்றார்கள்; ேமாேச ம் ஆேரா ம்

அங்ேக நின்றார்கள். ௧௯ அவர்க க்

விேராதமாகக் ேகாரா சைபையெயல்லாம்

ஆசரிப் க் டாரத்தின் வாச க் ன்பாகக்

வ ம்ப ெசய்தான்; அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய மகிைம சைபக்ெகல்லாம்

காணப்பட்ட . ௨0ெயேகாவா ேமாேசேயா ம்

ஆேராேனா ம் ேபசி: ௨௧ “இந்தச் சைபைய

விட் ப் பிரிந் ேபாங்கள்; ஒ நிமடத்திேல

அவர்கைள அழ த் ப்ேபா ேவன்”

என்றார். ௨௨ அப்ெபா அவர்கள்

கங் ப் ற வி ந் : “ேதவேன, மாம்சமான

யாவ ைடய ஆவிக க் ம் ேதவேன, ஒ

மனிதன் பாவம் ெசய்தி க்கச் சைபயார்

எல்லார்ேம ம் க ங்ேகாபம்ெகாள் ேரா”

என்றார்கள். ௨௩ அப்ெபா ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௪ “ேகாரா தாத்தான்

அபிராம் என்பவர்க ைடய இடத்ைத

விட் விலகிப்ேபாங்கள் என்

சைபயா க் ச் ெசால்” என்றார். ௨௫

உடேன ேமாேச எ ந்தி ந் , தாத்தான்

அபிராம் என்பவர்களிடம் ேபானான்;

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்க ம் அவைனப்



எண்ணாகமம் 632

பின்ெசன் ேபானார்கள். ௨௬ அவன்

சைபயாைர ேநாக்கி: “இந்தப் ெபால்லாத

மனிதர்களின் எல்லா பாவங்களி ம் ங்கள்

வாரிக்ெகாள்ளப்படாதப , அவர்கள்

டாரங்கைள விட் விலகி, அவர்க க்

உண்டானைவகளில் ஒன்ைற ம்

ெதாடாம ங்கள்” என்றான். ௨௭அப்ப ேய

அவர்கள் ேகாரா தாத்தான் அபிராம்

என்பவர்க ைடய இடத்ைதவிட்

விலகிப்ேபானார்கள்; தாத்தா ம்

அபிரா ம் ெவளிேய வந் , தங்க ைடய

மைனவிகள் பிள்ைளகள் ழந்ைதகேளா ம்

தங்க ைடய டாரவாச ேல நின்றார்கள்.

௨௮ அப்ெபா ேமாேச: “இந்தக்

கிரிையகைளெயல்லாம் ெசய்கிறதற் க்

ெயேகாவா என்ைன அ ப்பினார்

என் ம், அைவகைள நான் என் ைடய

மனதின்ப ேய ெசய்யவில்ைல என் ம், ங்கள்

எதினாேல அற ர்கெளன்றால், ௨௯ எல்லா

மனிதர்க ம் சாகிறப இவர்கள் ெசத் ,

எல்லா மனிதர்க க் ம் ேநரி கிற ேபால

இவர்க க் ம் ேநரிட்டால், ெயேகாவாஎன்ைன

அ ப்பவில்ைல என் அற ர்கள். ௩0

ெயேகாவா ஒ திய காரியத்ைத

ேநரிடச்ெசய்வதால், ம தன் ைடய

வாையத்திறந் , இவர்கள் உயிேரா

பாதாளத்தில் இறங் ம்ப யாக இவர்கைள ம்

இவர்க க் உண்டானயாைவ ம்வி ங்கிப்

ேபாட்டெதன்றால், இந்த மனிதர்கள்
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ெயேகாவாைவ அவமதித்தார்கள் என்பைத

அற ந் ெகாள் ர்கள்” என்றான். (Sheol h7585) ௩௧

அவன் இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

ெசால் த்த டேன,அவர்கள் நின்ற ந்த

நிலம் பிளந்த ; ௩௨ ம தன் ைடயவாையத்

திறந் , அவர்கைள ம் அவர்க ைடய

கைள ம், ேகாரா க் ரிய எல்லா

மனிதர்கைள ம், அவர்க க் உண்டான

எல்லா ெபா ள்கைள ம் வி ங்கிய . ௩௩

அவர்கள் தங்க க் உண்டானைவ

எல்லாவற்ேறா ம் உயிேரா பாதாளத்தில்

இறங்கினார்கள்; ம அவர்கைள

க்ெகாண்ட ; இப்ப ச் சைபயின்

ந வி ந் அழ ந் ேபானார்கள். (Sheol

h7585) ௩௪ அவர்கைளச் ற்ற ம் இ ந்த

இஸ்ரேவலர்கள் யாவ ம் அவர்கள்

க் ரைலக்ேகட் , ம நம்ைம ம்

வி ங்கிப்ேபா ம்” என் ெசால்

ஓ னார்கள். ௩௫அக்கினி ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியி ந் றப்பட் , பங்காட் ன

250 ேபைர ம் பட்சித் ப் ேபாட்ட . ௩௬

பின் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௩௭

“ெந ப்பிற் ள் அகப்பட்ட பகலசங்கைள

எ த் , அைவகளி க்கிற அக்கினிைய

அப்பாேலெகாட் ப்ேபா ம்ப ஆசாரியனாகிய

ஆேரானின் மகன் எெலயாசா க் ச் ெசால்;

அந்தத் பகலசங்கள் பரி த்தமான .

௩௮ தங்க ைடய ஆத் மாக்க க்ேக

ேக உண்டாக்கின அந்தப் பாவிகளின்
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பகலசங்கைளப் ப டத்ைத ம்

தட்ைடயான தக களாக அ க்கேவண் ம்;

அவர்கள் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அைவகைளக் ெகாண் வந்ததால்அைவகள்

பரி த்தமான ; அைவகள் இஸ்ரேவல்

மக்க க் ஒ அைடயாளமாக இ க் ம்”

என்றார். ௩௯ அப்ப ேய ஆசாரியனாகிய

எெலயாசார் ட்ெடரிக்கப்பட்டவர்கள்

ெகாண் வந்தி ந்த ெவண்கலத்

பகலசங்கைள எ த் , ௪0 ஆேரானின்

சந்ததியாக இல்லாத அந்நியன் ஒ வ ம்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் பங்காட்ட

வராதப ம், ேகாராைகப்ேபால ம்

அவ ைடய ட்டத்தாைரப்ேபால ம்

இல்லாதப ம், இஸ்ரேவல் மக்க க்

நிைன ப்ெபா ளாக இ க் ம்ப யாக,

ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண் தனக் ச்

ெசான்னப ேய அைவகைளப் ப டத்ைத

ம் தக களாக அ ப்பித்தான். ௪௧

ம நாளில் இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார்

எல்ேலா ம் ேமாேசக் ம் ஆேரா க் ம்

விேராதமாக த் : “ ங்கள்

ெயேகாவாவின் மக்கைளக் ெகான்

ேபாட் ர்கள்” என்றார்கள். ௪௨ சைபயார்

ேமாேசக் ம்ஆேரா க் ம்விேராதமாகக்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ேநேர பார்க்கிறேபா ,

ேமகம்அைத ன , ெயேகாவாவின் மகிைம

காணப்பட்ட . ௪௩ ேமாேச ம் ஆேரா ம்

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ன்பாகவந்தார்கள்;
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௪௪ அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௪௫ “இந்தச் சைபயாைர விட்

விலகிப்ேபாங்கள்; ஒ நிமடத்தில் அவர்கைள

அழ ப்ேபன் என்றார். அவர்கள் கங் ப் ற

வி ந்தார்கள். ௪௬ ேமாேசஆேராைனேநாக்கி:

“ பகலசத்ைத எ த் , ப டத்தி க்கிற

அக்கினிைய அதில் ேபாட் , அதின்ேமல்

பவர்க்கம் இட் , க்கிரமாகச்

சைபயினிடத்தில் ேபாய், அவர்க க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்”; ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியி ந் க ங்ேகாபம் றப்பட்ட .

வாைத வங்கிய என்றான். ௪௭ ேமாேச

ெசான்னப ஆேரான் அைத எ த் க்ெகாண்

சைபயின் ந வில் ஓ னான்; மக்க க் ள்ேள

வாைத வங்கியி ந்த ; அவன்

பவர்க்கம் ேபாட் , மக்க க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய் , ௪௮ெசத்தவர்க க் ம்

உயிேரா க்கிறவர்க க் ம் ந ேவ நின்றான்;

அப்ெபா வாைத நி த்தப்பட்ட . ௪௯

ேகாராகின் காரியத்தினால் ெசத்தவர்கள் தவிர,

அந்த வாைதயினால் ெசத் ப்ேபானவர்கள்

14,700 ேபர். ௫0 வாைத நி த்தப்பட்ட ;

அப்ெபா ஆேரான்ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச க் ேமாேசயினிடம் தி ம்பிவந்தான்.

௧௭

பின் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“ இஸ்ரேவல் மக்கேளா ேபசி,அவர்க ைடய

பிதாக்களின் வம்சங்களாகிய ஒவ்ெவா

வம்சத்தி ைடயபிர வினிடத்தில், ஒவ்ெவா

ேகாலாகப் பன்னிரண் ேகாைல வாங்கி,
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அவனவன் ேகா ல் அவனவன் ெபயைர

எ . ௩ ேலவியி ைடய ேகா ன்ேமல்

ஆேரானின் ெபயைர எ தேவண் ம்;

அவர்க ைடய பிதாக்களின் ஒவ்ெவா

வம்சத்தைலவ க்காக ம்ஒவ்ெவா ேகால்

இ க்கேவண் ம். ௪அைவகைளஆசரிப் க்

டாரத்திேல நான் உங்கைளச் சந்திக் ம்

இடமாகிய சாட்சிப்ெபட் க் ன்ேன

ைவக்கேவண் ம். ௫ அப்ெபா நான்

ெதரிந் ெகாள் கிறவ ைடய ேகால்

ளிர்க் ம்; இப்ப இஸ்ரேவல் மக்கள்

உங்க க் விேராதமாக க்கிற

அவர்கள் ப்ைப என்ைனவிட்

ஒழயச்ெசய்ேவன்” என்றார். ௬ இைத

ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெசான்னான்;

அப்ெபா அவர்க ைடய பிர க்கள்

எல்ேலா ம் தங்கள் பிதாக்க ைடய

வம்சத்தின்ப ஒவ்ெவா பிர க்

ஒவ்ெவா ேகாலாகப் பன்னிரண்

ேகால்கைள அவனிடத்தில் ெகா த்தார்கள்;

ஆேரானின் ேகா ம் அவர்க ைடய

ேகால்க டேன இ ந்த . ௭ அந்தக்

ேகால்கைள ேமாேச சாட்சியின் டாரத்திேல

ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்ைவத்தான். ௮

ம நாள் ேமாேச சாட்சியின் டாரத்திற் ள்

ைழந்தேபா , இேதா, ேலவியின்

ம்பத்தா க் இ ந்த ஆேரானின் ேகால்

ளிர்த்தி ந்த ; அ ளிர்விட் , ப் த் ,

வா ைமப் பழங்கைளக் ெகா த்த . ௯
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அப்ெபா ேமாேச ெயேகாவா ைடய

ச கத்தி ந்தஅந்தக் ேகால்கைளெயல்லாம்

எ த் , இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலா ம் காண

ெவளிேய ெகாண் வந்தான்; அவர்கள் கண் ,

அவரவர் தங்கள் தங்கள் ேகால்கைள

வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். ௧0 அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “ஆேரானின்

ேகால்அந்தக் கலகக்காரர்க க் விேராதமான

அைடயாளமாவதற்காக,அைதத் தி ம்ப ம்

சாட்சிப்ெபட் க் ன்ேன ெகாண் ேபாய்

ைவ; இப்ப அவர்கள் எனக் விேராதமாக

ப்பைத ஒழயச்ெசய்வாய், அப்ெபா

அவர்கள் சாகமாட்டார்கள்” என்றார். ௧௧

ெயேகாவா தனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய

ேமாேச ெசய்தான். ௧௨அப்ெபா இஸ்ரேவல்

த்திரர் ேமாேசைய ேநாக்கி: “இேதா, ெசத்

அழ ந் ேபாகிேறாம்; நாங்கள் எல்ேலா ம்

அழ ந் ேபாகிேறாம். ௧௩ ெயேகாவாவின்

வாசஸ்தலத்தின் அ கில் வ கிற எவ ம்

சாகிறான்; நாங்கள் எல்ேலா ம் சாகத்தான்

ேவண் ேமா” என்றார்கள்.

௧௮

பின் ெயேகாவாஆேராைனேநாக்கி:

“ ம் உன் டன் உன் ைடய மகன்க ம்

உன் ைடயதகப்பன்வம்சத்தா ம் பரி த்த

ஸ்தலத்ைதப்பற்றய அக்கிரமத்ைதச்

மக்கேவண் ம்; ம் உன் டன்

உன் ைடய மகன்க ம் உங்கள் ஆசாரிய

ஊழயத்ைதப்பற்றய அக்கிரமத்ைதச்

மக்க ேவண் ம். ௨ உன் ைடய
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தகப்பனாகிய ேலவியின் ேகாத்திரத்தாரான

உன் ைடய சேகாதரர்கைள ம்உன்ேனாேட

யி க்க ம் உன்னிடத்திேல ேசவிக்க ம்

அவர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்; ம்

உன் ைடய மகன்க ேமா சாட்சியின்

டாரத்திற் ன் ஊழயம் ெசய்யேவண் ம்.

௩ அவர்கள் உன் ைடய காவைல ம்

டாரம் அைனத்தின் காவைல ம்

காக்கேவண் ம்; ஆனா ம் அவர்க ம்

ங்க ம் சாகாதப , அவர்கள் பரி த்த

ஸ்தலத்தின் பணிப்ெபா ட்களின்

அ கி ம் ப டத்தின் அ கி ம்

ேசராமல், ௪ உன்ேனாேட க்ெகாண் ,

டாரத்தின் எல்லா ேவைலைய ம் ெசய்ய,

ஆசரிப் க் டாரத்தின் காவைலக்

காக்கேவண் ம்; அந்நியன் ஒ வ ம்

உங்களிடத்தில் ேசரக் டா . ௫ இஸ்ரேவல்

மக்கள்ேமல் இனிக் க ங்ேகாபம் வராதப ,

ங்கள் பரி த்த ஸ்தலத்தின் காவைல ம்

ப டத்தின் காவைல ம் காக்கேவண் ம். ௬

ஆசரிப் க் டாரத்தின் ேவைலையச் ெசய்ய,

ெயேகாவா க் க் ெகா க்கப்பட்ட உங்கள்

சேகாதரர்களாகிய ேலவியர்கைள நான்

இஸ்ரேவல் சந்ததியாரி ந் பிரித் ,

உங்க க் பரிசாகக் ெகா த்ேதன். ௭

ஆைகயால் ம் உன்ேனாேட டஉன் ைடய

மகன்க ம் ப டத்திற் ம் திைரக்

உட் றத்திற் ம் அ த்த எல்லாவற்ைற ம்

ெசய்வதற்காக, உங்கள்ஆசாரியஊழயத்ைதக்
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காத் ச் ேசவிக்கேவண் ம்; உங்க ைடய

ஆசாரிய ஊழயத்ைத உங்க க் பரிசாக

அ ளிேனன்; அைதச் ெசய் ம்ப ேச கிற

அந்நியன் ெகாைல ெசய்யப்படேவண் ம்”

என்றார். ௮ பின் ம் ெயேகாவா

ஆேராைன ேநாக்கி: “இஸ்ரேவல் மக்கள்

பரி த்தப்ப த் கிறைவகளிெலல்லாம்

எனக் ஏெற த் ப் பைடக்கப்ப ம்

பைடப் கைளக் காத் க்

ெகாண் க்கி ர்கேள, அைவகைளஉனக் க்

ெகா த்ேதன்;அபிேஷகத்தினால்அைவகைள

உனக் ம் உன் மகன்க க் ம் நிரந்தர

கட்டைளயாகக் ெகா த்ேதன். ௯ மகா

பரி த்தமானைவகளிேல, அக்கினிக்

உட்ப த்தப்படாமல் உன் ைடயதாக

இ ப்ப எைவெயனில்,அவர்கள் எனக் ப்

பைடக் ம் எல்லாப் பைடப் ம், எல்லா

உண ப ம், எல்லாப் பாவநிவாரணப ம்,

எல்லாக் ற்றநிவாரணப ம், உனக் ம்

உன் ைடய மகன்க க் ம் பரி த்தமாக

இ க் ம். ௧0 பரி த்த ஸ்தலத்திேல

அைவகைளச் சாப்பிடேவண் ம்;

ஆண்மக்கள் யாவ ம் அைவகைளச்

சாப்பிடலாம்; அைவகள் உனக் ப்

பரி த்தமாக இ ப்பதாக. ௧௧ இஸ்ரேவல்

மக்கள் ஏெற த் ப்பைடக்கிற ம்

அைசவாட் கிற மான அவர்க ைடய

எல்லாக் காணிக்ைககளின் பைடப் ம்

உன் ைடயைவகளாக இ க் ம்;
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அைவகைள உனக் ம் உன் ைடய

மகன்க க் ம் உன் ைடயமகள்க க் ம்

நிரந்தர பங்காகக் ெகா த்ேதன்; உன் ைடய

ட் ேல த்தமானவர்கள் எல்ேலா ம்

அைவகைளச் சாப்பிடலாம். ௧௨ அவர்கள்

ெயேகாவா க் க் ெகா க் ம் அவர்க ைடய

தற்பலன்களாகியசிறந்தஎண்ெணைய ம்,

சிறந்த திராட்ைசரசத்ைத ம், தானியத்ைத ம்

உனக் உரியதாகக் ெகா த்ேதன். ௧௩

தங்க ைடய ேதசத்தில் தற் ப த்த

பலனில் அவர்கள் ெயேகாவா க் க்

ெகாண் வ வெதல்லாம் உனக்

உரியதா ம்; உன் ைடய ட் ேல த்தமாக

இ ப்பவர்கள் யாவ ம் அைவகைளச்

சாப்பிடலாம். ௧௪இஸ்ரேவ ேல சாபத் டாக

ேநர்ந் ெகாள்ளப்பட்டெதல்லாம் உனக்

உரியதாக இ க் ம். ௧௫ மனிதரி ம்

ம கங்களி ம் அவர்கள் ெயேகாவா க் ச்

ெச த் ம் எல்லா ம கங்க க் ள்ேள

கர்ப்பந்திறந் பிறக் ம் யா ம் உனக்

உரியதாக இ க் ம்; ஆனா ம் மனிதரின்

தற்ேபற்ைற ெகால்லப்படாத நியமத்தின்ப

ட்கேவண் ம்; ட்டான ம க வனின்

தைல ற்ைற ம் ட்கேவண் ம். ௧௬

ட்கேவண் யைவகள் ஒ மாதத்திற்

ேமற்பட்டதானால், உன் ைடய மதிப் க்

இைசய பரி த்த ஸ்தலத்தின் ேசக்கல்

கணக்கின்ப ஐந் ேசக்கல் பணத்தாேல

அைவகைள ட்கேவண் ம்; ஒ ேசக்கல்
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இ ப ேகரா. ௧௭ மாட் ன் தைல ற் ம்,

ெசம்மறயாட் ன் தைல ற் ம், ெவள்ளாட் ன்

தைல ற் ேமா ட்கப்படேவண்டாம்;

அைவகள் பரி த்தமானைவகள்;

அைவகளின் இரத்தத்ைதப் ப டத்தின்ேமல்

ெதளித் , அைவகளின் ெகா ப்ைபக்

ெயேகாவா க் ச் கந்த வாசைனயான

தகனமாகத் தகனிக்கேவண் ம். ௧௮

அைசவாட் ம் மார் ப்ப திையப்ேபால ம்

வல ன்னந்ெதாைடையப்ேபால ம்

அைவகளின் இைறச்சி ம் உன் ைடயதா ம்.

௧௯ இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவா க்

ஏெற த் ப் பைடக்கிற பரி த்த

பைடப் கைளெயல்லாம் உனக் ம்

உன் ைடய மகன்க க் ம் உன் ைடய

மகள்க க் ம் நிரந்தர கட்டைளயாகக்

ெகா த்ேதன்; ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் இ உனக் ம் உன் ைடய

சந்ததிக் ம் என்ைறக் ம் ெசல் ம்

மாறாத உடன்ப க்ைக” என்றார். ௨0

பின் ம் ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்கி:

“அவர்க ைடய ேதசத்தில் ஒன்ைற ம்

தந்தரித் க்ெகாள்ளேவண்டாம், அவர்கள்

ந ேவ உனக் ப் பங் உண்டாயி க்க ம்

ேவண்டாம்; இஸ்ரேவல் மக்கள் ந வில்

நாேன உன் ைடய பங் ம் உன் ைடய

தந்தர மாக இ க்கிேறன். ௨௧ “இேதா,

ேலவியின் சந்ததி ஆசரிப் க் டாரத்தின்

பணிவிைடையச் ெசய்கிற அவர்க ைடய
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ேவைலக்காக, இஸ்ரேவல க் ள்ளைவ

எல்லாவற்ற ம் தசமபாகத்ைதஅவர்க க் ச்

தந்தரமாகக் ெகா த்ேதன். ௨௨ இஸ்ரேவல்

மக்கள் ற்றஞ் மந் சாகாதப , இனி

ஆசரிப் க் டாரத்ைதக் அ கில்

வராம க்க ேவண் ம். ௨௩ ேலவியர்கள்

மட் ம் ஆசரிப் க் டாரத்ைதச்ேசர்ந்த

ேவைலகைளச் ெசய்யேவண் ம்;

அவர்கள் தங்க ைடய அக்கிரமத்ைதச்

மப்பார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கள் ந ேவ

அவர்க க் ச் தந்தரம் இல்ைல என்ப

உங்க ைடய தைல ைறேதா ம் நிரந்தர

கட்டைளயாக இ க் ம். ௨௪ இஸ்ரேவல்

மக்கள் ெயேகாவா க் ஏெற த் ப்

பைடக் ம் பைடப்பாகிய தசமபாகத்ைத

ேலவியர்க க் ச் தந்தரமாகக்ெகா த்ேதன்;

ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்களின் ந ேவ

அவர்க க் ச் தந்தரம ல்ைலெயன்

அவர்க க் ச் ெசான்ேனன்” என்றார். ௨௫

பின் ம் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨௬ “ ேலவியேரா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்கள்ைகயில்

வாங்கிக்ெகாள் ம்ப நான் உங்க க் ச்

தந்தரமாகக் ெகா த்த தசமபாகத்ைத

ங்கள் அவர்கள் ைகயில் வாங் ம்ேபா .

தசமபாகத்தில் பத்தில் ஒ பங்ைகக்

ெயேகாவா க் ஏெற த் ப்பைடக் ம்

பைடப்பாகச் ெச த்தேவண் ம். ௨௭

ங்கள் ஏெற த் ப் பைடக் ம் இந்தப்
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பைடப் களத்தின் தானியத்ைதப்ேபா ம்,

ஆைலயின் இரசத்ைதப்ேபா ம்

உங்க க் எண்ணப்ப ம். ௨௮ இப்ப ேய

ங்கள் இஸ்ரேவல் மக்கள் ைகயில்

வாங் ம் தசமபாகமாகிய உங்க ைடய

பங் களிெலல்லாம் ங்க ம் ெயேகாவா க்

என் ஒ பைடப்ைபஏெற த் ப் பைடத் ,

அந்தப் பைடப்ைப ஆசாரியனாகிய

ஆேரா க் க் ெகா க்கேவண் ம். ௨௯

உங்க க் க் ெகா க்கப்ப கிற ஒவ்ெவா

காணிக்ைகயி ள்ள சிறந்த பரி த்த

பங்ைகெயல்லாம் ெயேகாவா க் ஏெற த் ப்

பைடக் ம் பைடப்பாகச் ெச த்தேவண் ம். ௩0

ஆதலால் அவர்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: அதில் சிறந்தைத ங்கள்

ஏெற த் ப் பைடக் ம்ேபா , அ களத்தின்

வரத்தி ம் ஆைலயின் வரத்தி ம் இ ந்

எ த் ச்ெச த் கிற ேபால ேலவியர்க க்

எண்ணப்ப ம். ௩௧அைத ங்க ம் உங்கள்

ம்பத்தா ம் எவ்விடத்தி ம் சாப்பிடலாம்;

அ ங்கள்ஆசரிப் க் டாரத்திேல ெசய் ம்

பணிவிைடக் ஈடானஉங்கள் சம்பளம். ௩௨

இப்ப அதில் சிறந்தைத ஏெற த் ப்

பைடத் ர்களானால், ங்கள்அதற்காகபாவம்

மக்கமாட் ர்கள்; ங்கள் சாகாதி க் ம்ப ,

இஸ்ரேவல் மக்களின் பரி த்தமானைவகைளத்

ட் ப்ப த்தக் டா என் ெசால்” என்றார்.

௧௯

ெயேகாவா ேமாேசைய ம்

ஆேராைன ம் ேநாக்கி: ௨ “ெயேகாவா
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கற்பித்த நியமப்பிரமாணமாவ :

ப தற்ற ம் ஊனமல்லாத ம் கத்த க்

பயன்ப த்தா மாகிய சிவப்பான ஒ

கிடாரிையஉன்னிடத்தில் ெகாண் வ ம்ப

இஸ்ரேவல் மக்க க் ச் ெசால் ங்கள். ௩

அைதஎெலயாசார் என் ம்ஆசாரியனிடத்தில்

ஒப் க்ெகா ங்கள்; அவன்அைதப் காம ற்

ெவளிேய ெகாண் ேபாகேவண் ம்;

அங்ேக அ அவ க் ன்பாகக்

ெகால்லப்படக்கடவ . ௪ அப்ெபா

ஆசாரியனாகிய எெலயாசார் தன் ைடய

விர னால் அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம்

எ த் , ஆசரிப் க் டாரத்திற் எதிராக

ஏ தரம் ெதளிக்கேவண் ம். ௫ பின்

கிடாரிைய அவன் கண்க க் ன்பாக

ஒ வன் ட்ெடரிக்கேவண் ம்; அதின் ேதா ம்

அதின்இைறச்சி ம்அதின்இரத்த ம்அதின்

சாணி ம் ட்ெடரிக்கப்படேவண் ம்.

௬ அப்ெபா ஆசாரியன்

ேக க்கட்ைடைய ம் ஈேசாப்ைப ம் சிவப்

ைல ம் எ த் , கிடாரி எரிக்கப்ப கிற

ெந ப்பின் ந விேல ேபாடேவண் ம். ௭பின்

ஆசாரியன் தன் ைடய ஆைடகைளத்

ேதாய்த் , தண் ரிேல ளித் , அதின்பின்

காம ல் ைழயேவண் ம்; ஆசாரியன்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான். ௮

அைதச் ட்ெடரித்தவ ம் தன் ைடய

ஆைடகைளதண் ரில் ேதாய்த் , தண் ரில்

ளித் , மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான்.
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௯ த்தமாக இ க்கிற ஒ வன் அந்தக்

கிடாரியின் சாம்பைல வாரிக்ெகாண் ,

காம ற் ெவளிேய த்தமான ஒ

இடத்திேல ெகாட் ைவக்கேவண் ம்;

அ இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபக்காகத்

ட் க்கழ க் ம் தண் க்ெகன் பா காத்

ைவக்கப்படேவண் ம்; அ பாவத்ைதப்

பரிகரிக் ம். ௧0 கிடாரியின் சாம்பைல

வாரினவன் தன் ைடய ஆைடகைளத்

ைவக்கேவண் ம்; அவன் மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பான்; இ இஸ்ரேவல்

மக்க க் ம் அவர்கள் ந விேல தங் கிற

அந்நிய க் ம் நித்திய கட்டைளயாக

இ ப்பதாக. ௧௧ “இறந்தவ ைடயபிேரதத்ைதத்

ெதாட்டவன்ஏ நாட்கள் ட் ப்பட் ப்பான்.

௧௨ அவன் ன்றாம் நாளி ம் ஏழாம்

நாளி ம் ட் க்கழ க் ம் தண் ரினால்

தன்ைனச் த்திகரிக்கேவண் ம்; அப்ெபா

த்தமாவான்; ன்றாம் நாளி ம் ஏழாம்

நாளி ம் தன்ைனச் த்திகரிக்காமல் இ ந்தால்

த்தமாகமாட்டான். ௧௩ ெசத்தவ ைடய

பிேரதத்ைதத் ெதாட் ம், தன்ைனச்

த்திகரித் க்ெகாள்ளாதவன் ெயேகாவாவின்

வாசஸ்தலத்ைதத் ட் ப்ப த் கிறான்;

அந்த ஆத் மா இஸ்ரேவ ல் இல்லாமல்

அழ ந் ேபாவான்; ட் க்கழ க் ம் தண் ர்

அவன்ேமல் ெதளிக்கப்படாததினால்,

அவன் ட் ப்பட் ப்பான்; அவ ைடய

ட் இன் ம் அவன்ேமல் இ க் ம்.
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௧௪ “ டாரத்தில் ஒ மனிதன் ெசத்தால்,

அைதச்ேசர்ந்த நியமமாவ : அந்தக்

டாரத்தில் ைழகிற யாவ ம் டாரத்தில்

இ க்கிற யாவ ம் ஏ நாட்கள்

ட் ப்பட் ப்பார்கள். ௧௫ க்

கட்டப்படாமல் திறந்தி க் ம் பாத்திரங்கள்

எல்லாம் ட் ப்பட் க் ம். ௧௬ெவளியிேல

பட்டயத்தால் ெவட்டப்பட்டவைனேயா,

ெசத்தவைனேயா, மனித எ ம்ைபேயா,

பிேரதக் ழையேயா, ெதாட்டவன் எவ ம்

ஏ நாட்கள் ட் ப்பட் ப்பான். ௧௭

ஆைகயால் ட் ப்பட்டவ க்காக, பாவத்ைதப்

பரிகரிக் ம் கிடாரியின் சாம்ப ேல ெகாஞ்சம்

எ த் , ஒ பாத்திரத்தில் ேபாட் , அதின்ேமல்

ஊற் தண் ர் ஊற்றேவண் ம்.

௧௮ த்தமான ஒ வன் ஈேசாப்ைப

எ த் , அந்த தண் ரிேல நைனத் ,

டாரத்தின்ேம ம் அதி ள்ள எல்லா

பணிப்ெபா ட்களின்ேம ம்அங்ேகயி க்கிற

மக்களின்ேம ம் ெதளிக்கிற ம் இல்லாமல்,

எ ம்ைபேயா ெவட்டப்பட்டவைனேயா

ெசத்தவைனேயா பிேரதக் ழையேயா

ெதாட்டவன்ேம ம் ெதளிக்கேவண் ம். ௧௯

த்தமாகஇ க்கிறவன் ட் ப்பட்டவன்ேமல்

ன்றாம் நாளி ம் ஏழாம் நாளி ம்

ெதளிக்கேவண் ம்; ஏழாம் நாளில் இவன்

தன்ைனச் த்திகரித் , தன் ைடய

ஆைடகைளத் ேதாய்த் , தண் ரில்

ளித் , மாைலயிேல த்தமாக இ ப்பான்.
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௨0 “ ட் ப்பட் க்கிறவன் தன்ைனச்

த்திகரித் க்ெகாள்ளாமல் இ ந்தால், அவன்

சைபயில் இல்லாதப அழ ந் ேபாவான்;

அவன் ெயேகாவாவின் பரி த்த ஸ்தலத்ைதத்

ட் ப்ப த்தினான்; ட் க்கழ க் ம் தண் ர்

அவன்ேமல் ெதளிக்கப்படாததினால் அவன்

ட் ப்பட் க்கிறான். ௨௧ ட் க்கழ க் ம்

தண் ைரத் ெதளிக்கிறவ ம் தன் ைடய

ஆைடகைளத் ைவக்கேவண் ம்;

ட் க்கழ க் ம் தண் ைரத் ெதாட்டவ ம்

மாைலவைரத் ட் ப்பட் ப்பான்.

௨௨ ட் ப்பட் க்கிறவன்

ெதா கிறைவகெளல்லாம் ட் ப்ப ம்,

அைவகைளத் ெதா கிறவ ம் மாைலவைரத்

ட் ப்பட் ப்பான்; இ உங்க க் நிரந்தர

கட்டைளயாகஇ க் ம்” என்றார்.

௨0

இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார்

எல்ேலா ம் தலாம் மாதத்தில்

ன்வனாந்திரத்திேல ேசர்ந் , மக்கள்

காேதசிேல தங்கியி க் ம்ேபா ,

ம ரியாம் மரணமைடந் , அங்ேக

அடக்கம்ெசய்யப்பட்டாள். ௨ மக்க க் த்

தண் ர் இல்லாமல் இ ந்த ; அப்ெபா

அவர்கள் ேமாேசக் ம் ஆேரா க் ம்

விேராதமாகக் ட்டம் னார்கள். ௩

மக்கள் ேமாேசேயா வாக் வாதம்ெசய் :

“எங்க ைடய சேகாதரர்கள் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் இறந்தேபா நாங்க ம்

இறந் ேபாயி ந்தால் நலமாக இ க் ம். ௪
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நாங்க ம் எங்க ைடய ம கங்க ம்

இங்ேக இறக் ம்ப , ங்கள் ெயேகாவாவின்

சைபைய இந்த வனாந்திரத்திேல ெகாண்

வந்த என்ன; ௫விைதப் ம், அத்திமர ம்,

திராட்ைசச்ெச ம், மா ளஞ்ெச ம்,

க்கத்தண் ம் இல்லாத இந்தக் ெகட்ட

இடத்தில் எங்கைளக் ெகாண் வ ம்ப ,

ங்கள் எங்கைள எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்த ஏன்” என்றார்கள். ௬

அப்ெபா ேமாேச ம் ஆேரா ம்

சைபயாைரவிட் , ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ல் ேபாய், கங் ப் ற வி ந்தார்கள்;

ெயேகாவா ைடய மகிைம அவர்க க் க்

காணப்பட்ட . ௭ ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௮ “ ேகாைல எ த் க்ெகாண் , ம்

உன் ைடய சேகாதரனாகிய ஆேரா ம்

சைபயாைரக் வரச்ெசய் , அவர்கள்

கண்க க் ன்ேன கன்மைலையப்

பார்த் ப் ேப ங்கள்; அப்ெபா அ

தன்னிடத்தி ள்ள தண் ைரக் ெகா க் ம்;

இப்ப அவர்க க் க் கன்மைலயி ந்

தண் ர் றப்படச்ெசய் , சைபயா க் ம்

அவர்க ைடய ம கங்க க் ம் க்கக்

ெகா ப்பாய்” என்றார். ௯அப்ெபா ேமாேச

தனக் க் ெயேகாவா கட்டைளயிட்டப ேய

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியி ந்த ேகாைல

எ த்தான். ௧0 ேமாேச ம் ஆேரா ம்

சைபயாைரக் கன்மைலக் ன்பாகக்

வரச்ெசய்தார்கள்; அப்ெபா ேமாேச
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அவர்கைளேநாக்கி: “கலகக்காரேர, ேக ங்கள்,

உங்க க் இந்தக் கன்மைலயி ந்

நாங்கள் தண் ர் றப்படச்ெசய்ேவாேமா”

என் ெசால் , ௧௧ தன் ைடய ைகைய

ஓங்கி, கன்மைலையத் தன் ைடய

ேகா னால் இரண் ைற அ த்தான்;

உடேன தண் ர் ஏராளமாகப் றப்பட்ட ,

சைபயார் த்தார்கள்; அவர்கள்

ம கங்க ம் த்த . ௧௨பின் ெயேகாவா

ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம் ேநாக்கி:

“இஸ்ரேவல் மக்கள் கண்க க் ன்பாக

என்ைனப் பரி த்தம்ெசய் ம்ப , ங்கள்

என்ைனவி வாசிக்காமல் ேபானதால், இந்தச்

சைபயா க் நான் ெகா த்த ேதசத்திற் ள்

ங்கள்அவர்கைளக்ெகாண் ேபாவதில்ைல”

என்றார். ௧௩ இங்ேக இஸ்ரேவல் மக்கள்

ேயேகாவாேவா வாக் வாதம் ெசய்ததினா ம்,

அவர்க க் ள்ேள அவ ைடய பரி த்தம்

விளங்கினதினா ம் இ ேமரிபாவின்

தண் ர் என்னப்பட்ட . ௧௪ பின்

ேமாேச காேதசி ந் ஏேதாம ன்

ராஜாவினிடத்திற் வர்கைள

அ ப்பி: ௧௫ எங்க ைடய ற்பிதாக்கள்

எகிப்திற் ப் ேபான ம், நாங்கள் எகிப்திேல

ெந நாட்கள் வாசம்ெசய்த ம், எகிப்தியர்கள்

எங்கைள ம் எங்க ைடய பிதாக்கைள ம்

உபத்திரவப்ப த்தின ம், இைவகளினால்

எங்க க் ேநரிட்ட எல்லா வ த்த ம்

உமக் த் ெதரிந்தி க்கிற . ௧௬ெயேகாவாைவ
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ேநாக்கி நாங்கள் மன்றா ேனாம்; அவர்

எங்க க் ச் ெசவிெகா த் , ஒ தைன

அ ப்பி, எங்கைள எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார்; இப்ெபா நாங்கள்

உம எல்ைலக் உட்பட்ட காேதஸ் ஊரில்

வந்தி க்கிேறாம். ௧௭நாங்கள் உம ேதசத்தின்

வழயாகக் கடந் ேபா ம்ப அ மதி

ெகா க்கேவண் ம்; வயல்ெவளிகள்

வழயாக ம், திராட்ைசத்ேதாட்டங்கள்

வழயாக ம் நாங்கள் ேபாகாம ம்,

கிண களின் தண் ைரக் க்காம ம்,

ராஜபாைதயாகேவ நடந் , உம எல்ைலையக்

கடந் ேபா ம்வைர, வல றம் இட றம்

சாயாமல் இ ப்ேபாம் என் , உம

சேகாதரனாகிய இஸ்ரேவல் ெசால்

அ ப் கிறான்” என் ெசால்லச்ெசான்னான்.

௧௮அதற் ஏேதாம்: “ என் ைடய ேதசத்தின்

வழயாகக் கடந் ேபாக யா ; ேபானால்

பட்டயத்ேதா உன்ைன எதிர்க்கப்

றப்ப ேவன் என் அவ க் ச்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௯ அப்ெபா

இஸ்ரேவல் மக்கள் அவைன ேநாக்கி:

“நடப்பான பாைதயின் வழயாகப் ேபாேவாம்;

நாங்க ம் எங்க ைடய ம கங்க ம்

உன் ைடய தண் ைரக் த்தால்,

அதற் க் த ந்த விைலெகா ப்ேபாம்;

ேவெறான் ம் ெசய்யாமல், கால்நைடயாக

மட் ம் கடந் ேபாேவாம்” என்றார்கள். ௨0

அதற் அவன்: “ கடந் ேபாக யா ”
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என் ெசால் , கணக்கற்ற மக்கேளா ம்

பலத்த கரங்கேளா ம், பைடேயா ம்

அவர்கைளஎதிர்க்கப் றப்பட்டான். ௨௧இப்ப

ஏேதாம் தன் ைடய எல்ைலவழயாகக்

கடந் ேபா ம்ப இஸ்ரேவலர்க க்

அ மதி ெகா க்கவில்ைல; ஆைகயால்

இஸ்ரேவலர்கள் அவைன விட் விலகிப்

ேபானார்கள். ௨௨ இஸ்ரேவல் மக்களான

சைபயார் எல்ேலா ம் காேதைச விட் ப்

பயணப்பட் , ஓர் என் ம் மைலக் ப்

ேபானார்கள். ௨௩ஏேதாம் ேதசத்தின் எல்ைலக்

அ கான ஓர் என் ம் மைலயிேல

ெயேகாவா ேமாேசைய ம் ஆேராைன ம்

ேநாக்கி: ௨௪ “ஆேரான் தன் ைடய

மக்கேளா ேசர்க்கப்ப வான். ேமரிபாவின்

தண் ைரப்பற்றய காரியத்தில் ங்கள்

என் ைடய வாக் க் க் ழ்ப்ப யாமல்

ேபானப யால், நான் இஸ்ரேவல் மக்க க் க்

ெகா க்கிற ேதசத்தில் அவன் ைழவதில்ைல.

௨௫ ஆேராைன ம்அவ ைடயமகனாகிய

எெலயாசாைர ம் ட் க்ெகாண் ,

அவர்கைளஓர் என் ம் மைலயில் ஏறச்ெசய் ,

௨௬ஆேரான் உ த்தியி க்கிறஆைடகைளக்

கழற்ற ,அைவகைளஅவ ைடயமகனாகிய

எெலயாசா க் உ த் ; ஆேரான்

அங்ேக மரித் , தன் ைடய மக்கேளா

ேசர்க்கப்ப வான்” என்றார். ௨௭ ெயேகாவா

கட்டைளயிட்டப ேய ேமாேச ெசய்தான்;

சைபயார் எல்ேலா ம் பார்க்க, அவர்கள் ஓர்
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என் ம் மைலயில் ஏறனார்கள். ௨௮அங்ேக

ஆேரான்உ த்தியி ந்தஆைடகைளேமாேச

கழற்ற ,அைவகைளஅவ ைடயமகனாகிய

எெலயாசா க் உ த்தினான்; அப்ெபா

ஆேரான் அங்ேக மைலயின் உச்சியிேல

இறந்தான்; பின் ேமாேச ம் எெலயாசா ம்

மைலயி ந் இறங்கினார்கள். ௨௯ஆேரான்

இறந் ேபானான் என்பைதச் சைபயார்

எல்ேலா ம் கண்டேபா , இஸ்ரேவல்

வம்சத்தார் எல்ேலா ம் ஆேரா க்காக 30

நாட்கள் க்கம்ெகாண்டா னார்கள்.

௨௧

ேவ காரர்கள் காண்பித்த வழயாக

இஸ்ரேவலர்கள் வ கிறார்கள் என்

ெதற்ேக வாழ்கிற கானானியனாகிய

ஆராத் ராஜா ேகள்விப்பட்டேபா ,

அவன் இஸ்ரேவலர்க க் எதிராக

த்தம் ெசய் , அவர்களில் சிலைரச்

சிைறபி த் க்ெகாண் ேபானான். ௨

அப்ெபா இஸ்ரேவலர்கள்ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி: “ேதவ ர் இந்த மக்கைள எங்கள்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தால்,அவர்க ைடய

பட்டணங்கைளச்அழ ப்ேபாம்” என் சபதம்

ெசய்தார்கள். ௩ ெயேகாவா இஸ்ரேவ ன்

சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா த் , அவர்க க் க்

கானானியர்கைள ஒப் க்ெகா த்தார்;

அப்ெபா அவர்கைள ம்அவர்க ைடய

பட்டணங்கைள ம்அழ த் , அந்த இடத்திற்

ஓர்மா என் ெபயரிட்டார்கள். ௪ அவர்கள்

ஏேதாம் ேதசத்ைதச் ற்ற ப்ேபா ம்ப ,
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ஓர் என் ம் மைலையவிட் , சிவந்த

ச த்திரத்தின் வழயாகப் பயணம்ெசய்தார்கள்;

வழ ப்பயணத்தின் காரணமாக மக்கள்

மனேவதைனயைடந்தார்கள். ௫ மக்கள்

ேதவ க் ம் ேமாேசக் ம்விேராதமாகப் ேபசி:

“நாங்கள்வனாந்திரத்திேலசா ம்ப ங்கள்

எங்கைளஎகிப் ேதசத்தி ந் வரச்ெசய்த

ஏன்? இங்ேக அப்ப ம் இல்ைல, தண் ம்

இல்ைல; இந்தஅற்பமானஉண எங்க ைடய

மனதிற் ெவ ப்பாக இ க்கிற

என்றார்கள். ௬ அப்ெபா ெயேகாவா

விஷ ள்ள பாம் கைள மக்க க் ள்ேள

அ ப்பினார்; அைவகள் மக்கைளக்

க த்ததினால் இஸ்ரேவலர்க க் ள்ேள

அேநக மக்கள் இறந்தார்கள். ௭ அதினால்

மக்கள் ேமாேசயினிடத்தில் ேபாய்: “நாங்கள்

ெயேகாவா க் ம் உமக் ம் விேராதமாகப்

ேபசினதினால் பாவம்ெசய்ேதாம்; பாம் கள்

எங்கைளவிட் ங் ம்ப ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி விண்ணப்பம் ெசய்யேவண் ம்”

என்றார்கள்; ேமாேச மக்க க்காக

விண்ணப்பம்ெசய்தான். ௮ அப்ெபா

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “ ஒ

விஷ ள்ள பாம்பின் உ வத்ைதச் ெசய் ,

அைத ஒ கம்பத்தின்ேமல் க்கிைவ;

க க்கப்பட்டவன் எவேனா அவன்

அைத ேநாக்கிப்பார்த்தால் பிைழப்பான்

என்றார். ௯ அப்ப ேய ேமாேச ஒ

ெவண்கலப் பாம்ைபஉண்டாக்கி, அைதஒ
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கம்பத்தின்ேமல் க்கிைவத்தான்; பாம்

ஒ வைனக் க த்தேபா , அவன் அந்த

ெவண்கலப் பாம்ைப ேநாக்கிப்பார்த் ப்

பிைழப்பான். ௧0 இஸ்ரேவல் மக்கள்

பயணப்பட் ப்ேபாய், ஓேபாத்தில்

காம ட்டார்கள். ௧௧ ஓேபாத்தி ந்

பயணம் ெசய் , கிழக் திைசக் ேநராக

ேமாவா க் எதிரான வனாந்திரத்தி ள்ள

அபா ம ன் ேம களில் காம ட்டார்கள். ௧௨

அங்ேகயி ந் பயணப்பட் ப் ேபாய், ேசேரத்

பள்ளத்தாக்கிேல காம ட்டார்கள். ௧௩

அங்ேகயி ந் பயணப்பட் ப் ேபாய்,

எேமாரியர்களின் எல்ைலயி ந்

வ கிற ம் வனாந்திரத்தில் ஓ கிற மான

அர்ேனான் ஆற் க் இந்தப்பக்கம்

காம ட்டார்கள்; அந்த அர்ேனான்

ேமாவா க் ம் எேமாரியர்க க் ம் ந ேவ

இ க்கிற ேமாவாபின் எல்ைல. ௧௪அதினால்

ப்பாவி ள்ள வாேக ம், அர்ேனானின்

ஆற் க்கால்க ம், ௧௫ ஆர் என் ம்

இடத்திற் ப் பா ம் ேராைட ம் ேமாவாபின்

எல்ைலையச் சார்ந்தி க்கிற என் ம்

வசனம் ெயேகாவா ைடய த்த த்தகத்தில்

எ தியி க்கிற . ௧௬ அங்ேகயி ந்

ேபேய க் ப் ேபானார்கள்; “மக்கைளக்

வரச்ெசய், அவர்க க் த் தண் ர்

ெகா ப்ேபன்” என் ெயேகாவா ேமாேசக் ச்

ெசான்னஊற் இ க்கிற இடம்அ தான். ௧௭

அப்ெபா இஸ்ரேவலர்கள் பா ன
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பாட்டாவ : “ஊற் த் தண் ேர, ெபாங்கிவா;

அைதக் ற த் ப் பா ேவாம் வா ங்கள்.

௧௮ நியாயப்பிரமாணத் தைலவனின்

ண் தலால் அதிபதிகள் கிணற்ைறத்

ேதாண் னார்கள்; மக்களின் ேமன்மக்கள்

தங்கள் தண்டா தங்கைளக்ெகாண்

ேதாண் னார்கள்” என் பா னார்கள். ௧௯

அந்த வனாந்திரத்தி ந் மாத்தனா க் ம்,

மாத்தனாவி ந் நகா ேய க் ம்,

நகா ேய ந் பாேமாத்திற் ம், ௨0

பள்ளத்தாக்கி ள்ள ேமாவாபின்

ெவளியில் இ க்கிற பாேமாத்தி ந்

எஷேமாைனேநாக் ம் பிஸ்காவின் உச்சிக் ம்

ேபானார்கள். ௨௧அப்ெபா இஸ்ரேவலர்கள்

எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய ேகானிடத்தில்

வர்கைளஅ ப்பி: ௨௨ “உம ேதசத்தின்

வழயாகக் கடந் ேபா ம்ப உத்திர

ெகா க்கேவண் ம்; நாங்கள் வயல்களி ம்,

திராட்ைசத்ேதாட்டங்களி ம் ேபாகாம ம்,

கிண களின் தண் ைரக் க்காம ம்,

உம எல்ைலையக் கடந் ேபா ம்வைர

ராஜபாைதயில் நடந் ேபாேவாம்” என்

ெசால்லச்ெசான்னார்கள். ௨௩ ேகான்

தன் ைடயஎல்ைலவழயாகக் கடந் ேபாக

இஸ்ரேவ க் உத்திர ெகாடாமல்,

தன் ைடய மக்கள் எல்ேலாைர ம்

ட் க்ெகாண் , இஸ்ரேவலர்க க்

எதிராக வனாந்திரத்திேல றப்பட் ,

யாகா க் வந் , இஸ்ரேவலர்கேளா
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த்தம்ெசய்தான். ௨௪ இஸ்ரேவலர்கள்

அவைனப் பட்டயக் ர்ைமயினால் ெவட் ,

அர்ேனான் வங்கி அம்ேமான் மக்களின்

ேதசத்ைதச்சார்ந்த யாப்ேபாக் வைரக் ம்

உள்ள அவ ைடய ேதசத்ைதக்

கட் க்ெகாண்டார்கள்; அம்ேமான்

மக்களின் எல்ைல பா காப்பானதாக

இ ந்த . ௨௫ இஸ்ரேவலர்கள் அந்தப்

பட்டணங்கள் யாைவ ம் பி த் ,

எஸ்ேபானி ம் அைதச் சார்ந்த எல்லாக்

கிராமங்களி ம் எேமாரியர்க ைடயஎல்லாப்

பட்டணங்களி ம் யி ந்தார்கள். ௨௬

எஸ்ேபானான எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய

ேகானின் பட்டணமாக இ ந்த ; அவன்

ேமாவாபியர்களின் ந்தின ராஜா க் எதிராக

த்தம்ெசய் , அர்ேனான் வைரக் ம் இ ந்த

அவ ைடய ேதசத்ைதெயல்லாம்அவ ைடய

ைகயி ந் பற த் க்ெகாண்டான். ௨௭

அதினாேல திெமாழையப் ேப கிறவர்கள்:

“எஸ்ேபா க் வா ங்கள்; ேகானின்

பட்டணம் உ தியாகக் கட்டப்படட் ம். ௨௮

எஸ்ேபானி ந் அக்கினி ம் ேகா ைடய

பட்டணத்தி ந் ஜூவாைல ம் றப்பட் ,

ேமாவா ைடய ஆர் என் ம் ஊைர ம்,

அர்ேனா ைடய ேம களி ள்ள

ஆண்டவன்மார்கைள ம்எரித்த . ௨௯ஐேயா,

ேமாவாேப, ேகேமாஷ் ேதவனின் ஜனேம,

நாசமானாய்; தப்பி ஓ ன தன் ைடய

மகன்கைள ம் தன் ைடய மகள்கைள ம்
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எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய ேகா க் ச்

சிைறகளாக ஒப் க்ெகா த்தான். ௩0

அவர்கைள எய் ேபாட்ேடாம்; எஸ்ேபான்

பட்டணம், ேபான்ஊர்வைரக் ம்அழ ந்த ;

ெமெதபா க் அ கான ேநாப்பா

பட்டணம்வைரஅவர்கைளப்பாழாக்கிேனாம்”

என் பா னார்கள். ௩௧ இஸ்ரேவலர்கள்

இப்ப ேய எேமாரியர்களின் ேதசத்திேல

யி ந்தார்கள். ௩௨ பின் , ேமாேச யாேசர்

பட்டணத்திற் ேவ பார்க்கிறவர்கைள

அ ப்பினான்; அவர்கள் அைதச்ேசர்ந்த

கிராமங்கைளக் ைகப்பற்ற , அங்ேக இ ந்த

எேமாரியர்கைளத் ரத்திவிட்டார்கள். ௩௩

பின் பாசா க் ப் ேபாகிற வழயாகத்

தி ம்பிவிட்டார்கள்; அப்ெபா பாசான்

ராஜாவாகிய ஓக் என்பவன் தன் ைடய

எல்லா மக்கேளா ம் அவர்கைள எதிர்த்

த்தம்ெசய் ம்ப , எத்ேரயிக் ப் றப்பட்

வந்தான். ௩௪ ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

“அவ க் ப் பயப்படேவண்டாம்;அவைன ம்

அவ ைடய மக்கள் எல்ேலாைர ம்,

அவ ைடய ேதசத்ைத ம் உன் ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்ேதன்; எஸ்ேபானிேல

யி ந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய

ேகா க் ெசய்தப ேய இவ க் ம்

ெசய்வாய் என்றார். ௩௫ அப்ப ேய

ஒ வ ம் உயி டன் தியாக இல்லாதப

அவைன ம், அவ ைடய மகன்கைள ம்,

அவ ைடய எல்லா மக்கைள ம்
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ெவட் ப்ேபாட் , அவ ைடய ேதசத்ைதக்

ைகப்பற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

௨௨

பின் இஸ்ரேவல்மக்கள்பயணம்ெசய் ,

எரிேகாவின்அ ேகஇ க் ம் ேயார்தா க்

இக்கைரயிேல ேமாவாபின் சமெவளிகளில்

காம ட்டார்கள். ௨ இஸ்ரேவலர்கள்

எேமாரியர்க க் ச் ெசய்த யாைவ ம்

சிப்ேபாரின் மகனாகிய பாலாக் கண்டான். ௩

மக்கள் ஏராளமாக இ ந்தப யால், ேமாவாப்

மக ம் பயந் , இஸ்ரேவல் மக்களினால்

கலக்கமைடந் , ௪ தியானியர்களின்

ப்பர்கைள ேநாக்கி: “மா ெவளியின்

ல்ைல ேமய்கிற ேபால, இப்ெபா

இந்தக் ட்டம் நம்ைமச் ற்றயி க்கிற

எல்லாவற்ைற ம் ேமய்ந் ேபா ம் என்றான்.

அக்காலத்திேல சிப்ேபாரின் மகனாகிய

பாலாக் ேமாவாபியர்க க் ராஜாவாக

இ ந்தான். ௫அவன் ேபேயாரின் மகனாகிய

பிேலயாைமஅைழத் வ ம்ப , தன் ைடய

சந்ததியா ைடய ேதசத்தில் நதிய ேக ள்ள

ேபத்ேதா க் வர்கைள அ ப்பி:

“எகிப்தி ந் ஒ மக்கள் ட்டம்

வந்தி க்கிற ;அவர்கள் மயின்விசாலத்ைத

, எனக் எதிேர இறங்கியி க்கிறார்கள்.

௬ அவர்கள் என்ைனவிட பலவான்கள்;

இ ந்தா ம், ர் ஆ ர்வதிக்கிறவன்

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவன், ர் சபிக்கிறவன்

சபிக்கப்பட்டவன் என் அறேவன்;ஆதலால்

ர் வந் , எனக்காக அந்த மக்கைள
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சபிக்கேவண் ம்; அப்ெபா ஒ ேவைள

நான் அவர்கைள றய த் , அவர்கைள

இந்த ேதசத்தி ந் ரத்திவிடலாம்” என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௭அப்ப ேயேமாவாபின்

ப்பர்க ம் தியானின் ப்பர்க ம்

றெசால் த க் உரிய ையத்

தங்க ைடய ைகயில் எ த் க்ெகாண்

றப்பட் , பிேலயாமடத்தில் ேபாய்,

பாலாகின் வார்த்ைதகைள அவ க் ச்

ெசான்னார்கள். ௮அவன்அவர்கைளேநாக்கி:

“இர இங்ேக தங்கியி ங்கள்; ெயேகாவா

எனக் ச் ெசால் கிறப ேய உங்க க்

உத்திர ெகா ப்ேபன்” என்றான்;அப்ப ேய

ேமாவாபின் பிர க்கள் பிேலயாமடத்தில்

தங்கினார்கள். ௯ ேதவன் பிேலயாமடத்தில்

வந் : “உன்னிடத்தி க்கிற இந்த மனிதர்கள்

யார்” என்றார். ௧0 பிேலயாம் ேதவைன

ேநாக்கி: “சிப்ேபாரின் மகனாகிய பாலாக்

என் ம் ேமாவாபின் ராஜா அவர்கைள

என்னிடத்திற் அ ப்பி: ௧௧ மயின்

விசாலத்ைத கிற ஒ மக்கள் ட்டம்

எகிப்தி ந் வந்தி க்கிற ; ஆைகயால்,

வந் எனக்காகஅவர்கைளச் சபிக்கேவண் ம்;

அப்ெபா நான் அவர்கேளா த்தம்ெசய் ,

ஒ ேவைள அவர்கைளத் ரத்திவிடலாம்

என் ெசால்லச்ெசான்னான்” என்றான்.

௧௨ அதற் த் ேதவன் பிேலயாைம ேநாக்கி:

“ அவர்கேளா ேபாகேவண்டாம்; அந்த

மக்கைளச் சபிக்க ம் ேவண்டாம்; அவர்கள்
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ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்” என்றார். ௧௩

பிேலயாம் காைலயில் எ ந் , பாலாகின்

பிர க்கைள ேநாக்கி: “ ங்கள் உங்க ைடய

ேதசத்திற் ப் ேபாய்வி ங்கள்; நான்

உங்கேளா வ வதற் க் ெயேகாவா

எனக் உத்திர ெகா க்கமாட்ேடாம்

என்கிறார்” என் ெசான்னான். ௧௪

அப்ப ேய ேமாவாபியர்க ைடயபிர க்கள்

எ ந் , பாலாகிடம் ேபாய்: “பிேலயாம்

எங்கேளா வரமாட்ேடன் என் ெசான்னான்”

என்றார்கள். ௧௫ பாலாக் ம ப ம்

அவர்களி ம் கனவான்களான அதிக

பிர க்கைள அ ப்பினான். ௧௬ அவர்கள்

பிேலயாமடத்தில் ேபாய், அவைன ேநாக்கி:

“சிப்ேபாரின் மகனாகிய பாலாக் எங்கைள

அ ப்பி: ர் என்னிடத்தில் வ வதற் த்

தைடபடேவண்டாம்; ௧௭ உம்ைம மக ம்

மரியாைதெசய்ேவன்; ர் ெசால்வைதெயல்லாம்

ெசய்ேவன்; ர்வந் எனக்காகஅந்தமக்கைளச்

சபிக்கேவண் ம்என் ெசால்லச்ெசான்னார்”

என்றார்கள். ௧௮ பிேலயாம் பாலாகின்

ஊழயக்காரர்க க் ம ெமாழயாக: “பாலாக்

எனக் த் தன் ைடய நிைறயெவள்ளி ம்

ெபான் ம் தந்தா ம், சிறய காரியமானா ம்

ெபரிய காரியமானா ம் ெசய்வதற்காக,

என் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

கட்டைளைய நான் றக் டா . ௧௯

ஆனா ம், ெயேகாவா இனிேமல் எனக் என்ன

ெசால் வார் என்பைத நான் அற ம்ப ,
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ங்க ம் இந்தஇர இங்ேக தங்கியி ங்கள்”

என்றான். ௨0இரவிேல ேதவன் பிேலயாமடம்

வந் ; “அந்த மனிதர்கள் உன்ைனக் ப்பிட

வந்தி ந்தால், எ ந் அவர்கேளா

டப்ேபா;ஆனா ம், நான் உனக் ச் ெசால் ம்

வார்த்ைதயின்ப மட் ம் ெசய்யேவண் ம்”

என்றார். ௨௧ பிேலயாம் காைலயில் எ ந் ,

தன் ைடய க ைதயின்ேமல் ேசணங்கட்

ேமாவாபின் பிர க்கேளா டப் ேபானான்.

௨௨ அவன் ேபாவதினாேல ேதவ க் க்

ேகாபம் ண்ட ; ெயேகாவா ைடய

தனானவர் வழயிேல அவ க்

எதிராளியாக நின்றார். அவன் தன் ைடய

க ைதயின்ேமல் ஏற ப்ேபானான்; அவ ைடய

ேவைலக்காரர்கள் இரண் ேப ம்அவேனாேட

இ ந்தார்கள். ௨௩ ெயேகாவா ைடய

தனானவர் உ வின பட்டயத்ைதத்

தம் ைடய ைகயிேல பி த் க்ெகாண்

வழயிேல நிற்கிறைதக் க ைத கண் , வழைய

விட் வய ேலவிலகிப்ேபான ; க ைதைய

வழயில் தி ப்ப பிேலயாம்அைதஅ த்தான்.

௨௪ ெயேகாவா ைடய தனானவர்

இ றத்தி ம் வர்ைவத்தி ந்த திராட்ைசத்

ேதாட்டங்களின் பாைதயிேல ேபாய்

நின்றார். ௨௫ க ைத ெயேகாவா ைடய

தைனக்கண் , வர் ஒரமாக ஒ ங்கி,

பிேலயாம ன் காைலச் வேரா ெந க்கிய ;

தி ம்ப ம்அைதஅ த்தான். ௨௬அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய தன் அப் றம் ேபாய்,
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வல றம் இட றம் விலக வழயில்லாத

இ க்கமான இடத்திேல நின்றார். ௨௭

க ைத ெயேகாவா ைடய தைனக்கண் ,

பிேலயாம ன் ழ்ப் ப த் க்ெகாண்ட ;

பிேலயாம் ேகாபம் வந்தவனாகி, க ைதையத்

த யினால்அ த்தான். ௨௮உடேனெயேகாவா

க ைதயின் வாையத் திறந்தார்; அ

பிேலயாைமப் பார்த் : “ ர் என்ைன

இப்ெபா ன் தரம் அ க் ம்ப

நான் உமக் என்ன ெசய்ேதன்” என்ற .

௨௯ அப்ெபா பிேலயாம் க ைதையப்

பார்த் : “ என்ைன ேக ெசய் ெகாண்

வ கிறாய்; என் ைடய ைகயில் ஒ

பட்டயம்மட் ம் இ ந்தால், இப்ெபா ேத

உன்ைனக் ெகான் ேபா ேவன்” என்றான். ௩0

க ைத பிேலயாைம ேநாக்கி: “ ர் என்ைனக்

ைகக்ெகாண்டகால தல்இந்நாள்வைரக் ம்

ர் ஏறன க ைத நான் அல்லவா? இப்ப

உமக் எப்ேபாதாவ நான் ெசய்த உண்டா”

என்ற .அதற் அவன்: “இல்ைல” என்றான்.

௩௧ அப்ெபா ெயேகாவா பிேலயாம ன்

கண்கைளத் திறந்தார்; வழயிேல நின்

உ வினபட்டயத்ைதத் தம் ைடயைகயிேல

பி த்தி க்கிற ெயேகாவா ைடய தைன

அவன் கண் , தைல னிந் கங் ப் ற

வி ந் பணிந்தான். ௩௨ெயேகாவா ைடய

தனானவர் அவைன ேநாக்கி: “

உன் ைடய க ைதையஇேதா ன் ைற

அ த்த ஏன்? உன் ைடய வழ எனக்
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மா பாடாக இ க்கிறதினால், நான் உனக்

எதிரியாகப் றப்பட் வந்ேதன். ௩௩ க ைத

என்ைனக் கண் , இந்த ன் ைறஎனக்

விலகிய ; எனக் விலகாமல் இ ந்தி ந்தால்,

இப்ெபா நான் உன்ைனக் ெகான் ேபாட் ,

க ைதைய உயிேரா ைவப்ேபன்” என்றார்.

௩௪அப்ெபா பிேலயாம் ெயேகாவா ைடய

தைன ேநாக்கி: “நான் பாவம்ெசய்ேதன்;

வழயிேல ர் எனக் எதிராக நிற்கிறைத

அறயாம ந்ேதன்; இப்ெபா ம் உம

பார்ைவக் இ பிரியம ல்லாமல்இ ந்தால்,

நான் தி ம்பிப்ேபாய்வி கிேறன்” என்றான்.

௩௫ ெயேகாவா ைடய தனானவர்

பிேலயாைம ேநாக்கி: “அந்த மனிதர்கேளா

டப்ேபா; நான் உன்ேனா ெசால் ம்

வார்த்ைதைய மட் ம் ெசால்லேவண் ம்”

என்றார்; அப்ப ேய பிேலயாம் பாலாகின்

பிர க்கேளா டப்ேபானான். ௩௬

பிேலயாம்வ கிறைதப் பாலாக் ேகட்ட டன்,

கைடசி எல்ைலயான அர்ேனான் நதியின்

ஓரத்தி ள்ள ேமாவாபின் பட்டணம்வைர

அவ க் எதிர்ெகாண் ேபானான். ௩௭

பாலாக் பிேலயாைம ேநாக்கி: “உம்ைம

அைழக் ம்ப நான்ஆவேலா உம்மடத்தில்

ஆள் அ ப்பவில்ைலயா? என்னிடத்திற்

வராமல்இ ந்த ஏன்? ஏற்றப உமக் நான்

மரியாைத ெச த்தமாட்ேடனா என்றான்.

௩௮ அப்ெபா பிேலயாம் பாலாைக

ேநாக்கி: “இேதா, உம்மடத்திற் வந்ேதன்;
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ஆனா ம், ஏதாவ ெசால்வதற் என்னாேல

ஆ ேமா? ேதவன் என் ைடய வாயிேல

அளிக் ம் வார்த்ைதையேய ெசால் ேவன்”

என்றான். ௩௯ பிேலயாம் பாலா டேன

டப்ேபானான்; அவர்கள் ரியாத்ஊேசாத்தில்

ேசர்ந்தார்கள். ௪0அங்ேகபாலாக்ஆ மா கைள

அ த் , பிேலயா க் ம் அவேனா ந்த

பிர க்க க் ம் அ ப்பினான். ௪௧

ம நாள் காைலயில் பாலாக் பிேலயாைமக்

ட் க்ெகாண் , அவைனப் பாகா ைடய

ேம களில் ஏறச்ெசய்தான்; அந்த

இடத்தி ந் பிேலயாம் ஜனத்தின் கைடசி

காைமப் பார்த்தான்.

௨௩

பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி: “ ர் இங்ேக

எனக் ஏ ப டங்கைளக் கட் , ஏ

காைளகைள ம் ஏ ஆட் க்கடாக்கைள ம்

இங்ேக எனக் ஆயத்தப்ப த் ம்” என்றான். ௨

பிேலயாம் ெசான்னப ேய பாலாக் ெசய்தான்;

பாலா ம் பிேலயா ம் ஒவ்ெவா டத்தில்

ஒவ்ெவா காைளைய ம் ஒவ்ெவா

ஆட் க்கடாைவ ம் ப யிட்டார்கள். ௩பின்

பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி: “உம் ைடய

சர்வாங்கதகனப அ கில் நில் ம், நான்

ேபாய்வ கிேறன்; ெயேகாவா வந் என்ைனச்

சந்திப்பதாக இ க் ம்; அவர் எனக்

ெவளிப்ப த் வைத உமக் அறவிப்ேபன்

என் ெசால் , ஒ ேமட் ன்ேமல் ஏறனான். ௪

ேதவன்பிேலயாைமச் சந்தித்தார்;அப்ெபா

அவன் அவைர ேநாக்கி: “நான் ஏ
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ப டங்கைளஆயத்தம்ெசய் , ஒவ்ெவா

ப டத்தில் ஒவ்ெவா காைளைய ம்

ஒவ்ெவா ஆட் க்கடாைவ ம் ப யிட்ேடன்”

என்றான். ௫ெயேகாவா பிேலயாம ன்வாயிேல

வாக் அ ளி: “ பாலாகினிடத்தில் தி ம்பிப்

ேபாய், இந்த விதமாகச் ெசால்லேவண் ம்”

என்றார். ௬ அவனிடம் அவன்

தி ம்பிப்ேபானான்; பாலாக் ேமாவா ைடய

எல்லா பிர க்கேளா ங் ட தன் ைடய

சர்வாங்கதகனப அ கிேல நின்

ெகாண் ந்தான். ௭ அப்ெபா அவன்

தன் ைடய வாக்கியத்ைத எ த் ைரத் :

“ேமாவாபின் ராஜாவாகியபாலாக்என்ைனக்

கிழக் மைலகளி ள்ள ஆராம ந்

வரவைழத் : வந் எனக்காகயாக்ேகாைபச்

சபிக்கேவண் ம்; வந் இஸ்ரேவைல

ெவ த் விடேவண் ம்”என் ெசான்னான்.

௮ ேதவன் சபிக்காதவைன நான்

சபிப்பெதப்ப ? ெயேகாவா ெவ க்காதவைன

நான் ெவ ப்பெதப்ப ? ௯ உயரமான

மைலயி ந் நான் அவைனக் கண் ,

ன் களி ந் அவைனப் பார்க்கிேறன்;

அந்த மக்கள் ேதசத்ேதா கலக்காமல் தனிேய

வாழ்வார்கள். ௧0 “யாக்ேகாபின் ைள

எண்ணத்தக்கவன் யார்? இஸ்ரேவ ன்

காற்பங்ைக எண் கிறவன் யார்? திமான்

மரிப்ப ேபால் நான் மரிப்ேபனாக,

என் ைடய அவ ைடய ேபால்

இ ப்பதாக” என்றான். ௧௧ அப்ெபா
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பாலாக் பிேலயாைம ேநாக்கி: “ ர் எனக்

என்ன ெசய் ர்; என் ைடய எதிரிகைளச்

சபிக் ம்ப உம்ைம அைழத் வந்ேதன்; ர்

அவர்கைள ஆ ர்வதிக்கேவ ஆ ர்வதித் ர்”

என்றான். ௧௨ அதற் அவன்: “ெயேகாவா

என் ைடய வாயில் அ ளினைதேய

ெசால்வ என் ைடய கடைமயல்லவா”

என்றான். ௧௩பின் பாலாக்அவைனேநாக்கி:

“ ர் அவர்கைளப் பார்க்கத்தக்க ேவெறா

இடத்திற் என்ேனா ட வா ம்; அங்ேக

அவர்கள் எல்ேலாைர ம் பாரக்காமல்,

அவர்க ைடய கைடசி காைம மட் ம்

பார்ப் ர்; அங்ேகயி ந் எனக்காக

அவர்கைளச் சபிக்கேவண் ம்” என்

ெசால் , ௧௪ அவைனப் பிஸ்காவின்

உச்சியில் இ க்கிற ேசாப் ம ன் ெவளியிேல

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், ஏ

ப டங்கைளக் கட் , ஒவ்ெவா டத்தில்

ஒவ்ெவா காைளைய ம் ஒவ்ெவா

ஆட் க்கடாைவ ம் ப யிட்டான். ௧௫

அப்ெபா பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி:

“இங்ேக உம் ைடய சர்வாங்கதகனப

அ கில் நில் ம்; நான் அங்ேக ேபாய்க்

ெயேகாவாைவச் சந்தித் வ கிேறன்”

என்றான். ௧௬ ெயேகாவா பிேலயாைமச்

சந்தித் , அவ ைடய வாயிேல வசனத்ைத

அ ளி; “ பாலாகினிடம் தி ம்பிப்ேபாய், இந்த

விதமாகச் ெசால்லேவண் ம்” என்றார். ௧௭

அவனிடத்திற் அவன் வ கிறேபா ,
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அவன் ேமாவாபின் பிர க்கேளா ங் டத்

தன் ைடய சர்வாங்கதகனப அ கிேல

நின் ெகாண் ந்தான்; பாலாக் அவைன

ேநாக்கி: “ெயேகாவா என்ன ெசான்னார்”

என் ேகட்டான். ௧௮ அப்ெபா அவன்

தன் ைடய வாக்கியத்ைத எ த் ைரத் :

“பாலாேக, எ ந்தி ந் ேக ம்; சிப்ேபாரின்

மகேன, எனக் ச் ெசவிெகா ம். ௧௯ ெபாய்

ெசால்ல ேதவன் ஒ மனிதன் அல்ல;

மனம்மாற அவர் ஒ ம த்திர ம்

அல்ல; அவர் ெசால் ம் ெசய்யாமல்

இ ப்பாரா? அவர் வாக்களித் ம்

நிைறேவற்றாமல் இ ப்பாரா? ௨0 இேதா,

ஆ ர்வதிக்கக் கட்டைள ெபற்ேறன்; அவர்

ஆ ர்வதிக்கிறார், அைதநான் தி ப்பக் டா .

௨௧ அவர் யாக்ேகாபிேல அக்கிரமத்ைதக்

காண்கிற ம் இல்ைல, இஸ்ரேவ ேல ற்றம்

பார்க்கிற ம் இல்ைல; அவர்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவர்கேளா

இ க்கிறார்; ராஜாவின் ெவற்றயின் ெகம் ரம்

அவர்க க் ள்ேள இ க்கிற . ௨௨ ேதவன்

அவர்கைளஎகிப்தி ந் றப்படச்ெசய்தார்;

காண்டாம கத்திற் இைணயான ெபலன்

அவர்க க் உண் . ௨௩ யாக்ேகா க்

விேராதமான மந்திரவாதம் இல்ைல,

இஸ்ரேவ க் விேராதமான றெசால் த ம்

இல்ைல; ேதவன்என்ெனன்னெசய்தார் என்

ெகாஞ்சக்காலத்திேல யாக்ேகாைப ம்

இஸ்ரேவைல ம் ற த் ச் ெசால்லப்ப ம்.
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௨௪ அந்த மக்கள் ெகா ய சிங்கம்ேபால

எ ம் ம், இளம்சிங்கம்ேபால நிம ர்ந்

நிற் ம்; அ தான் பி த்த இைரையச்

சாப்பிட் , ெவட் ண்டவர்களின் இரத்தத்ைதக்

க் ம்வைர ப த் க்ெகாள்வதில்ைல”

என்றான். ௨௫ அப்ெபா பாலாக்

பிேலயாைம ேநாக்கி: “ ர் அவர்கைளச்

சபிக்க ம் ேவண்டாம், அவர்கைள

ஆ ர்வதிக்க ம் ேவண்டாம்” என்றான். ௨௬

அதற் ப் பிேலயாம் பாலாைகப் பார்த் :

“ெயேகாவா ெசால் கிறப ெயல்லாம்

ெசய்ேவன் என் உம்ேமா நான்

ெசால்லவில்ைலயா” என்றான். ௨௭

அப்ெபா பாலாக் பிேலயாைம ேநாக்கி:

“வா ம், ேவெறா இடத்திற் உம்ைம

அைழத் க்ெகாண் ேபாகிேறன்; ர்

அங்ேக இ ந்தாவ எனக்காக அவர்கைளச்

சபிக்கிற ேதவ க் ப் பிரியமாகஇ க் ம்”

என் ெசால் , ௨௮அவைனஎஷேமா க்

எதிராக இ க்கிற ேபேயாரின் உச்சிக்

அைழத் க்ெகாண் ேபானான். ௨௯

அப்ெபா பிேலயாம் பாலாைக ேநாக்கி:

“இங்ேக எனக் ஏ ப டங்கைளக் கட் ,

இங்ேக எனக் ஏ காைளகைள ம் ஏ

ஆட் க்கடாக்கைள ம் ஆயத்தம்ெசய் ம்”

என்றான். ௩0பிேலயாம் ெசான்னப பாலாக்

ெசய் , ஒவ்ெவா டத்தில் ஒவ்ெவா

காைளைய ம்ஒவ்ெவா ஆட் க்கடாைவ ம்

ப யிட்டான்.
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௨௪

இஸ்ரேவைல ஆ ர்வதிப்பேத

ெயேகாவா க் ப் பிரியம் என் பிேலயாம்

பார்த்தேபா , அவன் ந்திச் ெசய்

வந்த ேபால ெயேகாவாைவப் பார்க்கப்

ேபாகாமல், வனாந்திரத்திற் ேநராகத்

தன் ைடய கத்ைதத் தி ப்பி, ௨

தன் ைடய கண்கைளஏெற த் , இஸ்ரேவல்

தன் ைடய ேகாத்திரங்களின்ப ேய

காம ட் க்கிறைதப் பார்த்தான்; ேதவஆவி

அவன்ேமல் வந்த . ௩ அப்ெபா

அவன் தன் ைடய வாக்கியத்ைத

எ த் ைரத் : “ேபேயாரின் மகனாகிய

பிேலயாம் ெசால் கிறதாவ , கண்

திறக்கப்பட்டவன் உைரக்கிறதாவ , ௪

ேதவன் அ ம் வார்த்ைதகைளக் ேகட் ,

சர்வவல்லவரின் தரிசனத்ைதக் கண்

தாழவி ம்ேபா , கண் திறக்கப்பட்டவன்

ெசால் கிறதாவ , ௫ யாக்ேகாேப,

உன் ைடய டாரங்க ம், இஸ்ரேவேல,

உன் ைடய தங் மடங்க ம் எவ்வள

அழகானைவகள்! ௬அைவகள் பரவிப்ேபாகிற

ஆ கைளப்ேபால ம், நதிேயாரத்தி ள்ள

ேதாட்டங்கைளப்ேபால ம், ெயேகாவா

நாட் ன சந்தனமரங்கைளப்ேபால ம்,

தண் ர் அ ேக உள்ள ேக

மரங்கைளப்ேபால ம் இ க்கிற . ௭

அவர்க ைடயவாளிகளி ந் தண் ர்

பா ம்; அவர்கள் விைத திரளான

தண் ர்களில் பர ம்; அவர்க ைடய
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ராஜா ஆகாைக விட உய வான்;

அவர்க ைடய ராஜ்ஜயம் ேமன்ைமயைட ம்.

௮ ேதவன் அவர்கைள எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார்; காண்டாம கத்திற்

இைணயான ெபலன் அவர்க க் உண் ;

அவர்கள் தங்க ைடய எதிரிகளாகிய

ேதசத்ைத தின் , அவர்க ைடய

எ ம் கைள ெநா க்கி, அவர்கைளத்

தங்க ைடயஅம் களாேல எய்வார்கள். ௯

சிங்கம்ேபால ம் ெகா ய சிங்கம்ேபால ம்

மடங்கிப் ப த் க்ெகாண் க்கிறார்கள்;

அவர்கைள எ ப் கிறவன் யார்? உங்கைள

ஆ ர்வதிக்கிறவன் ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவன்,

உங்கைளச் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்”

என்றான். ௧0 அப்ெபா பாலாக்

பிேலயாம ன்ேமல் ேகாபம் வந்தவனாகி,

ைகேயா ைகதட் , பிேலயாைம ேநாக்கி:

“என் ைடய எதிரிகைளச் சபிக்க

உன்ைன அைழத் வந்ேதன்; ேயா இந்த

ன் ைற ம்அவர்கைளஆ ர்வதிக்கேவ

ஆ ர்வதித்தாய். ௧௧ஆைகயால்உன் ைடய

இடத்திற் ஓ ப்ேபா; உன்ைன மக ம்

ேமன்ைமப்ப த் ேவன்என்ேறன்; ேமன்ைம

அைடயாதப ெயேகாவா த த்தார் என்றான்.

௧௨ அப்ெபா பிேலயாம் பாலாைக

ேநாக்கி: “பாலாக் எனக் த் தன் ைடய

நிைறய ெவள்ளி ம் ெபான் ம்

ெகா த்தா ம், நான் என் ைடய மனதாக

நன்ைமையேயா ைமையேயா ெசய்கிறதற் க்
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ெயேகாவாவின் கட்டைளைய றக் டா ;

ெயேகாவா ெசால்வைதேய ெசால்ேவன்

என் , ௧௩ ர் என்னிடத்திற் அ ப்பின

வர்களிடத்தில் நான் ெசால்லவில்ைலயா?

௧௪இேதா, நான் என் ைடயமக்களிடத்திற் ப்

ேபாகிேறன்; பிற்காலத்திேல இந்த மக்கள்

உம் ைடய மக்க க் ச் ெசய்வ

இன்னெதன் உமக் த் ெதரிவிப்ேபன்வா ம்”

என் ெசால் . ௧௫ அவன் தன் ைடய

வாக்கியத்ைத எ த் ைரத் : “ேபேயாரின்

மகன் பிேலயாம் ெசால் கிறதாவ , கண்

திறக்கப்பட்டவன் உைரக்கிறதாவ , ௧௬

ேதவன் அ ம் வார்த்ைதகைளக் ேகட் ,

உன்னதமான ேதவன் அளித்த அறைவ

அற ந் , உன்னதமான ேதவ ைடய

தரிசனத்ைதக்கண் , தாழவி ம்ேபா , கண்

திறக்கப்பட்டவன் ெசால் கிறதாவ ; ௧௭

அவைரக் காண்ேபன், இப்ெபா அல்ல;

அவைரத் தரிசிப்ேபன், அ காைமயில்

அல்ல; ஒ நட்சத்திரம் யாக்ேகாபி ந்

உதிக் ம், ஒ ெசங்ேகால் இஸ்ரேவ ந்

எ ம் ம்; அ ேமாவாபின் எல்ைலகைள

ெநா க்கி, ேசத் சந்ததி எல்ேலாைர ம்

நிர் லமாக் ம். ௧௮ ஏேதாம் தந்தரமா ம்,

ேச ர் தன் ைடய எதிரிக க் ச்

தந்தரமா ம்; இஸ்ரேவல் பராக்கிரமம்ெசய் ம்.

௧௯ யாக்ேகாபி ந் ேதான் ம் ஒ வர்

ஆ ைக ெசய்வார்; பட்டணங்களில்

தியானவர்கைள அழ ப்பார்” என்றான். ௨0
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ேம ம், அவன் அமேலக்ைகப் பார்த் ,

தன் ைடய வாக்கியத்ைத எ த் ைரத் :

“அமேலக் ந்திெய ம்பினவன்;ஆனா ம்

அவன் வில் ற்ற ம் நாசமாவான்

என்றான். ௨௧அன்ற ம்அவன் ேகனியைனப்

பார்த் , தன் ைடய வாக்கியத்ைத

எ த் ைரத் : “உன் ைடய தங் மடம்

பா காப்பான ; உன் ைடய ட்ைடக்

கன்மைலயில் கட் னாய். ௨௨ ஆகி ம்

ேகனியன்அழ ந் ேபாவான்; அ ர் உன்ைனச்

சிைறபி த் க்ெகாண் ேபாக எத்தைன

நாட்கள்ஆ ம்” என்றான். ௨௩பின் ம் அவன்

தன் ைடய வாக்கியத்ைத எ த் ைரத் :

“ஐேயா, ேதவன் இைதச்ெசய் ம்ேபா

யார் பிைழப்பான்; ௨௪ கித் ம ன் கடல்

ைறயி ந் கப்பல்கள் வந் ,

அ ைரச் சி ைமப்ப த்தி, ஏேபைர ம்

வ த்தப்ப த் ம்; அவ ம் ற்ற ம்

அழ ந் ேபாவான்” என்றான். ௨௫ பின்

பிேலயாம் எ ந் றப்பட் , தன் ைடய

இடத்திற் த் தி ம்பினான்; பாலா ம்

தன் ைடயவழேய ேபானான்.

௨௫

இஸ்ரேவல்சித் ம ேலதங்கியி க் ம்ேபா ,

மக்கள் ேமாவாபின் மகள்கேளா

விபசாரம் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்கள். ௨

அவர்கள் தங்க ைடய ெதய்வங்க க்

ெச த்திய ப கைள வி ந் ண் ம்ப

மக்கைள அைழத்தார்கள்; மக்கள் ேபாய்

சாப்பிட் , அவர்கள் ெதய்வங்கைளப்
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பணிந் ெகாண்டார்கள். ௩ இப்ப

இஸ்ரேவலர்கள் பாகால்ேபேயாைரப்

பற்ற க்ெகாண்டார்கள்; அதனால்

இஸ்ரேவலர்கள்ேமல் ெயேகாவா ைடய

ேகாபம் வந்த . ௪ ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “ெயேகாவா ைடய க ைமயான

ேகாபம் இஸ்ரேவைல விட் ங் ம்ப

மக்களின் தைலவர் எல்ேலாைர ம்

ட் க்ெகாண் , அப்ப ச் ெசய்தவர்கைளச்

ரிய ெவளிச்சத்திேல ெயேகாவா ைடய

சந்நிதானத்தில் க்கில்ேபா ம்ப

ெசய் என்றார். ௫ அப்ப ேய ேமாேச

இஸ்ரேவ ன் நியாயாதிபதிகைள ேநாக்கி:

“ ங்கள் அவரவர் பாகால்ேபேயாைரப்

பற்ற க்ெகாண்டஉங்க ைடயமனிதர்கைளக்

ெகான் ேபா ங்கள்”என்றான். ௬அப்ெபா

ேமாேச ம் இஸ்ரேவல் மக்களாகிய சைபயார்

அைனவ ம்ஆசரிப் க் டாரத்தின்வாச க்

ன்பாக அ ெகாண் நிற் ம்ேபா ,

அவர்கள் கண்க க் ன்பாக இஸ்ரேவல்

மக்களில் ஒ வன் ஒ தியானிய

ெபண்ைணத் தன் ைடய சேகாதரர்களிடம்

அைழத் க்ெகாண் வந்தான். ௭ அைத

ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் மகனான

எெலயாசாரின் மகன் பிெனகாஸ் பார்த்தேபா ,

அவன் ந ச்சைபயி ந் எ ந் , ஒ

ஈட் ையத் தன் ைடய ைகயிேல பி த் ,

௮ இஸ்ரேவலனாகிய அந்த மனிதன்

விபசாரம்ெசய் ம் அைறயிேல அவன்
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பின்னாேல ேபாய், இஸ்ரேவல் மனித ம்அந்த

ெபண் மாகிய இ வ ைடய வயிற்ற ம்

ஈட் ெவளிேய ேபா மள க் அவர்கைளக்

த்திப்ேபாட்டான்; அப்ெபா இஸ்ரேவல்

மக்களில் உண்டானவாைத நின் ேபாயிற் .

௯ அந்த வாைதயால் இறந்தவர்கள் 24,000

ேபர். ௧0 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧௧

“நான் என் ைடய எரிச்ச ல் இஸ்ரேவல்

மக்கைள அழ க்காதப , ஆசாரியனாகிய

ஆேரானின் மகனான எெலயாசாரின் மகன்

பிெனகாஸ், எனக்காக அவர்கள் ந வில்

பக்திைவராக்கியம் காண்பித்ததினால்,

இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல் உண்டானஎன் ைடய

க ங்ேகாபத்ைத தி ப்பினான். ௧௨

ஆைகயால், “இேதா, அவ க் என் ைடய

சமாதானத்தின் உடன்ப க்ைகையக்

கட்டைளயி கிேறன். ௧௩அவன் தன் ைடய

ேதவ க்காகபக்திைவராக்கியம் காண்பித் ,

இஸ்ரேவல் மக்க க்காகப் பாவநிவிர்த்தி

ெசய்தப யினால், அவ க் ம் அவ க் ப்

பின் அவன் சந்ததிக் ம் நிரந்தர

ஆசாரிய பட்டத்திற் ரிய உடன்ப க்ைக

உண்டாயி க் ம் என் ெசால்” என்றார். ௧௪

தியானியெபண்ேணா த்தப்பட் இறந்த

இஸ்ரேவல் மனித ைடய ெபயர் சிம்ரி; அவன்

சல் வின் மக ம், சிம ேயானியர்களின்

தகப்பன் வம்சத்தில் ஒ பிர வாக ம்

இ ந்தான். ௧௫ த்தப்பட்ட தியானிய

ெபண்ணின் ெபயர் கஸ்பி, அவள் ரின்
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மகள், அவன் தியானியர்க ைடய தகப்பன்

வம்சத்தாரான மக்க க் த் தைலவனாக

இ ந்தான். ௧௬ ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௧௭ “ தியானியர்கைள ழ்த்தி

அவர்கைள ெவட் ப்ேபா ங்கள். ௧௮

ேபேயாரின் காரியத்தி ம் ேபேயாரினால்

வாைத உண்டான நாளிேல த்தப்பட்ட

அவர்க ைடய சேகாதரியாகிய கஸ்பி

என் ம் தியான் பிர வி ைடய மகளின்

காரியத்தி ம், அவர்கள் உங்க க் ச் ெசய்த

ேராகங்களினால்உங்கைளேமாசம்ேபாக்கி

ெந க்கினார்கேள” என்றார்.

௨௬

அந்த வாைத ர்ந்தபின் ,

ெயேகாவா ேமாேசைய ம் ஆேரானின்

மக ம்ஆசாரிய மாகிய எெலயாசாைர ம்

ேநாக்கி: ௨ “இஸ்ரேவல் மக்களின் எல்லா

சைபயாைர ம் அவர்கள் பிதாக்க ைடய

வம்சத்தின்ப இ ப வய தல் அதற்

ேமற்பட்ட இஸ்ரேவ ேல த்தத்திற் ப்

றப்படக் யவர்கள் எல்ேலாைர ம்

எண் ங்கள்” என்றார். ௩ அப்ெபா

ேமாேச ம் ஆசாரியனாகிய எெலயாசா ம்

எரிேகாவின்அ ேகஇ க் ம் ேயார்தா க்

அ கிேல ேமாவாபின் சமெவளிகளிேல

அவர்கேளா ேபசி: ௪ “ெயேகாவா ேமாேசக் ம்

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்பட்டஇஸ்ரேவல்

மக்க க் ம் கட்டைளயிட் க்கிறப ேய,

இ ப வய தற்ெகாண் க்கிறவர்கைள

எண் ங்கள்” என்றார்கள். ௫ பன்
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இஸ்ரேவ ன் த்த மகன்: ப ைடய

மகன்கள், ஆேனாக்கியர்களின் ம்பத்திற் த்

தகப்பனான ஆேனாக் ம், பல் வியர்கள்

ம்பத்திற் த் தகப்பனான பல் ம், ௬

எஸ்ேரானியர்களின் ம்பத்திற் த்

தகப்பனான எஸ்ேரா ம், கர் யர்களின்

ம்பத்திற் த் தகப்பனான கர் ேம. ௭

இைவகேள பனியர்களின் ம்பங்கள்;

அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 43,730 ேபர்.

௮பல் வின் மகன் எ யாப். ௯எ யாபின்

மகன்கள் ேந ேவல், தாத்தான், அபிராம்

என்பவர்கள்; இந்தத் தாத்தான் அபிராம்

என்பவர்கேள சைபயில் ெபயர்ெபற்றவர்களாக

இ ந் , ெயேகாவா க் எதிராகப்

ேபாராட்டம்ெசய் , ேகாராகின்

ட்டாளிகளாகி, ேமாேசக் ம், ஆேரா க் ம்

எதிராக விவாதம்ெசய்தவர்கள். ௧0 ம

தன் ைடயவாையத் திறந் ,அவர்கைள ம்

ேகாராைக ம்வி ங்கினதினா ம்,அக்கினி

250 ேபைர எரித்ததினா ம், அந்தக் ட்டத்தார்

ெசத் , ஒ அைடயாளமானார்கள். ௧௧

ேகாராகின் மகன்கேளா சாகவில்ைல.

௧௨ சிம ேயா ைடய மகன்களின்

ம்பங்களாவன: ேந ேவ ன் சந்ததியான

ேந ேவலர்களின் ம்ப ம், யாமனியின்

சந்ததியான, யாமனியர்களின் ம்ப ம்,

யா னின் சந்ததியான யா னியர்களின்

ம்ப ம், ௧௩ ேசராகின் சந்ததியான

ேசராகியர்களின் ம்ப ம், ச ன்
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சந்ததியான ச யர்களின் ம்ப ேம. ௧௪

இைவகேள சிம ேயானியர்களின் ம்பங்கள்;

அவர்கள் 22,200 ேபர். ௧௫ காத் ைடய

மகன்களின் ம்பங்களாவன: சிப்ேபானின்

சந்ததியானசிப்ேபானியர்களின் ம்ப ம்,

அகியின் சந்ததியான ஆகியர்களின்

ம்ப ம், னியின் சந்ததியான

னியர்களின் ம்ப ம், ௧௬ ஒஸ்னியின்

சந்ததியான ஒஸ்னியர்களின் ம்ப ம்,

ஏரியின் சந்ததியான ஏரியர்களின் ம்ப ம்,

௧௭ஆேராதின் சந்ததியானஆேராதியர்களின்

ம்ப ம், அேர யின் சந்ததியான

அேர யர்களின் ம்ப ேம. ௧௮இைவகேள

காத் சந்ததியின் ம்பங்கள்; அவர்களில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் 40,500 ேபர். ௧௯ தாவின்

மகன்கள் ஏர், ஓனான் என்பவர்கள்; ஏ ம்,

ஓனா ம் கானான்ேதசத்தில் ெசத்தார்கள்.

௨0 தா ைடய மற்ற மகன்களின்

ம்பங்களாவன: ேசலாவின் சந்ததியான

ேசலாவியர்களின் ம்ப ம், பாேரசின்

சந்ததியான பாேரசியர்களின் ம்ப ம்,

ேசராவின் சந்ததியான ேசராகியர்களின்

ம்ப ேம. ௨௧ பாேர ைடய மகன்களின்

ம்பங்களாவன: எஸ்ேரானின் சந்ததியான

எஸ்ேரானியர்களின் ம்ப ம், ஆ ன்

சந்ததியான ஆ யர்களின் ம்ப ேம.

௨௨ இைவகேள தாவின் ம்பங்கள்;

அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 76,500

ேபர். ௨௩ இசக்கா ைடய மகன்களின்
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ம்பங்களாவன: ேதாலாவின் சந்ததியான

ேதாலாவியர்களின் ம்ப ம், வாவின்

சந்ததியான வாவியர்களின் ம்ப ம், ௨௪

யா பின் சந்ததியான யா பியர்களின்

ம்ப ம், சிம்ேரானின் சந்ததியான

சிம்ேரானியர்களின் ம்ப ேம. ௨௫

இைவகேள இசக்காரின் ம்பங்கள்;

அவர்களில்எண்ணப்பட்டவர்கள்அ பத்

64,300 ேபர். ௨௬ ெச ேலா ைடய

மகன்களின் ம்பங்களாவன: ேசேரத்தின்

சந்ததியான ேசேரத்தியர்களின் ம்ப ம்,

ஏேலானின் சந்ததியான ஏேலானியர்களின்

ம்ப ம், யாேலேய ன் சந்ததியான

யாேலேய யர்களின் ம்ப ேம. ௨௭

இைவகேளெச ேலானியர்களின் ம்பங்கள்;

அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 60,500 ேபர்.

௨௮ ேயாேசப் ைடய மகனான மனாேச

எப்பிரா ம் என்பவர்களின் ம்பங்களாவன:

௨௯ மனாேசயி ைடய மகன்களின்

ம்பங்கள்; மா ரின் சந்ததியான

மா ரியர்களின் ம்ப ம், மா ர் ெபற்ற

ேலயாத்தின் சந்ததியான கிெலயாதியர்களின்

ம்ப ம், ௩0 ேலயாத் ெபற்ற ஈேயேசர்களின்

சந்ததியான ஈேயேசரியர்களின் ம்ப ம்,

ஏேலக்கின் சந்ததியான ஏேலக்கியர்களின்

ம்ப ம், ௩௧ அஸ்ரிேய ன் சந்ததியான

அஸ்ரிேயலர்களின் ம்ப ம், ேசேகம ன்

சந்ததியான ேசேகமயர்களின் ம்ப ம், ௩௨

ெச தாவின் சந்ததியான ெச தாவியர்களின்
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ம்ப ம், எப்ேபரின் சந்ததியான

எப்ேபரியர்களின் ம்ப ேம. ௩௩எப்ேபரின்

மகனான ெசெலாப்பியாத்திற் மகன்கள்

இல்லாமல், மகள்கள் மட் ம் இ ந்தார்கள்;

இவர்கள் ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள்,

ஒக்லாள், ம ல்காள், திர்சாள் என்பைவகள். ௩௪

இைவகேள மனாேசயின் ம்பங்கள்;

அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 52,700

ேபர். ௩௫ எப்பிரா ைடய மகன்களின்

ம்பங்களாவன: த்ெதலாகின் சந்ததியான

த்ெதலாகியர்களின் ம்ப ம்,

ெபேகரின் சந்ததியான ெபேகரியர்களின்

ம்ப ம், தாகானின் சந்ததியான

தாகானியர்களின் ம்ப ம், ௩௬

த்ெதலாக் ெபற்ற ஏரானின் சந்ததியான

ஏரானியர்களின் ம்ப ேம. ௩௭இைவகேள

எப்பிரா ம் சந்ததியின் ம்பங்கள்;

அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 32,500

ேபர்; இவர்கேள ேயாேசப் சந்ததியின்

ம்பங்கள். ௩௮ ெபன்ய ைடய

மகன்களின் ம்பங்களாவன: ேபலாவின்

சந்ததியான ேபலாவியர்களின் ம்ப ம்,

அஸ்ேப ன் சந்ததியானஅஸ்ேப யர்களின்

ம்ப ம், அகிராம ன் சந்ததியான

அகிராமயர்களின் ம்ப ம், ௩௯ ப்பாம ன்

சந்ததியான ப்பாமயர்களின் ம்ப ம்,

உப்பாம ன் சந்ததியான உப்பாமயர்களின்

ம்ப ம், ௪0 ேபலா ெபற்ற ஆேரதின்

சந்ததியான ஆேரதியர்களின் ம்ப ம்,
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நாகமானின் சந்ததியானநாகமானியர்களின்

ம்ப ேம. ௪௧ இைவகேள ெபன்ய ன்

சந்ததியின் ம்பங்கள்; அவர்களில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் 45,600 ேபர். ௪௨

தா ைடய மகன்களின் ம்பங்களாவன:

காம ன் சந்ததியான காமயரின்

ம்பேம; இைவகள் தாணின் ம்பம்.

௪௩ காமயர்களின் வம்சங்களில்

எண்ணப்பட்டவர்கள் எல்ேலா ம் 64,400

ேபர். ௪௪ ஆேச ைடய மகன்களின்

ம்பங்களாவன: இம்னாவின் சந்ததியான

இம்னாவியர்களின் ம்ப ம்,

இஸ்வியின் சந்ததியான இஸ்வியர்களின்

ம்ப ம், ெப யாவின் சந்ததியான

ெப யாவியர்களின் ம்ப ம், ௪௫ ெப யா

ெபற்ற ஏேபரின் சந்ததியானஏேபரியர்களின்

ம்ப ம், மல்கிேய ன் சந்ததியான

மல்கிேய யர்களின் ம்ப ேம. ௪௬

ஆேச ைடய மகளின் ெபயர் ேசராள். ௪௭

இைவகேளஆேசர் சந்ததியின் ம்பங்கள்;

அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 53,400

ேபர். ௪௮ நப்த யி ைடய மகன்களின்

ம்பங்களாவன: யாத்சிேய ன் சந்ததியான

யாத்சிேய யர்களின் ம்ப ம், னியின்

சந்ததியான னியர்களின் ம்ப ம், ௪௯

எத்ெசரின் சந்ததியான எத்ெசரியர்களின்

ம்ப ம், சில்ேலம ன் சந்ததியான

சில்ேலமயர்களின் ம்ப ேம. ௫0இைவகேள

நப்த யின் ம்பங்கள்; அவர்களில்
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எண்ணப்பட்டவர்கள் 45,400 ேபர். ௫௧

இஸ்ரேவல் மக்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள்

6,01,730 ேபராக இ ந்தார்கள். ௫௨ ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௫௩ “இவர்க ைடய

ேபர்களின் எண்ணிக்ைகக் த் த ந்தப

ேதசம் இவர்க க் ச் தந்தரமாகப்

பங்கிடப்படேவண் ம். ௫௪அேநகம்ேப க்

அதிக தந்தர ம் ெகாஞ்சம்ேப க் க்

ெகாஞ்ச தந்தர ம் ெகா க்கேவண் ம்;

அவர்களில் எண்ணப்பட்ட எண்ணிக்ைகக் த்

த ந்தப அவரவர்க க் ச் தந்தரம்

ெகா க்கப்படேவண் ம். ௫௫

ஆனா ம் ட் ப்ேபாட் , ேதசத்ைதப்

பங்கிடேவண் ம்; தங்கள் பிதாக்க ைடய

ேகாத்திரங்க க் ரிய ெபயர்களின்ப ேய

தந்தரித் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௫௬

அேநகம்ேபேரா ெகாஞ்சம்ேபர்கேளா ட்

வி ந்தப ேய அவரவர்க ைடய

தந்தரங்கள் பங்கிடப்படேவண் ம்”

என்றார். ௫௭ எண்ணப்பட்ட ேலவியர்களின்

ம்பங்களாவன:ெகர்ேசானின் சந்ததியான

ெகர்ேசானியர்களின் ம்ப ம், ேகாகாத்தின்

சந்ததியான ேகாகாத்தியர்களின் ம்ப ம்,

ெமராரியின் சந்ததியான ெமராரியர்களின்

ம்ப ம்; ௫௮ ேலவியின் மற்றக்

ம்பங்களாகிய ப் யர்களின் ம்ப ம்,

எப்ேரானியர்களின் ம்ப ம், மக யர்களின்

ம்ப ம், சியர்களின் ம்ப ம்,

ேகாராகியர்களின் ம்ப ேம. ேகாகாத்
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அம்ராைமப் ெபற்றான். ௫௯ அம்ரா ைடய

மைனவிக் ேயாெகேபத் என் ெபயர்; அவள்

எகிப்திேல ேலவிக் ப் பிறந்த மகள்; அவள்

அம்ரா க் ஆேராைன ம் ேமாேசைய ம்

அவர்கள் சேகாதரியான மரியாைம ம்

ெபற்றாள். ௬0ஆேரா க் நாதா ம்அபி ம்

எெலயாசா ம்இத்தாமா ம் பிறந்தார்கள். ௬௧

நாதா ம் அபி ம் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அந்நிய அக்கினிையக்

ெகாண் வந்தேபா , ெசத் ப்ேபானார்கள். ௬௨

அவர்களில் ஒ மாதஆண்பிள்ைளயி ந்

எண்ணப்பட்டவர்கள் 23,000 ேபர்; இஸ்ரேவல்

சந்ததியின் ந ேவ அவர்க க் ச் தந்தரம்

ெகா க்கப்படாதப யினால், அவர்கள்

இஸ்ரேவல் மக்களின் எண்ணிக்ைகக்

உட்படவில்ைல. ௬௩ ேமாேச ம்ஆசாரியனாகிய

எெலயாசா ம் எரிேகாவின் அ கி க் ம்

ேயார்தா க் அ கிேல ேமாவாபின்

சமனான ெவளிகளில் இஸ்ரேவல் மக்கைள

எண் கிறேபா இ ந்தவர்கள் இவர்கேள.

௬௪ ன் ேமாேச ம் ஆசாரியனாகிய

ஆேரா ம் னாய் வனாந்திரத்தில்

இஸ்ரேவல் சந்ததிைய எண் ம்ேபா

இ ந்தவர்களில் ஒ வ ம் இவர்க க் ள்

இல்ைல. ௬௫ வனாந்திரத்தில் நிச்சயமாக

சாவார்கள் என் ெயேகாவா அவர்கைளக்

ற த் ச்ெசால் யி ந்தார்; எப் ன்ேனயின்

மகனாகிய காேல ம் னின் மகனாகிய
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ேயா வா ம் தவிர, ேவெறா வ ம்அவர்களில்

தியாக இ க்கவில்ைல.

௨௭

ேயாேசப்பின் மகனாகிய மனாேசயின்

ம்பங்களில், மனாேசயின் மகனாகிய

மா ரின் மகனான கிெலயாத்திற் ப்

பிறந்த எப்ேப க் ப் மகனாயி ந்த

ெசெலாப்பியாத்தின் மகள்களாகிய மக்லாள்,

ேநாவாள், ஒக்லாள், ம ல்காள், திர்சாள்

என்பவர்கள்வந் , ௨ஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ேல ேமாேசக் ம், ஆசாரியனாகிய

எெலயாசா க் ம், பிர க்க க் ம்,

சைபயைனத்திற் ம் ன்பாக நின் : ௩

“எங்க ைடய தகப்பன் வனாந்திரத்தில்

மரணமைடந்தார்; அவர் ெயேகாவா க்

விேராதமாகக் ன ேகாராகின் ட்டத்தாரில்

ேசர்ந்தவர்அல்ல, தம் ைடயபாவத்தினாேல

இறந்தார்; அவ க் மகன்கள் இல்ைல. ௪

எங்க ைடய தகப்ப க் மகன்

இல்லாததினாேல, அவ ைடய ெபயர்

அவ ைடய வம்சத்தில் இல்லாமல்

அற் ப்ேபாகலாமா? எங்கள் தகப்ப ைடய

சேகாதர க் ள்ேள எங்க க் க் ெசாந்த

நிலம் ெகா க்கேவண் ம்” என்றார்கள். ௫

ேமாேச அவர்க ைடய நியாயத்ைதக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ெகாண்

ேபானான். ௬ அப்ெபா ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௭ “ெசெலாப்பியாத்தின்

மகள்கள் ெசால் கிற சரிதான்;

அவர்க க் அவர்கள் தகப்ப ைடய



எண்ணாகமம் 684

சேகாதரர்க க் ள்ேள ெசாத்

ெகா க்கேவண் ம்; அவர்கள் தகப்பன்

பின்ைவத்த ெசாத்ைத அவர்க க் க்

கிைடக் ம்ப ெசய். ௮ ேம ம் இஸ்ரேவல்

மக்கைள ேநாக்கி: ஒ வன் மகன் இல்லாமல்

இறந்தால், அவ க் ரிய தந்தரத்ைத

அவன் மக க் க் ெகா க்கேவண் ம். ௯

அவ க் க் மக ம் இல்லாமல் இ ந்தால்,

அவ க் ரிய தந்தரத்ைத அவன்

சேகாதரர்க க் க் ெகா க்கேவண் ம். ௧0

அவ க் ச் சேகாதரர்க ம் இல்லாமல்

இ ந்தால், அவ க் ரிய தந்தரத்ைத

அவன் தகப்ப ைடய சேகாதரர்க க் க்

ெகா க்கேவண் ம். ௧௧அவன் தகப்ப க் ச்

சேகாதரர்கள் இல்லாமல் இ ந்தால்,

அவ க் ரிய தந்தரத்ைத அவன்

வம்சத்திேலஅவ க் க் ெந ங்கியஉறவின்

ைறயா க் ச் தந்தரமாகக் ெகா க்க

ேவண் ம்; இ , ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப , இஸ்ரேவல் மக்க க்

நியாயவிதிப்பிரமாணமாக இ ப்பதாக என்

ெசால்” என்றார். ௧௨ பின் ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “ இந்தஅபா ம் மைலயில்

ஏற , நான்இஸ்ரேவல்மக்க க் க் ெகா த்த

ேதசத்ைதப் பார். ௧௩ அைதப் பார்த்தபின் ,

உன் ைடய சேகாதரனாகிய ஆேரான்

ேசர்க்கப்பட்ட ேபால, ம் உன் ைடய

மக்களிடத்தில் ேசர்க்கப்ப வாய்; ௧௪ சைபயார்

வாக் வாதம்ெசய்த ன் வனாந்திரத்தில்
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தண் ரின் காரியத்தில் அவர்கள் கண்க க்

ன்பாக என்ைனப் பரி த்தம்ெசய்யேவண் ய

ங்கள் என் ைடய கட்டைளைய ற ர்கேள

என்றார். இ ன் வனாந்திரத்தில் காேதஸ்

ஊர் அ ேக உண்டான ேமரிபாவின்

தண் ரின் காரியேம. ௧௫ அப்ெபா

ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: ௧௬

“ெயேகாவா ைடய சைப ேமய்ப்பன் இல்லாத

மந்ைதையப்ேபால் இல்லாதப , ௧௭ அந்தச்

சைபக் ன்பாகப் ேபாக் ம் வரத் மாக

இ க் ம்ப ,அவர்கைளப் ேபாக ம்வர ம்

ெசய் ம்ப , மனிதர்களான எல்ேலா ைடய

ஆவிக க் ம் ேதவனாகிய ெயேகாவா ஒ

வா பைன அவர்கள்ேமல் அதிகாரியாக

ஏற்ப த்தேவண் ம் என்றான். ௧௮ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: “ஆவிையப் ெபற்ற க்கிற

வா பனாகிய ேயா வா என் ம் னின்

மகைன ெதரிந் ெகாண் , அவன்ேமல்

உன் ைடயைகையைவத் , ௧௯அவைன

ஆசாரியனாகிய எெலயாசா க் ம்

சைபயைனத்திற் ம் ன்பாக நி த்தி,

அவர்கள் கண்க க் ன்பாகஅவ க் க்

கட்டைளெகா த் , ௨0இஸ்ரேவல் மக்களாகிய

சைபயார் எல்ேலா ம் அவ க் க்

ழ்ப்ப ம்ப , உன் ைடய அதிகாரத்தில்

ெகாஞ்சம் அவ க் க் ெகா . ௨௧அவ ைடய

ஆசாரியனாகிய எெலயாசா க் ன்பாக

நிற்கேவண் ம்; அவ க்காகஅந்தஆசாரியன்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதானத்தில்
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வந் , ஊ ம் என் ம் நியாயத்தினாேல

ஆேலாசைன ேகட்கேவண் ம்; அவ ைடய

கட்டைளயின்ப ேய, அவ ம்அவேனா ட

இஸ்ரேவல் மக்களாகிய சைபயார் எல்ேலா ம்

ேபாக ம் அவ ைடய கட்டைளயின்ப ேய

வர ம் ேவண் ய ” என்றார். ௨௨ ேமாேச

தனக் க் ெயேகாவா கட்டைளயிட்டப

ேயா வாைவ அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

அவைனஆசாரியனாகிய எெலயாசா க் ம்

சைபயைனத்திற் ம் ன்பாக நி த்தி,

௨௩ அவன்ேமல் தன் ைடய ைககைள

ைவத் , ெயேகாவாதனக் ச் ெசான்னப ேய

அவ க் க் கட்டைளெகா த்தான்.

௨௮

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி:

௨ “எனக் ந மண வாசைனயாக,

தகனப க க் ரிய காணிக்ைகைய ம்,

அப்பத்ைத ம், ற த்தகாலத்தில் எனக் ச்

ெச த் ம்ப கவனமாக இ க்கேவண் ம்

என் இஸ்ரேவல் மக்க க் க்

கட்டைளயி . ௩ ேம ம் அவர்கைளேநாக்கி:

ங்கள் ெயேகாவா க் ச் ெச த்தேவண் ய

தகனப என்னெவன்றால்: நிரந்தர

சர்வாங்கதகனப யாக நாள்ேதா ம்

ஒ வய ைடய ப தற்ற இரண்

ஆட் க் ட் கைளப் ப யிடேவண் ம். ௪

காைலயில் ஒ ஆட் க் ட் ைய ம்,

மாைலயில் ஒ ஆட் க் ட் ைய ம்

ப யிட் , ௫உண ப யாகஒ மரக்கா ேல

பத்தில் ஒ பங்கான ம் இ த் ப் பிழ ந்த



எண்ணாகமம் 687

காற்ப எண்ெணயிேல பிைசந்த மாகிய

ெமல் ய மாைவ ம் ெச த்தேவண் ம். ௬இ

னாய் மைலயிேல கட்டைளயிடப்பட்ட நிரந்தர

சர்வாங்கதகனப ; இ ெயேகாவா க்

ந மண வாசைனக்கான தகனப . ௭

காற்ப திராட்ைசரசம் ஒ ஆட் க் ட் க்

அ த்த பானப ; பரி த்த ஸ்தலத்திேல

ெயேகாவா க் அந்த இரசம் பானப யாக

வார்க்கப்படேவண் ம். ௮ காைலயின்

ேபாஜனப க் ம் அதின் பானப க் ம்

மாைலயில் மற்ற ஆட் க் ட் ைய ம்

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

தகனப யாகச் ெச த்தேவண் ம். ௯

“ஓய் நாளிேலா உண ப க்காக

ஒ வய ைடய ப தற்ற இரண்

ஆட் க் ட் கைள ம், பத்தில் இரண்

பங்கான ம்எண்ெணயிேலபிைசந்த மான

ெமல் ய மாைவ ம், அதின் பானப ைய ம்

ெச த்தேவண் ம். ௧0 எப்ெபா ம்

ெச த் ம் சர்வாங்கதகனப ம்

அதின் பானப ம் அன்ற ஒவ்ெவா

ஓய் நாளி ம் இந்தச் சர்வாங்க

தகனப ம் ெச த்தப்படேவண் ம்.

௧௧ “உங்கள் மாதப்பிறப் களில்

ங்கள் ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்க

தகனப யாகஇரண் காைளகைள ம், ஒ

ஆட் க்கடாைவ ம்,ஒ வய ைடயப தற்ற

ஏ ஆட் க் ட் கைள ம் ெச த்தேவண் ம்.

௧௨ உண ப யாக ஒவ்ெவா
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காைளக் ப் பத்தில் ன் பங்கான ம்

எண்ெணயிேல பிைசந்த மான

ெமல் ய மாைவ ம், உண ப யாக

ஒ ஆட் க்கடா க் ப் பத்தில் இரண்

பங்கான ம்எண்ெணயிேலபிைசந்த மான

மாைவ ம், ௧௩ உண ப யாக ஒவ்ெவா

ஆட் க் ட் க் ப் பத்தில் ஒ பங்கான ம்

எண்ெணயிேல பிைசந்த மான மாைவ ம்

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

சர்வாங்கதகனப யாகச் ெச த்தேவண் ம்.

௧௪ அைவக க்ேகற்ற பானப கள்

திராட்ைசரசத்தில் காைளக் அைரப்ப ம்,

ஆட் க்கடா க் ப் ப யில் ன்ற ல் ஒ

பங் ம், ஆட் க் ட் க் க் காற்ப ரச மாக

இ க்கேவண் ம்; இ வ ட வ ம்

மாதம்ேதா ம் ெச த்தப்படேவண் ய

சர்வாங்கதகனப . ௧௫ எப்ெபா ம்

ெச த்தப்ப ம் சர்வாங்கதகனப ம்அதின்

பானப ம்அன்ற , பாவநிவாரணப யாகக்

ெயேகாவா க் ஒ ெவள்ளாட் க்கடா ம்

ெச த்தப்படேவண் ம். ௧௬ “ தலாம் மாதம்

பதினான்காம் ேததி ெயேகாவா க் உரிய

பஸ்கா. ௧௭ அந்த மாதம் பதிைனந்தாம்

ேததி பண் ைக நாள்; ஏ நாட்களள ம்

ளிப்பில்லாதஅப்பம் சாப்பிடேவண் ம். ௧௮

தலாம் நாளிேல பரி த்த சைப தல்

இ க்கேவண் ம்; அன்ைறயதினம்

சாதாரணமான எந்த ஒ ேவைல ம்

ெசய்யக் டா . ௧௯ அப்ெபா ங்கள்



எண்ணாகமம் 689

ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்கதகனப யாக

இரண் காைளகைள ம், ஒ

ஆட் க்கடாைவ ம், ஒ வய ைடய

ப தற்ற ஏ ஆட் க் ட் கைள ம்,

௨0 அைவக க்ேகற்ற உண ப யாக

எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல் ய மாவிேல

காைளக்காகப் பத்தில் ன் பங்ைக ம்,

ஆட் க்கடா க்காகப் பத்தில் இரண்

பங்ைக ம், ௨௧ ஏ ஆட் க் ட் களில்

ஒவ்ெவான்ற ற்காகப் பத்தில் ஒ பங்ைக ம்,

௨௨ உங்கள் பாவநிவிர்த்திக்ெகன்

பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தேவண் ம்.

௨௩ காைலயிேல எப்ெபா ம் ெச த் ம்

சர்வாங்கதகனப ைய ம் தவிர

இைவகைள ம் ெச த்தேவண் ம். ௨௪

இப்ப யாக ஏ நாட்களள ம் நாள்ேதா ம்

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

தகனப ெச த்தேவண் ம்; எப்ெபா ம்

ெச த்தப்ப ம் சர்வாங்கதகனப ைய ம்

அதின் பானப ைய ம் தவிர,

இைத ம் ெச த்தேவண் ம். ௨௫

ஏழாம் நாளிேல பரி த்த சைப தல்

இ க்கேவண் ம்; அதில் சாதாரணமான

எந்த ஒ ேவைல ம் ெசய்யக் டா .

௨௬ “அந்த வாரங்க க் ப்பின் ங்கள்

ெயேகாவா க் ப் திய உண ப யாக

தற்கனிகைளச் ெச த் ம் பண் ைக

நாளி ம் பரி த்த சைப தல்



எண்ணாகமம் 690

இ க்கேவண் ம்; அதில் சாதாரணமான

எந்த ஒ ேவைல ம் ெசய்யக் டா . ௨௭

அப்ெபா ங்கள் ெயேகாவா க் ந மண

வாசைனயான சர்வாங்கதகனப யாக இரண்

காைளகைள ம், ஒ ஆட் க்கடாைவ ம்,

ஒ வய ைடய ஏ ஆட் க் ட் கைள ம்,

௨௮ அைவகளின் உண ப யாக

எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல் ய மாவில்

ஒ காைளக்காகப் பத்தில் ன்

பங்ைக ம், அந்த ஒ ஆட் க்கடா க்காகப்

பத்தில் இரண் பங்ைக ம், ௨௯ ஏ

ஆட் க் ட் களில் ஒவ்ெவான்ற ற்காகப்

பத்தில் ஒ பங்ைக ம், ௩0 உங்க க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய் ம்ப ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தேவண் ம்.

௩௧நிரந்தர சர்வாங்கதகனப ைய ம்அதின்

உண ப ைய ம் அதின் பானப ைய ம்

தவிர, இைவகைள ம் ெச த்தேவண் ம்;

இைவகள் ப தற்றைவகளாக

இ க்கேவண் ம்.

௨௯

“ஏழாம் மாதம் தல் ேததி பரி த்த

சைப ம் நாளாக இ க்கேவண் ம்;

அதில் சாதாரணமான எந்தஒ ேவைல ம்

ெசய்யக் டா ; அ உங்க க் எக்காளம்

ஊ ம் நாளாக இ க்கேவண் ம். ௨

அப்ெபா ங்கள் ெயேகாவா க் ந மண

வாசைனயான சர்வாங்கதகனப யாக ஒ

காைளைய ம், ஒ ஆட் க்கடாைவ ம்,

ஒ வய ைடய ப தற்ற ஏ



எண்ணாகமம் 691

ஆட் க் ட் கைள ம், ௩ அைவக க்

அ த்த உண ப யாக எண்ெணயிேல

பிைசந்த ெமல் ய மாவிேல காைளக்காகப்

பத்தில் ன் பங்ைக ம், ஆட் க்கடா க்காக

இரண் பங்ைக ம், ௪ஏ ஆட் க் ட் களில்

ஒவ்ெவான்ற ற்காக ஒ பங்ைக ம், ௫

உங்கள் பாவநிவிர்த்திக்கான ப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தி, ௬

மாதப்பிறப்பின் சர்வாங்கதகனப ைய ம்,

அதின் உண ப ைய ம், தினந்ேதா ம்

ெச த் ம் சர்வாங்கதகனப ைய ம்,

அதின் உண ப ைய ம், அைவகளின்

ைறைமக்ேகற்ற பானப கைள ம் தவிர,

இைவகைள ம் ெயேகாவா க் ந மண

வாசைனயான சர்வாங்கதகனப யாகச்

ெச த்தேவண் ம். ௭ “இந்த ஏழாம் மாதம்

பத்தாம் ேததி உங்க க் ப் பரி த்த சைப ம்

நாளாக இ க்கேவண் ம்; அதிேல ங்கள்

எந்தஒ ேவைல ம் ெசய்யாமல், உங்கள்

ஆத் மாக்கைளத் தாழ்ைமப்ப த்தி, ௮

ெயேகாவா க் ந மண வாசைனயான

சர்வாங்கதகனப யாக ஒ காைளைய ம்,

ஒ ஆட் க்கடாைவ ம், ஒ வய ைடய

ப தற்ற ஏ ஆட் க் ட் கைள ம்,

௯ அைவகளின் உண ப யாக

எண்ெணயிேல பிைசந்த ெமல் ய மாவிேல

காைளக்காகப் பத்தில் ன் பங்ைக ம்,

அந்த ஒ ஆட் க்கடா க்காக இரண்

பங்ைக ம், ௧0 ஏ ஆட் க் ட் களில்
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ஒவ்ெவான்ற ற்காகப் பத்தில் ஒ

பங்ைக ம், ௧௧ பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தி,

பாவநிவாரணப ைய ம், நிரந்தர

சர்வாங்கதகனப ைய ம், அதின்

உண ப ைய ம், அைவகளின்

பானப கைள ம் தவிர, இைவகைள ம்

ெச த்தேவண் ம். ௧௨ “ஏழாம் மாதம்

பதிைனந்தாம் ேததி உங்க க் ப் பரி த்த

சைப ம் நாளாக இ க்கேவண் ம்;

அதில் சாதாரணமான எந்த ஒ ேவைல ம்

ெசய்யக் டா ; ஏ நாட்கள் ெயேகாவா க் ப்

பண் ைக அ சரிக்கேவண் ம். ௧௩

ங்கள் ெயேகாவா க் ச் கந்த

வாசைன ள்ள சர்வாங்கதகனப யாக

பதின் ன் காைளகைள ம்,

இரண் ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

ஒ வய ைடய ப தற்ற பதினான்

ஆட் க் ட் கைள ம், ௧௪ அைவகளின்

உண ப யாக எண்ெணயிேல பிைசந்த

ெமல் ய மாவிேல அந்தப் பதின் ன்

காைளகளில் ஒவ்ெவான்ற ற்காகப் பத்தில்

ன் பங்ைக ம், அந்த இரண்

ஆட் க்கடாக்களில் ஒவ்ெவான்ற ற்காக

இரண் பங்ைக ம், ௧௫ பதினான்

ஆட் க் ட் களில் ஒவ்ெவான்ற ற்காக ஒ

பங்ைக ம், ௧௬ நிரந்தர தகனப ைய ம்,

அதின் உண ப ைய ம், அதின்

பானப ைய ம் தவிர, பாவநிவாரணப யாக
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ஒ ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம்

ெச த்தேவண் ம். ௧௭ “இரண்டாம்

நாளிேல பன்னிரண் காைளகைள ம்,

இரண் ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

ஒ வய ைடய ப தற்ற பதினான்

ஆட் க் ட் கைள ம், ௧௮ காைளக ம்,

ஆட் க்கடாக்க ம், ஆட் க் ட் க ம்

இ க்கிற எண்ணிக்ைகக் த் த ந்தப

ைறைமயின்ப அைவகளின்

உண ப ைய ம், அைவகளின்

பானப கைள ம், ௧௯ நிரந்தர சர்வாங்க

தகனப ைய ம்,அதின் உண ப ைய ம்,

அைவகளின் பானப கைள ம்

அன்ற , பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம்

ெச த்தேவண் ம். ௨0 “ ன்றாம் நாளிேல

பதிெனா காைளகைள ம், இரண்

ஆட் க்கடாக்கைள ம், ஒ வய ைடய

ப தற்ற பதினான் ஆட் க் ட் கைள ம்,

௨௧ காைளக ம் ஆட் க்கடாக்க ம்

ஆட் க் ட் க ம் இ க்கிற

எண்ணிக்ைகக் த் தக்கதாக ைறைமயின்ப

அைவகளின் உண ப ைய ம்,

அைவகளின் பானப கைள ம், ௨௨

நிரந்தர சர்வாங்க தகனப ைய ம்,

அதின் உண ப ைய ம், அதின்

பானப ைய ம் தவிர, பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம்

ெச த்தேவண் ம். ௨௩ “நான்காம் நாளிேல
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பத் க் காைளகைள ம், இரண்

ஆட் க்கடாக்கைள ம், ஒ வய ைடய

ப தற்ற பதினான் ஆட் க் ட் கைள ம்,

௨௪ காைளக ம், ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஆட் க் ட் க ம் இ க்கிற

எண்ணிக்ைகக் த்தக்கதாக ைறைமயின்ப

அைவகளின் உண ப ைய ம்,

அைவகளின் பானப கைள ம், ௨௫

நிரந்தர சர்வாங்கதகனப ைய ம், அதின்

உண ப ைய ம், அதின் பானப ைய ம்

அன்ற , பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம்

ெச த்தேவண் ம். ௨௬ “ஐந்தாம் நாளிேல

ஒன்ப காைளகைள ம், இரண்

ஆட் க்கடாக்கைள ம், ஒ வய ைடய

ப தற்ற பதினான் ஆட் க் ட் கைள ம்,

௨௭ காைளக ம், ஆட் க்கடாக்க ம்,

ஆட் க் ட் க ம் இ க்கிற

எண்ணிக்ைகக் த்தக்கதாக ைறைமயின்ப

அைவகளின் உண ப ைய ம்,

அைவகளின் பானப கைள ம், ௨௮

நிரந்தர சர்வாங்கதகனப ைய ம், அதின்

உண ப ைய ம், அதின் பானப ைய ம்

அன்ற , பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தேவண் ம்.

௨௯ “ஆறாம் நாளிேல எட் க் காைளகைள ம்,

இரண் ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

ஒ வய ைடய ப தற்ற பதினான்

ஆட் க் ட் கைள ம், ௩0 காைளக ம்,
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ஆட் க்கடாக்க ம், ஆட் க் ட் க ம்

இ க்கிற எண்ணிக்ைகக் த்தக்கதாக

ைறைமயின்ப அைவகளின்

உண ப ைய ம், அைவகளின்

பானப கைள ம், ௩௧ நிரந்தர

சர்வாங்கதகனப ைய ம், அதின்

உண ப ைய ம்,அதின் பானப கைள ம்

தவிர, பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தேவண் ம்.

௩௨ “ஏழாம் நாளிேல ஏ காைளகைள ம்,

இரண் ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

ஒ வய ைடய ப தற்ற பதினான்

ஆட் க் ட் கைள ம், ௩௩ காைளக ம்,

ஆட் க்கடாக்க ம், ஆட் க் ட் க ம்

இ க்கிற எண்ணிக்ைகக் த்தக்கதாக

ைறைமயின்ப அைவகளின்

உண ப ைய ம், அைவகளின்

பானப கைள ம், ௩௪ நிரந்தர

சர்வாங்கதகனப ைய ம், அதின்

உண ப ைய ம், அதின் பானப ைய ம்

தவிர, பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தேவண் ம்.

௩௫ “எட்டாம் நாள் உங்க க் விேசஷ த்த

ஆசரிப் நாளாக இ க்கேவண் ம்; அதில்

சாதாரணமான எந்த ஒ ேவைல ம்

ெசய்யக் டா . ௩௬ அப்ெபா ங்கள்

ெயேகாவா க் ந மண வாசைன ள்ள

தகனமான சர்வாங்கதகனப யாக ஒ

காைளைய ம், ஒ ஆட் க்கடாைவ ம்,
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ஒ வய ைடய ப தற்ற ஏ

ஆட் க் ட் கைள ம், ௩௭ காைள ம்,

ஆட் க்கடா ம், ஆட் க் ட் க ம்

இ க்கிற எண்ணிக்ைகக் த் த ந்தப

ைறைமயின்ப அைவகளின்

உண ப ைய ம், அைவகளின்

பானப கைள ம், ௩௮ நிரந்தர

சர்வாங்கதகனப ைய ம், அதின்

உண ப ைய ம், அதின் பானப ைய ம்

தவிர, பாவநிவாரணப யாக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம் ெச த்தேவண் ம்.

௩௯ “உங்க ைடய ெபா த்தைனகைள ம்,

உங்க ைடய உற்சாகப கைள ம்,

உங்க ைடய சர்வாங்கதகனப கைள ம்,

உங்க ைடய உண ப கைள ம்,

உங்க ைடய பானப கைள ம்,

உங்க ைடய சமாதானப கைள ம்

அன்ற , ங்கள் உங்க ைடய

பண் ைககளிேல ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தேவண் யைவகள்இைவகேளஎன்

ெசால் என்றார். ௪0 ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம் ேமாேசஇஸ்ரேவல்

மக்க க் ச் ெசான்னான்.

௩0

ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

ேகாத்திரங்களின் தைலவர்கைள

ேநாக்கி: “ெயேகாவா கட்டைளயி வ

என்னெவன்றால்: ௨ “ஒ வன் ெயேகாவா க்

எந்த ஒ ெபா த்தைன ெசய்தா ம்,

அல்ல எந்த ஒ காரியத்ைதச் ெசய் ம்ப
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ஆைணயிட் த் தன் ைடய ஆத் மாைவ

நிபந்தைனக் உட்ப த்திக்ெகாண்டா ம்,

அவன் ெசால்தவறாமல் தன் ைடய

வாயி ந் றப்பட்ட வாக்கின்ப ெயல்லாம்

ெசய்யேவண் ம். ௩ தன் ைடய தகப்பன்

ட் க்கிற ஒ ெபண்பிள்ைள

தன் ைடயசி வயதிேலெயேகாவா க் ப்

ெபா த்தைனச்ெசய் எந்தஒ காரியத்ைதச்

ெசய் ம்ப தன் ைடய ஆத் மாைவ

நிபந்தைனக் உட்ப த்திக்ெகாண்டால், ௪

அவள் ெசய்த ெபா த்தைனைய ம்,

அவள் ெசய் ெகாண்ட நிபந்தைனைய ம்

அவ ைடய தகப்பன் ேகட் ம் அவ க்

ஒன் ம் ெசால்லாமல் இ ப்பானானால், அவள்

ெசய்த எல்லாப் ெபா த்தைனக ம் அவள்

தன் ைடய ஆத் மாைவ நிபந்தைனக்

உட்ப த்திக்ெகாண்ட நிபந்தைன ம்

நிைறேவறேவண் ம். ௫ அவள் ெசய்த

ெபா த்தைனகைள ம், அவள் ெசய் ம்ப

தன் ைடய ஆத் மாைவ நிபந்தைனக்

உட்ப த்தின நிபந்தைனைய ம்

அவ ைடய தகப்பன் ேகட்கிற நாளில்

அவன் ேவண்டாம் என் த த்தால், அ

நிைறேவறேவண் யதில்ைல; அவ ைடய

தகப்பன் ேவண்டாம் என் த த்தப யால்,

ெயேகாவாஅைதஅவ க் மன்னிப்பார். ௬

அவள் ெபா த்தைன ெசய் ம்ேபா ம்,

தன் ைடய உத கைளத் திறந்

தன் ைடய ஆத் மாைவ நிபந்தைனக்
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உட்ப த்திக்ெகாள் ம்ேபா ம், அவ க்

கணவன் இ ந்தால், ௭ அப்ெபா

அவ ைடய கணவன்அைதக் ேகட் ந் ம்,

அைதக் ேகள்விப்ப கிற நாளில் அவ க்

ஒன் ம் ெசால்லாமல் இ ந்தால், அவ ைடய

ெபா த்தைனக ம் அவள் தன் ைடய

ஆத் மாைவ நிபந்தைனக் உட்ப த்தின

நிபந்தைன ம் நிைறேவறேவண் ம். ௮

அவ ைடய கணவன் அைதக் ேகட்கிற

நாளில் அவன் ேவண்டாம் என் த த் ,

அவள் ெசய்த ெபா த்தைன ம் அவள்

தன் ைடய ஆத் மாைவ நிபந்தைனக்

உட்ப த்திக்ெகாண்ட நிபந்தைன ம்

ெசல்லாதப ெசய்தாெனன்றால்,

அப்ெபா ெயேகாவா அைத அவ க்

மன்னிப்பார். ௯ ஒ விதைவயாவ ,

தள்ளப்பட் ப்ேபான ஒ ெபண்ணாவ

தன் ைடயஆத் மாைவஎந்த நிபந்தைனக்

உட்ப த்திக்ெகாள் கிறாேளா அந்த

நிபந்தைன நிைறேவறேவண் ம். ௧0

அவள் தன் ைடய கணவ ைடய ட் ல்

எந்த ஒ ெபா த்தைன ெசய்தா ம்,

அல்ல எந்த ஒ காரியத்ைதச் ெசய் ம்ப

ஆைணயிட் த் தன் ைடய ஆத் மாைவ

நிபந்தைனக் உட்ப த்திக்ெகாண்டா ம், ௧௧

அவ ைடய கணவன் அைதக் ேகட் ம்

அவ க் அைத ேவண்டாெமன் த க்காமல்

ம னமாகஇ ந்தால், அவள் ெசய்த எல்லாப்

ெபா த்தைனக ம், அவள் தன் ைடய
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ஆத் மாைவ நிபந்தைனக் உட்ப த்தின

எல்லா நிபந்தைனக ம் நிைறேவறேவண் ம்.

௧௨அவ ைடயகணவன்அைவகைளக்ேகட்ட

நாளில் அைவகைளச் ெசல்லாதப

ெசய்தால், அப்ெபா அவள் ெசய்த

ெபா த்தைனக ம், அவள் தன் ைடய

ஆத் மாைவ நிபந்தைனக் உட்ப த்தின

நிபந்தைனையக் ற த் அவள்

வாயி ந் றப்பட்டெதான் ம்

நிைறேவறேவண் யதில்ைல; அவ ைடய

கணவன் அைவகைளச் ெசல்லாதப

ெசய்ததினாேலெயேகாவாஅைதஅவ க்

மன்னிப்பார். ௧௩எந்தப் ெபா த்தைனைய ம்,

ஆத் மாைவத் தாழ்ைமப்ப த் ம்ப

ெசய்யப்பட்ட எந்த ஆைணைய ம்,

அவ ைடய கணவன் உ திப்ப த்த ம்

ம், ெசல்லாதப ெசய்ய ம் ம். ௧௪

அவ ைடய கணவன் ஒ நா ம் அவ க்

ஒன் ம் ெசால்லாமல் இ ந்தால், அவன்

அவ ைடய எல்லாப் ெபா த்தைனகைள ம்,

அவள் ெபயரி க்கிறஅவ ைடயஎல்லா

நிபந்தைனகைள ம் உ திப்ப த் கிறான்;

அவன் அைதக் ேகட்ட நாளிேல அவ க்

ஒன் ம் ெசால்லாமல்ேபானதினால்,

அைவகைளஉ திப்ப த் கிறான். ௧௫அவன்

அைவகைளக் ேகட்டபின் ெசல்லாதப

ெசய்தால், அவ ைடயஅக்கிரமத்ைதஅவன்

மப்பான் என்றார். ௧௬ கணவைன ம்,

மைனவிைய ம், தகப்பைன ம்,



எண்ணாகமம் 700

தகப்ப ைடய ட் ல் சி வயதில் இ க்கிற

அவ ைடயமகைள ம் ற த் , ெயேகாவா

ேமாேசக் விதித்த கட்டைளகள்இைவகேள.

௩௧

ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௨ “இஸ்ரேவல் மக்க க்காக

தியானியர்களிடத்தில் பழவாங் ; அதின்

பின் உன் ைடய மக்களிடத்தில்

ேசர்க்கப்ப வாய்” என்றார். ௩ அப்ெபா

ேமாேச மக்கைள ேநாக்கி: “ெயேகாவாக்காக

தியானியர்களிடம் பழவாங்கத்தக்க,

உங்களில் அவர்கள்ேமல் த்தத்திற் ப்

ேபா ம்ப யாக மனிதர்கைளப்

பிரித்ெத ங்கள். ௪ இஸ்ரேவலர்க ைடய

எல்லாக் ேகாத்திரங்களி ம் ஒவ்ெவா

ேகாத்திரத்தில் 1,000 ேபைர த்தத்திற்

அ ப்பேவண் ம்” என்றான். ௫அப்ப ேய

இஸ்ரேவலர்களாகியஅேநகம்ஆயிரங்களில்,

ஒவ்ெவா ேகாத்திரத்தில் ஆயிரமாயிரம்

ேபராகப் 12,000 ேபர் த்தத்திற்

ஆயத்தமாக நி த்தப்பட்டார்கள். ௬

ேமாேச அவர்கைள ம் ஆசாரியனாகிய

எெலயாசாரின் மகன் பிெனகாைச ம்

த்தத்திற் அ ப் ம்ேபா , அவ ைடய

ைகயிேல பரி த்த ெபா ட்கைள ம்,

ெதானிக் ம் ரிைககைள ம்

ெகா த் அ ப்பினான். ௭ ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப அவர்கள்

தியானியர்க டன் த்தம்ெசய் ,ஆண்கள்

எல்ேலாைர ம் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௮
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அவர்கைளக் ெகான் ேபாட்ட ம்

அல்லாமல், தியானியர்களின் ஐந்

ராஜாக்களாகியஏவி, ேரக்ேகம், ர்,ஊர், ேரபா

என்பவர்கைள ம் ெகான் ேபாட்டார்கள்.

ேபேயாரின் மகனாகிய பிேலயாைம ம்

பட்டயத்தினாேல ெகான் ேபாட்டார்கள். ௯

அன்ற ம் இஸ்ரேவல் இரா வம்

தியானியர்களின் ெபண்கைள ம்

ழந்ைதகைள ம் சிைறபி த் ,

அவர்க ைடய ம க வன்களாகிய

ஆ மா கள் யாைவ ம், மற்ற ெசாத் கள்

அைனத்ைத ம் ெகாள்ைளயிட் , ௧0அவர்கள்

யி ந்தஊர்கள் ேகாட்ைடகள் யாைவ ம்

அக்கினியால் ட்ெடரித் , ௧௧ தாங்கள்

ெகாள்ைளயிட்ட ெபா ள்கைள ம் தாங்கள்

பி த்த மனிதர்கள் ம கங்கள்அைனத்ைத ம்

ேசர்த் , ௧௨ சிைறப்பி க்கப்பட்ட

மனிதர்கைள ம், ம கங்கைள ம்,

ெகாள்ைளயிட்ட ெபா ள்கைள ம்,

எரிேகாவின் அ கி ள்ள ேயார்தா க்

இக்கைரயில் ேமாவாபின் சமெவளிகளி ள்ள

காம ந்த ேமாேசயினிடத்திற் ம்,

ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரினிட ம்,

இஸ்ரேவல் மக்களாகிய சைபயாரிட ம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௩ ேமாேச ம்

ஆசாரியனாகிய எெலயாசா ம் சைபயின்

பிர க்கள்எல்ேலா ம்அவர்கைளச் சந்திக்க

காம ற் ெவளிேய றப்பட் ப்ேபானார்கள்.

௧௪ அப்ெபா ேமாேச த்தத்தி ந்



எண்ணாகமம் 702

வந்த ஆயிரம்ேப க் த் தைலவர்க ம்,

ேப க் த் தைலவர்க மாகிய

ேசனாபதிகள்ேமல் ேகாபங்ெகாண் , ௧௫

அவர்கைள ேநாக்கி: “ெபண்கள் எல்ேலாைர ம்

உயிேரா விட் விட் ர்களா? ௧௬ ேபேயாரின்

சங்கதியிேல பிேலயாம ன் ஆேலாசைனயினால்

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவா க்

விேராதமாகத் ேராகம்ெசய்யக் காரணமாக

இ ந்தவர்கள் இவர்கள்தாேன; அதினால்

ெயேகாவாவின் சைபயிேல வாைத ம்

ேநரிட்டேத. ௧௭ ஆைகயால் ழந்ைதகளில்

எல்லாஆண்பிள்ைளகைள ம்,ஆண்ெதாடர்

ெகாண் ள்ள எல்லா ெபண்கைள ம்

ெகான் ேபா ங்கள். ௧௮ ெபண்களில்

ஆண்ெதாடர் அறயாத எல்லாப்

ெபண்பிள்ைளகைள ம் உங்க க்காக

உயிேரா ைவ ங்கள். ௧௯ பின் ங்கள்

ஏ நாட்கள் காம ற் ெவளிேய தங் ங்கள்;

மனித உயிைரக் ெகான்றவர்க ம்.

ெவட் ண்டவர்கைளத் ெதாட்டவர்க மாகிய

ங்கள் யாவ ம் ன்றாம் நாளி ம்

ஏழாம் நாளி ம் உங்கைள ம் உங்களால்

சிைறபி க்கப்பட்டவர்கைள ம் த்திகரித் ,

௨0 அந்தப்ப ேய எல்லா ஆைடகைள ம்,

ேதாலால் ெசய்த க விகைள ம்,

ெவள்ளாட் யினால் ெநய்தைவகைள ம்,

மரச்சாமான்கைள ம் த்திகரிக்கேவண் ம்”

என்றான். ௨௧ஆசாரியனாகிய எெலயாசா ம்

த்தத்திற் ப் ேபாய்வந்த பைட ரர்கைள
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ேநாக்கி: “ெயேகாவா ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்ட

விதிப்பிரமாணம் என்னெவன்றால்: ௨௨

அக்கினிக் நிற்கத்தக்கைவகளாகிய

ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இ ம் ,

தகரம், ஈயம் ஆகிய இைவகெளல்லாம்

த்தமா ம்ப , ௨௩ அைவகைள

அக்கினியிேல ேபாட் எ க்கேவண் ம்;

ட் க்கழ க் ம் தண் ரா ம் அைவகள்

த்திகரிக்கப்படேவண் ம்; அக்கினிக் நிற்கத்

தகாதைவகள் எல்லாம் தண் ரினால்

த்தம் ெசய்யேவண் ம். ௨௪ ஏழாம்

நாளில் உங்க ைடய ஆைடகைளத்

ேதாய்க்கேவண் ம்; அப்ெபா

த்தமாக இ ப் ர்கள்; பின் ங்கள்

காம ற் ள் வரலாம்” என்றான். ௨௫

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨௬

“பி த் க்ெகாண் வரப்பட்ட மனிதர்கைள ம்

ம கங்கைள ம் ம் ஆசாரியனாகிய

எெலயாசா ம் சைபயி ைடய

ன்ேனார்களாகிய தைலவர்க ம்

கணக்கிட் , ௨௭ ெகாள்ைளயிடப்பட்டைத

இரண் பங்காகப் பங்கிட் , த்தத்திற் ப்

பைடெய த் ப்ேபானவர்க க் ம்

சைபயைனத்திற் ம் ெகா ங்கள். ௨௮ ேம ம்

த்தத்திற் ப் ேபான பைட ரர்களிடத்தில்

ெயேகாவாக்காக மனிதர்களி ம், மா களி ம்,

க ைதகளி ம், ஆ களி ம் ஐந் ற்ற ற்

ஒ ம கம் தமாக வரி வாங்கி, ௨௯

அவர்க ைடய பாதிப்பங்கில் எ த் ,
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ெயேகாவா க் ஏெற த் ப்பைடக் ம்

பைடப்பாகஆசாரியனாகிய எெலயாசா க்

ெகா க்கேவண் ம். ௩0இஸ்ரேவல்மக்களின்

பாதிப்பங்கிேலா மனிதர்களி ம், மா கள்,

க ைதகள், ஆ களாகிய எல்லா வித

ம கங்களி ம், ஐம்பதிற் ஒன் தமாக

வாங்கி, அைவகைளக் ெயேகாவா ைடய

வாசஸ்தலத்தின் காவைலக்காக் ம்

ேலவியர்க க் க் ெகா க்கேவண் ம்”

என்றார். ௩௧ ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப , ேமாேச ம்ஆசாரியனாகிய

எெலயாசா ம் ெசய்தார்கள். ௩௨பைட ரர்கள்

ெகாள்ைளயிட்ட ெபா ளில், 6,75,000

ஆ க ம், ௩௩ 72,000 மா க ம், ௩௪

61,000 க ைதக ம் தியாக இ ந்த .

௩௫ ஆ டன் உட ற க்ெகாள்ளாத

ெபண்களில் 32,000 ேபர் இ ந்தார்கள். ௩௬

த்தம்ெசய்யப் ேபானவர்க க் க் கிைடத்த

பாதிப்பங்கின் ெதாைகயாவ : ஆ கள்

3,37,500. ௩௭இந்தஆ களிேல ெயேகாவா க்

வரியாக வந்த 675. ௩௮ மா கள் 36,000;

அைவகளில் ெயேகாவா க் வரியாக வந்த

72. ௩௯ க ைதகள் 30,500; அைவகளில்

ெயேகாவாவின் ப தியாக வந்த 61. ௪0

மனிதஉயிர்கள் 16,000 ேபர்; அவர்களில்

ெயேகாவா க் வரியாக வந்தவர்கள் 32

ேபர். ௪௧ ெயேகாவா க் ஏெற த் ப்

பைடக் ம்அந்தப் ப திைய, ேமாேச ெயேகாவா

தனக் க் கட்டைளயிட்டப .ஆசாரியனாகிய
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எெலயாசாரிடம் ெகா த்தான். ௪௨ த்தம்ெசய்த

ேபர்க க் ம் இஸ்ரேவல் மக்க க் ம்

ேமாேச பாதி பாதியாகப் பங்கிட்டதின்ப

சைபயா க் வந்த பாதிப்பங்காவ : ௪௩

ஆ களில் 3,37,500 ௪௪மா களில் 36,000, ௪௫

க ைதகளில் 30,500, ௪௬ மனிதஉயிர்களில்

16,000 ேப ேம. ௪௭ இஸ்ரேவல் மக்களின்

பாதிப்பங் க் வந்தஇந்த மனிதஉயிர்களி ம்

ம கங்களி ம் ேமாேச ஐம்பதிற்

ஒன் தமாக, எ த் அைவகைளக்

ெயேகாவா தனக் க் கட்டைளயிட்டப ,

ெயேகாவா ைடயவாசஸ்தலத்தின் காவைலக்

காக்கிற ேலவியர்க க் க் ெகா த்தான். ௪௮

பின் ஆயிரம்ேப க் த் தைலவர்க ம்

ேப க் த் தைலவர்க மான

அதிகாரிகள் ேமாேசயிடம் வந் , ௪௯ “உம

ஊழயக்காரராகிய நாங்கள் எங்க ைடய

ைகயின் ழ க்கிற த்தமனிதர்கைள

கணக் பார்த்ேதாம்; அவர்க க் ள்ேள

ஒ ஆ ம் ைறயவில்ைல. ௫0

ஆைகயால், ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

எங்க ைடய ஆத் மாக்க க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ெசய்வதற்காக, எங்க க் க்

கிைடத்த ெபாற்பணிகளாகிய

காலணிகைள ம், ைக அணிகைள ம்,

ேமாதிரங்கைள ம், காதணிகைள ம்,

காப் கைள ம் ெயேகாவா க் க்

காணிக்ைகயாகக் ெகாண் வந்ேதாம்”

என்றார்கள். ௫௧ அப்ெபா ேமாேச ம்
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ஆசாரியனாகிய எெலயாசா ம் எல்லாவித

ேவைலப்பா ள்ள ெபா ட்களான அந்தப்

ெபான் ஆபரணங்கைள அவர்களிடத்தில்

வாங்கினார்கள். ௫௨இப்ப ஆயிரம்ேப க் த்

தைலவர்களானவர்களா ம் ேப க் த்

தைலவர்களானவர்களா ம் ெயேகாவா க்

ஏெற த் ப் பைடக் ம் காணிக்ைகயாகச்

ெச த்தப்பட்ட ெபான் வ ம் பதினா

ஆயிரத் எ ற் ஐம்ப ேசக்கல் நிைறயாக

இ ந்த . ௫௩ த்தத்திற் ப் ேபானமனிதர்கள்

ஒவ்ெவா வ ம் தங்கள் தங்க க்காக

ெகாள்ைளயிட் ந்தார்கள். ௫௪ அந்தப்

ெபான்ைன ேமாேச ம் ஆசாரியனாகிய

எெலயாசா ம் ஆயிரம் ேப க் த்

தைலவர்களானவர்களின் ைகயி ம்,

ேப க் த் தைலவர்களானவர்களின்

ைகயி ம் வாங்கி, இஸ்ரேவல் மக்க க்

ஞாபகக் றயாக ஆசரிப் க் டாரத்திேல

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் ெகாண் வந்

ைவத்தார்கள்.

௩௨

பன், காத் சந்ததிக் ம் ஆ மா கள்

மக ம் திரளாக இ ந்த ; அவர்கள் யாேசர்

ேதசத்ைத ம் ேலயாத் ேதசத்ைத ம்

பார்த்தேபா ,அ ஆ மா க க் த் த ந்த

இடெமன் கண்டார்கள். ௨ஆைகயால் பன்

சந்ததி ம் காத் சந்ததி ம் வந் , ேமாேசைய ம்

ஆசாரியனாகியஎெலயாசாைர ம் சைபயின்

பிர க்கைள ம் ேநாக்கி: ௩ “ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் சைபக் ன்பாக றய த்த
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அதேராத், ேபான், யாேசர், நிம்ரா, எஸ்ேபான்,

எெலயாெல, ேசபாம், ேநேபா, ெபேயான்

என் ம் பட்டணங்கைளச் ேசர்ந்த நாடான

ஆ மா க க் த் த ந்த இடம். ௪ உம

அ யார்க க் ஆ மா கள் உண் . ௫

“உம் ைடய கண்களில் எங்க க் த் தய

கிைடத்ததானால், எங்கைள ேயார்தான் நதிக்

அப் றம் கடந் ேபாகச்ெசய்வாராக; இந்த

நாட்ைட உம அ யார்க க் க் ெசாந்த

நிலமாக ெகா க்கேவண் ம்” என்றார்கள். ௬

அப்ெபா ேமாேச காத் சந்ததிைய ம்

பன் சந்ததிைய ம் ேநாக்கி: “உங்கள்

சேகாதரர்கள் த்தத்திற் ப் ேபா ம்ேபா ,

ங்கள் இங்ேக இ ப் ர்கேளா? ௭ ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் மக்க க் ெகா த்த ேதசத்திற்

அவர்கள் ேபாகாதப , ங்கள் அவர்கள்

இ தயத்ைதத் திடனற் ப்ேபாகச்ெசய்கிற

ஏன்? ௮ அந்த ேதசத்ைதப் பார்ப்பதற்

நான் உங்க ைடய தகப்பன்மார்கைள

காேதஸ்பர்ேனயாவி ந் அ ப்பினேபா

அவர்க ம் இப்ப ேய ெசய்தார்கள். ௯

அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக் வைர

ேபாய், அத்ேதசத்ைதப் பார்த் வந் ,

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவா தங்க க் க்

ெகா த்த ேதசத்திற் ப் ேபாகாதப அவர்கள்

இ தயத்ைதத் திடனற் ப்ேபாகச்ெசய்தார்கள்.

௧0அதினால் ெயேகாவாஅந்த நாளிேல ேகாபம்

வந்தவராகி: ௧௧ உத்தமமாக என்ைனப்

பின்பற்றனேகேனசியனானஎப் ன்ேனயின்
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மகன் காேல ம், னின் மகன் ேயா வா ம்

தவிர, ௧௨ எகிப்தி ந் வந்தவர்களில்

இ ப வய தல் அதற் ேமற்பட்ட

மனிதர்களில் ஒ வ ம் என்ைனஉத்தமமாகப்

பின்பற்றாதப யால், அவர்கள் நான்

ஆபிரகா க் ம், ஈசாக் க் ம், யாக்ேகா க் ம்

ஆைணயிட் க்ெகா த்த ேதசத்ைதக்

காண்பதில்ைலஎன் ஆைணயிட் க்கிறார்.

௧௩ அப்ப ேய ெயேகாவா ைடய ேகாபம்

இஸ்ரேவ ன் ேமல் வந்த ; ெயேகாவா ைடய

ச கத்தில் ங் ெசய்தஅந்தச் சந்ததிெயல்லாம்

அழ ந் ேபா ம்வைர அவர்கைள

வனாந்திரத்திேல 40 வ டங்கள்

அைலயச்ெசய்தார். ௧௪ இப்ெபா ம்

இேதா இஸ்ரேவலர்களின் ேமல் இ க் ம்

ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின் க ைமைய

இன் ம் அதிகரிக்கச்ெசய் ம்ப ,

ங்கள் உங்க ைடய தகப்பன்களின்

இடத்திேல பாவ ள்ள ெப ங் ட்டமாக

எ ம்பியி க்கி ர்கள். ௧௫ ங்கள்

அவைரவிட் ப் பின்வாங்கினால், அவர்

இன் ம் அவர்கைள வனாந்திரத்தில்

இ க்கச்ெசய்வார்; இப்ப ங்கள் இந்த

மக்கைளெயல்லாம் அழயச்ெசய் ர்கள்”

என்றான். ௧௬ அப்ெபா அவர்கள்

அவன் அ கில் வந் : “எங்க ைடய

ஆ மா க க்காகத் ெதா வங்கைள ம்,

எங்க ைடய பிள்ைளக க்காகப்

பட்டணங்கைள ம் இங்ேக கட் ேவாம்.
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௧௭ நாங்கேளா இஸ்ரேவலர்க ைடய

ரா வத்ைத அவர்கள் இடத்திேல

ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்க் ம்வைர ம்,

த்தத்திற் ஆயத்தமாக விரத்ேதா

அவர்க க் ன்பாக நடப்ேபாம்;

எங்க ைடய பிள்ைளகள் இத்ேதசத்

மக்களின் ெபா ட் பா காப்பான

பட்டணங்களிேல யி க்கக்

ேகட் க்ெகாள் கிேறாம். ௧௮ இஸ்ரேவல்

மக்கள் எல்ேலா ம் தங்கள்தங்கள்

தந்தரத்ைதச் தந்தரித் க்ெகாள் ம்

வைரக் ம், நாங்கள் எங்க ைடய

க க் த் தி ம் வதில்ைல. ௧௯

ேயார்தா க் இப் றத்தில் கிழக்ேக

எங்க க் ச் தந்தரம் உண்டானப யினாேல,

நாங்கள் அவர்கேளா ேயார்தா க்

அக்கைரயி ம், அதற் அப் றத்தி ம்

தந்தரம் வாங்கமாட்ேடாம்” என்றார்கள்.

௨0 அப்ெபா ேமாேச அவர்கைள

ேநாக்கி: “ ங்கள் இந்த வார்த்ைதயின்ப

ெசய் , ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்

த்தத்திற் ஆயத்தமாகி, ௨௧ ெயேகாவா

தம் ைடய எதிரிகைளத் தம் ைடய

கத்திற் ன்னின் ரத்திவி ம்வைர,

ங்கள் எல்ேலா ம் அவ ைடய ச கத்தில்

த்தத்திற் ஆயத்தமாக ேயார்தாைனக்

கடந் ேபா ர்களானால், ௨௨ அந்த ேதசம்

ெயேகாவா க் ன்பாக கிைடத்தபின் ,

ங்கள் தி ம்பி வந் , ெயேகாவா க்
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ன்பாக ம், இஸ்ரேவலர்க க்

ன்பாக ம், ற்றம ல்லாமல் இ ப் ர்கள்;

அதற் ப்பின் இந்த ேதசம் ெயேகாவா க்

ன்பாக உங்க க் ச் ெசாந்தமா ம். ௨௩

ங்கள் இப்ப ச் ெசய்யாமல்ேபானால்,

ெயேகாவா க் எதிராகப் பாவம்

ெசய்தவர்களாக இ ப் ர்கள்; உங்கள்

பாவம் உங்கைளத் ெதாடர்ந் பி க் ம்

என் நிச்சயமாக அற ங்கள். ௨௪

உங்க ைடய பிள்ைளக க்காகப்

பட்டணங்கைள ம், உங்க ைடய

ஆ மா க க்காகத் ெதா வங்கைள ம்

கட் , உங்க ைடய வாய்ெமாழயின்ப ேய

ெசய் ங்கள்” என்றான். ௨௫அப்ெபா காத்

சந்ததி ம் பன் சந்ததி ம் ேமாேசைய

ேநாக்கி: “எங்க ைடய ஆண்டவன்

கட்டைளயிட்டப உம ஊழயக்காரராகிய

நாங்கள் ெசய்ேவாம். ௨௬ எங்க ைடய

பிள்ைளக ம்எங்க ைடயமைனவிக ம்,

எங்க ைடய ஆ மா தலான

எங்க ைடய எல்லா ம க வன்கேளா ம்,

இங்ேக ேலயாத்தின் பட்டணங்களில்

இ ப்பார்கள். ௨௭உம ஊழயக்காரர்களாகிய

நாங்கேளா எங்க ைடய ஆண்டவன்

ெசான்னப , ஒவ்ெவா வ ம் த்தத்திற்

ஆயத்தமாக, ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்

த்தத்திற் ப் ேபாேவாம்” என்றார்கள். ௨௮

அப்ெபா ேமாேச அவர்க க்காக

ஆசாரியனாகிய எெலயாசா க் ம், னின்
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மகனாகிய ேயா வா க் ம், இஸ்ரேவல்

மக்க ைடய ேகாத்திர பிதாக்களாகிய

தைலவர்க க் ம் கட்டைளயிட் : ௨௯ “காத்

சந்ததி ம் பன் சந்ததி ம் அவரவர்

ெயேகாவா ைடய ச கத்தில் த்தத்திற்

ஆயத்தமாக உங்கேளா ட ேயார்தாைனக்

கடந் ேபானால், அந்த ேதசம் உங்க க்

கிைடத்தபின் , அவர்க க் க் ேலயாத்

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாகக் ெகா க்கக்கட ர்கள்.

௩0 உங்கேளா ட த்த ரர்களாகக்

கடந் ேபாகாமல் இ ந்தார்கேளயானால்,

அவர்கள்உங்கள் ந ேவகானான் ேதசத்திேல

தந்தரம்அைடயேவண் ம்” என்றான். ௩௧காத்

சந்ததி ம் பன் சந்ததி ம் ம ெமாழயாக:

“உம் ைடயஊழயக்காரர்களாகிய நாங்கள்

ெயேகாவா எங்க க் ச் ெசான்னப ேய

ெசய்ேவாம். ௩௨ ேயார்தா க் இக்கைரயிேல

எங்கள் தந்தரத்தின் ெசாந்தநிலம் எங்க க்

உரியதா ம்ப நாங்கள் ெயேகாவா ைடய

ச கத்தில் த்தத்திற் ஆயத்தமாகி கானான்

ேதசத்திற் ப் ேபாேவாம்” என்றார்கள். ௩௩

அப்ெபா ேமாேச காத் சந்ததிக் ம்,

பன் சந்ததிக் ம், ேயாேசப்பின் மகனாகிய

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தா க் ம்,

எேமாரிய ைடய ராஜாவாகிய ேகானின்

ராஜ்ஜயத்ைத ம், பாசா ைடய

ராஜாவாகிய ஓகின் ராஜ்ஜயத்ைத ம்,

அைவகைளச் ேசர்ந்த ேதசங்கைள ம்

அைவகளின் எல்ைலையச் ற்ற ள்ள
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பட்டணங்கைள ம் ெகா த்தான். ௩௪

பின் காத் சந்ததியார் ேபான், அதேராத்

ஆேராேவர், ௩௫ஆத்ேராத், ேசாபான், யாேசர்,

ெயாகிேபயா, ௩௬ ெபத்நிம்ரா, ெபத்தாரன்

என் ம் பா காப்பான பட்டணங்கைள ம்

ஆட் த்ெதா வங்கைள ம் கட் னார்கள். ௩௭

பன் சந்ததியார் எஸ்ேபான், எெலயாெல,

ரியத்தா ம், ௩௮ ெபயர்கள் மாற்றப்பட்ட

ேநேபா, பாகால்ெமேயான், ப்மா

என்பைவகைளக் கட் , தாங்கள் கட் ன

பட்டணங்க க் ேவ ெபயர்கைளக்

ெகா த்தார்கள். ௩௯மனாேசயின் மகனாகிய

மா ரின் சந்ததி ேலயாத்திற் ப் ேபாய், அைதக்

கட் க்ெகாண் , அதி ந்த எேமாரியர்கைளத்

ரத்திவிட்டார்கள். ௪0 அப்ெபா ேமாேச

ேலயாத்ைத மனாேசயின் மகனாகிய

மா க் க் ெகா த்தான்; அவர்கள் அதிேல

ேயறனார்கள். ௪௧மனாேசயின் மகனாகிய

யா ர் ேபாய்,அவர்க ைடயகிராமங்கைளக்

கட் க்ெகாண் , அைவக க் யா ர்

என் ெபயரிட்டான். ௪௨ ேநாபாக் ேபாய்,

ேகனாத்ைத ம், அதின் கிராமங்கைள ம்

கட் க்ெகாண் , அதற் த் தன் ைடய

ெபயரின்ப ேநாபாக் என் ெபயரிட்டான்.

௩௩

ேமாேச ஆேரான் என்பவர்க ைடய

ைகயின் ழ்த் தங்கள்தங்கள்

இரா வங்களின்ப எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்ட இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

பயணங்களின் விபரம்: ௨ ேமாேச தனக் க்
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ெயேகாவா கட்டைளயிட்டப அவர்கள்

றப்பட்ட ைறயாக அவர்க ைடய

பயணங்கைள எ தினான்; அவர்கள்

ஒவ்ெவா இடங்களி ந் றப்பட்

பயணித்த பயணங்களாவன: ௩

தலாம் மாதத்தின் பதிைனந்தாம்

ேததியிேல அவர்கள் ராமேசைச விட் ப்

றப்பட்டார்கள்; பஸ்கா க் ம நாளிேல,

எகிப்தியர்கள் எல்ேலா ம் பார்க்க,

இஸ்ரேவல் மக்கள் பலத்தைக டன்

றப்பட்டார்கள். ௪ அப்ெபா

எகிப்தியர்கள் ெயேகாவா தங்க க் ள்ேள

அழ த்த த்தபிள்ைளகைளெயல்லாம்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவர்க ைடய

ெதய்வங்களின் ெபயரி ம் ெயேகாவா

திெச த்தினார். ௫ பின் இஸ்ரேவல்

மக்கள் ராமேசசி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

க்ேகாத்திேல காம ட்டார்கள். ௬

க்ேகாத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

வனாந்திரத்தின் எல்ைலயி க்கிற

ஏத்தாம ேல காம ட்டார்கள். ௭

ஏத்தாம ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

பாகால்ெசேபா க் எதிராக இ க்கிற ஈேராத்

பள்ளத்தாக்கின் ன்ன க் த் தி ம்பி,

ம க்ேதா க் ன்பாக காம ட்டார்கள். ௮

ஈேராத்ைத விட் ப் றப்பட் , ச த்திரத்ைத

ந வாகக் கடந் வனாந்திரத்திற் ப் ேபாய்,

ஏத்தாம் வனாந்திரத்திேல ன் நாட்கள்

பயணம்ெசய் , மாராவிேல காம ட்டார்கள்.
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௯ மாராவி ந் றப்பட் , ஏ க் ப்

ேபானார்கள்; ஏ ம ேல பன்னிரண்

ற் க ம் எ ப ேப ச்சமரங்க ம்

இ ந்த ; அங்ேக காம ட்டார்கள். ௧0

ஏ ம ந் றப்பட் , சிவந்த ச த்திரத்தின்

அ ேக காம ட்டார்கள். ௧௧ சிவந்த

ச த்திரத்ைதவிட் ப் றப்பட் ப்ேபாய், ன்

வனாந்திரத்திேல காம ட்டார்கள். ௧௨ ன்

வனாந்திரத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ெதாப்காவிேல காம ட்டார்கள். ௧௩

ெதாப்காவி ந் றப்பட் ப் ேபாய்,

ஆ சிேல காம ட்டார்கள். ௧௪

ஆ சி ந் றப்பட் ப்ேபாய், ெரவி ம ேல

காம ட்டார்கள். அங்ேக மக்க க் க்

க்கத் தண் ர் இல்லாமல் இ ந்த . ௧௫

ெரவி ம ந் றப்பட் ப்ேபாய், னாய்

வனாந்திரத்திேல காம ட்டார்கள். ௧௬ னாய்

வனாந்திரத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

கிப்ேராத் அத்தாவிேல காம ட்டார்கள். ௧௭

கிப்ேராத்அத்தாவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ஆஸேராத்திேல காம ட்டார்கள். ௧௮

ஆஸேராத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ரித்மாவிேல காம ட்டார்கள். ௧௯

ரித்மாவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ரிம்ேமான்ேபேரசிேல காம ட்டார்கள். ௨0

ரிம்ேமான்ேபேரசி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ப்னாவிேல காம ட்டார்கள். ௨௧

ப்னாவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

சாவிேல காம ட்டார்கள். ௨௨ சாவி ந்
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றப்பட் ப்ேபாய், ேகலத்தாவிேல

காம ட்டார்கள். ௨௩ ேகலத்தாவி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், சாப்ேபர் மைலயிேல

காம ட்டார்கள். ௨௪ சாப்ேபர் மைலயி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், ஆரதாவிேல

காம ட்டார்கள். ௨௫ ஆரதாவி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், மக்ெகேலாத்திேல

காம ட்டார்கள். ௨௬மக்ெகேலாத்தி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், தாகாத்திேல

காம ட்டார்கள். ௨௭ தாகாத்தி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், தாராகிேல காம ட்டார்கள்.

௨௮ தாராகி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ம த்காவிேல காம ட்டார்கள். ௨௯

ம த்காவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

அஸ்ேமானாவிேல காம ட்டார்கள். ௩0

அஸ்ேமானாவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ேமாெசேராத்திேல காம ட்டார்கள். ௩௧

ேமாெசேராத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ெபெனயாக்கானிேல காம ட்டார்கள். ௩௨

ெபெனயாக்கானி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

கித்காத் மைலயிேல காம ட்டார்கள். ௩௩

கித்காத் மைலயி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ேயாத்பாத்தாவிேல காம ட்டார்கள். ௩௪

ேயாத்பாத்தாவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

எப்ேரானாவிேல காம ட்டார்கள். ௩௫

எப்ேரானாவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

எசிேயான் ேகேபரிேல காம ட்டார்கள். ௩௬

எசிேயான் ேகேபரி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

காேதசாகிய ன் வனாந்திரத்திேல



எண்ணாகமம் 716

காம ட்டார்கள். ௩௭ காேதசி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், ஏேதாம் ேதசத்தின்

எல்ைலயி க்கிற ஓர் என் ம் மைலயிேல

காம ட்டார்கள். ௩௮ அப்ெபா

ஆசாரியனாகியஆேரான் ெயேகாவா ைடய

கட்டைளயின்ப ஓர் என் ம் மைலயின்ேமல்

ஏற , அங்ேக இஸ்ரேவல் மக்கள் எகிப்

ேதசத்தி ந் றப்பட்ட 40 ஆம்

வ டம் ஐந்தாம் மாதம் தல் ேததியிேல

மரணமைடந்தான். ௩௯ஆேரான்ஓர் என் ம்

மைலயிேல மரணமைடந்தேபா , 123 வயதாக

இ ந்தான். ௪0 அந்த நாட்களிேல கானான்

ேதசத்தின் ெதன்திைசயில் யி ந்த

கானானியனாகிய ஆராத் என் ம்

ராஜா இஸ்ரேவல் மக்கள் வ கிறைதக்

ேகள்விப்பட்டான். ௪௧ ஓர் என் ம்

மைலைய விட் ப் றப்பட் ப்ேபாய்,

சல்ேமானாவிேல காம ட்டார்கள். ௪௨

சல்ேமானாவி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ேனானிேல காம ட்டார்கள். ௪௩

ேனானி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ஓேபாத்திேல காம ட்டார்கள். ௪௪

ஓேபாத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ேமாவாபின் எல்ைலயி ள்ள அபாரி ன்

ேம களிேல காம ட்டார்கள். ௪௫ அந்த

ேம கைள விட் ப்பறப்பட் ப்ேபாய்,

ேபான்காத்திேல காம ட்டார்கள். ௪௬

ேபான்காத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

அல்ேமான் திப்லத்தாயிம ேல காம ட்டார்கள்.
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௪௭ அல்ேமான் திப்லத்தாயிம ந்

றப்பட் ப்ேபாய், ேநேபா க் எதிரான

அபா ம் மைலகளிேல காம ட்டார்கள். ௪௮

அபா ம் மைலகளி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

எரிேகாவின் அ ேக ேயார்தாைனச்சார்ந்த

ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளிேல

காம ட்டார்கள். ௪௯ ேயார்தாைனச் சார்ந்த

ேமாவாபின் சமனானெவளிகளில் அவர்கள்

ெபத்ெயசிேமாத்ைதத் வங்கி, ஆேபல்

சித் ம்மட் ம் காம ட் ந்தார்கள். ௫0

எரிேகாவின் அ ேக ேயார்தாைனச் சார்ந்த

ேமாவாபின் சமனான ெவளிகளிேல

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௫௧

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ங்கள் ேயார்தாைனக்

கடந் , கானான்ேதசத்தில் ேபாய்ச் ேச ம்ேபா ,

௫௨ அத்ேதசத் க் கைளெயல்லாம்

உங்க க் ன்பாகத் ரத்திவிட் ,

அவர்க ைடய எல்லாச் சிைலகைள ம்

வார்ப்பிக்கப்பட்ட அவர்க ைடய எல்லா

விக்கிரகங்கைள ம் அழ த் , அவர்கள்

ேமைடகைளெயல்லாம் நிர் லமாக்கி, ௫௩

ேதசத்தி ள்ளவர்கைளத் ரத்திவிட் , அதிேல

யி க்கேவண் ம்; அந்த ேதசத்ைதச்

தந்தரித் க்ெகாள் ம்ப அைத

உங்க க் க் ெகா த்ேதன். ௫௪ ட் ப்ேபாட் ,

ேதசத்ைத உங்க ைடய ம்பங்க க் ச்

தந்தரங்களாகப் பங்கிட் ,அதிகமக்க க்

அதிக தந்தர ம், ெகாஞ்ச மக்க க் க்
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ெகாஞ்ச தந்தர ம் ெகா க்கக்கட ர்கள்;

அவரவர்க் ச் ட் வி ம் இடம் எ ேவா,அந்த

இடம் அவரவர்க் உரியதா ம்; உங்கள்

ன்ேனார்க ைடய ேகாத்திரங்களின்ப ேய

தந்தரம் ெபற் க்ெகாள்ளக்கட ர்கள். ௫௫

ங்கள் ேதசத்தின் கைள உங்க க்

ன்பாகத் ரத்திவிடாமல் இ ப் ர்களானால்,

அப்ெபா அவர்களில் ங்கள் தியாக

ைவக்கிறவர்கள் உங்க ைடய

கண்களில் ட்க ம் உங்க ைடய

விலாக்களிேல ர்க மாக இ ந் , ங்கள்

யி க்கிற ேதசத்திேல உங்கைள

உபத்திரவப்ப த் வார்கள். ௫௬அன்ற ம்,

நான் அவர்க க் ச் ெசய்ய நிைனத்தைத

உங்க க் ச் ெசய்ேவன்என் ெசால்” என்றார்.

௩௪

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

இஸ்ரேவல் மக்க க் க் கட்டைளயிட் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

கானான்ேதசம் அதின் எல்ைலகள்

உட்பட உங்க க் ச் தந்தரமாகக்

கிைடக்கப்ேபாகிற ; ங்கள்

கானான்ேதசத்தில் ேச ம்ேபா , ௩ உங்கள்

ெதன் றம் ன்வனாந்திரம் வங்கி ஏேதாம்

ேதசத்தின் ஓரம்வைர இ க் ம்; கிழக்ேக

இ க்கிற சவக்கட ன் கைடசி வங்கி

உங்க ைடய ெதன் எல்ைலயாக

இ க் ம். ௪ உங்க ைடய எல்ைல

ெதற்கி ந் அக்கரா ம் ேம கைளச்

ற்ற , ன்வனாந்திரம் வைரயில் ேபாய்,
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ெதற்கிேல காேதஸ்பர்ேனயா க் ம்,

அங்ேகயி ந் ஆத்சார் ஆதா க் ம்,

அங்ேகயி ந் அஸ்ேமானா க் ம் ேபாய், ௫

அஸ்ேமானாவி ந் எகிப்தின்

நதிவைரக் ம் ற்ற ப்ேபாய்க் மத்திய தைரக்

கட ல் ம். ௬ ேமற் திைசக் ப்

மத்தியதைரக் கடேல உங்க க் எல்ைல;

அ ேவஉங்க க் ேமற் றத் எல்ைலயாக

இ க் ம். ௭ உங்க க் வடதிைச எல்ைல

மத்தியதைரக் கடல் வங்கி, ஓர் என் ம்

மைலையஉங்க க் க் ற ப்பாகைவத் , ௮

ஓர் என் ம் மைல வங்கி, ஆமாத்திற் ப்

ேபாகிற வழையக் ற ப்பாக ைவத் ,

அங்ேகயி ந் அந்த எல்ைல ேசதாத்திற் ப்

ேபாய், ௯அங்ேகயி ந் அ சிப்ேரா க் ப்

ேபாய், ஆத்சார் ஏனானிேல ம்; அ ேவ

உங்க க் வட றத் எல்ைலயாக இ க் ம்.

௧0 உங்க க் க் கிழக் த்திைச எல்ைலக்

ஆத்சார் ஏனானி ந் ேசப்பாைமக்

ற ப்பாக ைவத் , ௧௧ ேசப்பாம ந்

எல்ைலயான ஆயி க் க் கிழக்கி ள்ள

ரிப்லாவைர ம், அங்ேகயி ந் க ேலயா

கடல் வைர ம்அதின் கிழக் க் கைரேயாரமாக,

௧௨ அங்ேகயி ந் ேயார்தான் நதி

வைர ம் ேபாய், சவக்கட ல் ம்;

இந்தச் ற் எல்ைலகைள ைடய

ேதசேம உங்க க் ரிய ேதசம் என்

ெசால்” என்றார். ௧௩ அப்ெபா ேமாேச

இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்கி: ஒன்பதைரக்
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ேகாத்திரத்தா க் க் ெகா க் ம்ப ெயேகாவா

கட்டைளயிட்ட ம், ங்கள் ட் ப்ேபாட் ச்

தந்தரித் க்ெகாள்ளேவண் ய மானேதசம்

இ ேவ. ௧௪ பன் சந்ததியர்கள் தங்கள்

ன்ேனார்க ைடயவம்சத்தின்ப ம், காத்

சந்ததியர்கள் தங்கள் ன்ேனார்க ைடய

வம்சத்தின்ப ம், தங்க ைடய

தந்தரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட ம்

அல்லாமல், மனாேசயின் பாதிக்

ேகாத்திரத்தா ம் தங்க ைடய தந்தரத்ைதப்

ெபற் க்ெகாண்டார்கள். ௧௫இந்த இரண்டைரக்

ேகாத்திரத்தா ம் ரிேயாதய திைசயாகிய

கிழக்ேக எரிேகாவின் அ கி ள்ள

ேயார்தா க் இப் றத்திேல தங்க ைடய

கந்தரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்டார்கள்”

என்றான். ௧௬ ேம ம் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: ௧௭உங்க க் ேதசத்ைதப் பங்கிட் க்

ெகா க் ம் மனிதர்களின் ெபயர்களாவன:

“ஆசாரியனாகிய எெலயாசா ம், னின்

மகனாகிய ேயா வா ேம. ௧௮ அன்ற ம்,

ேதசத்ைதப் பங்கி ம்ப ஒவ்ெவா

ேகாத்திரத்தில் ஒவ்ெவா தைலவைன ம்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள். ௧௯ அந்த

மனிதர்க ைடய ெபயர்களாவன: தா

ேகாத்திரத்திற் எப் ன்ேனயின் மகனாகிய

காேல ம், ௨0 சிம ேயான் சந்ததியா ம்

ேகாத்திரத்திற் அம்ம தின் மகனாகிய

சா ேவ ம், ௨௧ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்திற் க்

கிஸ்ேலானின் மகனாகிய எ தா ம், ௨௨தாண்
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சந்ததியாரின் ேகாத்திரத்திற் ெயாக் யின்

மகனாகிய க்கி என் ம் பிர ம், ௨௩

ேயாேசப்பின் மகனாகிய மனாேச சந்ததியாரின்

ேகாத்திரத்திற் எேபாதின் மகனாகிய

அன்னிேயல் என் ம் பிர ம், ௨௪எப்பிரா ம்

சந்ததியாரின் ேகாத்திரத்திற் சிப்தானின்

மகனாகிய ேக ேவல் என் ம் பிர ம், ௨௫

ெச ேலான் சந்ததியாரின் ேகாத்திரத்திற்

பர்னாகின் மகனாகிய எ சாபான் என் ம்

பிர ம், ௨௬ இசக்கார் சந்ததியாரின்

ேகாத்திரத்திற் ஆசானின் மகனாகிய

பல்த்திேயல் என் ம் பிர ம், ௨௭ ஆேசர்

சந்ததியாரின் ேகாத்திரத்திற் ேசேலாமயின்

மகனாகிய அகி த் என் ம் பிர ம், ௨௮

நப்த சந்ததியாரின் ேகாத்திரத்திற்

அம்ம தின் மகனாகிய, ெபதாக்ேகல் என் ம்

பிர ேம” என்றார். ௨௯கானான்ேதசத்திேல

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்க க் ச்

தந்தரங்கைளப் பங்கிட் க் ெகா க்கிறதற் க்

ெயேகாவா கட்டைளயிட்டவர்கள் இவர்கேள.

௩௫

எரிேகாவின் அ ேக ேயார்தாைனச்

ேசர்ந்த ேமாவாபின் சமெவளிகளிேல

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௨

“இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த

நிலத்ைத ேலவியர்கள் யி க் ம்ப

பட்டணங்கைளக் ெகா க்கேவண் ம்

என் அவர்க க் க் கட்டைளயி ;

அந்தப் பட்டணங்கைளச் ழ்ந்தி க்கிற

ெவளிநிலங்கைள ம் ேலவியர்க க் க்
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ெகா க்கேவண் ம். ௩அந்தப் பட்டணங்கள்

அவர்கள் யி ப்பதற் ம், அைவகைளச்

ழ்ந்த ெவளிநிலங்கள் அவர்க ைடய

ஆ மா க க் ம், அவர்க ைடய

ெசாத் க்க க் ம், அவர்க ைடய எல்லா

ம க வன்க க் ம் ற க்கப்படேவண் ம்.

௪ ங்கள் ேலவியர்க க் ெகா க் ம்

பட்டணங்கைளச் ழ்ந்த ெவளிநிலங்கள்

பட்டணத்தின் மதில் வங்கி, ெவளியிேல

ற்ற ம் 1,500 அ கள் ரத்திற்

எட்டேவண் ம். ௫பட்டணம் மத்தியில் இ க்க,

பட்டணத்தின் ெவளிப் றம் வங்கி,

கிழக்ேக 3,000 அ கள், ெதற்ேக 3,000,

அ கள் வடக்ேக 3,000 அ கள் ேமற்ேக

3,000 அ கள் அளந் விடேவண் ம்;

இ அவர்க ைடய பட்டணங்க க்

ெவளிநிலங்களாக இ ப்பதாக. ௬ ங்கள்

ேலவியர்க க் ெகா க் ம் பட்டணங்களில்

அைடக்கலத்திற்காக ஆ பட்டணங்கள்

இ க்கேவண் ம்; ெகாைலெசய்தவன்அங்ேக

தப்பி ஓ ப்ேபாகிறதற் அைவகைளக்

ற க்கேவண் ம்; அைவகைளயல்லாமல்,

42 பட்டணங்கைள அவர்க க் க்

ெகா க்கேவண் ம். ௭ ங்கள் ேலவியர்க க்

ெகா க்கேவண் யபட்டணங்கெளல்லாம் 48

பட்டணங்க ம் அைவகைளச் ழ்ந்த

ெவளிநிலங்க ேம. ௮ ங்கள் இஸ்ரேவல்

மக்களின் தந்தரத்தி ந் அந்தப்

பட்டணங்கைளப் பிரித் க் ெகா க் ம்ேபா ,



எண்ணாகமம் 723

அதிக ள்ளவர்களிடத்தி ந் அதிக ம்,

ெகாஞ்ச ள்ளவர்களிடத்தி ந்

ெகாஞ்ச ம் பிரித் க்ெகா க்கேவண் ம்;

அவரவர் தந்தரித் க்ெகாண்ட

தந்தரத்தின்ப தங்க ைடய

பட்டணங்களில் ேலவியர்க க்

ெகா க்கேவண் ம் என்றார். ௯ பின் ம்

ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: ௧0 “

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ங்கள் ேயார்தாைன

நதிையக் கடந் , கானான் ேதசத்தில்

ைழ ம்ேபா , ௧௧ைக தவற ஒ வைனக்

ெகான் ேபாட்டவன் ஓ ப்ேபாயி க் ம்

அைடக்கலப்பட்டணங்களாகச் சில

பட்டணங்கைளக் ற க்கேவண் ம். ௧௨

ெகாைலெசய்தவன் நியாயசைபயிேல

நியாயம் விசாரிக்கப்ப ம் ன்

சாகாமல், பழவாங் கிறவன் ைகக் த்

தப்பிப்ேபாயி க் ம்ப , அைவகள்

உங்க க் அைடக்கலப்பட்டணங்களாக

இ க்கேவண் ம். ௧௩ ங்கள் ெகா க் ம்

பட்டணங்களில் ஆ பட்டணங்கள்

அைடக்கலத்திற்காக இ க்கேவண் ம். ௧௪

ேயார்தா க் நதிக் கிழக் றத்தில் ன்

பட்டணங்கைள ம், கானான்ேதசத்தில் ன்

பட்டணங்கைள ம் ெகா க்கேவண் ம்;

அைவகள்அைடக்கலப்பட்டணங்களா ம். ௧௫

ைக தவற ஒ வைனக் ெகான்றவன் எவேனா,

அவன் அங்ேக ஓ ப்ேபாயி க் ம்ப , அந்த
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ஆ பட்டணங்க ம் இஸ்ரேவல் மக்க க் ம்

உங்களின் ந ேவ இ க் ம் பரேதசிக் ம்

அந்நிய க் ம்அைடக்கலப்பட்டணங்களாக

இ க்கேவண் ம். ௧௬ “ஒ வன்

இ ம் ஆ தத்தினால் ஒ வைன

ெவட் னதினால் அவன் ெசத் ப்ேபானால்,

ெவட் னவன் ெகாைலபாதகனாக

இ க்கிறான்; ெகாைலபாதகன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௭ ஒ வன்

ஒ கல்ைல எ த் , சாகத்தக்கதாக

ஒ வன்ேமல் எறகிறதினாேல அவன்

ெசத் ப்ேபானால் கல்ெலற ந்தவன்

ெகாைலபாதகனாக இ க்கிறான்; அவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௧௮ஒ வன்

தன் ைடய ைகயில் ஒ மர ஆ தத்ைத

எ த் , சாகத்தக்கதாக ஒ வைன

அ த்ததினால் அவன் ெசத் ப்ேபானால்,

அ த்தவன் ெகாைலபாதகனாக

இ க்கிறான்; ெகாைலபாதகன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்.

௧௯ பழவாங்கேவண் யவேன

ெகாைலபாதகைனக் ெகால்லேவண் ம்;

அவைனக் கண்ட டன்அவைனக் ெகான்

ேபாடலாம். ௨0 ஒ வன் பைகயினால்

ஒ வைன விழத்தள்ளினதினாேலா,

ப ங்கியி ந் அவன்சா ம்ப அவன்ேமல்

ஏதாகி ம் எற ந்ததினாேலா, ௨௧அவைனப்

பைகத் , தன் ைடய ைகயினால்

அ த்ததினாேலா, அவன் ெசத் ப்ேபானால்,
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அ த்தவன் ெகாைலபாதகன்; அவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்,

பழவாங் கிறவன் ெகாைலபாதகைனக்

கண்ட டன் ெகான் ேபாடலாம். ௨௨ “ஒ வன்

பைகெயான் ம் இல்லாமல் தி ெரன

ஒ வைனத் தள்ளி விழச்ெசய்ததாேலா,

ப ங்காமல் எந்த ஒ ஆ தத்ைதஅவன்ேமல்

பட எற ந்ததினாேலா, ௨௩அவ க் எதிரியாக

இல்லாம ம் அவ க் த் ங் ெசய்ய

நிைனக்காம ம் இ க் ம்ேபா , ஒ வைனக்

ெகான் ேபா ம்ப யான ஒ கல் னால்

அவைனபார்க்காமல் எறய,அ அவன்ேமல்

பட்டதினாேலா, அவன் ெசத் ப்ேபானால், ௨௪

அப்ெபா ெகாைலெசய்தவைன ம்

பழவாங் கிறவைன ம் சைபயார்

இந்த நியாயப்ப விசாரித் ,

௨௫ ெகாைலெசய்தவைனப்

பழவாங் கிறவ ைடய ைகக் த்

தப் வித் , அவன் ஓ ப்ேபாயி ந்த

அைடக்கலப்பட்டணத்திற் அவைனத்

தி ம்பப்ேபா ம்ப ெசய்யேவண் ம்; பரி த்த

ைதலத்தினால் அபிேஷகம் ெபற்ற பிரதான

ஆசாரியன் மரணமைட ம்வைர அவன்

அதிேல இ க்கேவண் ம். ௨௬ ஆனா ம்

ெகாைலெசய்தவன்தான்ஓ ப்ேபாயி க்கிற

அைடக்கலப்பட்டணத்தின் எல்ைலைய

விட் ெவளிப்பட் க் ம்ேபா , ௨௭

பழவாங் கிறவன் ெகாைல ெசய்தவைன

அைடக்கலப்பட்டணத்திற் ெவளிேய



எண்ணாகமம் 726

கண் பி த் க் ெகான் ேபாட்டால்,

அவன்ேமல் இரத்தப்பழ இல்ைல.

௨௮ ெகாைலெசய்தவன் பிரதான

ஆசாரியன் மரணமைட ம்வைர

அைடக்கலப்பட்டணத்தில்இ க்கேவண் ம்;

பிரதான ஆசாரியன் மரணமைடந்தபின் ,

தன் ைடய தந்தரமான தன் ைடய

ெசாந்த நிலத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாகலாம்.

௨௯ “இைவகள் உங்க ைடய களில்

எங் ம் உங்க ைடய தைல ைறேதா ம்

உங்க க் நியாயவிதிப் பிரமாணமாக

இ ப்பதாக. ௩0 எவனாவ , ஒ

மனிதைனக்ெகான் ேபாட்டால்,அப்ெபா

சாட்சிக ைடயவாக் லத்தின்ப அந்தக்

ெகாைலபாதகைனக்ெகாைலெசய்யேவண் ம்;

ஒேர சாட்சிையக்ெகாண் மட் ம் ஒ

மனிதன் சா ம்ப ர்ப் ச்ெசய்யக் டா .

௩௧ சாகிறதற்ேகற்ற ற்றம் மந்த

ெகாைலபாதக ைடய உயி க்காக ங்கள்

ட் ம் ெபா ைள வாங்கக் டா ; அவன்

தப்பாமல் ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம். ௩௨

தன் ைடய அைடக்கலப்பட்டணத்திற்

ஓ ப்ேபானவன் ஆசாரியன்

மரணமைடயாததற் ன்ேன தன் ைடய

நாட் ற் த் தி ம்பிவ ம்ப ங்கள்

அவ க்காக ட் ம் ெபா ைள

வாங்கக் டா . ௩௩ ங்கள் இ க் ம்

ேதசத்ைதப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்காமல்

இ ங்கள்; இரத்தம் ேதசத்ைதத்
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ட் ப்ப த் ம்; இரத்தம் சிந்தினவ ைடய

இரத்தத்தினாேலஅன்ற , ேவெறான்றனா ம்

ேதசத்திேல சிந்தப்பட்ட இரத்தத்திற்காகப்

பாவநிவிர்த்தியில்ைல. ௩௪ ங்கள்

யி க் ம் என் ைடய வாசஸ்தலமாகிய

ேதசத்ைதத் ட் ப்ப த்தேவண்டாம்;

ெயேகாவாவாகிய நான் இஸ்ரேவல் மக்களின்

ந ேவ வாழ்ந் ெகாண் க்கிேறன் என்

ெசால்” என்றார்.

௩௬

ேயாேசப்பின் மக ைடயவம்சத்தாரில்

மனாேசயின் மகனாகிய மா க் ப் பிறந்த

ேலயாத்தின் வம்ச பிதாக்களான தைலவர்கள்

ேசர்ந் , ேமாேசக் ம் இஸ்ரேவ ன்

ன்ேனார்க ைடய பிதாக்களில்

தைலவர்களாகிய பிர க்க க் ம் ன்பாக

வந் , அவர்கைளேநாக்கி: ௨ “ ட் ப்ேபாட் ,

ேதசத்ைதஇஸ்ரேவல் மக்க க் தந்தரமாகக்

ெகா க் ம்ப எங்க ைடயஆண்டவ க் க்

ெயேகாவா கட்டைளயிட்டாேர; அன்ற ம்,

எங்க ைடய சேகாதரனாகிய

ெசெலாப்பியாத்தின் தந்தரத்ைத அவன்

மகள்க க் க் ெகா க்கேவண் ம்

என் ம் எங்க ைடய ஆண்டவ க் க்

ெயேகாவாவாேல கட்டைளயிடப்பட்டேத.

௩ இப்ப யி க்க, இவர்கள் இஸ்ரேவல்

மக்க ைடய ேவெறா ேகாத்திரத்தின்

ஆண்க க் மைனவிகளானால், அந்த

மகள்க ைடய தந்தரம் எங்கள்

ற்பிதாக்க ைடய தந்தரத்தி ந்
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ங்கி, அவர்கள் உட்ப கிற ேகாத்திரத்தின்

தந்தரத்ேதா ேசர்ந் ேபா ம்; இப்ப

எங்க ைடய தந்தரத்திற் ச் ட் னால்

வி ந்த பங்கில் இல்லாமல் அற் ப்ேபா ேம. ௪

இஸ்ரேவல் மக்க க் பி வ டம்

வந்தா ம், அவர்க ைடய தந்தரம்

அவர்கள் உட்பட் ப்ேபான ேகாத்திரத்தின்

தந்தரத்ேதா ேசர்ந் ேபா ம்; இப்ப

எங்கள் பிதாக்க ைடய ேகாத்திரத்தின்

தந்தரத்தி ந் அ ங்கிப்ேபா ேம”

என்றார்கள். ௫ அப்ெபா ேமாேச

ெயேகாவா ைடய கட்டைளயின்ப

இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்கி: “ேயாேசப்

சந்ததியாரின் ேகாத்திரத்தார் ெசால் கிற

சரிேய. ௬ ெயேகாவா ெசெலாப்பியாத்தின்

மகள்கைளக் ற த்த காரியத்தில்

கட்டைளயி கிறதாவ : அவர்கள் தங்க க்

இஷ்டமானவர்கைள தி மணம்ெசய்யலாம்;

ஆனா ம், தங்க ைடய பிதாவின் ேகாத்திர

வம்சத்தாரில் மட் ம் அவர்கள் தி மணம்

ெசய்யேவண் ம். ௭ இப்ப ேய இஸ்ரேவல்

மக்களின் தந்தரம் ஒ ேகாத்திரத்ைதவிட் ,

ேவ ேகாத்திரத்திற் ப் ேபாகாமல் இ க் ம்;

இஸ்ரேவல் மக்கள் அவரவர் தங்கள்தங்கள்

ன்ேனார்க ைடய ேகாத்திரத்தின்

தந்தரத்திேலநிைலெகாண் க்கேவண் ம்.

௮இஸ்ரேவல் மக்கள் அவரவர் தங்கள்தங்கள்

ற்பிதாக்களின் தந்தரத்ைத

அ பவிக் ம்ப , இஸ்ரேவல் மக்க ைடய
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ஒ ேகாத்திரத்திேல தந்தரம் அைடந்தி க்கிற

எந்தக் மக ம் தன் ைடய ன்ேனாரின்

ேகாத்திர வம்சத்தாரில் ஒ வ க்

மைனவியாகேவண் ம். ௯ தந்தரமான ஒ

ேகாத்திரத்ைத விட் ேவெறா ேகாத்திரத்ைதச்

ேசரக் டா ; இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

ஒவ்ெவா ேகாத்திர ம் தன்தன் தந்தரத்திேல

நிைலெகாண் க்கேவண் ம் என்

கட்டைளயிட் க்கிறார்” என்றான். ௧0

ெயேகாவா ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப

ெசெலாப்பியாத்தின் மகள்கள் ெசய்தார்கள். ௧௧

ெசெலாப்பியாத்தின் மகள்களாகிய மக்லாள்,

திர்சாள், ஒக்லாள், ம ல்காள், ேநாவாள்

என்பவர்கள் தங்க ைடய பிதாவின்

சேகாதரர்க ைடய சந்ததியாைர தி மணம்

ெசய்தார்கள்; அவர்கள் ேயாேசப்பின் மகனாகிய

மனாேச சந்ததியாரின் வம்சத்தாைரத்

தி மணம் ெசய்தப யால், ௧௨அவர்க ைடய

தந்தரம் அவர்கள் பிதாவின் வம்சமான

ேகாத்திரத்ேதா இ ந்த . ௧௩ எரிேகாவின்

அ ேக ேயார்தான் நதிக் இப் றத்தி ள்ள

ேமாவாபின் சமெவளிகளில் ெயேகாவா

ேமாேசையக் ெகாண் இஸ்ரேவல் மக்க க்

விதித்த கட்டைளக ம் நியாயங்க ம்

இைவகேள.
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உபாகமம்

௧

ேச ர் மைலவழயாக ஓேர க் ப் பதிெனா

நாட்கள் பிரயாண ரத்தி ள்ள

காேதஸ்பர்ேனயாவி ந் , ௨ ப் க்

எதிராக ம், பாரான், ேதாப்ேபல், லாபான்,

ஆஸேராத், திசாகாப்ஆகியவற்ற க் ந வி ம்

இ க்கிற ேயார்தா ைடய கிழக் ப தியில்

வனாந்திரத்தின் சமெவளிக் வந்தேபா ,

ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைர ம்

ேநாக்கிச் ெசான்ன வசனங்களாவன: ௩

எஸ்ேபானில் யி ந்த எேமாரியர்களின்

ராஜாவாகிய ேகாைன ம், எத்ேரயின்அ ேக

அஸ்தேராத்தில் யி ந்த பாசானின்

ராஜாவாகிய ஓக் என்பவைன ம், ேமாேச

ேதாற்க த்தபின் , ௪எகிப்ைதவிட்ட 40ஆம்

வ டம்பதிேனாராம் மாதம் தல் ேததியிேல,

ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்க க் ச் ெசால் ம்ப

தனக் க் ெயேகாவா ெகா த்த யாைவ ம்

அவர்க க் ச் ெசான்னான். ௫ ேயார்தான்

நதிக் கிழக் திைசயி க்கிற ேமாவாபின்

ேதசத்தில் ேமாேசஇந்த நியாயப்பிரமாணத்ைத

விவரித் க் காண்பிக்கத் வங்கி, ௬ஓேரபிேல

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா நம்மடம்

ெசான்ன என்னெவன்றால்: “ ங்கள் இந்த

மைலய ேக தங்கியி ந்த ேபா ம். ௭ ங்கள்

தி ம்பிப் பிரயாணம் ெசய் , எேமாரியர்களின்

மைலநாட் ற் ம், அதற் அ கி ள்ள

எல்லா சமெவளிகளி ம், ன் களி ம்,

பள்ளத்தாக் களி ம், ெதன்திைசயி ம்,
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மத்திய தைரக் கடேலாரத்தி ம் இ க்கிற

கானானியர்களின் ேதசத்திற் ம்,

பேனா க் ம், ஐப்பிராத் நதி என் ம்

ெபரிய நதிவைரக் ம் ெசல் ங்கள். ௮இேதா,

இந்த ேதசத்ைத உங்க க் ன்பாக

ைவத்ேதன்; ங்கள் ேபாய், ெயேகாவா

உங்க ைடய ற்பிதாக்களாகிய

ஆபிரகா க் ம், ஈசாக் க் ம், யாக்ேகா க் ம்

அவர்க க் ப் பின்வ ம் அவர்க ைடய

சந்ததிக் ம் வாக்களித் க் ெகா த்த அந்த

ேதசத்ைத ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ங்கள்”

என்றார். ௯அக்காலத்திேல நான் உங்கைள

ேநாக்கி: “நான் ஒ வேன உங்க ைடய

பாரத்ைத மக்க யா . ௧0 உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்கைளப்

ெப கச்ெசய்தார்; இேதா, இந்நாளில் ங்கள்

வானத்தின் நட்சத்திரங்கைளப்ேபால

திரளாக இ க்கி ர்கள். ௧௧ ங்கள்

இப்ெபா இ க்கிறைதப் பார்க்கி ம்

ஆயிரம் மடங் அதிகமா ம்ப உங்கள்

ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க க் ச் ெசான்னப ேய உங்கைள

ஆ ர்வதிப்பாராக. ௧௨ உங்க ைடய

வ த்தத்ைத ம், பிரச்சைனகைள ம்,

வழக் கைள ம் நான் ஒ வேன

தாங் வ எப்ப ? ௧௩ நான் உங்க க்

தைலவர்கைள ஏற்ப த் வதற்காக,

உங்க ைடய ேகாத்திரங்களில் ஞான ம்,

விேவக ம், அற ம் உள்ளவர்கெளன்
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நன்மதிப் ெபற்ற மனிதர்கைளத்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள் என் ெசான்ேனன்.

௧௪ ங்கள் எனக் ம ெமாழயாக: ர்

ெசய்யச்ெசான்ன காரியம் நல்ல

என் ர்கள். ௧௫ஆைகயால் நான் ஞான ம்,

அற ள்ள மனிதர்களாகிய உங்கள்

ேகாத்திரங்களின் வம்சத் தைலவர்கைளத்

ெதரிந் ெகாண் , அவர்கள் உங்க க் த்

தைலவர்களாயி க்க, ஆயிரம்ேப க்

தைலவர்களாக ம், ேப க்

தைலவர்களாக ம், ஐம்ப ேப க்

தைலவர்களாக ம், பத் ப்ேப க்

தைலவர்களாக ம் உங்கள் ேகாத்திரங்களில்

அதிகாரிகளாக ம் ஏற்ப த்திேனன்.

௧௬ அக்காலத்திேல உங்க ைடய

நியாயாதிபதிகைள நான் ேநாக்கி: ங்கள்

உங்கள் சேகாதரர்களின்வழக் கைளக் ேகட் ,

உங்கள் சேகாதரர்க க் ம்,அவர்களிடத்தில்

தங் ம் அந்நிய க் ம், தியின்ப

ர்ப் ச் ெசய் ங்கள். ௧௭ நியாயத்திேல

கதாட்சிணியம் பார்க்காமல் ெபரியவன்

ெசால்வைதக் ேகட்ப ேபாலச் சிறயவன்

ெசால்வைத ம் ேகட்கக்கட ர்கள்;

மனித ைடய கத்திற் ப் பயப்படக் டா ;

நியாயத் ர்ப் ேதவ ைடய ;உங்க க் க்

க னமாயி க் ம் காரியத்ைத என்னிடம்

ெகாண் வா ங்கள்; நான் அைதக்

ேகட்ேபன் என் ெசால் , ௧௮ ங்கள்

ெசய்யேவண் ய காரியங்கள் எல்லாவற்ைற ம்
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அக்காலத்திேல கட்டைளயிட்ேடன். ௧௯

“நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா நமக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய, நாம் ஓேரைபவிட் ப்

பிரயாணம் ெசய் , எேமாரியர்களின்

மைலநாட் ற் ேநராக ங்கள் பார்த்தஅந்தப்

பயங்கரமான ெபரிய வனாந்திர வழ வ ம்

நடந் வந் , காேதஸ்பர்ேனயாவிேல

ேசர்ந்ேதாம். ௨0அப்ெபா நான் உங்கைள

ேநாக்கி: நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

நமக் க்ெகா க் ம் எேமாரியர்களின்

மைலநா வைரவந் ேசர்ந் ர்கள். ௨௧இேதா,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாஅந்த ேதசத்ைத

உனக் ன்பாக ைவத்தி க்கிறார்; உன்

ற்பிதாக்க ைடயேதவனாகியெயேகாவா

உனக் ச் ெசான்னப ேய, ேபாய் அைத

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்; பயப்படாம ம்

கலங்காம ம் இ என்ேறன். ௨௨அப்ெபா

ங்கள் எல்ேலா ம் என்னிடம் வந் : நமக்காக

அந்த ேதசத்ைதச் ேசாதித் ப்பார்க்க ம், நாம்

இன்னவழயாக அதில் ெசன் , இன்ன

பட்டணங்க க் ப் ேபாகலாம் என்

நமக் ம ெசய்தி ெகாண் வர ம், நமக்

ன்பாக மனிதர்கைள அ ப் ேவாம்

என் ர்கள். ௨௩அ எனக் நன்றாகக்கண்ட ;

ேகாத்திரத்திற் ஒ வனாக பன்னிரண்

மனிதர்கைளத் ெதரிந்ெத த் அ ப்பிேனன்.

௨௪ அவர்கள் றப்பட் , மைலகளில் ஏற ,

எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக் வைர ேபாய்,

அைத உள பார்த் , ௨௫ அந்த ேதசத்தின்
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பழங்களில் சிலவற்ைறத் தங்கள் ைககளில்

எ த் க்ெகாண் நம்மடத்தில் வந் ,

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

நமக் க் ெகா க் ம் ேதசம் நல்ல ேதசம்

என் நம்மடத்தில் ெசான்னார்கள். ௨௬

“அப்ப யி ந் ம், ங்கள், ேபாகமாட்ேடாம்

என் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

கட்டைளக் விேராதமாக எதிர்த் , ௨௭உங்கள்

டாரங்களில் த் : ெயேகாவாநம்ைம

ெவ த் , நம்ைம அழ ப்பதற்காக நம்ைம

எேமாரியர்களின் ைகயில் ஒப் க்ெகா க்க,

நம்ைம எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார். ௨௮ நாம் எங்ேக ேபாகலாம்;

அந்த மக்கள் நம்ைமவிட பலவான்க ம்,

உயரமானவர்க ம், அவர்க ைடய

பட்டணங்கள்ெபரியைவக ம்,வானளாவிய

மதி ள்ளைவக மாக இ க்கிறெதன் ம்,

ஏனாக்கியர்களின் சந்ததிைய ம் அங்ேக

கண்ேடாம் என் ம் நம் ைடய சேகாதரர்கள்

ெசால் , நம் ைடய இ தயத்ைதக்

கலங்கச்ெசய்தார்கள் என் ெசான் ர்கள். ௨௯

அப்ெபா நான் உங்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

கலங்காம ம்அவர்க க் ப் பயப்படாம ம்

இ ங்கள். ௩0 உங்க க் ன் ெசல் ம்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா தாேம எகிப்தில்

உங்கேளா ந் , உங்கள் கண்க க்

ன்பாகச் ெசய்தஎல்லாவற்ைறப் ேபால ம்,

வனாந்திரத்தில் ெசய் வந்த ேபால ம்,

உங்க க்காக ேபார்ெசய்வார். ௩௧ ஒ
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மனிதன்தன்பிள்ைளையச் மந் ெகாண்

ேபாவ ேபால, ங்கள் இவ்விடத்திற்

வ கிறவைரக் ம், நடந் வந்த வழகள்

எல்லாவற்ற ம், உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்கைளச் மந் ெகாண்

வந்தைதக் கண் ர்கேள. ௩௨ உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ங்கள் காம்

அைமக்கத்தக்க இடத்ைதப் பார்க்க ம், ங்கள்

ேபாகேவண் ய வழைய உங்க க் க்

காட்ட ம், ௩௩இரவில்அக்கினியி ம் பக ல்

ேமகத்தி ம் உங்க க் ன் ெசன்றாேர.

இப்ப யி ந் ம், இந்தக் காரியத்தில் ங்கள்

அவைர வி வாசிக்காமற்ேபா ர்கள்.

௩௪ “ஆைகயால் ெயேகாவா உங்கள்

வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட் ,

க ங்ேகாபங்ெகாண் : ௩௫ உங்கள்

ற்பிதாக்க க் க் ெகா ப்ேபன் என் நான்

வாக்களித்த அந்த நல்ல ேதசத்ைத இந்தப்

ெபால்லாத சந்ததியாராகிய மனிதர்களில்

ஒ வ ம் காண்பதில்ைல என் ம், ௩௬

எப் ன்ேனயின் மகனாகிய காேலப் மாத்திரம்

அைதக் காண்பான்; அவன் ெயேகாவாைவ

உத்தமமாகப் பின்பற்றனப யினால், நான்

அவன் மதித் வந்த ேதசத்ைதஅவ க் ம்

அவ ைடய பிள்ைளக க் ம் ெகா ப்ேபன்

என் ம் வாக்களித்தார். ௩௭ அன்ற ம்

உங்கள் நிம த்தம் ெயேகாவா என்ேம ம்

ேகாபங்ெகாண் : ம் அதில் ைழவதில்ைல;

௩௮ உனக் ன்பாக நிற்கிற னின்
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மகனாகிய ேயா வா அதில் ைழவான்;

அவைனத் திடப்ப த் ; அவேன அைத

இஸ்ரேவ க் ச் ெசாந்தமாகப் பங்கி வான்.

௩௯ ெகாள்ைளயாவார்கள் என் ங்கள்

ெசான்னஉங்கள் ழந்ைதக ம், இந்நாளில்

நன்ைம ைமஅறயாத உங்கள் பிள்ைளக ம்

அதில் ைழவார்கள்; அவர்க க்

அைதக் ெகா ப்ேபன்; அவர்கள் அைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள். ௪0 ங்கேளா

தி ம்பிக்ெகாண் , சிவந்த ச த்திரத்தின்

வழயாக வனாந்திரத்திற் ப் பிரயாணப்பட் ப்

ேபாங்கள் என்றார். ௪௧அப்ெபா ங்கள்

எனக் ம ெமாழயாக: “ெயேகாவா க்

விேராதமாகப் பாவம் ெசய்ேதாம்; நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா எங்க க் க்

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம் நாங்கள் ேபாய்

ேபார் ெசய்ேவாம் என் ெசால் , ங்கள்

யாவ ம் உங்க ைடய ஆ தங்கைள

எ த் க்ெகாண் , மைலயின்ேமல் ஏற

ஆயத்தமாயி ந் ர்கள். ௪௨ அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைனப் பார்த் : ங்கள்

உங்க ைடய எதிரிக க் ன்பாக

ேதாற் ப்ேபாகாதப , ேபாகாம ம் ேபார்

ெசய்யாம ம் இ ப் ர்களாக; நான்

உங்க டன் இ க்கமாட்ேடன் என்

அவர்க க் ச் ெசால் என்றார். ௪௩அப்ப ேய

நான் உங்க க் ச் ெசான்ேனன்; ங்கேளா

ெசவிெகாடாமல், ெயேகாவா ைடய

கட்டைளக் விேராதமாகத் ணிந்
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மைலயின்ேமல் ஏற ர்கள். ௪௪ அந்த

மைலயிேல யி ந்த எேமாரியர்கள்

உங்கைள எதிர்க் ம்ப றப்பட் வந் ,

ேத க்கள் ரத் கிற ேபால உங்கைளத்

ரத்தி, உங்கைளச் ேச ர் வங்கி ஓர்மாவைர

தாக்கினார்கள். ௪௫ ங்கள் தி ம்பிவந் ,

ெயேகாவா ைடய ச கத்தில் அ ர்கள்;

ெயேகாவா உங்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்கவில்ைல,

உங்க க் ச் ெசவிெகா க்க ம் இல்ைல.

௪௬ இப்ப காேதசிேல அேநக நாட்கள்

தங்கியி ந் ர்கள்.

௨

“ெயேகாவா எனக் ச் ெசான்னப

நாம் தி ம்பி, சிவந்த ச த்திரத்திற் ப்

ேபாகிற வழயாக வனாந்திரத்திற் ப்

பிரயாணம்ெசய் , அேநக நாட்கள் ேச ர்

நாட்ைட ற்ற த்திரிந்ேதாம். ௨ அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: ௩ ங்கள் இந்த

மைலநாட்ைடச் ற்ற த்திரிந்த ேபா ம்;

வடக்ேக தி ம் ங்கள். ௪ மக்க க்

கட்டைளயிடேவண் ய என்னெவன்றால்:

ேச ரிேல யி க்கிற ஏசாவின் சந்ததியான

உங்கள் சேகாதரர்களின் எல்ைலையக்

கடக்கப்ேபாகி ர்கள்;அவர்கள்உங்க க் ப்

பயப்ப வார்கள்; ங்கேளா மக ம்

எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள்; ௫ அவர்கேளா

ேபார்ெசய்யேவண்டாம்; அவர்க ைடய

ேதசத்திேல ஒ அ நிலத்ைதக் ட

உங்க க் க் ெகா க்கமாட்ேடன்; ேச ர்

மைலநாட்ைட ஏசா க் ச் ெசாந்தமாகக்
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ெகா த்தி க்கிேறன். ௬உண ப்ெபா ட்கைள

அவர்களிடம் பணத்திற் வாங்கிச் சாப்பிட் ,

தண் ைர ம் அவர்களிடம் பணத்திற்

வாங்கிக் ங்கள். ௭ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உன் ைகயின் ெசயல்களிெலல்லாம்

உன்ைன ஆ ர்வதித் வ கிறார்; இந்தப்

ெபரிய வனாந்திரத்தின்வழயாக

நடந் வ கிறைத அறவார்; இந்த நாற்ப

வ டங்க ம் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உன் டன் இ ந்தார்; உனக் ஒன் ம்

ைற படவில்ைலஎன் ெசால் என்றார். ௮

“அப்ப ேய நாம் ேச ரிேல யி க்கிற

நம் ைடய சேகாதரர்களாகிய ஏசாவின்

சந்ததிையவிட் ப் றப்பட் , சம ம

வழயாக ஏலாத்திற் ம், எசிேயான்

ேகேப க் ம் ேபாய், தி ம்பிக்ெகாண் ,

ேமாவாப் வனாந்திரவழயாக வந்ேதாம். ௯

அப்ெபா ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி:

ேமாவாைப ன்பப்ப த்தாம ம்,

அவர்க டன் ேபார்ெசய்யாம ம் இ ;

அவர்க ைடய ேதசத்தில் உனக் ஒன்ைற ம்

ெசாந்தமாகக் ெகா க்கமாட்ேடன்;

ஆர் என் ம் பட்டணத்ைத ேலாத்

சந்ததிக் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா த்ேதன். ௧0

திரளானவர்க ம், ஏனாக்கியர்கைளப்ேபால

உயரமானவர்க மான பலத்த மக்களாகிய

ஏமயர்கள்அதில் ன்ேன யி ந்தார்கள்.

௧௧ அவர்க ம் ஏனாக்கியர்கைளப்ேபால

இராட்சதர்கள் என் க தப்பட்டார்கள்,
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ேமாவாபியர்கேளா அவர்கைள ஏமயர்கள்

என் ெசால் கிறார்கள். ௧௨ ஓரியர்க ம்

ேச ரில் ன்ேன யி ந்தார்கள்; ெயேகாவா

தங்க க் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா த்த

ேதசத்தாைர இஸ்ரேவல் ரத்தின ேபால,

ஏசாவின் சந்ததியினர் அந்த ஓரியர்கைளத்

ரத்தி, அவர்கைளத் தங்கள் கத்திற்

ன்பாக அழ த் , அவர்கள் இ ந்த

ப தியில் ேயறனார்கள். ௧௩ ங்கள்

எ ந் , ேசேரத் ஆற்ைற கடந் ேபாங்கள்

என் ெசான்னார்; அப்ப ேய ேசேரத்

ஆற்ைறக் கடந்ேதாம். ௧௪ ேபார்ெசய்யத்

த தி ள்ளவர்களானஅந்தச் சந்ததிெயல்லாம்

ெயேகாவா தங்க க் வாக்களித்தப ேய

காம ந் அழ ந் ேபாக, நாம்

காேதஸ்பர்ேனயாைவவிட் ப்

றப்பட்ட தல், ேசேரத் ஆற்ைறக்

கடக் ம்வைர ெசன்றகாலங்கள் ப்பத்ெதட்

வ டங்கள். ௧௫ அவர்கள் காம ந்

அழ ந் ேபா ம்வைர ெயேகாவாவின் ைக

அவர்கைளநிர் லமாக் வதற் அவர்க க்

விேராதமாயி ந்த . ௧௬ “ேபார் ெசய்யத்

த தி ைடயவர்கள் எல்ேலா ம் மக்களின்

ந வி ந் மரணமைடந்தபின் , ௧௭

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: ௧௮ ஆர்

பட்டணம்இ க்கிற ேமாவாபின் எல்ைலைய

இன்ைறக் க் கடந் , ௧௯ அம்ேமான்

மக்க க் எதிராகச் ேசரப்ேபாகிறாய்;

அவர்கைளத் ன்பப்ப த்த ம்அவர்க டன்
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ேபார்ெசய்ய ம் ேவண்டாம்; அம்ேமான்

மக்களின் ேதசத்தில் ஒன்ைற ம் உனக் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா க்கமாட்ேடன்; அைத

ேலாத்தின் சந்ததியின க் ச் ெசாந்தமாகக்

ெகா த்தி க்கிேறன். ௨0 அ ம்

இராட்சத ைடய ேதசமாக க தப்பட்ட ;

ற்காலத்தில் இராட்சதர்கள் அதிேல

யி ந்தார்கள், அம்ேமானியர்கள்

அவர்கைளச் சம் மயர்கள் என்

ெசால் கிறார்கள். ௨௧ அவர்கள்

திரளானவர்க ம்ஏனாக்கியர்கைளப்ேபால

உயரமானவர்க மான பலத்த

மக்களாயி ந்தார்கள்; ெயேகாவாேவா

ேச ரில் யி ந்த ஏசாவின் சந்ததிக்

ன்பாக ஓரியர்கைள அழ க்க, அவர்கள்

அந்த மக்கைளத் ரத்திவிட் , அவர்கள்

இ ந்த ப தியில் இந்நாள்வைரக் ம்

யி க்கிற ேபால ம், ௨௨கப்ேதாரி ந்

றப்பட்ட கப்ேதாரியர்கள் ஆேச ம் வங்கி

ஆசாவைர யி ந்த ஓரியர்கைளஅழ த் ,

அவர்கள் இ ந்த ப தியிேல ேயறன

ேபால ம், ௨௩ ெயேகாவா அவர்கைள

இவர்க க் ன்பாகஅழயச்ெசய்ய, இவர்கள்

அவர்கைளத் ரத்திவிட் , அவர்கள்

இ ந்த ப தியிேல ேயறனார்கள்.

௨௪ ங்கள் எ ந் பிரயாணம்ெசய் ,

அர்ேனான் ஆற்ைறக் கடந் ேபாங்கள்;

எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய ேகான் என் ம்

எேமாரியைன ம்அவ ைடய ேதசத்ைத ம்
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உன் ைகயிேல ஒப் க்ெகா த்ேதன்;

இ தல் அைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள

அவேனா ேபாரி . ௨௫ வானத்தின் ழ்

எங் ள்ள மக்கள் உன்னாேல திகி ம்

பய ம் அைட ம்ப இன் நான் ெசய்யத்

வங் ேவன்; அவர்கள் உன் ைடய

கைழக் ேகட் , உன்னிம த்தம் ந ங்கி,

ேவதைனப்ப வார்கள் என்றார். ௨௬

“அப்ெபா நான் ெகெதேமாத்

வனாந்திரத்தி ந் எஸ்ேபானின்

ராஜாவாகிய ேகானிடத்தில், சமாதான

வார்த்ைதகைளச் ெசால் ம்ப பிரதிநிதிகைள

அ ப்பி: ௨௭ நான் உம் ைடய ேதசத்ைதக்

கடந் ேபா ம்ப அ மதிெகா ம்; வல றம்

இட றம் சாயாமல் ெப ம்பாைத வழயாக

நடப்ேபன். ௨௮ ேச ரில் யி க்கிற

ஏசாவின் சந்ததியின ம், ஆர் பட்டணத்தில்

யி க்கிற ேமாவாபியர்க ம் எனக் ச்

ெசய்த ேபால, நான் ேயார்தான் நதிையக்

கடந் , எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா

எங்க க் க் ெகா க்கிற ேதசத்தில்

ேச ம்வைர, ௨௯ ர் எனக் சாப்பிட

உணைவ ம், க்கத் தண் ைர ம்

விைலக் த் தா ம்; நான் கால்நைடயாகக்

கடந் ேபாகமாத்திரம் அ மதிெகா ம் என்

ெசால் அ ப்பிேனன். ௩0 ஆனா ம்

தன் ேதசத்ைதக் கடந் ேபாவதற் ,

எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய ேகான் நமக்

அ மதி ெகா க்கவில்ைல; இந்நாளில்
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இ க்கிற ேபால, உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

அவைனஉன்ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பதற்காக,

அவ ைடய மனைத ம், இ தயத்ைத ம்

க னப்ப த்தியி ந்தார். ௩௧ அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: இேதா,

ேகாைன ம் அவ ைடய ேதசத்ைத ம்

உனக் ஒப் க்ெகா க்கப்ேபாகிேறன்;

இ தல்அவ ைடயேதசத்ைதவசப்ப த்தி,

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் என்றார். ௩௨ ேகான்

தன் ைடய எல்லா மக்கேளா நம் டன்

ேபார்ெசய்யப் றப்பட் , யாகா க் வந்தான்.

௩௩ அவைன நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா நமக் ஒப் க்ெகா த்தார்;

நாம் அவைன ம் அவ ைடய

மகன்கைள ம், அைனத் மக்கைள ம்

ேதாற்க த் , ௩௪அக்காலத்தில்அவ ைடய

பட்டணங்கைளெயல்லாம் பி த் , சகல

பட்டணங்களி ம் இ ந்த ெபண்கைள ம்,

ஆண்கைள ம், பிள்ைளகைள ம்,

ஒ வைர ம் தியாகைவக்காமல் ற்ற ம்

அழ த்ேதாம். ௩௫ ம க வன்கைள ம், நாம்

பி த்த பட்டணங்களில் ெகாள்ைளய த்த

ெபா ட்கைள ம் மாத்திரம் நமக்ெகன்

ைவத் க்ெகாண்ேடாம். ௩௬ அர்ேனான்

ஆற்றங்கைரயில் இ க்கிற ஆேராேவ ம்,

ஆற் க் அ கி க்கிற பட்டண ம்

வங்கி, ேலயாத்வைரக் ம் நமக் எதிர்த்

நிற்கத்தக்க பா காப்பான பட்டணம்

இ ந்ததில்ைல, எல்லாவற்ைற ம்
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நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா நமக்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௩௭ அம்ேமான்

மக்க ைடய ேதசத்ைத ம், யாப்ேபாக்

ஆற்றங்கைரயி ள்ள இடங்கைள ம்,

மைலகளி ள்ள பட்டணங்கைள ம்,

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா நமக்

விலக்கின மற்ற இடங்கைள ம் ேசராமல்

விலகிப்ேபானாய்.

௩

“பின் நாம் தி ம்பி, பாசா க் ப்ேபாகிற

வழயாகப் ேபாேனாம்; பாசானின் ராஜாவாகிய

ஓக் தன் ைடய சகல மக்கேளா ம் நம்ைம

எதிர்த் ப் ேபார்ெசய் ம்ப ப் றப்பட் ,

எத்ேரயிக் வந்தான். ௨ அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: அவ க் ப்

பயப்படேவண்டாம்; அவைன ம்அவ ைடய

மக்கள் எல்ேலாைர ம் அவ ைடய

ேதசத்ைத ம்உன்ைகயில் ஒப் க்ெகா த்ேதன்;

எஸ்ேபானிேல யி ந்த எேமாரியர்களின்

ராஜாவாகிய ேகா க் ெசய்த ேபால,

அவ க் ம் ெசய்வாய் என்றார். ௩அப்ப ேய

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா பாசானின்

ராஜாவாகிய ஓைக ம் அவ ைடய சகல

மக்கைள ம் நம் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அவ க் ஒ வ ம்

தியாயிராமல்ேபா ம்வைர அவைன

ற்ற ம் அழ த்ேதாம். ௪ அக்காலத்திேல

அவ ைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம்

பி த்ேதாம்; அவர்களிடத்தில் நாம்

பி த் க்ெகாள்ளாத பட்டணம் இல்ைல;
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பாசானி ந்த ஓகின் ராஜ்ஜயமான

அ ப பட்டணங்க ள்ள அர்ேகாப்

ேதசம் வைத ம் பி த்ேதாம். ௫அந்தப்

பட்டணங்கெளல்லாம் உயர்ந்த மதில்களா ம்,

வாசல்களா ம், தாழ்ப்பாள்களா ம்

பா காக்கப்பட் ந்த ; மட் ம ன்ற

அைவகளில் மதில் இல்லாதபட்டணங்க ம்

அேநகம் இ ந்தன. ௬ அைவகைள ம்

ற்ற ம் அழ த்ேதாம்; நாம் எஸ்ேபானின்

ராஜாவாகிய ேகா க் ச் ெசய்த ேபால,

அந்த எல்லாப் பட்டணங்களி ள்ள

ஆண்கைள ம், ெபண்கைள ம்,

பிள்ைளகைள ம் அழ த்ேதாம். ௭

ஆனா ம் பட்டணங்களி ள்ள

ஆஸ்திைய ம் சகல ம க வன்கைள ம்

நமக்ெகன் ெகாள்ைளயிட்ேடாம். ௮

இப்ப ேய ேயார்தா க் கிழக்கி ள்ள

அர்ேனான் நதி வங்கி, எர்ேமான்

மைலவைர ள்ள ேதசத்ைத நாம்

அக்காலத்தில் எேமாரியர்க ைடய இரண்

ராஜாக்களிடம ந் பி த்ேதாம். ௯

ேதானியர்கள் எர்ேமாைனச் ரிேயான்

என்கிறார்கள்; எேமாரியர்கேளா அைதச்

ேச ர் என்கிறார்கள். ௧0 சமமான நாட் ன்

எல்லாப் பட்டணங்கைள ம், ேலயாத்

வைத ம், சல்காயி, எத்ேரயி என் ம்

பாசானி ந்த ஓ ைடய ராஜ்ஜயத்தின்

பட்டணங்கள்வைர ள்ள பாசான்

வைத ம் பி த்ேதாம். ௧௧ தியாயி ந்த
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இராட்சதர்களில் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓக்

என்பவன் மாத்திரம் தப்பியி ந்தான்;

இ ம்பினால் ெசய்யப்பட்ட அவ ைடய

கட் ல், மனிதர்க ைடயைக ழத்தின்ப ேய,

13 அ ள ம் 6 அ அகல மாயி ந்த ;

அ அம்ேமான் சந்ததியா ைடய

ரப்பாபட்டணத்தில் இ க்கிறதல்லவா?

௧௨ “அக்காலத்திேல ெசாந்தமாகப்

ெபற் க்ெகாண்ட ேதசத்ைத அர்ேனான்

நதிய ேக ள்ளஆேராேவர் வங்கி, ேலயாத்

மைலநாட் ல் பாதிைய ம், அதி க்கிற

பட்டணங்கைள ம், பனியர்க க் ம்

காத்தியர்க க் ம் ெகா த்ேதன். ௧௩

ேலயாத்தின் மற்றப் பங்ைக ம், ஓகின்

ராஜ்ஜயமாயி ந்த பாசான் வைத ம்,

மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திற் க்

ெகா த்த மல்லாமல், இராட்சத ேதசம் என்

க தப்பட்ட பாசா க் ள்ளான அர்ேகாப்

ப தி வைத ம் ெகா த்ேதன். ௧௪

மனாேசயின் மகனாகியயா ர்அர்ேகாப் ப தி

வைத ம் ெக ரியர்கள் மாகாத்தியர்கள்

என்பவர்க ைடய எல்ைலவைர

கட் க்ெகாண் , அதற் த் தன் ெபயரின்ப ேய

பாசான் அேவாத்யா ர் என் ெபயரிட்டான்,

அ இந்நாள்வைரக் ம் வழங்கிவ கிற . ௧௫

மா க் க் ேலயாத்ைதக் ெகா த்ேதன்.

௧௬ ேம ம் ேலயாத் வங்கி,

அர்ேனான் நதி ஓ கிற பள்ளத்தாக் ம்,

அம்ேமானியர்க ைடய கைடசி எல்ைலயாகிய
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யாப்ேபாக் ஆ வைர இ க்கிற ேதசத்ைத ம்,

௧௭ கின்னேரத் வங்கி அஸ்ேதாத்

பிஸ்கா க் த் தாழ்வாகக் கிழக்ேக இ க்கிற

உப் க்கடலான சமெவளியின் கடல்வைர,

ேயார்தானின் எல்ைலக் ள் அடங்கிய

சமெவளிைய ம், பனியர்க க் ம்

காத்தியர்க க் ம் ெகா த்ேதன். ௧௮

“அக்காலத்திேல நான் உங்கைள ேநாக்கி:

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க க்

இந்த ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாகக் ெகா த்தார்;

ேபார்ெசய்யத்தக்கவர்களாகிய ங்கள்

எல்ேலா ம் இஸ்ரேவல் மக்களான உங்கள்

சேகாதரர்க க் ன்பாக ஆ தம்

ஏந்தியவர்களாக நடந் ேபாங்கள். ௧௯

உங்க ைடய மைனவிக ம், பிள்ைளக ம்

உங்க ைடய ஆ மா க ம் மாத்திரம்

நான் உங்க க் க் ெகா த்த உங்கள்

பட்டணங்களில் இ க்கட் ம்; உங்க க் த்

திரளானஆ மா கள் உண்ெடன் அறேவன்.

௨0 ஆனா ம் ெயேகாவா உங்கைள

இைளப்பாறச்ெசய்த ேபால, உங்க ைடய

சேகாதரர்கைள ம் இைளப்பாறச்ெசய் ,

ேயார்தா க் அப் றத்தில் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெகா க்கிற ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம்வைர ங்கள்

இ ந் , பின் அவரவர் நான் உங்க க் க்

ெகா த்த உங்க ைடய இடத்திற் த்

தி ம் ர்களாக என்ேறன். ௨௧அக்காலத்திேல

நான் ேயா வாைவ ேநாக்கி: உங்கள்
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ேதவனாகிய ெயேகாவா அந்த இரண்

ராஜாக்க க் ம் ெசய்தைவகைளெயல்லாம்

உன் ைடயகண்கள் கண்ட ; ேபாய்ச்ேச ம்

எல்லா ராஜ்ஜயங்க க் ம் ெயேகாவா

அப்ப ேய ெசய்வார். ௨௨ அவர்க க் ப்

பயப்படேவண்டாம்; உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவஉங்க க்காகப் ேபார் ெசய்வார்

என் ெசான்ேனன். ௨௩ அக்காலத்திேல

நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: ௨௪

“ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவேர, ர் உம

அ ேய க் உம மகத் வத்ைத ம்உம

வல்லைம ள்ள கரத்ைத ம் காண்பிக்கத்

வங்கி ர்; வானத்தி ம் மயி ம்

உம் ைடய ெசயல்க க் ம் உம் ைடய

வல்லைமக க் ம் ஒப்பாகச் ெசய்யத்தக்க

ேதவன் யார்? ௨௫ நான் கடந் ேபாய்

ேயார்தா க் அப் றத்தி ள்ளஅந்தநல்ல

ேதசத்ைத ம், அந்த நல்ல மைலைய ம்,

பேனாைன ம் பார்க் ம்ப அ மதி

ெகா த்த ம் என் ேவண் க்ெகாண்ேடன்.

௨௬ ெயேகாவாேவா உங்கள்நிம த்தம்

என்ேமல் ேகாபம்ெகாண் , எனக் ச்

ெசவிெகாடாமல், என்ைன ேநாக்கி: ேபா ம்,

இனி இந்தக் காரியத்ைதக் ற த் என் டன்

ேபசேவண்டாம். ௨௭ பிஸ்கா மைல ச்சியில்

ஏற , உன் கண்கைள ேமற்கி ம் வடக்கி ம்

ெதற்கி ம் கிழக்கி ம் ஏெற த் , உன்

கண்களினாேலஅைதப் பார்; இந்த ேயார்தான்

நதிைய கடந் ேபாவதில்ைல. ௨௮
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ேயா வா க் க் கட்டைள ெகா த் ,

அவைனத் திடப்ப த்திப் பலப்ப த் ; அவன்

இந்த மக்க க் ன்பாகக் கடந் ேபாய்,

கா ம் ேதசத்ைத அவேன அவர்க க் ப்

பங்கிட் க்ெகா ப்பான் என்றார். ௨௯பின்

ெபத்ேபேயா க் எதிேர ள்ள பள்ளத்தாக்கில்

தங்கியி ந்ேதாம்.

௪

“இஸ்ரேவலர்கேள, ங்கள்

பிைழத்தி ப்பதற் ம், உங்கள்

ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க க் க் ெகா க்கிற ேதசத்தில் ங்கள்

ைழந் அைதச் ெசாந்தமாக்கிக்

ெகாள்வதற் ம், ங்கள்ைகக்ெகாள்வதற்காக

நான் உங்க க் ப் ேபாதிக்கிற

கட்டைளகைள ம் நியாயங்கைள ம்

ேக ங்கள். ௨ நான் உங்க க் க்

கற்பிக் ம் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் கட்டைளகைள ங்கள்

ைகக்ெகாள் ம்ப நான் உங்க க் க்

கற்பிக்கிற வசனத்ேதாேட ங்கள் ஒன் ம்

ட்ட ம் ேவண்டாம், அதில் ஒன் ம்

ைறக்க ம் ேவண்டாம். ௩பாகால்ேபேயாரின்

நிம த்தம் ெயேகாவா ெசய்தைத உங்கள்

கண்கள் கண் க்கிற ; பாகால்ேபேயாைரப்

பின்பற்றன மனிதர்கைளெயல்லாம் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாஉன் ந வில் இராதப

அழ த் ப்ேபாட்டார். ௪ ஆனா ம் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவப் பற்ற க்ெகாண்ட

ங்கள் எல்ேலா ம் இந்நாள்வைரக் ம்
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உயிேரா க்கி ர்கள். ௫ ங்கள்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம்ப ைழ ம்

ேதசத்தில் ங்கள் ைகக்ெகாள் ம்ெபா ட் ,

என் ேதவனாகிய ெயேகாவா எனக் க்

கற்பித்தப ேய, நான் உங்க க் க்

கட்டைளகைள ம் நியாயங்கைள ம்

ேபாதித்ேதன். ௬ஆைகயால் அைவகைளக்

ைகக்ெகாண் நட ங்கள்; மக்களின்

கண்க க் ன்பாக ம் இ ேவஉங்க க்

ஞான ம் விேவக மாக இ க் ம்; அவர்கள்

இந்தக் கட்டைளகைளெயல்லாம் ேகட் ,

இந்தப் ெபரிய மக்கள் ட்டேம ஞான ம்

விேவக ம் உள்ள மக்கள் என்பார்கள். ௭

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

நாம் ெதா ெகாள் கிறேபாெதல்லாம்,

அவர் நமக் ச் ச பமாயி க்கிற ேபால,

ேதவைனஇவ்வள ச பமாகப் ெபற்ற க்கிற

ேவேற ெபரிய மக்கள் ட்டம் எ ? ௮

இந்நாளில் நான் உங்க க் ெகா க்கிற இந்த

நியாயப்பிரமாணம் வதற் ம் இைணயாக

இவ்வள தி ள்ள கட்டைளகைள ம்

நியாயங்கைள ம் ெபற்ற க்கிற ேவேற

ெபரிய மக்க ம் எ ? ௯ ஓேரபிேல உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ன்பாக

நிற் ம்ேபா , ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி:

“மக்கைளஎன்னிடத்தில் வரச்ெசய் , என்

வார்த்ைதகைளஅவர்கள் ேகட்கச்ெசய்ேவன்;

அவர்கள் மயில் உயிேரா க் ம்

நாட்கெளல்லாம் எனக் ப் பயந்தி க் ம்ப
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அைவகைளக் கற் க்ெகாண் , தங்கள்

பிள்ைளக க் ம் ேபாதிக்கக்கடவர்கள் என்

ெசான்ன நாளில், ௧0 உன் கண்கள் கண்ட

காரியங்கைள மறக்காம க்க ம்,

உயிேரா க்கிறநாட்கெளல்லாம்அைவகள்

உன் இ தயத்ைதவிட் ங்காம க்க ம்

எச்சரிக்ைகயாயி ந் , உன் ஆத் மாைவ

கவனமாகக் காத் க்ெகாள்;அைவகைளஉன்

பிள்ைளக க் ம் உன் பிள்ைளகளின்

பிள்ைளக க் ம் அறவிப்பாயாக. ௧௧

ங்கள் ேசர்ந் வந் , மைலயின்

அ வாரத்தில் நின் ர்கள்; அந்த மைலயில்

வானளாவிய அக்கினி எரிய, இ ம்

ேமக ம் அந்தகார ம் ழ்ந்த . ௧௨ அந்த

அக்கினியின் ந வி ந் ெயேகாவா

உங்க டன் ேபசினார்; வார்த்ைதகளின்

சத்தத்ைத ங்கள் ேகட் ர்கள்; அந்தச்

சத்தத்ைத ங்கள் ேகட்டேதயன்ற , ஒ

உ வத்ைத ம் காணவில்ைல. ௧௩

ங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண் ம் என்

அவர் உங்க க் க் கட்டைளயிட்ட

பத் க் கற்பைனகளாகிய தம் ைடய

உடன்ப க்ைகைய அவர் உங்க க்

அறவித் , அைவகைள இரண்

கற்பலைககளில் எ தினார். ௧௪ ங்கள்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளப்ேபாகிற

ேதசத்தில் ங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண் ய

கட்டைளகைள ம் நியாயங்கைள ம்

உங்க க் ப் ேபாதிக்கேவண் ெமன்
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அக்காலத்தில் ெயேகாவா எனக் க்

கட்டைளயிட்டார். ௧௫ “ெயேகாவா

ஓேரபிேல அக்கினியின் ந வி ந்

உங்க டன் ேபசின நாளில், ங்கள்

ஒ உ வத்ைத ம் காணவில்ைல.

௧௬ ஆைகயால் ங்கள் உங்கைளக்

ெக த் க்ெகாண் , ஆண் உ வ ம்,

ெபண் உ வ ம், ௧௭ மயி க்கிற

எந்தெவா ம கத்தின் உ வ ம்,

ஆகாயத்தில் பறக்கிற இறக்ைக ள்ள

எந்தெவா உ வ ம், ௧௮ மயி ள்ள

எந்தெவா ஊ ம் பிராணியின் உ வ ம்,

மயின் ழ் தண் ரி ள்ள எந்தெவா

உயிரினத்தின் உ வமாயி க்கிற இைவகளில்

எந்தெவா உ வத்திற் ம் ஒப்பானசிைலைய

உங்க க் உண்டாக்காமல், ௧௯ உங்கள்

கண்கைள வானத்திற் ஏெற த் , உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா வானத்தின் ெழங் ம்

இ க்கிற எல்லா மக்க க் ம் ஏற்ப த்தின

வானத்தின் சர்வ ேசைனகளாகிய சந்திர ரிய

நட்சத்திரங்கைள ேநாக்கி, அைவகைளத்

ெதா வணங்க சம்மதிக்காமல், உங்கள்

ஆத் மாக்கைளக் ற த் மக ம்

எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள். ௨0இந்நாளில் ங்கள்

இ க்கிற ேபால, தமக் ச் ெசாந்தமான

மக்களாயி க்க, ெயேகாவா உங்கைளச்

ேசர்த் க்ெகாண் , உங்கைள எகிப்

என் ம் இ ம்ைப உ க் ம் உைலயி ந்

றப்படச்ெசய்தார். ௨௧ெயேகாவாஉங்களால்
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என்ேமல் ேகாபங்ெகாண் , நான் ேயார்தாைனக்

கடந் ேபாவதில்ைலஎன் ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா க்கிற

அந்த நல்ல ேதசத்தில் நான் ைழவதில்ைல

என் ம் உ தியாகக் றனார். ௨௨அதினால்

இந்த ேதசத்தில் நான் மரணமைடயேவண் ம்;

நான் ேயார்தாைனக் கடந் ேபாவதில்ைல;

ங்கேளா கடந் ேபாய், அந்த நல்ல ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ர்கள். ௨௩

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க டன் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ங்கள்

மறந் , உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா,

ேவண்டாம் என் விலக்கினஎவ்வித சாயலான

சிைலைய ம் உங்க க் உண்டாக்காமல்

எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள். ௨௪ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ட்ெடரிக்கிற

அக்கினி, அவர் எரிச்ச ள்ள ேதவன். ௨௫

“ ங்கள் பிள்ைளகைள ம், பிள்ைளகளின்

பிள்ைளகைள ம் ெபற் , ேதசத்தில் அதிக

நாட்கள் இ ந்தபின் , ங்கள் உங்கைளக்

ெக த் , எந்தெவா சிைலையயாவ

எந்தெவா சாயலான உ வத்ைதயாவ

ெசய் , உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் க்

ேகாபம் உண்டாக்க அவர் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தால், ௨௬ ங்கள்

ேயார்தாைனக்கடந் ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற

ேதசத்தில் இல்லாமல், க்கிரமாக ற்ற ம்

அழ ந் ேபா ர்கள் என் , இந்நாளில்

உங்க க் விேராதமாக வானத்ைத ம்
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மைய ம் சாட்சியாக ைவக்கிேறன்;

ங்கள் அதிேல அதிக நாட்கள் இராமல்

அழ க்கப்ப ர்கள். ௨௭ெயேகாவாஉங்கைள

தரல்லாத மக்க க் ள்ேள சிதற ப்பார்;

ெயேகாவா உங்கைளக் ெகாண் ேபாய்

விடப்ேபாகிற மக்களிடத்திேல ெகாஞ்ச

மக்களாக ந்தி ப் ர்கள். ௨௮ அங்ேக

காணாம ம், ேகளாம ம், சாப்பிடாம ம்,

கராம ம் இ க்கிற மர ம் கல் மான,

மனிதர்க ைடய ைகேவைலயாகிய

ெதய்வங்கைள வணங் ர்கள். ௨௯

அப்ெபா அங்ேகயி ந் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ ேத வாய்;

உன் இ தயத்ேதா ம் உன்

ஆத் மாேவா ம் அவைரத் ேத ம்ேபா ,

அவைரக் கண்டைடவாய். ௩0 ன்பப்பட

இைவகெளல்லாம் உன்ைனத் ெதாடர்ந்

பி க் ம்ேபா , கைடசி நாட்களில் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில் தி ம்பி

அவர் சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப வாயானால்,

௩௧ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

இரக்க ள்ள ேதவனாயி ப்பதினால்,

அவர் உன்ைனக் ைகவிட மாட்டார்,

உன்ைன அழ க்க மாட்டார், உன்

ற்பிதாக்க க் த் தாம் வாக்களித் க்

ெகா த்த உடன்ப க்ைகையமறக்க மாட்டார்.

௩௨ “ேதவன் மனிதைனப் மயிேல

பைடத்த நாள் தல், உனக் ன் இ ந்த

ஆதிநாட்களில், வானத்தின் ஒ ைன
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வங்கி அதின் ம ைனவைர ள்ள

எவ்விடத்திலாகி ம் இப்ப ப்பட்ட ெபரிய

காரியம் நடந்த ண்ேடா, இப்ப ப்பட்ட காரியம்

ேகள்விப்பட்ட ண்ேடா; ௩௩ அக்கினியின்

ந வி ந் ேப கிற ேதவ ைடய சத்தத்ைத

ேகட்ட ேபால, எந்தெவா மக்களாவ

ேகட்ட ம், உயிேரா ந்த ம் உண் ?, ௩௪

அல்ல உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா

எகிப்திேல உங்கள் கண்க க் ன்பாக

உங்க க் ச் ெசய்தப ெயல்லாம் ேதவன்

அந்நிய மக்களின் ந வி ந் ஒ

மக்கள் ட்டத்ைதச் ேசாதைனகளினா ம்,

அைடயாளங்களினா ம்,

அற் தங்களினா ம், ேபாரினா ம்,

வல்லைம ள்ள கரத்தினா ம், ஓங்கிய

யத்தினா ம், மகா பயங்கரமான

ெசயல்களினா ம், தமக்ெகன்

ெதரிந் ெகாள்ளவழெசய்த ண்ேடா என்

விசாரித் ப்பார். ௩௫ ெயேகாவாேவ

ேதவன், அவைரயல்லாமல் ேவெறா வ ம்

இல்ைல என்பைத அற ந் ெகாள்ள, இ

உனக் க் காட்டப்பட்ட . ௩௬ உனக்

உபேதசிக் ம்ப , அவர் வானத்தி ந்

தம சத்தத்ைத உனக் க் ேகட்கச்ெசய் ,

மயிேல தம ெபரியஅக்கினிையஉனக் க்

காண்பித்தார்; அக்கினியின் ந வி ந்

உண்டான அவ ைடய வார்த்ைதகைளக்

ேகட்டாய். ௩௭அவர் உன் ற்பிதாக்களிடத்தில்

அன் ெச த்தியதால், அவர்க ைடய
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பின்சந்ததிையத் ெதரிந் ெகாண் , ௩௮

உன்னி ம் பலத்த ெபரிய மக்கைள

உனக் ன்னின் ரத்த ம், உன்ைன

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், இந்நாளில்

இ க்கிற ேபால, அவர்கள் ேதசத்ைத

உனக் ச்ெசாந்தமாகக் ெகா க்க ம்,

உன்ைனத் தம கத்திற் ன் தம

ம ந்த வல்லைமயினால் எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார். ௩௯ ஆைகயால், உயர

வானத்தி ம் ேழ மயி ம் ெயேகாவாேவ

ேதவன், அவைரத் தவிர ஒ வ ம் இல்ைல

என்பைத இந்நாளில்அற ந் , உன் மனதிேல

சிந்தித் , ௪0 ம் உனக் ப் பின்வ ம் உன்

பிள்ைளக ம் நன்றாயி க்க ம், உன்

ேதவனாகியெயேகாவாஉனக் என்ைறக் ம்

ெகா க்கிற ேதசத்திேல ண்ட நாட்கள்

வாழ்வதற் ம், நான் இன் உனக் க் கற்பிக்கிற

அவ ைடய கட்டைளகைள ம்அவ ைடய

கற்பைனகைள ம்ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய்”

என்றான். ௪௧ ன்பைக இல்லாமல் ைக

தவ தலாக மற்றவைனக் ெகான்றவன்

அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒ

பட்டணத்தில் தப்பி ஓ ப்ேபாய்ப்

பிைழத்தி ப்பதற் , ௪௨ பனியர்கைளச்

ேசர்ந்த சம மயாகிய வனாந்திரத்தி ள்ள

ேபேச ம், காத்தியர்கைளச் ேசர்ந்த

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத் ம்,

மனாேசயர்கைளச் ேசர்ந்த பாசானி ள்ள

ேகாலா மாகிய, ௪௩ ன் பட்டணங்கைள
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ேமாேச ேயார்தான் நதிக் கிழக்கில், ரியன்

உதிக் ம் திைசயிேல ஏற்ப த்தினான். ௪௪

இ ேவ ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்க க்

ெகா த்த பிரமாணம். ௪௫இஸ்ரேவல் மக்கள்

எகிப்தி ந் றப்பட்டபின் , ேயார்தா க்

இப் றத்தில் எஸ்ேபானில் யி ந்த

எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய ேகா ைடய

ேதசத்தி ள்ள ெபத்ேபேயா க் எதிரான

பள்ளத்தாக்கிேல, அவர்க க் ேமாேச

ெசான்ன சாட்சிக ம் கட்டைளக ம்

நியாயங்க ம் இைவகேள. ௪௬ ேமாேச ம்

இஸ்ரேவல் மக்க ம் எகிப்தி ந்

றப்பட்டபின் அந்த ராஜாைவத்

ேதாற்க த் , ௪௭ ேயார்தா க் இப் றத்தில்

ரியன் உதிக் ம் திைசயில் அர்ேனான்

ஆற்றங்கைரயி ள்ள ஆேராேவர் வங்கி

எர்ேமான் என் ம் ேயான் மைலவைரக் ம்

உள்ள ேதச ம், ௪௮ ேயார்தா க் இப் றத்தில்

ரியன் உதிக் ம் திைசயிேல அஸ்ேதாத்

பிஸ்கா க் ம் தாழ்ந்த சமெவளிையச்ேசர்ந்த

கடல்வைர ள்ள சமெவளிஅைனத் மாகிய,

௪௯எேமாரியர்க ைடய இரண் ராஜாக்களின்

ேதசங்களான ேகா ைடய ேதசத்ைத ம்,

பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகின் ேதசத்ைத ம்

கட் க்ெகாண்டார்கள்.

௫

“ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைர ம்

அைழப்பித் , அவர்கைள ேநாக்கி:

இஸ்ரேவலர்கேள, நான் இன் உங்கள் கா கள்

ேகட்கச் ெசால் ம் கட்டைளகைள ம்
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நியாயங்கைள ம் ேக ங்கள்; ங்கள்

அைவகளின்ப ேய ெசய்வதற் அைவகைளக்

கற் க் ைகக்ெகாள்ளக்கட ர்கள். ௨

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ஓேரபிேல

நம் டன் உடன்ப க்ைக ெசய்தார். ௩

அந்த உடன்ப க்ைகையக் ெயேகாவா

நம் ைடய ற்பிதாக்க டன் ெசய்யாமல்,

இந்நாளில் இங்ேக உயிேரா க்கிற நம்

அைனவேரா ம் ெசய்தார். ௪ ெயேகாவா

மைலயிேல அக்கினியின் ந வி ந்

க கமாக உங்கேளா ேபசினார். ௫

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதைய உங்க க்

அறவிப்பதற் , அக்காலத்திேல நான்

ெயேகாவா க் ம், உங்க க் ம் ந வாக

நின்ேறன்; ங்கள் அக்கினிக் ப் பயந்

மைலயில் ஏறாமல் இ ந் ர்கள்;அப்ெபா

அவர் ெசான்ன என்னெவன்றால்: ௬

ங்கள் அ ைமகளாய் வாழ்ந்த எகிப்

ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா நாேன. ௭

என்ைனத்தவிர உனக் ேவ ெதய்வங்கள்

உண்டாயி க்கேவண்டாம். ௮ ேமேல

வானத்தி ம், ேழ மயி ம், மயின் ழ்

தண் ரி ம் உண்டாயி க்கிறைவக க்

ஒப்பான ஒ உ வத்ைதயாகி ம்

யாெதா சிைலையயாகி ம் உனக்

உண்டாக்கேவண்டாம். ௯ அைவகைள

வணங்க ம் ைஜ ெசய்ய ம் ேவண்டாம்;

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவாயி க்கிற
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நான் எரிச்ச ள்ள ேதவனாயி ந் ,

என்ைனப் பைகக்கிறவர்கைளக் ற த்

ற்பிதாக்க ைடய அக்கிரமத்ைதப்

பிள்ைளகளிடத்தில் ன்றாம்,

நான்காம் தைல ைறவைர

விசாரிக்கிறவராயி க்கிேறன். ௧0என்னிடத்தில்

அன் ெச த்தி, என் கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள் கிறவர்க க்ேகா

ஆயிரம் தைல ைறவைரக் ம்

இரக்கம்ெசய்கிறவராயி க்கிேறன். ௧௧ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய நாமத்ைத

ணாகப் பயன்ப த்தாதி ப்பாயாக;

ெயேகாவா தம் ைடய நாமத்ைத ணாகப்

பயன்ப த் கிறவைனத் தண் க்காமல்

விடமாட்டார். ௧௨ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

ஓய் நாைளப்பரி த்தமாகஅ சரிப்பாயாக.

௧௩ ஆ நா ம் ேவைலெசய் , உன்

ெசயல்கைளெயல்லாம் நடப்பிப்பாயாக.

௧௪ ஏழாம் நாேளா உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ஓய் நாள்; அதிேல

யானா ம், உன் ைடய மகனானா ம்,

மகளானா ம், ேவைலக்காரனானா ம்,

ேவைலக்காரியானா ம், எ தானா ம்,

க ைதயானா ம், உனக் இ க்கிற

மற்ெறந்த ம க வனானா ம், உன்

வாசல்களில் இ க்கிற அந்நியனானா ம்

எந்தெவா ேவைல ம் ெசய்யேவண்டாம்;

இைளப்பா வ ேபால உன் ேவைலக்கார ம்,
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ேவைலக்காரி ம் இைளப்பாறேவண் ம்; ௧௫

எகிப் ேதசத்தில் அ ைமயாயி ந்தாய்

என் ம், உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாஉன்ைன

அவ்விடத்தி ந் வல்லைம ள்ள

கரத்தினா ம் ஓங்கிய யத்தினா ம்

றப்படச்ெசய்தார் என் ம் நிைனப்பாயாக;

ஆைகயால் ஓய் நாைள அ சரிக்க

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் க்

கட்டைளயிட்டார். ௧௬ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் ெகா க்கிற ேதசத்திேல

உன் நாட்கள் த்தி ப்பதற் ம்,

நன்றாயி ப்பதற் ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

உன் தகப்பைன ம், தாைய ம்

மதிப் டன் நடத் வாயாக. ௧௭ ெகாைல

ெசய்யாதி ப்பாயாக. ௧௮ விபசாரம்

ெசய்யாதி ப்பாயாக. ௧௯தி டாதி ப்பாயாக.

௨0மற்றவ க் விேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்சி

ெசால்லாதி ப்பாயாக. ௨௧ மற்றவ ைடய

மைனவிைய இச்சியாதி ப்பாயாக;

அவ ைடய ட்ைட ம், நிலத்ைத ம்,

ேவைலக்காரைன ம், ேவைலக்காரிைய ம்,

எ ைத ம், க ைதைய ம், ேம ம்

அவ க் ச் ெசாந்தமான எைத ம்

இச்சியாதி ப்பாயாக என்றார். ௨௨ “இந்த

வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவா மைலயிேல

அக்கினி, ேமகம், காரி ள்ஆகியவற்ற ந்

உங்கள் சைபயார் அைனவேரா ம் மகா

சத்தத் டேன ெசான்னார்; அைவகேளா
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ஒன் ம் ட்டாமல், அைவகைள இரண்

கற்பலைககளில் எ தி என்னிடத்தில்

ெகா த்தார். ௨௩ மைல அக்கினியாக

எரி ம்ேபா இ ளின் ந வி ந்

உண்டான சத்தத்ைத ங்கள் ேகட்டேபா ,

ேகாத்திரத் தைலவர்க ம் ப்பர்க மாகிய

ங்கள் எல்ேலா ம் என்னிடத்தில் வந் : ௨௪

“இேதா, நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

நமக் த் தம் ைடய மகிைமைய ம்

தம் ைடயமகத் வத்ைத ம்காண்பித்தார்;

அக்கினியின் ந வி ந் ேபசின

அவ ைடய சத்தத்ைத ம் ேகட்ேடாம்;

ேதவன் மனித டன் ேபசி ம், அவன்

உயிேரா க்கிறைத இந்நாளில் கண்ேடாம்.

௨௫இப்ெபா நாங்கள் ஏன் சாகேவண் ம்?

இந்தப் ெபரிய அக்கினி எங்கைள

ட்ெடரிக் ேம; நாங்கள் இன் ம் நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் சத்தத்ைதக்

ேகட்ேபாமானால் சாேவாம். ௨௬ நாங்கள்

ேகட்ட ேபால, அக்கினியின் ந வி ந்

ேப கிற வ ள்ள ேதவ ைடய சத்தத்ைத

மாம்சமானவர்களில் யாராவ ேகட்

உயிேரா ந்த உண்டா? ௨௭ ேராஅ கில்

ெசன் , நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால்வைதெயல்லாம் ேகட் , அைவகைள ேர

எங்க க் ச் ெசால்லேவண் ம்; நாங்கள்

ேகட் , அதின்ப ேய ெசய்ேவாம் என் ர்கள்.

௨௮ ங்கள் என் டன் ேப ம்ேபா ,

ெயேகாவா உங்கள் வார்த்ைதகைளக்
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ேகட் , ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி;

“இந்த மக்கள் உன்னிடம் ெசான்ன

வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடன்; அவர்கள்

ெசான்ன எல்லாம் நன்றாக இ ந்த . ௨௯

அவர்க ம் அவர்க ைடய பிள்ைளக ம்

என்ெறன்ைறக் ம் நன்றாயி ப்பதற் ,

அவர்கள் எந்நா ம் எனக் ப் பயந் ,

என் கற்பைனகைளெயல்லாம்

ைகக்ெகாள்வதற்ேகற்ற இ தயம்

அவர்க க் இ ந்தால் நலமாயி க் ம்.

௩0 ேபாய்: உங்கள் டாரங்க க் த்

தி ம்பிப்ேபாங்கள் என் அவர்க க் ச்

ெசால். ௩௧ ேயா இங்ேக என்னிடத்தில்

நில்; நான் அவர்க க் ச் ெசாந்தமாகக்

ெகா க் ம் ேதசத்தில் அவர்கள் ெசய் ம்ப

அவர்க க் ப் ேபாதிக்கேவண் ய சகல

கற்பைனகைள ம், கட்டைளகைள ம்,

நியாயங்கைள ம் உனக் ச் ெசால் ேவன்

என்றார். ௩௨ உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்க க் க் கற்பித்தப ேய

ெசய்ய கவனமாக இ ங்கள்; வல ற ம்

இட ற ம் சாயாதி ப் ர்களாக. ௩௩

ங்கள் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்கிற ேதசத்திேல

பிைழத் கமாக ண்டநாட்கள் வாழ,

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க க்

ஏற்ப த்தின வழகெளல்லாவற்ற ம்

நடக்கக்கட ர்கள்.

௬

“ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பயந் , உயிேரா க் ம் நாட்கெளல்லாம்,
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ம் உன் மக ம், மக ம், நான் உனக்

ெகா க்கிற அவ ைடய எல்லாக்

கற்பைனகைள ம் கட்டைளகைள ம்

ைகக்ெகாள் கிறதினால் உன்

வாழ்நாட்கள் த்தி ப்பதற் , ௨ ங்கள்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளப்ேபாகிற

ேதசத்திேல ைகக்ெகாள்வதற்காக,

உங்க க் ப் ேபாதிக்கேவண் ம் என்

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

கற்பித்த கற்பைனக ம், கட்டைளக ம்,

நியாயங்க ம் இைவகேள. ௩இஸ்ரேவேல,

நன்றாயி ப்பதற் ம், உன் ற்பிதாக்களின்

ேதவனாகியெயேகாவாஉனக் ச் ெசான்னப ,

பா ம் ேத ம் ஓ கிற ேதசத்தில் ம க ம்

ெப வதற் ம், அைவக க் ச்

ெசவிெகா த் , அைவகளின்ப ெசய்யக்

கவனமாயி . ௪ “இஸ்ரேவேல ேகள்: நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாஒ வேர ெயேகாவா. ௫

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில்

உன் இ தயத்ேதா ம், உன்

ஆத் மாேவா ம், உன் பலத்ேதா ம்

அன் ெச த் வாயாக. ௬ இன் நான்

உனக் க் கட்டைளயி கிற இந்த வார்த்ைதகள்

உன் இ தயத்தில் இ ப்பதாக. ௭

அைவகைள உன் பிள்ைளக க் த்

ெதளிவாகப் ேபாதித் , உன் ட் ல்

உட்கார்ந்தி க்கிறேபா ம், வழயில்

நடக்கிறேபா ம், ப த் க்ெகாள் கிறேபா ம்,

எ ந்தி க்கிறேபா ம் அைவகைளக் ற த் ப்
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ேபசி, ௮ அைவகைள உன் ைககளிேல

அைடயாளமாகக் கட் க்ெகாள்வாயாக;

அைவகள் உன் கண்க க் ந ேவ

ஞாபகக் றயாகஇ ப்பதாக. ௯அைவகைள

உன் ட் நிைலகளி ம், உன்வாசல்களி ம்

எ வாயாக. ௧0 “உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா, உனக் க் ெகா ப்ேபன்

என் ஆபிரகாம், ஈசாக் , யாக்ேகா

என்பவர்களாகிய உன் ற்பிதாக்க க்

வாக்களித் க் ெகா த்த ேதசத்தில் உன்ைன

ைழயச்ெசய் ம்ேபா ம், கட்டாத வசதியான

ெபரிய பட்டணங்கைள ம், ௧௧ நிரப்பாத

சகல நல்ல ெபா ட்களா ம் நிரம்பிய

கைள ம், ெவட்டாமல் ஏற்கனேவ

ெவட்டப்பட் க்கிற கிண கைள ம்,

நடாத திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம்,

ஒ வத்ேதாப் கைள ம், அவர்

உனக் க் ெகா ப்பதால், சாப்பிட் த்

தி ப்தியா ம்ேபா ம், ௧௨

அ ைமப்பட் ந்த டாகிய

எகிப் ேதசத்தி ந் உன்ைனப்

றப்படச்ெசய்தெயேகாவாைவமறக்காதப

எச்சரிக்ைகயாயி . ௧௩ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் பயந் , அவ க்ேக

ஆராதைனெசய் , அவ ைடய

நாமத்ைதக்ெகாண்ேட வாக் தி

ெகா ப்பாயாக. ௧௪ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ேகாபம் உன்ேமல்

ஏற்பட் , உன்ைனப் மயில் ைவக்காமல்
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அழ த் ப்ேபாடாதப , உங்கைளச் ற்ற ம்

இ க்கிற மக்களின் ெதய்வங்களாகியஅந்நிய

ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றாதி ப் ர்களாக. ௧௫

உன் ந வி க்கிற உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாஎரிச்ச ள்ள ேதவனாயி க்கிறாேர.

௧௬ “ ங்கள் மாசாவிேல ெசய்த ேபால,

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ேசாதித் ப்பார்க்கா ர்கள். ௧௭ உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க க் க்

கற்பித்த அவ ைடய கற்பைனகைள ம்,

சாட்சிகைள ம், கட்டைளகைள ம்

அக்கைற டன் ைகக்ெகாள் ர்களாக. ௧௮

நன்றாயி க்கிறதற் ம், ெயேகாவா

உன் ற்பிதாக்க க் வாக்களித் க்

ெகா த்த நல்ல ேதசத்தில் ைழந் ,

அைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வதற் ம்,

௧௯ ெயேகாவா தாம் ெசான்னப , உன்

எதிரிகைளெயல்லாம் உன் கத்திற்

ன்பாகத் ரத்திவி வதற் ம்,

ெயேகாவா ைடய பார்ைவக் ச் ெசம்ைம ம்

நன்ைம மாக இ க்கிறைதச் ெசய்வாயாக.

௨0 நாைளக் உன் மகன்: “நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க க் க்

கட்டைளயிட்ட இந்த சாட்சிக ம்,

கட்டைளக ம், நியாயங்க ம் என்னஎன்

உன்னிடத்தில் ேகட்டால்; ௨௧ உன் மகைன

ேநாக்கி: நாங்கள் எகிப்திேல பார்ேவா க்

அ ைமகளாகஇ ந்ேதாம்; ெயேகாவா பலத்த

ைகயினாேல எங்கைள எகிப்தி ந்
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றப்படச்ெசய்தார். ௨௨ ெயேகாவா எங்கள்

கண்க க் ன்பாக, எகிப்தின்ேம ம்

பார்ேவான் ேம ம் அவன் ம்பம்

அைனத்தின்ேம ம் ெகா தான ெபரிய

அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம்

ெசய் , ௨௩தாம் நம் ைடய ற்பிதாக்க க்

வாக்களித் க் ெகா த்த ேதசத்திற்

எங்கைள அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

அைத நமக் க் ெகா ப்பதற்காக எங்கைள

அவ்விடத்தி ந் றப்படச்ெசய்தார். ௨௪

இந்நாளில் இ க்கிற ேபால, நம்ைம

அவர் உயிேராேட காப்பதற் ம், எந்நா ம்

நன்றாயி க்கிறதற் ம், நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப் பயந் இந்த

எல்லாக் கட்டைளகளின்ப ேய ம் ெசய்யக்

ெயேகாவா நமக் க் கட்டைளயிட்டார். ௨௫

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா நமக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய நாம் அவர் ச கத்தில்

இந்த எல்லாக் கட்டைளகளின்ப ம் ெசய்யக்

கவனமாயி ந்தால், நமக் தியாயி க் ம்

என் ெசால்வாயாக.

௭

“ ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளப்ேபாகிற

ேதசத்தில் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உன்ைன ைழயச்ெசய் , உன்ைனவிட

எண்ணிக்ைகயி ம் ெபலத்தி ம் ம ந்த

மக்களாகிய ஏத்தியர்கள், கிர்காசியர்கள்,

எேமாரியர்கள், கானானியர்கள்,

ெபரிசியர்கள், ஏவியர்கள், எ சியர்கள்

என் ம் ஏ பலத்த ேதசங்கைள உனக்
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ன்பாகத் ரத்தி, ௨ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அவர்கைள உன்னிடத்தில்

ஒப் க்ெகா க் ம்ேபா , அவர்கைளத்

தாக்கி, ற்ற ம் அழ த் விடேவண் ம்;

அவர்க டன் உடன்ப க்ைகெசய்ய ம்

அவர்க க் மனமரங்க ம் ேவண்டாம். ௩

அவர்க டன் சம்பந்தம் ஏற்ப த்தக் டா ;

உன் மகள்கைள அவர்கள் மகன்க க் க்

ெகா க்காம ம், அவர்க ைடயமகள்கைள

உன் மகன்க க் க் ெகாள்ளாம ம்

இ ப்பாயாக. ௪ என்ைனப் பின்பற்றாமல்,

அந்நிய ெதய்வங்கைள வணங் ம்ப

அவர்கள் உன் ைடய மகன்கைள

விலகச்ெசய்வார்கள்; அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல்

ண் , உங்கைளச் க்கிரத்தில் அழ க் ம். ௫

ங்கள் அவர்க க் ச் ெசய்யேவண் ய

என்னெவன்றால்: அவர்க ைடய

ப டங்கைளஇ த் , சிைலகைளஉைடத் ,

ேதாப் கைள ெவட் , சிைலகைள

அக்கினியிேல எரித் விடேவண் ம். ௬

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பரி த்த மக்கள், மயி ள்ள எல்லா

மக்களி ம் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உன்ைனத் தமக் ச் ெசாந்தமாயி ப்பதற்காகத்

ெதரிந் ெகாண்டார். ௭ சகல

மக்களி ம் ங்கள் எண்ணிக்ைகயில்

அதிகமான மக்கெளன் ெயேகாவா

உங்கள்ேமல் அன் ைவத் உங்கைளத்
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ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைல; ங்கள் எல்லா

மக்களி ம் சிறய ட்டமாயி ந் ர்கள். ௮

ெயேகாவாஉங்களில்அன் ெச த்தியதா ம்,

உங்கள் ற்பிதாக்க க் க் ெகா த்தவாக்ைக

நிைறேவற்றேவண் ம் என்பதினா ம்;

ெயேகாவா பலத்த ைகயினால் உங்கைளப்

றப்படச்ெசய் , அ ைமத்தன டாகிய

எகிப்தி ந் ம், அதின் ராஜாவான

பார்ேவானின் ைகயி ந் ம் உங்கைள

ட் க்ெகாண்டார். ௯ ஆைகயால் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ ேதவன் என் ம்,

தம்ம ல்அன் ைவத் , தம கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள் கிறவர்க க் அவர்ஆயிரம்

தைல ைறவைர உடன்ப க்ைகைய ம்

தயைவ ம் காக்கிற உண்ைம ள்ள ேதவன்

என் ம், ௧0 தம்ைமப் பைகக்கிறவர்க க்

ெவளிப்பைடயாகப் பதிலளித்

அவர்கைள அழ ப்பார் என் ம், தம்ைமப்

பைகக்கிறவ க் அவர் தாமதியாமல்

ெவளிப்பைடயாகப் பதிலளிப்பார் என் ம்

அறவாயாக. ௧௧ஆைகயால் ெசய் ம்ப

நான் இன் உனக் க் கட்டைளயி கிற

கற்பைனகைள ம், கட்டைளகைள ம்,

நியாயங்கைள ம் ைகக்ெகாள்வாயாக.

௧௨ “இந்த நியாயங்கைள ங்கள் ேகட் ,

ைகக்ெகாண் , அைவகளின்ப

ெசய் ர்களானால், அப்ெபா

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்

ற்பிதாக்க க் வாக்களித் க் ெகா த்த
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உடன்ப க்ைகைய ம் கி ைபைய ம்

உனக்காகக் காத் , ௧௩ உன்ேமல் அன்

ைவத் , உன்ைன ஆ ர்வதித் , உனக் க்

ெகா ப்ேபன் என் உன் ற்பிதாக்க க்

வாக்களித் , ெகா த்த ேதசத்தில் உன்ைனப்

ெப கச்ெசய் , உன் கர்ப்பப்பிறப் கைள ம்,

உன் நிலத்தின் பலன்களாகிய

தானியத்ைத ம், திராட்ைசரசத்ைத ம்,

எண்ெணைய ம், உன் மா களின்

பலைன ம், ஆட் மந்ைதகைள ம்

ஆ ர்வதிப்பார். ௧௪ சகல மக்கைளவிட

ஆ ர்வதிக்கப்பட் ப்பாய்;உங்க க் ள் ம்

உங்கள் கால்நைடக க் ள் ம்

ஆணிலாகி ம் ெபண்ணிலாகி ம் மல

இ ப்பதில்ைல. ௧௫ ெயேகாவா சகல

ேநாய்கைள ம் உன்ைனவிட் விலக் வார்;

உனக் த் ெதரிந்தி க்கிற எகிப்தியர்களின்

ெகா ய வியாதிகளில் ஒன் ம் உன்ேமல்

வரச்ெசய்யாமல், உன்ைனப் பைகக்கிற

அைனவரின்ேம ம் அைவகைள

வரச்ெசய்வார். ௧௬உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உன்னிடத்தில் ஒப் க்ெகா க் ம் சகல

மக்கைள ம் நிர் லமாக்கக்கடவாய்; உன் கண்

அவர்க க் இரக்கம்காட்டாமல் இ ப்பதாக;

அவர்கள் ெதய்வங்கைள வழபடாமல்

இ ப்பாயாக; அ உனக் க் கண்ணியாக

இ க் ம். ௧௭ “அந்த மக்கள் ட்டத்தினர்

என்ைனவிட எண்ணிக்ைகயில்

அதிக ள்ளவர்கள், நான் அவர்கைளத்
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ரத்திவி வ எப்ப என் உன்

இ தயத்தில் ெசால் க்ெகாள்வாயானால், ௧௮

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாபார்ேவா க் ம்

எகிப்தியர்கள்அைனவ க் ம் ெசய்தைத ம்,

௧௯ உன் ைடய கண்கள் கண்ட ெபரிய

ேசாதைனகைள ம்,அைடயாளங்கைள ம்,

அற் தங்கைள ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உன்ைனப் றப்படச்ெசய்

காண்பித்த பலத்த ைகைய ம் ஓங்கிய

யத்ைத ம் நன்றாக நிைனத் ,

அவர்க க் ப் பயப்படாதி ;

யாைரப்பார்த் ப் பயப்ப கிறாேயா

அவர்க க் ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அப்ப ேய ெசய்வார். ௨0

தியாயி ந் உன் கண்க க் த்தப்பி

ஒளிந் ெகாள் கிறவர்க ம்

அழ ந் ேபா ம்வைர உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அவர்க க் ள்ேள ளவிகைள

அ ப் வார். ௨௧ அவர்கைளப் பார்த்

பயப்படேவண்டாம்; உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்க க் ள்ேள இ க்கிறார், அவர்

வல்லைம ம் பயங்கர மான ேதவன்.

௨௨ அந்த மக்கைள உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக

உன்ைனவிட் த் ரத்திவி வார்;

அவர்கைளஒேர சமயத்தில்அழ க்கேவண்டாம்;

அழ த்தால் காட் ம கங்கள் உன்னிடத்தில்

ெப கிப்ேபா ம். ௨௩ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அவர்கைள உன்னிடத்தில்
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ஒப் க்ெகா த் , அவர்கள் அழ ம்வைர

அவர்கைள மக ம் கலங்க ப்பார். ௨௪

அவர்க ைடய ராஜாக்கைள உன் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்பார்; அவர்க ைடய ெபயர்

வானத்தின் ழ் இராதப அவர்கைள

அழ க்கக்கடவாய்; அவர்கைள

அழ த் ம்வைர ஒ வ ம் உனக்

எதிர்த் நிற்கமாட்டார்கள். ௨௫

அவர்க ைடயெதய்வங்களின் சிைலகைள

அக்கினியினால் ட்ெடரிக்கக்கடவாய்;

அைவகளால் சிக்கிக்ெகாள்ளாதப ,

அைவகளில் இ க்கிற ெவள்ளிைய ம்,

ெபான்ைன ம் ஆைசப்படாம ம்,

அைத எ த் க்ெகாள்ளாம ம்

இ ப்பாயாக; அைவகள் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானைவகள்.

௨௬ அைவகைளப்ேபால

சாபத்திற் ள்ளாகாதப அ வ ப்பானைத

உன் ட் ற் க் ெகாண் ேபாகாேத; அைதச்

என் ெவ த் ற்ற ம்அ வ ப்பாயாக,

அ சாபத்திற் ள்ளான .

௮

“ ங்கள் பிைழத் , ெப கி, ெயேகாவா

உங்க ைடய ற்பிதாக்க க்

வாக்களித் க் ெகா த்த ேதசத்திேல

ைழந் , அைதச் ெசாந்தமாக்கிக்

ெகாள்வதற் நான் இன் உங்க க்

ெகா க்கிற எல்லாக் கட்டைளகளின்ப ம்

ெசய்யக் கவனமாயி ப் ர்களாக. ௨ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைனச்
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சி ைமப்ப த் ம்ப க் ம், தம் ைடய

கட்டைளகைள ைகக்ெகாள்வாேயா

ைகக்ெகாள்ளமாட்டாேயா என்

அவர் உன்ைனச் ேசாதித் , உன்

இ தயத்தி ள்ளைத அற ம்ப க் ம்,

உன்ைன இந்த நாற்ப வ டங்க ம்

வனாந்திரத்திேல நடத்திவந்த எல்லா

வழைய ம் நிைனப்பாயாக. ௩ அவர்

உன்ைனச் சி ைமப்ப த்தி, உன்ைனப்

பசியினால் வ த்தி, மனிதன் உணவினால்

மாத்திரம் அல்ல, ெயேகாவா ைடய

வாயி ந் றப்ப கிற ஒவ்ெவா

வார்த்ைதயினா ம் பிைழப்பான்

என்பைத உனக் உணர்த் வதற் , ம்

உன் ற்பிதாக்க ம் அறயாம ந்த

மன்னாவினால் உன்ைனப் பராமரித்தார். ௪

இந்த நாற்ப வ டங்க ம் உன்ேமல்

இ ந்த ஆைட பைழயதாகிப் ேபாக ம்

இல்ைல, உன் கால் ங்க ம் இல்ைல. ௫

ஒ வன் தன் மகைனச் சிட்சிக்கிற ேபால

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைனச்

சிட்சிக்கிறார் என் உன் இ தயத்தில்

அற ந் ெகாள்வாயாக. ௬ஆைகயால், உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய வழகளில்

நடந் ,அவ க் ப் பயப்ப ம்ப ,அவ ைடய

கற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய். ௭

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன நல்ல

ேதசத்திேல ைழயச்ெசய்கிறார்; அ

பள்ளத்தாக் களி ம் மைலகளி ம ந்
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றப்ப கிற ஆ க ம், ஊற் க ம்,

ஏரிக ள்ள ேதசம்; ௮அ ேகா ைம ம்,

வாற்ேகா ைம ம், திராட்ைசச்ெச க ம்,

அத்திமரங்க ம், மா ளம்ெச க ள்ள

ேதசம்; அ ஒ வமரங்க ம், எண்ெண ம்,

ேத ள்ள ேதசம்; ௯அ ைறயில்லாமல்

அப்பம் சாப்பிடத்தக்க ம் ஒன் ம்

உனக் க் ைற படாத மான ேதசம்;

அதின் கற்கள் இ ம்பாயி க்கிற ம்,

ெசம் ெவட் ெய க்கத்தக்க மைலகள்

உள்ள மான ேதசம். ௧0 ஆைகயால்,

சாப்பிட் த் தி ப்தியைடந்தி க் ம்ேபா ,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் க்

ெகா த்த அந்த நல்ல ேதசத் க்காக அவைர

ஸ்ேதாத்திரிப்பாயாக. ௧௧ “உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ மறக்காதப க் ம், நான்

இன் உனக் க் ெகா க்கிற அவ ைடய

கற்பைனகைள ம், நியாயங்கைள ம்,

கட்டைளகைள ம், ைகக்ெகாள்ளாமல்

ேபாகாதப க் ம் எச்சரிக்ைகயாயி . ௧௨

சாப்பிட் த் தி ப்தியாகி, நல்ல

கைளக்கட் , அைவகளில்

யி க் ம்ேபா ம், ௧௩உன் ஆ மா கள்

ம தியாகி, உனக் ெவள்ளி ம் ெபான் ம்

ெப கி, உனக் உண்டானைவெயல்லாம்

ெப ம்ேபா ம், ௧௪ உன் இ தயம்

ெப ைமெகாள்ளாம ம், உன்ைன

அ ைமத்தன டாகிய எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்தவ ம், ௧௫ உன் ைடய



உபாகமம் 773

பின்நாட்களில் உனக் நன்ைமெசய்வதற்காக,

உன்ைனச் சி ைமப்ப த்தி, உன்ைனச்

ேசாதித் , ெகாள்ளிவாய்ச் சர்ப்பங்க ம்,

ேதள்க ம், தண் ரில்லாதவறட்சி ள்ள

பயங்கரமானெபரியவனாந்திரத்தின்வழயாக

உன்ைன அைழத் வந்தவ ம், உனக்காகப்

பாைறயான கன்மைலயி ந்

தண் ர் றப்படச்ெசய்தவ ம், ௧௬

உன் ைடய ற்பிதாக்கள் அறயாத

மன்னாவினால் வனாந்திரத்திேல உன்ைனப்

பராமரித் வந்தவ மான உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ மறக்காம ம், ௧௭ என்

திறைம ம் என் ைகப்ெபல ம் இந்த

ஐ வரியத்ைதஎனக் ச் சம்பாதித்த என்

உன் இ தயத்தில் ெசால் க்ெகாள்ளாம ம்

இ க்க எச்சரிக்ைகயாயி ந் , ௧௮

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

நிைனப்பாயாக; அவேர உன் ற்பிதாக்க க்

வாக்களித் க்ெகா த்த தம் ைடய

உடன்ப க்ைகைய உ திப்ப த் ம்ப ,

இந்நாளில் உனக் உண்டாயி க்கிற ேபால,

ஐ வரியத்ைதச் சம்பாதிக்கிறதற்கான

ெபலைனஉனக் க் ெகா க்கிறவர். ௧௯உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ மறந் ,

ேவ ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற

அைவகைள வணங்கி, அைவகைளப்

பணிந் ெகாள்வாயானால், நிச்சயமாக

அழ ந் ேபா ர்கள் என் இன் உங்க க் ச்

சாட்சியாக அறவிக்கிேறன். ௨0 உன்
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ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சத்தத்திற்

ங்கள் ழ்ப்ப யாமற்ேபாவதினால்,

ெயேகாவா உங்க க் ன்பாக அழ த்த

மக்கைளப்ேபால ங்க ம்அழ ர்கள்.

௯

இஸ்ரேவேல, ேகள்: “ இப்ெபா

ேயார்தான் நதிைய கடந் , உன்ைனவிட

எண்ணிக்ைகயில் அதிக ம், பலத்த மான

மக்கைளத் ரத்தி, ம க உயர்ந்த மதில்

ழ்ந்த ெபரிய பட்டணங்கைளப் பி த் , ௨

ஏனாக்கின் மகன்களாகிய ெபரியவர்க ம்

உயரமானவர்க மான மக்கைளத்

ரத்திவிடப்ேபாகிறாய்; இவர்க ைடய

ெசய்திைய அற ந் , ஏனாக்கின்

மகன்க க் ன்பாக நிற்பவன்யார் என்

ெசால்லப்ப வைத ேகட் க்கிறாய்.

௩ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக்

ன்பாகச் ெசல்கிறவர் என்பைத இன்

அற ந் ெகாள்; அவர் ட்ெடரித் ப்ேபா கிற

அக்கினிையப்ேபாலஅவர்கைளஅழ ப்பார்;

அவர்கைளஉனக் ன்பாக விழச்ெசய்வார்;

இவ்விதமாகக் ெயேகாவா உனக் ச்

ெசான்னப ேய, அவர்கைள க்கிரமாகத்

ரத்தி, அவர்கைள அழ ப்பாய். ௪ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவர்கைள உனக்

ன்பாகத் ரத் ம்ேபா , உன்

இ தயத்திேல: “என் தியினால் இந்த

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வதற்காக

ெயேகாவா என்ைன அைழத் வந்தார்

என் ெசால்லாேத; அந்த மக்க ைடய
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ஒ க்கக்ேக களின் காரணமாக ெயேகாவா

அவர்கைள உனக் ன்பாகத்

ரத்திவி கிறார். ௫உன் தியினா ம், உன்

இ தயத்தி ைடய உத்தமத்தினா ம்

அவர்க ைடய ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள ைழவதில்ைல;

அந்த மக்க ைடய ஒ க்கக்ேக களின்

காரணமாக ம்,ஆபிரகாம், ஈசாக் , யாக்ேகா

என் ம் உன் ற்பிதாக்க க் க் ெயேகாவா

வாக்களித் ச் ெசான்ன வார்த்ைதைய

நிைறேவற் வதற்காக ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அவர்கைள உனக் ன்பாகத்

ரத்திவி கிறார். ௬ “ஆைகயால்,

உன் தியினிம த்தம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் அந்த நல்ல ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாகக் ெகா க்கமாட்டார் என்பைத

அற ந் ெகாள்; பி வாத ண ள்ள

மக்கள் ட்டம். ௭ வனாந்திரத்தில் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் க் க ங்ேகாபம்

உண்டாக்கினைத நிைனத் க்ெகாள், அைத

மறக்காேத; ங்கள் எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்ட நாள் தல், இந்த இடத்திற்

வந் ேச ம்வைர, ெயேகாவா க்

விேராதமாகக் கலகம்ெசய் ர்கள். ௮ஓேரபி ம்

ங்கள் ெயேகாவா க் க் க ங்ேகாபம்

உண்டாக்கினதால், ெயேகாவா உங்கைள

அழ த் ப்ேபா ம் அளவிற் ேகாபப்பட்டார். ௯

ெயேகாவா உங்க டன்ெசய்த உடன்ப க்ைகப்

பலைககளாகிய கற்பலைககைளப்
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ெபற் க்ெகாள்வதற் நான் மைலயில்

ஏறனேபா , நாற்ப நாட்கள்இர ம் பக ம்

மைலயில் தங்கி அப்பம் சாப்பிடாம ம்

தண் ர் க்காம ம் இ ந்ேதன். ௧0

அப்ெபா ேதவ ைடய விர னால்

எ தப்பட் ந்தஇரண் கற்பலைககைளக்

ெயேகாவா என்னிடத்தில் ஒப்பைடத்தார்;

சைப யி ந்த நாளில் ெயேகாவா

மைலயின்ேமல் அக்கினியின் ந வி ந்

உங்க டேன ேபசின வார்த்ைதகளின்ப ேய

அைவகளில் எ தப்பட் ந்த . ௧௧இர ம்

பக ம் நாற்ப நாட்கள் ந் , ெயேகாவா

எனக் அந்த உடன்ப க்ைகயின் இரண்

கற்பலைககைளக் ெகா க்கிறேபா , ௧௨

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: எ ந் ,

க்கிரமாக இந்த இடத்ைதவிட் , இறங்கிப்ேபா;

எகிப்தி ந் அைழத் க்ெகாண் வந்த

உன் ைடய மக்கள் தங்கைளக்

ெக த் க்ெகாண்டார்கள்; நான்அவர்க க்

விதித்த வழைய அவர்கள் க்கிரமாக

விட் விலகி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சிைலையத்

தங்க க்காகஉண்டாக்கினார்கள் என்றார். ௧௩

பின் ம் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: “இந்த

மக்கைளப் பார்த்ேதன்; அவர்கள் பி வாத

ண ள்ள மக்கள். ௧௪ ஆைகயால், நான்

அவர்கைள அழ த் , அவர்கள் ெபயைர

வானத்தின் ழ் இல்லாமல்ேபாகச்ெசய்ய,

என்ைனவிட் வி ; அவர்கைளப்பார்க்கி ம்

உன்ைனப் பலத்த ம் எண்ணிக்ைகயில்
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அதிகமான மான ேதசமாக் ேவன்

என்றார். ௧௫ அப்ெபா நான்

மைலயி ந் இறங்கிேனன், மைலயான

அக்கினியால் பற்ற எரிந் ெகாண் ந்த ;

உடன்ப க்ைகயின் இரண் பலைகக ம் என்

இரண் ைககளில் இ ந்த . ௧௬ நான்

பார்த்தேபா , ங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் விேராதமாகப்பாவம்ெசய் ,

வார்ப்பிக்கப்பட்டக் கன் க் ட் ைய

உங்க க் உண்டாக்கி, ெயேகாவா

உங்க க் விதித்த வழையச் க்கிரமாக

விட் விலகினைதக் கண்ேடன். ௧௭

அப்ெபா நான் என் இரண் ைககளி ம்

இ ந்தஅந்தஇரண் பலைககைள ம் க்கி

எற ந் , அைவகைள உங்கள் கண்க க்

ன்பாக உைடத் ப்ேபாட்ேடன். ௧௮

ெயேகாவாைவக் ேகாபப்ப த் வதற் ங்கள்

அவ ைடய ச கத்தில் ெபால்லாப் ச்

ெசய் , நடப்பித்த உங்க ைடய சகல

பாவங்க க்காக ம், நான் ெயேகாவா க்

ன்பாக ன் ேபாலஇர ம்பக ம் நாற்ப

நாட்கள் வி ந் கிடந்ேதன்; நான் அப்பம்

சாப்பிட ம ல்ைல, தண் ர் க்க ம ல்ைல.

௧௯ ெயேகாவா உங்கைள அழ க் ம்ப

உங்கள்ேமல் ெகாண் ந்த ேகாபத்திற் ம்

பயங்கரத்திற் ம் பயந்தி ந்ேதன்; ெயேகாவா

அந்த ைற ம் என் மன்றாட்ைடக் ேகட்டார்.

௨0 ஆேரான் ேம ம் ெயேகாவா மக ம்

ேகாபங்ெகாண் , அவைனஅழ க்கேவண் ம்
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என்ற ந்தார்; அப்ெபா ஆேரா க்காக ம்

விண்ணப்பம்ெசய்ேதன். ௨௧ உங்கள்

பாவச்ெசயலாகிய அந்தக் கன் க் ட் ைய

நான் எ த் அக்கினியில் எரித் , அைத

ெநா க்கி, ளாகப் ேபா ம்வைர

அைரத் , அந்தத் ைள மைலயி ந்

ஓ கிற ஆற்ற ேல ேபாட் விட்ேடன். ௨௨

“தேபராவி ம், மாசாவி ம், கிப்ேராத்

அத்தாவாவி ம் ெயேகாவா க் க்

க ங்ேகாபம் உண்டாக்கி ர்கள். ௨௩ ங்கள்

ேபாய், நான் உங்க க் க் ெகா த்த ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ங்கள் என்

ெயேகாவா காேதஸ்பர்ேனயாவி ந்

உங்கைள அ ப் ம்ேபா , ங்கள்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

வி வாசிக்காம ம், அவ ைடய சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா க்காம ம், அவ ைடயவாக் க்

விேராதமாகக் கலகம்ெசய் ர்கள். ௨௪ நான்

உங்கைள அற ந்த நாள் தற்ெகாண் ,

ங்கள் ெயேகாவா க் விேராதமாகக்

கலகம் ெசய்கிறவர்களாயி ந் ர்கள். ௨௫

“உங்கைள அழ ப்ேபன் என் ெயேகாவா

ெசான்னதினால், நான் ன் ேபால

ெயேகாவாவின் ச கத்தில் இர ம்பக ம்

நாற்ப நாட்கள் வி ந் கிடந்ேதன்;

அப்ெபா நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்கிச்

ெசய்த விண்ணப்பம் என்னெவன்றால்: ௨௬

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவேர, ேதவ ர்

உம் ைடய மகத் வத்தினாேல ட் ,
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பலத்த ைகயினால் எகிப்தி ந்

ெகாண் வந்த உம மக்கைள ம், உமக் ச்

ெசாந்தமானைத ம் அழ க்காதி ங்கள் ௨௭

ெயேகாவா அவர்க க் வாக் த்தத்தம்

ெசய்தி ந்த ேதசத்தில் அவர்கைள

ைழயச்ெசய்ய யாமற்ேபானதினா ம்,

அவர்கைள ெவ த்ததினா ம், அவர்கைள

வனாந்திரத்தில் ெகான் ேபா வதற்ேக

ெகாண் வந்தார் என் நாங்கள் விட் ப்

றப்ப ம்ப ர் ெசய்த ேதசத்தின்

கள் ெசால்லாதப , ௨௮ ேதவ ர்

இந்த மக்களின் ரட்டாட்டத்ைத ம்,

ஒ க்கக்ேக கைள ம், பாவத்ைத ம்

பாராமல்,உம் ைடயவர்களாகியஆபிரகாம்,

ஈசாக் , யாக்ேகா என்பவர்கைள

நிைனத்த ம். ௨௯ ர் உம மகா

பலத்தினா ம், ஓங்கிய யத்தினா ம்

றப்படச்ெசய்த இவர்கள் உம மக்க ம்

உம ெசாந்த மாக இ க்கிறார்கேள என்

விண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.

௧0

அக்காலத்திேல ெயேகாவா என்ைன

ேநாக்கி: “ ன்னி ந்தைதப் ேபாலேவ

இரண் கற்பலைககைளெவட் க்ெகாண் ,

மைலயின்ேமல் ஏற , என்னிடத்திற் வா; ஒ

மரப்ெபட் ைய ம் ெசய்வாயாக. ௨

உைடத் ப்ேபாட்ட ந்தின பலைககளில்

இ ந்த வார்த்ைதகைள நான் அந்தப்

பலைககளில் எ ேவன்; அைவகைளப்

ெபட் யிேல ைவப்பாயாக என்றார். ௩
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அப்ப ேய நான் த்திம் மரத்தினால் ஒ

ெபட் ையச் ெசய் , ன்னி ந்தைதப்

ேபாலேவ இரண் கற்பலைககைள ெவட் ,

அைவகைளஎன்ைகயிேல எ த் க்ெகாண்

மைலயில் ஏற ேனன். ௪ ன்ேன சைப வந்த

நாளில் ெயேகாவா, மைலயில் அக்கினி

ந வி ந் உங்க க் ச் ெசான்ன

பத் க்கற்பைனகைள ம் ன் அவர்

எ தியி ந்த ேபாலேவஅந்தப் பலைககளில்

எ தி, அைவகைளஎன்னிடத்தில் தந்தார். ௫

அப்ெபா நான் தி ம்பி மைலயி ந்

இறங்கி, அந்தப் பலைககைள நான் ெசய்த

ெபட் யிேலைவத்ேதன்; ெயேகாவாஎனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய அைவகள் அதிேல

ைவக்கப்பட் க்கிற . ௬ பின்

இஸ்ரேவல்மக்கள்ெபெனயாக்கா க்க த்த

ேபேராத்திேலயி ந் ேமாெசரா க் ப்

பிரயாணம்ெசய்தார்கள்; அங்ேக ஆேரான்

மரணமைடந் , அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;

அவ ைடய இடத்திேல அவன் மகனாகிய

எெலயாசார் ஆசாரியனானான். ௭

அங்ேகயி ந் த்ேகாதா க் ம்,

த்ேகாதாவி ந் ஆ க ள்ள நாடாகிய

ேயாத்பாத்திற் ம் பிரயாணம்ெசய்தார்கள்.

௮ அக்காலத்திேல ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ையச் மப்பதற் ம்,

இந்நாள்வைரக் ம் நடந் வ கிற ேபால,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியிேல நின்

அவ க் ஆராதைன ெசய்வதற் ம்,
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அவ ைடய நாமத்ைதக்ெகாண்

ஆ ர்வதிப்பதற் ம், ெயேகாவா ேலவியின்

ேகாத்திரத்ைதத் ேதர்ந்ெத த்தார். ௯ஆைகயால்

ேலவிக் அவன் சேகாதரர்க டன் பங் ம்

ெசாத் ம் இல்ைல; உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

அவ க் ச் ெசான்னப ேய, ெயேகாவாேவ

அவ க் ெசாத் . ௧0 “நான் ன் ேபாலேவ

நாற்ப நாட்கள் இர ம்பக ம் மைலயில்

இ ந்ேதன்; ெயேகாவா அந்த ைற ம்

என் மன்றாட்ைடக் ேகட் , உன்ைன

அழ க்காமல் விட்டார். ௧௧ ெயேகாவா

என்ைன ேநாக்கி: நான் ெகா ப்ேபன்

என் அவர்க ைடய ற்பிதாக்க க்

வாக்களித்த ேதசத்தில் அவர்கள் ேபாய் அைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வதற்காக, எ ந் ,

மக்க க் ன்பாகப் பிரயாணப்பட் ப் ேபா

என்றார். ௧௨ “இப்ெபா ம் இஸ்ரேவேல,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பயந் , அவ ைடய வழகளிெலல்லாம்

நடந் , அவரிடத்தில் அன் ெச த்தி,

உன் இ தயத்ேதா ம் உன்

ஆத் மாேவா ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவப் பணிந் ெகாண் ,

௧௩ நான் இன் உனக் க் கற்பிக்கிற

ெயேகாவா ைடய கற்பைனகைள ம்

அவ ைடய கட்டைளகைள ம்

உனக் நன்ைம ண்டாவதற்

ைகக்ெகாள்ளேவண் ம் என்பைதேய

அல்லாமல், ேவேற எைத உன் ேதவனாகிய
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ெயேகாவாஉன்னிடத்தில் ேகட்கிறார். ௧௪இேதா,

வானங்க ம் வானாதிவானங்க ம், ம ம்

அதி ள்ள யா ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடயைவகள். ௧௫ ஆனா ம்

ெயேகாவா உன் ற்பிதாக்கள்ேமல்

அன் ெச த் வதற்காக அவர்களிடத்தில்

பிரியம் ைவத் , அவர்க க் ப்

பின் அவர்க ைடய சந்ததியாகிய

உங்கைள, இந்நாளில் இ க்கிறப ேய,

சகல மக்க க் ள் ம் தமக்ெகன்

ெதரிந் ெகாண்டார். ௧௬ஆைகயால் ங்கள்

இனி ங்கள் பி வாதம் ெசய்யாமல், உங்கள்

இ தயத்ைத த்தம் ெசய் ங்கள். ௧௭

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா ேதவாதி

ேதவ ம், கர்த்தாதி கர்த்த ம், மகத் வ ம்

வல்லைம ம் பயங்கர மான ேதவ மாக

இ க்கிறார்; அவர் பட்சபாதம்ெசய்கிறவ ம்

அல்ல, லஞ்சம் வாங் கிறவ ம் அல்ல.

௧௮ அவர் திக்கற்ற பிள்ைளக் ம்

விதைவக் ம் நியாயம்ெசய்கிறவ ம்,

அந்நியன்ேமல் அன் ைவத் அவ க்

உண ம் உைட ம் ெகா க்கிறவ மாக

இ க்கிறார். ௧௯ ங்க ம் எகிப் ேதசத்தில்

அந்நியர்களாக இ ந்ததினால்,

அந்நியர்கைளச் சிேநகிப் ர்களாக. ௨0 உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப் பயந் ,

அவைரப் பணிந் ெகாண் , அவைரப்

பற்ற க்ெகாண் ந் , அவ ைடய

நாமத்ைதக்ெகாண் ஆைணயி வாயாக. ௨௧
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அவேர உன் கழ்ச்சி; உன் கண்கள் கண்ட

இந்தப் ெபரிய பயங்கரமான காரியங்கைள

உன்னிடத்தில் ெசய்த உன் ைடய ேதவன்

அவேர. ௨௨உன் ற்பிதாக்கள் எ ப ேபராக

எகிப்திற் ப் ேபானார்கள்; இப்ெபா ேதா உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உன் ைடய

ெப க்கத்திேலவானத்தின் நட்சத்திரங்கைளப்

ேபாலாக்கினார்.

௧௧

“ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில்

அன் ெச த்தி, அவ ைடய

பிரமாணங்கைள ம், கட்டைளகைள ம்,

நியாயங்கைள ம், கற்பைனகைள ம்

எப்ெபா ம் ைகக்ெகாள்வாயாக. ௨

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சிட்சிகைள ம், அவ ைடய மகத் வத்ைத ம்,

பலத்த ைகைய ம், ஓங்கிய யத்ைத ம்,

௩ அவர் எகிப்தின் ந விேல எகிப்தின்

ராஜாவாகிய பார்ேவா க் ம், அவ ைடய

ேதசம் அைனத்திற் ம் ெசய்த அவ ைடய

அைடயாளங்கைள ம், அவ ைடய

ெசயல்கைள ம், ௪ எகிப்திய பைட ம்

அவர்க ைடய திைரக ம் இரதங்க ம்

உங்கைளப் பின்ெதாடர்ந் வ ம்ேபா ,

ெயேகாவா சிவந்த ச த்திரத்தின்

தண் ைர அவர்கள்ேமல் ரளச்ெசய் ,

இந்நாள்வைரக் ம் இ க்கிற ேபால,

அவர்கைளஅழ த்தஅவ ைடய ெசயைல ம்,

௫ ங்கள் இவ்விடத்திற் வ ம்வைர அவர்

உங்க க் வனாந்திரத்தில் ெசய்தைத ம், ௬



உபாகமம் 784

பன் வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த எ யாபின்

மகன்களானதாத்தாைன ம்,அபிராைம ம்,

அவர்க ைடய ம்பங்கைள ம்,

அவர்க ைடய டாரங்கைள ம்,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா க் ள் ம்

அவர்க க் இ ந்த அவர்க ைடய சகல

ெபா ட்கைள ம் ம தன் வாையத்

திறந் வி ங்கச்ெசய்தைத ம்,

அறயாம ம் காணாம ம்இ க்கிறஉங்கள்

பிள்ைளக டன் நான் ேபசவில்ைல; இன்

ங்கேளஅற ந் ெகாள் ங்கள். ௭ெயேகாவா

ெசய்த மகத் வமானெசயல்கைளெயல்லாம்

உங்க ைடய கண்கள்அல்லேவா கண்ட . ௮

“ஆைகயால் ங்கள் பலப்ப வதற் ம், ௯

ங்கள் ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற ேதசத்திற் ள்

ைழந் அைதச் ெசாந்தமாக் வதற் ம்,

ெயேகாவா உங்கள் ற்பிதாக்க க் ம்

அவர்கள் சந்ததிக் ம் ெகா ப்ேபன் என்

அவர்க க் வாக்களித்த பா ம்

ேத ம் ஓ கிற ேதசத்தில் ங்கள் த்

வாழ்வதற் ம், இன் நான் உங்க க் க்

கற்பிக்கிற கற்பைனகைளெயல்லாம்

ைகக்ெகாள் ர்களாக. ௧0

ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற ேதசம், விட் வந்த

எகிப் ேதசத்ைதப்ேபால் இ க்கா ; அங்ேக

விைதைய விைதத் , ைரத்ேதாட்டத்திற்

ர்ப்பாய்ச் கிற ேபால உன் காலால்

ர்ப்பாய்ச்சி வந்தாய். ௧௧ ங்கள்

ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற ேதசேமா, மைலக ம்
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பள்ளத்தாக் க ம் உள்ள ேதசம்; அ

வானத்தின் மைழத்தண் ைரக் க் ம்

ேதசம்; ௧௨அ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

விசாரிக்கிற ேதசம், வ டத்தின் வக்க தல்

வ டத்தின் வைர எப்ெபா ம் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் கண்கள்

அதின்ேமல் ைவக்கப்பட் க் ம். ௧௩ “ ங்கள்

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில்

உங்கள் இ தயத்ேதா ம், உங்கள்

ஆத் மாேவா ம் அன் ெச த்தி,

அவைரப் பணிந் ெகாள்ள, நான் இன்

உங்க க் க் கற்பிக்கிற ேதவ ைடய

கற்பைனக க் க் ழ்ப்ப ந்தால்,

௧௪ உன் ைடய தானியத்ைத ம்,

திராட்ைசரசத்ைத ம், எண்ெணைய ம்

ேசர்க் ம்ப , நான் ஏற்றகாலத்தில் உங்கள்

ேதசத்தில் ன்மாரிைய ம் பின்மாரிைய ம்

ெபய்யச்ெசய் , ௧௫ ம க வன்க க்காக

உன் ெவளிகளிேல ல் ைளக் ம்ப ச்

ெசய்ேவன், சாப்பிட் த் தி ப்தியைடவாய்

என்கிறார். ௧௬ உங்க ைடய இ தயம்

ஏமாற்றப்படாம ம், ங்கள் வழவிலகி

அந்நிய ெதய்வங்கைளப் பணிந் ெகாண் ,

அைவகைள வணங்காம ம் இ க்க

எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள். ௧௭இல்லாவிட்டால்

ெயேகாவா ைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல்

வந் , மைழ ெபய்யாமற்ேபாக ம், ேதசம்

தன் பலைனக் ெகா க்காம க்க ம்

வானத்ைதஅைடத் ப்ேபா வார்; ெயேகாவா
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உங்க க் க் ெகா த்த நல்ல ேதசத்தி ந்

ங்கள் க்கிரத்தில் அழ ந் ேபா ர்கள்.

௧௮ ஆைகயால் ெயேகாவா உங்கள்

ற்பிதாக்க க் க் ெகா ப்ேபன் என்

அவர்க க் வாக்களித்த ேதசத்தில்

உங்க ைடய நாட்க ம், உங்க ைடய

பிள்ைளகளின் நாட்க ம், மயின்ேமல்

வானம் இ க் ம்வைர த்தி ப்பதற் ,

௧௯ ங்கள் என் வார்த்ைதகைள

உங்க ைடய இ தயத்தி ம் உங்க ைடய

ஆத் மாவி ம் பதித் , அைவகைளஉங்கள்

ைகயின்ேமல் அைடயாளமாகக் கட் ,

உங்கள் கண்களின் ந ேவஞாபகக் றயாக

ைவத் , ௨0 அைவகைள உங்கள்

பிள்ைளக க் உபேதசித் , ங்கள் ட் ல்

உட்கார்ந்தி க்கிறேபா ம், வழயிேல

நடக்கிறேபா ம், ப த் க்ெகாள் கிறேபா ம்,

எ ந்தி க்கிறேபா ம் அைவகைளக்

ற த் ப் ேப ர்களாக. ௨௧ அைவகைள

உங்க ைடய ட் நிைலகளி ம்

உங்க ைடய வாசல்களி ம் எ ர்களாக.

௨௨ ங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவிடத்தில் அன் ெச த்தி,

அவ ைடய வழகளிெலல்லாம் நடந் ,

அவைரப் பற்ற க்ெகாண் க் ம்ப , நான்

உங்க க் ச் ெசய்யக் கற்பிக்கிற இந்தக்

கற்பைனகைளெயல்லாம் கவனமாகக்

ைகக்ெகாள் ர்களானால், ௨௩ ெயேகாவா

உங்க க் ன்பாகஅந்த மக்கைளெயல்லாம்
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ரத்திவி வார்; உங்கைளப்பார்க்கி ம்

எண்ணிக்ைகயில் அதிக ம், பலத்த மான

மக்கைள ங்கள் ரத் ர்கள். ௨௪

உங்க ைடய உள்ளங்கால் மதிக் ம்

இடெமல்லாம் உங்க ைடயதாயி க் ம்;

வனாந்திரத்ைத ம் பேனாைன ம் வங்கி,

ஐப்பிராத் நதிைய ம் வங்கி, கைடசி

மத்திய தைர ச த்திரம்வைரக் ம்

உங்க ைடய எல்ைலயாக இ க் ம்.

௨௫ ஒ வ ம் உங்க க் எதிர்த்

நிற்பதில்ைல; உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்க க் ச் ெசான்னப

உங்களால் உண்டா ம் பய ம் திகி ம்

ங்கள் மதிக் ம் மயின்ேமெலல்லாம்

வரச்ெசய்வார். ௨௬ “இேதா, இன் நான்

உங்க க் ன்பாக ஆ ர்வாதத்ைத ம்

சாபத்ைத ம் ைவக்கிேறன். ௨௭இன் நான்

உங்க க் க் கற்பிக்கிற உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் கற்பைனக க் க்

ழ்ப்ப ந் ர்களானால் ஆ ர்வாத ம்,

௨௮ எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

கற்பைனக க் க் ழ்ப்ப யாமல்,

இன் நான் உங்க க் க் ெகா க்கிற

வழையவிட் விலகி, ங்கள்அறயாத ேவேற

ெதய்வங்கைளப் பின்பற் ர்களானால்

சாப ம் வ ம். ௨௯ ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற

ேதசத்தில் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உன்ைன ைழயச்ெசய் ம்ேபா , ெகரி ம்

மைலயின்ேமல் ஆ ர்வாதத்ைத ம், ஏபால்
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மைலயின்ேமல் சாபத்ைத ம் றேவண் ம்.

௩0 அைவகள் ேயார்தான் அப் றத்திேல

ரியன் மைறகிற ேமற் வழயாகக்

கானானியர்கள் யி க்கிற ப தியிேல,

கில்கா க் எதிரான ேமாேர என் ம்

சம மயின்அ கில் அல்லேவா இ க்கிற ?

௩௧ உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க க் க் ெகா க்கிற ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வதற் , ங்கள்

ேயார்தாைனக் கடந் ேபாய், அைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் , அதிேல

யி ப் ர்கள். ௩௨ஆைகயால் உங்க க்

இன் நான் ஏற்ப த் கிற சகல

கட்டைளகைள ம், நியாயங்கைள ம்

ைகக்ெகாண் நடக்கக்கட ர்கள்.

௧௨

“உங்கள் ற்பிதாக்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா, ங்கள்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வதற்காக உங்க க்

ெகா க்கிற ேதசத்திேல, ங்கள் மயில்

உயிேரா க் ம் நாட்கெளல்லாம்

ைகக்ெகாண் நடக்கேவண் ய

கட்டைளக ம் நியமங்க மாவன: ௨ ங்கள்

ரத்திவி ம் மக்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைள

வணங்கிய உயர்ந்த மைலகளின்ேம ம்,

ேம களின்ேம ம், பச்ைசயான சகல

மரங்களின் ள்ளஇடங்கைளெயல்லாம்

ற்ற ம் அழ த் , ௩ அவர்க ைடய

ப டங்கைளஇ த் , சிைலகைளத் தகர்த் ,

ேதாப் கைள அக்கினியால் ட்ெடரித் ,



உபாகமம் 789

ெதய்வங்களின் சிைலகைள ெநா க்கி,

அைவகளின் ெபய ம்அவ்விடத்தில் இராமல்

அழ ம்ப ெசய்யக்கட ர்கள். ௪ உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ங்கள் அப்ப ச்

ெசய்யாமல், ௫உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா

தம் ைடய நாமம் விளங் ம்ப , உங்கள் சகல

ேகாத்திரங்களி ம் ெதரிந் ெகாள் ம்

இடமாகிய அவ ைடய வாசஸ்தலத்ைதேய

நா , அங்ேக ேபாய், ௬அங்ேக உங்க ைடய

சர்வாங்க தகனங்கைள ம், ப கைள ம்,

தசமபாகங்கைள ம், உங்க ைடய ைக

ஏெற த் ப் பைடக் ம் பைடப் கைள ம்,

ெபா த்தைனகைள ம்,உற்சாகப கைள ம்,

ஆ மா களின் தைல ற் கைள ம்

ெகாண் வந் , ௭அங்ேக உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியிேல சாப்பிட் ,

ங்கள் ைகயிட் ச் ெசய்த ம், உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்கைள

ஆ ர்வதித்த மான எல்லாவற்ற க்காக ம்

ங்க ம் உங்கள் ம்பத்தா ம்

சந்ேதாஷப்ப ர்களாக. ௮இங்ேக இந்நாளில்

நாம் அவனவன் தன்தன் பார்ைவக் ச்

சரியானைதெயல்லாம் ெசய்கிற ேபால

ங்கள் ெசய்யாதி ப் ர்களாக. ௯ உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க க் க்

ெகா க் ம் இைளப்பா த ம், ேதசத்தி ம்

ங்கள் இன் ம் ைழயவில்ைலேய.

௧0 ங்கள் ேயார்தான் நதிையக்

கடந் ேபாய், உங்கள் ேதவனாகிய
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ெயேகாவா உங்க க் ச் ெசாந்தமாகக்

ெகா க் ம் ேதசத்தில் ேய ம்ேபா ம்,

ற்ற ம் இ க்கிற உங்க ைடய

எதிரிகைளெயல்லாம் அவர் விலக்கி,

உங்கைள இைளப்பாறச்ெசய்கிறதினால்

ங்கள் கமாக வாழ்ந்தி க் ம்ேபா ம், ௧௧

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா தம நாமம்

விளங் ம்ப ெதரிந் ெகாள் ம் ஓர் இடம்

உண்டாயி க் ம்; அங்ேக ங்கள் நான்

உங்க க் க் கட்டைளயிட்ட யாைவ ம்

உங்க ைடய சர்வாங்க தகனங்கைள ம்,

ப கைள ம், தசமபாகங்கைள ம்,

உங்க ைடய ைக ஏெற த் ப்பைடக் ம்

பைடப் கைள ம், ங்கள் ெயேகாவா க்

ேநர்ந் ெகாள் ம் விேசஷ த்த எல்லாப்

ெபா த்தைனகைள ம் ெகாண் வந் , ௧௨

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ங்க ம், உங்க ைடய

மகன்க ம், மகள்க ம், ேவைலக்காரர்க ம்,

ேவைலக்காரிக ம், உங்க டன் பங் ம்

ெசாத் ம் இல்லாமல் உங்க ைடய

வாசல்களில் இ க்கிற ேலவிய ம்

சந்ேதாஷப்ப ர்களாக. ௧௩ நிைனத்த

இடெமல்லாம் உன் சர்வாங்க தகனப கைளச்

ெச த்தாதப எச்சரிக்ைகயாயி . ௧௪ உன்

ேகாத்திரங்களின் ஒன்ற ல் ெயேகாவா

ெதரிந் ெகாள் ம் இடத்தில் மாத்திரம் உன்

சர்வாங்க தகனப கைளச் ெச த்தி,

நான் உனக் க் கற்பிக்கிற யாைவ ம்
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அங்ேக ெசய்வாயாக. ௧௫ “ஆனா ம் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் அ ம்

ஆ ர்வாதத்திற் த்தக்கதாக, உன்

வாசல்களிெலங் ம் உன் வி ப்பப்ப ேய

ம க வன்கைள அ த் சாப்பிடலாம்;

ட் ப்பட்டவ ம் ட் ப்படாதவ ம்,

அைவகைள, ெவளிமாைன ம்

கைலமாைன ம் சாப்பி வ ேபால

சாப்பிடலாம். ௧௬ இரத்தத்ைத மாத்திரம்

சாப்பிடேவண்டாம்;அைதத் தண் ைரப்ேபால்

தைரயிேல ஊற்றவிடேவண் ம்.

௧௭ உன் ைடய தானியத்தி ம்,

திராட்ைசரசத்தி ம், எண்ெணயி ம்,

தசமபாகத்ைத ம், உன் ஆ மா களின்

தைல ற் கைள ம், ேநர்ந் ெகாள் ம்

உன் ைடய சகல ெபா த்தைனகைள ம்,

உன் உற்சாகக் காணிக்ைககைள ம், உன்ைக

ஏெற த் ப் பைடக் ம் பைடப் கைள ம்,

உன்வாசல்களில் சாப்பிடேவண்டாம். ௧௮உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள் ம்

இடத்தில் ம் உன் மக ம், மக ம்,

ேவைலக்கார ம், உன் ேவைலக்காரி ம்,

உன் வாசல்களில் இ க்கிற ேலவிய ம்,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அைதச் சாப்பிட் , ைகயிட் ச்

ெசய் ம் எல்லாக் காரியத்தி ம் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

சந்ேதாஷப்ப வாயாக. ௧௯ உன்

ேதசத்தி க் ம் நாட்கெளல்லாம்
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ேலவியைனக் ைகவிடாதப

எச்சரிக்ைகயாயி . ௨0 “உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் ச் ெசான்னப , அவர்

உன் எல்ைலைய விரிவாக் ம்ேபா ,

இைறச்சிையச் சாப்பிட ஆைசெகாண் ,

இைறச்சி சாப்பி ேவன் என்பாயானால்,

உன் வி ப்பப்ப இைறச்சி சாப்பிடலாம்.

௨௧ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா தம

நாமம் விளங் ம்ப த் ெதரிந் ெகாள் ம்

இடம் உனக் த் ரமானால், ெயேகாவா

உனக் க் ெகா த்த உன் ஆ மா களில்

எைதயாகி ம் நான் உனக் க்

கட்டைளயிட்டப அ த் , உன்வி ப்பப்ப

உன் வாசல்களிேல சாப்பிடலாம். ௨௨

ெவளிமாைன ம் கைலமாைன ம்

சாப்பி வ ேபால அைதச் சாப்பிடலாம்;

ட் ப்பட்டவ ம் ட் ப்படாதவ ம்

அைதச் சாப்பிடலாம். ௨௩ இரத்தத்ைத

மாத்திரம் சாப்பிடாதப எச்சரிக்ைகயாயி ;

இரத்தேம உயிர்; மாம்சத்ேதாேட இரத்தத்ைத ம்

சாப்பிடேவண்டாம். ௨௪ அைத

சாப்பிடாமல் தண் ைரப்ேபால் தைரயிேல

ஊற்றவிடேவண் ம். ௨௫ ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச்

ெசய்வதினால், ம் உனக் ப் பின்வ ம்

உன் பிள்ைளக ம் நன்றாயி க் ம்ப

அைதச் சாப்பிடக் டா . ௨௬

உனக் ரிய பரி த்த ெபா ட்கைள ம்,

உன் ெபா த்தைனகைள ம் ெயேகாவா
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ெதரிந் ெகாள் ம் இடத்திற்

ெகாண் வந் , ௨௭ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ப டத்தின்ேமல் உன்

சர்வாங்க தகனப கைள மாம்சத்ேதா ம்

இரத்தத்ேதா ம் ப யிடக்கடவாய்; ெச த் ம்

மற்ற ப களின் இரத்த ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ப டத்தின்ேமல்

ஊற்றப்ப வதாக; மாம்சத்ைதேயா

சாப்பிடலாம். ௨௮ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் நன்ைம ம்

ெசம்ைம மானைதச் ெசய்வதினால், ம்

உனக் ப் பின்வ ம் உன் பிள்ைளக ம்

என்ெறன்ைறக் ம் நன்றாயி ப்பதற் ,

நான் உனக் க் கற்பிக்கிற இந்த எல்லா

வார்த்ைதகைள ம் கவனித் க் ேகள்.

௨௯ “ ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற ேதசத்தின்

மக்கைளஉன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக்

ன்பாகஅகற் ம்ேபா ம், அவர்க ைடய

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கி அதிேல

யி க் ம்ேபா ம், ௩0 அவர்கள் உனக்

ன்பாகஅழ க்கப்பட்டபின் , அவர்கைளப்

பின்பற்ற ச் சிக்கிக்ெகாள்ளாதப க் ம்,

இந்த மக்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைள

வணங்கிய ேபால நா ம் வணங் ேவன்

என் ெசால் அவர்க ைடய

ெதய்வங்கைளக் ற த் க் ேகட்

விசாரிக்காதப க் ம் எச்சரிக்ைகயாயி .

௩௧ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

அப்ப ச் ெசய்யாம ப்பாயாக; ெயேகாவா
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ெவ க்கிற அ வ ப்பான யாைவ ம்

அவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்க க் ச் ெசய்

தங்கள் மகன்கைள ம், மகள்கைள ம்

தங்கள் ெதய்வங்க க் அக்கினியிேல

ட்ெடரித்தார்கேள. ௩௨ “நான் உனக் க்

ெகா க்கிற யாைவ ம் ெசய் ம்ப

கவனமாயி ; அத டன் ஒன் ம் ட்ட ம்

ேவண்டாம், அதில் ஒன் ம் ைறக்க ம்

ேவண்டாம்.

௧௩

“உங்க க் ள்ேளஒ ர்க்கதரிசியாகி ம்,

ெசாப்பனக்காரனாகி ம் எ ம்பி: ௨ ங்கள்

அறயாத ேவேற ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற ,

அவர்கைளவணங் ேவாம் வா ங்கள் என்

ெசால் , உங்க க் ஒ அைடயாளத்ைத ம்

அற் தத்ைத ம் காண்பிப்ேபன் என்

ற ப்பாகச் ெசான்னா ம், அவன்

ெசான்ன அைடயாள ம் அற் த ம்

நடந்தா ம், ௩ அந்தத் ர்க்கதரிசியாகி ம்,

அந்தச் ெசாப்பனக்காரனாகி ம்

ெசால் கிறைவகைளக் ேகட்காதி ப் ர்களாக;

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில்

ங்கள் உங்கள் இ தயத்ேதா ம்

உங்கள் ஆத் மாேவா ம்

அன் ெச த் கி ர்கேளா இல்ைலேயா

என் அற ம்ப உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்கைளச் ேசாதிக்கிறார். ௪ ங்கள்

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவப்

பின்பற்ற , அவ க் ப் பயந் , அவ ைடய

கற்பைனகைளக்ைகக்ெகாண் ,அவ ைடய
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சத்தத்ைதக் ேகட் , அவைரச் ேசவித் ,

அவைரப் பற்ற க்ெகாள் ர்களாக. ௫அந்தத்

ர்க்கதரிசி ம், அந்தச் ெசாப்பனக்கார ம்

ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; ங்கள்

நடக் ம்ப உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க க் விதித்த வழையவிட்

உங்கைள விலக் ம்ப , அவன், உங்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்தவ ம்

உங்கைள அ ைமத்தன ட் ந்

ங்கலாக்கி ட் க்ெகாண்டவ மான

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

விேராதமான ேராகப்ேபச்ைசப் ேபசினான்;

இப்ப ப்பட்ட ைமையஉங்களிடத்தி ந்

விலக் ர்களாக. ௬ “உன் தாய்க் ப்

பிறந்த உன் ைடய சேகாதரனாகி ம்,

உன் ைடயமகனாகி ம், மகளாகி ம், உன்

மைனவியாகி ம், உன் உயிைரப்ேபா க்கிற

உன் ைடய நண்பனாகி ம் உன்ைன

ேநாக்கி: நாம் ேபாய் ேவேற ெதய்வங்கைள

வணங் ேவாம் வா ங்கள் என் ெசால் , ௭

உன்ைனச் ற்ற ம் உனக் ச் ச பத்திலாகி ம்

உனக் த் ரத்திலாகி ம், ேதசத்தின்

ஒ ைன வங்கி ம ைனவைர ள்ள

எவ்விடத்திலாகி ம் இ க்கிற மக்க ைடய

ெதய்வங்களில், ம் உன் ற்பிதாக்க ம்

அறயாதஅந்நிய ெதய்வங்கைளவணங் ம்ப

இரகசியமாக உன்ைனத் ண் விட்டால்,

௮ அவ க் ச் சம்மதியாம ம்,

அவ க் ச் ெசவிெகாடாம ம், உன்
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கண் அவன்ேமல் இரக்கம்ெகாள்ளாம ம்,

அவைனத் தப்பவிடாம ம், அவைன

ஒளித் ைவக்காம ம், ௯ அவைனக்

ெகாைல ெசய் விடேவண் ம்; அவைனக்

ெகாைலெசய்வதற் , த ல் உன்

ைக ம் பின் சகல மக்களின் ைகக ம்

அவன்ேமல் இ ப்பதாக. ௧0 அ ைமத்தன

டாகிய எகிப் ேதசத்தி ந் உன்ைனப்

றப்படச்ெசய்த உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ விட் வில ம்ப அவன்

உன்ைன ண் யதால், அவன் சா ம்ப

அவன்ேமல் கல்ெலறவாயாக. ௧௧

இஸ்ரேவலர்கள் யாவ ம் அைதக்

ேகட் ப் பயந் , இனி உன் ந ேவ

இப்ப ப்பட்ட ைமயான காரியத்ைதச்

ெசய்யாம ப்பார்கள். ௧௨ “உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா யி ப்பதற் க் ெகா க் ம்

பட்டணங்கள் ஒன்ற ல் ணர்களாகிய

ன்மார்க்கர்கள் உன்னிடத்தி ந்

றப்பட் , ௧௩ ங்கள் அறயாத ேவேற

ெதய்வங்கைளவணங் வதற் ப் ேபாேவாம்

வா ங்கள் என் தங்கள் பட்டணத்தின்

மக்கைளத் ண் னார்கள் என்கிற

ெசய்திையக் ேகள்விப்ப ம்ேபா , ௧௪

நன்றாகவிசாரித் ,ஆராய்ந் ,அப்ப ப்பட்ட

அ வ ப்பான காரியம் உன் ந ேவ

நடந்த உண்ைம ம் நிச்சய ம் என்

கண்டால், ௧௫ அந்தப் பட்டணத்தின்

மக்கைளப் பட்டயக்க க்கினால்
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ெவட் , அைத ம் அதி ள்ள

அைனத்ைத ம்அதின் ம க வன்கைள ம்

பட்டயக்க க்கினால் அழ த் , ௧௬

அதில் ெகாள்ைளயிட்டைதெயல்லாம்

அதின் ந தியிேல ட் , உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க்ெகன் அந்தப்

பட்டணத்ைத ம்,அதில் ெகாள்ைளயிடப்பட்ட

அைனத்ைத ம் வ மாக அக்கினியில்

ட்ெடரிக்கக்கடவாய்; அ இனிக்

கட்டப்படாமல் என்ெறன்ைறக் ம்

மண்ேமடாயி க்கக்கடவ . ௧௭சபிக்கப்பட்ட

ெபா ட்களில் ஒன் ம் உன் ைகயில்

இ க்கேவண்டாம். நான் இன் உனக் க்

கற்பிக்கிற உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

கற்பைனகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண் ,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச்

ெசய் ம்ப , அவ ைடய சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா ப்பாயானால், ௧௮ெயேகாவா தம

ேகாபத்தின் பயங்கரத்ைதவிட் த் தி ம்பி,

உனக் த் தைய ெசய் , உனக் மனமரங்கி,

அவர்உன் ற்பிதாக்க க் வாக்களித்தப

உன்ைனப் ெப கச்ெசய்வார்.

௧௪

“ ங்கள் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

பிள்ைளகள்; ெசத்தவ க்காகக்

காயப்ப த்திக்ெகாள்ளாம ம், உங்கள்

கண்க க் இைடயிேல சவரம்ெசய்யாம ம்

இ ப் ர்களாக. ௨ ங்கள் உங்கள்
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ேதவனாகியெயேகாவா க் ப் பரி த்தமான

மக்கள்; மயின் ெதங் ள்ள எல்லா

மக்களி ம் உங்கைளேய ெயேகாவா

தமக் ச் ெசாந்தமான மக்களாயி க்கத்

ெதரிந் ெகாண்டார். ௩ “அ வ ப்பான

ஒன்ைற ம் சாப்பிடேவண்டாம். ௪ ங்கள்

சாப்பி வதற்ேகற்றம கங்களாவன:மா ம்,

ெசம்மறயா ம், ெவள்ளா ம், ௫ மா ம்,

ெவளிமா ம், கைலமா ம், வைரயா ம்,

ள்ளிமா ம், ச மா ம், மைலஆ க ேம.

௬ம கங்களில் விரி ளம் ள்ளதாயி ந் ,

ளம் கள் இரண்டாகப் பிரிந்தி க்கிற ம்,

அைசேபா கிற மான சகல

ம கங்கைள ம் ங்கள் சாப்பிடலாம்;

௭ அைசேபா கிறைவகளி ம்,

விரி ளம் ள்ளைவகளி ம், ங்கள்

சாப்பிடக் டாதைவகள் எைவெயன்றால்:

ஒட்டக ம், ய ம், ழ ய ேம;

அைவகள் அைசேபாட் ம் அைவக க்

விரி ளம்பில்ைல; அைவகள்

உங்க க் அ த்தமாயி ப்பதாக. ௮

பன்ற ம் சாப்பி வதற் ஏற்றதல்ல;

அ விரி ளம் ள்ளதாயி ந் ம்,

அைசேபாடாதி க் ம்; அ உங்க க்

அ த்தமாயி ப்பதாக; இைவகளின்

மாம்சத்ைத சாப்பிடாம ம் இைவகளின்

உடைலத்ெதாடாம ம் இ ப் ர்களாக. ௯

“தண் ரி க்கிற எல்லாவற்ற ம் ப் ம்

ெசதி ம் உள்ளைவகைளெயல்லாம்
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ங்கள் சாப்பிடலாம். ௧0 ப் ம் ெசதி ம்

இல்லாத யாெதான்ைற ம் சாப்பிடக் டா ;

அ உங்க க் அ த்தமாயி ப்பதாக.

௧௧ “ த்தமான சகல பறைவகைள ம்

ங்கள் சாப்பிடலாம். ௧௨ ங்கள்

சாப்பிடக் டாதைவகள் எைவெயன்றால்:

க ம், க ட ம், கட ராஞ்சி ம், ௧௩

ைபரி ம், வல் ம், சகலவித ப ந் ம், ௧௪

சகலவித காகங்க ம், ௧௫ க் வி ம்,

ைக ம், ெசம் க ம், சகலவிதமான

ேடைக ம், ௧௬ ஆந்ைத ம், ேகாட்டா ம்,

நாைர ம், ௧௭ ழக்கடா ம், ம்,

ர்க்காக ம், ௧௮ ெகாக் ம், சகலவித

ராஜாளி ம், க்ெகாத்தி ம், ெவளவா ேம.

௧௯ பறக்கிறைவகளில் ஊர்வன யா ம்

உங்க க் அ த்தமாயி ப்பதாக; அைவகள்

சாப்பிடக் டாதைவகள். ௨0 த்தமான

பறைவகள்யாைவ ம் ங்கள் சாப்பிடலாம்.

௨௧ “தானாக இறந் ேபான எைத ம்

சாப்பிடேவண்டாம்; உங்கள் வாசல்களில்

இ க்கிற அந்நிய க் அைத சாப்பிடக்

ெகா க்கலாம்;அல்ல அந்நிய க் அைத

விற் ப்ேபாடலாம்; ங்கள் உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப் பரி த்த

மக்கள். ெவள்ளாட் க் ட் ைய அதின்

தாயின் பா ேல சைமக்கேவண்டாம். ௨௨

“ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

எப்ெபா ம் பயந்தி க்கப் பழ ம்ப ,

வ டந்ேதா ம் விைதக்கிறவிைதப்பினாேல



உபாகமம் 800

வய ல் விைள ம் எல்லாப் பலனி ம்

தசமபாகத்ைதப் பிரித் , ௨௩உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா தம நாமம் விளங் ம்ப

ெதரிந் ெகாள் ம் இடத்திேல, உன்

தானியத்தி ம் உன் திராட்ைசரசத்தி ம் உன்

எண்ெணயி ம் தசமபாகத்ைத ம் உன்

ஆ மா களின் தைல ற் கைள ம்

அவ ைடய சந்நிதியில் சாப்பி வாயாக. ௨௪

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

ஆ ர்வதிக் ம் காலத்தில், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா தம நாமம் விளங் ம்ப த்

ெதரிந் ெகாண்டஇடம்உனக் ெவ ரமாக

இ க்கிறதினால், வழ ப்பிரயாணத்தின்

ெவ ெதாைலவினிம த்தம், அைதக்

ெகாண் ேபாக யாமல் இ க் மானால், ௨௫

அைதப் பணமாக மாற்ற , பண ப்ைபஉன்

ைகயிேலஎ த் க்ெகாண் , உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாண்ட இடத்திற் ப்

ேபாய், ௨௬ அங்ேக உன் வி ப்பப்ப

ஆ மா , திராட்ைசரசம், ம பானம் தலான

சகலத்ைத ம் பணம் ெகா த் வாங்கி, உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்,

ம் உன் ம்பத்தா ம் உன் வாசல்களில்

இ க்கிற ேலவிய ம் சாப்பிட் ச்

சந்ேதாஷப்ப ர்களாக. ௨௭ ேலவிய க்

உன் டன் பங் ம் ெசாத் ம் இல்லாததால்

அவைனக் ைகவிடாேத. ௨௮ “ ன்றாம்

வ டத்தின் விேலஅந்தவ டத்தில் உனக்

வந்தபலன்எல்லாவற்ற ம் தசமபாகத்ைதப்
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பிரித் , உன்வாசல்களில்ைவக்கக்கடவாய்.

௨௯ ேலவிய க் உன் டன் பங் ம்

ெசாத் ம் இல்லாததால், அவ ம், உன்

வாசல்களில் இ க்கிற அந்நிய ம்,

திக்கற்றவ ம், விதைவ ம்வந் சாப்பிட் த்

தி ப்தியைடவார்களாக; அப்ெபா

உன் ைக ெசய் ம் ேவைலயிெலல்லாம்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

ஆ ர்வதிப்பார்.

௧௫

“ஏழாம் வ டத்தின் விேல

வி தைலெசய்வாயாக. ௨ வி தைலயின்

விபரமாவ : மற்றவ க் க் கடன்

ெகா த்தவன் எவ ம், ெயேகாவா

நியம த்த வி தைல றப்பட்டதால்,

அந்தக் கடைன மற்றவனிடத்திலாவ

தன் சேகாதரனிடத்திலாவ வாங்காமல்

விட் வி வானாக. ௩ அந்நியனிடத்தில்

கடைன வ க்கலாம்; உன்

சேகாதரனிடத்திேலா உனக் வரேவண் யைத

உன் ைக விட் வி வதாக. ௪ எளியவன்

உனக் ள் இல்லாதி க்க இப்ப ச்

ெசய்யேவண் ம்; இன் நான் உனக் க்

கற்பிக்கிற எல்லாக் கற்பைனகளின்ப ம்

ெசய்ய, உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

சத்தத்ைதக் கவனமாகக் ேகட்பாயானால்., ௫

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் ச்

ெசாந்தமாக ெகா க் ம் ேதசத்தில்,

உன்ைன ேமன்ேம ம் ஆ ர்வதிப்பார். ௬

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் ச்
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ெசான்னப உன்ைனஆ ர்வதிப்பதினால்,

அேநகம் மக்க க் க் கடன் ெகா ப்பாய்,

ேயா கடன் வாங் வதில்ைல; அேநகம்

மக்கைளஆள்வாய், உன்ைனேயாஅவர்கள்

ஆள்வதில்ைல. ௭ “உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் ெகா க் ம் ேதசத்தின்

எந்த வாச ம் உன் சேகாதரர்களில்

எளியவனான ஒ வன் இ ந்தால்,

எளியவனாகிய உன் சேகாதர க் உன்

இ தயத்ைத க னமாக்காம ம், உன்

ைகைய டாம ம், ௮ அவ க் உன்

ைகையத் தாராளமாகத் திறந் , அவ ைடய

அவசரத்தின் காரணமாக அவ க் த்

ேதைவயானைதக் கடன்ெகா ப்பாயாக. ௯

வி தைல வ டமாகிய ஏழாம் வ டம்

ெந ங்கிவிட்டெதன் அற ந் , உன்

இ தயத்திேல ெபால்லாத நிைன ெகாண் ,

உன் ஏைழச் சேகாதர க் க் ெகா க்காமல்

ம த் , அவன்ேமல் வன்கண்

ைவக்காதப க் ம்,அவன்உன்ைனக் ற த் க்

ெயேகாவாைவேநாக்கி ைறயிடாதப க் ம்

எச்சரிக்ைகயாயி ;அப்ப ச் ெசய்வாயானால்

அ உனக் ப் பாவமாயி க் ம். ௧0

அவ க் த் தாராளமாகக் ெகா ப்பாயாக;

அவ க் க் ெகா க் ம்ேபா உன்இ தயம்

விசனப்படாதி ப்பதாக; அதன்காரணமாக

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன் ைடய

எல்லாக் ெசயல்களி ம், ைகயிட் ச்

ெசய் ம் எல்லாக் காரியங்களி ம் உன்ைன
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ஆ ர்வதிப்பார். ௧௧ ேதசத்திேல எளியவர்கள்

இல்லாதி ப்பதில்ைல; ஆைகயால்

உன் ேதசத்திேல சி ைமப்பட்டவ ம்

எளியவ மாகிய உன் சேகாதர க் உன்

ைகையத் தாராளமாகத் திறக்கேவண் ம்

என் நான் உனக் க் கட்டைளயி கிேறன்.

௧௨ “உன் சேதாதரனாகிய எபிெரய

ஆணாகி ம் ெபண்ணாகி ம் உனக்

விற்கப்பட்டால், ஆ வ டங்கள்

உன்னிடத்தில் ேவைலெசய்யேவண் ம்; ஏழாம்

வ டத்தில் அவைன வி தைலெசய்

அ ப்பிவி வாயாக. ௧௩ அவைன

வி தைலெசய் அ ப்பிவி ம்ேபா

அவைனெவ ைமயாகஅ ப்பிவிடாமல், ௧௪

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

ஆ ர்வதித்ததின்ப , உன்ஆட் மந்ைதயி ம்,

உன் களத்தி ம், உன் ஆைலயி ம் எ த்

அவ க் த் தாராளமாகக் ெகா த்

அ ப்பிவி வாயாக. ௧௫ எகிப் ேதசத்தில்

அ ைமயாயி ந்தைத ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உன்ைன ட் க்ெகாண்டைத ம்

ஞாபகப்ப த் வாயாக; ஆைகயால் நான்

இன் இந்தக் காரியத்ைத உனக் க்

கட்டைளயி கிேறன். ௧௬ ஆனா ம்,

அவன் உன்னிடத்தில் நன்ைமெபற் ,

உன்ைன ம் உன் ம்பத்ைத ம்

ேநசிப்பதினால்: நான் உன்ைனவிட் ப்

ேபாகமாட்ேடன் என் உன் டேன

ெசால்வாேனயாகில், ௧௭ ஒ கம்பிைய
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எ த் ,அவன் காைதக் கதேவாேட ேசர்த் க்

த் வாயாக; பின் அவன் என்ைறக் ம்

உனக் அ ைமயாயி க்கக்கடவன்;

உன் அ ைமப்ெபண் க் ம் அப்ப ேய

ெசய்யக்கடவாய். ௧௮ அவைன

வி தைலயாக்கி அ ப்பிவி வ உனக்

வ த்தமாகக் காணப்படேவண்டாம்;

இரட் ப்பான க் இைணயாக ஆ

வ டங்கள்உன்னிடத்தில் ேவைலெசய்தாேன;

இப்ப உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசய் ம்

எல்லாவற்ற ம் உன்ைனஆ ர்வதிப்பார். ௧௯

“உன் ஆ மா களில் தைல ற்றாகிய

ஆைணெயல்லாம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமாக்கக்கடவாய்;

உன் மாட் ன் தைல ற்ைற ேவைல

வாங்காம ம், உன் ஆட் ன் தைல ற்ைற

மயிர் கத்தரிக்காம ம் இ ப்பாயாக. ௨0

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள் ம் இடத்திேல

வ டந்ேதா ம் ம் உன் ட்டா மாக உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

அப்ப ப்பட்டைவகைளச் சாப்பி ங்கள். ௨௧

அதற் ஊனம், தலான யாெதா

ைறயி ந்தால், அைத உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் ப யிட ேவண்டாம். ௨௨

அப்ப ப்பட்டைத உன் வாசல்களிேல,

கைலமாைன ம், ெவளிமாைன ம்,

சாப்பி வ ேபாலச் சாப்பிடலாம்;

ட் ப்பட்டவ ம் ட் ப்படாதவ ம் அைதச்

சாப்பிடலாம். ௨௩அதின் இரத்தத்ைதமாத்திரம்
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சாப்பிடாமல், அைதத் தண் ைரப்ேபாலத்

தைரயிேலஊற்றவி வாயாக.

௧௬

“ஆ ப் மாதத்ைதக் கவனித்தி ந் ,

அதில் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பஸ்காைவ அ சரிக்கக்கடவாய்;

ஆ ப் மாதத்திேல இராக்காலத்தில்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

எகிப்தி ந் றப்படச்ெசய்தார். ௨

ெயேகாவா தம நாமம் விளங் ம்ப

ெதரிந் ெகாள் ம் இடத்தில், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் பஸ்காவின் ப யாகிய

ஆ மா கைளப் ப யி வாயாக. ௩

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்பட்ட நாைள

உயிேரா க் ம் நாட்கெளல்லாம்

நிைனக் ம்ப , பஸ்கா ப டேன ளிப் ள்ள

அப்பம் சாப்பிடாமல், சி ைமயின்அப்பமாகிய

ளிப்பில்லா அப்பங்கைள ஏ நாட்கள்

வைரக் ம் சாப்பி வாயாக; விைரவாக

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்பட்டப யினால்

இப்ப ச் ெசய்யேவண் ம். ௪ஏ நாட்களள ம்

உன் எல்ைலகளிெலங் ம் ளிப் ள்ளஅப்பம்

உன்னிடத்தில் காணப்படக் டா ; தல்

நாள் மாைலயில் ெச த்திய ப யின்

மாம்சத்தில் ஏதாகி ம் இர ம்

வி யற்காலம்வைரக் ம்ைவக்கேவண்டாம்.

௫ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உனக் க்ெகா க் ம் உன் ைடயவாசல்களில்

எதி ம் பஸ்காைவஅ க்கேவண்டாம். ௬

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா தம நாமம்
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விளங் ம் இடத்திேல, எகிப்தி ந்

றப்பட்ட ேநரமாகிய சாயங்காலத்திேல ரியன்

மைற ம்ேபா பஸ்காைவ அ த் , ௭ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெதரிந் ெகாண்ட

இடத்திேல, அைதப் ெபாரித் ச் சாப்பிட் ,

வி யற்காலத்திேல உன் டாரங்க க் த்

தி ம்பிப்ேபாவாயாக. ௮ ஆ நாட்க ம்

ளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடேவண் ம்,

ஏழாம் நாள் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

அ சரிக்கப்ப ம் நாளாயி க் ம்; அதிேல

யாெதா ேவைல ம் ெசய்யேவண்டாம். ௯

“ஏ வாரங்கைள எண் வாயாக; அ ப்

அ க்கத் வங் ம் கால தல் அந்த ஏ

வாரங்கைள ம் எண்ணேவண் ம். ௧0

அைவகள் ந்தேபா வாரங்களின்

பண் ைகைய உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க்ெகன் ஆசரித் , உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

ஆ ர்வதித்ததற் த்தக்கதாக உன்னால் ந்த

மனப் ர்வமானகாணிக்ைகயாகிய ப திையச்

ெச த்தி, ௧௧உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா தம

நாமம் விளங் ம்ப ெதரிந் ெகாள் ம்

இடத்திேல, ம், உன் மக ம், மக ம்,

ேவைலக்கார ம், ேவைலக்காரி ம், உன்

வாசல்களில் இ க்கிற ேலவிய ம்,

உன்னிடத்தில் இ க்கிறபரேதசி ம், திக்கற்ற

பிள்ைள ம், விதைவ ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் சந்ேதாஷப்பட் ,

௧௨ எகிப்தில் அ ைமயாயி ந்தைத
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நிைனத் , இந்தக் கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாண் இைவகளின்ப

ெசய்யக்கடவாய். ௧௩ “ உன் களத்தின்

பலைன ம் உன் ஆைலயின் பலைன ம்

ேசர்த்தபின் , டாரப்பண் ைகைய ஏ

நாட்கள் ஆசரித் , ௧௪ உன் பண் ைகயில்

ம், உன் மக ம், மக ம், ேவைலக்கார ம்,

ேவைலக்காரி ம், உன் வாசல்களில் இ க்கிற

ேலவிய ம், பரேதசி ம், திக்கற்ற பிள்ைள ம்,

விதைவ ம் சந்ேதாஷப்படக்கட ர்கள்; ௧௫

உனக் உண்டான எல்லா வரத்தி ம்

உன் ைகக ைடய எல்லா ெசய ம்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

ஆ ர்வதித்தப யால், ெயேகாவா

ெதரிந் ெகாள் ம் இடத்தில் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ஏ நாட்கள் பண் ைகைய

ஆசரித் சந்ேதாஷமாயி ப்பாயாக. ௧௬

வ டத்தில் ன் ைற ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகயி ம், வாரங்களின்

பண் ைகயி ம், டாரப்பண் ைகயி ம்,

உன் ஆண்மக்கள் எல்ேலா ம் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள் ம்

இடத்திேல, அவர் சந்நிதிக் ன்பாக

வந் காணப்படக்கடவர்கள். ௧௭

ஆனா ம் அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ெவ ங்ைகேயாேட வராமல்,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக்

அ ளிய ஆ ர்வாதத்திற் த்தக்கதாக,

அவனவன் தன் தன் த திக் ஏற்றப
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காணிக்ைகையக் ெகாண் வரக்கடவன்.

௧௮ “உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்

ேகாத்திரங்கள்ேதா ம் உனக் க் ெகா க் ம்

வாசல்களிெலல்லாம், நியாயாதிபதிகைள ம்

தைலவர்கைள ம் ஏற்ப த் வாயாக;

அவர்கள் தி டன் மக்க க் நியாயத் ர்ப் ச்

ெசய்யக்கடவர்கள். ௧௯ நியாயத்ைதப்

ரட்டாதி ப்பாயாக; பாரபட்சம் பார்க்காம ம்,

லஞ்சம் வாங்காம ம் இ ப்பாயாக;

லஞ்சம் ஞானிகளின் கண்கைளக்

டாக்கி, திமான்களின் நியாயங்கைளத்

தா மாறாக் ம். ௨0 பிைழத் , உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாஉனக் க் ெகா க் ம்

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள

திையேய பின்பற் வாயாக. ௨௧ “ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் உண்டாக் ம்

ப டத்திற் அ கில் எந்த ேதாப்ைப ம்

உண்டாக்கேவண்டாம்; ௨௨எந்த சிைலைய ம்

நி த்தேவண்டாம்; உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

அைதெவ க்கிறார்.

௧௭

“ப ம் அவலட்சண மான

யாெதா மாட்ைடயாவ ஆட்ைடயாவ

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

ப யிடேவண்டாம்; அ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் அ வ ப்பாக இ க் ம். ௨

“உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் கண்க க்

ன்பாகஎந்தஆணாவ ெபண்ணாவ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் க் ெகா க்கிற

வாசல்கள் ஒன்ற ல் அக்கிரமம்ெசய் ,
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அவ ைடய உடன்ப க்ைகைய ற ,

௩ நான் விலக்கியி க்கிற ேவேற

ெதய்வங்கைளயாவ , சந்திரன் ரியன்

தலான வானேசைனகைளயாவ

பணிந் , அைவகைள வணங் கிறதாகக்

காணப்பட்டால், ௪ அ உன் கா ேகட்க

உனக் அறவிக்கப்ப ம்ேபா , அைத

நன்றாக விசாரிக்கேவண் ம்; அ

உண்ைமெயன் ம், அப்ப ப்பட்ட

அ வ ப் இஸ்ரேவ ல் நடந்த

நிச்சயம் என் ம் காண்பாயானால், ௫

அந்த அக்கிரமத்ைதச்ெசய்த ஆைண ம்

ெபண்ைண ம்உன்வாசல்க க் ெவளிேய

ெகாண் ேபாய், அப்ப ப்பட்டவர்கள்

சா ம்ப கல்ெலறவாயாக. ௬

சா க் ப் பாத்திரமானவன் இரண்

ன் சாட்சிக ைடய வாக்கினால்

ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன்; ஒேர

சாட்சியி ைடய வாக்கினால் அவைனக்

ெகாைலெசய்யக் டா . ௭ அவைனக்

ெகாைல ெசய்கிறதற் ச் சாட்சிக ைடய

ைககள் ந்தி ம் எல்லா மக்க ைடய

ைககள் பிந்தி ம் அவன்ேமல்

இ ப்பதாக; இப்ப ேய ைமைய உன்

ந வி ந் விலக் வாயாக. ௮ “உன்

வாசல்களில் இரத்தப்பழகைளக் ற த் ம்,

உரிைமகைளக் ற த் ம், காயம்பட்ட

ேசதங்கைளக் ற த் ம், வழக்

ேநரிட் , நியாயந் ர்ப்ப உனக்
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க னமாக இ ந்தால், எ ந் , உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெதரிந்ெத த்த

இடத்திற் ப்ேபாய், ௯ ேலவியர்களான

ஆசாரியர்களிடத்தி ம், அந்நாட்களில்

இ க்கிற நியாயாதிபதிகளிடத்தி ம்

விசாரிக்கேவண் ம்; நியாயம் இன்னெதன்

அவர்கள் உனக் அறவிப்பார்கள்.

௧0 ெயேகாவா ெதரிந் ெகாண்ட

இடத்தி ந் அவர்கள் உனக்

அறவிக் ம் ர்ப் க் இணங்கி, அவர்கள்

உனக் க் கட்டைளயி கிறப ெசய்யக்

கவனமாயி ப்பாயாக. ௧௧அவர்கள் உனக்

அறவிக் ம் ர்ப்ைபவிட் வல றம்

இட றம் சாயாமல், அவர்கள் உனக்

உணர்த் ம் பிரமாணத்தின்ப ம், உனக் ச்

ெசால் ம் நியாயத் ர்ப்பின்ப ம்

ெசய்யக்கடவாய். ௧௨ அங்ேக உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ஆராதைன

ெசய் ம்ப நிற்கிற ஆசாரிய ைடய

ெசால்ைலயாகி ம், நியாயாதிபதியி ைடய

ெசால்ைலயாகி ம் ேகளாமல், ஒ வன்

பி வாதம் ெசய்தால், அவன் சாகக்கடவன்;

இப்ப ேய ைமைய இஸ்ரேவ ந்

விலக் வாயாக. ௧௩ அப்ெபா மக்கள்

எல்ேலா ம் அைதக் ேகட் , பயந் , இனி

பி வாதம் ெசய்யாம ப்பார்கள். ௧௪

“உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் க்

ெகா க் ம் ேதசத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந் ,

அைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் , அதில்
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ேயறனபின், : என்ைனச் ற்ற ம்

இ க்கிற சகல மக்கைள ம்ேபால, நா ம்

எனக் ஒ ராஜாைவ ஏற்ப த்தேவண் ம்

என்பாயானால்; ௧௫ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள்பவைனேய

உனக் ராஜாவாக ஏற்ப த்தக்கடவாய்;

உன் சேகாதரர்க க் ள்ளி க்கிற

ஒ வைனேய உன்ேமல் ராஜாவாக

ஏற்ப த்தக்கடவாய்; உன் சேகாதரன்அல்லாத

அந்நியைன ராஜாவாக ஏற்ப த்தக் டா .

௧௬ அவன் அேநக திைரகைளச்

சம்பாதிக்காம ம் அேநக திைரகைளத்

தனக் ச் சம்பாதிக் ம்ப மக்கைளத்

தி ம்ப எகிப்திற் ப் ேபாகச்ெசய்யாம ம்

இ ப்பானாக; இனி அந்த வழயாக ங்கள்

தி ம்பிப்ேபாகேவண்டாம் என் ெயேகாவா

உங்க க் ச் ெசால் யி க்கிறாேர. ௧௭

அவ ைடய இ தயம் பின்வாங்கிப்

ேபாகாம க்க அவன் அேநகம்

மைனவிகைளத் தி மணம் ெசய்யேவண்டாம்;

ெவள்ளி ம் ெபான் ம் தனக் ம தியாகப்

ெப கச்ெசய்ய ம் ேவண்டாம். ௧௮அவன் தன்

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற க் ம்ேபா ,

அவ ைடய இ தயம் அவன்

சேகாதரர்கள்ேபரில் ேமட் ைமெகாள்ளாம ம்,

கற்பைனையவிட் வல றம் இட றம்

சாயாம ம், ௧௯இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்

எல்லா வார்த்ைதகைள ம், இந்தக்

கட்டைளகைள ம் ைகக்ெகாண் ,
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இைவகளின்ப ெசய்வதற்காகத்

தன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பயந்தி க் ம்ப கற் க்ெகாள்வதற் ,

௨0 அவன் ேலவியர்களாகிய

ஆசாரியரிடத்தி க்கிற நியாயப்பிரமாண

த்தகத்ைதப்பார்த் , தனக்காகஒ பிரதிைய

எ தி, தன்னிடத்தில் ைவத் க்ெகாண் ,

தன் உயி ள்ள நாட்கெளல்லாம் அைத

வாசிக்கேவண் ம்; இப்ப ச் ெசய்வதினால்,

தா ம் தன் மகன்க ம் இஸ்ரேவ ன் ந ேவ

தங்கள் ராஜ்ஜயத்திேல த் வாழ்வார்கள்.

௧௮

“ேலவியர்களாகிய ஆசாரியர்க ம்

ேலவிேகாத்திரத்தார் அைனவ க் ம்

இஸ்ரேவல் மக்க டன் பங் ம் உரிைம ம்

இல்லாதி ப்பதாக; ெயேகாவா க் ச்

ெச த் ம் தகனப கைள ம் அவ க்

உரிைமயானைவகைள ம் அவர்கள்

சாப்பிடலாம். ௨ அவர்க ைடய

சேகாதரர்க க் ள்ேள அவர்க க்

உரிைமயில்ைல; ெயேகாவா

அவர்க க் ச் ெசான்னப ேய,

அவேர அவர்க ைடய ெசாத் . ௩

மக்களிடத்தில் ெபற் க்ெகாள்ளேவண் ய

ஆசாரியர்க க் ரிய வரவான :

மக்கள் ப யி ம் ஆ மா களில்

ன்னந்ெதாைடைய ம், தாைடகைள ம்,

இைரப்ைபகைள ம் ஆசாரிய க் க்

ெகா க்கேவண் ம். ௪ உன் தானியம்,

திராட்ைசரசம், எண்ெணய், ஆட் ேராமம்
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என் ம் இைவகளின் தற்பலைன ம்

அவ க் க் ெகா க்கேவண் ம். ௫

அவ ம் அவ ைடய மகன்க ம் எல்லா

நாட்க ம் ெயேகாவாவின் நாமத்ைத

ன்னிட் ஆராதைனெசய்ய நிற்பதற்காக,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்

ேகாத்திரத்தார் எல்ேலா க் ள் ம்

அவைனேய ெதரிந் ெகாண்டார்.

௬ “இஸ்ரேவ ல் எவ்விடத்தி ள்ள

உன் வாசல்கள் யாெதான்ற ேல

தங்கின ஒ ேலவியன் அவ்விடத்ைத

விட் , ெயேகாவா ெதரிந் ெகாண்ட

இடத்திற் மனப் ர்வமாக வந்தால், ௭

அங்ேக ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

நிற் ம் ேலவியர்களாகிய தன் எல்லா

சேகாதரர்கைளப்ேபால ம் தன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் நாமத்ைத ன்னிட்

ஊழயம்ெசய்வான். ௮அப்ப ப்பட்டவர்கள்

தங்கள் ற்பிதாக்க ைடய ெசாத்தின்

விைலக்கிரயத்ைத அ பவிக்கிற ம்

அல்லாமல், சாப்பாட் ற்காக சமமான

பாகத்ைத ம் ெபற் க்ெகாள்வார்கள். ௯ “உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாஉனக் க் ெகா க் ம்

ேதசத்தில் ேபாய்ச்ேச ம்ேபா , அந்த

மக்கள் ெசய் ம் அ வ ப் களின்ப

ெசய்யக் கற் க்ெகாள்ளேவண்டாம். ௧0

தன் மகைனயாவ தன் மகைளயாவ

தகனப யாகத் யில் ப யி கிறவ ம்,

ற ெசால் கிறவ ம், நாள்
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பார்க்கிறவ ம், ேஜாதிடம் பார்க்கிறவ ம்,

னியக்கார ம், ௧௧ மந்திரவாதி ம்,

வசியக்கார ம், மாயவித்ைதக்கார ம்,

ெசத்தவர்களிடத்தில் ற ேகட்கிறவ ம்

உங்க க் ள்ேள இ க்கேவண்டாம். ௧௨

இப்ப ப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவன்

எவ ம்ெயேகாவா க் அ வ ப்பானவன்;

இப்ப ப்பட்ட அ வ ப்பான ெசய ன்

காரணமாக உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

அவர்கைளஉன் ன்னின் ரத்திவி கிறார்.

௧௩ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாக உத்தமனாயி ப்பாயாக.

௧௪ “ ரத்திவிடப்ேபாகிற இந்த

மக்கள் நாள்பார்க்கிறவர்க க் ம்

ற ெசால் கிறவர்க க் ம்

ெசவிெகா க்கிறார்கள்; அப்ப ச்

ெசய்கிறதற் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உத்திர ெகா க்கமாட்டார். ௧௫ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாஎன்ைனப்ேபாலஒ

ர்க்கதரிசிைய உனக்காக உன் ந ேவ உன்

சேகாதரர்களிடத்தி ந் எ ம்பச்ெசய்வார்;

அவர் ெசால்வைதக் ேகட் ர்களாக. ௧௬

ஓேரபிேல சைப ட்டப்பட்ட நாளில்:

நான் சாகாதப என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் சத்தத்ைத இனி நான்

ேகளாம ம், இந்தப் ெபரிய அக்கினிைய

இனி நான் காணாம ம் இ ப்ேபனாக

என் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ேவண் க்ெகாண்டைதெயல்லாம்
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அவர் ெசய்வார். ௧௭ அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: அவர்கள்

ெசான்ன சரிேய. ௧௮உன்ைனப்ேபால ஒ

ர்க்கதரிசிைய நான் அவர்க க்காக

அவர்கள் சேகாதரர்களிடத்தி ந்

எ ம்பச்ெசய் , என் வார்த்ைதகைள அவர்

வாயில் அ ேவன்; நான் அவ க் க்

கற்பிப்பைதெயல்லாம் அவர்க க் ச்

ெசால் வார். ௧௯ என் ெபயராேல அவர்

ெசால் ம் என் வார்த்ைதக க் ச்

ெசவிெகாடாதவன் எவேனா அவைன

நான் விசாரிப்ேபன். ௨0 ெசால் ம்ப

நான் கட்டைளயிடாத வார்த்ைதகைள

என் நாமத்தினாேல ெசால்லத் ணி ம்

ர்க்கதரிசி ம், ேவேற ெதய்வங்களின்

ெபயராேல ேப ம் ர்க்கதரிசி ம் சாகக்கடவன்.

௨௧ ெயேகாவா ெசால்லாத வார்த்ைத

இன்னெதன் நான் எப்ப அறேவன் என்

உன் இ தயத்தில் ெசால்வாயாகில்,

௨௨ ஒ ர்க்கதரிசி ெயேகாவாவின்

நாமத்தினால் ெசால் ம் காரியம் நடக்காம ம்

ெசயல்படாம ம் ேபானால், அ ெயேகாவா

ெசால்லாத வார்த்ைத; அந்தத் ர்க்கதரிசி

அைதத் ணிகரத்தினால் ெசான்னான்;

அவ க் பயப்படேவண்டாம்.

௧௯

“உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாஉனக் க்

ெகா க் ம் ேதசத்தின் மக்கைள அவர்

ேவரற் ப்ேபாகச்ெசய்வதினால், அவர்கள்

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் , அவர்கள்
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பட்டணங்களி ம் அவர்கள் களி ம்

ேய ம்ேபா , ௨ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா க் ம்

உன் ேதசத்தின் ந விேல, உனக்காக ன்

பட்டணங்கைளப் பிரித் ைவக்கக்கடவாய்.

௩ ெகாைலெசய்தவன் எவ ம் அங்ேக

ஓ ப்ேபா ம்ப உன் ேதவனாகியெயேகாவா

உனக் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா க்கப்ேபாகிறஉன்

ேதசத்தின் எல்ைலைய ன் பங்காகப்

ப த் அதற் வழைய உண்டாக் வாய்.

௪ ெகாைலெசய் அங்ேக ஓ ப்ேபாய்,

உயிேரா க்கத்தக்கவன் யாெரன்றால்: தான்

ன்ேன பைகத்திராத பிறெனா வைன

மனதறயாமல் ெகான்றவன்தாேன. ௫

ஒ வன் விற ெவட்ட மற்ெறா வ டன்

காட் ற் ப்ேபாய், மரத்ைத ெவட்டத் தன்

ைகயி ந்த ேகாடரிைய ஓங் ம்ேபா ,

இ ம்பான காம்ைபவிட் க் கழன்

மற்றவன்ேமல் பட்டதினால் அவன்

இறந் ேபானால், ௬இரத்தப்பழ க்காரன் தன்

மனம் எரி ம்ேபா ெகாைலெசய்தவைனவழ

ரமாயி க்கிறதினாேல பின்ெதாடர்ந்

பி த் , அவைனக் ெகான் ேபாடாதப ,

இவன் அந்தப் பட்டணங்கள் ஒன்ற ல்

ஓ ப்ேபாய் உயிேரா ப்பானாக; இவன்

அவைன ன்ேன பைகக்காததினால்,

இவன்ேமல் சா க்கான ற்றம் மரவில்ைல. ௭

இதினிம த்தம் ன் பட்டணங்கைள

உனக்காகப் பிரித் ைவக்கக்கடவாய் என்
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நான் உனக் க் கட்டைளயி கிேறன். ௮ “

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில்

அன் ெச த்தி, எந்நா ம் அவர் வழகளில்

நடப்பதற்காக, இன் நான் உனக் க்

கற்பிக்கிற இந்த எல்லாக் கற்பைனகைள ம்

ைகக்ெகாண் அதின்ப ெசய் , ௯

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்

ற்பிதாக்க க் வாக்களித்தப ேய,

அவர் உன் எல்ைலைய விஸ்தாரமாக்கி,

உன் ற்பிதாக்க க் க் ெகா ப்ேபன்

என் ெசான்ன ேதசம் வைத ம்

உனக் க் ெகா த்தால், ௧0 அப்ெபா

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா க் ம் உன் ேதசத்தில்

ற்றம ல்லாத இரத்தம் சிந்தப்ப கிறதினால்

உன்ேமல் இரத்தப்பழ மராதப , இந்த ன்

பட்டணங்க ம்அல்லாமல் இன் ம் ன்

பட்டணங்கைள ஏற்ப த்தக்கடவாய். ௧௧

“ஒ வன் பிறெனா வைனப் பைகத் ,

அவ க் மைறந்தி ந் , அவ க்

விேராதமாக எ ம்பி, அவன் சா ம்ப

அவைன அ த் , இந்தப் பட்டணங்களில்

ஒன்ற ல் ஓ ப்ேபாயி ப்பானாகில், ௧௨

அந்தப் பட்டணத்தின் ப்பர்கள் ஆள்

அ ப்பி, அங்ேகயி ந் அவைனக்

ெகாண் வ ம்ப ெசய் , அவன் சா ம்ப

அவைன இரத்தப்பழ வாங் கிறவன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கக்கடவர்கள். ௧௩

உன் கண் அவ க் இரங்கேவண்டாம்;



உபாகமம் 818

ற்றம ல்லாத இரத்தப்பழைய இஸ்ரேவைல

விட் விலக் வாயாக; அப்ெபா

நன்றாயி ப்பாய். ௧௪ “உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் ச் ெசாந்தமாகக்

ெகா க் ம் ேதசத்தில் உன்னிடத்தி க் ம்

காணியாட்சியிேல ன்ேனார்கள்

ற த்தி க்கிற பிற ைடய எல்ைலைய

எ த் ப்ேபாடாேத. ௧௫ “ஒ வன் எந்த

அக்கிரமத்ைதயாவ எந்தப் பாவத்ைதயாவ

ெசய்தான் என் ெசால்லப்பட்டால், ஒேர

சாட்சியினால் நியாயந் ர்க்கக் டா ; இரண்

ன் சாட்சிக ைடய வாக்கினாேல

காரியம் நி பிக்கப்படேவண் ம்.

௧௬ ஒ வன்ேமல் ஒ ற்றத்ைதச்

மத் ம்ப , ஒ ெபாய்ச்சாட்சிக்காரன்

அவன்ேமல் சாட்சி ெசால்ல எ ம்பினால், ௧௭

வழக்கா கிற இ வ ம் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அக்காலத்தில் இ க் ம்

ஆசாரியர்க க் ம் நியாயாதிபதிக க் ம்

ன்பாக வந் நிற்பார்களாக. ௧௮

அப்ெபா நியாயாதிபதிகள் நன்றாக

விசாரைண ெசய்யக்கடவர்கள்; சாட்சி

கள்ளச்சாட்சி என் ம், தன் சேகாதரன்ேமல்

அபாண்டமாகக் ற்றம் மத்தினான் என் ம்

கண்டால், ௧௯ அவன் தன் சேகாதர க் ச்

ெசய்ய நிைனத்தப ேய அவ க் ச்

ெசய்யக்கட ர்கள்; இவ்விதமாகத் ைமைய

உன் ந வி ந் விலக் வாயாக. ௨0

மற்றவர்க ம் அைதக் ேகட் ப் பயந் ,
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இனி உங்க க் ள்ேள அப்ப ப்பட்ட

ைமையச் ெசய்யாதி ப்பார்கள். ௨௧உன் கண்

அவ க் இரங்கேவண்டாம்; வ க் வன்,

கண் க் க் கண், பல் க் ப் பல், ைகக் க்

ைக, கா க் க் கால் ெகா க்கப்படேவண் ம்.

௨0

“ உன்எதிரிக க் எதிராகேபார்ெசய்யப்

றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா , திைரகைள ம்,

இரதங்கைள ம், உன்ைனவிட ெபரிய

ட்டமாகிய மக்கைள ம் கண்டால்,

அவர்க க் ப் பயப்படாேத; உன்ைன

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்தஉன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உன் டன் இ க்கிறார்.

௨ ங்கள்ேபார்ெசய்யத் வங் ம்ேபா ,

ஆசாரியன் ேசர்ந் வந் , மக்களிடத்தில் ேபசி:

௩இஸ்ரேவலர்கேள, ேக ங்கள்; இன் உங்கள்

எதிரிக டன் ேபார்ெசய்யப் ேபாகி ர்கள்;

உங்கள் இ தயம் வ ந்தேவண்டாம்; ங்கள்

அவர்கைளப் பார்த் பயப்பட ம், கலங்க ம்,

திைகக்க ம் ேவண்டாம். ௪ உங்க க்காக

உங்கள் எதிரிக டன் ேபார்ெசய்ய ம்

உங்கைள இரட்சிக்க ம் உங்க டன் டப்

ேபாகிறவர் உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா என் ெசால்லேவண் ம். ௫

அன்ற ம் அதிபதிகள் மக்கைள ேநாக்கி:

ட்ைடக் கட் , அைத அர்ப்பணம்

ெசய்யாதி க்கிறவன் எவேனா, அவன்

தன் ட் க் த் தி ம்பிப்ேபாகக்கடவன்;

அவன் ேபாரிேல இறந்தால் ேவெறா வன்

அைத அர்ப்பணம் ெசய்யேவண் யதா ம்.
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௬ திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட் , அைத

அ பவியாதி க்கிறவன் எவேனா, அவன்

தன் ட் க் த் தி ம்பிப்ேபாகக்கடவன்;

அவன் ேபாரிேல இறந்தால் ேவெறா வன்

அைத அ பவிக்கேவண் யதா ம். ௭ ஒ

ெபண்ைணத் தனக் நிச்சயம் ெசய் ெகாண் ,

அவைளத் தி மணம்ெசய்யாதி க்கிறவன்

எவேனா, அவன் தன் ட் க் த்

தி ம்பிப்ேபாகக்கடவன்; அவன் ேபாரிேல

இறந்தால் ேவெறா வன் அவைளத்

தி மணம்ெசய்ய ேவண் யதா ம்

என் ெசால்லேவண் ம். ௮ பின் ம்

அதிபதிகள் மக்க டேன ேபசி: பயந்தவ ம்

மக ம் ெபல னமாயி க்கிறவன்

எவேனா, அவன் தன் சேகாதரர்களின்

இ தயத்ைதத் தன் இ தயத்ைதப்ேபாலக்

கைரந் ேபாகச்ெசய்யாதப , தன்

ட் க் த் தி ம்பிப் ேபாகக்கடவன் என்

ெசால்லேவண் ம். ௯அதிபதிகள் மக்க டன்

ேபசி ந்தபின் , மக்கைள நடத் வதற்

ேசைனத்தைலவைர நியம க்கக்கடவர்கள்.

௧0 “ ஒ பட்டணத்தின்ேமல் ேபார்ெசய்ய

ெந ங் ம்ேபா , அந்தப் பட்டணத்தா க் ச்

சமாதானம் வாயாக. ௧௧ அவர்கள்

உனக் ச் சமாதானமானஉத்திர ெகா த் ,

வாசைலத் திறந்தால், அதி ள்ள மக்கள்

எல்ேலா ம் உனக் வரி கட் கிறவர்களாகி,

உனக் ேவைல ெசய்யக்கடவர்கள். ௧௨

அவர்கள் உன் டன் சமாதானமாகாமல்,
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உன் டன் ேபார் ெசய்வார்களானால்,

அைத ற் ைகயிட் , ௧௩ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா அைத உன் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க் ம்ேபா , அதி ள்ள

ஆண்கள்எல்ேலாைர ம் பட்டயத்தால் ெவட் ,

௧௪ ெபண்கைள ம், ழந்ைதகைள ம்

ம க வன்கைள ம் மாத்திரம் உயிேராேட

ைவத் , பட்டணத்தி ள்ளஎல்லாவற்ைற ம்

ெகாள்ைளயிட் , உன் ேதவனாகியெயேகாவா

உனக் ஒப் க்ெகா த்த உன் எதிரிகளின்

ெகாள்ைளப்ெபா ைளஅ பவிப்பாயாக. ௧௫

இந்த மக்கைளச்ேசர்ந்த பட்டணங்களாயிராமல்,

உனக் ெவ ரத்தி க்கிற சகல

பட்டணங்க க் ம் இப்ப ேய ெசய்வாயாக.

௧௬ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா க்கிற ஏத்தியர்கள்,

எேமாரியர்கள், கானானியர்கள், ெபரிசியர்கள்,

ஏவியர்கள், எ சியர்கள் என் ம்

மக்களின் பட்டணங்களிேலமாத்திரம்

உயி ள்ளெதான்ைற ம் உயிேராேட

ைவக்காமல், ௧௭அவர்கைளஉன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய

அழ க்கக்கடவாய். ௧௮ அவர்கள் தங்கள்

ெதய்வங்க க் ச் ெசய்கிற தங்க ைடய

சகல அ வ ப் களின்ப ேய ங்க ம்

ெசய்ய உங்க க் க் கற் க்ெகாடாம ம்,

ங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

விேராதமாகப் பாவம்ெசய்யாம ம் இ க்க

இப்ப ச் ெசய்யேவண் ம். ௧௯ “ ஒ
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பட்டணத்தின்ேமல் ேபார்ெசய் அைதப் பி க்க

அேநகநாட்கள் ற் ைகயிட் க் ம்ேபா ,

ேகாடரிைய ஓங்கி, அதின் மரங்கைள

ெவட் ச் ேசதம் ெசய்யாேத அைவகளின்

கனிைய சாப்பிடலாேம;ஆைகயால் உனக் க்

ேகாட்ைடமதில் அைமக்க உத ம் என்

அைவகைளெவட்டாேத; ெவளியின் மரங்கள்

மனித ைடய உயிர்வாழ்வதற் ஏற்றைவகள்.

௨0 சாப்பி வதற்ேகற்ற கனிெகாடாத மரம்

என் அற ந்தி க்கிற மரங்கைளமாத்திரம்

ெவட் அழ த் , உன்ேனா ேபார்ெசய்கிற

பட்டணம் பி ப ம்வைர அதற் எதிராகக்

ேகாட்ைடமதில் ேபாடலாம்.

௨௧

“உன் ேதவனாகியெயேகாவாஉனக் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா க் ம் ேதசத்தில், ெகாைல

ெசய்யப்பட் க்கிடக்கிற ஒ வைனெவளியிேல

கண் , அவைனக் ெகான்றவன் யார் என்

ெதரியாதி ந்தால், ௨உன் ப்பர்க ம் உன்

நியாயாதிபதிக ம் றப்பட் ப்ேபாய், ெகாைல

ெசய்யப் பட்டவைனச் ற்ற ம் இ க் ம்

பட்டணங்கள்வைர அளப்பார்களாக.

௩ ெகாைலெசய்யப்பட்டவ க் ச்

ச பமான பட்டணத் ப்பர்கள்,

ேவைலயில் பண்படாத ம் கத்த யில்

பிைணக்கப்படாத மான ஒ கிடாரிையப்

பி த் , ௪ உ விைதயாத தரிசான

பள்ளத்தாக்கிேல அைதக் ெகாண் ேபாய்,

அந்தப் பள்ளத்தாக்கிேல அதின் தைலைய

ெவட் ப்ேபாடேவண் ம். ௫உன் ேதவனாகிய
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ெயேகாவா தமக் ஆராதைன ெசய்ய ம்

ெயேகாவா ைடய நாமத்திேலஆ ர்வதிக்க ம்

ேலவியின் மகன்களாகிய ஆசாரியர்கைளத்

ெதரிந் ெகாண்டதால், அவர்க ம்

அச்சமயத்தில் வந்தி க்கேவண் ம்; அவர்கள்

வாக்கின்ப ேயஎல்லாவழக் ம் எல்லாக் காய

பாதிப் க ம் ர்மானிக்கப்படேவண் ம். ௬

ெகாைலெசய்யப்பட்டவ க் ச் ச பமான

பட்டணத்தின் ப்பர்கள் எல்ேலா ம்

பள்ளத்தாக்கிேல தைல ெவட்டப்பட்ட

கிடாரியின்ேமல் தங்கள்ைககைளக் க வி: ௭

எங்கள்ைககள்அந்த இரத்தத்ைதச் சிந்தின ம்

இல்ைல, எங்கள் கண்கள்அைதக் கண்ட ம்

இல்ைல; ௮ெயேகாவாேவ, ர் ட் க்ெகாண்ட

உம மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ற்றம ல்லாத இரத்தப்பழையச் மத்தாமல்,

உம மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல்

கி ைப ள்ளவராயி ம் என்

ெசால்வார்களாக; அப்ெபா இரத்தப்பழ

அவர்க க் மன்னிக்கப்ப ம். ௯

இப்ப க் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைத ெசய்வாயாகில்,

ற்றம ல்லாத இரத்தப்பழைய உன்

ந வி ந் விலக்கிப்ேபா வாய். ௧0 “ உன்

எதிரிக க் எதிராக ேபார்ெசய்யப் றப்பட் ,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா அவர்கைள

உன் ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கிறதினால்,

அவர்கைளச் சிைறபி த் வந் , ௧௧

சிைறகளில் அழகானஒ ெபண்ைணக்கண் ,
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அவைள தி மணம்ெசய்ய வி ம்பி,

௧௨ அவைள உன் ட் ற் ள்

அைழத் க்ெகாண் ேபாவாயானால்,

அவள் தன் தைலையச் சிைரத் , தன்

நகங்கைளெவட் , ௧௩தன் சிைறயி ப்பின்

ஆைடைய ம் க்கி, உன் ட் ந் , ஒ

மாதம்வைர தன் தகப்பைன ம் தாைய ம்

நிைனத் த் க்கம்ெகாண்டாடக்கடவள்;

அதன்பின் அவ டன் ேசர்ந் ,

அவ க் க் கணவனாயி , அவள் உனக்

மைனவியாயி ப்பாள். ௧௪ அவள்ேமல்

உனக் ப் பிரியம ல்லாமற்ேபானால்,

அவைளப்பணத்திற் விற்காமல்,அவைளத்

தன்வி ப்பப்ப ேபாகவிடலாம்; அவைளத்

தாழ்ைமப்ப த்தினதினால் அவளாேல

ஆதாயம் ெப ம்ப ேதடேவண்டாம். ௧௫

“இரண் மைனவிகைள ைடய ஒ வன்,

ஒ த்தியின்ேமல் வி ப்பமாக ம்

மற்றவள்ேமல் ெவ ப்பாக ம் இ க்க,

இ வ ம் அவ க் ப் பிள்ைளகைளப்

ெபற்றார்கேளயாகில், தற்பிறந்தவன்

ெவ க்கப்பட்டவளின் மகனானா ம், ௧௬

தகப்பன் தனக் உண்டான ெசாத்ைதத்

தன் பிள்ைளக க் ப் பங்கி ம் நாளில்,

ெவ க்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்த

தற்ேபறானவ க் த்தமகனின்

உரிைமையக் ெகா க்கேவண் ேமயல்லாமல்,

வி ம்பப்பட்டவளிடத்தில்

பிறந்தவ க் க் ெகா க்கக் டா . ௧௭
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ெவ க்கப்பட்டவளிடத்தில் பிறந்தவைன

த்தமகனாகஅங் கரித் , தனக் உண்டான

ெசாத் க்களிெலல்லாம் இரண் பங்ைக

அவ க் க் ெகா க்கேவண் ம்;அவன்தன்

தகப்ப ைடய தற்ெபலன், த்தமகனின்

உரிைம அவ க்ேக உரிய . ௧௮ “தன்

தகப்ப ைடய ெசால்ைல ம், தாயி ைடய

ெசால்ைல ம் ேகளாம ம், அவர்களால்

தண் க்கப்பட் ம், அவர்க க் க்

ழ்ப்ப யாம ம், அடங்காம ம் ேபாகிற மகன்

ஒ வ க் இ ந்தால், ௧௯ அவ ைடய

தகப்ப ம் தா ம் அவைனப் பி த் ,

அப்பட்டணத்தின் ப்பர்களிடத்திற் ம்,

அவ்விடத் வாச க் ம் அவைனக்

ெகாண் ேபாய்: ௨0எங்கள் மகனாகிய இவன்

அடங்காதவனாக இ க்கிறான்; எங்கள்

ெசால்ைலக் ேகளாம ம்; ெப ந் னிக்கார ம்

கார மாயி க்கிறான் என்

பட்டணத்தின் ப்பர்கேளா

ெசால் வார்களாக. ௨௧அப்ெபா அவன்

சா ம்ப அந்தப் பட்டணத் மனிதர்கள்

எல்ேலா ம் அவன்ேமல் கல்ெலறவார்களாக;

இப்ப ேய ைமைய உன் ந வி ந்

விலக்கிப்ேபாடேவண் ம்; இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம்அைதக் ேகட் பயப்ப வார்கள்.

௨௨ “ெகாைலெசய்யப்பட ஒ வன்ேமல்

சா க் ப் பாத்திரமானபாவம்உண்டாயி க்க

அவைனக் ெகாைலெசய் ம்ப மரத்திேல

க்கிப்ேபா வாயானால், ௨௩இரவிேலஅவன்
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உடைலமரத்திேலெதாங்கவிடக் டா ;அந்த

நாளிேலேயஅைதஅடக்கம் ெசய்யேவண் ம்;

க்கில் ேபாடப்பட்டவன் ேதவனால்

சபிக்கப்பட்டவன்; ஆைகயால் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாஉனக் ச் ெசாந்தமாகக்

ெகா க் ம் உன் ேதசத்ைதக் கைறப்ப த்தாேத.

௨௨

“உன் சேகாதர ைடய மாடாவ

ஆடாவ வழதப்பிப்ேபாகிறைத

கண்டால், அைதக் காணாதவன்ேபால்

இ க்காமல்,அைதஉன் சேகாதரனிடத்திற் த்

தி ப்பிக்ெகாண் ேபாகக்கடவாய். ௨ உன்

சேகாதரன் உனக் ச் ச பமாயிராம ம்,

உனக் அற கமாயிராம ம் இ ந்தால்,

அைத உன் ட் ற் க் ெகாண் ேபாய்,

அைத உன் சேகாதரன் ேத வ ம்வைர

உன்னிடத்திேலைவத் , அவ க் த் தி ம்பக்

ெகா க்கக்கடவாய். ௩அப்ப ேயஅவ ைடய

க ைதையக் ற த் ம் ெசய்யக்கடவாய்;

அவன் உைடையக் ற த் ம் அப்ப ேய

ெசய்யக்கடவாய்; உன் சேகாதரனிடத்தி ந்

காணாமற்ேபானைவகளில் எைதயாகி ம்

கண் பி த்தாயானால் அப்ப ேய

ெசய்யக்கடவாய்; அைவகைள காணாதவன்

ேபால் விட் ப்ேபாகக் டா . ௪ “உன்

சேகாதர ைடயக ைதயாவ அவ ைடய

மாடாவ வழயிேல வி ந் கிடக்கிறைத

கண்டால், அைதக் காணாதவன்ேபால

விட் ப்ேபாகாமல், அவ டன் ட

அைதத் க்கிெய த் வி வாயாக. ௫
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“ஆண்களின் உைடகைள ெபண்கள்

அணியக் டா , ெபண்களின் உைடகைள

ஆண்கள் அணியக் டா ; அப்ப ச்

ெசய்கிறவர்கள் எல்ேலா ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானவர்கள். ௬

“வழய ேக ஒ மரத்திேலா தைரயிேலா

ஞ் களாவ ட்ைடகளாவ உள்ளஒ

விக் ட்ைட பார்க் ம்ேபா , தாயான

ஞ் களின் ேமலாவ ட்ைடகளின்

ேமலாவ அைடகாத் க்ெகாண் ந்தால்,

ஞ் க டன் தாைய ம் பி க்கக் டா . ௭

தாையப் ேபாகவிட் , ஞ் கைள மாத்திரம்

எ த் க்ெகாள்ளலாம்; அப்ெபா

நன்றாயி ப்பாய்; உன் நாட்க ம்

த்தி க் ம். ௮ “ ட்ைடக்

கட் னால், ஒ வன் அதன் மா யி ந்

வி கிறதினாேல, இரத்தப்பழைய உன்

ட் ன்ேமல் மத்திக்ெகாள்ளாம க்க,

அதற் க் ைகப்பி ச் வைரக் கட்டேவண் ம்.

௯ “உன் திராட்ைசத்ேதாட்டத்திேல

பலவிதமான விைதைய விைதக்காேத;

இப்ப ச் ெசய்தால் விைதத்த விைதகளின்

பயிைர ம், திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின்

பலைன ம் ட் ப்ப த் வாய். ௧0

மாட்ைட ம், க ைதைய ம் இைணத்

உழாதி ப்பாயாக. ௧௧ ஆட் ேராம ம்

பஞ் ம் கலந்தஆைடையஅணியாேத. ௧௨

“ அணிந் ெகாள்கிறஉன் ேமல்சட்ைடயின்

நான் ஓரங்களி ம் ெதாங்கல்கைள
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உண்டாக் வாயாக. ௧௩ “ஒ ெபண்ைணத்

தி மணம்ெசய்த ஒ வன் அவளிடத்தில்

உற ெகாண்டபின் அவைளெவ த் : ௧௪

நான் இந்தப் ெபண்ைணத் தி மணம்ெசய் ,

அவளிடத்தில் உற ெகாண்டேபா

கன்னித்தன்ைமையக் காணவில்ைல என்

அவள் ேமல் ற்றம் மத்தி, அவ க்

அவ உண்டாக்கினால்; ௧௫ அந்தப்

ெபண்ணின் தகப்ப ம் தா ம்அவ ைடய

கன்னித்தன்ைமயின் அைடயாளத்ைதப்

பட்டணத் வாச ள்ள ப்பர்களிடத்தில்

ெகாண் வரக்கடவர்கள். ௧௬அங்ேகஅந்தப்

ெபண்ணின் தகப்பன்: என் மகைள இந்த

மனித க் மைனவியாகக் ெகா த்ேதன்,

இவன் அவைள ெவ த் , ௧௭ நான் உன்

மகளிடத்தில் கன்னித்தன்ைமையக்

காணவில்ைலெயன் அவள்ேமல்

ற்றம் மத் கிறான்; என் மக ைடய

கன்னித்தன்ைமயின் அைடயாளம் இங்ேக

இ க்கிற என் ப்பர்களிடத்தில்

ெசால்வானாக; பின் பட்டணத்

ப்பர்க க் ன்பாக அந்த ஆைடைய

விரிக்கக்கடவர்கள். ௧௮ அப்ெபா

அந்தப் பட்டணத் ப்பர்கள் அந்த

மனிதைனப் பி த் , அவைனத்

தண் த் , ௧௯ அவன் இஸ்ரேவ ல் ஒ

கன்னிைய அவ ெசய்ததால், அவன்

ைகயி ந் ெவள்ளிக்காைச

அபராதமாக வாங்கி, ெபண்ணின்
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தகப்ப க் க் ெகா க்கேவண் ம்;

அவேளா அவ க் மைனவியாயி க்க

ேவண் ம்; அவன் தான் உயி ள்ளவைர

அவைளத் தள்ளிவிடக் டா . ௨0 அந்தப்

ெபண்ணிடத்தில் கன்னித்தன்ைம

காணப்படவில்ைலெயன் ம் ற்றச்சாட்

நி பிக்கப்பட்டால், ௨௧அந்தப் ெபண்ைண

அவள் தகப்ப ைடய ட் வாச க்

ன்பாகக் ெகாண் வந் , அவள்

இஸ்ரேவ ல்மதிெகட்ட காரியத்ைதச் ெசய் ,

தன் தகப்பன் ட் ல் ேவசித்தனம்ெசய்ததால்,

அவ ைடய பட்டணத் மனிதர்கள்

அவைளக்கல்ெலற ந் ெகால்லக்கடவர்கள்;

இப்ப ேய ைமைய உன் ந வி ந்

விலக் வாயாக. ௨௨ “ஆ க்

தி மணம்ெசய்யப்பட்ட ெபண் டன் ஒ வன்

உற ெகாள்வ கண் பி க்கப்பட்டால்,

அந்தப் ெபண் டன் உற ெகாண்ட

மனித ம் அந்த ெபண் ம் இ வ ம்

சாகேவண் ம்; இப்ப ேய ைமைய

இஸ்ரேவ ந் விலக் வாயாக.

௨௩ “கன்னிைகயான ஒ ெபண்

ஒ வ க் நியம க்கப்பட் க் ம்ேபா ,

மற்ெறா வன் அவைள ஊ க் ள்ேள

கண் , அவ டன் உற ெகாண்டால்,

௨௪ அப்ெபா அந்தப் ெபண்

ஊ க் ள்ளி ந் ம் ச்ச டாததினா ம்,

அந்த மனிதன் பிற ைடய மைனவிையக்

கற்பழ த்தப யினா ம், இ வைர ம்
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அந்தப் பட்டணத் வாச க் ன்

ெகாண் ேபாய், அவர்கள்ேமல் கல்ெலற ந்

ெகால்லக்கட ர்கள்; இப்ப ேய ைமைய

உன் ந வி ந் விலக் வாயாக. ௨௫

“ஒ வ க் நிச்சயிக்கப்பட்ட ெபண்ைண

ெவளியிேல ஒ வன் கண் , அவைளப்

பலவந்தமாகப் பி த் , அவ டன்

உற ெகாண்டாேனயாகில், அவ டன்

உற ெகாண்ட மனிதன் மாத்திரம்

சாகக்கடவன். ௨௬ ெபண் க் ஒன் ம்

ெசய்யக் டா ; ெபண்ணின்ேமல் மரணத்திற்

ஏ வான ற்றம் இல்ைல; இக்காரியம் ஒ வன்

மற்ெறா வன்ேமல் எ ம்பி அவைனக்

ெகான்ற ேபாலஇ க்கிற . ௨௭ெவளியிேல

அவன்அவைளக்கண்டான்; நிச்சயிக்கப்பட்ட

அந்தப் ெபண் அச்சமயத்தில் க் ர ட் ம்

அவைளக் காப்பாற் பவர் இல்லாமற்ேபான .

௨௮ “நிச்சயிக்கப்படாதகன்னிைகயாகியஒ

ெபண்ைண ஒ வன் கண் , ைகையப்

பி த் அவ டன் உற ெகாள் ம்ேபா ,

அவர்கள் கண் பி க்கப்பட்டால், ௨௯

அவ டன் உற ெகாண்ட மனிதன்

ெபண்ணின் தகப்ப க் ஐம்ப

ெவள்ளிக்கா கைளக் ெகா க்கக்கடவன்;

அவன் அவைளக் கற்பழ த்ததால், அவள்

அவ க் மைனவியாக இ க்கேவண் ம்;

அவன் உயிேரா க் ம்வைர அவைள

விவாகரத் ெசய்யக் டா . ௩0 “ஒ வ ம்

தன் தகப்ப ைடய மைனவி டன்



உபாகமம் 831

உற ெகாள்ளக் டா ; தன் தகப்பன்

மானத்ைதஅவன் ெவளிப்ப த்தக் டா .

௨௩

“விைர ந க்கப்பட்டவ ம்,ஆ ப்

ெவட்டப்பட்டவ ம் ெயேகாவா ைடய

சைபயில் ேசர்க்கப்படக் டா .

௨ “ேவசித்தனத்தினால் பிறந்த

பிள்ைள ம் ெயேகாவா ைடய சைபயில்

ேசர்க்கப்படக் டா ; அவ க் ப்

பத்தாம் தைல ைறயானவ ம்

ெயேகாவா ைடய சைபயில்

ேசர்க்கப்படக் டா . ௩ “அம்ேமானிய ம்

ேமாவாபிய ம் ெயேகாவா ைடய

சைபயில் ேசர்க்கப்படக் டா ; பத்தாம்

தைல ைறயி ம் என்ைறக் ம்

அவர்கள் ெயேகாவா ைடய சைபயில்

ேசர்க்கப்படக் டா . ௪ ங்கள் எகிப்தி ந்

றப்பட் வ கிற வழயிேல, அவர்கள்

அப்பத்ேதா ம், தண் ேரா ம் உங்க க்

எதிர்ெகாண் வராததினா ம், உன்ைன

சபிக் ம்ப யாகெமெசாப்ெபாத்தாமயாவின்

ஊராகிய ேபத்ேதாரி ந்த ேபேயாரின்

மகன் பிேலயா க் க் ேபசி அவைன

அைழப்பித்ததினா ம் இப்ப ச்

ெசய்யேவண் ம். ௫ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா பிேலயா க் ச் ெசவிெகா க்க

வி ப்பம ல்லாமல், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உன்ேமல் அன் ெச த்தியதால்,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாஅந்த சாபத்ைத

உனக் ஆ ர்வாதமாக மாறச்ெசய்தார். ௬



உபாகமம் 832

உயி ள்ளவைர அவர்க க் ஒ ேபா ம்

சமாதானத்ைத ம்நன்ைமைய ம்ெசய்யாேத.

௭ “ஏேதாமயைன ெவ க்காேத, அவன்

உன் ைடய சேகாதரன்; எகிப்தியைன

ெவ க்காேத, அவ ைடய ேதசத்திேல

அந்நியனாக இ ந்தாய். ௮ ன்றாம்

தைல ைறயில் அவர்க க் ப் பிறந்த

பிள்ைளகள் ெயேகாவா ைடய சைபயில்

ேசர்க்கப்படலாம். ௯ “ பைடெய த்

உன் ைடய எதிரிக க் விேராதமாகப்

றப்ப ம்ேபா , ைமயான காரியங்கள்

எல்லாவற்ற ற் ம் விலகியி ப்பாயாக. ௧0

இர ேநரத்தில் விந் ெவளிேயறயதால்

அ த்தமாயி க்கிற ஒ வன் உங்க க் ள்

இ ந்தால், அவன் காம ற் ெவளிேய ேபாய்,

காம ற் ள் வராமல், ௧௧ மாைலயில்

தண் ரில் ளித் , ரியன் மைற ம்ேபா

காம ற் ள் வரக்கடவன். ௧௨ “உன் மலம்

கழ க் ம் இடம் காம ற் ெவளிேய

இ க்கேவண் ம். ௧௩உன்ஆ தங்க டன் ஒ

சி ேகா ம் உன்னிடத்தில் இ க்கேவண் ம்;

மலம் கழ க் ம்ேபா , அந்தக் ேகா னால்

மண்ைணத் ேதாண் , உன்னி ந்

கழ ந் ேபானைத ப்ேபாடேவண் ம். ௧௪

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

இரட்சிக்க ம், உன் எதிரிகைள உனக்

ஒப் க்ெகா க்க ம், உன் காம ற் ள்ேள

உலாவிக்ெகாண் க்கிறார்; ஆைகயால், அவர்

உன்னிடத்தில் அ த்தமான காரியத்ைதக்
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கண் , உன்ைனவிட் ப் ேபாகாம க்க,

உன் ைடய காம் த்தமாயி க்கக்கடவ .

௧௫ “தன் எஜமா க் த் தப்பி உன்னிடத்திற்

வந்த ேவைலக்காரைன அவ ைடய

எஜமான் ைகயில் ஒப் க்ெகாடாேத. ௧௬

அவன் உனக் இ க்கிற உன் வாசல்கள்

ஒன்ற ேல தனக் வி ப்பமான இடத்ைதத்

ெதரிந் ெகாண் , அதிேல உன் டேன

இ ப்பானாக; அவைன ஒ க்கேவண்டாம்.

௧௭ “இஸ்ரேவ ன் மகள்களில்

ஒ த்தி ம் ேவசியாயி க்கக் டா ;

இஸ்ரேவ ன் மகன்களில் ஒ வ ம்

ஆண் ணர்ச்சிக்காரனாக

இ க்கக் டா . ௧௮ ேவசிப்பணத்ைத ம்,

ஆண் ணர்ச்சிக்காரனின் பணத்ைத ம் எந்தப்

ெபா த்தைனயினாலாகி ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின்ஆலயத்திேல ெகாண் வராேத;

அைவகள் இரண் ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானைவகள். ௧௯

“கடனாகக் ெகா க்கிற பணத்திற் ம்,

ஆகாரத்திற் ம், கடனாகக் ெகா க்கிற

ேவேற எந்தப் ெபா க் ம், உன்

சேகாதர ைடயைகயில் வட் வாங்காேத. ௨0

அந்நியன் ைகயில் வட் வாங்கலாம்;

ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைகயிட் ச்ெசய் ம்

ேவைலயிெலல்லாம் உன்ைனஆ ர்வதிக்க உன்

சேகாதரன் ைகயிேல வட் வாங்காேத. ௨௧

“ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்
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ெபா த்தைன ெசய்தி ந்தால், அைதச்

ெச த்தத் தாமதம்ெசய்யாேத; உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அைத நிச்சயமாக உன் ைகயில்

ேகட்பார்; அ உனக் ப் பாவமா ம். ௨௨

ெபா த்தைன ெசய்யாம ந்தால்,

உன்ேமல் பாவம் இல்ைல. ௨௩உன்வாயினால்

ெசான்னைத நிைறேவற்றேவண் ம்; உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் உன்

வாயினால் ெபா த்தைனெசய்

ெசான்ன உற்சாகப ையச் ெச த்தித்

ர்ப்பாயாக. ௨௪ “ பிற ைடய

திராட்ைசத்ேதாட்டத்தில் ைழந்தால், உன்

ஆைச ரதிராட்ைசப்பழங்கைளத்தி ப்தியாக

சாப்பிடலாம்; உன் ைடயிேல ஒன் ம்

எ த் க்ெகாண் ேபாகக் டா . ௨௫

பிற ைடயவிைளச்ச ல் ைழந்தால், உன்

ைகயினால் கதிர்கைளப் பற க்கலாம்;

அந்த விைளச்ச ல் அரிவாைளப்

பயன்ப த்தக் டா .

௨௪

“ஒ வன் ஒ ெபண்ைணத் தி மணம்

ெசய் ெகாண்டபின் , அவளிடத்தில்

ெவட்கக்ேகடான காரியத்ைதக் கண் ,

அவள்ேமல் பிரியமற்றவனானால், அவன்

விவாகரத்தின் க தத்ைத எ தி, அவ ைடய

ைகயிேல ெகா த் , அவைளத் தன்

ட் ந் அ ப்பிவிடலாம். ௨ அவள்

அவ ைடய ட்ைடவிட் ப் ேபானபின் ,

ேவெறா வ க் மைனவியாகலாம். ௩

அந்த இரண்டாம் கணவ ம் அவைள
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ெவ த் , விவாகரத்தின் க தத்ைத எ தி,

அவ ைடயைகயிேலெகா த் ,அவைளத்

தன் ட் ந் அ ப்பிவிட்டா ம்,

அவைளத்தி மணம்ெசய்தஅந்தஇரண்டாம்

கணவன் இறந் ேபானா ம், ௪ அவள்

ட் ப்பட்டப யினால்,அவைளவிவாகரத்

ெசய்த அவ ைடய ந்தின கணவன்

தி ம்ப ம் அவைள மைனவியாகச்

ேசர்த் க்ெகாள்ளக் டா ; அ

ெயேகாவா க் ன்பாகஅ வ ப்பான ;

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா க் ம் ேதசத்தின்ேமல்

பாவத்ைத வரச்ெசய்யாேத. ௫

“ஒ வன் ஒ ெபண்ைணப் திதாகத்

தி மணம்ெசய்தி ந்தால்,அவன் ேபா க் ப்

றப்படேவண்டாம்; அவன்ேமல் எந்தெவா

ேவைலைய ம் மத்தேவண்டாம்; அவன்

ஒ வ டம்வைர தன் ட் ல் தன்

வி ப்பப்ப இ ந் , தான் தி மணம்ெசய்த

ெபண்ைணச் சந்ேதாஷப்ப த் வானாக.

௬ “மாவைரக் ம் அ க்கல்ைலயாவ

அதின் ேமற்கல்ைலயாவ ஒ வ ம்

அைடமானமாக வாங்கக் டா ; அ

வைன அட வாங் வ ேபாலா ம். ௭

“தன் சேகாதரர்களாகிய இஸ்ரேவல்

மக்களில் ஒ வைனத் தி , அதினால்

ஆதாயத் க்காக அவைன விற் ப்ேபாட்ட

ஒ வன் அகப்பட்டால், அந்தத் தி டன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்; இப்ப ேய
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ைமையஉன் ந வி ந் விலக் வாயாக.

௮ “ெதா ேநாையக் ற த் ேலவியர்களாகிய

ஆசாரியர்கள் உங்க க் ப் ேபாதிக் ம்

யாைவ ம் கவனித் ச் ெசய் ம்ப

மக ம் எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள்; நான்

அவர்க க் க் கட்டைளயிட்டப ேய

ெசய்யக் கவனமாயி ப் ர்களாக. ௯ ங்கள்

எகிப்தி ந் றப்பட் வ கிறவழயிேல

உங்கள் ேதவனாகியெயேகாவாம ரியா க் ச்

ெசய்தைத நிைனத் க்ெகாள் ங்கள். ௧0

“பிற க் ஏதாகி ம் கடனாகக் ெகா த்தால்,

அவன் ெகா க் ம் அடைகவாங்க அவன்

ட் ற் ள் ைழயேவண்டாம். ௧௧ெவளிேய

நிற்பாயாக; கடன் வாங்கினவன்அந்தஅடைக

ெவளிேய உன்னிடத்தில் ெகாண் வ வானாக.

௧௨அவன்ஏைழயாயி ந்தால், அவ ைடய

அடைக ைவத் க்ெகாண் ங்காமல்,

௧௩ அவன் தன் ஆைடையப் ேபாட் ப்

ப த் க்ெகாண் , உன்ைனஆ ர்வதிக் ம்ப ,

ெபா ேபா ம்ேபா , தி ம்ப அந்தஅடைக

அவ க் க் ெகா த் விடேவண் ம்;

அ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாக உனக் தியாயி க் ம். ௧௪

“உன் சேகாதரர்களி ம், உன் ேதசத்தின்

வாசல்களி ள்ள அந்நியரி ம் ஏைழ ம்

எளிைம மான க்காரைன ஒ க்காேத.

௧௫ அவன் ேவைலெசய்த நாளிேலேய,

ெபா ேபா ன்ேன,அவ ைடய ைய

அவ க் க் ெகா த் விடேவண் ம்;அவன்
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ஏைழ ம்அதின்ேமல்ஆவ மாயி க்கிறான்;

அைதக் ெகா க்காவிட்டால் அவன்

உன்ைனக் ற த் க் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி ைறயி வான்; அ உனக் ப்

பாவமாயி க் ம். ௧௬ “பிள்ைளக க்காகப்

ெபற்ேறார்க ம், ெபற்ேறார்க க்காகப்

பிள்ைளக ம் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டாம்;

அவனவன் ெசய்த பாவத்திற்காக

அவனவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம்.

௧௭ “ அந்நிய ைடய நியாயத்ைத ம்

திக்கற்ற பிள்ைளயின் நியாயத்ைத ம்

ரட்டாம ம், விதைவயின் உைடையஅடகாக

வாங்காம ம் இ ந் , ௧௮ எகிப்திேல

அ ைமயாயி ந்தைத ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உன்ைன அங்ேகயி ந்

ட் க்ெகாண் வந்தைத ம் நிைனப்பாயாக;

ஆைகயால், இப்ப ச் ெசய் ம்ப நான்

உனக் க் கட்டைளயி கிேறன். ௧௯ “

உன் பயிைர அ க் ம்ேபா உன்

வய ேல ஒ அரிக்கட்ைட மறதியாக

ைவத் வந்தாயானால், அைத எ த் வர

தி ம்பிப் ேபாகேவண்டாம்; உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசய் ம்

ேவைலகைளெயல்லாம்ஆ ர்வதிப்பதற்காக,

அைதப் பரேதசிக் ம் திக்கற்ற பிள்ைளக் ம்

விதைவக் ம் விட் வி வாயாக. ௨0 உன்

ஒ வமரத்ைத உதிர்த் விட்ட பின் ,

ெகாம்பிேல வி பட்டைதப் பற க் ம்ப

தி ம்பிப் ேபாகேவண்டாம்; அைத
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அந்நிய க் ம், திக்கற்ற பிள்ைளக் ம்,

விதைவக் ம் விட் வி வாயாக; ௨௧

உன் திராட்ைசப்பழங்கைள அ த்த

பின் , ம ப ம் அைத அ க்கத்

தி ம்பிப்ேபாகேவண்டாம்; அைத

அந்நிய க் ம், திக்கற்ற பிள்ைளக் ம்,

விதைவக் ம் விட் வி வாயாக. ௨௨

எகிப்திேல அ ைமயாயி ந்தைத

நிைனப்பாயாக; ஆைகயால்,

இப்ப ச் ெசய் ம்ப நான் உனக் க்

கட்டைளயி கிேறன்.

௨௫

“மனிதர்க க் ள்ேள வழக்

இ ந்தால், அவர்கள் நியாயம்

விசாரிக்கப்பட திமன்றத்திற் வந்தால்,

நியாயாதிபதிகள் திமாைன திமான் என் ம்

ற்றவாளிையக் ற்றவாளி என் ம் நியாயம்

ர்க்கேவண் ம். ௨ ற்றவாளி அ க்கப்பட

தண்டைன ெபற்றால், நியாயாதிபதி

அவைனக் ேழ ப க்கச்ெசய் , அவன்

ற்றத்திற் த்தக்கதாகத் தனக் ன்பாகக்

கணக்கின்ப அவைனஅ ப்பிக்கக்கடவன். ௩

அவைன நாற்ப அ கள்வைரக் ம்

அ க்கலாம்; அவைன அதி ம் அதிகமாக

அ க்கிறதினால் உன் சேகாதரன் உன்

கண்க க் ன்பாக அற்பமானவனாக

காணப்ப வான்; ஆதலால் அவைன

அதிகமாகஅ க்கேவண்டாம். ௪ “ேபார க்கிற

மாட்ைட வாய் கட்டாேத. ௫ “சேகாதரர்கள்

ஒன்றாகக் யி க் ம்ேபா , அவர்களில்
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ஒ வன் வாரி இல்லாமல் இறந்தால்,

இறந்தவ ைடய மைனவி ெவளியி க்கிற

அந்நிய க் மைனவியாகக் டா ;

அவ ைடய கணவனின் சேகாதரன்

அவைளத்தனக் மைனவியாகக்ெகாண் ,

அவளிடத்தில் ேசர்ந் , கணவ ைடய

சேகாதரன் ெசய்யேவண் ய கடைமையச்

ெசய்யக்கடவன். ௬ இறந்த சேகாதர ைடய

ெபயர் இஸ்ரேவ ல் மைறந் ேபாகாதி க்க,

அவன் ெபயைர அவள் ெப ம்

தைலமக க் ைவக்கேவண் ம். ௭அவன்

தன் சேகாதர ைடய மைனவிையத்

தி மணம்ெசய்ய வி ப்பம ல்லாதி ந்தால்,

அவன் சேகாதர ைடய மைனவி

வாச ல் ய ப்பர்களிடத்திற் ப்

ேபாய், என் கணவ ைடய சேகாதரன்

தன் சேகாதர ைடய ெபயைர

இஸ்ரேவ ல் நிைலக்கச்ெசய்யமாட்ேடன்

என்கிறான்; கணவ ைடய சேகாதரன்

ெசய்யேவண் ய கடைமையச் ெசய்ய

அவன் வி ப்பம ல்லாதி க்கிறான்

என் ெசால்வாளாக. ௮ அப்ெபா

அந்தப் பட்டணத் ப்பர்கள் அவைன

அைழத் அவ டன் ேபசி ம், அவன்

அவைளத் தி மணம் ெசய் ெகாள்ள

எனக் ச் சம்மதம ல்ைலஎன் பி வாதமாகச்

ெசான்னால், ௯ அவன் சேகாதர ைடய

மைனவி ப்பரின் கண்க க் ன்பாக

அவனிடத்தில் வந் , அவன் கா க்கிற



உபாகமம் 840

காலணிையக் கழற்ற , அவன் கத்திேல ப்பி,

தன் சேகாதரன் ட்ைடக்கட்டாதவ க்

இப்ப ேய ெசய்யப்படேவண் ம் என்

ெசால்லேவண் ம். ௧0 இஸ்ரேவ ல்

அப்ப ப்பட்டவன் , காலணி

கழற்ற ப்ேபாடப்பட்டவன் என்னப்ப ம்.

௧௧ “இரண் கணவன்கள்ஒ வேராெடா வர்

சண்ைடயிட் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

ஒ வ ைடய மைனவி தன் கணவைன

அ க்கிறவன் ைகக் அவைனத் தப் விக்க

வந் , தன்ைகைய ட் ,அ க்கிறவ ைடய

உயிர்நா ையப் பி த்த ண்டானால்., ௧௨

அவ ைடய ைகைய ெவட் வாயாக; உன்

கண்அவ க் இரங்கேவண்டாம். ௧௩ “உன்

ைபயிேல ெபரி ம் சிற மான பலவித

நிைறகற்கைளைவத்தி க்கேவண்டாம். ௧௪

உன் ட் ல் ெபரி ம் சிற மான பலவித

ப கைள ம் ைவத்தி க்கேவண்டாம்.

௧௫ உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உனக் க்ெகா க் ம் ேதசத்தில் உன் நாட்கள்

த்தி ப்பதற்காக, ைறயற்ற சரியான

நிைறகல் ம், ைறயற்ற சரியான ப ம்

உன்னிடத்தில் இ க்கேவண் ம். ௧௬

இ ேபான்ற அநியாயத்ைதச் ெசய்கிறவன்

எவ ம் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

அ வ ப்பானவன். ௧௭ “எகிப்தி ந்

றப்பட் வ கிற வழயிேல, அமேலக்

ேதவ க் ப் பயப்படாமல் உனக் எதிராக

வந் , ௧௮ இைளத் ேசார்ந்தி க் ம்ேபா ,
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பின்வ கிற உன் காம ள்ள

பல னைரெயல்லாம் ெவட் னான்என்பைத

நிைனத்தி . ௧௯உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள உனக் க்

ெகா க் ம் ேதசத்தின் ற் ப் றத்தாராகிய

உன் ைடய எதிரிகைளெயல்லாம்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா விலக்கி,

உன்ைன இைளப்பாறச்ெசய் ம்ேபா ,

அமேலக்கியர்களின் ெபயர் வானத்தின் ழ்

இராமல் அழ த் ப்ேபா வாயாக; இைத

மறக்கேவண்டாம்.

௨௬

“உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாஉனக் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா க் ம் ேதசத்தில் ேபாய்ச்

ேசர்ந் , அைதக் கட் க்ெகாண் அதில்

யி க் ம்ேபா , ௨ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் ெகா க் ம் உன் ேதசத்தில்

பயிரி ம் நிலத்தின் அ வைடயிெலல்லாம்

ந்தின பலைன எ த் , ஒ ைடயிேல

ைவத் , உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா தம

நாமம்விளங் ம்ப ெதரிந் ெகாண் க் ம்

இடத்திற் ப் ேபாய், ௩அந்நாட்களில் இ க் ம்

ஆசாரியனிடத்தில் ெசன் , அவைன

ேநாக்கி: ெயேகாவா எங்க க் க் ெகா க்க

நம் ைடய ற்பிதாக்க க் வாக்களித்த

ேதசத்தில் வந் ேசர்ந்ேதன் என் இன்

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் அற க்ைகயி கிேறன் என்பாயாக. ௪

அப்ெபா ஆசாரியன் அந்தக் ைடைய

உன் ைகயி ந் வாங்கி, அைத உன்
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ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் ப டத்திற்

ன்பாகைவக்கக்கடவன். ௫அப்ெபா

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

நின் அற க்ைகயிட் ச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: என் தகப்பன் அழ க்

ேநரான ரியா ேதசத்தானாக இ ந்தான்; அவன்

ெகாஞ்சம் மக்க டன் எகிப்திற் ப் ேபாய்,

அவ்விடத்தில் அந்நியனாகக் யி ந் ,

அங்ேக ெபரிய பலத்த எண்ணிக்ைக ம ந்த

மக்கள் ட்டமானான். ௬ எகிப்தியர்கள்

எங்கைளஒ க்கி, எங்கைளச் சி ைமப்ப த்தி,

எங்கள்ேமல் க னமான ேவைலையச்

மத்தினேபா , ௭ எங்கள் ற்பிதாக்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பிட்ேடாம்; ெயேகாவா எங்கள் சத்தத்ைதக்

ேகட் , எங்க ைடய சி ைமைய ம்,

வ த்தத்ைத ம், ஒ க்கத்ைத ம் பார்த் , ௮

எங்கைளப் பலத்த ைகயினா ம், ஓங்கிய

யத்தினா ம், மகா பயங்கரங்களினா ம்,

அைடயாளங்களினா ம்,

அற் தங்களினா ம், எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய் , ௯எங்கைளஇவ்விடத்திற்

அைழத் வந் , நல்ல விைளச்சல் உள்ள

ெசழ ப்பான ேதசமாகிய இந்தத் ேதசத்ைத

எங்க க் க் ெகா த்தார். ௧0இப்ெபா ம்,

இேதா, ெயேகாவாேவ, ேதவ ர் எனக் க்

ெகா த்த நிலத்தி ைடய அ வைடகளின்

தற்பலைனக் ெகாண் வந்ேதன் என்

ெசால் , அைத உன் ேதவனாகிய
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ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ைவத் , உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

பணிந் , ௧௧ ம், ேலவிய ம் உன்னிடத்தில்

இ க்கிற அந்நிய ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் ம் உன் ட்டா க் ம்

ெசய்த சகல நன்ைமக க்காக ம்

சந்ேதாஷப்ப ர்களாக. ௧௨ “தசமபாகம்

ெச த் ம்வ டமாகிய ன்றாம்வ டத்திேல,

உன் விைளச்ச ல் பத்தில் ஒன்ைற

எ த் , ேலவிய ம் அந்நிய ம், திக்கற்ற

பிள்ைள ம், விதைவ ம் உன் வாசல்களில்

சாப்பிட் த் தி ப்தியா ம்ப அவர்க க் க்

ெகா த்தபின் , ௧௩ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடயசந்நிதியில் ேபாய்அவைர

ேநாக்கி: ேதவ ர் எனக் க் ெகா த்த எல்லாக்

கட்டைளகளின்ப ம், நான் பரி த்தமான

ெபா ட்கைள என் ட் ந் எ த் வந் ,

ேலவிய க் ம், அந்நிய க் ம், திக்கற்ற

பிள்ைளக் ம், விதைவக் ம் ெகா த்ேதன்;

உம் ைடயகட்டைளகளில் ஒன்ைற ம் நான்

ற ம் இல்ைல, மறக்க ம் இல்ைல. ௧௪

நான் க்கம்ெகாண்டா ம்ேபா அைதச்

சாப்பிட ம் இல்ைல, ட்டான காரியத்திற்

அதில் ஒன் ம் எ க்க ம் இல்ைல;

மரணகாரியத் க்காக அதில் ஒன் ம்

ெச த்த ம் இல்ைல; நான் என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப ந் ,

ேதவ ர் எனக் க் கட்டைளயிட்டப

சகல ம் ெசய்ேதன். ௧௫ ர் உம பரி த்த
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வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தி ந் பார்த் ,

உம மக்களாகிய இஸ்ரேவலர்கைள ம்,

ர் எங்க ைடய ற்பிதாக்க க்

வாக்களித்தப ேய, எங்க க் க்

ெகா த்த நல்ல விைளச்சல் உள்ள

ெசழ ப்பான ேதசத்ைத ம் ஆ ர்வதி ம்

என் ெசால்வாயாக. ௧௬ “இந்தக்

கட்டைளகளின்ப ம் நியாயங்களின்ப ம்

ெசய்ய, இன் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் கட்டைளயி கிறார்;

ஆைகயால் உன் இ தயத்ேதா ம் உன்

ஆத் மாேவா ம் அைவகைளக்

ைகக்ெகாண் நடக்கக்கடவாய். ௧௭ெயேகாவா

எனக் ேதவனாயி ப்பார் என் ம், நான்

அவ ைடய வழகளில் நடந் , அவர்

கட்டைளகைள ம், கற்பைனகைள ம்,

நியாயங்கைள ம் ைகக்ெகாண் , அவ ைடய

சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப ேவன் என் ம்

இன் அவ க் வாக் க்ெகா த்தாய். ௧௮

ெயேகாவா ம் உனக் வாக் க்ெகா த்

உனக் ச் ெசால் யி க்கிறப : என் ைடய

கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டால்,

எனக் ச் ெசாந்த மக்களாயி ப்பாய்

என் ம், ௧௯ நான் உண்டாக்கிய எல்லா

மக்கைள ம்விட, கழ்ச்சியி ம், ர்த்தியி ம்,

மகிைமயி ம் உன்ைனச் சிறந்தி க்கச்

ெசய்ேவன் என் ம், நான் ெசான்னப ேய,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவான எனக் ப்
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பரி த்த மக்களாயி ப்பாய் என் ம், அவர்

இன் உனக் ச் ெசால் கிறார்” என்றான்.

௨௭

பின் ேமாேச, இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்க டன் இ க் ம்ேபா , மக்கைள

ேநாக்கி: “நான் இன் உங்க க் ெகா க்கிற

கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாள் ங்கள்.

௨உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க க் க்

ெகா க் ம் ேதசத்திற் ேபாக ேயார்தாைனக்

கடக் ம் நாளில், ெபரிய கற்கைள

நாட் , அைவக க் ச் சாந் சி, ௩

உன் ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் ச் ெசான்னப உனக் க்

ெகா க் ம் நல்ல விைளச்சல் உள்ள

ெசழ ப்பான ேதசத்திற் ள் ைழ ம்ப

கடந் ேபானபின் , இந்த நியாயப்பிரமாண

வார்த்ைதகள் யாைவ ம் அைவகளில்

எ தக்கடவாய். ௪ ேம ம் ங்கள்

ேயார்தான் நதிையக் கடந்தபின் , இன்

நான் உங்க க் க் கட்டைளயிட்டப

அந்தக் கற்கைள ஏபால் மைலயிேல நாட் ,

அைவக க் ச் சாந் சி, ௫அங்ேகஇ ம்

ஆ தம்படாத கற்களாேல உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைதக்

கட் வாயாக. ௬ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் ப டத்ைத க்கற்களாேல

கட் , அதின்ேமல் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்கதகனப கைள ம்,

௭ சமாதானப கைள ம் ெச த்தி, உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்
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சாப்பிட் ச் சந்ேதாஷமாகஇ ந் , ௮அந்தக்

கற்களில் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மகத்ெதளிவாக

எ தக்கடவாய்” என் கட்டைளயிட்டான்.

௯ பின் ம் ேமாேச, ேலவியர்களாகிய

ஆசாரியர்க டன் இ க் ம்ேபா ,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி:

“இஸ்ரேவேல, கவனித் க் ேகள்; இந்நாளில்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ரிய

மக்கள் ட்டமானாய். ௧0 ஆைகயால்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப ந் , இன் நான்

உனக் ெகா க்கிற அவ ைடய

கற்பைனகளின்ப ம், கட்டைளகளின்ப ம்

ெசய்வாயாக” என் ெசான்னான். ௧௧

ேம ம் அந்நாளிேல ேமாேச மக்கைள

ேநாக்கி: ௧௨ “ ங்கள் ேயார்தான் நதிையக்

கடந்தபின் , மக்கள் ஆ ர்வதிக்கப்ப ம்ப

ெகரி ம் மைலயில் சிம ேயான், ேலவி, தா,

இசக்கார், ேயாேசப் , ெபன்ய ன் என் ம்

ேகாத்திரங்கள் நிற்கேவண் ம். ௧௩ சாபத்ைதக்

வதற் , ஏபால் மைலயில் பன், காத்,

ஆேசர், ெச ேலான், தாண், நப்த என் ம்

ேகாத்திரங்கள் நிற்கேவண் ம். ௧௪அப்ெபா

ேலவியர்கள் உரத்த சத்தம ட் இஸ்ரேவல்

மனிதர்கள் எல்ேலாைர ம் பார்த் : ௧௫

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானகாரியமாகிய

ெதாழலாளிக ைடய ைகேவைலயாக

ெசய்யப்பட்ட ம் வார்ப்பிக்கப்பட்ட மான
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எந்தெவா விக்கிரகத்ைத ம் உண்டாக்கி

ஒளித் ைவக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; அதற் மக்கெளல்ேலா ம்

ம ெமாழயாக ஆெமன் என்

ெசால்வார்களாக. ௧௬தன் தகப்பைன ம்தன்

தாைய ம்அவமதிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம்

ஆெமன் என் ெசால்வார்களாக.

௧௭ பிற ைடய எல்ைலக் றைய

மாற்ற ப்ேபா கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன்

என் ெசால்வார்களாக. ௧௮ டைன

வழமாறச் ெசய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன்

என் ெசால்வார்களாக. ௧௯ அந்நியன்,

திக்கற்றவன், விதைவஆகியஇவர்க ைடய

நியாயத்ைதப் ரட் கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம்

ஆெமன் என் ெசால்வார்களாக. ௨0

தன் தகப்ப ைடய மைனவிேயாேட

உற ெகாள்கிறவன், தன் தகப்பைன

அவமானப்ப த்தியதால், சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன்

என் ெசால்வார்களாக. ௨௧ யாெதா

ம கத்ேதாேட உற ெகாள்கிறவன்

சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;

மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன் என்

ெசால்வார்களாக. ௨௨தன் தகப்ப க்காவ

தாய்க்காவ மகளாகிய தன் சேகாதரி டன்
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உற ெகாள்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம்

ஆெமன் என் ெசால்வார்களாக. ௨௩

தன் மாமயா டன் உற ெகாள்கிறவன்

சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;

மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன் என்

ெசால்வார்களாக. ௨௪ மைறவிேல பிறைனக்

ெகாைலெசய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம்

ஆெமன் என் ெசால்வார்களாக. ௨௫

ற்றம ல்லாதவைனக் ெகாைலெசய்வதற்

லஞ்சம் வாங் கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன்

என் ெசால்வார்களாக. ௨௬ இந்த

நியாயப்பிரமாண வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

ைகக்ெகாண் நடக்காதவன்சபிக்கப்பட்டவன்

என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன்

என் ெசால்வார்களாக.

௨௮

“இன் நான் உனக் ெகா க்கிற

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

கட்டைளகளின்ப ெயல்லாம் ெசய்ய

கவனமாயி ப்பதற் ,அவ ைடயசத்தத்திற்

உண்ைமயாகச் ெசவிெகா ப்பாயானால், உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா மயி ள்ள

அைனத் மக்களி ம் உன்ைன

ேமன்ைமயாக ைவப்பார். ௨ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா க் ம்ேபா , இப்ெபா

ெசால்லப்ப ம் ஆ ர்வாதங்கெளல்லாம்
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உன்ேமல் வந் உனக் ப் ப க் ம்.

௩ பட்டணத்திற் உள்ேள ம்

ெவளிேய ம் வயல்ெவளிகளி ம்

ஆ ர்வதிக்கப்பட் ப்பாய். ௪உன் கர்ப்பத்தின்

பிறப் க ம், உன் நிலத்தின் பல ம், உன்

மா களின் ெப க்க ம், உன் ஆ களின்

மந்ைதக மாகிய உன் ம க வன்களின்

பல ம்ஆ ர்வதிக்கப்பட் க் ம். ௫உன்பழ

ைட ம், மா பிைசகிற உன் பாத்திர ம்

ஆ ர்வதிக்கப்பட் க் ம். ௬ வ ம்ேபா ம்

ேபா ம்ேபா ம் ஆ ர்வதிக்கப்பட் ப்பாய்.

௭ “உனக் விேராதமாக எ ம் ம் உன்

எதிரிகைளக் ெயேகாவா உனக் ன்பாக

ேதாற்க க்கப்பட ஒப் க்ெகா ப்பார்; ஒ

வழயாக உனக் எதிராகப் றப்பட்

வ வார்கள்; ஏ வழயாகஉனக் ன்பாக

ஓ ப்ேபாவார்கள். ௮ ெயேகாவா உன்

பண்டகசாைலகளி ம், ெசய் ம் எல்லா

ேவைலயி ம் உனக் ஆ ர்வாதம்

கட்டைளயி வார்; உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உனக் க் ெகா க் ம் ேதசத்திேல உன்ைன

ஆ ர்வதிப்பார். ௯ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாண் , அவ ைடய வழகளில்

நடக் ம்ேபா , ெயேகாவா உனக்

வாக்களித்தப ேய, உன்ைனத் தமக் ப் பரி த்த

மக்களாக நிைலப்ப த் வார். ௧0அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய நாமம் உனக் ச்

ட்டப்பட்ட என் மயின் மக்கெளல்லாம்
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கண் , உனக் ப் பயப்ப வார்கள். ௧௧

உனக் க் ெகா ப்ேபன் என் ெயேகாவாஉன்

ற்பிதாக்க க் வாக்களித்த ேதசத்தில்,

ெயேகாவா உன் கர்ப்பப்பிறப்பி ம், உன்

ம க வன்களின் பலனி ம், உன் நிலத்தின்

பலனி ம் உனக் ப் பரி ரண நன்ைம

உண்டாகக் கட்டைளயி வார். ௧௨ ஏற்ற

காலத்தில் உன் ேதசத்திேல மைழெபய்ய ம்

ைகயிட் ச்ெசய் ம் ேவைலகைளெயல்லாம்

ஆ ர்வதிக்க ம், ெயேகாவா உனக் த்

தம நல்ல ெபாக்கிஷசாைலயாகிய

வானத்ைதத் திறப்பார்; அேநகம்

மக்க க் க் கடன்ெகா ப்பாய், ேயா

கடன் வாங்காதி ப்பாய். ௧௩ இன் நான்

உங்க க் ெகா க்கிற வார்த்ைதகள்

யாைவ ம்விட் விலகி ேவேறெதய்வங்கைள

வணங் வதற் , வல றேமா,

இட றேமா சாயாமல், ௧௪ இன் நான்

உனக் ெகா க்கிற உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்ள ம்அைவகளின்ப நடக்க ம்

அைவக க் ச் ெசவிெகா த் வந்தால்,

ெயேகாவா உன்ைன வாலாக்காமல்

தைலயாக் வார், ழாகாமல் ேமலாவாய். ௧௫

“இன் நான் உனக் ெகா க்கிற உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய எல்லாக்

கற்பைனகளின்ப ம் கட்டைளகளின்ப ம்

நடக்கக் கவனமாயி க்கிறதற் ,அவ ைடய

சத்தத்ைத ேகட்காவிட்டால், இப்ெபா
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ெசால்லப்ப ம் சாபங்கெளல்லாம்

உன்ேமல் வந் , உனக் ப் ப க் ம். ௧௬

பட்டணத்திற் உள்ேள ம் ெவளிேய ம்

சபிக்கப்பட் ப்பாய். ௧௭உன் ைட ம், மா

பிைசகிற உன் பாத்திர ம் சபிக்கப்பட் க் ம்.

௧௮ உன் கர்ப்பத்தின் பிறப் ம், உன்

நிலத்தின் பல ம், உன் மா களின்

ெப க்க ம், உன் ஆ களின் மந்ைதக ம்

சபிக்கப்பட் க் ம். ௧௯ வ ம்ேபா ம்

ேபா ம்ேபா ம் சபிக்கப்பட் ப்பாய். ௨0

“என்ைனவிட் விலகி ெசய் வ கிற உன்

யெசயல்களின் காரணமாக க்கிரத்தில்

ெகட் ப்ேபாய் அழ ம்வைர, ைகயிட் ச்

ெசய்கிற எல்லாவற்ற ம் ெயேகாவா

உனக் சாபத்ைத ம், ழப்பத்ைத ம்,

அழைவ ம் வரச்ெசய்வார். ௨௧

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம் ேதசத்தில்

ெயேகாவா அழ ந் ேபா ம்வைர ெகாள்ைள

ேநாய் உன்ைனப் பி த் க்ெகாள்ளச்ெசய்வார்.

௨௨ ெயேகாவா உன்ைன ேநாயினா ம்,

காய்ச்ச னா ம், ெவப்பத்தினா ம்,

எரிெகாப்பளத்தினா ம், வறட்சியினா ம்,

க க்காயினா ம், விஷப்பனியினா ம்

வாதிப்பார்; அழ ம்வைர இைவகள்

உன்ைனப்பின்ெதாட ம். ௨௩உன் தைலக்

ேம ள்ள வானம் ெவண்கல ம், உனக் க்

ள்ள ம இ ம் மாக இ க் ம். ௨௪உன்

ேதசத்தின் மைழைய ெயேகாவா தி ம்

மண் மாக ெபய்யச்ெசய்வார்; அழ ம்வைர
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அப்ப ேய வானத்தி ந் உன்ேமல்

இறங்கிவ ம். ௨௫ “உன் எதிரிக க் ன்பாக

ேதாற்க க்கப்ப ம்ப ெயேகாவா ெசய்வார்;

ஒ வழயாக அவர்க க் எதிராகப்

றப்ப வாய், ஏ வழயாக அவர்க க்

ன்பாக ஓ ப்ேபாவாய்; மயி ள்ளஎல்லா

ராஜ்ஜயங்களி ம் சிதற ப்ேபாவாய். ௨௬உன்

பிணம்ஆகாயத் ப் பறைவக க் ம் மயின்

ம கங்க க் ம் இைரயா ம்; அைவகைள

விரட் பவர்கள் இல்லாதி ப்பார்கள். ௨௭

ணமாகாதப ெயேகாவா உன்ைன

எகிப்தின் எரிபந்தமான ப க்களினா ம்,

லவியாதியினா ம், ெசாறயினா ம்,

சிரங்கினா ம் வாதிப்பார். ௨௮ ெயேகாவா

உன்ைனப் த்திமயக்கத்தினா ம்,

ட்டாட்டத்தினா ம், மனத்திைகப்பினா ம்

வாதிப்பார். ௨௯ டன் அந்தகாரத்திேல

தடவித்திரிகிற ேபால, பட்டப்பக ேல

தடவிக்ெகாண் திரிவாய்; உன் வழகளில்

ஒன் ம் உனக் வாய்க்காேதேபா ம்;

உதவி ெசய்பவர் இல்லாமல் எந்நா ம்

ஒ க்கப்ப கிறவ ம் பறெகா க்கிறவ மாக

இ ப்பாய். ௩0 ெபண்ைண உனக் நிச்சயம்

ெசய்வாய், ேவெறா வன் அவ டன்

உற ெகாள்வான்; ட்ைடக் கட் வாய்,அதிேல

யி க்கமாட்டாய்; திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத

நாட் வாய், அதின் பலைன

அ பவிக்கமாட்டாய். ௩௧உன் மா கள் உன்

கண்க க் ன்பாக அ க்கப்ப ம்,
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அதில் ஒன் ம் சாப்பி வதில்ைல;

உன் ைடய க ைத உனக் ன்பாகக்

ெகாள்ைளயிட் க் ெகாண் ேபாகப்பட் ,

உனக் த் தி ம்ப கிைடக்காமற்ேபா ம்;

உன் ைடய ஆ கள் உன் எதிரிக க் க்

ெகா க்கப்ப ம். வி விப்பவர் ஒ வ ம்

உனக் இல்லாதி ப்பார்கள். ௩௨உன் ைடய

மகன்க ம் மகள்க ம் அந்நிய மக்க க்

ஒப் க் ெகா க்கப்ப வார்கள்;அவர்கைளக்

காண உன் கண்கள் நாள்ேதா ம்

பார்த் ப் பார்த் ப் த் ப்ேபா ம்; உன்

ைகயில் ெபலனில்லாதி க் ம். ௩௩ உன்

நிலத்தின் பலைன ம், உன் உைழப்பின்

எல்லாப் பலைன ம் அறயாத மக்கள்

சாப்பி வார்கள்; சகல நா ம்

ஒ க்கப்பட் ம் ெநா க்கப்பட் ம்

இ ப்பாய். ௩௪ உன் கண்கள் கா ம்

காரியங்களினாேல மதிமயங்கிப்ேபாவாய்.

௩௫ உன் உள்ளங்கால் வங்கி உன்

உச்சந்தைலவைர ணமாகாதப , ெயேகாவா

உன்ைன ழங்கால்களி ம், ெதாைடகளி ம்

ெகா ய எரிபந்தப் ப க்களினாேல வாதிப்பார்.

௩௬ “ெயேகாவா உன்ைன ம், உனக்காக

ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட ராஜாைவ ம், ம் உன்

ற்பிதாக்க ம்அறயாத மக்களிடத்திற் ப்

ேபாகச்ெசய்வார்; அங்ேக மர ம் கல் மான

அந்நிய ெதய்வங்கைள வணங் வாய். ௩௭

ெயேகாவா உன்ைனக் ெகாண் ேபாய்வி ம்

எல்லா மக்க க் ள் ம் பிரம ப் ம்
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பழெமாழ ம் ேக ச் ெசால் மாவாய்.

௩௮ ம ந்த விைதைய வய க் க்

ெகாண் ேபாவாய், ெகாஞ்சம் அ ப்பாய்;

ெவட் க்கிளி அைத அழ த் ப்ேபா ம்.

௩௯ திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட் ப்

பயிரி வாய், ஆனா ம் திராட்ைசரசம்

ப்ப ம்இல்ைல,திராட்ைசப்பழங்கைளச்

ேசர்ப்ப ம் இல்ைல; ச்சி அைதத்

தின் வி ம். ௪0ஒ வமரங்கள் உன் ைடய

எல்ைலகளிெலங் ம் இ க் ம், ஆனா ம்

அதின் எண்ெணைய சிக்ெகாள்வதில்ைல;

உன் ஒ வமரத்தின் பிஞ் கள்

உதிர்ந் ேபா ம். ௪௧ மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெப வாய், ஆனா ம்

அவர்கள்உன்ேனா டஇ க்கமாட்டார்கள்;

அவர்கள் சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்.

௪௨ உன் மரங்கெளல்லாவற்ைற ம்

உன் நிலத்தின் பலன்கைள ம்

ெவட் க்கிளி அழ த் ப்ேபா ம். ௪௩ உன்

ந வி க்கிற அந்நியன் உனக் ேமலாக

ேமன்ேம ம் உயர்ந்தி ப்பான்; ம க ம்

தாழ்த்தப்பட் ப்ேபாவாய். ௪௪ அவன்

உன்னிடத்தில் கடன்படமாட்டான்,

அவனிடத்தில் கடன்ப வாய்;அவன்உனக் த்

தைலவனாயி ப்பான், அவ க் க்

ழாயி ப்பாய். ௪௫ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் ெகா த்த அவ ைடய

கற்பைனகைள ம் கட்டைளகைள ம்

ைகக்ெகாள் ம்ப , அவர் சத்தத்ைத
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ேகட்காதால், இந்தச் சாபங்கள் எல்லாம்

உன்ேமல் வந் , அழ ம்வைர உன்ைனத்

ெதாடர்ந் பி த் , ௪௬ உன்னி ம்

உன் சந்ததியி ம் என்ைறக் ம்

அைடயாளமாக ம் அற் தமாக ம் இ க் ம்.

௪௭ “சகல ம் நிைறவாக இ க் ம்ேபா ,

மனமகிழ்ச்சிேயா ம் ஆனந்தத்ேதா ம் உன்

ேதவனாகியெயேகாவாைவவணங்காததால்,

௪௮ சகல ம் ைற பட் , பட் னிேயா ம்,

தாகத்ேதா ம், நிர்வாணத்ேதா ம், ெயேகாவா

உனக் விேராதமாகஅ ப் ம் எதிரிக க்

ேவைலெசய்வாய்; அவர்கள் உன்ைன

ற்ற ம் அழ க் ம்வைர, இ ம் கத்ைத

உன் க த்தின்ேமல் ேபா வார்கள்.

௪௯ தியவன் என் பாராம ம்,

வா பன் என் இரங்காம ம் இ க் ம்

ெகா ய க ள்ள ம், ௫0 உனக் த்

ெதரியாத ெமாழையப் ேப கிற மான

மக்கைள ெவ ரத்தி ள்ள மயின்

கைடசியி ந் ெயேகாவா உன்ேமல்

க ைகப்ேபால ேவகமாக வரச்ெசய்வார்.

௫௧ அழ ம்வைர அந்த மனிதன் உன்

ம க வன்களின் பலைன ம், உன் நிலத்தின்

பலைன ம் சாப்பி வான்; அவன் உன்ைன

ற்ற ம் அழ க் ம்வைர உன் தானியத்தி ம்,

திராட்ைசரசத்தி ம், எண்ெணயி ம், உன்

மந்ைதகளி ள்ளஆ மா களி ம்உனக்

ஒன் ம் தியாகைவக்கமாட்டான். ௫௨உன்

ேதசெமங் ம் நம்பியி க் ம் உயர ம்
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பா காப் மானஉன் மதில்கள் வி ம்வைர,

அவன் உன் ைடய வாசல்களிெலங் ம்

உன்ைன ற் ைகயி வான்; உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் ெகா த்த உன் ைடய

ேதசெமங் ள்ள உன் ைடய ஒவ்ெவா

வாசல்களி ம் உன்ைன ற் ைகயி வான்.

௫௩ உன் ைடய எதிரிகள் உன்ைன

ற் ைகயிட் ெந க் ம்ேபா , உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் க் ெகா த்த

உன் கர்ப்பப்பிறப்பானஉன் ைடய மகன்கள்

மற் ம் மகள்களின் மாம்சத்ைத சாப்பி வாய்.

௫௪ உன் எதிரிகள் உன் வாசல்களிெலங் ம்

உன்ைன ற் ைகயிட் ெந க் ம்ேபா ,

உன்னிடத்தில் கர்வ ம் ெசல்வச்ெசழ ப் ள்ள

மனிதன் சகலத்ைத ம் இழந் , தன்

இல்லாைமயினாேல தான் உண் ம் தன்

பிள்ைளகளின் மாம்சத்திேல, ௫௫ தன்

சேகாதர க்காவ , தன் மைனவிக்காவ ,

தனக் தியாயி க்கிற தன் மக்களின்

ஒ வ க்காவ ெகாஞ்ச ம் ெகா க்காமல்

அவர்கள்ேமல் ெகா ைம ள்ளவனாக

இ ப்பான். ௫௬ உன்னிடத்தில்

ெசல்வச்ெசழ ப்பினா ம் கர்வத்தினா ம் தன்

உள்ளங்காைலத் தைரயின்ேமல் ைவக்க

பயப்பட்ட ெபண் தன் கால்களின் ந ேவ

றப்பட்ட தன் நஞ் க்ெகா யினிம த்த ம்,

தான் ெபற்ற பிள்ைளகளினிம த்த ம்,

தன் ைடய கணவன், மகன் மற் ம்

மகளின் ேம ம் ெகா ைம ள்ளவளாக
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இ ப்பாள்; ௫௭ உன் எதிரிகள் உன்

வாசல்களில் உன்ைன ற் ைகயிட்

ெந க் ம்ேபா , சகல ம் ைற ப வதால்,

அைவகைளஇரகசியமாக சாப்பி வான். ௫௮

“உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா என் ம்

மகிைம ம் பயங்கர மான நாமத்திற் ப்

பயப்ப ம்ப , இந்தப் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற இந்த நியாயப்பிரமாண

வார்த்ைதகளின்ப ெயல்லாம் நடக்கக்

கவனமாகஇ க்காவிட்டால், ௫௯ெயேகாவா

ங்காத ெபரிய வாைதகளா ம் ங்காத

ெகா ய வியாதிகளா ம் உன்ைன ம் உன்

சந்ததிைய ம் க ைமயாக வாதித் , ௬0

கண் பயந்த எகிப்தின் வியாதிகெளல்லாம்

உன்ேமல் வரச்ெசய்வார்; அைவகள்

உன்ைனப் பி த் க்ெகாள் ம். ௬௧ இந்த

நியாயப்பிரமாண த்தகத்தில் எ தப்பட் ராத

எல்லா வியாதிைய ம் வாைதைய ம்

அழ ம்வைர ெயேகாவா உன்ேமல்

வரச்ெசய்வார். ௬௨ எண்ணிக்ைகயிேல

வானத் நட்சத்திரங்கைளப்ேபால் இ ந்த

ங்கள், உங்கள் ேதவனாகியெயேகாவாவின்

சத்தத்திற் ச் ெசவிெகாடாமற்ேபானதினால்,

எண்ணிக்ைகயில் ைறந் ேபா ர்கள். ௬௩

ெயேகாவா உங்க க் நன்ைம ெசய்ய ம்

உங்கைளப் ெப கச்ெசய்ய ம் எப்ப

உங்கள்ேமல் வி ப்பமாயி ந்தாேரா,

அப்ப ேய ெயேகாவா உங்கைள

அழ க்க ம் வி ப்பமாயி ப்பார்; ங்கள்
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ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற ேதசத்தி ந்

பி ங்கிப் ேபாடப்ப ர்கள். ௬௪ ெயேகாவா

உன்ைனப் மயின் ஒ ைன வக்கி

மயின் ம ைனவைர இ க்கிற எல்லா

மக்க க் ள் ம் சிதற ப்பார்;அங்ேக ம்

உன் ற்பிதாக்க ம் அறயாத மர ம்

கல் மான அந்நிய ெதய்வங்கைள

வணங் வாய். ௬௫ அந்த மக்க க் ள்ேள

உனக் இைளப்பா தல் இ க்கா , உன்

உள்ளங்கால்கள் ஊன்ற நிற்க இட ம்

இ க்கா ; அங்ேக ெயேகாவா உனக் த்

தத்தளிக்கிற இ தயத்ைத ம், ேசார்ந் ேபாகிற

கண்கைள ம், மனேவதைனைய ம்

ெகா ப்பார். ௬௬ உன் வாழ்க்ைக உனக்

ன்பாகச் சந்ேதகத்தில் ஊசலா ம்; உன்

வாழ்க்ைகையப்பற்ற நம்பிக்ைகயில்லாமல்

இர ம் பக ம் ம ந்த பயத்ேதா ப்பாய்.

௬௭ உன் இ தயத்தின் பயத்தினா ம்,

உன் கண்கள் கா ம் காட்சியினா ம்,

வி யற்காலத்தில் எப்ெபா சாயங்காலம்

வ ேமா என் ம், சாயங்காலத்தில், எப்ெபா

வி யற்காலம்வ ேமாஎன் ம் ெசால் வாய்.

௬௮ இனிக் காணாதி ப்பாய் என் நான்

உனக் ச் ெசான்னவழயாக, ெயேகாவா

உன்ைனக் கப்பல்களிேல எகிப்திற் த்

தி ம்பக் ெகாண் ேபாகச்ெசய்வார்; அங்ேக

உங்கள் எதிரிக க் ேவைலக்காரர்களாக ம்,

ேவைலக்காரிகளாக ம் விற்கப்ப ர்கள்;
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உங்கைளக் வாங் பவ ம்

இல்லாதி ப்பார்கள்” என்றான்.

௨௯

ஓேரபிேல இஸ்ரேவல் மக்க டன்

ெசய் ெகாண்ட உடன்ப க்ைகைய

அல்லாமல், ேமாவாபின் ேதசத்திேல

அவர்க டன் உடன்ப க்ைகெசய்ய ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்ட வார்த்ைதகள்

இைவகேள. ௨ ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலாைர ம் வரவைழத் , அவர்கைள

ேநாக்கி: “எகிப் ேதசத்தில் உங்கள்

கண்க க் ன்பாகப் பார்ேவா க் ம்

அவ ைடயஎல்லாஊழயக்காரர்க க் ம்

அவ ைடய ேதசம் வதற் ம், ௩ெயேகாவா

ெசய்த ெபரிய ேசாதைனகைள ம், ெபரிய

அைடயாளங்கைள ம், அற் தங்கைள ம்

கண்ணாரக் கண் ர்கேள. ௪ என்றா ம்

ெயேகாவா உங்க க் உணரத்தக்க

இ தயத்ைத ம், காணத்தக்கக்

கண்கைள ம், ேகட்கத்தக்கக் கா கைள ம்

இந்நாள்வைரக் ம் ெகா க்கவில்ைல. ௫

ெயேகாவாவாகிய நான் உங்கள் ேதவன் என்

ங்கள் அற ந் ெகாள்வதற்காக, நான் நாற்ப

வ டங்கள் உங்கைள வனாந்திரத்தில்

நடத்திேனன்; உங்க ைடய ஆைடகள்

பைழயதாகப் ேபாக ம் இல்ைல, உங்கள்

கா ந்த காலணிகள் பைழயதாகப்

ேபாக ம் இல்ைல. ௬ ங்கள் அப்பம்

சாப்பிட ம் இல்ைல, திராட்ைசரச ம், ம ம்

க்க ம் இல்ைல என்றார். ௭ ங்கள்
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இவ்விடத்திற் வந்தேபா , எஸ்ேபானின்

ராஜாவாகிய ேகா ம், பாசானின் ராஜாவாகிய

ஓ ம் நம் டன் ேபார்ெசய்யப் றப்பட்டார்கள்;

நாம் அவர்கைளத் ேதாற்க த் , ௮

அவர்க ைடய ேதசத்ைதப் பி த் , அைத

பனியர்க க் ம் காத்தியர்க க் ம்

மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திற் ம்

ெசாந்தமாகக் ெகா த்ேதாம். ௯இப்ெபா ம்

ங்கள் ெசய்வெதல்லாம் உங்க க்

வாய்ப்பதற் , இந்த உடன்ப க்ைகயின்

வார்த்ைதகைளக் ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ெசய் ர்களாக. ௧0

“உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் ச்

ெசான்னப ேய ம், உன் ற்பிதாக்களாகிய

ஆபிரகா க் ம் ஈசாக் க் ம்யாக்ேகா க் ம்

வாக் க்ெகா த்தப ேய ம், இன் உன்ைனத்

தமக் மக்களாக ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள ம்,

தாம் உனக் ேதவனாயி க்க ம், ௧௧

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகக் ம் இன் அவர் உன் டன்

ெசய்கிற அவ ைடய வாக் திக் ம்

உட்ப வதற் , ௧௨உங்கள் ேகாத்திரங்களின்

தைலவர்க ம் உங்கள் ப்பர்க ம்

உங்கள் அதிபதிக ம் இஸ்ரேவ ன் எல்லா

ஆண்க ம், ௧௩ உங்கள் பிள்ைளக ம்,

மைனவிக ம், உங்கள் காம ற் ள்ளி க்கிற

விற க்கார ம், தண் ர்க்கார மான

அந்நியர்கள் எல்ேலா ம் இன் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்
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நிற்கி ர்கேள. ௧௪ நான் உங்க டன்மட் ம்

இந்த உடன்ப க்ைகைய ம் இந்த

வாக்ைக ம் உ திைய ம் ெசய்யாமல், ௧௫

இன் இங்ேக நம் ட ம், நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்

நிற்கிறவர்க ட ம், இன் இங்ேக நம் டன்

இல்லாதவர்க ட ம்அைதச்ெசய்கிேறன். ௧௬

நாம் எகிப் ேதசத்தில் யி ந்தைத ம், நாம்

கடந் வந்த இடங்களி ந்த மக்களின்

ந வில் நடந் வந்தைத ம் ங்கள்

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௧௭ அவர்க ைடய

அ வ ப் கைள ம், அவர்களிடத்தி க்கிற

மர ம் கல் ம் ெவள்ளி ம் ெபான் மான

அவர்க ைடயநரகலானெதய்வங்கைள ம்

கண் க்கி ர்கள். ௧௮ ஆைகயால்,

அந்த மக்களின் ெதய்வங்கைள

வணங்கப்ேபா ம்ப , இன்

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

விட் வில கிற இ தய ள்ள

ஒ ஆணாகி ம், ெபண்ணாகி ம்

ம்பமாகி ம் ேகாத்திரமாகி ம் உங்களில்

இல்லாதப க் ம், விஷத்ைத ம் கசப்ைப ம்

ைளப்பிக்கிற எந்தெவா ேவர் உங்களில்

இல்லாம க்கப்பா ங்கள். ௧௯

அப்ப ப்பட்டவன் இந்த வாக் தியின்

வார்த்ைதகைளக் ேகட் ம், தாகத்தினாேல

ெவற க்கக் த் , மன வி ப்பத்தின்

நடந்தா ம் எனக் ச் க ண்டாயி க் ம்

என் தன் உள்ளத்ைதத் ேதற்ற க்ெகாண்டால்,
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ெயேகாவா அவைன மன்னிக்க

வி ம்பமாட்டார். ௨0 அப்ெபா

ெயேகாவாவின் ேகாப ம் எரிச்ச ம் அந்த

மனிதன்ேமல் ைக ம்; இந்தப் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற சாபங்கெளல்லாம்

அவன்ேமல் வ ம்; ெயேகாவாஅவன் ெபயைர

வானத்தின் ழ்இல்லாமல்அழ த் ப்ேபா வார்.

௨௧ இந்த நியாயப்பிரமாண த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற உடன்ப க்ைகயி ைடய

எல்லா சாபங்களின்ப ம் அவ க் த்

ங்காக இஸ்ரேவல் ெயேகாவா

ேகாத்திரங்கள் எல்லாவற்ற ற் ம் அவைன

ெவளிேயற்ற ப்ேபா வார். ௨௨ அப்ெபா

உங்க க் ப்பின் வ ம் தைல ைறயான

உங்கள் பிள்ைளக ம், ரேதசத்தி ந்

வ ம் அந்நியர்க ம், ெயேகாவா இந்த

ேதசத்திற் வரச்ெசய்த வாைதகைள ம்

ேநாய்கைள ம் கா ம்ேபா ம், ௨௩ெயேகாவா

தம ேகாபத்தி ம், பயங்கரத்தி ம்

ேசாேதாைம ம், ெகாேமாராைவ ம்,

அத்மாைவ ம், ெசேபா ைம ம்

கவிழ்த் ப்ேபாட்ட ேபால, இந்த ேதசத்தின்

நிலங்கெளல்லாம் விைதப் ம் விைள ம்

எந்தெவா ண் ன் ைளப் ம்

இல்லாதப , கந்தகத்தா ம், உப்பா ம்

எரிக்கப்பட்டைதக் கா ம்ேபா ம், ௨௪

அந்த மக்கெளல்லாம் ெயேகாவா இந்த

ேதசத்திற் ஏன் இப்ப ச் ெசய்தார்; இந்த மகா

ேகாபம் பற்றெயரிந்ததற் க் காரணம் என்ன
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என் ெசால் வார்கள். ௨௫ அதற் :

அவர்க ைடய ற்பிதாக்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவர்கைள எகிப்

ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்தேபா ,

அவர்க டன் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய

அவர்கள் விட் ப்ேபாய், ௨௬ தாங்கள்

அறயாம ம் தங்க க் ஒ பல ம்

அளிக்காம ம் இ க்கிற ெதய்வங்களாகிய

ேவேறெதய்வங்கைளவணங்கி,அைவகைளப்

பணிந் ெகாண்டதினாேல, ௨௭ ெயேகாவா

இந்தப் த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற

சாபங்கள் எல்லாவற்ைற ம் இந்தத்

ேதசத்தின்ேமல் வரச்ெசய்ய, அதின்ேமல்

ேகாபம் ண்டவராகி, ௨௮ அவர்கைளக்

ேகாபத்தினா ம், பயங்கரத்தினா ம்,

மகா எரிச்ச னா ம் அவர்க ைடய

ேதசத்தி ந் ேவேராேட பி ங்கி,

இந்நாளில் இ க்கிற ேபால, அவர்கைள

ேவேற ேதசத்தில் எற ந் விட்டார் என்

ெசால்லப்ப ம். ௨௯ “மைறவானைவகள்

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா க்ேக

உரியைவகள்; ெவளிப்ப த்தப்பட்டைவகேளா,

இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்

வார்த்ைதகளின்ப ெயல்லாம் ெசய்வதற் ,

நமக் ம் நம் ைடய பிள்ைளக க் ம்

என்ெறன்ைறக் ம் உரியைவகள்.

௩0

“நான் உனக் ன்பாக ைவத்த

ஆ ர்வாத ம் சாப மாகிய இந்தக்

காரியங்கெளல்லாம்உன்ேமல்வ ம்ேபா :
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உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவால்

ரத்திவிடப்பட் , எல்லா மக்க க் ள் ம்

சிதறயி க் ம்ேபா , உன் இ தயத்திேல

சிந்தைனெசய் , ௨ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவிடத் க்ேக தி ம்பி, இன் நான்

உனக் க் கற்பிக்கிறப ெயல்லாம், ம் உன்

பிள்ைளக ம் உங்கள் இ தயத்ேதா ம்

உங்கள் ஆத் மாேவா ம் அவ ைடய

சத்தத்ைத ேகட்டால், ௩ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாஉன் சிைறயி ப்ைபமாற்ற , உனக்

மனமரங்கி, உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உன்ைனச் சிதற த்த எல்லா மக்க க் ள் ம்

சிதறயி க்கிற உன்ைனத் தி ம்பச்

ேசர்த் க்ெகாள்வார். ௪ உன் ைடயவர்கள்

வானத்தின் ேழ கைடசி எல்ைலவைர

ரத்தப்பட் ந்தா ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அங்ேக இ க்கிற உன்ைன

ஒன் ேசர்த் , அங்ேகயி ந் உன்ைனக்

ெகாண் வந் , ௫ உன் ற்பிதாக்கள்

ெசாந்தமாக்கியி ந்த ேதசத்ைத ண் ம்

ெசாந்தமாக்க, உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

அதில் உன்ைனச் ேசர்த் , உனக்

நன்ைமெசய் , உன் ற்பிதாக்கைளவிட

உன்ைனப் ெப கச்ெசய்வார். ௬ உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவில் உன்

இ தயத்ேதா ம் உன் ஆத் மாேவா ம்

அன் ெச த்தி பிைழக் ம்ப , உன்

ேதவனாகியெயேகாவாஉன்இ தயத்ைத ம்

உன் சந்ததியாரின் இ தயத்ைத ம்
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வி த்தேசதனம்ெசய் , ௭ இந்தச்

சாபங்கைளெயல்லாம்உன்எதிரிகளின்ேம ம்

உன்ைனத் ன்பப்ப த்தின உன்

பைகவர்கள்ேம ம் வரச்ெசய்வார். ௮

ேயா மனந்தி ம்பி, ெயேகாவாவின்

சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா த் , நான் இன்

உனக் க் கற்பிக்கிற அவ ைடய எல்லாக்

கற்பைனகளின்ப ம் ெசய்வாய். ௯

அப்ெபா உனக் நன்ைமஉண்டா ம்ப

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன் ைககள்

ெசய் ம் எல்லா ேவைலகளி ம், உன்

கர்ப்பத்தின் பிறப்பி ம், உன் ம க வனின்

பலனி ம், உன் நிலத்தின் பலனி ம் உனக் ப்

பரி ரண ண்டாகச் ெசய்வார். ௧0 உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா த் , இந்த நியாயப்பிரமாண

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற அவ ைடய

கற்பைனகைள ம் அவ ைடய

கட்டைளகைள ம்ைகக்ெகாள் ம்ேபா ம்,

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில் உன்

இ தயத்ேதா ம் உன் ஆத் மாேவா ம்

தி ம் ம்ேபா ம், ெயேகாவா உன்

ற்பிதாக்கள்ேமல் மகிழ்ச்சியாயி ந்த ேபால,

உன்ேம ம் உனக் நன்ைம உண்டாக

ண் ம் மகிழ்ச்சியாயி ப்பார். ௧௧ “நான்

இன் உனக் ெகா க்கிற கட்டைள

உனக் மகக் க னமான ம் அல்ல, அ

உனக் த் ரமான ம் அல்ல. ௧௨ நாங்கள்

அைதக் ேகட் , அதின்ப ெசய்வதற் ,
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எங்க க்காக வானத்திற் ஏற , அைத

எங்க க் க் ெகாண் வ கிறவன் யாெரன்

ெசால்லத்தக்கதாக, அ வானத்தி ள்ள ம்

அல்ல; ௧௩நாங்கள்அைதக் ேகட் ,அதின்ப

ெசய்வதற் , எங்க க்காக ச த்திரத்ைதக்

கடந் , அைதக் ெகாண் வ கிறவன்

யார் என் ெசால்லத்தக்கதாக, அ

ச த்திரத்திற் அப் றத்தி ள்ள ம்அல்ல;

௧௪ அந்தவார்த்ைதயின்ப ேய ெசய்வதற் ,

அ உனக் மக ம் ச பமாகஉன்வாயி ம்

உன் இ தயத்தி ம் இ க்கிற . ௧௫ “இேதா,

வைன ம் நன்ைமைய ம், மரணத்ைத ம்

ைமைய ம் இன் உனக் ன்பாக

ைவத்ேதன். ௧௬ பிைழத் , ெப வதற் ம்,

ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற ேதசத்தில்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன

ஆ ர்வதிப்பதற் ம், உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவில் அன் ெச த்த ம்,

அவ ைடயவழகளில் நடக்க ம், அவ ைடய

கற்பைனகைள ம், கட்டைளகைள ம்,

நியாயங்கைள ம் ைகக்ெகாள்ள ம்,

நான் இன் உனக் க் கற்பிக்கிேறன்.

௧௭ ேகட்காதப , மனம் த மாற ,

இ க்கப்பட் , மற்ற ெதய்வங்கைளப் பணிந் ,

அவர்கைள வணங்கினால், ௧௮ ங்கள்

ெசாந்தமாக் வதற் ேயார்தான் நதிையக்

கடந் ேபாகிற ேதசத்தில் ண்டநாட்கள்

வாழாமல், நிச்சயமாக அழ ந் ேபா ர்கள்

என்பைதஇன் உங்க க் அறவிக்கிேறன்.
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௧௯ நான் வைன ம், மரணத்ைத ம்,

ஆ ர்வாதத்ைத ம், சாபத்ைத ம் உனக்

ன்பாக ைவத்ேதன் என் உங்கள்ேமல்

வானத்ைத ம் மைய ம் இன் சாட்சியாக

ைவக்கிேறன்; ஆைகயால், ம் உன்

சந்ததி ம் பிைழப்பதற் , வைனத்

ெதரிந் ெகாண் , ௨0 ெயேகாவா உன்

ற்பிதாக்களாகிய ஆபிரகா க் ம்,

ஈசாக் க் ம், யாக்ேகா க் ம் ெகா ப்ேபன்

என் அவர்க க் வாக்களித் க் ெகா த்த

ேதசத்திேல யி க் ம்ப , உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவில்அன் ெச த்தி,அவ ைடய

சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா த் , அவைரப்

பற்ற க்ெகாள்வாயாக; அவேர உனக்

வாழ்க்ைக ம், ண்ட ஆ மானவர்”

என்றான்.

௩௧

பின் ம் ேமாேச ேபாய் இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவைர ம் ேநாக்கி: ௨ “இன் நான்

120 வய ள்ளவன்; இனி நான் ேபாக் ம்

வரத் மாக இ க்கக் டா ; இந்த ேயார்தாைன

நதிைய கடந் ேபாவதில்ைல என்

ெயேகாவா என் டன் ெசால் யி க்கிறார். ௩

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா தாேம உனக்

ன்பாகக் கடந் ேபாவார், அவேர உனக்

ன்னி ந் , அந்த ேதசத்தாைரஅழ ப்பார்;

அவர்க ைடய ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக் வாய்;

ெயேகாவா ெசான்னப ேய ேயா வாஉனக்

ன்பாகக் கடந் ேபாவான். ௪ ெயேகாவா

அழ த்த எேமாரியர்களின் ராஜாக்களாகிய
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ேகா க் ம், ஓ க் ம், அவர்க ைடய

ேதசத்திற் ம் ெசய்த ேபாலேவஅவர்க க் ம்

ெசய்வார். ௫ நான் உங்க க் க் ெகா த்த

கட்டைளகளின்ப அவர்க க் ச் ெசய்வதற்

ெயேகாவா அவர்கைள உங்க க்

ஒப் க்ெகா ப்பார். ௬ ங்கள் பலங்ெகாண்

திடமானதாயி ங்கள், அவர்க க் ப்

பயப்பட ம் திைகக்க ம் ேவண்டாம்; உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா தாேமஉன் டன் ட

வ கிறார்; அவர் உன்ைனவிட் வில வ ம்

இல்ைல, உன்ைனக் ைகவி வ ம் இல்ைல”

என் ெசான்னான். ௭ பின் ேமாேச

ேயா வாைவ அைழத் , இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

அவைன ேநாக்கி: “பலங்ெகாண்

திடமனதாயி ; ெயேகாவா இவர்க க் க்

ெகா ப்ேபன் என் இவர்க ைடய

ற்பிதாக்க க் வாக்களித்த ேதசத்திற்

இந்த மக்கைள அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

அைதஇவர்கள் ெசாந்தமாக் ம்ப ெசய்வாய்.

௮ ெயேகாவா தாேம உனக் ன்பாகப்

ேபாகிறவர், அவர் உன் டன் இ ப்பார்; அவர்

உன்ைனவிட் வில வ ம ல்ைல,உன்ைனக்

ைகவி வ ம ல்ைல; பயப்பட ம் கலங்க ம்

ேவண்டாம்” என்றான். ௯ ேமாேச இந்த

நியாயப்பிரமாணத்ைத எ தி, அைதக்

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ையச் மக்கிற ேலவி வம்சத்தாரான

ஆசாரியர்க க் ம் இஸ்ரேவ ைடய
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ப்பர்கள் எல்ேலா க் ம் ஒப் வித் ,

௧0 அவர்க க் க் கட்டைளயிட்ட

என்னெவன்றால்: “வி தைலயின்வ டமாகிய

ஒவ்ெவா ஏழாம் வ டத்தின் விேல

டாரப்பண் ைகயில், ௧௧உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள் ம் இடத்தில்,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் அவ ைடய

சந்நிதியில் ேசர்ந் வந்தி க் ம்ேபா , இந்த

நியாயப்பிரமாணத்ைத இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் ேகட்க அவர்க க் ன்பாக

வாசிப்பாயாக. ௧௨ஆண்க ம், ெபண்க ம்,

பிள்ைளக ம் உன் வாசல்களி க் ம்

அந்நியர்க ம் ேகட் , கற் க்ெகாண் ,

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பயந் , இந்த நியாயப்பிரமாண

வார்த்ைதகளின்ப ெயல்லாம் ெசய்யக்

கவனமாயி க் ம்ப க் ம், ௧௩அைதஅறயாத

அவர்கள் பிள்ைளக ம் ேகட் , ங்கள்

ேயார்தாைனக் கடந் ெசாந்தமாக்கப்ேபாகிற

ேதசத்தில் உயிேரா க் ம் நாட்கெளல்லாம்,

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பயப்படக் கற் க்ெகாள் ம்ப க் ம்

மக்கைளக் ட் , அைத வாசிக்கேவண் ம்”

என்றான். ௧௪ பின் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்கி: “இேதா, மரணமைட ம்காலம்

ெந ங்கியி க்கிற ; நான் ேயா வா க் க்

கட்டைளெகா க் ம்ப , அவைனஅைழத் க்

ெகாண் , ஆசரிப் க் டாரத்தில் வந்

நில் ங்கள்” என்றார்; அப்ப ேய ேமாேச ம்
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ேயா வா ம் ேபாய், ஆசரிப் க் டாரத்தில்

நின்றார்கள். ௧௫ ெயேகாவா டாரத்திேல

ேமகமண்டலத்தில் காட்சியளித்தார்;

ேமகமண்டலம் டார வாச ன்ேமல் நின்ற .

௧௬ ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்கி: “ உன்

ற்பிதாக்க டன் அடக்கம் ெசய்யப்படப்

ேபாகிறாய்; இந்த மக்கள் எ ம்பி, தாங்கள்

ேபாயி க் ம் ேதசத்தி ள்ள அந்நிய

ெதய்வங்கைள, விபசாரம் ெசய்வ ேபாலப்

பின்பற்ற , என்ைனவிட் , தங்க டன் நான்

ெசய்த உடன்ப க்ைகைய வார்கள்.

௧௭ அந்நாளிேல நான் அவர்கள்ேமல்

ேகாபம்ெகாண் , அவர்கைளக் ைகவிட் , என்

கத்ைத அவர்க க் மைறப்ேபன்;

அதினால்அவர்கள்அழ க்கப்ப ம்ப அேநக

ைமக ம் இைட க ம் அவர்கைளத்

ெதாட ம்; அந்நாளிேல அவர்கள்: எங்கள்

ேதவன் எங்கள் ந ேவ இல்லாததினால்

அல்லவா இந்தத் ங் கள் எங்கைளத்

ெதாடர்ந்த என்பார்கள். ௧௮அவர்கள் ேவேற

ெதய்வங்களிடத்தில் தி ம்பிப்ேபாய்ச்

ெசய்த சகல ைமக க்காக ம் நான்

அந்நாளிேல என் கத்ைத நிச்சயமாகேவ

மைறப்ேபன். ௧௯ இப்ெபா ங்கள்

இந்தப் பாட்ைட எ திக்ெகாண் , இைத

இஸ்ரேவல் மக்க க் க் கற் க்ெகா த் ,

இந்தப் பாட் எனக் ச் சாட்சியாக

இஸ்ரேவல் மக்க க் ள்ேள இ க் ம்ப

இைத அவர்கைளப் பாடச்ெசய் ங்கள். ௨0
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நான் அவர்க ைடய ற்பிதாக்க க்

வாக்களித் க்ெகா த்த நல்ல விைளச்சல்

உள்ள ெசழ ப்பான ேதசத்தில் அவர்கைள

ைழயச்ெசய்த பின் , அவர்கள் சாப்பிட் த்

தி ப்தியாகிக் ெகா த் ப்ேபாயி க் ம்ேபா ,

அவர்கள் ேவேற ெதய்வங்களிடத்தில்

தி ம்பி, அவர்கைள வணங்கி, என்ைனக்

ேகாபப்ப த்தி, என் உடன்ப க்ைகைய

வார்கள். ௨௧ அேநக ைமக ம்

இைட க ம் அவர்கைளத்

ெதாட ம்ேபா , அவர்க ைடய சந்ததியார்

மறந் ேபாகாம க்கிற இந்தப் பாட்ேட

அவர்க க் விேராதமானசாட்சி ெசால் ம்;

நான் வாக்களித் க்ெகா த்த ேதசத்தில்

அவர்கைள ைழயச்ெசய்யாதி க்கிற

இப்ெபா ேத அவர்கள் ெகாண் க் ம்

எண்ணம் எப்ப ப்பட்ட என்பைதஅறேவன்”

என்றார். ௨௨ அன்ைறக்ேக ேமாேச அந்தப்

பாட்ைடஎ தி, அைதஇஸ்ரேவல் மக்க க் க்

கற்பித்தான். ௨௩ அவர் னின் மகனாகிய

ேயா வாைவ ேநாக்கி: “ பலங்ெகாண்

திடமானதாயி , இஸ்ரேவல் மக்க க்

நான் வாக்களித் க்ெகா த்த ேதசத்தில்

அவர்கைள நடத்திக்ெகாண் ேபாவாய்;

நான் உன்ேனா ப்ேபன்” என்

கட்டைளயிட்டார். ௨௪ ேமாேச இந்த

நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகள்

வைத ம் ஒ த்தகத்தில் எ தி

த்தபின் , ௨௫ ேமாேச ெயேகாவா ைடய
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உடன்ப க்ைகப் ெபட் ையச் மக்கிற

ேலவியர்கைள ேநாக்கி: ௨௬ “ ங்கள் இந்த

நியாயப்பிரமாண த்தகத்ைதஎ த் ,அைத

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் யின் அ கிேல

ைவ ங்கள்; அங்ேக அ உனக் எதிரான

சாட்சியாயி க் ம். ௨௭ நான் உன் கலக

ணத்ைத ம் உன் பி வாதத்ைத ம்

அற ந்தி க்கிேறன்; இன் நான் இன் ம்

உங்க டன் உயிேரா க் ம்ேபா ,

ெயேகாவா க் விேராதமாகக்

கலகம்ெசய் ர்கேள; என் மரணத்திற் ப்பின்

எவ்வள அதிகமாகக் கலகம்ெசய் ர்கள்! ௨௮

உங்கள் ேகாத்திரங்களி ள்ள ப்பர்கள்

மற் ம் அதிபதிகள் எல்ேலா ைடய

கா க ம் ேகட்கத்தக்கதாக நான்

இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால்ல ம்,

அவர்க க் விேராதமாக வானத்ைத ம்

மைய ம் சாட்சிைவக்க ம் அவர்கைள

என்னிடத்தில் வரச்ெசய் ங்கள். ௨௯என்

மரணத்திற் ப்பின் ங்கள் நிச்சயமாக

உங்கைளக் ெக த் , நான் உங்க க் க்

கட்டைளயிட்ட வழையவிட் வில ர்கள்;

ஆைகயால், கைடசி நாட்களில் ைம

உங்க க் ேநரி ம்; உங்கள் ைககளின்

ெசயல்களினாேல ெயேகாவாைவக்

ேகாபப்ப த் ம்ப , அவ ைடய பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய் ர்கள் என்பைத

அறேவன்” என் ெசால் . ௩0 இஸ்ரேவல்
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சைபயார் எல்ேலா ம் ேகட்க, ேமாேச இந்தப்

பாட் ன் வார்த்ைதகைள ம்வைர

ெசான்னான்.

௩௨

“வானங்கேள, ெசவிெகா ங்கள், நான்

ேப ேவன்; ம ேய, என் வாய்ெமாழகைளக்

ேகட்பாயாக. ௨மைழயான இளம்பயிரின்ேமல்

ெபாழவ ேபால, என் உபேதசம் ெபாழ ம்;

பனித் ளிகள் ல் ன்ேமல் இறங் வ ேபால,

என் வசனம் இறங் ம். ௩ ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைத பிரபலப்ப த் ேவன்; நம் ைடய

ேதவ க் மகத் வத்ைதச் ெச த் ங்கள்.

௪ “அவர் கன்மைல; அவ ைடய

ெசயல் உத்தமமான ; அவ ைடய

வழகெளல்லாம் நியாயம், அவர் அ தி

இல்லாத சத்திய ள்ள ேதவன்; அவர்

தி ம் ெசம்ைம மானவர். ௫ அவர்கேளா

தங்கைளக் ெக த் க்ெகாண்டார்கள்,

அவர்கள் அவ ைடய பிள்ைளகள்

அல்ல; இ ேவ அவர்க ைடய காரியம்;

அவர்கள் மா பா ம் தா மா ள்ள

சந்ததியார். ௬ விேவகம ல்லாத மதிெகட்ட

மக்கேள, இப்ப யா ெயேகாவா க் ப்

பதிலளிக்கி ர்கள், உன்ைன ஆட்ெகாண்ட

தகப்பன்அவரல்லவா? உன்ைனஉண்டாக்கி

உன்ைனநிைலப்ப த்தினவர்அவரல்லவா? ௭

ஆரம்பநாட்கைள நிைன; தைல ைற

தைல ைறயாக கடந் ேபானவ டங்கைளக்

கவனித் ப்பார்; உன் தகப்பைனக் ேகள்,

அவன் உனக் அறவிப்பான்; உன்
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ப்பர்கைளக் ேகள், அவர்கள் உனக் ச்

ெசால் வார்கள். ௮ உன்னதமான

ேதவன் மக்க க் ச் ெசாத் க்கைளப்

பங்கிட் , ஆதாம ன் பிள்ைளகைள

ெவவ்ேவறாகப் பிரித்த காலத்தில், இஸ்ரேவல்

மக்க ைடய எண்ணிக்ைகக் த்தக்கதாக,

அைனத் மக்களின் எல்ைலகைளத்

திட்டம்ெசய்தார். ௯ெயேகாவா ைடயமக்கேள

அவ ைடய பங் ; யாக்ேகா அவ க் ச்

ெசாந்தமானவர்கள். ௧0 “பாழானநிலத்தி ம்

ஊைளயி த ள்ள ெவ ைமயான

ெவட்டெவளியி ம் அவர் அவைனக்

கண் பி த்தார், அவைன நடத்தினார்,

அவைன உணர்த்தினார், அவைனத் தம

கண்மணிையப் ேபாலக் காத்த ளினார்.

௧௧ க தன் ட்ைடக் கைலத் , தன்

ஞ் களின்ேமல் அைசவா , தன்

இறக்ைககைளவிரித் , ஞ் கைளஎ த் ,

அைவகைளத் தன் இறக்ைககளின்ேமல்

மந் ெகாண் ேபாகிற ேபால, ௧௨ெயேகாவா

ஒ வேர அவைன வழநடத்தினார், அந்நிய

ெதய்வம் அவ டன் இ ந்ததில்ைல. ௧௩

மயி ள்ள உயர்ந்த இடங்களின்ேமல்

அவைன ஏறவரச்ெசய்தார்; வய ல்

விைள ம் பலைன அவ க் ச் சாப்பிடக்

ெகா த்தார்; கன்மைலயி ள்ள ேதைன ம்

கற்பாைறயி ந் வ ம் எண்ெணைய ம்

அவன் சாப்பி ம்ப ெசய்தார். ௧௪ ப வின்

ெவண்ெணைய ம், ஆட் ன் பாைல ம்,
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பாசானில் ேம ம் ஆட் க் ட் கள்,

ஆட் க்கடாக்கள், ெவள்ளாட் க்கடாக்கள்

இைவக ைடய ெகா ப்ைப ம்,

ெகா ைமயான ேகா ைமைய ம்,

இரத்தம்ேபான்ற ெபாங்கிவழகிற

திராட்ைசரசத்ைத ம் சாப்பிட்டாய்.

௧௫ “ெயஷ ரன் ெகா த் ப்ேபாய்

உைதத்தான்; ெகா த் , ப த் , ெகா ப்

அதிகமானதால், தன்ைன உண்டாக்கின

ேதவைனவிட் , தன் இரட்சிப்பின்

கன்மைலையஅசட்ைடெசய்தான். ௧௬அந்நிய

ெதய்வங்களால் அவ க் எரிச்சைல

ட் னார்கள்; அ வ ப்பானைவகளினால்

அவைரக் ேகாபப்ப த்தினார்கள். ௧௭அவர்கள்

ேதவ க் ப் ப யிடவில்ைல; தாங்கள்

அறயாதைவக ம், தங்கள் ற்பிதாக்கள்

பயப்படாதைவக ம், ைமயாகத் ேதான்றய

ெதய்வங்க மாகிய ேபய்க க்ேக

ப யிட்டார்கள். ௧௮உன்ைனபிறக்கச் ெசய்த

கன்மைலைய நிைனக்காமற்ேபானாய்;

உன்ைனப் ெபற்ற ேதவைன மறந்தாய்.

௧௯ “ெயேகாவா அைதக்கண் , தம

மகன்க ம், மகள்க ம் தம்ைமக்

ேகாபப்ப த்தியதால் மனச்ேசார்வைடந் ,

அவர்கைளப் றக்கணித் : ௨0 என்

கத்ைத அவர்க க் மைறப்ேபன்;

அவர்க ைடய எப்ப யி க் ம் என்

பார்ப்ேபன்; அவர்கள் மகா மா பா ள்ள

சந்ததி; உண்ைமயில்லாத பிள்ைளகள்.
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௨௧ ெதய்வம் அல்லாதைவகளினால்

எனக் எரிச்சைல ட் , தங்க ைடய

ணான யெசயல்களினால் என்ைனக்

ேகாபப்ப த்தினார்கள்; ஆைகயால்

மதிக்கப்படாத மக்களினால் அவர்க க்

எரிச்சைல உண்டாக்கி, மதிெகட்ட மக்களால்

அவர்கைளப் ேகாபப்ப த் ேவன். ௨௨ என்

ேகாபத்தினால் அக்கினி பற்ற க்ெகாண்ட ,

அ தாழ்ந்த நரகம்வைர எரி ம்; அ

மைய ம், அதின் பலைன ம் அழ த் ,

மைலகளின் அஸ்திபாரங்கைள

ேவகச்ெசய் ம். (Sheol h7585) ௨௩ “ ைமகைள

அவர்கள்ேமல் விப்ேபன்; என் ைடய

அம் கைளெயல்லாம் அவர்கள்ேமல்

பயன்ப த் ேவன். ௨௪அவர்கள் பசியினால்

வா , ட்ெடரிக் ம் ெவப்பத்தினா ம், ெகா ய

தண்டைனயினா ம் இறந் ேபாவார்கள்;

ெகா ய ம கங்களின் பற்கைள ம்,

தைரயில்ஊ ம் பாம் களின்விஷத்ைத ம்

அவர்க க் ள் அ ப் ேவன். ௨௫

ெவளியிேலபட்டய ம், உள்ேளபயங்கர ம்,

வா பைன ம், இளம்ெபண்ைண ம்,

ழந்ைதைய ம், நைரத்த கிழவைன ம்

அழ க் ம். ௨௬எங்கள்ைகஉயர்ந்தெதன் ம்,

ெயேகாவா இைதெயல்லாம் ெசய்யவில்ைல

என் ம் அவர்க ைடய பைகவர்கள்

தவறான எண்ணம்ெகாண் ெசால் வார்கள்

என் , ௨௭ நான் எதிரியின் ேகாபத்திற்

பயப்படாமல் இ ந்ேதன் என்றால், நான்
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அவர்கைள ைலக் ைல சிதற த் ,

மனிதர்க க் ள் அவர்க ைடய

ெபயர் அழ ந் ேபாகச்ெசய்ேவன் என்

ெசால் யி ப்ேபன். ௨௮ “அவர்கள் ேயாசைன

இல்லாத மக்கள், அவர்க க் உணர்

இல்ைல. ௨௯ அவர்கள் ஞானமைடந் ,

இைத உணர்ந் , தங்கள் ைவச்

சிந்தித் க்ெகாண்டால் நலமாயி க் ம்

என்றார். ௩0 அவர்க ைடய கன்மைல

அவர்கைள விற்காம ம், ெயேகாவா

அவர்கைள ஒப் க்ெகாடாம ம்

இ ந்தாரானால், ஒ வன் ஆயிரம்ேபைரத்

ரத்தி, இரண் ேபர் பத்தாயிரம்ேபைரத்

ரத் வ எப்ப ? ௩௧ தங்கள் கன்மைல

நம் ைடயகன்மைலையப்ேபால்அல்லஎன்

நம் ைடய எதிரிகேள ர்மானிக்கிறார்கள்.

௩௨ அவர்க ைடய திராட்ைசச்ெச ,

ேசாேதாம ம் ெகாேமாரா நிலங்களி ம்

பயிரான திராட்ைசச்ெச யி ம் ைறந்த

தர ள்ளதாக இ க்கிற , அைவகளின்

பழங்கள் விஷ ம் அைவகளின் ைலகள்

கசப் மாக இ க்கிற . ௩௩அவர்க ைடய

திராட்ைசரசம் வ சர்ப்பங்களின் விஷ ம்,

விரியன் பாம் களின் ெகா யவிஷ மான .

௩௪ “இ என்னிடத்தில் பா காப்பாக

ைவக்கப்பட் , என் ெபாக்கிஷங்களில் இ

த்திைர ேபாடப்பட் இ க்கிறதில்ைலேயா?

௩௫பழவாங் வ ம்பதிலளிப்ப ம் எனக்

உரிய ; ஏற்றகாலத்தில்அவர்க ைடயகால்
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தள்ளா ம்; அவர்க ைடய ஆபத் நாள்

ெந ங்கியி க்கிற ; அவர்க க்

சம்பவிக் ம் காரியங்கள் விைரவாக வ ம்.

௩௬ ெயேகாவா தம் ைடய மக்கைள

நியாயந் ர்த் , அவர்கள் ெபலன் ேபாயிற்

என் ம், அைடக்கப்பட்டவர்களாவ

வி தைல ெபற்றவர்களாவ ஒ வ ம்

இல்ைலெயன் ம் கா ம்ேபா , தம் ைடய

ஊழயக்காரர்கள்ேமல்பரிதாபப்ப வார். ௩௭

அப்ெபா அவர்: அவர்கள் ப யிட்ட

ப களின் ெகா ப்ைபச் சாப்பிட் ,

பானப களின் திராட்ைசரசத்ைதக் த்த

அவர்க ைடய ெதய்வங்க ம் அவர்கள்

நம்பினகன்மைல ம்எங்ேக? ௩௮அைவகள்

எ ந் உங்க க் உதவிெசய் உங்க க்

மைறவிடமாயி க்கட் ம். ௩௯ “நான் நாேன

அவர், என் டன் ேவேற ேதவன் இல்ைல

என்பைத இப்ெபா பா ங்கள்; நான்

ெகால் கிேறன், நான் உயிர்ப்பிக்கிேறன்; நான்

காயப்ப த் கிேறன், நான் ணமாக் கிேறன்;

என்ைகக் த் தப் விப்பவர் இல்ைல. ௪0நான்

என் ைகைய வானத்திற் ேநராக உயர்த்தி,

நான் என்ெறன்ைறக் ம் உயிேரா க்கிறவர்

என்கிேறன். ௪௧ மன் ம் என் பட்டயத்ைத

நான் ர்ைமயாக்கி, என் ைகயான

நியாயத்ைதப் பி த் க்ெகாள் மானால், என்

எதிரிகளிடத்தில் பழவாங்கி, என்ைனப்

பைகக்கிறவர்க க் ப் பதில்ெகா ப்ேபன். ௪௨

ெகாைலெசய்யப்பட் ம், சிைறப்பட் ம்
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ேபானவர்க ைடய இரத்தத்தாேல என்

அம் கைள ெவறெகாள்ளச்ெசய்ேவன்; என்

பட்டயம் தைலவர்கள் தற்ெகாண் சகல

எதிரிகளின் மாம்சத்ைத ம் அழ க் ம்.

௪௩ “மக்கேள, அவ ைடய மக்க டன்

மகிழ்ச்சியாயி ங்கள்; அவர் தம

ஊழயக்காரர்களின் இரத்தத்திற் ப்

பழவாங்கி, தம் ைடய எதிரிக க் ப்

பதில்ெகா த் , தம ேதசத்தின்ேம ம் தம

மக்களின்ேம ம் கி ைப ள்ளவராக

இ ப்பார்”. ௪௪ ேமாேச ம் னின்

மகனாகிய ேயா வா ம் வந் , இந்தப்

பாட் ன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மக்கள்

ேகட்கத்தக்கதாகச் ெசான்னார்கள். ௪௫

ேமாேச இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

இஸ்ரேவலர்கள் யாவ க் ம் ெசால்

த்தபின் , ௪௬ அவர்கைள

ேநாக்கி: “இந்த நியாயப்பிரமாண

வார்த்ைதகளின்ப ெயல்லாம் உங்கள்

பிள்ைளகள் ெசய் ம்ப கவனமாயி க்க,

ங்கள் அவர்க க் க் கற்பிக் ம்ப ,

நான் இன் உங்க க் ச் சாட்சியாக

ஒப் விக்கிற வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

உங்கள் மனதிேல ைவ ங்கள். ௪௭ இ

உங்க க் பயனற்ற காரியம் அல்லேவ;

இ உங்கள் உயிராயி க்கிற , ங்கள்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள ேயார்தாைனக்

கடந் ேபாய்ச் ேச ம் ேதசத்தில் இதினால்

உங்கள் நாட்கைள க்கச்ெசய் ர்கள்”
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என்றான். ௪௮அந்த நாளிேலதாேனெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்கி: ௪௯ “ எரிேகா க்

எதிேர ள்ள ேமாவாப் ேதசத்தி ள்ள இந்த

அபா ம் என் ம் மைலகளி க்கிற ேநேபா

மைலயில் ஏற , நான் இஸ்ரேவல் சந்ததியா க்

ெசாந்தமாகக் ெகா க் ம் கானான் ேதசத்ைதப்

பார்; ௫0 ங்கள் ன் வனாந்திரத்தி ள்ள

காேதசிேல ேமரிபாவின் தண் ரின் அ கில்

இஸ்ரேவல் மக்க க் ள்ேள என்ைனப்

பரி த்தம்ெசய்யாமல், அவர்கள் ந ேவ

என் கட்டைளகைள றனதினாேல, ௫௧

உன் சேகாதரனாகிய ஆேரான், ஓர்

என் ம் மைலயிேல மரணமைடந் , தன்

ன்ேனார்களிடத்தில் ேசர்க்கப்பட்ட ேபால

ம் ஏறப்ேபாகிற மைலயிேல மரணமைடந் ,

உன் ன்ேனார்களிடத்தில் ேசர்க்கப்ப வாய்.

௫௨ நான் இஸ்ரேவல் மக்க க் க்

ெகா க்கப்ேபாகிற எதிேர ள்ள ேதசத்ைத

பார்ப்பாய்; ஆனா ம் அதற் ள்

ைழவதில்ைல” என்றார்.

௩௩

ேதவ ைடய மனிதனாகிய ேமாேச தான்

மரணமைடவதற் ன்ேன இஸ்ரேவல்

மக்கைள ஆ ர்வதித்த ஆ ர்வாதமாவ : ௨

“ெயேகாவா னாயி ந் எ ந்த ளி,

ேச ரி ந் அவர்க க் உதயமானார்;

பாரான் மைலயி ந் பிரகாசித் ,

பத்தாயிரங்களான பரி த்தவான்க டன்

ெவளிப்பட்டார்; அவர்க க்காக

அக்கினிமயமான பிரமாணம் அவ ைடய
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வல கரத்தி ந் றப்பட்ட . ௩

உண்ைமயாகேவஅவர் மக்கைள ேநசிக்கிறார்;

அவ ைடய பரி த்தவான்கள் எல்ேலா ம்

உம் ைடய ைகயில் இ க்கிறார்கள்;

அவர்கள் உம் ைடய பாதத்தில் வி ந் ,

உம் ைடய வார்த்ைதகளினால்

ேபாதிக்கப்ப வார்கள். ௪ ேமாேச நமக் ஒ

நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கற்பித்தான்; அ

யாக்ேகாபின் சைபக் ச் ெசாந்தமான . ௫

மக்களின் தைலவர்க ம் இஸ்ரேவ ன்

ேகாத்திரங்க ம் ஒன்றாகக் னேபா அவர்

ெயஷ ர க் ராஜாவாயி ந்தார். ௬ “ பன்

மரணமைடயாமல் பிைழப்பானாக; அவன்

மக்கள் ைறவாக இ க்கமாட்டார்கள்”

என்றான். ௭ அவன் தாைவக் ற த் :

“ெயேகாவாேவ, தாவின் சத்தத்ைதக் ேகட் ,

அவன் தன் ைடய மக்களிடத்திற்

தி ம்பிவரச் ெசய் ம்; அவ ைடய ைக

பலப்ப வதாக; அவ ைடய எதிரிக க்

அவைனப் பா காத் வி விக்கிற உதவி

ெசய்கிறவராக இ ப் ராக” என்றான். ௮

ேலவியர்கைளக் ற த் : “ மாசாவிேல

ப ட்ைசபார்த் , ேமரிபாவின் தண் ரின்

அ கில் வாக் வாதம்ெசய்த உன் பரி த்த

மனிதனிடம் உன் ைடய ம் ம் ஊ ம்

என்பைவகள் இ ப்பதாக. ௯ தன் ைடய

தகப்பைன ம், தாைய ம் ற த்

நான் அவர்க க் க்கியத் வம்

ெகா க்கமாட்ேடன் என் ெசால் , தன்
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சேகாதரர்கைள ம், பிள்ைளகைள ம்

ஏற் க்ெகாள்ளாமல் இ க்கிறவனிடத்தில்

அைவகள் இ ப்பதாக; அவர்கள் உம் ைடய

வார்த்ைதகைளக்ைகக்ெகாண் , உம் ைடய

உடன்ப க்ைகையக் காக்கிறவர்கள். ௧0

அவர்கள் யாக்ேகா க் உம் ைடய

நியாயங்கைள ம், இஸ்ரேவ க் உம் ைடய

பிரமாணத்ைத ம் கற்பித் , உம

சந்நிதானத்திேல பவர்க்கத்ைத ம்,

உம ப டத்தின்ேமல் சர்வாங்க

தகனப கைள ம் ெச த் வார்கள்.

௧௧ ெயேகாவாேவ, அவ ைடய

ஆஸ்திைய ஆ ர்வதித் , அவன் ைகயின்

ெசயல்களின்ேமல் பிரியமாயி ம்; அவைனப்

பைகத் அவ க் விேராதமாக

எ ம் கிறவர்கள் தி ம்ப எ ந்தி க்காதப

அவர்க ைடய இ ப் கைள ெநா க்கிவி ம்”

என்றான். ௧௨ ெபன்ய ைனக் ற த் :

“ெயேகாவா க் ப் பிரியமானவன்,அவ டன்

கமாகத் தங்கியி ப்பான்; அவைன

எந்நா ம் அவர் காப்பாற்ற , அவ ைடய

எல்ைலக் ள்ேள தங்கியி ப்பார்”

என்றான். ௧௩ ேயாேசப்ைபக் ற த் :

“ெயேகாவாவால் அவ ைடய ேதசம்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வதாக; அ வானத்தின்

ெசல்வத்தினா ம், பனியினா ம்,

ஆழத்தி ள்ள ற் களினா ம், ௧௪

ரியன் பக் வப்ப த் ம் அ ைமயான

பழங்களினா ம், சந்திரன் பக் வப்ப த் ம்
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அ ைமயான பலன்களினா ம், ௧௫

பழைமயான மைலகளில் உண்டா ம்

விைல யர்ந்த ெபா ட்களினா ம், நித்திய

மைலகளில் கிைடக் ம் அரிதான

ெபா ட்களினா ம், ௧௬ நா ம் அதின்

நிைற ம் ெகா க் ம் அ ைமயான

தானியங்களினா ம் ஆ ர்வதிக்கப்ப வதாக.

ட்ெச யில் காட்சியளித்தவரின் தய

ேயாேசப் ைடய தைலயின்ேம ம், தன்

சேகாதரர்களில் விேசஷ த்தவ ைடய

உச்சந்தைலயின்ேம ம் வ வதாக. ௧௭

அவ ைடயஅலங்காரம்அவன் தற்பிறந்த

காைளயி ைடயஅலங்காரத்ைதப்ேபால ம்,

அவன் ெகாம் கள் காண்டாம கத்தின்

ெகாம் கைளப்ேபால ம் இ க் ம்;

அைவகளாேல மக்கள் அைனவைர ம்

ேதசத்தின் கைடசிவைர ட் த்

ரத் வான்; அைவகள் எப்பிரா ம ன்

பத்தாயிரங்க ம் மனாேசயின்

ஆயிரங்க மானைவகள்” என்றான். ௧௮

“ெச ேலாைனக் ற த் : ெச ேலாேன,

ெவளிேய றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா ம்,

இசக்காேர, உன் டாரங்களில் தங் ம்ேபா ம்

சந்ேதாஷமாயி . ௧௯ அவர்கள், மக்கைள

மைலயின்ேமல் வரவைழத் , அங்ேக

தியின் ப கைளச் ெச த் வார்கள்;

கடல்களி ள்ள சம் ரணத்ைத ம்

மண க் ள்ேள மைறந்தி க் ம்

ெபா ட்கைள ம் அ பவிப்பார்கள்”
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என்றான். ௨0 “காத்ைதக் ற த் : காத்திற்

விசாலமான இடத்ைதக் ெகா க்கிறவர்

ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்; அவன்

சிங்கத்ைதப்ேபால் தங்கியி ந் , யத்ைத ம்

உச்சந்தைலைய ம் ற ப்ேபா வான்.

௨௧ அவன் தனக்காக தல் இடத்ைதப்

பார்த் க்ெகாண்டான்; அங்ேக தனக்

நியாயப்பிரமாணிகன் ெகா த்த பங்

பத்திரமாயி க்கிற ; ஆனா ம் அவன்

மக்க க் ன்பாக வந் , மற்ற

இஸ்ரேவ டேனெயேகாவாவின் திைய ம்

அவ ைடய நியாயங்கைள ம் ெசய்வான்”

என்றான். ௨௨ “தாைணக் ற த் : தாண்

ஒ பாலசிங்கம், அவன் பாசானி ந்

பாய்வான்” என்றான். ௨௩ “நப்த ையக் ற த் :

நப்த ெயேகாவா ைடய தயவினாேல

தி ப்தியைடந் , அவ ைடய

ஆ ர்வாதத்தினாேல நிைறந்தி ப்பான்.

ேமற் த் திைசைய ம் ெதற் த்

திைசைய ம் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்”

என்றான். ௨௪ ஆேசைரக் ற த் : “ஆேசர்

ழந்ைத பாக்கிய ைடயவனாக, தன்

சேகாதரர்க க் ப் பிரியமாயி ந் , தன்

காைல எண்ெணயிேல ேதாய்ப்பான். ௨௫

இ ம் ம் ெவண்கல ம் உன் காலணியின்

ழ க் ம்; உன் நாட்க க் த்தக்கதாக

உன் ெபல ம் இ க் ம் என்றான். ௨௬

“ெயஷ ர ைடய ேதவைனப்ேபால் ஒ வ ம்

இல்ைல; அவர் உனக் உதவியாக
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வானங்களின்ேம ம் தம மாட்சிைமேயா

ஆகாய மண்டலங்களின் ேம ம் ஏறவ கிறார்.

௨௭ அநாதி ேதவேன உனக் அைடக்கலம்;

அவ ைடயநித்திய யங்கள் உனக் ஆதாரம்;

அவர் உனக் ன்னின் எதிரிகைளத்

ரத்தி, அவர்கைள அழ த் ப்ேபா என்

கட்டைளயி வார். ௨௮இஸ்ரேவல் கமாகத்

தனித் யி ப்பான்; யாக்ேகாபின்

ஊற்றான தானிய ம் திராட்ைசரச ம்

உள்ள ேதசத்திேல இ க் ம்; அவ ைடய

வான ம் பனிையப் ெபய் ம். ௨௯

இஸ்ரேவேல, பாக்கியவான்; ெயேகாவாவால்

இரட்சிக்கப்பட்ட மக்கேள, உனக் ஒப்பானவன்

யார்? உனக் உதவிெசய் ம் ேகடக ம் உனக்

மகிைம ெபா ந்திய பட்டய ம் அவேர;

உன் எதிரிகள் உன்ைன நிந்தித் ப் ேபசி

அடங் வார்கள்; அவர்க ைடய ேம கைள

மதிப்பாய்” என் ெசான்னான்.

௩௪

பின் ேமாேச ேமாவாபின்

சமெவளிகளி ந் எரிேகா க் எதிரான

ேநேபா மைலயி க் ம் பிஸ்காவின்

மைல ச்சியில் ஏறனான்; அப்ெபா

ெயேகாவா அவ க் , தாண்வைர உள்ள

ேலயாத் ேதசம் அைனத்ைத ம், ௨ நப்த

ேதசம் அைனத்ைத ம், எப்பிரா ம் மனாேச

என்பவர்களின் ேதசத்ைத ம், கைடசி மத்திய

தைர ச த்திரம்வைர உள்ள தா ேதசம்

அைனத்ைத ம், ௩ ெதன் றத்ைத ம்,

ேசாவார்வைர உள்ள ேப ச்சமரங்களின்
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பட்டணம் என் ம் ஊர் தற்ெகாண்

எரிேகாவின் பள்ளத்தாக்காகிய சமமான

மைய ம் காண்பித்தார். ௪ அப்ெபா

ெயேகாவா அவைன ேநாக்கி: “நான்

உங்க ைடய சந்ததிக் க் ெகா ப்ேபன்

என் ஆபிரகா க் ம், ஈசாக் க் ம்,

யாக்ேகா க் ம் வாக்களித்த ேதசம் இ தான்,

இைத உன் ைடய கண் கா ம்ப

ெசய்ேதன்; ஆனா ம் அந்த இடத்திற் க்

கடந் ேபாவதில்ைல” என்றார். ௫அப்ப ேய

ெயேகாவாவின் தாசனாகிய ேமாேச ேமாவாப்

ேதசமானஅந்த இடத்திேல ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேய மரணமைடந்தான். ௬

அவர் அவைன ேமாவாப் ேதசத்தி ள்ள

ெபத்ேபேயா க் எதிரான பள்ளத்தாக்கிேல

அடக்கம் ெசய்தார். ஒ வ க் ம்அவ ைடய

பிேரதக் ழ எங்ேகெயன் இந்நாள்வைரக் ம்

ெதரியா . ௭ ேமாேச மரணமைடகிறேபா 120

வயதாயி ந்தான்; அவ ைடய கண்கள்

இ ளைடய ம ல்ைல, அவன் ெபலன்

ைறய ம ல்ைல. ௮ இஸ்ரேவல் மக்கள்

ேமாவாபின் சமெவளிகளில் ேமாேசக்காக

ப்ப நாட்கள் அ ெகாண் ந்தார்கள்;

ேமாேசக்காக அ க்கங்ெகாண்டா ன

நாட்கள் ந்த . ௯ ேமாேச னின்

மகனாகிய ேயா வாவின்ேமல் தன்

ைககைள ைவத்ததால் அவன் ஞானத்தின்

ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டான்; இஸ்ரேவல்

மக்கள் அவ க் க் ழ்ப்ப ந் , ெயேகாவா
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ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப ேய ெசய்தார்கள்.

௧0 ேமாேச எகிப் ேதசத்திேல பார்ேவா க் ம்,

அவ ைடயஎல்லா ேவைலக்காரர்க க் ம்,

அவ ைடய ேதசம் அைனத்திற் ம்

ெசய் ம்ப ெயேகாவா அவைன அ ப்பி

நடப்பித்த சகல அைடயாளங்கைள ம்

அற் தங்கைள ம், ௧௧அவன்இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா க் ம் ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்த சகல

வல்லைமயான ெசயல்கைள ம், மகா

பயங்கரமான ெசய்ைககைள ம் பார்த்தால்,

௧௨ ெயேகாவாைவ க கமாக அற ந்த

ேமாேசையப்ேபால, ஒ ர்க்கதரிசி ம்

இஸ்ரேவ ல் அவ க் ப்பின்

எ ம்பினதில்ைலஎன் விளங் ம்.
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ேயா வா

௧

ெயேகாவா ைடய ஊழயக்காரனாகிய

ேமாேச இறந்தபின் , ெயேகாவா ேமாேசயின்

ஊழயக்காரனான னின் மகனாகிய

ேயா வாைவப் பார்த் : ௨ என்

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசஇறந் ேபானான்;

“இப்ெபா ம் இந்த மக்கள் எல்ேலா ம்

எ ந் , இந்த ேயார்தான் நதிையக் கடந் ,

இஸ்ரேவல் மக்க க் நான் ெகா க் ம்

ேதசத்திற் ப் ேபாங்கள். ௩ நான் ேமாேசக் ச்

ெசான்னப உங்க ைடயகால்கள் மதிக் ம்

எல்லா இடத்ைத ம் உங்க க் க் ெகா த்ேதன்.

௪வனாந்திர ம் இந்த பேனா ம் ெதாடங்கி

ஐப்பிராத் நதியான ெபரிய நதிவைரக் ம்

உள்ள ஏத்தியரின் ேதசம் அைனத் ம்,

ரியன் மைறகிற திைசயான மத்திய

தைரக்கடல் வைரக் ம் உங்க ைடய

எல்ைலயாகஇ க் ம். ௫ உயிேரா க் ம்

நாட்கெளல்லாம் ஒ வ ம் உனக் ன்பாக

எதிர்த் நிற்பதில்ைல; நான் ேமாேசேயா

இ ந்த ேபால, உன்ேனா ம் இ ப்ேபன்;

நான் உன்ைனவிட் வில வ ம ல்ைல,

உன்ைனக் ைகவி வ ம ல்ைல. ௬

ெபலன்ெகாண் திடமனதாக இ ; இந்த

மக்களின் ற்பிதாக்க க் நான்

ெகா ப்ேபன் என் வாக் க்ெகா த்த

ேதசத்ைத இவர்க க் ப் பங்கி வாய். ௭என்

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசஉனக் க் கற்பித்த

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ெயல்லாம்
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ெசய்ய கவனமாக இ ப்பதற் மக ம்

ெபலன்ெகாண் திடமனதாக இ ;

ேபா ம் இடங்கெளல்லாம் த்திமானாக

நடந் ெகாள் ம்ப , அைத விட் வல

இட றம் விலகாமல் இ ப்பாயாக. ௮

இந்த நியாயப்பிரமாண த்தகம் உன்

வாையவிட் ப் பிரியாமல்இ ப்பதாக;இதில்

எ தியி க்கிறைவகளின்ப ெயல்லாம்

ெசய்ய கவனமாகஇ க் ம்ப , இர ம் பக ம்

அைதத் தியானித் க்ெகாண் ப்பாயாக;

அப்ெபா உன் வழைய

வாய்க்கச்ெசய்வாய், அப்ெபா

த்திமானாக ம் நடந் ெகாள் வாய். ௯

நான் உனக் க் கட்டைளயிடவில்ைலயா?

ெபலன்ெகாண் திடமனதாக இ ; திைகயாேத,

கலங்காேத, ேபா ம் இடங்கெளல்லாம்

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ேனா

இ க்கிறார்” என்றார். ௧0அப்ெபா ேயா வா

மக்களின் தைலவர்கைள ேநாக்கி: ௧௧

ங்கள் காம ற் ள்ேள நடந் ேபாய்,

மக்கைளப் பார்த் : “உங்க க் உண ப்

ெபா ட்கைள ஆயத்தம் ெசய் ங்கள்;

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க க் ச் தந்தரித் க்ெகாள்வதற்காகக்

ெகா க் ம் ேதசத்ைத ங்கள்

தந்தரித் க்ெகாள் ம்ப க் ,

இன் ம் ன் நாட்க க் ள்ேள இந்த

ேயார்தாைனக் கடந் ேபா ர்கள்”

என் ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௨
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பின் ேயா வா; பனியர்கைள ம்

காத்தியர்கைள ம் மனாேசயின் பாதிக்

ேகாத்திரத்தார்கைள ம் ேநாக்கி: ௧௩

ெயேகாவா ைடயஊழயக்காரனாகிய ேமாேச

உங்க க் க் கற்பித்த வார்த்ைதைய

நிைனத் க்ெகாள் ங்கள்; “உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்கைள

இைளப்பாறச்ெசய் , இந்த ேதசத்ைத

உங்க க் க் ெகா த்தாேர. ௧௪

உங்க ைடயமைனவிக ம்பிள்ைளக ம்

ம க வன்க ம், ேமாேச உங்க க்

ேயார்தா க் இந்தப் றத்திேல ெகா த்த

ேதசத்தில் இ க்கட் ம்; உங்களி ள்ள

த்த ரர்கள் எல்ேலா ம் உங்க ைடய

சேகாதரர்க க் ன்பாகஅணியணியாகக்

கடந் ேபாய், ௧௫ெயேகாவா உங்கைளப்ேபால

உங்க ைடய சேகாதரர்கைள ம்

இைளப்பாறச்ெசய் , அவர்க ம்

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

தங்க க் க் ெகா க் ம் ேதசத்ைதச்

தந்தரித் க்ெகாள் ம்வைர, அவர்க க்

உதவிெசய் ர்களாக; பின் ங்கள்

ெயேகாவா ைடய ஊழயக்காரனாகிய

ேமாேச உங்க க் ேயார்தா க்

இந்தப் றத்தில் ரியன் உதிக் ம்

திைசக் ேநராகக் ெகா த்த உங்க ைடய

ெசாந்தமான ேதசத்திற் த் தி ம்பி, அைதச்

தந்தரித் க் ெகாண் ப் ர்களாக”

என்றான். ௧௬ அப்ெபா அவர்கள்
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ேயா வா க் ம ெமாழயாக: ர் எங்க க் க்

கட்டைளயி கிறைதெயல்லாம் ெசய்ேவாம்; ர்

எங்கைள அ ப் ம் இடங்க க்ெகல்லாம்

ேபாேவாம். ௧௭ நாங்கள் ேமாேசக் க்

ழ்ப்ப ந்த ேபால உமக் ம் ழ்ப்ப ேவாம்;

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா மட் ம்

ேமாேசேயா இ ந்த ேபால, உம்ேமா ம்

இ ப்பாராக. ௧௮ ர் எங்க க் க்

கட்டைளயி ம் எல்லா காரியத்தி ம்

உம் ைடய ெசால்ைலக் ேகட்காமல்,

உம் ைடய கட்டைளக் எதிராக

ரட்டாட்டம் ெசய்கிற எவ ம் ெகாைல

ெசய்யப்படக்கடவன்; ெபலன்ெகாண்

திடமனதாக மட் ம் இ ம் என்றார்கள்.

௨

னின் மகனாகிய ேயா வா

சித் ம் பாைளயத்தி ந்

ேவ பார்க்கிறவர்களாகிய இரண்

மனிதர்கைளஇரகசியமாக ேவ பார்க் ம்ப

அ ப்பி: ங்கள் ேபாய் ேதசத்ைத ம்

எரிேகாைவ ம் பார்த் வா ங்கள்

என்றான். அவர்கள் ேபாய், ராகாப் என் ம்

ெபய ைடய விைலமா வின் ட் ற் ச்

ெசன் , அங்ேக தங்கினார்கள். ௨ ேதசத்ைத

ேவ பார்ப்பதற்காக, இஸ்ரேவல் மக்களில்

சில மனிதர்கள் இந்த ராத்திரியிேல

இங்ேக வந்தார்கள் என் எரிேகாவின்

ராஜா க் ெசால்லப்பட்ட . ௩அப்ெபா

எரிேகாவின் ராஜா ராகாபிடத்திற் ஆள்

அ ப்பி: உன்னிடத்தில் வந் , உன்
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ட் ற் ள் பிரேவசித்த மனிதர்கைள

ெவளிேய ெகாண் வா; அவர்கள்

ேதசத்ைதெயல்லாம் ேவ பார்ப்பதற்காக

வந்தார்கள் என் ெசால்லச்ெசான்னான். ௪

அந்தப் ெபண்அந்தஇரண் மனிதர்கைள ம்

ெகாண் ேபாய்அவர்கைளஒளித் ைவத் :

உண்ைமதான், என்னிடத்தில் மனிதர்கள்

வந்தி ந்தார்கள்; ஆனா ம் அவர்கள்

எந்த ஊைரச்சார்ந்தவர்கள் என்

எனக் த் ெதரியா . ௫ பட்டணத்தின்

வாசற்கதைவ அைடக் ம் ேநரத்தில்

இ ட் ம்ேவைளயிேல, அந்த மனிதர்கள்

றப்பட் ப் ேபாய்விட்டார்கள்;அவர்கள்எங்

ேபானார்கள் என் எனக் த் ெதரியா ;

க்கிரமாகப் ேபாய் அவர்கைளத் ேத ங்கள்;

ங்கள்அவர்கைளப்பி த் க்ெகாள்ளலாம்

என்றாள். ௬அவள்அவர்கைள ட் ன்ேமல்

ஏறச்ெசய் , ட் ன்ேமல் பரப்பப்பட்ட சணல்

நார்க க் ள்ேள மைறத் ைவத்தி ந்தாள்.

௭ ராஜாவின் ஆட்கள் ேயார்தா க் ப்

ேபாகிற வழயில் ைற கம்வைர

அவர்கைளத் ேத ப்ேபானார்கள்;

அவர்கைளத் ேத கிறவர்கள் றப்பட்ட டேன

வாசற்கத அைடக்கப்பட்ட . ௮ அந்த

மனிதர்கள் ப த் க்ெகாள்வதற் ன்ேன

அவள் ட் ன்ேமல் அவர்களிடத்திற்

ஏற ச்ெசன் , ௯ ெயேகாவா உங்க க்

ேதசத்ைத ஒப் க்ெகா த்தாெரன் ம்,

உங்கைளப்பற்ற எங்க க் த் திகில்
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பி த்தி க்கிறெதன் ம், ேதசத் மக்கள்

எல்ேலா ம் பயந் ேபானார்கெளன் ம்

அற ேவன். ௧0 ங்கள் எகிப்தி ந்

றப்பட்டேபா , ெயேகாவா உங்க க்

ன்பாக சிவந்த ச த்திரத்தின் தண் ைர

வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தைத ம், ங்கள்

ேயார்தா க் ம றத்தில்அழ த் ப்ேபாட்ட

எேமாரியர்களின் இரண் ராஜாக்களாகிய

ேகா க் ம் ஓ க் ம் ெசய்தைத ம்

ேகள்விப்பட்ேடாம். ௧௧ ேகள்விப்பட்டேபா

எங்க ைடய இ தயம் கைரந் ேபான ,

உங்களாேல எல்ேலா ைடய ைதரிய ம்

அற் ப்ேபான ; உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ ேமேல வானத்தி ம் ேழ

மயி ம் ேதவனானவர். ௧௨ இப்ேபா ம்,

நான் உங்க க் தய ெசய்தப யினால்,

ங்க ம் என் தகப்பன் ம்பத்திற்

தய ெசய்ேவாம் என் ெயேகாவா ைடய

நாமத்தில் எனக் சத்தியம் ெசய் , ௧௩ ங்கள்

என் தகப்பைன ம் என் தாைய ம் என்

சேகாதரர்கைள ம் என் சேகாதரிகைள ம்

அவர்க க் உண்டான எல்லாவற்ைற ம்

உயிேரா ைவத் , எங்க ைடய

வைன சா க் த் தப் விக் ம்ப ,

எனக் நிச்சயமான அைடயாளத்ைதக்

ெகா க்கேவண் ம் என்றாள். ௧௪அப்ெபா

அந்த மனிதர்கள் அவைள ேநாக்கி:

எங்க ைடய வன்உங்க ைடய வ க்

சமம்; ங்கள் எங்க ைடய காரியத்ைத
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ெவளிப்ப த்தாம ந்தால், ெயேகாவா

எங்க க் ேதசத்ைதக் ெகா க் ம்ேபா ,

நாங்கள் உங்களிடம் தயவாக ம்

உண்ைமயாக ம் இ ப்ேபாம் என்றார்கள். ௧௫

அப்ெபா அவர்கைளக் கயிற்றனாேல

ஜன்னல்வழயாக இறக்கிவிட்டாள்; அவள்

பட்டணத்தின் மதில்ேமல் இ ந்த ;

பட்டணத்திேல அவள் யி ந்தாள்.

௧௬ அப்ெபா அவள் அவர்கைள

ேநாக்கி: ேத கிறவர்கள் உங்கைளப்

பார்க்காதப , ங்கள் மைலயிேல ேபாய்,

அவர்கள் தி ம்பிவ ம்வைரக் ம் அங்ேக

ன் நாட்கள் ஒளிந்தி ந் , பின்

உங்க ைடயவழயிேல ேபாங்கள்என்றாள்.

௧௭அப்ெபா அந்த மனிதர்கள் அவைள

ேநாக்கி: இேதா, நாங்கள் ேதசத்திற் ள்

பிரேவசிக் ம்ேபா , இந்த சிவப்

ல்கயிற்ைற எங்கைள இறக்கிவிட்ட

ஜன்ன ேல கட் , உன் தகப்பைன ம் உன்

தாைய ம் உன் சேகாதரர்கைள ம் உன்

தகப்பன் ம்பத்தார் அைனவைர ம்

உன் ட் ேல ேசர்த் க்ெகாள். ௧௮

இல்லாவிட்டால் எங்கள்ைகயில்வாங்கின

சத்தியத்திற் ங்கலாயி ப்ேபாம். ௧௯

எவனாகி ம் உன் ட் வாசல்களி ந்

ெவளிேய றப்பட்டால், அவ ைடய

இரத்தப்பழ அவ ைடய தைலயின்ேமல்

இ க் ம்; எங்கள்ேமல் ற்றம் இல்ைல;

உன்ேனா ட் ல் இ க்கிற எவன் தாவ
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ைகேபாடப்பட்டதானால், அவ ைடய

இரத்தப்பழ எங்கள் தைலயின்ேமல்

இ க் ம். ௨0 எங்க ைடய காரியத்ைத

ெவளிப்ப த் வாயானால், எங்கள் ைகயில்

வாங்கின சத்தியத்திற் ங்கலாயி ப்ேபாம்

என்றார்கள். ௨௧அதற் அவள்: உங்க ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேய ஆகக்கடவ என்

ெசால் , அவர்கைள அ ப்பிவிட்டாள்;

அவர்கள் ேபாய்விட்டார்கள்; பின் அவள்

அந்த சிவப் க்கயிற்ைற ஜன்ன ேல

கட் ைவத்தாள். ௨௨ அவர்கள் ேபாய்,

மைலயிேல ேசர்ந் , ேத கிறவர்கள்

தி ம்பிவ ம்வைரக் ம், ன் நாட்கள்

அங்ேக தங்கியி ந்தார்கள்; ேத கிறவர்கள்

வழகளிெலல்லாம் அவர்கைளத் ேத ம்

காண யாமல்ேபானார்கள். ௨௩

அந்த இரண் மனிதர்க ம் தி ம்பி,

மைலயி ந் இறங்கி, ஆற்ைறக்கடந் ,

னின் மகனாகிய ேயா வாவிடம் வந் ,

தங்க க் சம்பவித்த எல்லாவற்ைற ம்

அவ க் த் ெதரிவித் ; ௨௪ ெயேகாவா

ேதசத்ைதெயல்லாம் நம் ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்; ேதசத்தின்

மக்கெளல்ேலா ம் நமக் ன்பாகச்

ேசார்ந் ேபானார்கள் என் அவனிடம்

ெசான்னார்கள்.

௩

அதிகாைலயிேல ேயா வா எ ந்த

பின் , அவ ம் இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவ ம்சித் ம ந் பயணம்ெசய் ,
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ேயார்தான்வைரக் ம் வந் , அைதக்

கடந் ேபா ன்ேன அங்ேக இர

தங்கினார்கள். ௨ ன் நாட்களானபின் ,

அதிகாரிகள் காம ன் ந ேவ ேபாய், ௩

மக்கைள ேநாக்கி: ங்கள் உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய ம் அைதச்

மக்கிற ேலவியர்களாகிய ஆசாரியர்கைள ம்

கண்ட டேன, ங்க ம் உங்க ைடய

இடத்ைதவிட் ப் பயணம்ெசய் , அைதப்

பின்பற்ற ச்ெசல் ங்கள். ௪ உங்க க் ம்

அதற் ம் 3,000 அ கள் ரம் இைடெவளி

இ க்கேவண் ம்; ங்கள் நடக்கேவண் ய

வழைய அற ம்ப , அதற் அ கில்

வராம ப் ர்களாக; இதற் ன்ேன

ங்கள் ஒ ேபா ம் இந்த வழயாக

நடந் ேபாகவில்ைல என் ெசால்

கட்டைளயிட்டார்கள். ௫ ேயா வா

மக்கைள ேநாக்கி: உங்கைளப் பரி த்தம்

ெசய் ெகாள் ங்கள்; நாைளக் க் ெயேகாவா

உங்கள் ந விேல அற் தங்கைளச் ெசய்வார்

என்றான். ௬பின் ேயா வாஆசாரியர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய

எ த் க்ெகாண் , மக்க க் ன்ேன

நடந் ேபாங்கள் என்றான்; அப்ப ேய

உடன்ப க்ைகப்ெபட் ையஎ த் க்ெகாண்

மக்க க் ன்ேன ேபானார்கள். ௭ெயேகாவா

ேயா வாைவ ேநாக்கி: நான் ேமாேசேயா

இ ந்த ேபால, உன்ேனா ம் இ க்கிேறன்
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என்பைத இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

அறவதற் , இன் அவர்க ைடய

கண்க க் ன்பாக உன்ைன

ேமன்ைமப்ப த் ேவன். ௮உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ையச் மக்கிற ஆசாரியர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் ேயார்தான் தண் ர்

ஓரத்தில் ேச ம்ேபா , ேயார்தான் நதியில்

நில் ங்கள் என் கட்டைளயி வாயாக

என்றார். ௯ ேயா வா இஸ்ரேவல் மக்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் இங்ேக வந் , உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாைடய வார்த்ைதகைளக்

ேக ங்கள் என்றான். ௧0 பின்

ேயா வா: வ ள்ள ேதவன் உங்கள்

ந ேவ இ க்கிறார் என்பைத ம், அவர்

கானானியர்கைள ம், ஏத்தியர்கைள ம்,

ஏவியர்கைள ம், ெபரிசியர்கைள ம்,

கிர்காசியர்கைள ம், எேமாரியர்கைள ம்,

எ சியர்கைள ம் உங்க க் ன்பாகத்

ரத்திவி வார் என்பைத ம், ங்கள்

அற ந் ெகாள்வதற் அைடயாளமாக:

௧௧ இேதா, சர்வ ம க் ம் ஆண்டவராக

இ க்கிறவ ைடய உடன்ப க்ைகப் ெபட்

உங்க க் ன்ேன ேயார்தானிேல ேபாகிற .

௧௨இப்ெபா ம் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிேல

பன்னிரண் ேபைர, ஒவ்ெவா ேகாத்திரத்திற்

ஒவ்ெவா வராகப் பிரித்ெத ங்கள்.

௧௩ சம்பவிப்ப என்னெவன்றால்,

சர்வ ம க் ம் ஆண்டவராகிய ெயேகாவாவின்

ெபட் ையச் மக்கிற ஆசாரியர்களின்
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உள்ளங்கால்கள் ேயார்தானின் தண் ரிேல

பட்ட டேன, ேமேலயி ந் ஓ வ கிற

ேயார்தானின் தண் ர் ஓடாமல் ஒ

வியலாக நிற் ம் என்றான். ௧௪ மக்கள்

ேயார்தாைனக் கடந் ேபாகத் தங்க ைடய

டாரங்களி ந் றப்பட்டார்கள்;

ஆசாரியர்கள் உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய

மக்க க் ன்ேன மந் ெகாண் ேபாய்,

ேயார்தான்வைரக் ம் வந்தார்கள். ௧௫

ேயார்தான் அ ப் க்காலம் வ ம்

கைர ரண்ேடா ம். ெபட் ையச் மக்கிற

ஆசாரியர்களின் கால்கள் தண் ரின் ஓரத்தில்

பட்ட டேன, ௧௬ ேமேலயி ந் ஓ வ கிற

தண் ர் நின் சார்தா க்க த்த ஆதாம்

ஊர்வைரக் ம் ஒ வியலாகக் விந்த ;

சவக்கடல் என் ம் சமெவளியின் கட க்

ஓ வ கிற தண் ர் பிரிந் ஓ ன ;

அப்ெபா மக்கள் எரிேகாவிற் எதிேர

கடந் ேபானார்கள். ௧௭ எல்லா மக்க ம்

ேயார்தான் நதிையக் கடந் ேபா ம்வைரக் ம்,

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ையச் மக்கிற ஆசாரியர்கள்

ேயார்தானின் ந விேல தண் ரில்லாத

தைரயில் கா ன்ற நிற் ம்ேபா ,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் தண் ரில்லாத

உலர்ந்த தைரவழயாகக் கடந் ேபானார்கள்.

௪

மக்கள் எல்ேலா ம் ேயார்தான்

நதிையக் கடந்தபின் , ெயேகாவா

ேயா வாைவ ேநாக்கி: ௨ ங்கள், ஒவ்ெவா
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ேகாத்திரத்திற் ஒவ்ெவா வராக மக்களில்

பன்னிரண் ேபைரத் ெதரிந் ெகாண் ,

௩ இங்ேக ேயார்தான் நதியின் ந விேல

ஆசாரியர்களின் கால்கள் நிைலயாக நின்ற

இடத்திேல பன்னிரண் கற்கைள எ த் ,

அைவகைள உங்கேளா அக்கைரக் க்

ெகாண் ேபாய், ங்கள் இன் இரவில்

தங் ம் இடத்திேல அைவகைளைவ ங்கள்

என் அவர்க க் க் கட்டைளயி ங்கள்

என்றார். ௪அப்ெபா ேயா வாஇஸ்ரேவல்

மக்களில் ஒவ்ெவா ேகாத்திரத்திற்

ஒவ்ெவா வராகஆயத்தப்ப த்தப்பட் ந்த

பன்னிரண் ேபைர அைழத் , ௫

அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள் ேயார்தான்

நதியின் ந வில் உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் ெபட் க் ன்பாகக்

கடந் ேபாய், உங்க க் ள்ேள

ஒ அைடயாளமாக இ க் ம்ப க் ,

இஸ்ரேவல் மக்க ைடய ேகாத்திரங்களின்

எண்ணிக்ைகக் ச் சமமாக, உங்களில்

ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா கல்ைலத் தன்

ேதாளின்ேமல்எ த் க்ெகாண் ேபாங்கள். ௬

நாைள இந்தக் கற்கள் என்னெவன்

உங்க ைடய பிள்ைளகள் உங்கைளக்

ேகட் ம்ேபா , ௭ ங்கள்: ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் க் ன்பாக

ேயார்தானின் தண் ர் பிரிந் ேபானதினால்

அைவகள்ைவக்கப்பட் க்கிற ; ேயார்தான்

நதிையக் கடந் ேபாகிறேபா , ேயார்தானின்
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தண் ர் பிரிந் ேபான ; ஆைகயால்

இந்தக் கற்கள் இஸ்ரேவல் மக்க க்

என்ெறன்ைறக் ம் நிைன ட் ம்

அைடயாளம் என் ெசால் ங்கள் என்றான்.

௮ ேயா வா கட்டைளயிட்டப இஸ்ரேவல்

மக்கள் ெசய் , ெயேகாவா ேயா வாவிடம்

ெசான்னப ேய, இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

ேகாத்திரங்களின் எண்ணிக்ைகக் ச் சமமாகப்

பன்னிரண் கற்கைள ேயார்தான் நதியின்

ந வில் எ த் , அைவகைளத் தங்கேளா

அக்கைரக் க் ெகாண் ேபாய், அவர்கள்

தங்கினஇடத்திேலைவத்தார்கள். ௯ ேயார்தான்

நதியின் ந வி ம் உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ையச் மந்தஆசாரியர்களின் கால்கள்

நின்ற இடத்திேல ேயா வா பன்னிரண்

கற்கைள நாட் னான்; அைவகள் இந்த

நாள்வைரக் ம்அங்ேகஇ க்கிற . ௧0 ேமாேச

ேயா வா க் க் கட்டைளயிட் ந்த

எல்லாவற்ற ன்ப ம் மக்க க் ச்

ெசால் ம்ப , ெயேகாவா ேயா வா க் க்

கட்டைளயிட்டைவகைளெயல்லாம்

ெசய் க் ம்வைரக் ம், ெபட் ையச்

மக்கிற ஆசாரியர்கள் ேயார்தானின்

ந ேவ நின்றார்கள்; மக்கள் ேவகமாகக்

கடந் ேபானார்கள். ௧௧ மக்கெளல்ேலா ம்

கடந் ேபானபின் , ெயேகாவா ைடய

ெபட் ம் கடந் ேபான ; ஆசாரியர்கள்

மக்க க் ன்பாகப் ேபானார்கள். ௧௨ பன்

ேகாத்திரத்தார்க ம் காத் ேகாத்திரத்தார்க ம்
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மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தார்க ம்

ேமாேச தங்க க் ச் ெசான்னப ேய

அணியணியாக இஸ்ரேவல் மக்க க்

ன்பாகக் கடந் ேபானார்கள். ௧௩

ஏறக் ைறய 40,000 ேபர் த்தத்திற்காக

பயிற்சிெபற்றவர்களாக த்தம்ெசய்ய,

ெயேகாவா க் ன்பாக எரிேகாவின்

சமெவளிக க் க் கடந் ேபானார்கள். ௧௪

அந்த நாளிேல ெயேகாவா ேயா வாைவஎல்லா

இஸ்ரேவலர்களின் கண்க க் ன்பாக ம்

ேமன்ைமப்ப த்தினார்;அவர்கள் ேமாேசக் ப்

பயந்தி ந்த ேபால, ேயா வாவிற் ம்,

அவன் உயிேரா ந்த நாட்கெளல்லாம்

பயந்தி ந்தார்கள். ௧௫ ெயேகாவா

ேயா வாைவ ேநாக்கி: ௧௬ சாட்சியின்

ெபட் ையச் மக்கிறஆசாரியர்கள் ேயார்தான்

நதியி ந் கைரேய ம்ப அவர்க க் க்

கட்டைளயி என் ெசான்னார். ௧௭

ேயா வா: ேயார்தான் நதியி ந் கைரேயற

வா ங்கள் என் ஆசாரியர்க க் க்

கட்டைளயிட்டான். ௧௮ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ையச் மக்கிற ஆசாரியர்கள்

ேயார்தான் நதியின் ந வி ந் ஏற ,

அவர்கள் உள்ளங்கால்கள் கைரயில்

ஊன்றனேபா , ேயார்தானின் தண் ர்கள்

தங்களிடத்திற் த் தி ம்பி, ன் ேபால

அதின் கைரெயங் ம் ரண்ேடா ய . ௧௯

இந்தவிதமாக தலாம் மாதம் பத்தாம்
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ேததியிேல மக்கள் ேயார்தானி ந்

கைரேயற , எரிேகா க் க் கிழக் எல்ைலயான

கில்கா ேல காம ட்டார்கள். ௨0அவர்கள்

ேயார்தானி ந் எ த் க்ெகாண் வந்த

அந்தப் பன்னிரண் கற்கைள ம் ேயா வா

கில்கா ேல நாட் , ௨௧இஸ்ரேவல் மக்கைள

ேநாக்கி: நாைள உங்க ைடய பிள்ைளகள்

இந்தக் கற்கள் என்னெவன் தங்க ைடய

தகப்பன்மார்கைளக் ேகட் ம்ேபா , ௨௨

ங்கள் உங்க ைடய பிள்ைளக க்

அறவிக்கேவண் ய என்னெவன்றால்:

இஸ்ரேவலர்கள் ெவட்டாந்தைர வழயாக இந்த

ேயார்தாைனக் கடந் வந்தார்கள். ௨௩ மயின்

எல்லா மக்க ம் ெயேகாவா ைடய கரம்

பலத்தெதன் அற ம்ப க் ம், ங்கள் எல்லா

நாட்க ம் உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப ம்ப க் ம், ௨௪

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

சிவந்த ச த்திரத்தின் தண் ைர நாங்கள்

கடந் ேபா ம்வைரக் ம் எங்க க் ன்பாக

வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்த ேபால, உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா ேயார்தானின்

தண் க் ம் ெசய் , அைத உங்க க்

ன்பாக ங்கள் கடந் ேபா ம்வைரக் ம்

வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தார் என்

அறவிக்கக்கட ர்கள் என்றான்.

௫

இஸ்ரேவல் மக்கள்

கடந் ேபா ம்வைரக் ம், ெயேகாவா

ேயார்தானின் தண் ைர அவர்க க்
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ன்பாக வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தைத,

ேயார்தா க் ேமற் ப்ப தியில் யி ந்த

எேமாரியர்களின் எல்லா ராஜாக்க ம், மத்திய

தைர ச த்திரத்தின் அ ேக யி ந்த

கானானியர்களின் எல்லா ராஜாக்க ம்

ேகட்ட தல், அவர்க ைடய இ தயம்

கைரந் , இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாக

ேசார்ந் ேபானார்கள். ௨அந்தக் காலத்திேல

ெயேகாவா ேயா வாைவ ேநாக்கி:

ர்ைமயான கத்திகைளஉண்டாக்கி, ண் ம்

இரண்டாம் ைற இஸ்ரேவ ன் எல்லா

ஆண்க க் ம் வி த்தேசதனம் ெசய்

என்றார். ௩ அப்ெபா ேயா வா ரான

கத்திகைள உண்டாக்கி, இஸ்ரேவ ன்

எல்லா ஆண்க க் ம் ஆர்ேலாத் ேமட் ேல

வி த்தேசதனம்ெசய்தான். ௪ ேயா வா

இப்ப வி த்தேசதனம்ெசய்த ேநாக்கம்

என்னெவன்றால்: எகிப்தி ந்

றப்பட்ட எல்லா ஆண்மக்களாகிய த்த

மனிதர்கள் எல்ேலா ம் எகிப்தி ந்

றப்பட்டப்பின் ,வழயில்வனாந்திரத்திேல

இறந் ேபானார்கள். ௫ எகிப்தி ந்

றப்பட்ட எல்லா மக்க ம் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்பட் ந்தார்கள்; அவர்கள்

எகிப்தி ந் றப்பட்டப்பின் , வழயில்

வனாந்திரத்திேல பிறந்த எல்லா மக்க ம்

வி த்தேசதனம்ெசய்யப்படாம ந்தார்கள்.

௬ ெயேகாவா ைடய சத்தத்திற் க்

ழ்ப்ப யாமற்ேபான எகிப்தி ந்
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றப்பட்ட த்த மனிதர்களான எல்ேலா ம்

இறக் ம்வைரக் ம், இஸ்ரேவல் மக்கள்

40 வ டங்கள் வனாந்திரத்தில் நடந்

திரிந்தார்கள்; ெயேகாவா எங்க க் க்

ெகா க் ம்ப அவர்க ைடயபிதாக்க க்

வாக் த்தத்தம் ெசய்த நல்ல விைளச்சல்

உள்ள ெசழ ப்பான ேதசத்ைத அவர்கள்

காண்பதில்ைல என் ெயேகாவா

அவர்க க் ஆைணயிட் ந்தார். ௭

அவர்க க் ப் பதிலாகஅவர் எ ம்பச்ெசய்த

அவர்க ைடய ஆண் பிள்ைளகைள

ேயா வா வி த்தேசதனம்ெசய்தான்;

வழயிேல அவர்கைள வி த்தேசதனம்

ெசய்யாததினால் அவர்கள் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்படாம ந்தார்கள். ௮

மக்கள் எல்ேலா ம் வி த்தேசதனம்

ெசய்யப்பட்டபின் , அவர்கள்

ணமா ம்வைரக் ம் தங்கள்தங்கள்

இடத்திேல காம ல் தங்கியி ந்தார்கள். ௯

ெயேகாவா ேயா வாைவ ேநாக்கி: இன்

எகிப்தின் நிந்ைதைய உங்கள்ேமல்

இல்லாதப க் ப் ரட் ப்ேபாட்ேடன் என்றார்;

அதனால் அந்த இடம் இந்த நாள்வைரக் ம்

கில்கால் எனப்ப கிற . ௧0இஸ்ரேவல் மக்கள்

கில்கா ல் காம ட் ந் , மாதத்தின்

பதினான்காம் ேததி மாைலேநரத்திேல

எரிேகாவின் சமெவளிகளிேல பஸ்காைவ

அ சரித்தார்கள். ௧௧ பஸ்காவின்

ம நாளாகிய அன்ைறயதினம் அவர்கள்
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ேதசத்தி ைடய தானியத்தால் ெசய்யப்பட்ட

ளிப்பில்லாத அப்பங்கைள ம் ட்ட

கதிர்கைள ம் சாப்பிட்டார்கள். ௧௨

அவர்கள் ேதசத்தின் தானியத்ைதச்

சாப்பிட்ட ம நாளிேல மன்னா ெபய்யாமல்

நின் ேபான ; அ தல் இஸ்ரேவல்

மக்க க் மன்னா இல்லாமற்ேபாய்,

அவர்கள் கானான்ேதசத்தின் பலைன அந்த

வ டத்திேல சாப்பிட்டார்கள். ௧௩ பின் ம்

ேயா வா எரிேகாவின் ெவளியி ந் தன்

கண்கைள ஏெற த் ப் பார்க் ம்ேபா ,

இேதா, ஒ வர் அவ க் எதிேர நின்றார்;

உ விய பட்டயம் அவ ைடய ைகயில்

இ ந்த ; ேயா வா அவரிடத்தில் ேபாய்: ர்

எங்கைளச் ேசர்ந்தவேராஅல்ல எங்க ைடய

சத் க்கைளச் ேசர்ந்தவேரா என்

ேகட்டான். ௧௪ அதற் அவர்: அல்ல, நான்

ெயேகாவா ைடய ேசைனயின் அதிபதியாக

இப்ெபா வந்ேதன் என்றார்; அப்ெபா

ேயா வா தைரயிேல கங் ப் ற வி ந்

பணிந் ெகாண் , அவைர ேநாக்கி: என்

ஆண்டவர் தம் ைடயஊழயனானஎனக் ச்

ெசால் கிற என்னெவன் ேகட்டான். ௧௫

அப்ெபா ெயேகாவா ைடயேசைனயின்

அதிபதி ேயா வாைவ ேநாக்கி: உன் கால்களில்

இ க்கிற காலணிகைளக் கழற்ற ப்ேபா ,

நிற்கிற இடம் பரி த்தமான என்றார்; ேயா வா

அப்ப ேய ெசய்தான்.
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௬

எரிேகா இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாக

அைடக்கப்பட் ந்த ; ஒ வ ம் ெவளிேய

ேபாக ம ல்ைல, ஒ வ ம் உள்ேள

வர ம ல்ைல. ௨ ெயேகாவா ேயா வாைவ

ேநாக்கி: இேதா, எரிேகாைவ ம் அதின்

ராஜாைவ ம், த்த ரர்கைள ம் உன் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்ேதன். ௩ த்தமனிதர்களாகிய

ங்கள் அைனவ ம் பட்டணத்ைத

ஒ ைற ற்ற வா ங்கள்; இப்ப

ஆ நாட்கள் ற்றவரேவண் ம். ௪ ஏ

ஆசாரியர்கள் ெபட் க் ன்பாக ஏ ெகாம்

எக்காளங்கைளப் பி த் க்ெகாண்

ேபாகேவண் ம்; ஏழாம்நாளில் பட்டணத்ைத

ஏ ைற ற்றவா ங்கள்; ஆசாரியர்கள்

எக்காளங்கைளஊதேவண் ம். ௫அவர்கள்

அந்தக் ெகாம் களினால் ண்ட சப்தம்

எ ப் ம்ேபா ம், ங்கள் எக்காள சத்தத்ைதக்

ேகட் ம்ேபா ம், மக்கள் எல்ேலா ம் மகா

சத்தத்ேதா ஆர்ப்பரிக்கேவண் ம்;

அப்ெபா பட்டணத்தின் மதில்

இ ந் வி ம்; உடேன மக்கள் அவரவர்கள்

தங்க க் ேநராக ஏற ப்ேபாகேவண் ம்

என்றார். ௬ அந்தப்ப ேய னின்

மகனாகிய ேயா வா ஆசாரியர்கைள

அைழத் : உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய

எ த் க்ெகாண் ேபாங்கள்; ெதானிக் ம் ஏ

எக்காளங்கைள ம் ஏ ஆசாரியர்கள்

ெயேகாவா ைடய ெபட் க் ன்பாகப்

பி த் க்ெகாண் ேபாகக்கடவர்கள் என்
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ெசால் ; ௭மக்கைள ேநாக்கி: பட்டணத்ைதச்

ற்ற நடந் ேபாங்கள்; த்த ரர்கள்

ெயேகாவாவின் ெபட் க் ன்ேன

நடக்கேவண் ம் என்றான். ௮ ேயா வா

மக்களிடம் ேபசின டேன, ெதானிக் ம் ஏ

எக்காளங்கைளப் பி த்தி க்கிற ஏ

ஆசாரியர்கள் ெயேகாவா க் ன்பாக

நடந் எக்காளங்கைள ஊதினார்கள்;

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்ெபட்

அவர்க க் ப் பின்ேன ெசன்ற . ௯

எக்காளங்கைளஊ கிறஆசாரியர்க க்

ன்ேன த்த ரர்கள் நடந்தார்கள்;

பின் றம் உள்ள ரர்கள், எக்காளங்கள்

ஊதப்ப ம்ேபா ெபட் க் ப் பின்ேன

ெசன்றார்கள். ௧0 ேயா வாமக்கைளேநாக்கி:

நான் ெசால் ம் நாள் வைரக் ம், ங்கள்

ஆர்ப்பரிக்காம ம்உங்கள்வாயினால் சத்தம்

ேபாடாம ம் இ ங்கள்; உங்க ைடய

வாயி ந் ஒ ேபச் ம் றப்படேவண்டாம்;

ஆர்ப்பரி ங்கள் என் உங்க க் நான்

ெசால் ம் நாளில் ஆர்ப்பரிப் ர்களாக

என் கட்டைளயிட் ந்தான். ௧௧

அப்ப ேய ெயேகாவாவின் ெபட் ையப்

பட்டணத்ைதச் ற்ற ஒ ைற ற்றவரச்

ெசய்தான்; அவர்கள் தி ம்பப் காம ற்

வந் , அங்ேக இர தங்கினார்கள். ௧௨

ேயா வா அதிகாைலயில் எ ந்தி ந்தான்;

ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவின் ெபட் ையச்

மந் ெகாண் ேபானார்கள். ௧௩ெதானிக் ம்
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ஏ எக்காளங்கைளப் பி த்தி க்கிற

ஏ ஆசாரியர்க ம் எக்காளங்கைள

ஊதிக்ெகாண்ேட ெயேகாவாவின் ெபட் க்

ன்பாக நடந்தார்கள்; த்த ரர்கள்

அவர்க க் ன்ேன நடந்தார்கள்; பின் றம்

இ ந்த பைட, எக்காளங்கள்ஊதப்ப ம்ேபா ,

ெயேகாவாவின் ெபட் க் ப் பின்ேனெசன்ற .

௧௪ இரண்டாம் நாளி ம் பட்டணத்ைத

ஒ ைற ற்றவந் , காம ற் த்

தி ம்பினார்கள்; இவ்விதமாகஆ நாட்க ம்

ெசய்தார்கள். ௧௫ ஏழாம் நாளில்,

அதிகாைலயிேல ெபா வி ம்ேபா

எ ந்தி ந் அந்தவிதமாகேவபட்டணத்ைத

ஏ ைற ற்றவந்தார்கள்; அந்த

நாளில் மட் ம் பட்டணத்ைத ஏ ைற

ற்றவந்தார்கள். ௧௬ ஏழாவ ைற

ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைளஊ ம்ேபா ,

ேயா வா மக்கைள ேநாக்கி: ஆர்ப்பரி ங்கள்,

பட்டணத்ைதக் ெயேகாவா உங்க க்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௧௭ ஆனா ம் இந்தப்

பட்டண ம், இதில் உள்ள அைனத் ம்

ெயேகாவா க் சபிக்கப்பட்டதாகஇ க் ம்;

நாம் அ ப்பினஆட்கைள ராகாப் என் ம்

விைலமா மைறத் ைவத்தப யால்,

அவ ம் அவ ைடய ட் ல் இ க்கிற

அைனவ ம் உயிேரா க்கட் ம். ௧௮

சபிக்கப்பட்டதி ந் எைதயாவ

எ த் க்ெகாள்வதினாேல, ங்கள்

சபிக்கப்பட்டவர்களாகாதப க் ம், இஸ்ரேவல்
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காைம சபிக்கப்பட்டதாக்கி அைதக்

கலங்கச்ெசய்யாதப க் ம், ங்கள்

சபிக்கப்பட்டதற் மட் ம் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள். ௧௯ அைனத் ெவள்ளி ம்,

ெபான் ம், ெவண்கலத்தினா ம்

இ ம்பினா ம் ெசய்யப்பட்ட பாத்திரங்க ம்,

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமானைவகள்;

அைவகள் ெயேகாவாவின் ெபாக்கிஷத்தில்

ேச ம் என்றான். ௨0 எக்காளங்கைள

ஊ ம்ேபா , மக்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள்;

எக்காள சத்தத்ைத மக்கள் ேகட் , மகா

ஆரவாரத்ேதா சத்தம ம்ேபா , மதில் இ ந்

வி ந்த ; உடேன மக்கள் அவரவர்கள்

தங்க க் ேநராகப் பட்டணத்தில் ஏற ,

பட்டணத்ைதப் பி த் , ௨௧பட்டணத்தி ந்த

ஆண்கைள ம் ெபண்கைள ம்

வா பர்கைள ம் வயதானவர்கைள ம்

ஆ மா கைள ம் க ைதகள்

அைனத்ைத ம் ரான பட்டயத்தினால்

அழ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௨௨ ேயா வா,

ேதசத்ைத ேவ பார்த்த இரண் மனிதர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் அந்த விைலமா வின்

ட் ற் ப் ேபாய், ங்கள் அவ க்

வாக் ச்ெசய்தப அந்தப் ெபண்ைண ம்

அவ க் உண்டான எல்லாவற்ைற ம்

அங்கி ந் ெவளிேய ெகாண் வா ங்கள்

என்றான். ௨௩அப்ெபா ேவ காரர்களான

அந்த வா பர்கள் உள்ேள ெசன் ,

ராகாைப ம் அவ ைடய தகப்பைன ம்,
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தாைய ம், சேகாதரர்கைள ம்,

அவ க் ண்டான எல்லாவற்ைற ம்

அவ ைடய ம்பத்தினர் அைனவைர ம்

ெவளிேய அைழத் க்ெகாண் வந் ,

அவர்கைள இஸ்ரேவல் கா க்

ெவளிேய இ க் ம்ப ெசய்தார்கள். ௨௪

பட்டணத்ைத ம் அதி ள்ள எல்லாவற்ைற ம்

அக்கினியால் ட்ெடரித்தார்கள்;

ெவள்ளிைய ம், ெபான்ைன ம்,

ெவண்கலத்தினா ம், இ ம்பினா ம் ெசய்த

பாத்திரங்கைள மட் ம் ெயேகாவாவின்

ஆலயப்ெபாக்கிஷத்தில் ேசர்த்தார்கள். ௨௫

எரிேகாைவேவ பார்க்க ேயா வாஅ ப்பின

ஆட்கைள ராகாப் என் ம் விைலமா

மைறத் ைவத்தப யினால், அவைள ம்,

அவ ைடய தகப்பன் ட்டாைர ம்,

அவ க் ண்டான எல்லாவற்ைற ம்

ேயா வா உயிேரா ைவத்தான்; அவள்

இந்தநாள்வைரக் ம் இஸ்ரேவ ல் வாழ்கிறாள்.

௨௬ அந்தக் காலத்திேல ேயா வா: இந்த

எரிேகா பட்டணத்ைதக் கட் வதற்காக

எ ம் ம் மனிதன் ெயேகாவா க் ன்பாகச்

சபிக்கப்பட் ப்பான்; அவன் அதின்

அஸ்திபாரத்ைதப் ேபா கிறேபா தன்

த்த மகைன ம், அதின் வாசல்கைள

ைவக்கிறேபா தன் இைளய மகைன ம் சாகக்

ெகா ப்பான் என் சாபம் றனான். ௨௭

இந்தவிதமாகக் ெயேகாவா ேயா வாேவா
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இ ந்தார்; அவ ைடய கழ் ேதசெமல்லாம்

பரவிய .

௭

இஸ்ரேவல்மக்கள்சபிக்கப்பட்டைவகளினாேல

ேராகம் ெசய்தார்கள்; எப்ப ெயன்றால்,

தாேகாத்திரத்தின் ேசரா ைடய மகனாகிய

சப்தியின் மகன் கர் க் ப் பிறந்த ஆகான்

என்பவன், சபிக்கப்பட்டைவகளிேல

சிலவற்ைற எ த் க்ெகாண்டான்;

ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்களின்

ெயேகாவா ைடய ேகாபம் ண்ட . ௨

ேயா வா எரிேகாவி ந் ெபத்ேத க் க்

கிழக்கில் உள்ள ெபத்தாேவ க் அ கில்

இ க்கிற ஆ பட்டணத்திற் ப் ேபா ம்ப

ஆட்கைள அ ப்பி: ங்கள் ேபாய், அந்த

நாட்ைட ேவ பா ங்கள் என்றான்; அந்த

மனிதர்கள் ேபாய், ஆ ைய ேவ பார்த் , ௩

ேயா வாவிடம் தி ம்பிவந் ,அவைனேநாக்கி:

மக்கள் எல்ேலா ம் ேபாகேவண் யதில்ைல;

ஏறக் ைறய இரண்டாயிரம் வாயிரம்ேபர்

ேபாய், ஆ ைய றய க்கலாம்;

எல்லா மக்கைள ம் அங்ேக ேபா ம்ப

வ த்தப்ப த்தேவண் யதில்ைல;அவர்கள்

ெகாஞ்சம்ேபர்தான் என்றார்கள். ௪அப்ப ேய

மக்களில் ஏறக் ைறய 3,000 ேபர் அந்த

இடத்திற் ப் ேபானார்கள்; ஆனா ம்அவர்கள்

ஆ யின் மனிதர்களிடம் ேதால்வியைடந்

ஓ ப்ேபானார்கள். ௫ ஆ யின் மனிதர்கள்

அவர்களில் ஏறக் ைறய ப்பத்தா ேபைர

ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்; பட்டணவாச ன்
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ெவளியி ந் ெசபா ம்வைரக் ம்

அவர்கைளத் ரத்தி, மைலய வாரத்தில்

அவர்கைள ெவட் னார்கள்; மக்களின்

இ தயம் கைரந் தண் ராகப்ேபான .

௬ அப்ெபா ேயா வா தன் ைடய

ஆைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் ,

அவ ம் இஸ்ரேவ ன் ப்பர்க ம்

மாைலேநரம்வைரக் ம் ெயேகாவாவின்

ெபட் க் ன்பாகத் தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந் , தங்க ைடய தைலகளின்ேமல்

திையப் ேபாட் க்ெகாண் கிடந்தார்கள். ௭

ேயா வா:ஆ, ெயேகாவாவாகியஆண்டவேர,

எங்கைளஅழ க் ம்ப க் எேமாரியர்களின்

ைககளில் ஒப் க்ெகா ப்பதற்காகவா இந்த

மக்கைள ேயார்தான் நதிையக் கடக்கச்ெசய் ர்?

நாங்கள் ேயார்தா க் ம றத்தில்

மனதி ப்தியாக இ ந் விட்ேடாமானால்

நலமாக இ க் ம். ௮ ஆ, ஆண்டவேர,

இஸ்ரேவலர்கள் தங்க ைடய எதிரிக க்

ைகக் காட் னார்கள்; இப்ெபா நான்

என்ன ெசால் ேவன். ௯ கானானியர்க ம்

ேதசத்தின் கள்அைனவ ம்இைதக்ேகட் ,

எங்கைளச் ற்ற வைளத் க்ெகாண் ,

எங்க ைடயெபயைர மயில் இல்லாதப க்

ேவரில்லாமற்ேபாகச் ெசய்வார்கேள;

அப்ெபா உம மகத்தான நாமத்திற்

என்ன ெசய் ர் என்றான். ௧0 அப்ெபா

ெயேகாவா ேயா வாைவ ேநாக்கி: எ ந்தி ,

இப்ப கங் ப் ற வி ந் கிடக்கிற
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என்ன? ௧௧ இஸ்ரேவலர்கள் பாவம்

ெசய்தார்கள்; நான் அவர்க க் க்

கட்டைளயிட்ட என் உடன்ப க்ைகைய

றனார்கள்; சபிக்கப்பட்டைவகளில்

சிலவற்ைற எ த் க்ெகாண்ட ம்,

தி ய ம், ஏமாற்றய ம், தங்க ைடய

ெபா ட்க க் ள்ேள ைவத்த ம்

உண்ேட. ௧௨ ஆகேவ, இஸ்ரேவல் மக்கள்

தங்க ைடய எதிரிக க் ன்பாக நிற்க

யாமல், தங்க ைடய எதிரிக க்

ைகக் காட் னார்கள்; அவர்கள்

சபிக்கப்பட்டவர்களானார்கள்; ங்கள்

சபிக்கப்பட்டைவகைளஉங்கள் ந வி ந்

அழ க்காவிட்டால், இனி உங்கேளா

இ க்கமாட்ேடன். ௧௩எ ந்தி , மக்கைளப்

பரி த்தம்ெசய்யச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: நாைளயதினத்திற்

உங்கைளப் பரி த்தம் ெசய் ெகாள் ங்கள்;

இஸ்ரேவலர்கேள, சபிக்கப்பட்டைவகள்

உங்கள் ந ேவ இ க்கிற ; ங்கள்

சபிக்கப்பட்டைவகைளஉங்கள் ந வி ந்

அகற்றாம க் ம்வைர, ங்கள்

உங்க ைடய எதிரிக க் ன்பாக

நிற்க யா என் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪

காைலயிேல ங்கள் ேகாத்திரம் ேகாத்திரமாக

வரேவண் ம்; அப்ெபா ெயேகாவா

ற க்கிற ேகாத்திரம் வம்சம் வம்சமாக

வரேவண் ம்; ெயேகாவா ற க்கிற வம்சம்
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ம்பம் ம்பமாக வரேவண் ம்;

ெயேகாவா ற க்கிற ம்பம் ேபர்ேபராக

வரேவண் ம் என் ெசால். ௧௫அப்ெபா

சபிக்கப்பட்டைவகைள எ த்தவனாகக்

கண் பி க்கப்ப கிறவன், ெயேகாவாவின்

உடன்ப க்ைகைய ற , இஸ்ரேவ ேல

மதிேகடான காரியத்ைதச் ெசய்தப யினால்,

அவ ம் அவ க் ண்டான அைனத் ம்

அக்கினியில் ட்ெடரிக்கப்படேவண் ம்

என்றார். ௧௬ ேயா வா அதிகாைலயில்

எ ந்தி ந் , இஸ்ரேவலர்கைளக் ேகாத்திரம்

ேகாத்திரமாக வரச்ெசய்தான்; அப்ெபா ,

தாவின் ேகாத்திரம் ற க்கப்பட்ட .

௧௭ அவன் தாவின் வம்சங்கைள

வரச்ெசய்தேபா , ேசராகியர்களின் வம்சம்

ற க்கப்பட்ட ; அவன் ேசராகியர்களின்

வம்சத்ைதப் ேபர்ேபராக வரச்ெசய்தேபா ,

சப்தி ற க்கப்பட்டான். ௧௮ அவ ைடய

ட்டாைரஅவன் ேபர்ேபராக வரச்ெசய்தேபா ,

தா ேகாத்திரத்தின் ேசராகின் மகனாகிய

சப்திக் ப் பிறந்த கர் யின் மகன் ஆகான்

ற க்கப்பட்டான். ௧௯ அப்ெபா

ேயா வா ஆகாைன ேநாக்கி: மகேன,

இப்ெபா இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ மகிைமப்ப த் , அவ க்

ன்பாக அற க்ைகெசய் , ெசய்தைத

எனக் ச் ெசால் ; அைத எனக்

மைறக்காேத என்றான். ௨0 அப்ெபா

ஆகான் ேயா வா க் ம ெமாழயாக:
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உண்ைமயாகேவ நான் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் விேராதமாகப்

பாவம் ெசய்ேதன்; இன்னின்ன விதமாகச்

ெசய்ேதன். ௨௧ெகாள்ைளயிேல ேநர்த்தியான

ஒ பாபிேலானிய சால்ைவைய ம்,

200 ெவள்ளிச் ேசக்கைல ம், 550 கிராம்

நிைற ள்ள ஒ தங்கக் கட் ைய ம்

நான் கண் , அைவகைள ஆைசப்பட்

எ த் க்ெகாண்ேடன்; இேதா, அைவகள்

என் டாரத்தின் ந வில் நிலத்திற் ள்

ைதக்கப்பட் க்கிற , ெவள்ளி அதற்

அ யில் இ க்கிற என்றான். ௨௨ உடேன

ேயா வாஆட்கைளஅ ப்பினான்;அவர்கள்

டாரத்திற் ஓ னார்கள்; அவ ைடய

டாரத்தில் அ ைதக்கப்பட் ந்த ,

ெவள்ளி ம் அதின் ழ் இ ந்த . ௨௩

அைவகைளக் டாரத்தின் ந வி ந்

எ த் , ேயா வாவிட ம் இஸ்ரேவல்

மக்கள் எல்ேலாரிட ம் ெகாண் வந் ,

ெயேகாவா ைடயச கத்தில்ைவத்தார்கள்.

௨௪அப்ெபா ேயா வா ம் இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் ேசராகின் மகனாகியஆகாைன ம்,

அந்தெவள்ளிைய ம், சால்ைவைய ம், ெபான்

கட் ைய ம், அவ ைடய மகன்கைள ம்,

மகள்கைள ம்,அவ ைடயமா கைள ம்,

க ைதகைள ம், ஆ கைள ம், அவ ைடய

டாரத்ைத ம், அவ க் ண்டான

அைனத்ைத ம் எ த் , ஆேகார்

பள்ளத்தாக்கிற் க் ெகாண் ேபானார்கள்.
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௨௫ அங்ேக ேயா வா: எங்கைளக்

கலங்கச்ெசய்த என்ன? இன் ெயேகாவா

உன்ைனக் கலங்கச்ெசய்வார் என்றான்;

அப்ெபா இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

அவன்ேமல் கல்ெலற ந் , அைவகைள

அக்கினியில் ட்ெடரித் , கற்களினால்

; ௨௬ அவன்ேமல் இந்தநாள்வைரக் ம்

இ க்கிற ெபரிய கற் வியைலக்

வித்தார்கள்; இப்ப ேய ெயேகாவா தம

க ங்ேகாபத்ைதவிட் மாறனார்; ஆகேவ

அந்த இடம் இந்தநாள்வைரக் ம் ஆேகார்

பள்ளத்தாக் என்னப்ப ம்.

௮

அப்ெபா ெயேகாவா ேயா வாைவ

ேநாக்கி: பயப்படாம ம் கலங்காம ம் இ ;

த்த மக்கள் அைனவைர ம் ட் க்ெகாண்

எ ந் , ஆ பட்டணம்வைரக் ம்

ேபா, இேதா, ஆ யின் ராஜாைவ ம்.

அவ ைடய மக்கைள ம் அவ ைடய

பட்டணத்ைத ம் அவ ைடய நாட்ைட ம்

உன் ைகயிேல ஒப் க்ெகா த்ேதன். ௨

எரிேகா க் ம் அதின் ராஜா க் ம்

ெசய்த ேபால,ஆ க் ம்அதின் ராஜா க் ம்

ெசய்யக்கடவாய்; அதில் ெகாள்ைளயிட்டப்

ெபா ட்கைள ம் ம க வன்கைள ம்

உங்க க் க் ெகாள்ைளயாக

எ த் க்ெகாள்ளலாம், பட்டணத்திற் ப்

பின் றத்திேல இரகசியப்பைடைய ைவ

என்றார். ௩ அப்ெபா ஆ யின்

பைடெய த் ப் ேபாக, ேயா வா ம்
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எல்லா த்தமனிதர்க ம் எ ந்

றப்பட்டார்கள்; ேயா வா த்த ரர்களான

ப்பதாயிரம்ேபைரத் ேதர்ந்ெத த் , இரவிேல

அவர்கைள அ ப்பி, ௪ அவர்க க் க்

கட்டைளயிட்ட என்னெவன்றால்:

ங்கள் பட்டணத்தின் பின் றத்திேல

ஒளிந்தி க்கேவண் ம்; பட்டணத்ைதவிட்

ெவ ரம் ேபாகாமல், எல்ேலா ம்

ஆயத்தமாகஇ ங்கள். ௫நா ம் என்ேனா

இ க்கிற எல்லா மக்க ம் பட்டணத்திற்

அ கில் ெந ங்கி வ ேவாம்; அவர்கள்

ன் ேபாலஎங்க க் எதிராகப் றப்பட்

வ ம்ேபா , அவர்க க் ன்னாக நாங்கள்

ஓ ப்ேபாேவாம். ௬ அப்ெபா அவர்கள்;

ன் ேபாலேவ நமக் ன்பாக ேதாற்

ஓ ப்ேபாகிறார்கள் என் ெசால் , எங்கைளத்

ரத்தப் றப்ப வார்கள்; நாங்கேளா

அவர்கைளப் பட்டணத்ைதவிட் ெவளிேய

வரப்பண் ம்வைரக் ம், அவர்க க்

ன்பாக ஓ ேவாம். ௭ அப்ெபா

ங்கள் மைறவி ந் எ ம்பிவந் ,

பட்டணத்ைதப் பி க்கேவண் ம்;

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாஅைத

உங்க ைடயைககளில் ஒப் க்ெகா ப்பார். ௮

ங்கள் பட்டணத்ைதப் பி க் ம்ேபா , அைதத்

க்ெகா த்திப்ேபா ங்கள்; ெயேகாவா ைடய

ெசாற்ப ெசய் ங்கள்; இேதா, நான்

உங்க க் க் கட்டைளயிட் க்கிேறன் என்

ெசால் , ௯ அவர்கைள அ ப்பினான்;
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அவர்கள் ேபாய், ெபத்ேத க் ம் ஆ க் ம்

ந ேவ,ஆ க் ேமற்கில் ஒளிந்தி ந்தார்கள்;

ேயா வாஅன் இர மக்க டன் தங்கினான்.

௧0 அதிகாைலயில் ேயா வா எ ந்தி ந் ,

மக்கைள எண்ணிப்பார்த் , இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்கேளா மக்க க் ன்ேப நடந் ,

ஆ யின் ேமல் பைடெய த்தான். ௧௧

அவேனா இ ந்த த்த மக்கள் எல்ேலா ம்

நடந் , பட்டணத்திற் அ ேகவந் ேசர்ந் ,

ஆ க் வடக்ேக காம ட்டார்கள்;

அவர்க க் ம் ஆ க் ம் ந ேவ ஒ

பள்ளத்தாக் இ ந்த . ௧௨ அவன்

ஏறக் ைறயஐயாயிரம் ேபைரப் பிரித்ெத த் ,

அவர்கைளெபத்ேத க் ம்ஆ க் ம் ந ேவ

பட்டணத்திற் ேமேல இரகசியப்பைடயாக

ைவத்தான். ௧௩பட்டணத்திற் வடக்ேக இ ந்த

எல்லா ேசைனைய ம் பட்டணத்திற்

ேமற்ேக ஒளிந்தி க்கிறவர்கைள ம்

ஒ ங் ெசய்தபின் , ேயா வா அன் இர

பள்ளத்தாக்கிற் ப் ேபாயி ந்தான். ௧௪

ஆ யின் ராஜாஅைதக் கண்டேபா ,அவ ம்

பட்டணத்தின் மனிதர்களாகியஅவ ைடய

எல்லா மக்க ம் ரிதப்பட் , அதிகாைலயிேல

ற த்த ேவைளயில் இஸ்ரேவலர்க க்

எதிேர த்தம்ெசய்ய சமெவளிக் ேநராகப்

றப்பட்டார்கள்; பட்டணத்திற் ப்

பின்னாேல தன்ைனத் தாக் வதற்காக

இரகசியப்பைட ைவக்கப்பட் க்கிறைத

அவன்அறயாம ந்தான். ௧௫ ேயா வா ம்
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இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் அவர்க க்

ன்னாக ற ந் , வனாந்திரத்திற் ப்

ேபாகிற வழ ேய ஓ ப்ேபானார்கள். ௧௬

அப்ெபா பட்டணத்திற் ள் இ ந்த மக்கள்

எல்ேலா ம் அவர்கைளத் ரத் ம்ப

ப்பிட் க்ெகாண் ேயா வாைவப்

பின்ெதாடர்ந் பட்டணத்ைத விட் ப்

றப்பட்டார்கள். ௧௭ஆ யி ம் ெபத்ேத ம்

இஸ்ரேவலர்கைளப் பின்ெதாடராத

மனிதன் இ ந்ததில்ைல; பட்டணத்ைதத்

திறந் ைவத் விட் , இஸ்ரேவலர்கைளத்

ரத்திக்ெகாண் ேபானார்கள். ௧௮

அப்ெபா ெயேகாவா ேயா வாைவ

ேநாக்கி: உன் ைகயில் இ க்கிற ஈட் ைய

ஆ க் ேநராக ட் ; பட்டணத்ைத உன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என்றார்;

அப்ப ேய ேயா வா தன் ைகயில் இ ந்த

ஈட் ையப் பட்டணத்திற் ேநராக

ட் னான். ௧௯ அவன் தன் ைகைய

ட் ன டேன, ஒளிந்தி ந்தவர்கள் ேவகமாகத்

தாங்கள் இ ந்த இடத்தி ந் எ ம்பி

ஓ , பட்டணத்திற் வந் , அைதப்

பி த் , விரத்ேதா பட்டணத்ைதத்

க்ெகா த்தினார்கள். ௨0 ஆ யின்

மனிதர்கள் பின்ேநாக்கிப் பார்த்தேபா ,

இேதா, பட்டணத்தின் ைக ஆகாயத்தில்

எ ம் கிறைதக் கண்டார்கள்; அப்ெபா

அங் ம் இங் ம் ஓ ப்ேபாகிறதற்

அவர்க க் இடம் இல்லாமல்ேபான ;
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வனாந்திரத்திற் ஓ ன மக்கள் தங்கைளப்

பின்ெதாடர்ந்தவர்கைள ேநாக்கித்

தி ம்பினார்கள். ௨௧ ஒளிந்தி ந்தவர்கள்

பட்டணத்ைதப் பி த்தைத ம்,

பட்டணத்தின் ைக எ ம் கிறைத ம்,

ேயா வா ம் இஸ்ரேவலர்க ம்

பார்த்தேபா , தி ம்பிக்ெகாண் ,

ஆ யின் மனிதர்கைள றய த்தார்கள்.

௨௨ பட்டணத்தி ந்தவர்க ம்

அவர்க க் எதிர்ப்பட்டதினால், சிலர்

இந்தப்பக்கத்தி ம் சிலர்அந்தப்பக்கத்தி ம்

இ ந்த இஸ்ரேவலர்களின் ந ேவ

அகப்பட் க்ெகாண்டார்கள்; ஆகேவ,

அவர்களில் ஒ வ ம் தப்பிப்ேபாகாதப க்

அவர்கைள ெவட் ப்ேபாட் , ௨௩ ஆ யின்

ராஜாைவ உயிேரா பி த் , ேயா வாவிடம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௪ இஸ்ரேவலர்கள்

வனாந்திரெவளியிேல தங்கைளத் ரத்தின

ஆ யின் கைளெயல்லாம் ெவட் த்

ர்ந்தேபா ம், அவர்கள் அைனவ ம்

அழ ம்வைர பட்டயக்க க்கினால்

வி ந் இறந்தேபா ம், இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் ஆ க் த் தி ம்பி, அைதப்

பட்டயக்க க்கினால் அழ த்தார்கள். ௨௫

அந்த நாளிேல ஆ ம் ெபண் மாக

ஆ யின் மனிதர்கள் எல்ேலா ம் 12,000

ேபர் மரித்தார்கள். ௨௬ ஆ யின்

கைளெயல்லாம்அழ த் த் ம்வைரக் ம்,

ேயா வா ஈட் ைய ட் க்ெகாண் ந்த
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தன் ைகைய மடக்கவில்ைல.

௨௭ ெயேகாவா ேயா வாவிற் க்

கட்டைளயிட்ட வார்த்ைதயின்ப ,

ம க வைன ம் அந்தப் பட்டணத்தில்

ெகாள்ைளயிட்டைவகைள ம் மட் ம்

இஸ்ரேவலர்கள் எ த் க்ெகாண்டார்கள்.

௨௮ ேயா வா ஆ ையச் ட்ெடரித் ,

அைத இந்த நாள்வைரக் ம் இ க்கிறப

என்ைறக் ம் பாழாய்க்கிடக் ம் மண்ேமடாக்கி,

௨௯ ஆ யின் ராஜாைவ ஒ மரத்திேல

க்கி, மாைலேநரம்வைரக் ம் அதிேல

ெதாங்கவிட்டான்; ரியன் மைறந்தபின்

ேயா வாஅவ ைடயஉடைலமரத்ைதவிட்

இறக்கச் ெசான்னான்; அைதப் பட்டணத்தின்

வாச ல் ேபாட் , இந்த நாள்வைரக் ம்

இ க்கிற ெபரிய கற் வியைல அதின்ேமல்

வித்தார்கள். ௩0 அப்ெபா ேயா வா:

ெயேகாவாவின் ஊழயக்காரனாகிய ேமாேச

இஸ்ரேவல் மக்க க் க் கட்டைளயிட்டப ம்,

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண த்தகத்தில்

எ தியி க்கிறப ம், ஏபால்

மைலயில் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் இ ம் ஆ தம் படாத

க்கற்களால் ஒ ப டத்ைதக்

கட் னான். ௩௧அதின்ேமல் ெயேகாவா க்

சர்வாங்க தகனப கைளச் ெச த்தி,

சமாதானப கைள ம்ெச த்தினார்கள். ௩௨

இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாக ேமாேச

எ தியி ந்த நியாயப்பிரமாணத்ைத
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அவன் அங்ேக கற்களில் எ தினான். ௩௩

இஸ்ரேவல் மக்கைள ஆ ர்வதிப்பதற்காக

ெயேகாவாவின் தாசனாகிய ேமாேச த ல்

கட்டைளயிட் ந்தப ேய, இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம், அவர்க ைடய ப்பர்க ம்,

அதிகாரிக ம், நியாயாதிபதிக ம்,

அந்நியர்க ம்,இஸ்ரேவ ல்பிறந்தவர்க ம்

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ையச் மக்கிற ேலவியர்களான

ஆசாரியர்க க் ன்பாக, ெபட் க்

இ றத்தி ம், பாதிப்ேபர் ெகரி ம்

மைலக் எதிர் றமாக ம், பாதிப்ேபர்

ஏபால் மைலக் எதிர் றமாக ம்

நின்றார்கள். ௩௪ அதற் ப்பின்

அவன் நியாயப்பிரமாண த்தகத்தில்

எ தியி க்கிறப நியாயப்பிரமாணத்தில்

ெசால் ய ஆ ர்வாத ம் சாப மாகிய

எல்லா வார்த்ைதகைள ம் வாசித்தான். ௩௫

ேமாேச கட்டைளயிட்ட எல்லாவற்ற ம்

ேயா வா இஸ்ரேவ ன் ச்சைபக் ம்,

ெபண்க க் ம், பிள்ைளக க் ம்,

அவர்க க் ள் வாழ்ந்த அந்நியர்க க் ம்

ன்பாக, ஒ வார்த்ைதைய ம் விடாமல்

வாசித்தான்.

௯

ேயார்தான் நதிக் ேமற் திைசயி ள்ள

மைலகளி ம் பள்ளத்தாக் களி ம்

பேனா க் எதிரான மத்திய தைர

ச த்திரத்தின் கைரேயாரெமங் ள்ள

ஏத்தியர்க ம், எேமாரியர்க ம்,
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கானானியர்க ம், ெபரிசியர்க ம்,

ஏவியர்க ம், எ சியர்க ம்

அவர்க ைடய எல்லா ராஜாக்க ம்

அைதக் ேகள்விப்பட்டேபா , ௨ அவர்கள்

ஒ மனப்பட் , ேயா வாேவா ம்

இஸ்ரேவலர்கேளா ம் த்தம்ெசய்யஒன்றாகக்

னார்கள். ௩ எரிேகா க் ம் ஆ க் ம்

ேயா வா ெசய்தைதக் கிபிேயானின் கள்

ேகள்விப்பட்டேபா , ௪ ஒ தந்திரமான

ேயாசைனெசய் , தங்கைளப் ேதச

பிரதிநிதிகைளப் ேபாலக்காண்பித் , பைழய

சாக் ப் ைபகைள ம், ற ம் ெபாத்த மான

பைழய திராட்ைசரசத் ேதால்ைபகைள ம்

தங்க ைடய க ைதகள்ேமல் ைவத் , ௫

ப பார்க்கப்பட்ட பைழயகாலணிகைளத்

தங்க ைடய கால்களில் அணிந் , பைழய

உைடகைளஉ த்திக்ெகாண்டார்கள்; வழ க்

அவர்கள் ெகாண் ேபானஅப்பங்கெளல்லாம்

உலர்ந்த ம் சணம் த்த மாகஇ ந்த . ௬

அவர்கள் கில்கா ல் இ க்கிற டாரத்திற்

ேயா வாவிடம் ேபாய், அவைன ம் இஸ்ரேவல்

மனிதர்கைள ம் ேநாக்கி: நாங்கள்

ரேதசத்தி ந் வந்தவர்கள், எங்கேளா

உடன்ப க்ைகெசய் ங்கள் என்றார்கள். ௭

அப்ெபா இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அந்த

ஏவியர்கைள ேநாக்கி: ங்கள் எங்கள் ந விேல

யி க்கிறவர்கள்; நாங்கள் எப்ப

உங்க டன் உடன்ப க்ைக ெசய்ய ம்

என்றார்கள். ௮ அவர்கள் ேயா வாைவ
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ேநாக்கி: நாங்கள் உமக் அ ைமகள்

என்றார்கள்; அதற் ேயா வா: ங்கள்

யார், எங்ேகயி ந் வந் ர்கள் என்

ேகட்டான். ௯அதற் அவர்கள்: உம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதக்

ேகள்விப்பட் , உம அ யார்களாகிய

நாங்கள் ெவ ரேதசத்தி ந் வந்ேதாம்;

அவ ைடய கழ்ச்சிைய ம்,அவர் எகிப்திேல

ெசய்த எல்லாவற்ைற ம், ௧0 அவர்

எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய ேகா ம்

அஸ்தேராத்தி ந்த பாசானின் ராஜாவாகிய

ஓ ம் என்கிற ேயார்தா க் ம றத்தி ந்த

எேமாரியர்களின் இரண் ராஜாக்க க் ம்

ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் ேகள்விப்பட்ேடாம். ௧௧

ஆகேவ, எங்கள் ப்பர்க ம் எங்கள்

ேதசத்தின் கெளல்ேலா ம் எங்கைள

ேநாக்கி: உங்க ைடய ைககளில் வழ க்

ஆகாரம் எ த் க்ெகாண் , அவர்க க்

எதிர்ெகாண் ேபாய், அவர்களிடம்: நாங்கள்

உங்க ைடய அ யார்கள், எங்கேளா

உடன்ப க்ைக ெசய்யேவண் ம் என்

ெசால்லச்ெசான்னார்கள். ௧௨ உங்களிடம்

வர நாங்கள் றப்ப கிற அன்ேற,

எங்க ைடய வழ ப்பிரயாணத்திற் இந்த

அப்பத்ைதச் டச் ட எங்கள் ட் ந்

எ த் க்ெகாண் வந்ேதாம்; இப்ெபா ,

இேதா, உலர்ந் சணம் த்தி க்கிற .

௧௩ நாங்கள் இந்தத் திராட்ைசரசத்

ேதால்ைபகைள நிரப் ம்ேபா திதாக
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இ ந்த ;ஆனா ம், இேதா, கிழ ந் ேபான ;

எங்கள்உைடக ம், காலணிக ம் ெந ந் ர

பிரயாணத்தினாேல பைழயதாகப்ேபான

என்றார்கள். ௧௪அப்ெபா இஸ்ரேவலர்கள்:

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக் ேகட்காமல்

அவர்க ைடய உண ப்பதார்த்தங்களிேல

சிற வாங்கிக்ெகாண்டார்கள். ௧௫ ேயா வா

அவர்கேளா சமாதானம்ெசய் , அவர்கைள

உயிேரா காப்பாற் ம் உடன்ப க்ைகைய

அவர்கேளா ெசய்தான்; அதற்காக

சைபயின் பிர க்கள் அவர்க க்

வாக் க்ெகா த்தார்கள். ௧௬ அவர்கேளா

உடன்ப க்ைகெசய் , ன் நாட்கள்

ெசன்றபின் , அவர்கள் தங்க ைடய

அயலகத்தார்கள் என் ம் தங்கள்

ந வில் யி க்கிறவர்கள் என் ம்

ேகள்விப்பட்டார்கள். ௧௭ இஸ்ரேவல் மக்கள்

பிரயாணம்ெசய் ம்ேபா , ன்றாம் நாளில்

அவர்கள் பட்டணங்க க் வந்தார்கள்;

அந்தப் பட்டணங்கள் கிபிேயான், ெகபிரா,

ேபேராத், ரியாத்ெயயா ம் என்பைவகள்.

௧௮ சைபயின் பிர க்கள் அவர்க க்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

நாமத்தில் ஆைணயிட் ந்தப யால்,

இஸ்ரேவல் மக்கள் அவர்கைளத்

தாக்கவில்ைல; ஆனா ம் சைபயார்கள்

எல்ேலா ம் பிர க்க க் எதிராக

த்தார்கள். ௧௯அப்ெபா எல்லா

பிர க்க ம், சைபயார்கள் அைனவைர ம்
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ேநாக்கி: நாங்கள் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய நாமத்தில் அவர்க க்

வாக் க்ெகா த்ேதாம்; ஆகேவ அவர்கைள

நாம் ெதாடக் டா . ௨0 க ங்ேகாபம்

நம்ேமல் வராதப க் , நாம் அவர்க க் க்

ெகா த்த வாக்கின்ப நாம் அவர்கைள

உயிேரா ைவத் , அவர்க க் ஒன்

ெசய்ேவாம். ௨௧ பிர க்களாகிய நாங்கள்

அவர்க க் ச் ெசான்னப அவர்கள்

உயிேரா ந் , சைபயார்கள் எல்ேலா க் ம்

விற ெவட் கிறவர்களாக ம், தண் ர்

எ க்கிறவர்களாக ம் இ ங்கள் என்

பிர க்கள் அவர்களிடம் ெசான்னார்கள். ௨௨

பின் ேயா வாஅவர்கைளஅைழத் : ங்கள்

எங்கள் ந வில் யி க் ம்ேபா : நாங்கள்

உங்க க் ெவ ரமாக இ க்கிறவர்கள்

என் ெசால் , எங்கைளஏமாற்றய ஏன்?

௨௩இப்ெபா ம் ங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள்;

என் ேதவ ைடய ஆலயத்திற்

விற ெவட் கிறவர்க ம், தண் ர்

எ க்கிறவர்க மான ேவைலக்காரர்களாக

இ ப் ர்கள்; இந்த ேவைல உங்கைளவிட்

ங்கா என்றான். ௨௪அவர்கள் ேயா வா க்

ம ெமாழயாக: ேதசத்ைதெயல்லாம்

உங்க க் ஒப் க்ெகா க்க ம், ேதசத்தின்

கைளெயல்லாம் உங்க க் ன்பாக

அழ க்க ம் உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

தம ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்ட உம அ யார்க க்
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நிச்சயமாகேவ அறவிக்கப்பட்டதினால்,

நாங்கள் எங்க ைடய வ க்காக

உங்க க் மக ம் பயந் , இந்தக்

காரியத்ைதச் ெசய்ேதாம். ௨௫இப்ேபா ம், இேதா,

உம ைககளில் இ க்கிேறாம், உம் ைடய

பார்ைவக் நன்ைம ம் நியாய மாகத்

ேதான் கிறப எங்க க் ச் ெசய் ம்

என்றார்கள். ௨௬ அப்ப ேய ேயா வா

அவர்க க் ச் ெசய் , இஸ்ரேவல் மக்கள்

அவர்கைளக் ெகான் ேபாடாதப ,

அவர்கைள இவர்கள் ைககளி ந்

தப் வித்தான். ௨௭ இந்தநாள்வைர

இ க்கிறப ேய, அந்தநாளில் அவர்கைளச்

சைபக் ம், ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள் ம்

இடத்தி க் ம்அவ ைடயப டத்திற் ம்

விற ெவட் கிறவர்களாக ம், தண் ர்

எ க்கிறவர்களாக ம்ைவத்தான்.

௧0

ேயா வாஆ ையப் பி த் , வ ம்

அழ த் , எரிேகாவிற் ம்அதின் ராஜாவிற் ம்

ெசய்தப , ஆ க் ம் அதின் ராஜாவிற் ம்

ெசய்தைத ம், கிபிேயானின் கள்

இஸ்ரேவலர்கேளா சமாதானம்ெசய்

அவர்க க் ள் யி க்கிறைத ம்,

எ சேலம ன் ராஜாவாகிய அேதானிேசேதக்

ேகள்விப்பட்டேபா , ௨ கிபிேயான்,

ராஜதானி பட்டணங்களில் ஒன்ைறப்ேபால

ெபரிய பட்டண ம், ஆ ையவிட

ெபரிய மாக இ ந்தப யினா ம், அதின்

மனிதர்கள் எல்ேலா ம் பலசா களாக
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இ ந்தப யினா ம், ம க ம் பயந்தார்கள். ௩

ஆகேவ, எ சேலம ன் ராஜாவாகிய

அேதானிேசேதக் எபிேரானின் ராஜாவாகிய

ஓகா க் ம், யர் த்தின் ராஜாவாகிய

ரா க் ம், லா சின் ராஜாவாகிய

யப்பியா க் ம், எக்ேலானின் ராஜாவாகிய

ெத க் ம் ஆள் அ ப்பி: ௪ நாங்கள்

கிபிேயாைனத் தாக் ம்ப , ங்கள் என்னிடம்

வந் , எனக் உதவிெசய் ங்கள்;

அவர்கள் ேயா வாேவா ம், இஸ்ரேவல்

மக்கேளா ம் சமாதானம் ெசய்தார்கள் என்

ெசால் ய ப்பினான். ௫ அப்ப ேய

எ சேலம ன் ராஜா, எபிேரானின் ராஜா,

யர் த்தின் ராஜா, லா சின் ராஜா, எக்ேலானின்

ராஜா என்கிற எேமாரியர்களின் ஐந்

ராஜாக்க ம் க்ெகாண் , அவர்க ம்

அவர்க ைடய எல்லா ேசைனக ம்

ேபாய், கிபிேயா க் ன்பாக காம ட் ,

அதின்ேமல் த்தம்ெசய்தார்கள். ௬

அப்ெபா கிபிேயானின் மனிதர்கள்

கில்கா ல் இ க்கிற காம ற் ேயா வாவிடம்

ஆள் அ ப்பி: உம அ யார்கைளக்

ைகவிடாமல், க்கிரமாக எங்களிடம் வந் ,

எங்கைளக் காப்பாற்ற , எங்க க்

உதவிெசய் ம்; மைல ேதசங்களிேல

யி க்கிற எேமாரியர்களின் ராஜாக்கள்

எல்ேலா ம் எங்க க் விேராதமாகக்

னார்கள் என் ெசால்லச் ெசான்னார்கள்.

௭ உடேன ேயா வா ம் அவேனா
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எல்லா த்தமனிதர்க ம், எல்லா

பராக்கிரமசா க ம் கில்கா ந்

ேபானார்கள். ௮ ெயேகாவா ேயா வாைவ

ேநாக்கி: அவர்க க் ப் பயப்படாேத; உன்

ைககளில் அவர்கைள ஒப் க்ெகா த்ேதன்;

அவர்களில் ஒ வ ம் உனக் ன்பாக

நிற்பதில்ைல என்றார். ௯ ேயா வா

கில்கா ந் இர வ ம் நடந் ,

தி ெரன் அவர்கள்ேமல் வந் விட்டான். ௧0

ெயேகாவாேவா அவர்கைள இஸ்ரேவ க்

ன்பாகக் கலங்கச்ெசய்தார்; ஆகேவ

அவர்கைளக் கிபிேயானிேல மகா

பயங்கரமாகத் தாக்கி, ெபத்ெதாேரா க் ப்

ேபாகிற வழயிேல ரத்தி, அெசக்கா மற் ம்

மக்ெகதாவைரக் ம் றய த்தார்கள்.

௧௧ அவர்கள் ெபத்ெதாேரானி ந்

இறங் கிற வழயிேல இஸ்ரேவ க் ன்பாக

ஓ ப்ேபா ம்ேபா , அெசக்காவைரக் ம்

ஓ கிற அவர்கள்ேமல் ெயேகாவா

வானத்தி ந் ெபரிய கல்மைழகைள

விழச்ெசய்தார், அவர்கள் இறந்தார்கள்;

இஸ்ரேவல் மக்க ைடய பட்டயத்தால்

ெகால்லப்பட்டவர்கைளவிட கல்மைழயினால்

இறந்தவர்கள் அதிகமாக இ ந்தார்கள். ௧௨

ெயேகாவா எேமாரியர்கைள இஸ்ரேவல்

மக்க க் ன்பாக ஒப் க்ெகா க்கிறஅந்த

நாளிேல, ேயா வா ெயேகாவாைவ ேநாக்கிப்

ேபசி, பின் இஸ்ரேவ ன் கண்க க்

ன்பாக: ரியேன, கிபிேயான்ேம ம்,
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சந்திரேன, ஆயேலான் பள்ளத்தாக்கின்ேம ம்

நில் ங்கள் என்றான். ௧௩அப்ெபா மக்கள்

தங்க ைடய எதிரிக க் திையச்

சரிக்கட் ம்வைரக் ம் ரியன் நின்ற ,

சந்திர ம் நின்ற ; இ யாேசரின் த்தகத்தில்

எ தியி க்கவில்ைலயா; அப்ப ேய ரியன்

மைறவதற் த் ரிதப்படாமல், ஏறக் ைறய

ஒ பகல் வ ம் ந வானத்தில் நின்ற .

௧௪ இப்ப க் ெயேகாவா ஒ மனித ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்ட அந்த நாைளப்ேபான்ற

ஒ நாள் அதற் ன் ம் இல்ைல,

அதற் ப் பின் ம் இல்ைல; ெயேகாவா

இஸ்ரேவ க்காக த்தம்ெசய்தார். ௧௫பின்

ேயா வா இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேரா ம்

கில்கா ல் இ க்கிற காம ற் த்

தி ம்பினான். ௧௬அந்த ஐந் ராஜாக்க ம்

ஓ ப்ேபாய், மக்ெகதாவி க்கிற ஒ

ைகயில் ஒளிந் ெகாண்டார்கள். ௧௭ஐந்

ராஜாக்க ம் மக்ெகதாவி க்கிற ஒ

ைகயில் ஒளிந்தி ந் அகப்பட்டார்கள்

என் ேயா வாவிற் அறவிக்கப்பட்ட .

௧௮ அப்ெபா ேயா வா: ெபரிய

கற்கைளக் ைகயின் வாயிேல

ரட் ைவத் , அந்த இடத்தில் அவர்கைளக்

காவல்காக்க மனிதர்கைள நி த் ங்கள்.

௧௯ ங்கேளா நிற்காமல், உங்க ைடய

எதிரிகைளத் ரத்தி, அவர்க ைடய

பின்பைடகைள ெவட் ப்ேபா ங்கள்;

அவர்கைளத் தங்கள் பட்டணங்களிேல



ேயா வா 931

ைழயவிடாதி ங்கள்; உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவர்கைள

உங்க ைடய ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்

என்றான். ௨0 ேயா வா ம் இஸ்ரேவல்

மக்க ம் அவர்கைள மகா பயங்கரமாக

அவர்கள் வ ம் அழ ம்வைரக் ம்

தாக்கினார்கள்;அவர்களில் தியானவர்கள்

பா காப்பான பட்டணங்க க் ள்

ந்தார்கள். ௨௧ மக்கெளல்ேலா ம்

கமாக மக்ெகதாவி க்கிற காம ேல,

ேயா வாவிடம் தி ம்பிவந்தார்கள்; இஸ்ரேவல்

மக்க க் விேராதமாக ஒ வ ம் தன் நாைவ

அைசக்கவில்ைல. ௨௨அப்ெபா ேயா வா:

ைகயின் வாையத் திறந் , அந்த ஐந்

ராஜாக்கைள ம் அந்தக் ைகயி ந்

என்னிடம் ெவளிேய ெகாண் வா ங்கள்

என்றான். ௨௩ அவர்கள் அப்ப ேய ெசய் ,

எ சேலம ன் ராஜா ம், எபிேரானின்

ராஜா ம், யர் த்தின் ராஜா ம், லா சின்

ராஜா ம், எக்ேலானின் ராஜா மாகிய

அந்த ஐந் ராஜாக்கைள ம் அந்தக்

ைகயி ந் ெவளிேயஅவனிடத்திற் க்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௪ அவர்கைள

ேயா வாவிடம் ெகாண் வந்தேபா , ேயா வா

இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அைனவைர ம்

அைழத் , தன்ேனா வந்த த்தமனிதர்களின்

அதிகாரிகைள ேநாக்கி: ங்கள் அ கில் வந் ,

உங்கள் கால்கைள இந்த ராஜாக்க ைடய

க த் களின்ேமல் ைவ ங்கள் என்றான்;
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அவர்கள் அ கில் வந் , தங்க ைடய

கால்கைள அவர்கள் க த் களின்ேமல்

ைவத்தார்கள். ௨௫ அப்ெபா ேயா வா

அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள் பயப்படாம ம்

கலங்காம ம் பலமாக ம் திடமனதாக ம்

இ ங்கள்; ங்கள் த்தம்ெசய் ம்

உங்க ைடயஎதிரிக க்ெகல்லாம் ெயேகாவா

இப்ப ேய ெசய்வார் என்றான். ௨௬

அதற் ப்பின் ேயா வா அவர்கைள

ெவட் க் ெகான் , ஐந் மரங்களிேல

க்கிப்ேபாட்டான்; மாைலேநரம்வைரக் ம்

மரங்களில் ெதாங்கினார்கள். ௨௭ ரியன்

மைறகிற ேநரத்திேல, ேயா வா அவர்கைள

மரங்களி ந் இறக்கக்கட்டைளயிட்டான்.

அவர்கள்ஒளிந் ெகாண் ந்த ைகயிேல

அவர்கைளப் ேபாட் ; இந்தநாள்வைரக் ம்

இ க்கிறப ெபரிய கற்கைளக் ைகயின்

வாயிேலஅைடத்தார்கள். ௨௮அந்த நாளிேல

ேயா வா மக்ெகதாைவப் பி த் ,

அைதப் பட்டயத்தினால் அழ த் ,

அதின் ராஜாைவ ம் அதி ள்ள

மனிதர்கைள ம்எல்லாஉயிரினங்கைள ம்,

ஒ வைர ம் தியாக ைவக்காமல்,

அழ த் , எரிேகாவின் ராஜா க் ச்

ெசய்த ேபால, மக்ெகதாவின் ராஜா க் ம்

ெசய்தான். ௨௯ மக்ெகதாவி ந்

ேயா வா இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேரா ம்

ப்னா க் ப் றப்பட் , ப்னாவின்ேமல்

த்தம்ெசய்தான். ௩0 ெயேகாவா அைத ம்
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அதின் ராஜாைவ ம் இஸ்ரேவ ன் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அைத ம் அதி ள்ள

எல்லா உயிரினங்கைள ம், ஒ வைர ம்

அதிேல தியாகைவக்காமல், பட்டயத்தினால்

அழ த் , எரிேகாவின் ராஜா க் ச்

ெசய்த ேபால,அதின் ராஜா க் ம் ெசய்தான்.

௩௧ ப்னாவி ந் ேயா வா இஸ்ரேவல்

அைனவேரா ம் லா க் ப் றப்பட் , அதற்

எதிேர காம ட் , அதின்ேமல் த்தம்ெசய்தான்.

௩௨ ெயேகாவா லா ைச இஸ்ரேவ ன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்; அைத

இரண்டாம் நாளிேல பி த் , ப்னா க் ச்

ெசய்த ேபால, அைத ம் அதி ள்ள

எல்லா உயிரினங்கைள ம் பட்டயத்தினால்

அழ த்தான். ௩௩ அப்ெபா ேகேசரின்

ராஜாவாகிய ஓராம் லா க் உதவிெசய் ம்ப

வந்தான்; ேயா வாஅவைன ம்அவ ைடய

மக்கைள ம், ஒ வ ம் தியாக

இல்லாதப , ெவட் ப்ேபாட்டான். ௩௪

லா சி ந் ேயா வா ம் இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவ ம் எக்ேலா க் ப் றப்பட் ,

அதற் எதிேர காம ட் , அதின்ேமல்

த்தம்ெசய் , ௩௫ அைத அந்த நாளிேல

பி த் , அைதப் பட்டயக்க க்கினால்

அழ த்தார்கள்; லா க் ச் ெசய்த ேபால,

அதி ள்ள எல்லா உயிரினங்கைள ம்

அந்த நாளிேல அழ த் ப்ேபாட்டான். ௩௬

பின் எக்ேலானி ந் ேயா வா ம்

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ மாக
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எபிேரா க் ப் றப்பட் , அதின்ேமல்

த்தம்ெசய் , ௩௭ அைதப் பி த் ,

எக்ேலா க் ச் ெசய்த ேபால, அைத ம்

அதின் ராஜாைவ ம் அதற் அ த்த

எல்லாப் பட்டணங்கைள ம் அதி ள்ள

எல்லா உயிரினங்கைள ம், ஒ வைர ம்

தியாக ைவக்காமல், பட்டயத்தினால்

அழ த்தார்கள்; அைத ம் அதி ள்ள எல்லா

உயிரினங்கைள ம் அழ த் ப்ேபாட்டான்.

௩௮ பின் ேயா வா இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவேரா ம் ெத க் த் தி ம்பிப்ேபாய்,

அதின்ேமல் த்தம்ெசய் , ௩௯ அைத ம்

அதின் ராஜாைவ ம்அைதச் ேசர்ந்த எல்லாப்

பட்டணங்கைள ம் பி த்தான்; அைவகைளப்

பட்டயத்தினால் அழ த் , அதி ள்ள

உயிரினங்கைளெயல்லாம், ஒ வைர ம்

தியாக ைவக்காமல், அழ த்தார்கள்;

எபிேரா க் ம் ப்னா க் ம்அைவகளின்

ராஜா க் ம் ெசய்த ேபால ெத க் ம்

அதின் ராஜா க் ம் ெசய்தான். ௪0இப்ப ேய

ேயா வா மைலத்ேதசம் அைனத்ைத ம்

ெதன்ேதசத்ைத ம் சம மைய ம்

ர்ப்பாய்ச்சலானஇடங்கைள ம்அைவகளின்

எல்லா ராஜாக்கைள ம், ஒ வைர ம்

தியாகைவக்காமல்அழ த் , இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகியெயேகாவாகட்டைளயிட்டப ேய,

வாச ள்ளஎல்லாவற்ைற ம்அழ த் , ௪௧

காேதஸ்பர்ேனயா வங்கிக் காசாவைர

இ க்கிறைத ம் கிபிேயான்வைர இ க்கிற
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ேகாேசன் ேதசம் அைனத்ைத ம் அழ த்தான்.

௪௨ அந்த ராஜாக்கள் எல்ேலாைர ம்

அவர்க ைடய ேதசத்ைத ம் ேயா வா

ஒேர சமயத்தில் பி த்தான்; இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா இஸ்ரேவ க்காக

த்தம்ெசய்தார். ௪௩ பின் ேயா வா

இஸ்ரேவலர்கள்அைனவேரா ம் கில்கா ல்

இ க்கிற காம ற் த் தி ம்பினான்.

௧௧

ஆத்ேசாரின் ராஜாவாகிய யா ன்

அைதக் ேகள்விப்பட்டேபா , அவன்

மாேதானின் ராஜாவாகிய ேயாபாபிட ம்,

சிம்ேரானின் ராஜாவிட ம், அக்சாபின்

ராஜாவிட ம், ௨ வடக்ேக இ க்கிற

மைலகளி ம் கின்னேரத்திற் த் ெதற்ேக

இ க்கிற நாட் ப் றத்தி ம் சம மயி ம்

ேமற் எல்ைலயாகிய ேதாரி ம் இ க்கிற

ராஜாக்களிட ம், ௩ கிழக்ேக ம், ேமற்ேக ம்

இ க்கிற கானானியர்களிட ம், மைலகளில்

இ க்கிற எேமாரியர்கள், ஏத்தியர்கள்,

ெபரிசியர்கள், எ சியர்களிட ம், எர்ேமான்

மைலயின் அ யிேல மஸ்பா ேதசத்தில்

இ க்கிற ஏவியர்களிட ம் ஆள்

அ ப்பினான். ௪ அவர்கள் கடற்கைர

மணைலப்ேபால ஏராளமான மக்களாகிய

தங்க ைடய எல்லா ேசைனகேளா ம்,

ஏராளமான திைரகேளா ம் இரதங்கேளா ம்

றப்பட்டார்கள். ௫ இந்த ராஜாக்கள்

எல்ேலா ம் , இஸ்ரேவலர்கேளா

த்தம்ெசய்யவந் , ேமேராம் என்கிற ஏரியின்
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அ கில் ஏகமாக காம ட்டார்கள். ௬

அப்ெபா ெயேகாவா ேயா வாைவ

ேநாக்கி: அவர்க க் ப் பயப்படாேத;

நாைள இந்த ேநரத்திேல நான்

அவர்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவ க் ன்பாக

ெவட்டப்பட்டவர்களாக ஒப் க்ெகா ப்ேபன்;

அவர்க ைடய திைரகளின் திகால்

நரம் கைளஅ த் , அவர்கள் இரதங்கைள

அக்கினியால் ட்ெடரிப்பாய் என்றார். ௭

ேயா வா ம், அவேனா த்த மக்கள்

அைனவ ம், தி ெரன் ேமேராம்

ஏரியின் அ ேக இ க்கிற எதிரிகளிடம்

வந் , அவர்கைளத் தாக்கினார்கள். ௮

ெயேகாவா அவர்கைள இஸ்ரேவ ன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்; அவர்கைள

றய த் , ெபரிய ேதான்வைரக் ம்

ம ஸ்ரேபாத்மா ம்வைரக் ம், கிழக்ேகஇ க்கிற

ம ஸ்ேப பள்ளத்தாக் வைரக் ம் ரத்தி,

அவர்களில் ஒ வ ம் தியில்லாதப ,

அவர்கைள ெவட் ப்ேபாட்டார்கள். ௯

ேயா வா ெயேகாவா தனக் ச் ெசான்னப

அவர்க க் ச் ெசய் , அவர்க ைடய

திைரகளின் திகால் நரம் கைளஅ த் ,

அவர்க ைடய இரதங்கைள அக்கினியால்

ட்ெடரித்தான். ௧0 அக்காலத்திேல

ேயா வா தி ம்பி, ஆத்ேசாைரப் பி த் ,

அதின் ராஜாைவப் பட்டயத்தினால்

ெவட் ப்ேபாட்டான்;ஆத்ேசார் ன்ேனஅந்த

ராஜ்யங்க க்ெகல்லாம் தைலைமயான
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பட்டணமாக இ ந்த . ௧௧ அதில்

இ ந்த உயிரினங்கைளெயல்லாம்

பட்டயத்தினால்ெவட் ,அழ த் ப்ேபாட்டான்;

வாச ள்ள ஒன் ம் தியானதில்ைல;

ஆத்ேசாைரேயாஅக்கினியால் ட்ெடரித்தான்.

௧௨ அந்த ராஜாக்க ைடய எல்லாப்

பட்டணங்கைள ம் அைவக ைடய

எல்லா ராஜாக்கைள ம் ேயா வா பி த் ,

பட்டயத்தினால் ெவட் , ெயேகாவா ைடய

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேச கட்டைளயிட்டப ,

அவர்கைள அழ த் ப்ேபாட்டான். ௧௩

ஆனா ம் தங்க ைடய ேமட் ன்ேமல்

இ ந்த பட்டணங்கைளெயல்லாம்

இஸ்ரேவலர்கள் ட்ெடரித் ப்ேபாடாமல்

ைவத்தார்கள்;ஆத்ேசாைரமாத்திரம் ேயா வா

ட்ெடரித் ப்ேபாட்டான். ௧௪ அந்தப்

பட்டணங்களி ள்ள ம க வன்கைள ம்

மற்றக் ெகாள்ைளப்ெபா ட்கைள ம்

இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்க க்ெகன்

எ த் க்ெகாண்டார்கள்; ஆனா ம் எல்லா

மனிதர்கைள ம்அழ த் ப்ேபா ம்வைரக் ம்

அவர்கைளப் பட்டயத்தினால்

ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்; வாச ள்ள

ஒன்ைற ம் அவர்கள் தியாக

ைவக்கவில்ைல. ௧௫ ெயேகாவா தம

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசக் எப்ப க்

கட்டைளயிட் ந்தாேரா, அப்ப ேய ேமாேச

ேயா வா க் க் கட்டைளயிட் ந்தான்;

அப்ப ேய ேயா வா ெசய்தான்; அவன்,
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ெயேகாவா ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டதில்

ஒன்ைற ம் ெசய்யாமல்விடவில்ைல. ௧௬இந்த

விதமாக ேயா வா ேச க் ஏற ப்ேபாகிற

ஆலாக் மைல வங்கி பேனானின்

பள்ளத்தாக்கில் எர்ேமான் மைலய யில்

இ க்கிற பாகால்காத்வைர ள்ளஅந்த

ேதசமாகிய மைலகைள ம், ெதன்ேதசம்

எல்லாவற்ைற ம், ேகாேசன் ேதசத்ைத ம்

சமனான மைய ம், நாட் ப் றத்ைத ம்,

இஸ்ரேவ ன் மைலகைள ம் அதின்

சம மைய ம் பி த் க்ெகாண் , ௧௭

அைவகளின் ராஜாக்கைளெயல்லாம் பி த் ,

அவர்கைளெவட் க் ெகான் ேபாட்டான். ௧௮

ேயா வா ண்டநாட்களாகஅந்த ராஜாக்கள்

எல்ேலாேரா ம் த்தம்ெசய்தான். ௧௯

கிபிேயானின் களாகிய ஏவியர்கைளத்தவிர,

ஒ பட்டண ம் இஸ்ரேவல் மக்கேளா

சமாதானம் ெசய்யவில்ைல; மற்ற எல்லாப்

பட்டணங்கைள ம் த்தம்ெசய்

பி த்தார்கள். ௨0 த்தம்ெசய்யஇஸ்ரேவ க்

எதிராக வ ம்ப க் , அவர்க ைடய இ தயம்

க னமான ம், இப்ப ேய அவர்கள்ேமல்

இரக்கம் உண்டாகாமல், ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டப , அவர்கைள

அழ த் ப்ேபாட்ட ம் ெயேகாவாவால் வந்த

காரியமாக இ ந்த . ௨௧ அக்காலத்திேல

ேயா வா ேபாய், மைலத்ேதசமாகிய

எபிேரானி ம் ெத ரி ம் ஆனாபி ம்

தாவின் எல்லா மைலகளி ம் இ ந்த
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ஏனாக்கியர்கைள அவர்க ைடய

பட்டணங்கேளா ேசர்த் அழ த்தான். ௨௨

இஸ்ரேவல் மக்களின் ேதசத்தில் ஏனாக்கியர்கள்

ஒ வ ம் தியாக ைவக்கப்படவில்ைல;

காசாவி ம் காத்தி ம் அஸ்ேதாத்தி ம்மட் ம்

சிலர் தியாக இ ந்தார்கள். ௨௩ அப்ப ேய

ேயா வா, ெயேகாவா ேமாேசயிடம்

ெசான்னப ெயல்லாம் ேதசத்ைத ம்

பி த் , அைத இஸ்ரேவ க் , அவர்களின்

ேகாத்திரங்க ைடய பங் களின்ப ேய,

ெசாந்தமாகக் ெகா த்தான்; த்தம்

ஓய்ந்ததினால் ேதசம்அைமதலாகஇ ந்த .

௧௨

ேயார்தான் நதிக் அந்தப் றத்தில்

ரியன் உதயமாகிற திைசயிேல அர்ேனான்

ஆ வங்கி எர்ேமான் மைலவைரக் ம்,

கிழக்ேக சம ம எல்ைலகளிெலல்லாம்

உள்ள ராஜாக்கைள இஸ்ரேவலர்கள்

றய த் , அவர்க ைடய ேதசங்கைள ம்

தந்தரித் க்ெகாண்டார்கள். ௨ அந்த

ராஜாக்களில், எஸ்ேபானில் யி ந்த

எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய ேகான்,

அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயில் இ க்கிற

ஆேராேவர் வங்கி ஆற்ற ன் ந ைமய ம்

பாதிக் ேலயாத் உட்படஅம்ேமானியர்களின்

எல்ைலயான யாப்ேபாக் ஆ வைர ள்ள

ேதசத்ைத ம், ௩ சமெவளி வங்கிக் கிழக்ேக

இ க்கிற கின்னேரத் கடல்வைரக் ம்

ெபத்ெயசிேமாத் வழயாகக் கிழக்ேக

இ க்கிற சமெவளியின் கடலாகிய



ேயா வா 940

உப் க்கடல்வைரக் ம்இ க்கிற ேதசத்ைத ம்

ெதற்ேக அஸ்ேதாத்பிஸ்கா க் க் ழாக

இ க்கிற ேதசத்ைத ம் ஆட்சிெசய்தான். ௪

இராட்சதரில் தியான பாசானின்

ராஜாவாகிய ஓகின் எல்ைலைய ம்

தந்தரித் க்ெகாண்டார்கள்; அவன்

அஸ்தேராத்தி ம் எத்ேரயி ம் வாழ்ந் , ௫

எர்ேமான் மைலைய ம் சல்காயிைவ ம்,

ெக ரியர்கள், மாகாத்தியர்கள்

எல்ைலவைரக் ம் எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய

ேகானின் எல்ைலயாக இ ந்த பாதிக்

ேலயாத்வைரக் ம் இ க் ம் பாசான்

அைனத்ைத ம் ஆட்சிெசய்தான்.

௬ அவர்கைளக் ெயேகாவாவின்

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேச ம் இஸ்ரேவல்

மக்க ம் றய த்தார்கள்;அந்த ேதசத்ைதக்

ெயேகாவாவின் ஊழயக்காரனாகிய ேமாேச

பனியர்க க் ம் காத்தியர்க க் ம்

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்திற் ம்

ெசாந்தமாகக் ெகா த்தான். ௭ ேயார்தா க்

இந்தப் றத்திேல ேமற்ேக பேனானின்

பள்ளத்தாக்கி ள்ள பாகால்காத்

வங்கி ேச க் ஏற ப்ேபாகிற

ஆலாக்மைலவைரக் ம், மைலகளி ம்

பள்ளத்தாக் களி ம் சம மயி ம்

மைலக க்க த்த ப திகளி ம்

வனாந்திரத்தி ம் ெதற் த் ேதசத்தி ம்

இ க்கிற ம், ௮ ேயா வா இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்க க் ச் ெசாந்தமாகப்
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பங்கிட்ட மான ஏத்தியர்கள், எேமாரியர்கள்,

கானானியர்கள், ெபரிசியர்கள், ஏவியர்கள்,

எ சியர்கள் என்பவர்க ைடய ேதசத்தில்

இ ந்தவர்க ம், ேயா வா ம் இஸ்ரேவல்

மக்க ம் றய த்தவர்க மானராஜாக்கள்

யாெரன்றால்: ௯ எரிேகாவின் ராஜா ஒன் ,

ெபத்ேத க் அ கானஆ யின் ராஜாஒன் ,

௧0 எ சேலம ன் ராஜா ஒன் , எபிேரானின்

ராஜா ஒன் , ௧௧ யர் த்தின் ராஜா ஒன் ,

லா சின் ராஜா ஒன் , ௧௨எக்ேலானின் ராஜா

ஒன் , ேகேசரின் ராஜா ஒன் , ௧௩ ெத ரின்

ராஜா ஒன் , ெகேதரின் ராஜா ஒன் , ௧௪

ஓர்மாவின் ராஜா ஒன் , ஆராதின் ராஜா

ஒன் , ௧௫ ப்னாவின் ராஜா ஒன் ,

அ ல்லாம ன் ராஜா ஒன் , ௧௬மக்ெகதாவின்

ராஜா ஒன் , ெபத்ேத ன் ராஜா ஒன் , ௧௭

தப் வாவின் ராஜா ஒன் , எப்ேபரின் ராஜா

ஒன் , ௧௮ ஆப்ெபக்கின் ராஜா ஒன் ,

லசேரானின் ராஜா ஒன் , ௧௯ மாேதானின்

ராஜா ஒன் , ஆத்ேசாரின் ராஜா ஒன் , ௨0

சிம்ேரான் ேமேரானின் ராஜாஒன் ,அக்சாபின்

ராஜா ஒன் , ௨௧ தானாகின் ராஜா ஒன் ,

ெமகிேதாவின் ராஜா ஒன் , ௨௨ ேகேதசின் ராஜா

ஒன் , கர்ேமைலச் சார்ந்த ெயாக்னியாம ன்

ராஜா ஒன் , ௨௩ ேதாரின் கைரையச் ேசர்ந்த

ேதாரின் ராஜா ஒன் , கில்காைலச்ேசர்ந்த

ேகாயிம ன் ராஜாஒன் , ௨௪திர்சாவின் ராஜா

ஒன் ; ஆக இவர்கெளல்ேலா ம் ப்பத்ெதா

ராஜாக்கள்.
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௧௩

ேயா வாவய திர்ந்தவனானேபா ,

ெயேகாவா அவைன ேநாக்கி:

வய திர்ந்தவனானாய்;

ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளேவண் ய ேதசம்

இன் ம் மகா விசாலமாக இ க்கிற . ௨

தியாக இ க்கிற ேதசம் எைவகெளன்றால்,

எகிப்திற் எதிரான ேகார் ஆ வங்கிக்

கானானியர்கைளச் ேசர்ந்ததாக

என்னப்ப ம் வடக்ேக இ க்கிற எக்ேரானின்

எல்ைலவைர ள்ளெப ஸ்தர்களின் எல்லா

எல்ைலக ம், ெக ரிம் வ ம், ௩

காசா, அஸ்ேதாத், அஸ்கேலான், காத்,

எக்ேரான் என்கிற பட்டணங்களில் இ க்கிற

ெப ஸ்தர்க ைடய ஐந் அதிபதிகளின்

நா ம், ஆவியர்களின் நா ம், ௪ ெதற்ேக

வங்கி ஆப்ெபக்வைர எேமாரியர்கள்

எல்ைலவைர இ க்கிற கானானியர்களின்

எல்லா ேதச ம், ேதானியர்க க்க த்த

ெமயாரா நா ம், ௫ கிப் யர்களின் நா ம்,

ரியன் உதயமாகிற திைசயில் எர்ேமான்

மைலய வாரத்தில் இ க்கிற பாகால்காத்

தல் ஆமாத் க் ள் ைழ ம்வைர ள்ள

பேனான் வ ம், ௬ பேனான்

வங்கி ம ஸ்ரேபாத்மா ம்வைரமைலகளில்

யி க்கிற அைனவ ைடய நா ம்,

ேதானியர்க ைடய எல்லா நா ம்தாேன.

நான் அவர்கைள இஸ்ரேவல் மக்க க்

ன்பாகத் ரத் ேவன்; நான் உனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய, இஸ்ரேவ க் ப்
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பங் கைளக்ெகா க்கச் ட் கைளப்ேபாட்

ேதசத்ைதப் பங்கிடேவண் ம். ௭ஆதலால் இந்த

ேதசத்ைத ஒன்ப ேகாத்திரங்க க் ம்,

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்திற் ம்

ெசாந்தமா ம்ப ப் பங்கி என்றார். ௮

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தார்க ம்

பனியர்க ம் காத்தியர்க ம் தங்க ைடய

பங் கைள அைடந் ர்ந்த ; அைதக்

ெயேகாவாவின் ஊழயக்காரனாகிய ேமாேச

ேயார்தா க் ம றத்தில் கிழக்ேக

அவர்க க் க் ெகா த்தான். ௯அர்ேனான்

ஆற்றங்கைரயில் இ க்கிற ஆேராேவ ம்,

நதியின் ந வி க்கிற பட்டணம் வங்கி

ேபான்வைரக் ம் இ க்கிற ெமெதபாவின்

சம ம அைனத்ைத ம், ௧0எஸ்ேபானி ந்

அம்ேமானியர்களின் எல்ைலவைர

ஆட்சிெசய்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய

ேகா க் ரிய எல்லாப் பட்டணங்கைள ம்,

௧௧ ேலயாத்ைத ம், ெக ரியர்கள்

மாகாத்தியர்க ைடய எல்ைலயி ள்ள

நாட்ைட ம், எர்ேமான் மைல வைத ம்,

௧௨அஸ்தேராத்தி ம் எத்ேரயி ம் ஆட்சிெசய் ,

ேமாேச றய த் த் ரத்தின இராட்சதர்களில்

தியாக இ ந்த பாசானின் ராஜாவாகிய

ஓ க் ச் சல்காவைரயி ந்த பாசான்

வைத ம்அவர்க க் க் ெகா த்தான். ௧௩

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெக ரியர்கைள ம்

மாகாத்தியர்கைள ம் ரத்திவிடவில்ைல,

ெக ரியர்க ம் மாகாத்தியர்க ம்
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இந்தநாள்வைர இஸ்ரேவ ன் ந வில்

யி க்கிறார்கள். ௧௪ ேலவியர்களின்

ேகாத்திரத்திற் மட் ம் அவன் பங்

ெகா க்கவில்ைல; இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ேமாேசக் ச் ெசான்னப ேய,

அவ ைடய தகனப கேள அவர்க ைடய

பங் . ௧௫ ேமாேச பன் ேகாத்திரத்திற்

அவர்க ைடய வம்சங்க க் த்தக்கதாகப்

பங் ெகா த்தான். ௧௬ அர்ேனான்

ஆற்றங்கைரயில் இ க்கிற ஆேராேவ ம்,

ஆற்ற ன் ந வி க்கிற பட்டணம் வங்கி

ெமெதபாவைர ள்ள சம ம வ ம், ௧௭

சம மயில் இ க்கிற எஸ்ேபா ம், அதின்

எல்லாப் பட்டணங்க மாகிய ேபான்,

பாேமாத்பாகால், ெபத்பாகால் ெமேயான்,

௧௮ யாகசா, ெகெதேமாத், ெமபாகாத், ௧௯

ரியாத்தா ம், ப்மா, பள்ளத்தாக்கின்

மைலயி ள்ளெசேரத்சகார், ௨0ெபத்ேபேயார்,

அஸ்ேதாத்பிஸ்கா, ெபத்ெயசிேமாத் தலான

௨௧சம மயி ள்ளஎல்லாப் பட்டணங்க ம்,

எஸ்ேபானில் ஆட்சிெசய்த ேகான் என் ம்

எேமாரியர்க ைடய ராஜாவின் ராஜ்யம்

வ ம் அவர்கள் எல்ைலக் ள்ளான ;

அந்தச் ேகாைன ம், ேதசத்திேல யி ந்

ேகானின்அதிபதியாக இ ந்த ஏவி, ேரக்ேகம்,

ர், ஊர், ேரபா என் ம் தியானின்

பிர க்கைள ம் ேமாேச ெவட் ப்ேபாட்டான்.

௨௨ இஸ்ரேவல் மக்கள் ெவட் ன

மற்றவர்கேளா ம், ேபேயாரின் மகனாகிய
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பிேலயாம் என் ம் றெசால் கிறவைன ம்

பட்டயத்தினால் ெவட் ப்ேபாட்டார்கள். ௨௩

அப்ப ேய ேயார்தா ம்அதற்க த்த ப தி ம்

பன் ேகாத்திரத்தின் எல்ைலயான ;

இந்தப் பட்டணங்க ம் இைவகளின்

கிராமங்க ம் பன் ேகாத்திரத்தார்க க் ,

அவர்கள் வம்சங்களின்ப வந்த பங் . ௨௪

காத் ேகாத்திரத்திற் ேமாேச அவர்கள்

வம்சங்க க் த் த ந்தப க் ெகா த்த

என்னெவன்றால்: ௨௫யாேச ம், ேலயாத்தின்

எல்லாப் பட்டணங்க ம், ரப்பா க்

எதிேர இ க்கிற ஆேராேவர்வைர ள்ள

அம்ேமானியர்களின் பாதித் ேதச ம், ௨௬

எஸ்ேபான் வங்கி ராமாத்ம ஸ்ேப வைர

ெபத்ெதா ம் வைரக் ம் இ க்கிற ம்,

மகனா ம் வங்கி ெத ரின் எல்ைலவைர

இ க்கிற ம், ௨௭எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய

ேகா ைடய ராஜ்யத்தின் மற்றப்

ப திகளாகிய பள்ளத்தாக்கில் இ க்கிற

ெபத்தாரா ம், ெபத்நிம்ரா ம், க்ேகாத் ம்

சாப்ேபா ம், ேயார்தான்வைர இ க்கிற ம்,

கிழக்ேக ேயார்தானின் கைரேயாரமாக

கின்னேரத் கட ன் கைடசிவைரக் ம்

இ க்கிற ம், அவர்கள் எல்ைலக் ள்ளான .

௨௮ இந்தப் பட்டணங்க ம் இைவகளின்

கிராமங்க ம் காத் ேகாத்திரத்தார்க க் ,

அவர்க ைடயவம்சங்களின்ப வந்த பங் .

௨௯ மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்திற் ம்,

ேமாேச அவர்க ைடய வம்சத்திற் த்
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த ந்தப க் ெகா த்தான். ௩0 மகனா ம்

வங்கி, பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகின்

ராஜ்யமாக இ க்கிற பாசான்

வ ம், பாசானி ள்ள யா ரின் எல்லா

ஊர்க மான அ ப பட்டணங்கள்

அவர்க ைடய எல்ைலக் ள்ளான .

௩௧ பாதிக் ேலயாத்ைத ம், பாசானிேல

அஸ்தேராத், எத்ேரயி என் ம் ஓ ராஜ்யத்தின்

பட்டணங்கைள ம், மனாேசயின்

மகனாகிய மா ரின் மக்கள் பாதிப்ேப க்

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப ேய

ெகா த்தான். ௩௨ ேமாேச கிழக்ேக எரிேகாவின்

அ ேக ேயார்தா க் அக்கைரயில்

இ க்கிற ேமாவாபின் சமெவளிகளில்

பங் களாகக் ெகா த்தைவகள் இைவகேள.

௩௩ ேலவி ேகாத்திரத்திற் ேமாேச பங்

ெகா க்கவில்ைல, இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அவர்க க் ச் ெசால் யி ந்தப ,

அவேரஅவர்க ைடயபங் .

௧௪

கானான் ேதசத்திேல இஸ்ரேவல்

மக்கள் தந்தரித் க்ெகாண்ட ேதசங்கைள

ஆசாரியனாகிய எெலயாசா ம்,

னின் மகனாகிய ேயா வா ம்

இஸ்ரேவல் மக்க ைடய ேகாத்திரப்

பிதாக்களின் தைலவர்க ம், ெயேகாவா

ேமாேசையக்ெகாண் கட்டைளயிட்டப

ட் ப்ேபாட் , ௨ ஒன்பதைரக்

ேகாத்திரங்க க் ம் ெசாந்தமாகப்

பங்கிட்டார்கள். ௩ மற்ற இரண்டைரக்
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ேகாத்திரங்க க் ம் ேமாேச ேயார்தா க்

ம றத்திேல பங் ெகா த்தி ந்தான்;

ேலவியர்க க் மட் ம் அவர்கள் ந வில்

பங் ெகா க்கவில்ைல. ௪ மனாேச மற் ம்

எப்பிரா ம் என்பவர்கள் ேயாேசப்பின்

இரண் ேகாத்திரங்களானார்கள்; ஆகேவ

அவர்கள் ேலவியர்க க் ேதசத்திேல

பங் ெகா க்காமல், யி க் ம்ப

பட்டணங்கைள ம், அவர்க ைடய

ஆ மா கள் தலான ெசாத் க்காக

ெவளிநிலங்கைளமட் ம் அவர்க க் க்

ெகா த்தார்கள். ௫ ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டப இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய் ,

ேதசத்ைதப் பங்கிட்டார்கள். ௬அப்ெபா

தாவின் ேகாத்திரத்தார்கள் கில்கா ேல

ேயா வாவிடம் வந்தார்கள்; ேகனாசியனான

எப் ன்ேனயின் மகனாகிய காேலப்அவைன

ேநாக்கி: காேதஸ்பர்ேனயாவிேல ெயேகாவா

என்ைனக் ற த் ம் உம்ைமக் ற த் ம்

ேதவ ைடய மனிதனாகிய ேமாேசயிடம்

ெசான்ன வார்த்ைதைய ர் அற ர். ௭

ேதசத்ைத ேவ பார்க்கக் ெயேகாவாவின்

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேச என்ைனக்

காேதஸ்பர்ேனயாவி ந் அ ப் கிறேபா ,

எனக் 40 வயதாக இ ந்த ; என்

இ தயத்தி ள்ளப ேய அவ க்

ம ெசய்தி ெகாண் வந்ேதன். ௮ஆனா ம்

என்ேனா வந்த என் சேகாதரர்கள்

மக்களின் இ தயத்ைதப் பயத்தினாேல
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கைரயச்ெசய்தார்கள்; நாேனா என்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ உத்தமமாகப்

பின்பற்ற ேனன். ௯அந்த நாளிேல ேமாேச:

என் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவஉத்தமமாகப்

பின்பற்றனப யினால், உன் கால் மதித்த

ேதசம் உனக் ம் உன் பிள்ைளக க் ம்

என்ெறன்ைறக் ம் ெசாந்தமாக இ க்கட் ம்

என் ெசால் ஆைணயிட்டார். ௧0

இப்ேபா ம், இேதா, ெயேகாவா ெசான்னப ேய

என்ைனஉயிேரா காத்தார்; இஸ்ரேவலர்கள்

வனாந்திரத்தில் நடந்தேபா , ெயேகாவா

அந்த வார்த்ைதைய ேமாேசயிடம் ெசால்

இப்ெபா 45 வ டங்கள் ஆன ; இேதா,

இன் நான் எண்பத்ைதந் வய ள்ளவன்.

௧௧ ேமாேச என்ைன அ ப் கிற நாளில்,

எனக் இ ந்தஅந்த ெபலன்இந்தநாள்வைர

எனக் இ க்கிற ; த்தத்திற் ப் ேபாக் ம்

வரத் மாகஇ க்கிறதற் அப்ெபா எனக்

இ ந்த ெபலன் இப்ெபா ம் எனக்

இ க்கிற . ௧௨ ஆகேவ ெயேகாவா அந்த

நாளிேல ெசான்ன இந்த மைலநாட்ைட

எனக் த்தா ம்; அங்ேக ஏனாக்கியர்க ம்,

பா காப்பான ெபரிய பட்டணங்க ம்

உண்ெடன் ர் அந்த நாளிேல

ேகள்விப்பட் ேர; ெயேகாவா என்ேனா

இ ப்பாரானால், ெயேகாவா ெசான்னப ,

அவர்கைளத் ரத்திவி ேவன் என்றான். ௧௩

அப்ெபா ேயா வா: எப் ன்ேனயின்

மகனாகிய காேலைப ஆ ர்வதித் ,
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எபிேராைன அவ க் ப் பங்காகக்

ெகா த்தான். ௧௪ ஆகேவ ேகனாசியனான

எப் ன்ேனயின் மகனாகிய காேலப்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

உத்தமமாகப் பின்பற்றனப யினால், இந்த

நாள்வைரஇ க்கிறப , எபிேரான்அவ க் ச்

ெசாந்தமான . ௧௫ ன்ேன எபிேரா க் க்

ரியாத்அர்பா என்ற ெபயர் இ ந்த ;அர்பா

என்பவன் ஏனாக்கியர்க க் ள்ேள ெபரிய

மனிதனாகஇ ந்தான்; த்தம் ஓய்ந்ததினால்

ேதசம்அைமதலாகஇ ந்த .

௧௫

தா ேகாத்திரத்திற் அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப உண்டானபங் தமாவ :

ஏேதாம ன் எல்ைலக் அ ேக உள்ள

ன்வனாந்திரேம ெதன்ப தியின் கைடசி

எல்ைல. ௨ெதன்ப தியானஅவர்க ைடய

எல்ைல சவக்கட ன் கைடசியில் ெதற்

ேநாக்கி இ க்கிற ைன வங்கி, ௩

ெதன்ப தியில் இ க்கிற அக்ரா ம ன்

ேம க க் ம்,அங்ேகயி ந் க் ம் ேபாய்,

ெதற்ேக இ க்கிற காேதஸ்பர்ேனயா க் ஏற ,

எஸ்ேராைனக் கடந் , ஆதா க் ஏற ,

கர்க்காைவச் ற்ற ப் ேபாய், ௪அஸ்ேமா க் ம்,

அங்ேகயி ந் எகிப்தின் ஆற் க் ம்

ெசன் , மத்திய தைரக் கடல்வைரக் ம்

ேபாய் ம்; இ ேவ உங்க ைடய

ெதன்ப திக் எல்ைலயாக இ க் ம் என்றான்.

௫ கிழக் எல்ைலயான , ேயார்தான்

நதியின் ஆரம்பம்வைர இ க்கிற சவக்கடல்.
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வட றமான எல்ைல, ேயார்தான் நதியின்

ஆரம்பம் இ க்கிற கட ன் ைன வங்கி, ௬

ெபத்ஓக்லா க் ஏற , வடக்ேக இ க்கிற ெபத்

அரபாைவக் கடந் , பனின் மகனாகிய

ேபாகனின் கல் க் ஏற ப்ேபாய், ௭ பிற

ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைகவிட் த் ெத க் ஏற ,

வடக்ேகஆற்ற ன் ெதன் றமானஅ ம் ம ன்

ேமட் க் ன்பாக இ க்கிற கில்கா க்

ேநராக ம், அங்ேகயி ந் என்ேசேமசின்

ற் வைரக் ம் ேபாய், என்ேராேகல் என் ம்

கிணற் க் ச் ெசன் , ௮பிற எ சியர்கள்

யி க்கிற எ சேல க் த் ெதன் றமாக

இன்ேனா ைடய மகனின் பள்ளத்தாக்ைகக்

கடந் , வடக்ேக இ க்கிற இராட்சதர்க ைடய

பள்ளத்தாக்கின் கைடசியில் ேமற்காக

இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கின் ன்னி க்கிற

மைலயின் உச்சிவைர ஏற ப்ேபாய், ௯அந்த

மைலயின் உச்சியி ந் ெநப்ேதாவாவின்

ற் க் ப் ேபாய், எப்ெபேரான்

மைலயின் பட்டணங்க க் ச் ெசன் ,

ரியாத்ெயயா மாகிய பாலா க் ப் ேபாய், ௧0

பாலாவி ந் ேமற்ேக ேச ர் மைலக் த்

தி ம்பி, வடக்ேக இ க்கிற ெகசேலானாகிய

ெயயா ம் மைலக் ப் பக்கமாகப் ேபாய்,

ெபத்ஷேம க் இறங்கி, திம்னா க் ப் ேபாய்,

௧௧ 1 பின் வடக்ேக இ க்கிற எக்ேரா க் ப்

பக்கமாகச் ெசன் , சிக்ேரா க் ஓ ,

பாலாமைலையக் கடந் , யாப்னிேய க் ச்

ெசன் , மத்திய தைரக் கட ேல ம். ௧௨
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ேமற் எல்ைல, ெபரிய மத்திய தைரக்

கடேல; இ தா ேகாத்திரத்தார்க க்

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப

ற்ற ம க் ம் எல்ைல. ௧௩எப் ன்ேனயின்

மகனாகிய காேல க் , ேயா வா, ெயேகாவா

தனக் க் கட்டைளயிட்டப , ஏனாக்கின்

தகப்பனாகிய அர்பாவின் பட்டணமான

எபிேராைன தா ேகாத்திரத்தின் ந ேவ

பங்காகக் ெகா த்தான். ௧௪ அங்ேகயி ந்த

ேசசாய், அ மான், தல்மாய் என் ம் ஏனாக்கின்

ன் மகன்கைள ம் காேலப் ரத்திவிட் ,

௧௫அங்ேகயி ந் ெத ரின் களிடத்திற் ப்

ேபானான்; ற்காலத்திேல ெத ரின் ெபயர்

ரியாத்ெசப்ேபர். ௧௬ ரியாத்ெசப்ேபைர

அழ த் க் ைகப்பற் கிறவ க் , என்

மகளாகிய அக்சாைளத் தி மணம்

ெசய் ெகா ப்ேபன் என் காேலப்

ெசான்னான். ௧௭ அப்ெபா காேலபின்

சேகாதரனாகிய ேகனாசின் மகன் ஒத்னிேயல்

அைதக் ைகப்பற்றனான்; எனேவ,

தன் மகள் அக்சாைள அவ க் த்

தி மணம் ெசய் ெகா த்தான். ௧௮அவள்

றப்ப ம்ேபா , என் தகப்பனிடத்தில் ஒ

வயல்ெவளிையக் ேகட்கேவண் ம் என்

அவனிடம் அ மதி ெபற் க்ெகாண் ,

க ைதயின்ேம ந் இறங்கினாள். காேலப்

அவைளப்பார்த் : உனக் என்னேவண் ம்

என்றான். ௧௯அப்ெபா அவள்: எனக் ஒ

ஆ ர்வாதம் தரேவண் ம்; எனக் வறட்சியான
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நிலத்ைதத் தந் ர்; ர்ப்பாய்ச்சலான

நிலத்ைத ம் எனக் த் தரேவண் ம் என்றாள்;

அப்ெபா அவ க் ேமற் றத்தி ம்

ழ்ப் றத்தி ம் ர்ப்பாய்ச்சலானநிலங்கைளக்

ெகா த்தான். ௨0 தா ேகாத்திரத்தார்க க்

அவர்க ைடயவம்சங்களின்ப உண்டான

பங் என்னெவன்றால்: ௨௧ ெதன் றத்தின்

கைடசியான ஏேதாம ன் எல்ைலக்

ேநராக, தா ேகாத்திரத்திற் க் கிைடத்த

பட்டணங்களாவன: கப்ெசேயல், ஏேதர், யா ர்,

௨௨ னா. திேமானா, ஆதாதா, ௨௩ ேகேதஸ்,

ஆத்ேசார், இத்னான், ௨௪ ப், ேதெலம்,

ெபயாேலாத், ௨௫ ஆத்ேசார், அதாத்தா,

ரிேயாத், எஸ்ேரான் என் ம் ஆத்ேசார், ௨௬

ஆமாம், ேசமா, ெமாலாதா, ௨௭ஆத்சார்காதா,

எஸ்ேமான், ெபத்ெபேலத், ௨௮ஆசார் வால்,

ெபயர்ெசபா, பிஸ்ேயாத்யா, ௨௯பாலா, ஈயிம்,

ஏத்ேசம், ௩0 எல்ேதாலாத், ெக ல், ஓர்மா,

௩௧ சிக்லாக், மத்மன்னா, சன்சன்னா, ௩௨

ெலபாேயாத், சில் ம், ஆ ன், ரிம்ேமான்

என்பைவகள்; எல்லாப் பட்டணங்க ம்

அைவக ைடய கிராமங்க ம் உட்பட

இ பத்ெதான்ப . ௩௩பள்ளத்தாக் நாட் ல்

எஸ்தாேவால், ேசாரியா,அஷ்னா, ௩௪சேனாகா,

என்கன் ம், தப் வா, ஏனாம், ௩௫ யர் த்,

அ ல்லாம், ேசாக்ேகா, அேசக்கா, ௩௬ சாரா ம்,

அதித்தா ம், ெகேதரா, ேகெதெராத்தா ம்;

இந்தப் பட்டணங்க ம் அைவக ைடய

கிராமங்க ம் உட்பட பதினான் . ௩௭ ேசனான்,
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அதாஷா, ம க்தால்காத், ௩௮தி யான், ம ஸ்ேப,

ேயாக்ெதேயல், ௩௯ லா ஸ், ேபாஸ்காத்,

எக்ேலான், ௪0காேபான், லகமாம், கித் ஷ், ௪௧

ெகெதேராத், ெபத்டாேகான், நாமா, மக்ெகதா;

இந்தப் பட்டணங்க ம் அைவக ைடய

கிராமங்க ம் உட்பட பதினா . ௪௨ ப்னா,

ஏத்ேதர், ஆசான், ௪௩ இப்தா, அஸ்னா,

ெந ப், ௪௪ ேககிலா, அக் ப், மேரஷா; இந்தப்

பட்டணங்க ம் அைவக ைடய

கிராமங்க ம் உட்பட ஒன்ப . ௪௫எக்ேரா ம்

அதின் ெவளிநிலங்க ம் கிராமங்க ம், ௪௬

எக்ேரான் வங்கிச் மத்திய தைரக் கடல் வைர,

அஸ்ேதாத்தின் ப தியில் இ க்கிற எல்லா

ஊர்க ம், அைவகளின் கிராமங்க ம், ௪௭

அஸ்ேதாத் ம், அதின் ெவளிநிலங்க ம்

கிராமங்க ம், காசா ம் எகிப்தின் ஆ

வைரயி க்கிற அதின் ெவளிநிலங்க ம்

கிராமங்க ேம; மத்திய தைரக் கடேல

எல்ைல. ௪௮ மைலகளில் சா ர், யாத் ர்,

ேசாக்ேகா, ௪௯ தன்னா, ெத ர் என்னப்பட்ட

ரியாத்சன்னா, ௫0 ஆனாப், எஸ்ெதெமா,

ஆ ம், ௫௧ ேகாேசன், ஓேலான், கிேலா;

இந்தப் பட்டணங்க ம் அைவக ைடய

கிராமங்க ம் உட்பட பதிெனான் . ௫௨அராப்,

மா, எஷயான், ௫௩யா ம், ெபத்தப் வா,

ஆப்ெபக்கா, ௫௪உம்தா, எபிேரானாகிய ரியாத்

அர்பா, ேயார்; இந்தப் பட்டணங்க ம்

அைவக ைடய கிராமங்க ம் உட்பட

ஒன்ப . ௫௫ மாேகான், கர்ேமல், ப்,
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த்தா, ௫௬ ெயஸ்ரேயல், ெயாக்ெதயாம்,

சேனாகா, ௫௭ காயின், கிபியா, திம்னா;

இந்தப் பட்டணங்க ம் அைவக ைடய

கிராமங்க ம் உட்படப் பத் . ௫௮அல் ல்,

ெபத் ர், ேகேதார், ௫௯ மாராத், ெபதாேனாத்,

எல்ெதேகான்; இந்தப் பட்டணங்க ம்

அைவக ைடய கிராமங்க ம் உட்படஆ .

௬0 ரியாத்ெயயா மாகிய ரியாத்பாகால், ரபா;

இந்தப் பட்டணங்க ம் அைவக ைடய

கிராமங்க ம் உட்பட இரண் . ௬௧

வனாந்திரத்தில், ெபத் அரபா, ம த் ன்,

ெசக்காக்கா, ௬௨ நிப்சான், உப் ப்பட்டணம்,

என்ேகதி; இந்தப் பட்டணங்க ம்

அைவக ைடய கிராமங்க ம் உட்பட

ஆ . ௬௩ எ சேலம ேல யி ந்த

எ சியர்கைள தா ேகாத்திரத்தார்கள்

ரத்திவிட யாமல்ேபான ; ஆகேவ

இந்த நாள்வைர எ சியர்கள் தா

ேகாத்திரத்தார்கேளா எ சேலம ேல

யி க்கிறார்கள்.

௧௬

ேயாேசப்பின் ேகாத்திரத்தார்க க்

வி ந்த ட் னால் கிைடத்த பங் தமாவ :

எரிேகாவின் அ ேக இ க்கிற

ேயார்தானி ந் , ேயார்தா க் க் கிழக்கான

ற் க் ப் ேபாய், எரிேகா வங்கிப்

ெபத்ேத ன் மைலகள்வைர ள்ளவனாந்திர

வழயாக ம் ெசன் , ௨ ெபத்ேத ந்

ஸ க் ப் ேபாய், அற்கியி ைடய

எல்ைலயாகிய அதேராத்ைதக் கடந் , ௩
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ேமற்ேக யப்ெலத்தியர்களின் எல்ைலக் ம்

தாழ்வான ெபத்ெதாேரான் ேகேசர் என் ம்

எல்ைலகள்வைர இறங்கி, மத்திய தைரக்

கடல் வைரக் ம் ேபாய் ம். ௪ இைத

ேயாேசப்பின் ேகாத்திரங்களாகியமனாேச ம்

எப்பிரா ம் தந்தரித்தார்கள். ௫எப்பிரா ம்

ேகாத்திரத்தார்க க் அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப உண்டான பங்கி ைடய

கிழக் எல்ைல அதேராத் அதார் வங்கி,

ேமலான ெபத்ெதாேரான்வைர ேபாகிற . ௬

ேமற் எல்ைல ம க்ேமத்தாத்திற் வடக்காகச்

ெசன் , கிழக்ேக தானாத் ேலா க் த் தி ம்பி,

அைத யேநாகா க் க் கிழக்காகக் கடந் ,

௭ யேநாகாவி ந் அதேராத்திற் ம்

நகராத்திற் ம் இறங்கி, எரிேகாவின் அ ேக

வந் , ேயார்தா க் ச் ெசல் ம். ௮

தப் வாவி ந் ேமற் எல்ைல, கானா

நதிக் ப் ேபாய், மத்திய தைரக் கட ேல

ம்; இ எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்திற்

அவர்கள் வம்சங்களின்ப உண்டான பங் . ௯

பின் ம் எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்தார்க க் ப்

பிரத்திேயகமாகக் ெகா க்கப்பட்ட

பட்டணங்க ம் அைவகளின் கிராமங்கள்

எல்லாம் மனாேச ேகாத்திரத்தார்க ைடய

பங்கின் ந வில் இ க்கிற . ௧0 அவர்கள்

ேகேசரிேல யி ந்த கானானியர்கைளத்

ரத்திவிடவில்ைல;ஆகேவகானானியர்கள்,

இந்த நாள்வைர இ க்கிறப ,
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எப்பிரா மர்க க் ள்ேள யி ந் , கட்டாய

ேவைலக்காரர்களாக்கப்பட்டார்கள்.

௧௭

மனாேச ேகாத்திரத்திற் ம் பங்

கிைடத்த ; அவன் ேயாேசப் க் த்

தைலப்பிள்ைளயானவன்; மனாேசயின்

த்தமக ம் கிெலயாத்தின் தகப்ப மான

மா ர் த்தமனிதனானப யினால்,

ேலயாத் ம், பாசா ம் அவ க் க்

கிைடத்த . ௨ அபிேயசரின்

ேகாத்திரத்தார்க ம், ஏேலக்கின்

ேகாத்திரத்தார்க ம், அஸ்ரிேய ன்

ேகாத்திரத்தார்க ம், ெசேகம ன்

ேகாத்திரத்தார்க ம், எப்ேபரின்

ேகாத்திரத்தார்க ம், ெச தாவின்

ேகாத்திரத்தார்க மான மனாேசயி ைடய

மற்ற மகன்களின் ேகாத்திரத்தார்களாகிய

அபிேயசரின் வம்சங்க க் த் த ந்த

பங் கள் ெகா க்கப்பட்ட . தங்கள்

வம்சங்க க் ள்ேளஅவர்கேளேயாேசப்பின்

மகனாகிய மனாேசயின்ஆண்பிள்ைளகளாக

இ ந்தார்கள். ௩ மனாேசயின் மகனாகிய

மா க் ப் பிறந்த கிெலயாத்தின் மகனாகிய

எப்ேபரின் மகன் ெசெலாப்பியாத் க்

மகள்கள் தவிர மகன்கள் இல்ைல; மகள்களின்

ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள்,

ம ல்காள், திர்சாள் என்பைவகள். ௪அவர்கள்

ஆசாரியனாகிய எெலயாசா க் ம் னின்

மகனாகிய ேயா வா க் ம் பிர க்க க் ம்

ன்பாகச் ேசர்ந் வந் : எங்க ைடய
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சேகாதரர்கள் ந ேவ எங்க க் ப்

பங் கள் ெகா க் ம்ப ெயேகாவா

ேமாேசக் க் கட்டைளயிட்டார் என்றார்கள்;

ஆகேவ அவர்க ைடய தகப்ப ைடய

சேகாதரர்களின் ந ேவ, ெயேகாவா ைடய

கட்டைளயின்ப , அவர்க க் ப் பங் கைளக்

ெகா த்தான். ௫ ேயார்தான் நதிக் கிழக்

திைசயில் இ க்கிற ேலயாத், பாசான்

என் ம் ேதசங்கள்அல்லாமல், மனாேசக் ச்

ட் ேல வி ந்த பத் ப் பங் களா ம்.

௬ மனாேசயின் மகள்கள் அவ ைடய

மகன்கேளா பங் கைளப் ெபற்றார்கள்;

மனாேசயின் மற்றக் ேகாத்திரத்தார்க க்

ேலயாத் ேதசம் கிைடத்த . ௭ மனாேசயின்

எல்ைல, ஆேசர் வங்கி ேகம ன்

ன்னி க்கிற ம க்ேமத்தா க் ம்,

அங்ேகயி ந் வல றமாக என்தப் வாவின்

களிடத்திற் ம் ேபாகிற . ௮தப் வாவின்

நிலம் மனாேசக் க் கிைடத்த ; மனாேசயின்

எல்ைலேயா இ க்கிற தப் வாேவா,

எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்தின் வசமான . ௯பிற

அந்த எல்ைல கானா என் ம் ஆற் க் ப்

ேபாய், ஆற் க் த் ெதற்காக இறங் கிற ;

மனாேசயி ைடயபட்டணங்களின் ந வில்

இ க்கிற அவ்விடத் ப் பட்டணங்கள்

எப்பிரா ைடயைவகள்; மனாேசயின்

எல்ைல ஆற் க் வடக்ேகயி ந்

மத்திய தைரக்கட ல் ேபாய் ம். ௧0

ெதன்நா எப்பிரா ைடய ; வடநா
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மனாேசயி ைடய ; மத்திய தைரக் கடல்

அதின் எல்ைல; அ வடக்ேக ஆேசைர ம்,

கிழக்ேக இசக்காைர ம் ெதா கிற . ௧௧

இசக்காரி ம் ஆேசரி ம் இ க்கிற

ன் நா களாகிய ெபத்ெசயா ம்

அதின் கிராமங்க ம், இப்ேலயா ம் அதின்

கிராமங்க ம், ேதாரின் க ம் அதின்

கிராமங்க ம் எந்ேதாரின் க ம் அதின்

கிராமங்க ம், தானாகின் க ம் அதின்

கிராமங்க ம் ெமகிேதாவின் க ம்அதின்

கிராமங்க ம் மனாேசயி ைடயைவகள்.

௧௨ மனாேசயின் ேகாத்திரத்தார்கள்

அந்தப் பட்டணங்களின் கைளத்

ரத்திவிட யாமல்ேபான ;

கானானியர்கள் அந்தப் ப தியிேல

யி க்கேவண் ெமன் இ ந்தார்கள். ௧௩

இஸ்ரேவல் மக்கள் பலத் ெப கினேபா ம்,

கானானியர்கைள வ ம்

ரத்திவிடாமல், அவர்கைளக் கட்டாய

ேவைலக்காரர்களாக்கிக்ெகாண்டார்கள். ௧௪

ேயாேசப்பின் சந்ததியினர் ேயா வாைவ

ேநாக்கி: ெயேகாவா எங்கைளஇ வைரக் ம்

ஆ ர்வதித் வந்ததினால், நாங்கள்

எண்ணிக்ைகயில் ெப கினவர்களாக

இ க்கிேறாம்; ர் எங்க க் ச் ெசாந்தமாக ஒேர

அளைவ ம் ஒேர பங்ைக ம் ெகா த்த

என்ன என் ேகட்டார்கள். ௧௫ அதற்

ேயா வா: ங்கள் எண்ணிக்ைகயில்

ெப கினவர்களாக ம், எப்பிரா ம் மைலகள்
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உங்க க் ெந க்கமாக ம் இ ந்தால்,

ெபரிசியர்கள் ெரப்பா மயர்கள் யி க்கிற

மைலேதசத்திற் ப் ேபாய் உங்க க் இடம்

உண்டாக்கிக்ெகாள் ங்கள் என்றான். ௧௬

அதற் ேயாேசப்பின் சந்ததியினர்: மைலகள்

எங்க க் ப் ேபாதா ; பள்ளத்தாக்

நாட் க்கிற ெபத்ெசயானி ம்,

அதின் கிராமங்களி ம், ெயஸ்ரேயல்

பள்ளத்தாக்கி ம் யி க்கிற எல்லாக்

கானானியர்களிட ம் இ ம் இரதங்கள்

உண் என்றார்கள். ௧௭ ேயா வா, ேயாேசப்

வம்சத்தார்களாகிய எப்பிரா மயர்கைள ம்

மனாேசயர்கைள ம் ேநாக்கி: ங்கள்

எண்ணிக்ைகயில் ெப கினவர்கள்,

உங்க க் மகா பராக்கிரம ம் உண் ,

ஒ பங் மட் ம் அல்ல, மைலத்ேதச ம்

உங்க ைடயதா ம். ௧௮ அ காடாக

இ க்கிறப யினாேல, அைத ெவட் ச்

ர்ப த் ங்கள், அப்ெபா அதின்

கைடசிவைரக் ம் உங்க ைடயதாக இ க் ம்;

கானானியர்க க் இ ம் ரதங்கள்

இ ந்தா ம், அவர்கள் பலத்தவர்களாக

இ ந்தா ம், ங்கள் அவர்கைளத்

ரத்திவி ர்கள் என்றான்.

௧௮

இஸ்ரேவல்மக்களின் சைபெயல்லாம்

ேலாவிேல , அங்ேகஆசரிப் க் டாரத்ைத

அைமத்தார்கள். ேதசம்அவர்களின்வசமான .

௨ இஸ்ரேவல் மக்களில் தங்க ைடய

பங் கைள இன் ம் பங்கிட் க்ெகாள்ளாத
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ஏ ேகாத்திரங்கள் இ ந்தன. ௩ ஆகேவ

ேயா வா இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்கி:

உங்க ைடய பிதாக்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாஉங்க க் க் ெகா த்த ேதசத்ைதச்

தந்தரித் க்ெகாள்வதற் , ங்கள்

எ வைரக் ம் அசதியாக இ ப் ர்கள். ௪

ேகாத்திரத்திற் ம் ன் மனிதர்கைளத்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள்; அவர்கள் எ ந்

றப்பட் , ேதசத்திேல ற்ற த்திரிந் அைதத்

தங்கள் பங் க க் த்தக்கதாக விபரமாக

எ தி, என்னிடம் ெகாண் வ ம்ப

அவர்கைள அ ப் ேவன். ௫ அைத

ஏ பங் களாகப் பங்கி வார்கள்; தா

வம்சத்தார்கள் ெதற்ேக இ க்கிற தங்க ைடய

எல்ைலயி ம், ேயாேசப் வம்சத்தார்கள்

வடக்ேகஇ க்கிற தங்க ைடயஎல்ைலயி ம்

நிைலத்தி க்கட் ம். ௬ ங்கள் ேதசத்ைத

ஏ பங் களாக விவரித் எ தி, இங்ேக

என்னிடம் ெகாண் வா ங்கள்;அப்ெபா

இந்த இடத்திேல நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் உங்க க்காகச்

ட் ப்ேபா ேவன். ௭ ேலவியர்க க் உங்கள்

ந ேவ பங் இல்ைல; ெயேகாவா ைடய

ஆசாரியத் வேம அவர்களின் பங் ;

காத் ம் ப ம் மனாேசயின் பாதிக்

ேகாத்திர ம் ேயார்தா க் ம றத்திேல

கிழக்ேகெயேகாவாவின்ஊழயக்காரனாகிய

ேமாேச தங்க க் க் ெகா த்த தங்கள்

பங் கைளப் ெபற் விட்டார்கள் என்றான்.
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௮ அப்ெபா அந்த மனிதர்கள் எ ந்

றப்பட் ப்ேபானார்கள்; ேதசத்ைதக்

ற த் விபரம் எ தப்ேபாகிறவர்கைள

ேயா வா ேநாக்கி: ங்கள் ேபாய், ேதசத்திேல

ற்ற த்திரிந் , அதின் விபரத்ைத எ தி,

என்னிடம் தி ம்பிவா ங்கள்; அப்ெபா

இங்ேக ேலாவிேல ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் உங்க க்காகச் ட் ப்ேபா ேவன்

என் ெசான்னான். ௯அந்த மனிதர்கள் ேபாய்,

ேதசம் எங் ம்அந்தந்தப் பட்டணங்களின்ப ேய

ஏ பங் களாக ஒ த்தகத்தில்

எ திக்ெகாண் , ேலாவில் இ க்கிற

காம ேல ேயா வாவிடத்திற் வந்தார்கள்.

௧0 அப்ெபா ேயா வா அவர்க க்காகச்

ேலாவிேல ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ட் ப்ேபாட் , அங்ேக இஸ்ரேவல்

மக்களின் பங் தப்ப அவர்க க்

ேதசத்ைதப் பங்கிட்டான். ௧௧ ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்திற் அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப ேய அவர்க க் ச் ட்

வி ந்த ; அவர்கள் பங் தத்தின்

எல்ைலயான தா வம்சத்தார்க க் ம்

ேயாேசப் வம்சத்தார்க க் ம் ந வில்

இ ந்த . ௧௨அவர்க ைடய வட எல்ைல,

ேயார்தானி ந் வந் , எரிேகாவிற்

வடக் ப் பக்கமாகச் ெசன் , அதன்பின்

ேமற்ேக மைலயில் ஏற , ெபத்தாேவன்

வனாந்திரத்தில் ேபாய் ம். ௧௩

அங்ேகயி ந் அந்த எல்ைல, ெபத்ேதலாகிய
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க் வந் , ஸ க் த் ெதற் ப் பக்கமாகப்

ேபாய், அதேராத் அதா க் க் ேழ உள்ள

ெபத்ெதாேரா க் த் ெதற்ேக இ க்கிற

மைலய ேக இறங் ம். ௧௪ அங்ேகயி ந்

எல்ைல ேமற் ைலக் ப் ெபத்ெதாேரா க்

எதிேர ெதற்காக இ க்கிற மைலக் த்

ெதன் றமாகப் ேபாய்த் தி ம்பி, ரியாத்பாகால்

என்னப்பட்ட தா ேகாத்திரத்தார்களின்

பட்டணமாகிய ரியாத்ெயயா ம் அ ேக

ேபாய் ம்; இ ேமற் எல்ைல.

௧௫ ெதன் எல்ைல ரியாத்ெயயா ம ன்

வில் இ க்கிற ; அங்ேகயி ந்

எல்ைல ேமற்ேக ேபாய், ெநப்ேதாவாவின்

ற்ற ற் ச் ெசன் , ௧௬ அங்ேகயி ந்

இராட்சதர்களின் பள்ளத்தாக்கில்

வடக்ேக இ க்கிற இன்ேனா ைடய

மகன்களின் பள்ளத்தாக்கிற் எதிரான

மைலய வாரத்திற் இறங்கி, அப் றம் ெதற்ேக

எ சியர்க க் ப் பக்கமான இன்ேனாம ன்

பள்ளத்தாக்கிற் ம், அங்ேகயி ந்

என்ேராேக க் ம் இறங்கிவந் , ௧௭

வடக்ேக ேபாய், என்ேசேம க் ம்,

அங்ேகயி ந் அ ம் ம் ேமட் க் எதிரான

ெக ேலாத்திற் ம்,அங்ேகயி ந் பனின்

மகனாகிய ேபாகனின் கல் னிடத்திற் ம்

இறங்கிவந் , ௧௮ அராபா க் எதிரான

வடக் ப்பக்கமாகப் ேபாய், அராபா க்

இறங் ம். ௧௯ அப் றம் அந்த எல்ைல,

ெபத்ஓக்லா க் வடக் ப்பக்கமாகப் ேபாய்,
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ேயார்தானின் ெதற்கான உப் க்கட ன்

வடக் ைனயிேல ந் ேபா ம்; இ

ெதன் எல்ைல. ௨0 கிழக் ப் றத்தின்

எல்ைல ேயார்தாேன; இ ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தார்க க் அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப ற்ற ம் இ க்கிற

எல்ைலக க் ள்ளான பங் கள். ௨௧

ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்திற் அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப இ க்கிற பட்டணங்களாவன:

எரிேகா, ெபத்ஓக்லா, ேக ஸ் பள்ளத்தாக் ,

௨௨ ெபத் அரபா, ெசமராயிம், ெபத்ேதல், ௨௩

ஆ ம், பாரா. ஓப்ரா, ௨௪ ேகப்பார்அேமானாய்,

ஒப்னி, ேகபா என் ம் பன்னிரண்

பட்டணங்க ம்அைவகளின் கிராமங்க ேம.

௨௫ கிபிேயான், ராமா, ேபேராத், ௨௬ மஸ்ேப,

ெகபிரா, ேமாசா, ௨௭ ெரக்ேகம், இர்ெபெயல்,

தாராலா, ௨௮ ேசலா, ஏேலப், எ சேலமாகிய

எ சி, கிபியாத், ேரயாத் என் ம் பதினான்

பட்டணங்க ம் அைவகளின் கிராமங்க ேம;

ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்திற் அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப இ க்கிற பங் கள்

இைவகேள.

௧௯

இரண்டாம் ட் சிம ேயா க்

வி ந்த ; சிம ேயான் ேகாத்திரத்திற்

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப கிைடத்த

பங் , தா ேகாத்திரத்தார்க ைடய

பங் களின் ந ேவ இ க்கிற . ௨

அவர்க க் ச் ெசாந்தமாகக் கிைடத்த

பட்டணங்களாவன: ெபெயர்ெசபா, ேசபா,
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ெமாலாதா, ௩ ஆசார் வால், பாலா,

ஏத்ேசம், ௪ எல்ேதாலாத், ெபத் ல்,

ஓர்மா, ௫ சிக்லாக், ெபத்மார்காேபாத்,

ஆத்சார் சா, ௬ ெபத்ெலபாேவாத், ச ேகன்

பட்டணங்க ம் அைவகளின் கிராமங்க ம்

உட்பட பதி ன் . ௭ ேம ம் ஆ ன்,

ரிம்ேமான். ஏத்ேதர், ஆசான் என் ம் நான்

பட்டணங்க ம்அைவகளின் கிராமங்க ேம.

௮ இந்தப் பட்டணங்கைளச் ற்ற ம்

பாலாத்ெபேயர்மட் ம், ெதற்ேக இ க்கிற

ராமாத்வைர இ க்கிற எல்லாக் கிராமங்க ேம;

இைவ சிம ேயான் ேகாத்திரத்திற் அவர்கள்

வம்சங்களின்ப கிைடத்த பங் . ௯ சிம ேயான்

ேகாத்திரத்தார்க ைடய பங் தா

ேகாத்திரத்தார்களின் பங் தத்திற் ள்

இ க்கிற ; தா ேகாத்திரத்தார்களின் பங்

அவர்க க் ம தியாக இ ந்தப யால்,

சிம ேயான் ேகாத்திரத்தார் அவர்க ைடய

பங் களின் ந விேல பங் கைளப்

ெபற்றார்கள். ௧0 ன்றாம் ட் ெச ேலான்

ேகாத்திரத்தார்க க் வி ந்த ; அவர்க க்

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப கிைடத்த

ெசாந்தமான பங் தம் சா த் வைர

உள்ள . ௧௧ அவர்க ைடய எல்ைல

ேமற்ேக மாராலா க் ஏற , தாபேசத்திற்

வந் , ெயாக்னியா க் எதிரான

ஆற் க் ப் ேபா ம். ௧௨ சா தி ந் அ

கிழக்ேக ரியன் உதிக் ம் ைனயாய்க்

கிஸ்ேலாத்தாேபாரின் எல்ைலயினிடத்திற் த்
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தி ம்பி, தாபராத்திற் ச் ெசன் , யப்பியா க்

ஏற , ௧௩ அங்ேகயி ந் கிழக் ப் றத்திேல

காத்ேதப்ேபைர ம் இத்தாகாத் ைன ம் கடந் ,

ரிம்ேமான்ெமத்ேதாவா க் ம் ேநயா க் ம்

ேபா ம். ௧௪அப் றம்அந்த எல்ைலவடக்ேக

அன்னத்ேதா க் த் தி ம்பி, இப்தாேவ ன்

பள்ளத்தாக்கிேல ம். ௧௫ காத்தாத்,

நகலால், சிம்ேரான், இதாலா, ெபத்லேகம்

தலான பன்னிரண் பட்டணங்க ம்

அைவகளின் கிராமங்க ம், ௧௬ெச ேலான்

ேகாத்திரத்தார்க க் , அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப , கிைடத்த பங் கள்

ஆ ம். ௧௭ நாலாம் ட் இசக்கா க்

வி ந்த . ௧௮இசக்கார் ேகாத்திரத்தார்க க்

அவர்கள் வம்சங்களின்ப கிைடத்த

எல்ைல, ெயஸ்ரேயல், ெக ல்ேலாத், ேனம்,

௧௯ அப்பிரா ம், ேகான் அனாகராத்,

௨0 ராப்பித், கிஷ ேயான், அெபத்ஸ்,

௨௧ ெரேமத், என்கன் ம், என்காதா,

ெபத்பாத்ெசஸ்இைவகேள. ௨௨அப் றம்அந்த

எல்ைல தாேபா க் ம், சக மா க் ம்,

ெபத்ஷேம க் ம் வந் ேயார்தானிேல

ம்; அதற் ள் பதினா பட்டணங்க ம்

அைவக ைடய கிராமங்க ம் உண் . ௨௩

இந்தப் பட்டணங்க ம்இைவகைளச்ேசர்ந்த

கிராமங்க ம் இசக்கார் ேகாத்திரத்திற் ,

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப கிைடத்த

பங் ஆ ம். ௨௪ ஐந்தாம் ட் ஆேசர்

ேகாத்திரத்தார்க க் வி ந்த . ௨௫
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அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப

அவர்க க் க் கிைடத்த எல்ைல, எல்காத்,

ஆ , ேபேதன், அக்சாப், ௨௬அலம்ேமெலக்,

ஆமாத், மஷயால் இைவகேள; பின் அ

ேமற்ேக கர்ேம க் ம் ேகார் ப்னாத்திற் ம்

ெசன் , ௨௭ கிழக்ேக ெபத்தாேகா க் த்

தி ம்பி, ெச ேலா க் வடக்ேக இ க்கிற

இப்தாேவ ன் பள்ளத்தாக்கிற் ம்

ெபத்ேதேமக்கிற் ம் ேநகிெய ற் ம்

வந் , இட றமான கா ற் ம்,

௨௮ எபிேரானிற் ம், ேரேகாபிற் ம்,

அம்ேமானிற் ம், கானாவிற் ம், ெபரிய

ேதான்வைரக் ம் ேபா ம். ௨௯ அப் றம்

அந்த எல்ைல ராமாவிற் ம் என் ம்

பா காப்பான பட்டணம்வைரத் தி ம் ம்;

பின் அந்த எல்ைல ஓசாவிற் த் தி ம்பி,

அக் பின் எல்ைல ஓரத்தில் உள்ள

மத்திய தைரக் கட ேல ம். ௩0

உம்மா ம், ஆப்ெபக் ம், ேரேகா ம் அதற்

அ த்தி க்கிற ; இந்தப் பட்டணங்க ம்

இைவகளின் கிராமங்க ம் இ பத்திரண் .

௩௧ இந்தப் பட்டணங்க ம் இைவகளின்

கிராமங்க ம் ஆேசர் ேகாத்திரத்திற் ,

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப

கிைடத்த பங் கள் ஆ ம். ௩௨ ஆறாம்

ட் நப்த ேகாத்திரத்தார்க க்

வி ந்த . ௩௩நப்த ேகாத்திரத்தார்க க்

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப கிைடத்த

எல்ைல, ஏேலப்பி ம், சானானிம ள்ள
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அல்ேலானி ம ந் வந் , ஆதம ,

ெநக்ேகபின் ேம ம் யாப்னிேய ன்ேம ம்,

லக் ம்வைரக் ம் ேபாய், ேயார்தானில்

ம். ௩௪அப் றம் அந்த எல்ைல ேமற்ேக

அஸ்ேனாத்தாேபா க் த் தி ம்பி,

அங்ேகயி ந் உக்ேகாகக்கிற் ச் ெசன் ,

ெதற்ேக ெச ேலாைன ம், ேமற்ேகஆேசைர ம்

ரிேயாதயப் றத்திேல ேயார்தானிேல

தாைவ ம் ேசர்ந் வ ம். ௩௫பா காப்பான

பட்டணங்களாவன: த்திம், ேசர், அம்மாத்,

ரக்காத், கின்னேரத், ௩௬ ஆதமா, ராமா,

ஆத்ேசார், ௩௭ ேகேதஸ், எத்ேரயி, என்ஆத்ேசார்,

௩௮ஈேரான், ம க்தாேலல், ஓேரம், ெபத்தானாத்

ெபத்ஷேமஸ் தலானைவகேள;

பட்டணங்க ம் அைவகளின் கிராமங்க ம்

உட்பட பத்ெதான்ப . ௩௯ இந்தப்

பட்டணங்க ம்இைவகளின்கிராமங்க ம்

நப்த ேகாத்திரத்தார்க க் , அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப உண்டானபங் கள்ஆ ம்.

௪0 ஏழாம் ட் தாண் ேகாத்திரத்தார்க க்

வி ந்த . ௪௧அவர்க க் அவர்க ைடய

வம்சங்களின்ப கிைடத்த பங்கின்

எல்ைலயாவ , ேசாரா, எஸ்தாேவால்,

இர்ேசேமஸ், ௪௨ சாலா ன்,ஆயேலான், ெயத்லா,

௪௩ ஏேலான், திம்னாதா, எக்ேரான், ௪௪

எல்ெதக்ேக, கிெபத்ேதான், பாலாத், ௪௫ ேய த்,

ெபனெபராக், காத்ரிம்ேமான், ௪௬ ேமயார்ேகான்,

ராக்ேகான் என் ம் பட்டணங்க ம்,

ேயாப்பா க் எதிரான எல்ைல ேம.
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௪௭ தாண் ேகாத்திரத்தார்களின் எல்ைல

அவர்க க் ஒ க்கமாக இ ந்தப யால்,

அவர்கள் றப்பட் ப்ேபாய், ேலேசம ன்ேமல்

த்தம்ெசய் , அைதப் பி த் , பட்டயத்தினால்

அழ த் , அைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் ,

அதிேல யி ந் , ேலேச க் த்

தங்க ைடய ற்பிதாவாகிய தா ைடய

ெபயரின்ப ேய தாண் என் ேபரிட்டார்கள்.

௪௮ இந்தப் பட்டணங்க ம் இைவகளின்

கிராமங்க ம் தாண் ேகாத்திரத்தார்க க்

அவர்க ைடயவம்சங்களின்ப உண்டான

பங் கள் ஆ ம். ௪௯ ேதசத்ைத அதின்

எல்ைலகளின்ப ெசாந்தமாகப் பங்கிட்

த்தேபா , இஸ்ரேவல் மக்கள் னின்

மகனாகிய ேயா வாவிற் த் தங்கள் ந விேல

ஒ பங்ைகக் ெகா த்தார்கள். ௫0

எப்பிரா ம ன் மைலத்ேதசத்தில் இ க்கிற

திம்னாத் ேசரா என் ம் அவன் ேகட்ட

பட்டணத்ைதஅவ க் க் ெயேகாவா ைடய

கட்டைளயின்ப ேய ெகா த்தார்கள்;

அந்தப் பட்டணத்ைத அவன் கட் , அதிேல

யி ந்தான். ௫௧ ஆசாரியனாகிய

எெலயாசா ம், னின் மகனாகிய

ேயா வா ம், ேகாத்திரப் பிதாக்க ைடய

தைலவ ம் ேலாவிேலஆசரிப் க் டாரத்தின்

வாச ேல ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

இஸ்ரேவல் மக்களின் ேகாத்திரங்க க் ச்

ட் ப்ேபாட் க் ெகா த்த பங் கள்
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இைவகேள; இவ்விதமாகஅவர்கள் ேதசத்ைதப்

பங்கிட் த்தார்கள்.

௨0

ெயேகாவா ேயா வாைவ

ேநாக்கி: ௨ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

உள்ேநாக்கம் இல்லாமல் ஒ வைனக்

ெகான்றவன் ஓ ப்ேபாய் தங் வதற்காக;

நான் ேமாேசையக்ெகாண் உங்க க் க்

கற்பித்த அைடக்கலப்பட்டணங்கைள

உங்க க் ஏற்ப த்திக்ெகாள் ங்கள்.

௩ அைவகள், உங்க க் இரத்தப்பழ

வாங் கிறவ ைடயைகக் த் தப்பிப்ேபாய்

இ க்கத்தக்க அைடக்கலமாக இ க் ம். ௪

அந்தப் பட்டணங்களில் ஒன்ற ற்

ஓ வ கிறவன், பட்டணத்தின் வாச ல்

நின் ெகாண் ,அந்தப் பட்டணத்தி ைடய

ப்பர்களின் கா களில் ேகட் ம்ப ,

தன் ைடய காரியத்ைதச் ெசால்வான்;

அப்ெபா அவர்கள்அவைனத்தங்களிடம்

பட்டணத்திற் ள்ேள ேசர்த் க்ெகாண் ,

தங்கேளா யி க்க அவ க் இடம்

ெகா க்கேவண் ம். ௫ பழவாங் கிறவன்

அவைனப் பின்ெதாடர்ந் வந்தால், அவன்

அவைன ன்விேராதம் இல்லாமல்

அறயாமல் ெகான்றதினால், அவைன

இவ ைடய ைகயில் ஒப் க்ெகா க்காமல்

இ க்கேவண் ம். ௬ நியாயம் விசாரிக் ம்

சைபக் ன்பாகஅவன்நிற் ம்வைரக் ம்,

அந்த நாட்களில் இ க்கிற பிரதானஆசாரியன்
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மரணமைட ம்வைரக் ம், அவன் அந்தப்

பட்டணத்திேல யி க்கேவண் ம்; பின்

ெகாைலெசய்தவன் தான் விட் வந்த

தன் ைடயபட்டணத்திற் ம் தன் ட் ற் ம்

தி ம்பிப்ேபாகேவண் ம் என் ெசால்

என்றார். ௭அப்ப ேயஅவர்கள் நப்த யின்

மைலத்ேதசமான க ேலயாவி ள்ள

ேகேதைச ம், எப்பிரா ம ன்மைலத்ேதசத்தில்

உள்ளஎபிேரானாகிய ரியாத்அர்பாைவ ம்

ஏற்ப த்தினார்கள். ௮ எரிேகாவி க் ம்

ேயார்தா க் அக்கைரயான கிழக்கிேல பன்

ேகாத்திரத்திற் இ க் ம் சம மயின்

வனாந்தரத்தில் உள்ள ேபேசைர ம், காத்

ேகாத்திரத்திற் இ க் ம் ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத்ைத ம், மனாேச ேகாத்திரத்திற்

இ க் ம் பாசானி ள்ள ேகாலாைன ம்

ற த் ைவத்தார்கள். ௯ உள்ேநாக்கம்

இல்லாமல் ஒ வைனக் ெகான்றவன் எவேனா

அவன் சைபக் ன்பாக நிற் ம்வைரக் ம்

பழவாங் கிறவ ைடய ைகயினால்

சாகாதப ஓ ப்ேபாய் ஒ ங் வதற்

இஸ்ரேவல் மக்கள்அைனவ க் ம், அவர்கள்

ந ேவ தங் கிற அந்நியர்க க் ம்

ற க்கப்பட்ட பட்டணங்கள் இைவகேள.

௨௧

அப்ெபா ேலவியர்களின்

வம்சப்பிதாக்களின் தைலவர்கள்;

கானான்ேதசத்தில் இ க்கிற ேலாவிேல

ஆசாரியனாகிய எெலயாசாரிட ம்,

னின் மகனாகிய ேயா வாவிட ம்,
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இஸ்ரேவல் மக்க ைடய ேகாத்திரப்

பிதாக்களில் உள்ள தைலவர்களிட ம்

வந் : ௨ நாங்கள் யி க் ம்

பட்டணங்கைள ம், எங்க ைடய

ம க வ க்காக ெவளிநிலங்கைள ம்

எங்க க் க் ெகா க் ம்ப , ெயேகாவா

ேமாேசையக்ெகாண் கட்டைளயிட்டாேர

என்றார்கள். ௩ ெயேகாவா ைடய

கட்டைளயின்ப ேய, இஸ்ரேவல் மக்கள்

தங்க ைடயபங் களிேலேலவியர்க க் ப்

பட்டணங்கைள ம் அைவகளின்

ெவளிநிலங்கைள ம் ெகா த்தார்கள். ௪

ேகாகாத்தியர்களின் வம்சங்க க் ச் ட்

வி ந்த ; அந்தச் ட் ன்ப ேலவியர்களில்

ஆசாரியனாகிய ஆேரானின் சந்ததிக்

தா ேகாத்திரத்தி ம், சிம ேயான்

ேகாத்திரத்தி ம், ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தி ம்

கிைடத்த பட்டணங்கள் பதின் ன் . ௫

ேகாகாத்தின் மற்றவம்சங்க க் , எப்பிரா ம்

ேகாத்திரத்தின் வம்சங்க க் ள் ம், தாண்

ேகாத்திரத்தி ம், மனாேசயின் பாதிக்

ேகாத்திரத்தி ம், ட் னால் கிைடத்த

பட்டணங்கள் பத் . ௬ெகர்ேசான்வம்சத்தின்

மக்க க் , இசக்கார் ேகாத்திரத்தின்

வம்சங்க க் ள் ம், ஆேசர் ேகாத்திரத்தி ம்,

நப்த ேகாத்திரத்தி ம், பாசானில்இ க்கிற

மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தி ம், ட் னால்

கிைடத்த பட்டணங்கள் பதின் ன் . ௭ெமராரி

வம்சத்தின் மக்க க் , அவர்க ைடய
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வம்சங்களின்ப ேய, பன் ேகாத்திரத்தி ம்,

காத் ேகாத்திரத்தி ம், ெச ேலான்

ேகாத்திரத்தி ம் கிைடத்த பட்டணங்கள்

பன்னிரண் . ௮இந்தப் பட்டணங்கைள ம்

அைவகளின் ெவளிநிலங்கைள ம் இஸ்ரேவல்

மக்கள், ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்

கட்டைளயிட்டப ேய, ட் ப்ேபாட்

ேலவியர்க க் க் ெகா த்தார்கள். ௯

ேலவியின் ேகாத்திரத்தில் தலாம்

ட்ைடப்ெபற்ற ேகாகாத்தியர்களின்

வம்சங்களிேல இ க்கிற ஆேரானின்

சந்ததியினர்க க் , ௧0 தா ேகாத்திரத்தி ம்,

சிம ேயான் ேகாத்திரத்தி ம், அவர்கள்

ெகா த்தைவக ம் ெபயர்ெபயராகச்

ெசால்லப்பட்டைவக மானபட்டணங்களின்

ெபயர்களாவன: ௧௧ தாவின்

மைலத்ேதசத்தில் ஆனாக்கின் தகப்பனாகிய

அர்பாவின் பட்டணமான எபிேராைன ம்

அைதச் ற்ற ள்ள ெவளிநிலங்கைள ம்

அவர்க க் க் ெகா த்தார்கள். ௧௨

பட்டணத்தின் வயல்கைள ம் அதி ைடய

கிராமங்கைள ம் எப் ன்ேனயின் மகனாகிய

காேல க் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா த்தார்கள்.

௧௩ இப்ப ேய ெகாைலெசய்தவ க்

அைடக்கலப்பட்டணமாக ஆசாரியனாகிய

ஆேரானின் சந்ததியார்க க் எபிேராைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

ப்னாைவ ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ௧௪ யாத் ைர ம்
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அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

எஸ்ெதெமாவாைவ ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ௧௫ ஓேலாைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

ெத ைர ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ௧௬ ஆ ைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

த்தாைவ ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ெபத்ஷேமைச ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

ெகா த்தார்கள்; அந்த இரண்

ேகாத்திரங்களில் இ க்கிற பட்டணங்கள்

ஒன்ப . ௧௭ ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்திேல

அவர்க க் க் கிபிேயாைன ம்அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம் ேகபாைவ ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

௧௮ ஆனேதாத்ைத ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், அல்ேமாைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

ெகா த்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்

நான் . ௧௯ஆசாரியர்களானஆேரா ைடய

சந்ததியார்களின் பட்டணங்கெளல்லாம்

அைவகளின் ெவளிநிலங்க ம் உட்பட

பதின் ன் . ௨0 ேலவியர்களான ேகாகாத்தின்

ம்பத்தார்களில் தியானஅவர்க ைடய

மற்ற வம்சங்க க் எப்பிரா ம்

ேகாத்திரத்திேலஅவர்க க் ப் பங் தமாக

அவர்கள் ெகா த்த பட்டணங்களாவன:

௨௧ ெகாைலெசய்தவ க்
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அைடக்கலப்பட்டணமான எப்பிரா ம ன்

மைலத்ேதசத்தில் இ க்கிற ேகைம ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

ேகேசைர ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ௨௨ கிப்சா ைம ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

ெபத்ெதாேராைன ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம் அவர்க க் க்

ெகா த்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்

நான் . ௨௩ தாண் ேகாத்திரத்திேல

எல்ெதக்ேகைய ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், கிெபத்ேதாைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

௨௪ ஆயேலாைன ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், காத்ரிம்ேமாைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

அவர்க க் க் ெகா த்தார்கள்; இந்தப்

பட்டணங்கள் நான் . ௨௫மனாேசயின் பாதிக்

ேகாத்திரத்திேல தானாைக ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், காத்ரிம்ேமாைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

அவர்க க் க் ெகா த்தார்கள்; இந்தப்

பட்டணங்கள் இரண் . ௨௬ ேகாகாத்

வம்சத்தின் தியான வம்சங்க க்

உண்டான பட்டணங்கெளல்லாம்

அைவகளின் ெவளிநிலங்க ம் உட்பட

பத் . ௨௭ ேலவியர்களின் வம்சங்களிேல

ெகர்ேசான் வம்சத்தார்க க் மனாேசயின்

பாதிக் ேகாத்திரத்தில் ெகாைல
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ெசய்தவ க் அைடக்கலப்பட்டணமான

பாசானி ள்ள ேகாலாைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

ெபேயஸ்திராைவ ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம் ெகா த்தார்கள்; இந்தப்

பட்டணங்கள் இரண் . ௨௮ இசக்காரின்

ேகாத்திரத்திேல ேசாைன ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், தாபராத்ைத ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

௨௯ யர் த்ைத ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், என்கன் ைம ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

ெகா த்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நான் .

௩0ஆேசரின் ேகாத்திரத்திேல மஷயாைல ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

அப்ேதாைன ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ௩௧ எல்காத்ைத ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

ேரேகாைப ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம் ெகா த்தார்கள்;

இந்தப் பட்டணங்கள் நான் . ௩௨ நப்த

ேகாத்திரத்திேல ெகாைலெசய்தவ க்

அைடக்கலப்பட்டணமாக

க ேலயாவி ள்ள ேகேதைச ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

அம்ேமாத்ேதாைர ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், கர்தாைன ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

ெகா த்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
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ன் . ௩௩ ெகர்ேசானியர்க க்

அவர்க ைடயவம்சங்களின்ப உண்டான

பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின்

ெவளிநிலங்க ம் உட்பட பதின் ன் . ௩௪

மற்ற ேலவியர்களாகிய ெமராரி வம்சங்க க் ச்

ெச ேலான் ேகாத்திரத்திேல ெயாக்னியாைம ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

கர்தாைவ ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ௩௫ திம்னாைவ ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

நகலாைல ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம் ெகா த்தார்கள்;

இந்தப் பட்டணங்கள் நான் . ௩௬ பன்

ேகாத்திரத்திேல ேபேசைர ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், யாகசாைவ ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

௩௭ ெகெதேமாத்ைத ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், ெமபாகாத்ைத ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

ெகா த்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்

நான் . ௩௮ காத் ேகாத்திரத்திேல ெகாைல

ெசய்தவ க் அைடக்கலப்பட்டணமாக,

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்ைத ம்அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், மகனா ைம ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்,

௩௯ எஸ்ேபாைன ம் அதி ைடய

ெவளிநிலங்கைள ம், யாேசைர ம்

அதி ைடய ெவளிநிலங்கைள ம்

ெகா த்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள் நான் .
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௪0 இைவகெளல்லாம் ேலவியர்களின் மற்ற

வம்சங்களாகிய ெமராரி வம்சத்தார்க க் ,

அவர்க ைடய வம்சங்களின்ப கிைடத்த

பட்டணங்கள்; அவர்க ைடய பங் தம்

பன்னிரண் பட்டணங்கள். ௪௧ இஸ்ரேவல்

மக்கள் ெசாந்தமாக்கியி ந்த ேதசத்தின்

ந விேல இ க்கிற ேலவியர்களின்

பட்டணங்கெளல்லாம், அைவகளின்

ெவளிநிலங்க ம் உட்பட நாற்பத்ெதட் . ௪௨

இந்தப் பட்டணங்களில் ஒவ்ெவான்ற ற் ம்

அைதச் ற்ற ள்ளெவளிநிலங்கள் இ ந்த ;

எல்லாப் பட்டணங்க க் ம் அப்ப ேய

இ ந்த . ௪௩ இந்தவிதமாகக் ெயேகாவா

இஸ்ரேவ க் க் ெகா ப்ேபன் என்

அவர்க ைடய ற்பிதாக்க க்

ஆைணயிட்ட ேதசத்ைதெயல்லாம்

ெகா த்தார்; அவர்கள் அைவகைளச்

தந்தரித் க்ெகாண் , அைவகளிேல

யி ந்தார்கள். ௪௪ ெயேகாவா

அவர்க ைடய ற்பிதாக்க க்

ஆைணயிட்டப ெயல்லாம்

அவர்கைளச் ற்ற ம் த்தம ல்லாமல்

ஓய்ந்தி க்கச்ெசய்தார்; அவர்க ைடய

எல்லா எதிரிகளி ம் ஒ வ ம்

அவர்க க் ன்பாக நிற்கவில்ைல;

அவர்கள் எதிரிகைளெயல்லாம்

ெயேகாவா அவர்க ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௪௫ெயேகாவா இஸ்ரேவல்

ம்பத்தார்க க் ச் ெசால் யி ந்த



ேயா வா 978

நல்ல வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒ

வார்த்ைத ம் தவற ப்ேபாகவில்ைல; எல்லாம்

நிைறேவறன .

௨௨

அப்ெபா ேயா வா

பனியர்கைள ம் காத்தியர்கைள ம்

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தார்கைள ம்

அைழத் , ௨ அவர்கைள ேநாக்கி:

ெயேகாவா ைடயஊழயக்காரனாகிய ேமாேச

உங்க க் க் கட்டைளயிட்ட அைனத்ைத ம்

ங்கள் ெசய் ர்கள்; நான் உங்க க் க்

கட்டைளயிட்ட எல்லாவற்ற ம் என்

வார்த்ைதயின்ப ெசய் ர்கள். ௩ ங்கள்

இ வைரக் ம் அேநக நாட்களாக

உங்க ைடயசேகாதரர்கைளக்ைகவிடாமல்,

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

கட்டைளையக் காத் க்ெகாண்

நடந் ர்கள். ௪ இப்ெபா ம் உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க ைடய

சேகாதரர்க க் ச் ெசால் யி ந்தப ேய,

அவர்கைள ஓய்ந்தி க்கச் ெசய்தார்; ஆகேவ

ெயேகாவா ைடய ஊழயக்காரனாகிய

ேமாேச ேயார்தா க் ம றத்திேல

உங்க க் க் ெகா த்த உங்க க் ச்

ெசாந்தமான ேதசத்தில் இ க்கிற உங்க ைடய

டாரங்க க் த் தி ம்பிப்ேபாங்கள்.

௫ ஆனா ம் ங்கள் உங்க ைடய

ேதவனாகியெயேகாவாவிடம்அன் ைவத் ,

அவ ைடய வழகளிெலல்லாம் நடந் ,

அவ ைடய கட்டைளகைளக்ைகக்ெகாண் ,
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அவைரப் பற்ற க்ெகாண் ந் , அவைர

உங்க ைடய இ தயத்ேதா ம்,

ஆத் மாேவா ம்ெதா ெகாள்கிறதற்காக,

ெயேகாவா ைடயஊழயக்காரனாகிய ேமாேச

உங்க க் க் கற்பித்த கட்டைளகளின்ப ம்

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ம் ெசய்வதற்

மக ம் கவனமாக இ ங்கள் என்றான்.

௬ இவ்விதமாக ேயா வா அவர்கைள

ஆ ர்வதித் ,அவர்கைளஅ ப்பிவிட்டான்;

அவர்கள் தங்க ைடய டாரங்க க் ப்

ேபாய்விட்டார்கள். ௭ மனாேசயின்

பாதிக்ேகாத்திரத்திற் ேமாேச பாசானிேல

பங் ெகா த்தான்; அதி ைடய மற்றப்

பாதிக் , ேயா வா ேயார்தான் நதிக்

இந்தப் றத்திேல ேமற்ேக அவர்க ைடய

சேகாதரர்கேளா பங் ெகா த்தான்;

ேயா வா அவர்கைள அவர்க ைடய

டாரங்க க் அ ப்பிவி கிறேபா ,

அவர்கைள ஆ ர்வதித் : ௮ ங்கள்

ம ந்த ஐ வரியத்ேதா ம், ஏராளமான

ஆ மா கேளா ம், ெபான், ெவள்ளி,

ெவண்கலம், இ ம்ேபா ம், அேநக

ஆைடகேளா ம் உங்கள் டாரங்க க் த்

தி ம்பி, உங்க ைடய எதிரிகளிடம்

ெகாள்ைளயிட்டைத உங்க ைடய

சேகாதரர்கேளா பங்கிட் க்ெகாள் ங்கள்

என்றான். ௯ அப்ெபா ப ைடய

சந்ததியினர்க ம் காத்தின் சந்ததியினர்க ம்

மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தார்க ம்,
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ெயேகாவா ேமாேசையக் ெகாண்

கட்டைளயிட்டப ேய, அவர்கள்

ைகவசப்ப த்திக்ெகாண்ட அவர்க ைடய

ெசாந்த ேதசமான ேலயாத் ேதசத்திற் ப்

ேபாக, கானான் ேதசத்தில் உள்ள ேலாவில்

இ ந்த இஸ்ரேவல் மக்கைளவிட் த்

தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௧0கானான் ேதசத்தில்

இ க்கிற ேயார்தானின் எல்ைலக க்

வந்தேபா , ப ைடய சந்ததியினர்க ம்,

காத்தின் சந்ததியினர்க ம், மனாேசயின்

பாதிக் ேகாத்திரத்தார்க ம், அங்ேக ேயார்தான்

நதியின் ேமற் ப தியில் பார்ைவக் ப்

ெபரிதானஒ ப டத்ைதக் கட் னார்கள். ௧௧

ப ைடய சந்ததியினர்க ம் காத்தின்

சந்ததியினர்க ம் மனாேசயின் பாதிக்

ேகாத்திரத்தார்க ம் கானான் ேதசத்திற்

எதிேர இஸ்ரேவல் மக்க க் ச் ெசாந்தமான

ேயார்தானின் எல்ைலகளில் ஒ ப டத்ைதக்

கட் னார்கள் என் இஸ்ரேவல் மக்கள்

ேகள்விப்பட்டார்கள். ௧௨ அவர்கள் அைதக்

ேகள்விப்பட்டேபா , இஸ்ரேவல் மக்களின்

சைபயாெரல்ேலா ம் அவர்க க்

எதிராக த்தம்ெசய்வதற்காக ேலாவிேல

, ௧௩ ேலயாத் ேதசத்தில் இ க்கிற

பன் ேகாத்திரத்தார்களிட ம், காத்

ேகாத்திரத்தார்களிட ம், மனாேசயின் பாதிக்

ேகாத்திரத்தார்களிட ம், ஆசாரியனாகிய

எெலயாசா ைடயமகனாகியபிெனகாைச ம்,

௧௪ அவேனா இஸ்ரேவ ைடய
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எல்லாக் ேகாத்திரங்களி ம் ஒவ்ெவா

பிதாவின் ம்பத்திற் ஒவ்ெவா

பிர வாகப் பத் ப் பிர க்கைள ம்

அ ப்பினார்கள்; இஸ்ரேவ ன்

ேசைனகளிேல ஆயிரம்ேபர்க க் ள்ேள

ஒவ்ெவா வ ம் தன் தன் பிதாவின்

ம்பத்திற் த் தைலவனாகஇ ந்தான். ௧௫

அவர்கள் ேலயாத் ேதசத்திேல பன்

ேகாத்திரத்தார், காத் ேகாத்திரத்தார்,

மனாேசயின் பாதிக் ேகாத்திரத்தார்களாகிய

இவர்களிடம் வந் : ௧௬ ங்கள் இந்த

நாளிேல ெயேகாவாைவப் பின்பற்றாதப த்

தி ம்பி, இந்த நாளிேல ெயேகாவா க்

எதிராகக் கலகம் ெசய் ம்ப யாக உங்க க்

ஒ ப டத்ைதக் கட் , இஸ்ரேவ ன்

ேதவ க் எதிராகச் ெசய்த இந்தத் ேராகம்

என்ன? ௧௭ ேபேயாரின் அக்கிரமம்

நமக் ப் ேபாதாதா? ெயேகாவா ைடய

சைபயிேல வாைத உண்டாயி ந்தேத; இந்த

நாள்வைரக் ம் நாம் அதி ந் ங்கிச்

த்தமாகவில்ைலேய. ௧௮ ங்கள் இந்த

நாளில் ெயேகாவாைவப் பின்பற்றாதப த்

தி ம் ர்கேளா? இன் ெயேகாவா க்

எதிராகக் கலகம் ெசய் ர்கேளா? அவர்

நாைளக் இஸ்ரேவ ன் சைபயின்ேமல்

க ங்ேகாபங்ெகாள்வாேர. ௧௯உங்க ைடய

ெசாந்த ேதசம் ட்டாக இ ந்ததானால்,

ெயேகாவா ைடயஆசரிப் க் டாரம் இ க்கிற

ெயேகாவா ைடயெசாந்தமானஅக்கைரயில்
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உள்ள ேதசத்திற் வந் , எங்கள் ந ேவ

பங் கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளலாேம; ங்கள்

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

ப டத்ைத அல்லாமல் உங்க க்

ேவெறா ப டத்ைதக் கட் கிறதினாேல,

ெயேகாவா க் ம் எங்க க் ம் எதிராக

பி வாதம் ெசய்யாமல் இ ங்கள். ௨0 ேசராவின்

மகனாகிய ஆகான் சாபத் டானப்

ெபா ைளக் ற த் த் ேராகம்ெசய்ததினாேல,

இஸ்ரேவல் மக்களின்ேமல் க ங்ேகாபம்

வரவில்ைலயா? அவன் ஒ வன்மட் ம்

தன் ைடய அக்கிரமத்தினாேல

ம ந் ேபாகவில்ைலெயன்

ெயேகாவா ைடய சைபயார்கள் எல்ேலா ம்

ெசால்லச்ெசான்னார்கள் என்றார்கள். ௨௧

அப்ெபா பன் ேகாத்திரத்தார்க ம்,

காத் ேகாத்திரத்தார்க ம், மனாேசயின்

பாதிக் ேகாத்திரத்தார்க ம், இஸ்ரேவ ன்

ஆயிரம்ேபர்களின் தைலவர்க க்

ம ெமாழயாக: ௨௨ ேதவாதி ேதவனாகிய

ெயேகாவா, ேதவாதி ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

அைத அற ந்தி க்கிறார்; இஸ்ரேவலர்க ம்

அற ந் ெகாள் வார்கள்; அ

பி வாதத்தினாலாவ , ெயேகாவா ைடய

கட்டைளக் எதிரான ேராகத்தினாலாவ

ெசய்யப்பட்டதானால், இந்த நாளில்

அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றாமல்

இ ப்பாராக. ௨௩ ஒ காரியத்ைதக் ற த்

நாங்கள் எங்க க் அந்த ப டத்ைதக்
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கட் னேத அல்லாமல், ெயேகாவாைவப்

பின்பற்றாதப க் வில வதற்காவ ,

அதின்ேமல் சர்வாங்கதகனப ையயாவ

ேபாஜனப ையயாவ

சமாதானப கைளயாவ

ெச த் கிறதற்காவ அைதச்

ெசய்த ண்டானால், ெயேகாவா அைத

விசாரிப்பாராக. ௨௪நாைளக் உங்க ைடய

பிள்ைளகள் எங்க ைடய பிள்ைளகைள

ேநாக்கி: இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ம் உங்க க் ம் என்ன? ௨௫

ப ைடய மக்கள் காத்தின் மக்களாகிய

உங்க க் ம் எங்க க் ம் ந ேவ ெயேகாவா

ேயார்தான் நதிைய எல்ைலயாக ைவத்தார்;

ெயேகாவாவிடம்உங்க க் ப் பங் இல்ைல

என் ெசால் , எங்கள் பிள்ைளகைளக்

ெயேகாவா க் ப் பயப்படாம க்கச்

ெசய்வார்கள் என்கிற பயத்தினாேலநாங்கள்

ெசால் க்ெகாண்ட என்னெவன்றால்: ௨௬

சர்வாங்கதகனத்திற் அல்ல, ப க் ம்

அல்ல, எங்கள் சர்வாங்கதகனங்களா ம்,

ப களா ம், சமாதானப களா ம், நாங்கள்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் அவ ைடய

ஆராதைனையச் ெசய்யத்தக்கவர்கள் என்

எங்க க் ம் உங்க க் ம், நமக் ப்

பின்வ ம் நம் ைடய சந்ததியார்க க் ம்

ந ேவ சாட்சி உண்டாயி க் ம்ப க் ம்,

௨௭ ெயேகாவாவிடம் உங்க க் ப் பங்

இல்ைல என் உங்க ைடய பிள்ைளகள்
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நாைளக் எங்க ைடய பிள்ைளகளிடம்

ெசால்லாம ப்பதற்காகேவ, ஒ

ப டத்ைதநமக்காகஉண் பண் ேவாம்

என்ேறாம். ௨௮ நாைளக் எங்கேளாடாவ ,

எங்க ைடய சந்ததியார்கேளாடாவ

அப்ப ச் ெசால்வார்களானால், அப்ெபா

சர்வாங்க தகனத்திற் ம் அல்ல, ப க் ம்

அல்ல, எங்க க் ம் உங்க க் ம்

ந ேவ சாட்சிக்காக எங்கள் பிதாக்கள்

உண் பண்ணின ெயேகாவா ைடய

ப டத்தின் சாயலான ப டத்ைதப்

பா ங்கள் என் ெசால்லலாம் என்ேறாம். ௨௯

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

ஆசரிப் க் டாரத்திற் ன்பாக இ க்கிற

அவ ைடய ப டத்ைதத்தவிர, நாங்கள்

சர்வாங்க தகனத்திற் ம், ேபாஜனப க் ம்,

மற்றப் ப க் ம் ேவெறா ப டத்ைதக்

கட் கிறதினாேல, ெயேகாவா க் எதிராகக்

கலகம்ெசய்வ ம், இன் ெயேகாவாைவப்

பின்பற்றாதப க் வில வ ம், எங்க க் த்

ரமாக இ ப்பதாக என்றார்கள். ௩0

ப ைடய ேகாத்திரத்தார்க ம்,

காத்தின் ேகாத்திரத்தார்க ம், மனாேச

ேகாத்திரத்தார்க ம் ெசால் கிற

வார்த்ைதகைள ஆசாரியனாகிய

பிெனகா ம், அவேனா இ ந்த

சைபயின் பிர க்க ம், இஸ்ரேவ ைடய

ஆயிரம்ேபர்களின் தைலவர்க ம்

ேகட்டேபா , அ பார்ைவக் நன்றாக
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இ ந்த . ௩௧ அப்ெபா ஆசாரியனான

எெலயாசாரின் மகனாகிய பிெனகாஸ்,

ப ைடய ேகாத்திரத்தார்கைள ம்,

காத்தின் ேகாத்திரத்தார்கைள ம், மனாேச

ேகாத்திரத்தார்கைள ம் ேநாக்கி: ங்கள்

ெயேகாவா க் எதிராக அப்ப ப்பட்ட

ேராகத்ைதச் ெசய்யாதி க்கிறதினாேல,

ெயேகாவா நம் ைடய ந வில் இ க்கிறார்

என்பைத இன் அற ந்தி க்கிேறாம்;

இப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கைளக்

ெயேகாவா ைடய ைகக் த் தப் வித் ர்கள்

என்றான். ௩௨ஆசாரியனானஎெலயாசாரின்

மகனாகிய பிெனகா ம், பிர க்க ம்,

ேலயாத் ேதசத்தில் இ க்கிற ப ைடய

ேகாத்திரத்தார்கைள ம், காத்தின்

ேகாத்திரத்தார்கைள ம் விட் , கானான்

ேதசத்திற் இஸ்ரேவல் மக்களிடம்

தி ம்பிவந் , அவர்க க் ம ெசய்தி

ெசான்னார்கள். ௩௩அந்தச் ெசய்தி இஸ்ரேவல்

மக்களின் பார்ைவக் நன்றாக இ ந்த ;

ஆகேவ ப ைடய வம்சத்தார்க ம்

காத்தின் வம்சத்தார்க ம் யி க்கிற

ேதசத்ைத அழ த் விட, அவர்கள் ேமல்

த்தத்திற் ப் றப்ப ேவாம் என்கிற

ேபச்ைச விட் , இஸ்ரேவல் மக்கள் ேதவைன

ஸ்ேதாத்தரித்தார்கள். ௩௪ ெயேகாவா ேதவன்

என்பதற் அந்த ப டம் நமக் ள்ேள

சாட்சியாக இ க் ம் என் ெசால் ,

ப ைடய வம்சத்தார்க ம், காத்தின்
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வம்சத்தார்க ம் அதற் ஏத் என்

ெபயரிட்டார்கள்.

௨௩

ெயேகாவா இஸ்ரேவைலச் ற்ற ம்

இ ந்தஅவர்க ைடயஎல்லா எதிரிகளா ம்

த்தம ல்லாதப ஓய்ந்தி க்கச்ெசய்

அேநகநாட்கள் ெசன்றபின் , ேயா வா

திர்வயதானேபா , ௨ ேயா வா இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்கைள ம், தைலவர்கைள ம்,

நியாயாதிபதிகைள ம், அதிகாரிகைள ம்,

மற்ற எல்ேலாைர ம் அைழத் , அவர்கைள

ேநாக்கி: நான் திர்வயதாேனன். ௩

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க க் ன்பாக இந்த எல்லா

ேதசங்க க் ம் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம்

ங்கள் பார்த் ர்கள்; உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ உங்க க்காக

த்தம்ெசய்தார். ௪பா ங்கள், ேயார்தான் நதி

தல் நான் நிர் லமாக்கினைவக ம்,

ேமற்கில் உள்ள மத்திய தைரக்

கடல் வைரக் ம் இன் ம் தியாக

இ க்கிறைவக மான எல்லா ேதசங்கைள ம்

ட் ப்ேபாட் ; உங்க க் , உங்க ைடய

ேகாத்திரங்க க் த் த ந்தப , ெசாந்தமாகப்

பங்கிட்ேடன். ௫ உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்க க் ச் ெசான்னப ேய,

ங்கள் அவர்க ைடய ேதசத்ைதக்

கட் க்ெகாள் ம்ப க் , உங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவர்கைள

உங்க க் ன்பாகத் ரத்தி, உங்க ைடய
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பார்ைவயி ந் அகற்ற ப்ேபா வார். ௬

ஆகேவ, ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண

த்தகத்தில் எ தியி க்கிறைதவிட் விட் ,

வல றமாவ இட றமாவ

விலகிப்ேபாகாமல், அைதெயல்லாம்

கைடபி க்க ம், ெசய்ய ம் உ தி

ெசய் ெகாள் ங்கள். ௭ உங்க க் ள்ேள

தியாக இ க்கிற இந்த ேதசங்கேளா

ேசராம ம், அவர்க ைடய ெதய்வங்களின்

ெபயர்கைள நிைனக்காம ம்,

அைவகைளக்ெகாண் சத்தியம்ெசய்யாம ம்,

அைவகைளத் ெதா ெகாள்ளாம ம்,

பணிந் ெகாள்ளாம ம் இ க் ம்ப

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள். ௮ இந்த

நாள்வைரக் ம் ங்கள் ெசய்த ேபால,

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவப்

பற்ற க்ெகாண் ங்கள். ௯ ெயேகாவா

உங்க க் ன்பாகப் ெபரியைவக ம்

பலத்தைவக மான ேதசங்கைளத்

ரத்தியி க்கிறார்; இந்த நாள்வைரக் ம்

ஒ வ ம் உங்க க் ன்பாக நிற்கவில்ைல.

௧0 உங்களில் ஒ வன் ஆயிரம்ேபைரத்

ரத் வான்; உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்க க் ச் ெசான்னப ,

அவேர உங்க க்காக த்தம்ெசய்கிறார்.

௧௧ ஆகேவ, உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா விடம் அன் ெச த் ம்ப ,

உங்க ைடய ஆத் மாக்கைளக் ற த்

மக ம் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள். ௧௨ ங்கள்
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பின்வாங்கிப்ேபாய், உங்க க் ள்ேள தியாக

இ க்கிற இந்த மக்கேளா ேசர்ந் ெகாண் ,

அவர்கேளா சம்பந்தம் கலந் , ங்கள்

அவர்களிட ம் அவர்கள் உங்களிட ம்

உறவா னால், ௧௩உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா இனி இந்த ேதசங்கைளஉங்க க்

ன்பாகத் ரத்திவிடமாட்டார் என் ம்,

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

உங்க க் க் ெகா த்த இந்த நல்ல

ேதசத்தி ந் அழ ந் ேபா ம்வைரக் ம்,

அவர்கள் உங்க க் க் கண்ணியாக ம்,

வைலயாக ம், உங்க ைடய க க் ச்

ச க்காக ம், உங்க ைடய கண்க க்

ட்களாக ம் இ ப்பார்கள் என் ம்

நிச்சயமாகஅற ங்கள். ௧௪இேதா, இன் நான்

ேலாகத்தார்கள் எல்ேலா ம் ேபாகிற வழயிேல

ேபாகிேறன்; உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்க க்காகச் ெசான்ன நல்ல

வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒ வார்த்ைத ம்

தவற ப்ேபாகவில்ைல என்பைத உங்க ைடய

இ தயத்தா ம், ஆத் மாவா ம்

அற ந்தி க்கி ர்கள்; அைவகெளல்லாம்

உங்க க் நிைறேவறன ,அைவகளில் ஒ

வார்த்ைத ம் தவற ப்ேபாகவில்ைல. ௧௫

இப்ெபா ம் உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்களிடம் ெசான்ன

நல்ல காரியெமல்லாம் உங்க க்

எப்ப நிைறேவறயேதா, அப்ப ேய,

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா
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உங்க க் க் கட்டைளயிட்ட அவ ைடய

உடன்ப க்ைகைய ங்கள் ற , அந்நிய

ெதய்வங்கைளத் ெதா ெகாண் ,

அைவகைளப் பணிந் ெகாள் ம்

காலத்தில், ௧௬ உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா உங்க க் க் ெகா த்த

இந்த நல்ல ேதசத்தி ந் உங்கைள

அழ க் ம்வைரக் ம், ெயேகாவா உங்கள்ேமல்

எல்லாத் ைமயான காரியங்கைள ம்

வரச்ெசய்வார்; ெயேகாவா ைடய ேகாபம்

உங்கள்ேமல் பற்றெயரி ம்; அவர் உங்க க் க்

ெகா த்த நல்ல ேதசத்தி ந் ங்கள்

க்கிரமாகஅழ ந் ேபா ர்கள் என்றான்.

௨௪

பின் ேயா வா இஸ்ரேவ ன்

ேகாத்திரங்கைளெயல்லாம் ேகம ேல

வரச்ெசய் , இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்கைள ம், தைலவர்கைள ம்,

நியாயாதிபதிகைள ம், அதிகாரிகைள ம்

வரவைழத்தான்; அவர்கள் ேதவ ைடய

சந்நிதியில் வந் நின்றார்கள். ௨அப்ெபா

ேயா வா எல்லா மக்கைள ம் ேநாக்கி:

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ர்வ

காலத்திேல உங்க ைடய பிதாக்களாகிய

ஆபிரகா க் ம் நாேகா க் ம் தகப்பனான

ேதரா என்பவன், ஐபிராத் நதிக் அப்பால்

யி ந்தேபா அவர்கள் ேவ

ெதய்வங்கைளத் ெதா ெகாண்டார்கள்; ௩

நான் ஐபிரத் நதிக் அப்பால் இ ந்த
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உங்க ைடய தகப்பனாகிய ஆபிரகாைம

அைழத் க்ெகாண் வந் , அவைனக்

கானான்ேதசத்திேலவாழச்ெசய் , அவ ைடய

சந்ததிைய ம தியாக்கி, அவ க் ஈசாக்ைகக்

ெகா த்ேதன். ௪ ஈசாக் க் யாக்ேகாைப ம்

ஏசாைவ ம் ெகா த் , ஏசா க் ச் ேச ர்

மைலத்ேதசத்ைதச் தந்தரிக் ம்ப

ெகா த்ேதன்; யாக்ேகா ம் அவன்

பிள்ைளக ேமா எகிப்திற் ப் ேபானார்கள்; ௫

நான் ேமாேசைய ம்ஆேராைன ம்அ ப்பி,

எகிப்தியர்கைளவாதித்ேதன்; அப்ப அவர்கள்

ந விேல நான் ெசய்தபின் உங்கைளப்

றப்படச்ெசய்ேதன். ௬ நான் உங்க ைடய

பிதாக்கைள எகிப்தி ந் றப்படச்

ெசய்தேபா , சிவந்த ச த்திரத்தின் கைரக்

வந் ர்கள்; எகிப்தியர்கள் இரதங்கேளா ம்,

திைர ரர்கேளா ம் உங்க ைடய

பிதாக்கைளச் சிவந்த ச த்திரம்வைரப்

பின்ெதாடர்ந்தார்கள். ௭அவர்கள் ெயேகாவா

ேநாக்கிக் ப்பிட்டார்கள்; அப்ெபா

அவர் உங்க க் ம் எகிப்தியர்க க் ம்

ந வில் இ ைள வரச்ெசய் , ச த்திரத்ைத

அவர்கள்ேமல் ரளச்ெசய் , அவர்கைள

ப்ேபாட்டார்; நான் எகிப்திேல ெசய்தைத

உங்க ைடய கண்கள் கண்ட ; பின்

வனாந்திரத்தில் அேநகநாட்கள் வாழ்ந் ர்கள்.

௮ அதற் ப்பின் உங்கைள ேயார்தா க்

ம றத்திேல யி ந்த எேமாரியர்களின்

ேதசத்திற் க் ெகாண் வந்ேதன்; அவர்கள்
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உங்கேளா த்தம்ெசய்கிறேபா ,

அவர்கைள உங்க ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்ேதன்; அவர்க ைடய ேதசத்ைத

தந்தரித் க்ெகாண் ர்கள்; அவர்கைள

உங்க க் ன்பாக அழ த் விட்ேடன்.

௯ அப்ெபா சிப்ேபாரின் மகனாகிய

பாலாக் என் ம் ேமாவாபியர்களின் ராஜா

எ ம்பி, இஸ்ரேவேலா த்தம்ெசய் ,

உங்கைளச் சபிப்பதற்காக, ேபேயாரின்

மகனாகிய பிேலயாைம அைழத்தான். ௧0

பிேலயா க் ச் ெசவிெகா க்க எனக்

வி ப்பம் இல்லாததினாேல, அவன்

உங்கைள ஆ ர்வதிக்கேவ ஆ ர்வதித்தான்,

இந்தவிதமாக உங்கைள அவ ைடய

ைககளி ந் தப் வித்ேதன். ௧௧ பின்

ேயார்தாைனக் கடந் எரிேகா க் வந் ர்கள்;

எரிேகாவின் க ம், எேமாரியர்க ம்,

ெபரிசியர்க ம், கானானியர்க ம்,

ஏத்தியர்க ம், கிர்காசியர்க ம்,

ஏவியர்க ம், எ சியர்க ம், உங்க க்

எதிராக த்தம்ெசய்தார்கள்; ஆனா ம்

அவர்கைள நான் உங்க ைடய ைககளிேல

ஒப் க்ெகா த்ேதன். ௧௨ எேமாரியர்களின்

இரண் ராஜாக்கைள ம் உங்கள்

பட்டயத்தா ம் உங்க ைடய வில்லா ம்

ங்கள் ரத்தவில்ைல; நான் உங்க க்

ன்பாகக் ளவிகைள அ ப்பிேனன்;

அைவகள்அவர்கைளஉங்கள் ன்னி ந்

ரத்திவிட்ட . ௧௩ அப்ப ேய ங்கள்
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பண்ப த்தாத ேதசத்ைத ம், ங்கள் கட்டாத

பட்டணங்கைள ம் உங்க க் க் ெகா த்ேதன்,

அைவகளில் யி க்கி ர்கள்; ங்கள் நடாத

திராட்ைசத்ேதாட்டங்களின் பலைன ம்,

ஒ வத்ேதாப் க்களின் பலைன ம்

சாப்பி கி ர்கள் என்றார். ௧௪ ஆகேவ

ங்கள் ெயேகாவா க் ப் பயந் , அவைர

உத்தம ம் உண்ைம மாகத் ெதா ெகாண் ,

உங்க ைடய பிதாக்கள் ஐபிராத் நதிக்

அப்பா ம் எகிப்தி ம் ெதா ெகாண்ட

ெதய்வங்கைளஅகற்றவிட் , ெயேகாவாைவத்

ெதா ெகாள் ங்கள். ௧௫ெயேகாவாைவத்

ெதா ெகாள்கிற உங்கள் பார்ைவக்

ஆகாததாகத் ெதரிந்தால், பின் யாைரத்

ெதா ெகாள் ர்கள் என் இன்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள்; நதிக் அப்பால்

உங்க ைடய ற்பிதாக்கள்ெதா ெகாண்ட

ெதய்வங்கைளத் ெதா ெகாள் ர்கேளா?

ங்கள் வாழ்கின்ற ேதசத்தின் மக்களாகிய

எேமாரியர்களின் ெதய்வங்கைளத்

ெதா ெகாள் ர்கேளா? நா ம் என்

ட்டார்க ேமாெவன்றால், ெயேகாவாைவேய

ெதா ெகாள் ேவாம் என்றான். ௧௬

அப்ெபா மக்கள் ம ெமாழயாக: ேவ

ெதய்வங்கைளத் ெதா ெகாள் ம்ப ,

ெயேகாவாைவ விட் வில கிற காரியம்

எங்க க் த் ரமாக இ ப்பதாக. ௧௭

நம்ைம ம் நம் ைடய ற்பிதாக்கைள ம்

அ ைமத்தன டாகியஎகிப் ேதசத்தி ந்
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றப்படச்ெசய் , நம் ைடய கண்க க்

ன்பாகப் ெபரிய அைடயாளங்கைளச்

ெசய் , நாம் நடந்த எல்லா வழயி ம், நாம்

கடந் வந்த எல்லா மக்க க் ள் ம்

நம்ைமக் காப்பாற்றனவர் நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா தாேன. ௧௮ ேதசத்திேல

யி ந்த எேமாரியர்கள் தலான

எல்லா மக்கைள ம் ெயேகாவா நமக்

ன்பாகத் ரத்தினாேர; ஆகேவ நாங்க ம்

ெயேகாவாைவத் ெதா ெகாள் ேவாம்,

அவேர நம் ைடய ேதவன் என்றார்கள்.

௧௯ ேயா வா மக்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

ெயேகாவாைவத் ெதா ெகாள்ளமாட் ர்கள்;

அவர் பரி த்த ள்ள ேதவன், அவர்

எரிச்ச ள்ள ேதவன்; உங்கள் தைல ம்

உங்கள் பாவங்கைள ம் மன்னிக்கமாட்டார். ௨0

ெயேகாவாஉங்க க் நன்ைமெசய்தி க்க,

ங்கள் ெயேகாவாைவ விட் , அந்நிய

ெதய்வங்கைளத் ெதா ெகாண்டால்,

அவர் தி ம்பி உங்க க் த் ைம

ெசய் , உங்கைள அழ ப்பார் என்றான்.

௨௧ மக்கள் ேயா வாைவ ேநாக்கி:

அப்ப யல்ல, நாங்கள் ெயேகாவாைவேய

ெதா ெகாள் ேவாம் என்றார்கள். ௨௨

அப்ெபா ேயா வா மக்கைள ேநாக்கி:

ெயேகாவாைவத் ெதா ெகாள் ம்ப

ங்கள் அவைரத் ெதரிந் ெகாண்டதற்

ங்கேள உங்க க் ச் சாட்சிகள் என்றான்.

அதற் அவர்கள்: நாங்கேள சாட்சிகள்
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என்றார்கள். ௨௩ அப்ெபா அவன்:

அப்ப யானால், இப்ெபா ம் உங்க ைடய

ந ேவ இ க்கிற அந்நிய ெதய்வங்கைள

அகற்றவிட் , உங்க ைடய இ தயத்ைத

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ேநராகத் தி ப் ங்கள் என்றான். ௨௪

அப்ெபா மக்கள் ேயா வாைவ ேநாக்கி:

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவேய

ெதா ெகாண் ,அவ ைடயசத்தத்திற்ேக

ழ்ப்ப ேவாம் என்றார்கள். ௨௫ அந்தப்ப

ேயா வாஅந்த நாளில் ேகம ேல மக்கேளா

உடன்ப க்ைகெசய் ,அவர்க க் அைதப்

பிரமாணமாக ம் கட்டைளயாக ம்

ஏற்ப த்தினான். ௨௬ இந்த வார்த்ைதகைள

ேயா வா ேதவ ைடய நியாயப்பிரமாண

த்தகத்தில் எ தி, ஒ ெபரிய கல்ைல

எ த் , அைத அங்ேக ெயேகாவா ைடய

பரி த்த இடத்தின் அ கில் இ ந்த கர்வா

மரத்தின் ேழ நட் , ௨௭ எல்லா மக்கைள ம்

ேநாக்கி: இேதா, இந்தக் கல் நமக் ள்ேள

சாட்சியாக இ ப்பதாக; ெயேகாவா நம்ேமா

ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைள ம் இ

ேகட்ட ; ங்கள் உங்க ைடய ேதவ க்

எதிராகப் ெபாய்ெசால்லாதப , இ

உங்க க் ச் சாட்சியாக இ ப்பதாக என்

ெசால் . ௨௮ ேயா வா மக்கைள

அவரவர்க ைடய ெசாந்தமான ேதசத்திற்

அ ப்பிவிட்டான். ௨௯ இந்தக் காரியங்கள்

நடந்தபின் , னின் மகனாகிய ேயா வா



ேயா வா 995

என் ம் ெயேகாவா ைடயஊழயக்காரன் 110

வய ள்ளவனாக மரணமைடந்தான். ௩0

அவைனஎப்பிரா ம ன் மைலத்ேதசத்தி ள்ள

காயாஸ் மைலக் வடக்ேக இ க்கிற

திம்னாத் ேசரா என் ம் அவ ைடய பங்கின்

எல்ைலக் ள்ேள அடக்கம் ெசய்தார்கள்.

௩௧ ேயா வா உயிேரா இ ந்த எல்லா

நாட்களி ம், ெயேகாவா இஸ்ரேவ க் ச்

ெசய்த அவ ைடய ெசயல்கள் அைனத்ைத ம்

அற ந் ேயா வாவிற் ப்பின் அேநகநாட்கள்

உயிேரா இ ந்த ப்பர்க ைடய

எல்லா நாட்களி ம், இஸ்ரேவலர்கள்

ெயேகாவாைவச் ேசவித்தார்கள். ௩௨இஸ்ரேவல்

மக்கள் எகிப்தி ந் ெகாண் வந்த

ேயாேசப்பின் எ ம் கைள, அவர்கள்

ேகம ேல யாக்ேகா ேகம ன் தகப்பனாகிய

எேமாரியர்க ைடயமகன்களின்ைகயில் 100

ெவள்ளிக்கா க் வாங்கின நிலத்தின்

பங்கிேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அந்த

நிலம் ேயாேசப்பின் சந்ததியினர்க க் ச்

ெசாந்தமான . ௩௩ ஆேரானின் மகனாகிய

எெலயாசா ம் மரணமைடந்தான், அவ ைடய

மகனாகிய பிெனகா க் எப்பிரா ம ன்

மைலத்ேதசத்திேல ெகா க்கப்பட்ட ேமட் ேல

அவைனஅடக்கம்ெசய்தார்கள்.
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நியாயாதிபதிகள்

௧

ேயா வா இறந்தபின் இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: கானானியர்கைள

எதிர்த் த்தம்ெசய் ம்ப , எங்களில் யார்

த ல் எ ந் றப்படேவண் ம் என்

ேகட்டார்கள். ௨ அதற் க் ெயேகாவா: தா

எ ந் றப்படட் ம்; இேதா,அந்த ேதசத்ைத

அவ ைடய ைகயிேல ஒப் க்ெகா த்ேதன்

என்றார். ௩அப்ெபா தாவின் மனிதர்கள்

தங்க ைடய சேகாதரர்களாகிய சிம ேயானின்

மனிதர்கைளேநாக்கி: நாம் கானானியர்கேளா

த்தம்ெசய்ய ங்கள் என் ைடய

தந்திரப் பங் தத்தில் எங்கேளா

எ ந் வா ங்கள்; உங்க ைடய தந்திரப்

பங் தத்தில் நாங்க ம் உங்கேளா

வ ேவாம் என்றார்கள்;அப்ப ேய சிம ேயான்

ேகாத்திரத்தார்கள்அவர்கேளா ேபானார்கள்.

௪ தா மனிதர்கள் எ ந் ேபானேபா ,

ெயேகாவா கானானியர்கைள ம்,

ெபரிசியர்கைள ம்அவர்க ைடயைகயிேல

ஒப் க்ெகா த்தார்; அவர்கள் ேபேசக்கிேல

10,000 ேபைர ெவட் னார்கள். ௫ ேபேசக்கிேல

அேதானிேபேசக்ைகப் பார்த் , அவேனா

த்தம்ெசய் , கானானியர்கைள ம்,

ெபரிசியர்கைள ம் ெவட் னார்கள். ௬

அேதானிேபேசக் ஓ ப்ேபா ம்ேபா ,அவைனப்

பின்ெதாடர்ந் பி த் , அவ ைடய

ைக கால்களின் ெப விரல்கைள

ெவட் ப்ேபாட்டார்கள். ௭ அப்ெபா
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அேதானிேபேசக்: 70 ராஜாக்கள், ைக கால்களின்

ெப விரல்கள் ெவட்டப்பட்டவர்களாக

என் ைடய ேமைஜயின் ழ் வி ந்தைதப்

ெபா க்கித் தின்றார்கள்; நான் எப்ப ச்

ெசய்ேதேனா, அப்ப ேய ேதவன் எனக் ம்

ெசய் சரிகட் னார் என்றான். அவைன

எ சேலம ற் க் ெகாண் ேபானார்கள்;

அங்ேக அவன் இறந்தான். ௮ தாவின்

மக்கள் எ சேலம ன்ேமல் த்தம்ெசய் ,

அைதப் பி த் , அங் ள்ளவர்கைள

ர்ைமயான பட்டயத்தினால்

ெவட் , பட்டணத்ைத அக்கினிக்

இைரயாக்கினார்கள். ௯ பின் தாவின்

மக்கள் மைலத்ேதசத்தி ம், ெதற்கி ம்,

பள்ளத்தாக் களி ம் யி க்கிற

கானானியர்கேளா த்தம்ெசய்யப்

றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௧0 அப்ப ேய

தா ேகாத்திரத்தார்கள் எபிேரானிேல

யி க்கிற கானானியர்க க்

எதிராகப்ேபாய் ேசசாய், அ மான், தல்மாய்

என்பவர்கைள ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்.

ன்நாட்களில் அந்த எபிேரா க் ரியாத்

அர்பா என் ெபயர். ௧௧ அங்ேகயி ந்

ெத ரில் யி ப்பவர்க க் எதிராகப்

ேபானார்கள்; ன்நாட்களில் ெத க்

ரியாத்ெசப்ேபர் என் ெபயர். ௧௨அப்ெபா

காேலப்: ரியாத்ெசப்ேபைர றய த் ப்

பி க்கிறவ க் என் ைடய மகளாகிய

அக்சாைளத்தி மணம்ெசய் ெகா ப்ேபன்
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என்றான். ௧௩ அப்ெபா காேல ைடய

தம்பியாகிய ேகனாசின் மகன் ஒத்னிேயல்

அைதப் பி த்தான்; எனேவ, தன் ைடய

மகளாகிய அக்சாைள அவ க் த்

தி மணம் ெசய் ெகா த்தான். ௧௪ அவள்

றப்ப ம்ேபா , என் ைடய தகப்பனிடத்தில்

ஒ வயல்ெவளிையக் ேகட்கேவண் ம்

என் ஒத்னிேய னிடத்தில் அ மதி

ெபற் க்ெகாண் க ைதயின்ேம ந்

இறங்கினாள். காேலப் அவைள ேநாக்கி:

உனக் என்னேவண் ம் என்றான். ௧௫

அப்ெபா அவள்: எனக் ஒ ஆ ர்வாதம்

தரேவண் ம்; வறட்சியான நிலத்ைத எனக் த்

தந் ர்; ர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்கைள ம்

எனக் த் தரேவண் ம் என்றாள்;அப்ெபா

காேலப்: ேமற் றத்தி ம் ழ்ப் றத்தி ம்

அவ க் ர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்கைளக்

ெகா த்தான். ௧௬ ேமாேசயின் மாமனாகிய

ேகனியனின் மக்க ம் தாவின் மக்கேளா

ேப ச்ைச மரங்களின் பட்டணத்தி ந்

ஆராத்திற் த் ெதற்கில் இ க்கிற தாவின்

வனாந்திரத்திற் வந் , மக்கேளா

ேயறனார்கள். ௧௭ தா தன் ைடய

சேகாதரனாகிய சிம ேயாேனா ேபானான்;

அவர்கள் ேசப்பாத்தில் யி க்கிற

கானானியர்கைள றய த் , அைத

அழ த் ,அந்தப் பட்டணத்திற் ஓர்மா என்

ெபயரிட்டார்கள். ௧௮ தா, காசாைவ ம்

அதின் எல்ைலைய ம், அஸ்கேலாைன ம்
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அதின் எல்ைலைய ம், எக்ேராைன ம்

அதின் எல்ைலைய ம் பி த்தான். ௧௯

ெயேகாவா தாேவா இ ந்ததினால்,

மைலத்ேதசத்தார்கைளத் ரத்திவிட்டார்கள்;

பள்ளத்தாக்கில் யி ப்பவர்க க்

இ ம் ரதங்கள் இ ந்தப யினால்,

அவர்கைளத் ரத்த யாமல்ேபான . ௨0

ேமாேச ெசான்னப ேய, எபிேராைனக்

காேல க் க் ெகா த்தார்கள்; அவன்

அதி ந்த ஏனாக்கின் ன் மகன்கைள ம்

ரத்திவிட்டான். ௨௧ ெபன்ய னின்

மகன்கள் எ சேலம ேல யி ந்த

எ சியர்கைள ம் ரத்திவிடவில்ைல;எனேவ,

எ சியர்கள் இந்த நாள்வைர ெபன்ய ன்

மக்கேளா எ சேலம ல் யி க்கிறார்கள்.

௨௨ ேயாேசப்பின் ம்பத்தின ம்

ெபத்ேத க் எதிராகப் ேபானார்கள்;

ெயேகாவா அவர்கேளா இ ந்தார். ௨௩

ேயாேசப்பின் ம்பத்தினர் ெபத்ேதைல

ேவ பார்க்க ஆட்கைள அ ப்பினார்கள்;

ன்ேன அந்தப் பட்டணத்திற் ஸ்

என் ெபயர். ௨௪ அந்த ேவ காரர்கள்

பட்டணத்தி ந் றப்பட் வ கிற ஒ

மனிதைனக் கண் : பட்டணத்திற் ள்

ைழ ம் வழைய எங்க க் க் காண்பி,

உனக் த் தையெசய்ேவாம் என்றார்கள். ௨௫

அப்ப ேய பட்டணத்திற் ள் ைழ ம்

வழைய அவர்க க் க் காண்பித்தான்;

அப்ெபா அவர்கள் வந் , பட்டணத்தில்
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உள்ளவர்கைளக் ர்ைமயான பட்டயத்தினால்

ெவட் , அந்த மனிதைன ம் அவ ைடய

ம்பத்ைத ம் விட் விட்டார்கள். ௨௬

அப்ெபா அந்த மனிதன் ஏத்தியர்களின்

ேதசத்திற் ப் ேபாய், ஒ பட்டணத்ைதக்

கட் , அதற் ஸ் என் ெபயரிட்டான்;

அ தான் இந்த நாள்வைர அதி ைடய

ெபயர். ௨௭ மனாேச ேகாத்திரத்தார்கள்

ெபத்ெசயான்பட்டணத்தார்கைள ம்அதற்

அ த்த ஊர்களின் மனிதர்கைள ம்,

தானாக் பட்டணத்தார்கைள ம் அதற்

அ த்த ஊர்களின் மனிதர்கைள ம்,

ேதாரில் யி ப்பவர்கைள ம் அதற்

அ த்த ஊர்களின் மனிதர்கைள ம்,

இப்ேலயாம் பட்டணத்தார்கைள ம் அதற்

அ த்த ஊர்களின் மனிதர்கைள ம்,

ெமகிேதாவில் யி ப்பவர்கைள ம்

அதற் அ த்தஊர்களின் மனிதர்கைள ம்

ரத்திவிடவில்ைல; கானானியர்கள்

அந்த ேதசத்தில்தான் யி க்கேவண் ம்

என்ற ந்தார்கள். ௨௮ இஸ்ரேவலர்கள்

பலத்தேபா , கானானியர்கைள வ ம்

ரத்திவிடாமல்அவர்கைளகட்டாயப்ப த்தி

க னமாக ேவைல ெசய்யைவத்தார்கள். ௨௯

எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்தார்கள், ேகேசரிேல

யி ந்த கானானியர்கைள ம்

ரத்திவிடவில்ைல;ஆகேவ, கானானியர்கள்

அவர்கேளா யி ந்தார்கள். ௩0

ெச ேலான் ேகாத்திரத்தார்கள், கித்ேரானில்
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யி க்கிறவர்கைள ம், நாகேலா ல்

யி க்கிறவர்கைள ம் ரத்திவிடவில்ைல.

ஆகேவ, கானானியர்கள், அவர்கேளா

யி ந் , க னமாக ேவைலெசய்வதற் க்

கட்டாயப்ப த்தப்பட்டார்கள். ௩௧

ஆேசர் ேகாத்திரத்தார்கள், அக்ேகாவில்

யி க்கிறவர்கைள ம், ேதானில்

யி க்கிறவர்கைள ம், அக்லாப்,

அக் ப், எல்பா, ஆப் க், ேரேகாப்

பட்டணங்களில் யி க்கிறவர்கைள ம்

ரத்திவிடவில்ைல. ௩௨ ஆேசரியர்கள்,

ேதசத்தில் யி க்கிறவர்களாகிய

கானானியர்கேளா யி ந்தார்கள்;

அவர்கைளஅவர்கள் ரத்திவிடவில்ைல. ௩௩

நப்த ேகாத்திரத்தார்கள், ெபத்ஷேமசில்

யி க்கிறவர்கைள ம், ெபத்தானாத்தில்

யி க்கிறவர்கைள ம் ரத்திவிடாமல்,

ேதசத்தில் யி க்கிறவர்களாகிய

கானானியர்கேளா யி ந்தார்கள்;

ெபத்ஷேமஸ், ெபத்தானாத் பட்டணங்களில்

யி க்கிறவர்க ம் அவர்க க்

க னமாக ேவைல ெசய்வதற் க்

கட்டாயப்ப த்தப்பட்டார்கள். ௩௪

எேமாரியர்கள் தாண் ேகாத்திரத்தார்கைளப்

பள்ளத்தாக்கில் இறங்கவிடாமல்,

மைலத்ேதசத்திற் ப் ேபா ம்ப க்

கட்டாயப்ப த்தினார்கள். ௩௫எேமாரியர்கள்

ஏேரஸ் மைலகளி ம், ஆயேலானி ம்,

சால் ம ம் யி க்கேவண் ம்
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என்ற ந்தார்கள்; ஆனா ம் ேயாேசப்பின்

ம்பத்தார்களின் பலம் ெப கினப யால்,

அவர்க க் க னமாக ேவைல ெசய்வதற் க்

கட்டாயப்ப த்தப்பட்டார்கள். ௩௬

எேமாரியர்களின் எல்ைல அக்கரா க் ப்

ேபாகிற ேம வங்கி அதற் அப் ற ம்

ேபான .

௨

ெயேகாவா ைடய தன் கில்கா ந்

ேபா க் வந் : நான் உங்கைள

எகிப்தி ந் றப்படச்ெசய் , உங்க ைடய

பிதாக்க க் வாக் க்ெகா த்த ேதசத்தில்

நான் உங்கைளக் ெகாண் வந் விட் ,

உங்கேளா ெசய்த என் ைடய

உடன்ப க்ைகைய நான் ஒ ேபா ம்

ற த் ப்ேபா வதில்ைலஎன் ம், ௨ ங்கள்

இந்த ேதசத்தில் யி க்கிறவர்கேளா

உடன்ப க்ைகெசய்யாமல், அவர்க ைடய

ப டங்கைளஇ த் விடேவண் ம் என் ம்

ெசான்ேனன்; ஆனா ம் என் ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்காமல்ேபா ர்கள்; ஏன்

இப்ப ச் ெசய் ர்கள்? ௩ ஆகேவ, நான்

அவர்கைள உங்க க் ன்பாகத்

ரத் வதில்ைல என்ேறன்; அவர்கள்

உங்கைளெந க் வார்கள்;அவர்க ைடய

ெதய்வங்கள் உங்க க் க் கண்ணியாவார்கள்

என்றார். ௪ ெயேகாவா ைடய தன்

இந்த வார்த்ைதகைள இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவரிட ம் ெசால் ம்ேபா , மக்கள்

உரத்த சத்தம ட் அ தார்கள். ௫ அந்த
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இடத்திற் ேபா ம் என் ெபயரிட் , அங்ேக

ெயேகாவா க் ப் ப ெச த்தினார்கள்.

௬ ேயா வா இஸ்ரேவல் மக்கைள

அ ப்பிவிட்டேபா , அவர்கள் ேதசத்ைதச்

தந்தரித் க்ெகாள்ளஅவரவர்கள் தங்க க்

ஒ க்கப்பட்ட பாகத்திற் ப் ேபானார்கள். ௭

ேயா வாவின் எல்லா நாட்களி ம் ெயேகாவா

இஸ்ரேவ க்காகச் ெசய்தஅவ ைடய ெபரிய

ெசயல்கைளெயல்லாம் பார்த்தவர்க ம்,

ேயா வாவிற் ப் பின் உயிேரா

இ ந்தவர்க மாகிய ப்பர்களின் எல்லா

நாட்களி ம் மக்கள் ெயேகாவாைவத் ெதா

ெகாண்டார்கள். ௮ னின் மகனான ேயா வா

என் ம் ெயேகாவாவின் ஊழயக்காரன் 110

வய ள்ளவனாக இறந் ேபானான். ௯

அவைனஎப்பிரா ம ன் மைலத்ேதசத்தி ள்ள

காயாஸ் மைலக் வடக்கில் இ க்கிற

அவ ைடய தந்திரத்தின் எல்ைலயாகிய

திம்னாத்ஏேரசிேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

௧0 அக்காலத்தில் இ ந்த அந்தச்

சந்ததியார்கள் எல்ேலா ம் தங்க ைடய

பிதாக்கேளா ேசர்க்கப்பட்டப்பின் ,

ெயேகாவாைவ ம்,அவர் இஸ்ரேவ க்காகச்

ெசய்த ெசய்ைககைள ம் அறயாத

ேவெறா சந்ததி அவர்க க் ப்பின்

எ ம்பிய . ௧௧ அப்ெபா இஸ்ரேவல்

மக்கள் ெயேகாவாவின் பார்ைவக்

ைமயானைதச் ெசய் , பாகால்கைளத்

ெதா , ௧௨தங்க ைடய ற்பிதாக்கைள
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எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்

ெசய்த அவர்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவவிட் , தங்கைளச் ற்ற ம்

இ க்கிற மக்க ைடய ெதய்வங்களாகிய

அந்நிய ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற ப்ேபாய்,

அைவகைளத் ெதா ெகாண் ,

ெயேகாவா க் க் ேகாப ட் னார்கள். ௧௩

அவர்கள் ெயேகாவாைவவிட் , பாகாைல ம்

அஸ்தேராத்ைத ம் ெதா ெகாண்டார்கள்.

௧௪அப்ெபா ெயேகாவா இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ேகாபம்ெகாண்டவராகி, அவர்கள்

அதற் ப்பின் தங்கள் எதிரிக க்

ன்பாக நிற்க யாதப ெகாள்ைளயி கிற

ெகாள்ைளக்காரர்க ைடய ைகயில்

அவர்கைள ஒப் க்ெகா த் , அவர்கைளச்

ற்ற ம் இ க்கிற அவர்க ைடய

எதிரிகளின் ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார். ௧௫

ெயேகாவா அவர்க க் வாக் ெசய்தப ,

அவர்கள் றப்பட் ப்ேபாகிற இடங்கெளல்லாம்

ெயேகாவா ைடய கரம் ைமக்ெகன்ேற

அவர்க க் எதிராக இ ந்த ; ம க ம்

ெந க்கப்பட்டார்கள். ௧௬ ெயேகாவா

நியாயாதிபதிகைள எ ம்பச்ெசய்தார்;

அவர்கள் ெகாள்ைளயி கிறவர்களின் ைகக்

அவர்கைளவிலக்கி காப்பாற்றனார்கள். ௧௭

அவர்கள்தங்க ைடயநியாயாதிபதிகளின்

ெசால்ைலக் ேகட்காமல், அந்நிய

ெதய்வங்க க் த் தங்கைள

விைலமாதர்கைளப்ேபால ஒப் க்ெகா த் ,
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அைவகைளத் ெதா ெகாண்டார்கள்;

தங்க ைடய பிதாக்கள் ெயேகாவாவின்

கட்டைளக க் க் ழ்ப்ப ந் நடந்தவழைய

அவர்கள் க்கிரமாகவிட் விலகி, பிதாக்கள்

ெசய்தப ெசய்யாமற்ேபானார்கள். ௧௮

ெயேகாவாஅவர்க க் நியாயாதிபதிகைள

எ ம்பச்ெசய்கிறேபா , ெயேகாவா

நியாயாதிபதிேயா இ ந் அந்த

நியாயாதிபதி வாழ்ந்த நாட்களிெலல்லாம்

அவர்க ைடய எதிரிகளின் ைகக்

அவர்கைள விலக்கி காப்பாற்றவ வார்;

அவர்கள் தங்கைள இ கப்பி த்

ஒ க் கிறவர்களினால் தவிக்கிறதினாேல,

ெயேகாவா க்கப்ப வார். ௧௯நியாயாதிபதி

மரித்த டேன, அவர்கள் தி ம்பி, அந்நிய

ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற , பணிவிைட

ெசய்ய ம், ெதா ெகாள்ள ம்,

தங்க ைடய பிதாக்கைளவிட இழவாக

நடந் , தங்க ைடய யெசய்ைககைள ம்

தங்க ைடய ரட்டாட்டமானவழகைள ம்

விடாதி ப்பார்கள். ௨0ஆைகயால் ெயேகாவா

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டவராகி:

இந்த மக்கள் தங்க ைடய பிதாக்க க் நான்

கற்பித்த என் ைடய உடன்ப க்ைகைய

ற என் ைடய ெசால்ைலக் ேகட்காமல்

ேபானதினால், ௨௧ ேயா வா இறந்தபின்

விட் ப்ேபான ேதசங்களில் ஒ வைர ம்,

நான் இனி அவர்க க் ன்பாகத்

ரத்திவிடாதி ப்ேபன். ௨௨அவர்க ைடய
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பிதாக்கள் ெயேகாவாவின் வழையக்

கவனித்த ேபால, அவர்கள் அதிேல

நடக் ம்ப , அைதக் கவனிப்பார்கேளா

இல்ைலேயா என் , அவர்கைளக்ெகாண்

இஸ்ரேவைல ேசாதிப்பதற்காக அப்ப ச்

ெசய்ேவன் என்றார். ௨௩அதற்காகக் ெயேகாவா

அந்த ேதசங்கைள ேயா வா ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்காம ம்,

அைவகைள க்கிரமாகத் ரத்திவிடாம ம்

விட் ைவத்தார்.

௩

கானான் ேதசத்தில் நடந்த எல்லா

த்தங்கைள ம் அறயாம ந்த

இஸ்ரேவலர்களாகிய அைனவைர ம்

ேசாதிப்பதற்காக ம், ௨ இஸ்ரேவ ன் திய

சந்ததியா ம், அதற் ன் த்தம் ெசய்ய

அறயாம ந்தவர்க ம் அைவகைள

அற ம்ப பழக் விப்பதற்காக ம் ெயேகாவா

விட் ைவத்தவர்கள் யாெரன்றால்: ௩

ெப ஸ்தர்களின் ஐந் அதிபதிக ம், எல்லா

கானானியர்க ம், ேதானியர்க ம்,

பாகால் எர்ேமான் வங்கி ஆமாத்திற் ள்

ைழ ம்வைரக் ம் பேனானின்

மைலகளிேல யி க்கிற ஏவியர்க ேம.

௪ ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்

தங்க ைடய பிதாக்க க் விதித்த

கட்டைளக க் இஸ்ரேவலர்கள்

ழ்ப்ப வார்கேளா என் அற ம்ப ,

இஸ்ரேவலர்கள்அவர்களாேல ேசாதிப்பதற்காக

அவர்கள் விடப்பட் ந்தார்கள். ௫ இப்ப
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இஸ்ரேவல் மக்கள், கானானியர்கள்,

ஏத்தியர்கள், எேமாரியர்கள், ெபரிசியர்கள்,

ஏவியர்கள், எ சியர்களாகிய இவர்களின்

ந ேவ யி ந் , ௬ அவர்க ைடய

மகள்கைளதி மணம்ெசய் , தங்க ைடய

மகள்கைள அவர்க ைடய மகன்க க் க்

ெகா த் , அவர்க ைடய ெதய்வங்கைளத்

ெதா ெகாண்டார்கள். ௭ இப்ப

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் த் ைமயானைதச் ெசய் ,

தங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ மறந் ,

பாகால்கைள ம் ேதாப் விக்கிரகங்கைள ம்

ெதா ெகாள்கிறேபா , ௮ ெயேகாவா

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ேகாபம் ெகாண்

அவர்கைள ெமெசாப்ெபாத்தாமயாவின்

ராஜாவாகிய சான்ரிஷதா ம ன் ைகயிேல

விற் ப்ேபாட்டார்; இப்ப ேய இஸ்ரேவல்

மக்கள் சான்ரிஷதா ைம எட்

வ டங்கள் பணிந் ெகாண்டார்கள்.

௯ இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிக் ப்பிட்டேபா , ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் மக்கைள காப்பாற் ம்ப

காேலபின் தம்பியானேகனா ைடயமகனான

ஒத்னிேயல் என் ம் ஒ இரட்சகைன

அவர்க க் எ ம்பச்ெசய்தார். ௧0

அவன்ேமல் ெயேகாவா ைடய ஆவி

வந் அவைன ெபலப்ப த்தியதால்,

அவன் இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித் ,

த்தம்ெசய்யப் றப்பட்டான்; ெயேகாவா
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ெமெசாப்ெபாத்தாமயாவின் ராஜாவாகிய

சான்ரிஷதா ைம அவன் ைகயிேல

ஒப் க்ெகா த்தார்;ஆைகயால்அவ ைடய

ைக சான்ரிஷதா ம ன்ேமல்

ெபலங்ெகாண்ட . ௧௧ ேதசம் 40 வ டங்கள்

அைமதலாக இ ந்த . ேகனாசின் மகனான

ஒத்னிேயல்இறந் ேபானான். ௧௨இஸ்ரேவல்

மக்கள் ம ப ம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் த் ைமயானைதச் ெசய்தார்கள்;

அவர்கள் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த்

ைமயானைதச் ெசய்தப யால், ெயேகாவா

எக்ேலான் என் ம் ேமாவாபின் ராஜாைவ

இஸ்ரேவ க் எதிராக ெபலனைடயச்

ெசய்தார். ௧௩ அவன் அம்ேமானிய

மக்கைள ம் அமேலக்கியர்கைள ம்

அைழத் க்ெகாண் வந் , இஸ்ரேவைல

றய த்தான்; ேப ச்ைச மரங்களின்

பட்டணத்ைத ம் பி த்தான். ௧௪ இவ்வா

இஸ்ரேவல் மக்கள் எக்ேலான் என் ம்

ேமாவாபின் ராஜாைவப் பதிெனட்

வ டங்கள் பணிந் ெகாண்டார்கள். ௧௫

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பிட்டேபா , ெயேகாவா அவர்க க் ப்

ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தானாகிய ேகராவின்

மகன் ஏ த் என் ம் இரட்சகைன

எ ம்பச்ெசய்தார்; அவன் இட ைகப்

பழக்க ள்ளவனாகஇ ந்தான்;அவ ைடய

ைகயிேல இஸ்ரேவல் மக்கள் ேமாவாபின்

ராஜாவாகிய எக்ேலா க் க் காணிக்ைக
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அ ப்பினார்கள். ௧௬ ஏ த், இ ற ம்

ர்ைமயான ஒ ழ ள மான

ஒ பட்டயத்ைத உண்டாக்கி, அைதத்

தன் ைடய ஆைடக் ள்ேள தன் ைடய

வல ற இ ப்பிேல கட் க்ெகாண் , ௧௭

காணிக்ைகைய ேமாவாபின் ராஜாவாகிய

எக்ேலா க் ச் ெச த்தினான்; எக்ேலான்

மக ம் ப மனான மனிதனாக இ ந்தான்.

௧௮ அவன் காணிக்ைகையச் ெச த்தி

ந்தபின் , காணிக்ைகையச் மந்

வந்த மக்கைள அ ப்பிவிட்டான். ௧௯

அவேனா கில்கா ள்ள சிைலகள் இ க் ம்

இடத்தி ந் தி ம்பிவந் : ராஜாேவ,

உம்மடத்தில் ெசால்லேவண் யஇரகசியமான

ஒ வார்த்ைத உண் என்றான். அதற்

அவன்: ெபா என்றான்; அப்ெபா

அவனிடத்தில் நின்றஅைனவ ம்அவைன

விட் ெவளிேய ேபாய்விட்டார்கள். ௨0ஏ த்

அவன்அ கில் ேபானான்; அவேனா தனக் த்

தனியாக இ ந்த ளிர்ச்சியான ேமல் ட்

அைறயில் உட்கார்ந்தி ந்தான்;அப்ெபா

ஏ த்: உம்மடம் ெசால்லேவண் ய ேதவ

வாக் என்னிடம் உண் என்றான்; அவன்

தன் ைடயஇ க்ைகயி ந் எ ந்தான்.

௨௧உடேன ஏ த் தன் ைடய இட ைகைய

ட் , தன் ைடய வல ற இ ப்பிேல

கட் யி ந்த பட்டயத்ைத உ வி, அைத

அவ ைடய வயிற்ற ற் ள் த்தினான். ௨௨

கத்திேயா ைகப்பி ம் உள்ேள ேபான ;
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அவ ைடயவயிற்ற ற் ள் ேபான கத்திைய

இவன் இ க்க யாதப , ெகா ப்

கத்திையச் ற்ற க் ெகாண்ட ; கத்தி ைன

பின் றமாக வந்த . ௨௩ஏ த் றப்பட் , ேமல்

ட் அைறயின் கதைவ ப் ட் விட் ,

தைலவாசல் வழயாகப் ேபாய்விட்டான். ௨௪

அவன் ேபானபின் ேவைலக்காரர்கள்

வந் பார்த்தார்கள்; இேதா, ேமல் ட்

அைறயின் கத ட் யி ந்த ;ஆைகயால்

அவர் அந்தக் ளிர்ச்சியான ட் ேல

கழவைறயில் இ க்கலாம் என்றார்கள். ௨௫

அவர்கள் ச த் ப்ேபா ம் வைரக் ம்

காத்தி ந்தார்கள்; அவன் ேமல் ட்

அைறயின் கதைவத் திறக்கவில்ைல;

ஆைகயால் ஒ திற ேகாைல எ த் த்

திறந்தார்கள்; இேதா, அவர்க ைடய எஜமான்

தைரயிேல ெசத் க்கிடந்தான். ௨௬அவர்கள்

தாமதித் க்ெகாண் ந்தேபா , ஏ த்

ஓ ப்ேபாய், சிைலக ள்ளஇடத்ைதக் கடந் ,

ேசயிராத்ைதச் ேசர்ந் தப்பினான். ௨௭அங்ேக

வந்தேபா எப்பிரா ம் மைலயில் எக்காளம்

ஊதினான்; அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கள்

அவேனா மைலயி ந் இறங்கினார்கள்;

அவன் அவர்க க் ன்பாக நடந் : ௨௮

என்ைனப் பின்ெதாடர்ந் வா ங்கள்;

ெயேகாவா உங்கள் எதிரிகளாகிய

ேமாவாபியர்கைள உங்க ைடய ைககளில்

ஒப் க்ெகா த்தார் என்றான். அவர்கள்

அவைனப் பின்ெதாடர்ந் ேபாய், ேமாவா க்
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எதிரான ேயார்தான் ைற கத்ைதப் பி த் ,

ஒ வைன ம் கடந் ேபாகவிடாமல்,

௨௯ அக்காலத்திேல ேமாவாபியர்களில்

ஏறக் ைறயப் 10,000 ேபைர ெவட் னார்கள்;

அவர்கள் எல்லா ம் திறைம ள்ளவர்க ம்

பலசா க மாயி ந்தார்கள்; அவர்களில்

ஒ வ ம் தப்பவில்ைல. ௩0 இப்ப ேய

அந்த நாளிேல ேமாவாப் இஸ்ரேவ ைடய

ைகயின் ழ் தாழ்த்தப்பட்ட ;அதனாேல ேதசம்

80 வ டங்கள் அைமதலாக இ ந்த . ௩௧

அவ க் ப்பின் ஆனாத்தின் மகன் சம்கார்

எ ம்பினான்; அவன் ெப ஸ்தர்களில்

600 ேபைர, கால்நைடகைள நடத்த

பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ ேகாலால் ெகான்றான்;

அவ ம்இஸ்ரேவலர்கைளக் காப்பாற்றனான்.

௪

ஏ த் இறந்தபின் இஸ்ரேவல் மக்கள்

தி ம்பக் ெயேகாவா ைடய பார்ைவக் த்

ைமயானைதச் ெசய் வந்தார்கள். ௨ஆகேவ,

ெயேகாவாஅவர்கைளஆத்ேசாரில்ஆ கிற

யா ன் என் ம் கானானியர்க ைடய

ராஜாவின் ைகயிேல ஒப் க்ெகா த்தார்;

அவ ைடய தளபதிக் சிெசரா என் ெபயர்;

அவன் றஜாதிக ைடய பட்டணமாகிய

அேராேசத்திேல யி ந்தான். ௩

அவ க் த் 900 இ ம் ரதங்கள் இ ந்தன;

அவன் இஸ்ரேவல் மக்கைள இ ப

வ டங்கள் ெகா ைமயாக ஒ க்கினான்;

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

ைறயிட்டார்கள். ௪ அக்காலத்திேல
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லபிேதாத்தின் மைனவியாகிய ெதெபாராள்

என் ம் ர்க்கதரிசியானவள் இஸ்ரேவைல

நியாயம்விசாரித்தாள். ௫அவள்எப்பிரா ம்

மைலத்ேதசமான ராமா க் ம் ெபத்ேத க் ம்

ந வி க்கிற ெதெபாராளின் ேப ச்ைச

மரத்தின் ேழ யி ந்தாள்; அங்ேக

இஸ்ரேவல் மக்கள் அவளிடத்திற்

நியாயவிசாரைணக் ப் ேபாவார்கள். ௬

அவள் நப்த யி ள்ள ேகேதசி க்கிற

அபிேனாகாம ன் மகன் பாராக்ைக

வரவைழத் : நப்த மனிதர்களி ம்,

ெச ேலான் மனிதர்களி ம் 10,000

ேபைர அைழத் க்ெகாண் , தாேபார்

மைலக் ப் ேபாகேவண் ம் என் ம், ௭நான்

யா னின் தளபதியாகிய சிெசராைவ ம்,

அவ ைடய ரதங்கைள ம், அவ ைடய

பைடகைள ம், ேசான் பள்ளத்தாக்கிேல

உன்னிடத்திற் வர இ த் , அவைன

உன் ைகயில் ஒப் ெகா ப்ேபன் என் ம்,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா உனக் க்

கட்டைளயிடவில்ைலயா என்றாள். ௮

அதற் ப் பாராக்: என்ேனா வந்தால்

ேபாேவன்; என்ேனா வராவிட்டால், நான்

ேபாகமாட்ேடன் என்றான். ௯அதற் அவள்:

நான் உன்ேனா நிச்சயமாக வ ேவன்;

ஆனா ம் ேபாகிற பயணத்தில் உண்டாகிற

ேமன்ைம உனக் க் கிைடயா ; ெயேகாவா

சிெசராைவ ஒ ெபண்ணின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்பார் என் ெசால் ,
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ெதெபாராள் எ ந் , பாராக்ேகா ேகேத க் ப்

ேபானாள். ௧0அப்ெபா பாராக்: ெச ேலான்

மனிதர்கைள ம் நப்த மனிதர்கைள ம்

ேகேத க் வரவைழத் , தனக் ப்

பின்ெசல் ம் பத்தாயிரம்ேபர்கேளா

ேபானான்; ெதெபாரா ம் அவேனா

ேபானாள். ௧௧ ேகனியனானஏேபர் என்பவன்

ேமாேசயின் மாமனாகியஓபாபின் சந்ததியாக

இ க்கிற ேகனியர்கைள விட் ப் பிரிந் ,

ேகேதசின் அ கில் இ க்கிற சானாயிம்

என் ம் கர்வா மரங்களின் அ ேக

தன் ைடய டாரத்ைதப் ேபாட் ந்தான்.

௧௨ அபிேனாகாம ன் மகன் பாராக்

தாேபார் மைலயில் ஏற ப்ேபானான் என்

சிெசரா க் அறவிக்கப்பட்டேபா ,

௧௩ சிெசரா ெதாள்ளாயிரம் இ ம்

ரதங்களாகிய தன் ைடய எல்லா

ரதங்கைள ம், தன்ேனா க் ம் எல்லா

மக்கைள ம், றஜாதிகளின் பட்டணமாகிய

அேராேசத்தி ந் ேசான் பள்ளத்தாக்கிற்

வரவைழத்தான். ௧௪அப்ெபா ெதெபாராள்

பாராக்ைக ேநாக்கி: எ ந் ேபா; ெயேகாவா

சிெசராைவ உன் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா க் ம் நாள் இ ேவ; ெயேகாவா

உனக் ன்பாகப் றப்படவில்ைலயா

என்றாள்; அப்ெபா பாராக் ம், அவன்

பின்ேன 10,000 ேப ம் தாேபார் மைலயி ந்

இறங்கினார்கள். ௧௫ெயேகாவா சிெசராைவ ம்

அந்த எல்லா ரதங்கைள ம் பைடகள்
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அைனத்ைத ம் பாராக் க் ன்பாகக்

கலங்க த்தார்; சிெசரா ரதத்ைதவிட்

இறங்கி கால்நைடயாக ஓ ப்ேபானான். ௧௬

பாராக் ரதங்கைள ம் பைடைய ம் தர்

அல்லாதவர்க ைடய அேராேசத்வைர

ரத்தினான்; சிெசராவின் பைடெயல்லாம்

பட்டயக் ர்ைமயினால் வி ந்த ; ஒ வ ம்

தியாக இ க்கவில்ைல. ௧௭ சிெசரா

கால்நைடயாகக் ேகனியனான ஏேபரின்

மைனவி யாேக ைடய டாரத்திற்

ஓ வந்தான்; அப்ெபா யா ன்

என் ம் ஆத்ேசாரின் ராஜா க் ம்,

ேகனியனானஏேபரின் ட் ற் ம் சமாதானம்

உண்டாயி ந்த . ௧௮ யாேகல் ெவளிேய

சிெசரா க் எதிர்ெகாண் ேபாய்: உள்ேள

வா ம்; என் ைடய ஆண்டவேன,

என்னிடத்தில் உள்ேள வா ம், பயப்பட

ேவண்டாம் என் அவனிடம் ெசான்னாள்;

அப்ப ேய அவள் டாரத்தின் உள்ேள

வந்தேபா ,அவைனஒ ேபார்ைவயினாேல

னாள். ௧௯ அவன் அவைளப் பார்த் ;

க்க எனக் க் ெகாஞ்சம் தண் ர் ெகா ,

தாகமாகஇ க்கிேறன் என்றான்;அவள்பால்

இ க் ம் ேதால்ைபையதிறந் ,அவ க் க்

க்கக்ெகா த் , தி ம்ப ம் அவைன

னாள். ௨0 அப்ெபா அவன்:

டாரவாச ேலநின் , எவராகி ம் ஒ வன்

வந் , இங்ேக யாராகி ம் இ க்கிறார்களா

என் உன்னிடம் ேகட்டால், இல்ைல என்
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ெசால் என்றான். ௨௧ பின் ஏேபரின்

மைனவியாகிய யாேகல் ஒ டாரஆணிைய

எ த் தன் ைடய ைகயிேல த்திையப்

பி த் க்ெகாண் , ெம வாக அவ ைடய

அ கில் வந் , அவ ைடய தைலயின்

பக்கவாட் ல் அந்தஆணிையஅ த்தாள்; அ

ஊ விப்ேபாய், தைரயிேல ைதந்த ;

அப்ெபா அயர்ந் ங்கிக்ெகாண் ந்த

அவன் இறந் ேபானான். ௨௨ பின்

சிெசராைவ பின்ெதாட கிற பாராக் வந்தான்;

அப்ெபா யாேகல் ெவளிேய அவ க்

எதிர்ெகாண் ேபாய்: வா ம், ேத கிற

மனிதைன உமக் க் காண்பிப்ேபன் என்

ெசான்னாள்; அவன் அவளிடத்திற்

வந்தேபா , இேதா, சிெசரா ெசத் க்கிடந்தான்;

ஆணிஅவ ைடய தைலயில் அ த்தி ந்த .

௨௩ இப்ப ேதவன் அந்த நாளிேல

கானானியர்களின் ராஜாவாகிய யா ைன

இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாகத்

தாழ்த்தினார். ௨௪ இஸ்ரேவல் மக்களின்

ைக கானானியர்களின் ராஜாவாகிய

யா ைன அழ க் ம்வைரக் ம் அவன்ேமல்

ெபலத் க்ெகாண்ேடயி ந்த .

௫

அந்த நாட்களிேல ெதெபாரா ம்

அபிேனாகாம ன் மகன் பாராக் ம் பா ன : ௨

“ த்தத்ைத இஸ்ரேவ ன் அதிபதிகள்

நடத்தினதற்காக ம், மக்கள்மனப் ர்வமாகத்

தங்கைள ஒப் க்ெகா த்ததற்காக ம்

அவைர ஸ்ேதாத்திரி ங்கள். ௩
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ராஜாக்கேள, ேக ங்கள்; அதிபதிகேள,

ெசவிெகா ங்கள்; நான் ெயேகாவாைவப் பா ,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவக்

ர்த்தனம்ெசய்ேவன். ௪ ெயேகாவாேவ,

ர் ேச ரி ந் றப்பட் , ஏேதாம ன்

ெவளியி ந் நடந் வ ம்ேபா , ம

அதிர்ந்த , வானம் ெபாழ ந்த , ேமகங்க ம்

தண் ராகப் ெபாழ ந்த . ௫ெயேகாவா க்

ன்பாக மைலகள்அதிர்ந்த ; இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகியெயேகாவா க் ன்பாக னாய்

மைல ம் அதிர்ந்த . ௬ ஆனாத்தின்

மகனானசம்காரின் நாட்களி ம், யாேக ன்

நாட்களி ம், ெப ம்பாைதகள் பாழாய்ப்

ேபான ; வழயில் நடக்கிறவர்கள்

பக்கவழயாக நடந்தார்கள். ௭ெதெபாராளாகிய

நான் எ ம் ம்வைரக் ம், இஸ்ரேவ ேல

நான் தாயாக எ ம் ம்வைரக் ம்,

கிராமங்கள்பாழாய்ப்ேபாயின,இஸ்ரேவ ன்

கிராமங்கள் பாழாய்ப்ேபான . ௮ திய

ெதய்வங்கைளத் ெதரிந் ெகாண்டார்கள்;

அப்ெபா த்தம்வாசல்வைர ம்வந்த ;

இஸ்ரேவ ேல 40,000 ேப க் ள்ேள ேகடக ம்

ஈட் ம் காணப்பட்ட ண்ேடா? ௯

மக்க க் ள்ேள தங்கைள மனப் ர்வமாக

ஒப் க்ெகா த்த இஸ்ரேவ ன்அதிபதிகைள

என் ைடய இ தயம் நா கிற ;

ெயேகாவாைவ ஸ்ேதாத்திரி ங்கள். ௧0

ெவள்ைளக் க ைதகளின் ேசணத்தின்

விரிப் களில் ற்ற க்கிறவர்கேள, வழயில்
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நடக்கிறவர்கேள,இைதப்பற்ற ேயாசி ங்கள்.

௧௧ தண் ர் ெமாண் ெகாள் ம்

இடங்களில் வில் ரர்களின் இைரச்ச க்

ங்கினவர்கள் அங்ேக ெயேகாவாவின்

திநியாயங்கைள ம், அவர் இஸ்ரேவ ள்ள

தம கிராமங்க க் ச் ெசய்த

திநியாயங்கைள ம் அறவிப்பார்கள்;

அ தல் ெயேகாவாவின் மக்கள் நகரத்தின்

வாசல்களில் ேபாய் இறங் வார்கள். ௧௨விழ ,

விழ , ெதெபாராேள, விழ , விழ , பாட் ப்பா ;

பாராக்ேக, எ ம் ; அபிேனாகாம ன் மாரேன,

உன்ைனச் சிைறயாக்கினவர்கைளச்

சிைறயாக்கிக்ெகாண் ேபா. ௧௩ தியாக

இ ந்தவர்கள் மக்களின் தைலவர்கைள

ஆ ம்ப ெசய்தார்; ெயேகாவா எனக் ப்

ெபலசா களின்ேமல் ஆ ைக தந்தார். ௧௪

அமேலக் க் விேராதமாக இவர்க ைடய

ேவர் எப்பிரா ம ந் ளிர்த்த ;

உன் ைடய மக்க க் ள்ேள ெபன்ய ன்

மனிதர்கள் உனக் ப் பின்ெசன்றார்கள்;

மா ரி ந் அதிபதிக ம்,

ெச ேலானி ந் எ ேகாைலப்

பி க்கிறவர்க ம் இறங்கிவந்தார்கள். ௧௫

இசக்காரின் பிர க்க ம் ெதெபாராேளா

இ ந்தார்கள்; பாராக்ைகப்ேபால இசக்கார்

மனிதர்க ம் பள்ளத்தாக்கில் கால்நைடயாக

அ ப்பப்பட்டார்கள்; பனின்

பிரிவிைனகளால் உண்டான இ தயத்தின்

நிைன கள் ம தி. ௧௬ மந்ைதகளின்
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சத்தத்ைதக் ேகட்க, ெதா வங்களின்

ந ேவ இ ந் விட்ட என்ன? பனின்

பிரிவிைனகளால் மனதின் ேவதைனகள்

ம தி. ௧௭ ேலயாத் மனிதர்கள் ேயார்தா க்

அக்கைரயிேல இ ந் விட்டார்கள்; தாண்

மனிதர்கள் கப்பல்களில் தங்கியி ந்த

என்ன? ஆேசர் மனிதர்கள் கடற்கைரயிேல

தங்கி, ன் பக்க ம் தைர ழ்ந்தகடல்

ப திகளில் வாழ்ந்தார்கள். ௧௮ெச ேலா ம்

நப்த ம் ேபார்க்களத் ைனயிேல

தங்கள் உயிைர எண்ணாமல் மரணத்திற் த்

ணிந் நின்றார்கள். ௧௯ ராஜாக்கள்

வந் த்தம்ெசய்தார்கள்; அப்ெபா

கானானியர்களின் ராஜாக்கள் ெமகிேதாவின்

தண் ர் அ கான தானாக்கிேல

த்தம்ெசய்தார்கள்; அவர்க க்

ெவள்ளி ெகாள்ைளப் ெபா ளாக

கிைடக்கவில்ைல. ௨0 வானத்தி ந்

த்தம் உண்டாயிற் ; நட்சத்திரங்கள்

தங்கள் வானமண்டலங்களி ந்

சிெசராேவா த்தம் ெசய்தன. ௨௧

ேசான் நதி, ர்வ நதியாகிய ேசான்

நதிேய, அவர்கைள அ த் க்ெகாண்

ேபான ; என் ைடய ஆத் மாேவ,

ெபலவான்கைளமதித்தாய். ௨௨அப்ெபா

திைரகளின் ளம் கள் பாய்ச்ச னாேல,

ெபலவான்களின் பாய்ச்ச னாேலேய,

பிளந் ேபாயின. ௨௩ ேமேராைசச் சபி ங்கள்;

அதின் கைள நிச்சயமாகேவ
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சபி ங்கள் என் ெயேகாவா ைடய

தனானவர் ெசால் கிறார்; அவர்கள்

ெயேகாவாேவா ைணநிற்க வரவில்ைல;

பலசா க க் எதிராக அவர்கள்

ெயேகாவாேவா ைணநிற்க வரவில்ைலேய.

௨௪ ெபண்க க் ள்ேள ேகனியனான

ஏேபரின் மைனவியாகிய யாேகல்

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவள்; டாரத்தில்

தங்கியி க்கிற ெபண்க க் ள்ேள அவள்

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவேள. ௨௫ தண் ைரக்

ேகட்டான், பாைலக் ெகா த்தாள்;

ராஜாக்களின் கிண்ணத்திேல ெவண்ெணையக்

ெகாண் வந் ெகா த்தாள். ௨௬தன் ைடய

ைகயால் ஆணிைய ம், தன் ைடய வல

ைகயால் ெதாழலாளரின் த்திைய ம் பி த் ,

சிெசராைவ அ த்தாள்; அவ ைடய

தைலயில் உ வக் த்தி, அவ ைடய

தைலைய உைடத் ப்ேபாட்டாள். ௨௭

அவன் அவ ைடய கா ன் அ ேக

மடங்கி வி ந்தான்; அவன் எங்ேக மடங்கி

வி ந்தாேனா அங்ேக இறந் கிடந்தான்.

௨௮ “சிெசராவின் தாய் ஜன்ன ல் நின்

ஜன்னல்வழயாகப் பார்த் க்ெகாண் ந் :

அவ ைடய இரதம் வராமல் தாமதமான

என்ன? அவ ைடய இரதங்களின் ஓட்டம்

தாமதிக்கிற என்ன’ என் லம்பினாள். ௨௯

அவ ைடய ெபண்களில் த்திசா கள்

அவ க் பதில் ெசான்ன மன்ற , அவள்

தனக் த் தாேனம ெமாழயாக: ௩0அவர்கள்
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ெகாள்ைளையக்கண் பி க்கவில்ைலேயா,

அைதப் பங்கிடேவண்டாேமா, ஆ க்

ஒன் அல்ல இரண் ெபண்கைள ம்,

சிெசரா க் க் ெகாள்ைளயிட்ட பலவர்ணமான

ஆைடகைள ம், ெகாள்ைளயிட்ட

பலவர்ணமான சித்திரத் ைதயலாைடகைள ம்,

என் க த்திற் இ ற ம் ெபா ந் ம் சித்திர

ேவைல ெசய்யப்பட் ள்ள பலநிறமான

ஆைடைய ம் ெகா க்கேவண்டாேமா

என்றாள். ௩௧ ெயேகாவாேவ, உம்ைமப்

பைகக்கிற அைனவ ம் இப்ப ேயஅழயட் ம்;

அவரிடம் அன் கிறவர்கேளா,

வல்லைமேயா உதிக்கிற ரியைனப்ேபால

இ க்கட் ம்” என் பா னார்கள். பின் ேதசம்

40 வ டங்கள்அைமதலாகஇ ந்த .

௬

பின் ம் இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த்

ைமயானைதச் ெசய்தார்கள்; அப்ெபா

ெயேகாவா அவர்கைள ஏ வ டங்கள்

தியானியர்களின்ைகயில்ஒப் க்ெகா த்தார்.

௨ தியானியர்களின் ைக இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ெபலமாக இ ந்தப யால், இஸ்ரேவல்

மக்கள் தியானியர்களினால் தங்க க்

மைலகளி ள்ள ெகபிகைள ம்

ைககைள ம் பா காப்பான இடங்கைள ம்

அைடக்கலங்களாக்கிக்ெகாண்டார்கள். ௩

இஸ்ரேவலர்கள் விைத விைதத்தி க் ம்ேபா ,

தியானியர்க ம் அமேலக்கியர்க ம்

கிழக் ப்ப தி மக்க ம் அவர்க க்
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எதிராக எ ந் வந் ; ௪ அவர்க க்

எதிேர காம ட் , காசாவின் எல்ைலவைர

நிலத்தின் விைளச்சைலக் ெக த் ,

இஸ்ரேவ ேலஆகாரத்ைத ம்,ஆ மா கள்

க ைதகைள ம் ட ைவக்காமல்

ேபாவார்கள். ௫ அவர்கள் தங்க ைடய

ம க வன்கேளா ம், தங்க ைடய

டாரங்கேளா ம், ெவட் க்கிளிகைளப்ேபால

திரளாக வ வார்கள்; அவர்க ம்

அவர்க ைடய ஒட்டகங்க ம்

எண்ண யாததாக இ க் ம்; இப்ப யாக

ேதசத்ைதக் ெக த் விடஅதிேலவ வார்கள்.

௬ இப்ப யாக தியானியர்களாேல

இஸ்ரேவலர்கள் மக ம் ெபல னப்பட்டார்கள்;

அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி ைறயிட்டார்கள். ௭இஸ்ரேவல் மக்கள்

தியானியர்களினாேல ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

ைறயிட்டேபா , ௮ ெயேகாவா ஒ

ர்க்கதரிசிைய அவர்களிடம் அ ப்பினார்;

அவன் அவர்கைள ேநாக்கி: இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: நான் உங்கைள

எகிப்தி ந் வர ம், அ ைமயாக இ ந்த

ட் ந் றப்பட ம் ெசய் , ௯

எகிப்தியர்கள் ைககளி ந் ம், உங்கைள

ஒ க்கின எல்ேலா ைடயைககளி ந் ம்

உங்கைளஇரட்சித் ,அவர்கைளஉங்க க்

ன்பாகத் ரத்தி, அவர்கள் ேதசத்ைத

உங்க க் க் ெகா த் , ௧0 நான் உங்கள்
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ேதவனாகிய ெயேகாவா என் ம், ங்கள்

யி க் ம் அவர்கள் ேதசத்தி ள்ள

எேமாரியர்க ைடய ெதய்வங்க க் ப்

பயப்படாமல் இ ங்கள் என் ம், உங்க க் ச்

ெசான்ேனன்; ங்கேளா என் ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்காமல் ேபா ர்கள் என்கிறார்

என் ெசான்னான். ௧௧ அதற் ப்பின்

ெயேகாவா ைடய தனானவர் வந் ,

அபிேயஸ்ரியனான ேயாவாசின் ஊராகிய

ஒப்ராவி க் ம் ஒ கர்வா மரத்தின் ழ்

உட்கார்ந்தார்; அப்ெபா அவ ைடய மகன்

கிதிேயான் ேகா ைமைய தியானியர்களின்

ைகக் த் தப் விக்க, ஆைலக் அ கில்

அைதப் ேபார த்தான். ௧௨ெயேகாவா ைடய

தனானவர் அவ க் த் தரிசனமாகி:

ெபலசா ேய ெயேகாவா உன்ேனா

இ க்கிறார் என்றார். ௧௩ அப்ெபா

கிதிேயான் அவைர ேநாக்கி: ஆ என்

ஆண்டவேர, ெயேகாவா எங்கேளா

இ ந்தால், இைவகெளல்லாம் எங்க க்

ஏன் சம்பவித்த ? ெயேகாவா எங்கைள

எகிப்தி ந் ெகாண் வரவில்ைலயாஎன்

எங்க ைடய பிதாக்கள் எங்க க்

விவரித் ச்ெசான்ன அவ ைடய

அற் தங்கெளல்லாம் எங்ேக? இப்ெபா

ெயேகாவா எங்கைளக் ைகவிட் ,

தியானியர்களின் ைகயில் எங்கைள

ஒப் க்ெகா த்தாேர என்றான். ௧௪அப்ெபா

ெயேகாவா அவைன ேநாக்கிப் பார்த் :
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உனக் இ க்கிற இந்தப் ெபலத்ேதா

ேபா; இஸ்ரேவைல தியானியர்களின்

ைகக் விலக்கிக் காப்பாற் வாய்; உன்ைன

அ ப் கிறவர் நான்அல்லவா என்றார். ௧௫

அதற் அவன்:ஆஎன் ைடயஆண்டவேர,

நான்இஸ்ரேவைலஎதினாேலகாப்பாற் ேவன்;

இேதா, மனாேசயில் என் ைடய ம்பம்

மக ம் எளிய ; என் ைடய தகப்பன்

ட் ல் நான் எல்ேலாரி ம் சிறயவன்

என்றான். ௧௬ அதற் க் ெயேகாவா: நான்

உன்ேனா இ ப்ேபன்; ஒேர மனிதைன

றய ப்ப ேபால தியானியர்கைள

றய ப்பாய் என்றார். ௧௭ அப்ெபா

அவன்: உம் ைடய கண்களில் இப்ெபா ம்

எனக் த் தையகிைடத்ததானால் என்ேனாேட

ேப கிறவர் ேதவ ர்தான் என் எனக் ஒ

அைடயாளத்ைதக் காண்பிக்கேவண் ம்.

௧௮ நான் உம்மடத்திற் என் ைடய

காணிக்ைகையக் ெகாண் வந் , உமக்

ன்பாக ைவக் ம் வைர, இந்த இடத்ைத

விட் ப்ேபாகாதி ப் ராக என்றான்; அதற்

அவர்: தி ம்பி வ ம்வைர நான் இ ப்ேபன்

என்றார். ௧௯உடேனகிதிேயான் உள்ேள ேபாய்,

ஒ ெவள்ளாட் க் ட் ைய ம் ஒ மரக்கால்

மாவிேல ளிப்பில்லாத அப்பங்கைள ம்

ஆயத்தப்ப த்தி, இைறச்சிையஒ ைடயில்

ைவத் , ழம்ைப ஒ கிண்ணத்தில்ஊற்ற ,

அைத ெவளிேய கர்வா மரத்தின் ேழ

இ க்கிறஅவரிடம் ெகாண் வந் ைவத்தான்.
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௨0அப்ெபா ேதவ ைடய தனானவர்

அவைன ேநாக்கி: இைறச்சிைய ம்

ளிப்பில்லாத அப்பங்கைள ம் எ த் ,

இந்தக் கற்பாைறயின்ேமல் ைவத்

ழம்ைப ஊற் என்றார்; அவன்

அப்ப ேய ெசய்தான். ௨௧ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய தன் தம ைகயி ந்த

ேகா ன் னிைய ட் , இைறச்சிைய ம்

ளிப்பில்லாத அப்பங்கைள ம் ெதாட்டார்;

அப்ெபா அக்கினி கற்பாைறயி ந்

எ ம்பி, இைறச்சிைய ம் ளிப்பில்லாத

அப்பங்கைள ம் எரித் ப்ேபாட்ட ;

ெயேகாவாவின் தேனா. அவ ைடய

கண்க க் மைறந் ேபானார்.

௨௨ அப்ெபா கிதிேயான், அவர்

ெயேகாவா ைடய தன் என் அற ந் :

ஐேயா, ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவேர, நான்

ெயேகாவா ைடய தைன க கமாக

பார்த்ேதேனஎன்றான். ௨௩அதற் க் ெயேகாவா:

உனக் ச் சமாதானம்; பயப்படாேத,

சாவதில்ைல என் ெசான்னார். ௨௪அங்ேக

கிதிேயான் ெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைதக்

கட் , அதற் ெயேகாவா ஷாேலாம் என்

ெபயரிட்டான்; அ இந்த நாள்வைரக் ம்

அபிேயஸ்ரியரின் ஊராகிய ஒப்ராவில்

இ க்கிற . ௨௫அன் இரவிேல ெயேகாவா

அவைன ேநாக்கி: உன் ைடய தகப்ப க்

இ க்கிற காைளகளில் ஏ வயதான

இரண்டாம் காைளையக் ெகாண் ேபாய்,
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உன் ைடயதகப்ப க் இ க்கிற பாகா ன்

ப டத்ைதத் தகர்த் , அதின் அ கி ள்ள

ேதாப்ைப ெவட் ப்ேபாட் . ௨௬ இந்தக்

கற்பாைறயின் உச்சியிேல சரியான

ஒ இடத்தில் உன் ெயேகாவா ைடய

ெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைதக் கட் , அந்த

இரண்டாம் காைளையக் ெகாண் வந் ,

அைத ெவட் ப்ேபாட்ட ேதாப்பி ைடய

கட்ைட விற களின் ேமல் சர்வாங்க

தகனமாகப் ப யிடேவண் ம் என்றார். ௨௭

அப்ெபா கிதிேயான், தன் ைடய

ேவைலயாட்களில் பத் ப்ேபைரச் ேசர்த் ,

ெயேகாவா தனக் ச் ெசான்னப ேய

ெசய்தான்; அவன் தன் ைடய தகப்பன்

ம்பத்தா க் ம்அந்தஊர் மனிதர்க க் ம்

பயந்ததினாேல,அைதப் பக ேலெசய்யாமல்,

இரவிேல ெசய்தான். ௨௮ அந்த ஊர்

மனிதர்கள் காைலயில் எ ந்தேபா , இேதா,

பாகா ன் ப டம் தகர்க்கப்பட் ம்,

அதின் அ கி யி ந்த ேதாப்

ெவட் ப்ேபாடப்பட் ம், கட்டப்பட் ந்த

ப டத்தின் ேமல் அந்த இரண்டாம் காைள

ப யிடப்பட் இ க்கிறைத ம் அவர்கள்

பார்த் ; ௨௯ ஒ வைரெயா வர் ேநாக்கி:

இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தவன் யார்

என்றார்கள்; ேகட் விசாரிக்கிறேபா ,

ேயாவாசின் மகன் கிதிேயான் இைதச் ெசய்தான்

என்றார்கள். ௩0அப்ெபா ஊர்க்காரர்கள்

ேயாவாைச ேநாக்கி: உன் மகைன ெவளிேய
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ெகாண் வா;அவன் பாகா ன் ப டத்ைதத்

தகர்த் , அதின் அ ேக இ ந்த ேதாப்ைப

ெவட் ப்ேபாட்டான், அவன் சாகேவண் ம்

என்றார்கள். ௩௧ ேயாவாஸ் தன்ைனஎதிர்த்

நிற்கிற அைனவைர ம் பார்த் : ங்களா

பாகா க்காக வாதா ர்கள்? ங்களா

அைதக் காப்பாற் ர்கள்? அதற்காக

வாதா கிறவர்கள் இன் காைலயிேல

சாகட் ம்; அ ேதவனானால் தன் ைடய

ப டத்ைதத் தகர்த்ததினால், அ ேவ

தனக்காக வாதாடட் ம் என்றான். ௩௨

தன் ைடய ப டத்ைதத் தகர்த்ததினால்

பாகால் அவேனா வாதாடட் ம் என்

ெசால் , அந்த நாளிேல அவ க்

ெய பாகால் என் ெபயர் ட்டப்பட்ட . ௩௩

தியானியர்க ம்அமேலக்கியர்க ம் கிழக்

ப திைய ேசர்ந்த மக்கள் எல்ேலா ம் ஒன்றாக

, ஆற்ைறக் கடந் வந் , ெயஸ்ரேயல்

பள்ளத்தாக்கில் காம ட்டார்கள். ௩௪

அப்ெபா ெயேகாவா ைடயஆவியானவர்

கிதிேயான்ேமல் இறங்கினார்; அவன் எக்காளம்

ஊதி, அபிேயஸ்ரியர்கைளக் ப்பிட் ,

தனக் ப் பின்ெசல் ம்ப ெசய் , ௩௫

மனாேச நாெடங் ம் வர்கைள

அ ப்பி, அவர்கைள ம் ப்பிட் ,

தனக் ப் பின்ெசல் ம்ப ெசய் , ஆேசர்,

ெச ேலான், நப்த நா களி ம் ஆட்கைள

அ ப்பினான்; அவர்க ம் அவ க்

எதிர்ெகாண் வந்தார்கள். ௩௬அப்ெபா
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கிதிேயான் ேதவைன ேநாக்கி: ேதவ ர்

ெசான்னப என் ைடய ைகயினாேல

இஸ்ரேவைல காப்பாற்றேவண் மானால்,

௩௭ இேதா, நான் ள்ள ஒ ேதாைல

கதிர க் ம் களத்திேல ேபா கிேறன்; பனி

ேதா ன்ேமல் மட் ம் ெபய் , ம ெயல்லாம்

காய்ந்தி ந்தால், அப்ெபா ேதவ ர்

ெசான்னப இஸ்ரேவைல என் ைடய

ைகயினால் காப்பாற் ர் என் அதினாேல

அறேவன் என்றான். ௩௮அப்ப ேயஆன .

அவன் ம நாள் காைலயில் எ ந் , ேதாைலக்

கசக்கி, அதி ந்த பனி ைரஒ கிண்ணம்

நிைறயப் பிழ ந்தான். ௩௯ அப்ெபா

கிதிேயான் ேதவைன ேநாக்கி: நான் இன் ம்

ஒ ைற மட் ம் ேப கிேறன், உம

ேகாபம் என்ேமல் வராமல் இ ப்பதாக;

ேதா னாேல நான் இன் ம் ஒேர ைற

மட் ம் ேசாதைனெசய்கிேறன்; ேதால் மட் ம்

காய்ந்தி க்க ம் மெயங் ம் பனி

ெபய்தி க்க ம் கட்டைளயி ம் என்றான். ௪0

அப்ப ேய ேதவன் அன் இர ெசய்தார்;

ேதால்மட் ம் காய்ந்தி ந் , ம ெயங் ம் பனி

ெபய்தி ந்த .

௭

அப்ெபா கிதிேயானாகிய

ெய பாகா ம் அவேனா ந்த மக்கள்

அைனவ ம் அதிகாைலயில் எ ந்

றப்பட் , ஆேராத் என் ம் ற்ற ன்அ கில்

காம ட்டார்கள்; தியானியர்களின்

காம் அவ க் வடக்கில் ேமாேர
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ேமட் ற் ப் பின்னான பள்ளத்தாக்கிேல

இ ந்த . ௨ அப்ெபா ெயேகாவா

கிதிேயாைனேநாக்கி: நான் தியானியர்கைள

உன்ேனா க்கிற மக்களின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்பதற் அவர்கள் அதிகமாக

இ க்கிறார்கள்; என் ைடய ைக என்ைன

காப்பாற்றய என் இஸ்ரேவல் எனக்

விேராதமாக ண்ெப ைமெகாள்ள

வாய்ப் ண்டா ம். ௩ ஆைகயால் பய ம்

ந க்க ம் உள்ளவன் எவேனா அவன்

தி ம்பி, ேலயாத் மைலகளி ந்

ேவகமாக ஓ ப்ேபாகட் ம் என் , மக்களின்

கா கள் ேகட்கப் பிரசித்தப்ப த் என்றார்;

அப்ெபா மக்களில் 22,000 ேபர் தி ம்பிப்

ேபாய்விட்டார்கள்; 10,000 ேபர் தியாக

இ ந்தார்கள். ௪ ெயேகாவா கிதிேயாைன

ேநாக்கி: மக்கள் இன் ம் அதிகம், அவர்கைளத்

தண் ரின் அ ேக இறங்கிப்ேபாகச்ெசய்;

அங்ேக அவர்கைள ேசாதித் ப் பார்ப்ேபன்;

உன்ேனா வரலாம் என் நான் யாைரக்

ற க்கிேறேனா, அவன் உன்ேனா வரட் ம்;

உன்ேனா வரக் டா என் நான் யாைரக்

ற க்கிேறேனா, அவன் உன்ேனா

வராதி க்கேவண் ம் என்றார். ௫அப்ப ேய

அவன் மக்கைளத் தண் ரின் அ ேக

இறங்கிப்ேபாகச்ெசய்தான்; அப்ெபா

ெயேகாவாகிதிேயாைனேநாக்கி: தண் ைர

ஒ நாய் நக் வ ேபாலஅைதத் தன் ைடய

நாவினாேல நக் கிறவன் எவேனாஅவைனத்
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தனியாக ம், க்கிறதற் ழங்கால்

ஊன்ற க் னிகிறவன் எவேனா, அவைனத்

தனியாக ம் நி த் என்றார். ௬ தங்கள்

ைககளால்அள்ளி, தங்கள்வாய்க் எ த் ,

நக்கிக்ெகாண்டவர்களின் எண்ணிக்ைக

300 ேபர்; மற்ற மக்கெளல்லாம் தண் ர்

க்கிறதற் ழங்கால் ஊன்ற க்

னிந்தார்கள். ௭ அப்ெபா ெயேகாவா

கிதிேயாைன ேநாக்கி: நக்கிக் த்த அந்த

300 ேபராேல நான் உங்கைள இரட்சித் ,

தியானியர்கைள உன் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன், மற்றமக்கெளல்ேலா ம்

தங்கள் தங்கள் இடத்திற் ப் ேபாகேவண் ம்

என்றார். ௮ அப்ெபா மக்கள்

தங்கள் ைகயில் தின்பண்டங்கைள ம்

எக்காளங்கைள ம்எ த் க்ெகாண்டார்கள்;

மற்ற இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைர ம்

தங்கள் தங்கள் இ ப்பிடங்க க்

அ ப்பிவிட் , அந்த 300 ேபைரமட் ம்

ைவத் க்ெகாண்டான்; தியானியர்களின்

பைட அவ க் த் தாழ்விடமான

பள்ளத்தாக்கில் இ ந்த . ௯அன் இராத்திரி

ெயேகாவா அவைன ேநாக்கி: எ ந் ,

அந்த பைடயினிடத்திற் ப் ேபா; அைத

உன் ைடய ைகயில் ஒப் க்ெகா த்ேதன்.

௧0 ேபாகப் பயந்தால், த ல் ம்

உன் ைடய ேவைலக்காரனாகிய

ரா ம் பைடயினிடத்திற் ப் ேபாய்,

௧௧ அங்ேக என்ன ேப கிறார்கள் என்
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ேகள்; பின் பைடயினிடத்திற் ப் ேபாக,

உன் ைடய ைககள் ெபலப்ப ம் என்றார்;

அப்ப ேய அவ ம் அவ ைடய

ேவைலக்காரனாகிய ரா ம் பைடயின்

ன்ப தியிேல இர காவல் காக்கிறவர்களின்

இடம்வைரக் ம் ேபானார்கள். ௧௨

தியானியர்க ம், அமேலக்கியர்க ம்,

எல்லாக் கிழக் ப் ப தி மக்க ம்,

ெவட் க்கிளிகைளப்ேபாலத் திரளாகப்

பள்ளத்தாக்கிேல ப த் க்கிடந்தார்கள்;

அவர்க ைடய ஒட்டகங்க க் ம்

கணக்கில்ைல, கடற்கைர மணைலப்ேபாலத்

திரளாக இ ந்த . ௧௩ கிதிேயான்

வந்தேபா , ஒ வன் மற்ெறா வ க்

ஒ கனைவச் ெசான்னான். அதாவ

இேதா ஒ கன கண்ேடன்; டப்பட்ட ஒ

வாற்ேகா ைம அப்பம் தியானியர்களின்

காம ற் உ ண் வந்த , அ

டாரம்வைர வந்தேபா , அைத

விழத்தள்ளிக் கவிழ்த் ப்ேபாட்ட , டாரம்

வி ந் கிடந்த என்றான். ௧௪அப்ெபா

மற்றவன்; இ ேயாவாசின் மகனான

கிதிேயான் என் ம் இஸ்ரேவல ைடய

பட்டயேம அல்லாமல் ேவறல்ல; ேதவன்

தியானியர்கைள ம், இந்த ரா வம்

அைனத்ைத ம், அவ ைடய ைகயிேல

ஒப் க்ெகா த்தார் என்றான். ௧௫

கிதிேயான் அந்த கனைவ ம் அத ைடய

விளக்கத்ைத ம் ேகட்டேபா , அவன்
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பணிந் ெகாண் ,இஸ்ரேவ ன் காம ற்

தி ம்பிவந் : எ ந்தி ங்கள், ெயேகாவா

தியானியர்களின் பைடைய உங்கள்

ைககளில்ஒப் க்ெகா த்தார் என் ெசால் ,

௧௬அந்த ந் ேபைர ன் பைடயாக

பிரித் , அவர்கள் ஒவ்ெவா வன்ைகயி ம்

ஒ எக்காளத்ைத ம், ெவ ம் பாைனைய ம்,

அந்தப் பாைனக் ள் ைவக் ம் வட் ைய ம்

ெகா த் , ௧௭ அவர்கைள ேநாக்கி: நான்

ெசய்வைதப் பார்த் , அப்ப ேய ங்க ம்

ெசய் ங்கள். இேதா, நான் காம ன்

ன்ப தியில் வந்தி க் ம்ேபா , நான்

எப்ப ச் ெசய்கிேறேனா அப்ப ேய ங்க ம்

ெசய்யேவண் ம். ௧௮ நா ம் என்ேனா

இ க் ம் அைனவ ம் எக்காளம்ஊ ம்ேபா ,

ங்க ம் காைமச் ற்ற எங் ம்

எக்காளங்கைள ஊதி, ெயேகாவா ைடய

பட்டயம் கிதிேயா ைடய பட்டயம் என்

சத்தம ர்களாக என் ெசான்னான். ௧௯

ந இரவின் வக்கத்தில், இர க்காவலர்கைள

மாற்றைவத்தபின் , கிதிேயா ம்

அவேனா இ ந்த 100 ேப ம் அந்த இரவின்

வக்கத்திேல காம ன் ன்ப தியில் வந் ,

எக்காளங்கைளஊதி, தங்கள்ைகயி ந்த

பாைனகைள உைடத்தார்கள். ௨0 ன்

பைடகளின் மனிதர்க ம் எக்காளங்கைள

ஊதி, பாைனகைளஉைடத் , வட் கைளத்

தங்கள் இட ைககளி ம், ஊ ம்

எக்காளங்கைளத் தங்கள் வல ைககளி ம்
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பி த் க்ெகாண் , ெயேகாவா ைடயபட்டயம்

கிதிேயா ைடய பட்டயம் என் சத்தம ட் , ௨௧

காைமச் ற்ற ம் அவரவர் தங்கள்

இடத்திேல நின்றார்கள்; அப்ெபா

காம ல் இ ந்தவர்கள் எல்ேலா ம் சிதற க்

க் ர ட் , ஓ ப்ேபானார்கள். ௨௨ 300 ேப ம்

எக்காளங்கைள ஊ ம்ேபா , ெயேகாவா

காெமங் ம் ஒ வர் பட்டயத்ைதஒ வ க்

எதிராக ஓங்கச்ெசய்தார்; ரா வமான

ேசேராத்தி ள்ள ெபத்சித்தாவைர, தாபாத்திற்

அ கி ள்ள ஆேபல் ெமெகாலாவின்

எல்ைலவைரஓ ப்ேபான . ௨௩அப்ெபா

நப்த மனிதர்க ம், ஆேசர் மனிதர்க ம்,

மனாேசயின் எல்லா மனிதர்க மாகிய

இஸ்ரேவலர்கள் வந் , தியானியர்கைளப்

பின்ெதாடர்ந் ேபானார்கள். ௨௪

கிதிேயான் எப்பிரா ம் மைலகள் எங் ம்

ஆட்கைள அ ப்பி: தியானியர்க க்

எதிராக இறங்கி, ெபத்தாபரா இ க் ம்

ேயார்தான் நதி வைர வந் , அவர்க க்

ந்தித் ைற கங்கைளக்

ைகப்பற்ற க்ெகாள் ங்கள் என் ெசால்லச்

ெசான்னான்; அப்ப ேய எப்பிரா ம ன்

மனிதர்கள் எல்ேலா ம் , ெபத்தாபரா

இ க் ம் ேயார்தான் வைர வந் ,

ைற கங்கைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாண் , ௨௫

தியானியர்களின் இரண் அதிபதிகளாகிய

ஓேரைப ம் ேசைப ம்பி த் , ஓேரைபஓேரப்

என்னப்பட்ட கன்மைலயி ம், ேசைப ேசப்



நியாயாதிபதிகள் 1033

என்னப்பட்டஆைலயி ம் ெகான் ேபாட் ,

தியானியர்கைள ரத்தி, ஓேரப் ேசப்

என்பவர்களின் தைலகைள ேயார்தா க்

இக்கைரயி ந்த கிதிேயானிடம்

ெகாண் வந்தார்கள்.

௮

அப்ெபா எப்பிரா ம் மனிதர்கள்

அவைன ேநாக்கி: தியானியர்கள்ேமல்

த்தம் ெசய்யப்ேபாகிறேபா , எங்கைள

அைழக்கவில்ைலேய, இப்ப எங்க க் ச்

ெசய்த என்னஎன் ,அவேனா க ைமயாக

வாக் வாதம்ெசய்தார்கள். ௨ அதற்

அவன்: ங்கள் ெசய்ததற் நான் ெசய்த

எம்மாத்திரம்?அபிேயஸ்ரியர்களின் திராட்ைச

பழத்தின் அ வைடைய விட,

எப்பிரா மர்களின் தியான அ வைட

அதிகம் அல்லவா? ௩ ேதவன் உங்கள்

ைகயிேல தியானியர்களின்அதிபதிகளாகிய

ஓேரைப ம் ேசைப ம் ஒப் க்ெகா த்தாேர;

ங்கள் ெசய்ததி ம் நான் ெசய்யக் ய

எம்மாத்திரம் என்றான்; இந்த வார்த்ைதைய

அவன் ெசான்னேபா , அவன் ேம ந்த

அவர்க ைடய ேகாபம் ங்கின . ௪

கிதிேயான் ேயார்தா க் வந்தேபா , அவ ம்

அவேனா ந்த ந் ேப ம் அைதக்

கடந் ேபாய், கைளப்பாக இ ந் ம் (எதிரிைய)

பின்ெதாடர்ந்தார்கள். ௫அவன் க்ேகாத்தின்

மனிதர்கைள ேநாக்கி: என்ேனா க்கிற

மக்க க் ச் சில அப்பங்கைளக்

ெகா ங்கள்; அவர்கள் கைளப்பாக
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இ க்கிறார்கள், நான் தியானியர்களின்

ராஜாக்களாகிய ேசபாைவ ம் சல் னாைவ ம்

பின்ெதாட கிேறன் என்றான். ௬ அதற் ச்

க்ேகாத்தின் பிர க்கள்: உன் ரா வத்திற்

நாங்கள் அப்பம் ெகா க்கிறதற் ச்

ேசபா சல் னா என்பவர்களின்

ைக உன் ைடய ைகவசம் வந்தேதா

என்றார்கள். ௭ அப்ெபா கிதிேயான்

அவர்கைளேநாக்கி: ெயேகாவா ேசபாைவ ம்

சல் னாைவ ம் என் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா க் ம்ேபா , உங்கள் ச ரத்ைத

வனாந்திரத்தின் ெநரிஞ்சில் ட்களால்

கிழ த் வி ேவன் என் ெசால் , ௮

அவ்விடம் விட் , ெப ேவ க் ப் ேபாய்,

அந்த ஊர்க்காரர்களிடத்தில் அந்தப்ப ேய

ேகட்டான்; க்ேகாத்தின் மனிதர்கள்

பதில் ெசான்னப ேய ெப ேவ ன்

மனிதர்க ம் அவ க் ச் ெசான்னார்கள்.

௯ அப்ெபா அவன், ெப ேவ ன்

மனிதர்கைளப் பார்த் : நான் சமாதானத்ேதா

தி ம்பிவ ம்ேபா , இந்தக் ேகா ரத்ைத

இ த் ப்ேபா ேவன் என்றான். ௧0 ேசபா ம்

சல் னா ம் அவர்கேளா அவர்க ைடய

பைடக ம் ஏறக் ைறய 15,000 ேபர் கர்ேகாரில்

இ ந்தார்கள்; பட்டயம் உ வத்தக்கவர்கள்

1,20,000 ேபர் வி ந்தப யால், கிழக் ப்ப தி

மக்கள் எல்லா ரா வத்தி ம் இவர்கள் மட் ம்

தியாக இ ந்தார்கள். ௧௧ கிதிேயான்

டாரங்களில் யி க்கிறவர்கள்வழயாக
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ேநாபா க் ம், ெயாகிெபயா க் ம் கிழக்கில்

ேபாய், அந்த ரா வம் பயம ல்ைல என்

இ ந்தேபா , அைத றய த்தான். ௧௨

ேசபா ம் சல் னா ம் ஓ ப்ேபானார்கள்;

அவேனா அவர்கைளத் ெதாடர்ந் , ேசபா

சல் னா என் ம் தியானியர்களின்

இரண் ராஜாக்கைள ம் பி த் , ரா வம்

வைத ம் கலங்க த்தான். ௧௩ ேயாவாசின்

மகனான கிதிேயான் த்தம்ெசய் , ரியன்

உதிக் ம் ன்ேன தி ம்பிவந்தேபா , ௧௪

க்ேகாத்தின் மனிதர்களில் ஒ வா பைனப்

பி த் , அவனிடத்தில் விசாரித்தான்;

அவன் க்ேகாத்தின் பிர க்க ம் அதின்

ப்பர்க மாகிய 77 மனிதர்களின் ேபைர

அவ க் எ திக்ெகா த்தான். ௧௫அவன்

க்ேகாத் ஊர்க்காரர்களிடத்தில் வந் : இேதா,

கைளத்தி க்கிற உன் மனிதர்க க்

நாங்கள் அப்பம் ெகா க்கிறதற் ச் ேசபா

சல் னா என்பவர்களின் ைக உன் ைடய

ைகவசம் வந்தேதா என் ங்கள் என்ைன

நிந்தித் ச் ெசான்ன ேசபா ம் சல் னா ம்

இங்ேக இ க்கிறார்கள் என் ெசால் ,

௧௬ பட்டணத்தின் ப்பைரப் பி த் ,

வனாந்தரத்தின் ெநரிஞ்சில் ட்கைள

ெகாண் வந் , அைவகளால் க்ேகாத்தின்

மனிதர்க க் ப் த்திவரச்ெசய் , ௧௭

ெப ேவ ன் ேகா ரத்ைதஇ த் ,அந்தஊர்

மனிதர்கைள ம் ெகான் ேபாட்டான். ௧௮

பின் அவன் ேசபாைவ ம் சல் னாைவ ம்
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ேநாக்கி: ங்கள் தாேபாரிேலெகான் ேபாட்ட

அந்த மனிதர்கள் எப்ப ப்பட்டவர்கள்

என் ேகட்டான்; அதற் அவர்கள்:

ர் எப்ப ப்பட்டவேரா அவர்க ம்

அப்ப ப்பட்டவர்கேள; ஒவ்ெவா வ ம்

பார்ைவக் ராஜ மாரைனப்ேபால் இ ந்தான்

என்றார்கள். ௧௯ அப்ெபா அவன்:

அவர்கள் என் ைடய சேகாதரர்க ம்

என் ைடய தாயின் பிள்ைளக மாக

இ ந்தார்கள்; அவர்கைள உயிேராேட

ைவத்தி ந் ர்களானால். உங்கைளக்

ெகால்லாதி ப்ேபன் என் ெயேகாவாவின்

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெசால் , ௨0 தன் ைடய த்தமகனான

ெயத்ேதைர ேநாக்கி: எ ந் , இவர்கைள

ெவட் ப்ேபா என்றான்; அந்தவா பன் தான்

இைளஞனானப யால் பயந் தன் ைடய

பட்டயத்ைத உ வாமல் இ ந்தான். ௨௧

அப்ெபா ேசபா ம் சல் னா ம்: ேர

எ ந் எங்கைளக் ெகால் ம்; மனிதன்

எப்ப ேயா அப்ப ேய அவன் ெபல ம்

இ க் ம் என்றார்கள்; கிதிேயான்

எ ந் , ேசபாைவ ம் சல் னாைவ ம்

ெகான் ேபாட் , அவர்கள் ஒட்டகங்களின்

க த் களில் இ ந்த ெபான்னால்

அலங்கரிக்கப்பட்ட பிைற வ வமான

ஆபரணங்கைள எ த் க்ெகாண்டான்.

௨௨ அப்ெபா இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்

கிதிேயாைன ேநாக்கி: ர் எங்கைள
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தியானியர்கள் ைகக் தப் வித்தப யால்

ம் உம் ைடய மக ம், உம் ைடய மகனின்

மக ம், எங்கைளஆண் ெகாள்ளக்கட ர்கள்

என்றார்கள். ௨௩அதற் க் கிதிேயான்: நான்

உங்கைளஆளமாட்ேடன்; என் ைடய மக ம்

உங்கைள ஆளமாட்டான்; ெயேகாவாேவ

உங்கைளஆ வாராக என்றான். ௨௪பின்

கிதிேயான்அவர்கைள ேநாக்கி: உங்களிடத்தில்

ஒ காரியத்ைதக் ேகட்கிேறன்; ங்கள்

அவரவர் ெகாள்ைளயிட்ட க க்கன்கைள

என்னிடத்தில் ெகாண் வா ங்கள்என்றான்.

அவர்கள்இஸ்மேவலர்களாகஇ ந்தப யால்

அவர்களிடத்தில் ெபான்க க்கன்கள்

இ ந்த . ௨௫இஸ்ரேவலர்கள்: சந்ேதாஷமாகக்

ெகா ப்ேபாம் என் ெசால் , ஒ ணிைய

விரித் , அவரவர் ெகாள்ைளயிட்ட

க க்கன்கைள அதிேல ேபாட்டார்கள்.

௨௬ பிைற வ விலான ஆபரணங்க ம்,

ஆரங்க ம், தியானியர்களின் ராஜாக்கள்

ேபார்த் க்ெகாண் ந்த விைல யர்ந்த

ஊதா நிற ஆைடக ம், அவர்க ைடய

ஒட்டகங்களின் க த் களி ந்த

சங்க க ம் அல்லாமல், அவன் ேகட்

வாங்கின ெபான்க க்கன்களின் நிைற

ஆயிரத் எ ெபான் ேசக்க ன்

நிைறயாக இ ந்த . ௨௭ அதினால்

கிதிேயான் ஒ ஏேபாத்ைத உண்டாக்கி,

அைதத் தன் ைடய ஊரான ஒப்ராவிேல

ைவத்தான்; இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்
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அைதத் ெதா ெகாண்டதால் விபசாரம்

ெசய்தவர்களானார்கள்; அ கிதிேயா க் ம்

அவன் ட்டா க் ம் கண்ணியான . ௨௮

இப்ப யாக தியானியர்கள் தி ம்ப தைல

க்காதப , இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாகத்

தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; ேதசமான கிதிேயானின்

நாட்களில் 40 வ டங்கள் அைமதியாக

இ ந்த . ௨௯ ேயாவாசின் மகனான

ெய பாகால் (கிதிேயானின் மற்ெறா ெபயர்)

ேபாய், தன் ைடய ட் ேலவாழ்ந் வந்தான்.

௩0 கிதிேயா க் அேநகம் மைனவிகள்

இ ந்தார்கள்;அவ ைடயகர்ப்பப்பிறப்பான

மகன்கள் எ ப ேபர். ௩௧ ேகம ந்த

அவ ைடயம மைனயாட் ம்அவ க்

ஒ மகைனப்ெபற்றாள்; அவ க்

அபிெமேலக் என் ெபயரிட்டான். ௩௨

பின் ேயாவாசின் மகனான கிதிேயான்

நல்ல திர்வயதிேல இறந் , ஒப்ராவிேல

தன் ைடயதகப்பனான ேயாவாஸ் என் ம்

அபிேயஸ்ரிய ைடய கல்லைறயில்

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ௩௩ கிதிேயான்

இறந்தபின் இஸ்ரேவல் மக்கள் தி ம்ப ம்

பாகால்கைளத் ெதா ெகாண்டதால்

விபசாரம் ெசய்தவர்களாகி,

பாகால்ேப த்ைதத் தங்க க் ேதவனாக

ைவத் க்ெகாண்டார்கள். ௩௪ இஸ்ரேவல்

மக்கள் தங்கைளச் ற்ற ம ந்த தங்கள்

எல்லா எதிரிகளின் ைககளி ந் ம்

தங்கைள இரட்சித்த தங்கள் ேதவனாகிய
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ெயேகாவாைவ நிைனக்காம ம், ௩௫

கிதிேயான் என் ம் ெய பாகால்

இஸ்ரேவ க் ச் ெசய்த எல்லா

நன்ைமக க் த்த ந்த தயைவ அவன்

ட்டா க் ப் பாராட்டாம ம் ேபானார்கள்.

௯

ெய பாகா ன் மகன் அபிெமேலக்

ேகம க்கிற தன் ைடய தாயி ைடய

சேகாதரர்களிடம் ேபாய், அவர்கைள ம்

தன் ைடயதாயின் தகப்ப ைடயவம்சமான

அைனவைர ம் ேநாக்கி: ௨ ெய பாகா ன்

மகன்கள் 70 ேபரான எல்ேலா ம் உங்கைள

ஆள்வ உங்க க் நல்லேதா, ஒ வன்

மட் ம் உங்கைள ஆள்வ உங்க க்

நல்லேதா என் ங்கள் ேகம க்கிற

எல்லா ெபரிய மனிதர்களின் கா க ம்

ேகட்கப்ேப ங்கள்; நான் உங்கள் எ ம் ம்

உங்கள் ச ர மானவன் என் நிைனத் க்

ெகாள் ங்கள் என்றான். ௩அப்ப ேயஅவன்

தாயின் சேகாதரர்கள் ேகம க்கிறஎல்லா

ெபரிய மனிதர்களின் கா க ம் ேகட்க இந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவ க்காகப்

ேபசினார்கள்; அப்ெபா : அவன் நம் ைடய

சேகாதரன்என் அவர்கள்ெசான்னதினால்,

அவர்கள் இ தயம் அபிெமேலக்ைகப்

பின்பற் ம்ப யாக மாறய . ௪ அவர்கள்

பாகால் ேப த்தின் ேகாவி ந் 800

கிராம்ஸ் ெவள்ளிக்காைசஎ த் அவ க் க்

ெகா த்தார்கள்;அைவகளால்அபிெமேலக்

ண ம் ேபாக்கிரிக மான மனிதர்கைள
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ேவைலக் ைவத்தான்; அவர்கள்

அவைனப் பின்பற்றனார்கள். ௫ அவன்

ஒப்ராவி க்கிற தன் ைடய தகப்பன்

ட் ற் ப் ேபாய், ெய பாகா ன் மகன்களான

தன் ைடய சேகாதரர்கள் 70 ேபைர ம் ஒேர

கல் ன்ேமல் ெகாைலெசய்தான்; ஆனா ம்

ெய பாகா ன் இைளய மகனான ேயாதாம்

ஒளிந்தி ந்தப யால் அவன் தப்பினான். ௬

பின் ேகம க்கிற எல்லா ெபரிய

மனிதர்க ம், ம ல்ேலாவின் ம்பத்தார்கள்

அைனவ ம் ஒன் ேசர்ந் ேபாய்,

ேகம க்கிற உயர்ந்த கர்வா மரத்தின்

அ கில் அபிெமேலக்ைக ராஜாவாக்கினார்கள்.

௭ இ ேயாதா க் அறவிக்கப்பட்டேபா ,

அவன் ேபாய், ெகரி ம் மைலயின் உச்சியில்

ஏற நின் , உரத்த சத்தம ட் க் ப்பிட் ,

அவர்கைள ேநாக்கி: ேகம ன் ெபரிய

மனிதர்கேள, ேதவன் உங்க க் ச்

ெசவிெகா க் ம்ப ங்கள் எனக் ச்

ெசவிெகா ங்கள். ௮மரங்கள் தங்க க் ஒ

ராஜாைவ அபிேஷகம்ெசய் ம்ப ேபாய்,

ஒ வமரத்ைதப் பார்த் : எங்க க்

ராஜாவாக இ என்ற . ௯அதற் ஒ வமரம்:

ேதவைன ம் மனிதைன ம் கனப்ப த் கிற

என்னி ள்ளஎன் ைடயஎண்ெணையநான்

விட் , மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா

என்ற . ௧0 அப்ெபா மரங்கள்

அத்திமரத்ைதப் பார்த் : வந் , எங்க க்

ராஜாவாக இ என்ற . ௧௧அதற் அத்திமரம்:
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நான் என் ைடய இனிைமைய ம்

என் ைடய நற்கனிைய ம் விட் , மரங்கைள

அரசாளப்ேபாேவேனா என்ற . ௧௨

அப்ெபா மரங்கள் திராட்ைசச்ெச ையப்

பார்த் : வந் , எங்க க் ராஜாவாகஇ

என்ற . ௧௩ அதற் த் திராட்ைசச்ெச :

ெதய்வங்கைள ம் மனிதர்கைள ம்

மகிழச்ெசய் ம் என் ைடய ரசத்ைத நான்

விட் மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா

என்ற . ௧௪ அப்ெபா மரங்கெளல்லாம்

ட்ெச ையப் பார்த் : வந் , எங்க க்

ராஜாவாக இ என்ற . ௧௫ அதற்

ட்ெச யான மரங்கைளப் பார்த் :

ங்கள் என்ைன உங்க க் ராஜாவாக

அபிேஷகம் ெசய்கிற உண்ைமயானால்,

என் ைடய நிழ ேல வந்தைட ங்கள்;

இல்லாவிட்டால் ட்ெச யி ந் அக்கினி

றப்பட் பேனானின் ேக மரங்கைள

எரிக்கட் ம் என்ற . ௧௬ என் தகப்பன்

உங்க க்காக த்தம்ெசய் , தன் ைடய

வைன நிைனக்காமற்ேபாய், உங்கைள

தியானியர்களின் ைகயி ந்

காப்பாற்றனார். ௧௭ ங்கேளா இன்

என் ைடய தகப்ப ைடய ம்பத்திற்

எதிராக எ ம்பி, அவ ைடயமகன்களான 70

ேபைர ம் ஒேர கல் ன்ேமல் ெகாைலெசய் ,

அவ ைடய ேவைலக்காரியின் மகனான

அபிெமேலக் உங்கள் சேகாதரனானப யால்,

அவைனச் ேகம் பட்டணத்தார்க க்
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ராஜாவாக்கி ர்கள். ௧௮இப்ேபா ம் ங்கள்

அவைன ராஜாவாக்கின ெசய்ைக உண்ைம ம்

உத்தம மான ெசய்ைகயாக இ ந்தால்,

௧௯ ங்கள் ெய பாகாைல ம் அவர்

ம்பத்தாைர ம் நன்ைமயாக நடத்தி,

அவர் ைககளின் ெசய்ைகக் த் த ந்தைத

அவ க் ச் ெசய் , இப்ப இந்த நாளில்

அவைர ம் அவர் ம்பத்தாைர ம்

நடத்தின உண்ைம ம் உத்த மாக

இ க் மானால், அபிெமேலக்கின்ேமல்

ங்க ம் சந்ேதாஷமாக இ ங்கள்;

உங்கள்ேமல் அவ ம் சந்ேதாஷமாக

இ க்கட் ம். ௨0 இல்லாவிட்டால்

அபிெமேலக்கி ந் அக்கினி றப்பட் ,

ேகம் பட்டணத்தார்கைள ம், ம ல்ேலாவின்

ம்பத்தினைர ம் எரிக்க ம், ேகம்

பட்டணத்தார்களி ம் ம ல்ேலாவின்

ம்பத்தினரி ம ந் அக்கினி

றப்பட் , அபிெமேலக்ைக எரிப்பதாக

என் ேயாதாம் ெசால் , ௨௧ தன் ைடய

சேகாதரனான அபிெமேலக் க் ப் பயந் ,

தப்பிேயா , ேபேய க் ப் ேபாய், அங்ேக

யி ந்தான். ௨௨அபிெமேலக் இஸ்ரேவைல

ன் வ டங்கள் அரசாண்டபின் ,

௨௩ அபிெமேலக் க் ம் ேகம ன் ெபரிய

மனிதர்க க் ம் ந ேவ ங்ைகஉண்டாக் ம்

ஆவிைய ேதவன் வரச்ெசய்தார். ௨௪

ெய பாகா ன் 70 மகன்க க் ச்

ெசய்யப்பட்ட ெகா ைம வந் ப த்த ,
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அவர்க ைடய இரத்தப்பழ அவர்கைளக்

ெகான்ற அவர்க ைடய சேகாதரனான

அபிெமேலக்கின்ேம ம், தன் ைடய

சேகாதரர்கைளக் ெகால்ல அவ ைடய

ைககைளெபலப்ப த்தின ேகம் மனிதர்கள்

ேம ம் ம ம்ப யாகச் ேகம ன் ெபரிய

மனிதர்கள் அபிெமேலக் க் ேராகம்

ெசய்தார்கள். ௨௫ ேகம ன் மனிதர்கள்

மைலகளின் உச்சியில் அவ க்

ஒளிந்தி க்கிறவர்கைள ைவத்தார்கள்;

அவர்கள் தங்கள் அ ேக வழநடந் ேபாகிற

எல்ேலாைர ம் ெகாள்ைளயிட்டார்கள்; அ

அபிெமேலக் க் அறவிக்கப்பட்ட . ௨௬

ஏேபதின் மகனான காகால் தன் ைடய

சேகாதரர்கேளா ேக க் ள் ேபானான்;

ேகம ன் ெபரிய மனிதர்கள் அவைன

நம்பி, ௨௭ ெவளிேய றப்பட் , தங்கள்

திராட்ைச ேதாட்டங்களின் பழங்கைள

அ த் , ஆைலயில் ஆட் , ஆ ப்பா ,

தங்கள் ேதவனின் ட் ற் ள் ேபாய்,

சாப்பிட் க் த் , அபிெமேலக்ைக

சபித்தார்கள். ௨௮ அப்ெபா ஏேபதின்

மகனானகாகால்:அபிெமேலக் யார்? ேகம்

யார்? நாம்அவ க் பணியாற்றேவண் ய

என்ன? அவன் ெய பாகா ன் மகன்

அல்லவா? ேச ல் அவ ைடய காரியதரிசி

அல்லவா? ேகம ன் தகப்பனான ஏேமாரின்

மனிதர்கைளேய பணிந் ெகாள் ங்கள்;

அவைனநாங்கள் பணிந் ெகாள்வாேனன்?
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௨௯இந்த மக்கள்மட் ம் என் ைடயைகக் ள்

இ க்கட் ம்; நான் அபிெமேலக்ைகத்

ரத்திவி ேவன் என்றான். உன் பைடையப்

ெப கச்ெசய் ப் றப்பட் வாஎன் ,அவன்

அபிெமேலக் க் ச் ெசால் ய ப்பினான். ௩0

பட்டணத்தின்அதிகாரியாகிய ேச ல் ஏேபதின்

மகனான காகா ன் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்டேபா , ேகாபமைடந் , ௩௧இரகசியமாக

அபிெமேலக்கினிடத்திற் ஆட்கைள

அ ப்பி: இேதா, ஏேபதின் மகனானகாகா ம்

அவ ைடய சேகாதரர்க ம் ேக க்

வந்தி க்கிறார்கள்; பட்டணத்ைத உமக்

எதிராக எ ப் கிறார்கள். ௩௨ஆைகயால் ர்

உம்ேமா க் ம் மக்கேளா இரவில்

எ ந் வந் ெவளியிேல ஒளிந்தி ந் ,

௩௩ காைலயில் ரியன் உதிக் ம்ேபா

எ ந் , பட்டணத்தின்ேமல் வி ந் ,

அவ ம் அவேனா க்கிற மக்க ம்

உமக் எதிேர றப்ப ம்ேபா , ர் ெசய்ய

நிைனத்தைத அவ க் ச் ெசய் ம் என்

ெசால் ய ப்பினான். ௩௪ அப்ப ேய

அபிெமேலக் ம், அவேனா ந்த

எல்லா மக்க ம், இரவில் எ ந் ேபாய்,

ேக க் எதிராக நான் பைடகளாக

ஒளிந்தி ந்தார்கள். ௩௫ஏேபதின் மகன் காகால்

றப்பட் , பட்டணத்தின் ைழ வாயி ல்

நின்றான்; அப்ெபா ஒளிந்தி ந்த

அபிெமேலக் தன்ேனா க்கிற மக்கேளா

எ ம்பி வந்தான். ௩௬காகால்அந்த மக்கைளப்
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பார்த் : இேதா, மைலகளின் உச்சிகளி ந்

மக்கள் இறங்கி வ கிறார்கள் என் ேச ேலா

ெசான்னான்.அதற் ச் ேச ல்: மைலகளின்

நிழைலப் பார்த் , மனிதர்கள் என்

நிைனக்கிறாய் என்றான். ௩௭ காகாேலா

தி ம்ப ம்: இேதா, மக்கள் ேதசத்தின்

மத்தியி ந் இறங்கிவந் , ஒ பைட

ெமெயாென மன்கர்வா மரத்தின்வழயாக

வ கிறார்கள் என்றான். ௩௮அதற் ச் ேச ல்:

அபிெமேலக்ைகநாம்பணிந் ெகாள்வதற்

அவன் யார் என் ெசான்ன உன் ைடய

வாய் இப்ெபா எங்ேக? நிந்தித்த

மக்கள் அவர்கள் அல்லவா? இப்ெபா

றப்பட் , அவர்கேளா த்தம்ெசய்

என்றான். ௩௯அப்ெபா காகால் ேகம ன்

மனிதர்க க் ன்பாகப் றப்பட் ப்ேபாய்,

அபிெமேலக்ேகா த்தம்ெசய்தான். ௪0

அபிெமேலக் அவைனத் ரத்த,

அவன் அவ க் ன்பாக ஓ னான்;

பட்டணவாசல்வைர அேநகர் ெவட்டப்பட்

வி ந்தார்கள். ௪௧அபிெமேலக் அ மாவில்

இ ந் விட்டான்; ேச ல் காகாைல ம்

அவ ைடய சேகாதரர்கைள ம் ேகம ேல

யி க்கவிடாதப ரத்திவிட்டான். ௪௨

ம நாளிேல மக்கள் ெவளியிேல வய க் ப்

ேபானார்கள்; அ அபிெமேலக் க்

அறவிக்கப்பட்டேபா , ௪௩அவன்மக்கைளக்

ட் க்ெகாண் , அவர்கைள ன்

பைடகளாகபிரித் , ெவளியிேலஒளிந்தி ந் ,
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அந்த மக்கள் பட்டணத்தி ந்

றப்பட் வ கிறைதப் பார்த் , அவர்கைளத்

தாக்கிக் ெகான்றான். ௪௪ அபிெமேலக் ம்

அவேனா ந்த பைட ம் பாய்ந் வந் ,

பட்டணத்தின் ைழ வாயி ல் நின்றார்கள்;

மற்றஇரண் பைடகேளா ெவளியி க்கிற

அைனவைர ம் தாக்கி, அவர்கைளக்

ெகான்றார்கள். ௪௫ அபிெமேலக் அந்த

நாள் ம் பட்டணத்தின்ேமல்

த்தம்ெசய் , பட்டணத்ைதப் பி த் ,

அதி ந்த மக்கைளக்ெகான் , பட்டணத்ைத

இ த் விட் , அதில் உப் விைதத்தான். ௪௬

அைதச் ேகம் ேகா ரத் மனிதர்கள்

எல்ேலா ம் ேகள்விப்பட்டேபா , அவர்கள்

ேப த் ெதய்வத்தி ைடய ேகாவில்

ேகாட்ைடக் ள் ைழந்தார்கள். ௪௭ ேகம்

ேகா ரத் மனிதர்கள் எல்ேலா ம் அங்ேக

யி க்கிற அபிெமேலக் க்

அறவிக்கப்பட்டேபா , ௪௮ அபிெமேலக்

தன்ேனா ந்த எல்லா மக்கேளா ம்

சல்ேமான் மைலயில் ஏற , தன் ைடய

ைகயிேல ேகாடரிையப் பி த் , ஒ மரத்தின்

கிைளையெவட் ,அைதஎ த் , தன் ைடய

ேதாளின்ேமல் ேபாட் க்ெகாண் ,

தன்ேனா ந்த மக்கைளப் பார்த் : நான்

என்ன ெசய்கிேறன் என் பார்க்கி ர்கேள,

ங்க ம் விைரவாக என்ைனப்ேபாலச்

ெசய் ங்கள் என்றான். ௪௯ அப்ப ேய

எல்லா மக்க ம் அவரவர் ஒவ்ெவா



நியாயாதிபதிகள் 1047

கிைளகைள ெவட் , அபிெமேலக் க் ப்

பின்ெசன் , அைவகைளஅந்தக் ேகாட்ைடக்

அ ேக ேபாட் , அக்கினி ெகா த்தி அந்த

ேகாட்ைடைய எரித் ப்ேபாட்டார்கள்;

அதினால் ஆண்க ம் ெபண்க ம்

ஏறக் ைறய 1,000 ேகம் ேகா ரத்

மனிதர்கள் எல்ேலா ம் இறந்தார்கள்.

௫0 பின் அபிெமேலக் ேதேப க் ப்

ேபாய், அதற் எதிராக காம ட் , அைதப்

பி த்தான். ௫௧அந்தப் பட்டணத்தின் ந ேவ

பலத்த ேகா ரம் இ ந்த ; அங்ேக எல்லா

ஆண்க ம் ெபண்க ம் பட்டணத்

மனிதர்கள் அைனவ ம் ஓ ப் ந் ,

கதைவப் ட் க்ெகாண் , ேகா ரத்தின்ேமல்

ஏறனார்கள். ௫௨ அபிெமேலக் அந்த

ேகா ரம்வைரவந் ,அதின்ேமல் த்தம்ெசய் ,

ேகா ரத்தின் கதைவச் ட்ெடரித் ப்

ேபா ம்ப , வாச ன் அ ேக வந்தான். ௫௩

அப்ெபா ஒ ெபண் ஒ மாவைரக் ம்

கல் ன் ண்ைட அபிெமேலக் ைடய

தைலயின்ேமல் ேபாட்டாள்; அ அவ ைடய

மண்ைடைய உைடத்த . ௫௪ உடேன

அவன் தன் ைடய ஆ தம் ஏந்திய

ேவைலக்காரைனக் ப்பிட் : ஒ ெபண்

என்ைனக் ெகான்றாள் என் என்ைனக்

ற த் ச் ெசால்லாதப , உன் பட்டயத்ைத

உ வி, என்ைனக் ெகான் ேபா என்

அவேனா ெசான்னான்; அப்ப ேய அவன்

ேவைலக்காரன்அவைன,பட்டயம்ம பக்கம்
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ைளயிட் ெவளிேய மா த்தினான்,

அவன்இறந் ேபானான். ௫௫அபிெமேலக்

இறந் ேபானைத இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்

பார்த்தேபா , அவர்கள் தங்கள்தங்கள்

இடங்க க் ப் ேபாய் விட்டார்கள். ௫௬

இப்ப ேய அபிெமேலக் தன் ைடய 70

சேகாதரர்கைளக் ெகாைல ெசய்ததால்,

தன் ைடய தகப்ப க் ச் ெசய்த ங்ைக

ேதவன்அவன்ேமல் தி ம் ம்ப ெசய்தார். ௫௭

ேகம் மனிதர்கள் ெசய்த எல்லா ைமைய ம்

ேதவன்அவர்கள் தைலயின்ேமல் தி ம் ம்ப

ெசய்தார்; ெய பாகா ன் மகன் ேயாதாம ன்

சாபம்அவர்க க் ப் ப த்த .

௧0

அபிெமேலக் க் இறந்தப் பின் ,

ேதாேதாவின் மகனான வாவின் மகன்

ேதாலா என் ம் இசக்கார் ேகாத்திரத்தான்

இஸ்ரேவைலகாப்பாற்ற எ ம்பினான்;அவன்

எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத் ஊராகிய சா ரிேல

யி ந்தான். ௨ அவன் இஸ்ரேவைல 23

வ டங்கள் நியாயம் விசாரித் , பின் இறந் ,

சா ரிேலஅடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ௩ ேதாலா

இறந்தப் பின் , ேலயாத்தியனான யா ர்

எ ம்பி, இஸ்ரேவைல 22 வ டங்கள்

நியாயம் விசாரித்தான். ௪ ப்ப

க ைதக் ட் களின்ேமல் ஏ ம் ப்ப

மகன்கள் அவ க் இ ந்தார்கள்;

அவர்க க் ப்ப ஊர்க ம் இ ந்த ;

ேலயாத் ேதசத்தி க்கிற அைவக க்

இந்த நாள்வைரக் ம் யா ரின் கிராமங்கள்



நியாயாதிபதிகள் 1049

என்கிற ெபயர் இ க்கிற . ௫ யா ர்

இறந் , காேமான் பட்டணத்தில் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான். ௬ இஸ்ரேவல் மக்கள்,

ம ப ம் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த்

ைமயானைவகைளச் ெசய் , ெயேகாவாைவ

வணங்காமல் அவைர விட் ப்ேபாய்,

பாகால்கைள ம், அஸ்தேராத்ைத ம்,

ரியாவின் ெதய்வங்கைள ம், ேதானின்

ெதய்வங்கைள ம், ேமாவாபின்

ெதய்வங்கைள ம், அம்ேமான் மக்களின்

ெதய்வங்கைள ம், ெப ஸ்தர்களின்

ெதய்வங்கைள ம் ெதா ெகாண்டார்கள். ௭

அப்ெபா ெயேகாவா இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ேகாபமைடந் , அவர்கைளப் ெப ஸ்தர்கள்

ைகயி ம், அம்ேமானியர்களின் ைகயி ம்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௮ அவர்கள் அந்த

ஆண் தல் 18 வ டங்களாக ேயார்தான்

நதிக் அப்பாேல ேலயாத்தி ள்ள

எேமாரியர்களின் ேதசத்தில் இ க்கிற

இஸ்ரேவல் மக்கைளெயல்லாம் ெந க்கி

ஒ க்கினார்கள். ௯ அம்ேமானியர்கள்

தாவின்ேம ம், ெபன்ய ன்ேம ம்,

எப்பிரா ம் ம்பத்தினர்ேம ம் த்தம்ெசய்ய

ேயார்தான் நதிையக் கடந் வந்தார்கள்;

இஸ்ரேவலர்கள்மக ம்ெந க்கப்பட்டார்கள்.

௧0 அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ைறயிட் :

உமக் விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்;

நாங்கள் எங்க ைடய ேதவைனவிட் ,
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பாகால்கைளத் ெதா ெகாண்ேடாம்

என்றார்கள். ௧௧ ெயேகாவா இஸ்ரேவல்

மக்கைள ேநாக்கி: எகிப்தியர்க ம்,

எேமாரியர்க ம், அம்ேமானியர்க ம்,

ெப ஸ்தர்க ம், ௧௨ ேதானியர்க ம்,

அமேலக்கியர்க ம், மாேகானியர்க ம்,

உங்கைள ஒ க் ம் ேநரங்களில், ங்கள்

என்ைன ேநாக்கி ைறயிட்டேபா , நான்

உங்கைள அவர்க ைடய ைகக் விலக்கி

இரட்சிக்கவில்ைலயா? ௧௩அப்ப யி ந் ம்

ங்கள் என்ைனவிட் , அந்நிய ெதய்வங்கைள

ஆராதைன ெசய் ர்கள்; ஆைகயால் இனி

உங்கைள இரட்சிக்கமாட்ேடன். ௧௪ ங்கள்

ேபாய், உங்க க்காகத் ெதரிந் ெகாண்ட

ெதய்வங்கைள ேநாக்கி ைறயி ங்கள்;

அைவகள் உங்க ைடயஆபத்தின் காலத்தில்

உங்கைள இரட்சிக்கட் ம் என்றார். ௧௫

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி:

பாவஞ்ெசய்ேதாம், ேதவ ர் உம் ைடய

பார்ைவக் நலமானைத எங்க க் ச்

ெசய் ம்; இன்ைறக் மட் ம் எங்கைள

இரட்சித்த ம் என் ெசால் , ௧௬அந்நிய

ெதய்வங்கைளத் தங்கள் ந வி ந்

விலக்கிவிட் , ெயேகாவா க் ஆராதைன

ெசய்தார்கள்; அப்ெபா அவர் இஸ்ரேவ ன்

யரத்ைதப் பார்த் மன கினார். ௧௭

அம்ேமானியர்கள் ட்டங் , ேலயாத்திேல

காம ட்டார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்க ம்

க்ெகாண் , ம ஸ்பாவிேல காம ட்டார்கள்.
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௧௮ அப்ெபா ேலயாத்தின் மக்க ம்

பிர க்க ம் ஒ வைரெயா வர் ேநாக்கி:

அம்ேமானியர்கள்ேமல் த ல்

த்தம்ெசய்யப்ேபாகிற மனிதன் யார்?அவேன

ேலயாத்தின் யி ப் க க்ெகல்லாம்

தைலவனாகஇ ப்பான் என்றார்கள்.

௧௧

ேலயாத்தியனான ெயப்தா

வல்லைம ள்ள ரனாகஇ ந்தான்;அவன்

ேவசியின் மகன்; கிெலயாத் அவைனப்

ெபற்றான். ௨ கிெலயாத்தின் மைனவி ம்

அவ க் க் மகன்கைளப் ெபற்றாள்;

அவ ைடய மைனவி ெபற்ற மகன்கள்

ெபரியவர்களானபின் , அவர்கள் ெயப்தாைவ

ேநாக்கி: உனக் எங்க ைடய தகப்பன்

ட் ேல ெசாத் இல்ைல; அந்நிய

ெபண்ணின் மகன் என் ெசால் அவைனத்

ரத்தினார்கள். ௩ அப்ெபா ெயப்தா:

தன் ைடய சேகாதரர்கைளவிட் ஓ ப்ேபாய்,

ேதாப் ேதசத்திேல யி ந்தான்; ணரான

மனிதர்கள் ெயப்தாேவாேட க்ெகாண் ,

அவேனா த்தத்திற் ப் ேபாவார்கள். ௪

சிலநாட்க க் ப்பின் ,அம்ேமானியமக்கள்

இஸ்ரேவ ன்ேமல் த்தம்ெசய்தார்கள்.

௫ அவர்கள் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

த்தம்ெசய் ம்ேபா ேலயாத்தின் ப்பர்கள்

ெயப்தாைவத் ேதாப் ேதசத்தி ந்

அைழத் வரப்ேபாய், ௬ெயப்தாைவ ேநாக்கி:

வந் , நாங்கள் அம்ேமான் மக்கேளா

த்தம்ெசய்ய எங்க ைடய தளபதியாக
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இ க்கேவண் ம் என்றார்கள். ௭ அதற்

ெயப்தா ேலயாத்தின் ப்பைரப் பார்த் :

ங்கள் அல்லவா என்ைனப் பைகத் ,

என் ைடயதகப்பன் ட் ந் என்ைனத்

ரத்தினவர்கள்? இப்ெபா உங்க க்

ஆபத் சம்பவித்தி க்கிற சமயத்தில்

ங்கள் என்னிடத்தில் ஏன் வ கி ர்கள்

என்றான். ௮அதற் க் ேலயாத்தின் ப்பர்

ெயப்தாைவ ேநாக்கி: எங்கேளா வந் ,

அம்ேமான் மக்கேளா த்தம்ெசய் ,

ேலயாத்தின் களாகிய எங்கள்

அைனவர்ேம ம் தைலவனாக இ க்க

ேவண் ம்; இதற்காக இப்ெபா உன்னிடம்

வந்ேதாம் என்றார்கள். ௯ அதற் ெயப்தா:

அம்ேமான் மக்கேளா த்தம்ெசய்ய, ங்கள்

என்ைனத் தி ம்ப அைழத் ப்ேபானபின் ,

ெயேகாவா அவர்கைள எனக் ன்பாக

ஒப் க்ெகா த்தால், என்ைன உங்க க் த்

தைலவனாக ைவப் ர்களா என்

ேலயாத்தின் ப்பைரக் ேகட்டான். ௧0

ேலயாத்தின் ப்பர் ெயப்தாைவப் பார்த் :

நாங்கள் உன் ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

ெசய்யாவிட்டால், ெயேகாவா நமக்

ந வாக நின் ேகட்பாராக என்றார்கள்.

௧௧ அப்ெபா ெயப்தா ேலயாத்தின்

ப்பர்கேளா ேபானான்; மக்கள்அவைனத்

தங்கள்ேமல் தைலவ ம் தளபதி மாக

ைவத்தார்கள். ெயப்தா தன் ைடய

காரியங்கைளெயல்லாம் ம ஸ்பாவிேல
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ெயேகாவா ைடய சந்நிதியிேல ெசான்னான்.

௧௨ பின் ெயப்தா அம்ேமான் மக்களின்

ராஜாவினிடத்திற் வர்கைளஅ ப்பி:

என் ைடய ேதசத்தில் எனக் விேராதமாக

த்தம்ெசய்யவ கிறதற் , எனக் ம் உனக் ம்

என்ன வழக் இ க்கிற என் ேகட்கச்

ெசான்னான். ௧௩ அம்ேமான் மக்களின்

ராஜா ெயப்தாவின் வர்கைள

ேநாக்கி: இஸ்ரேவலர்கள் எகிப்தி ந்

வ கிறேபா ,அர்ேனான் வங்கி யாப்ேபாக்,

ேயார்தான்வைர இ க்கிற என் ைடய

ேதசத்ைதக் பி த் க்ெகாண்டார்கேள;

இப்ெபா அைதஎனக் ச் சமாதானமாகத்

தி ம்பக் ெகா த் விடேவண் ம் என்

ெசால் ங்கள் என்றான். ௧௪ெயப்தா ம ப ம்

அம்ேமான் மக்களின் ராஜாவினிடத்திற்

வர்கைளஅ ப்பி, அவ க் ச் ெசால்லச்

ெசான்னதாவ : ௧௫ ெயப்தா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலர்கள்

ேமாவாபியர்களின் ேதசத்ைதயாகி ம்,

அம்ேமான் மக்களின் ேதசத்ைதயாகி ம்

பி த் க்ெகாண்டதில்ைலேய. ௧௬

இஸ்ரேவலர்கள்எகிப்தி ந் வ கிறேபா ,

வனாந்திரத்தில் சிவந்த ச த்திரம்வைர

நடந் , பின் காேத க் வந் , ௧௭

இஸ்ரேவலர்கள்ஏேதாம ன் ராஜாவினிடத்திற்

வர்கைளஅ ப்பி: நாங்கள் உன் ைடய

ேதசத்தின் வழயாகக் கடந் ேபாகிேறாம்

என் ெசால்லச்ெசான்னார்கள்; அதற்
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ஏேதாம ன் ராஜா ெசவிெகா க்கவில்ைல;

அப்ப ேயேமாவாபின் ராஜாவினிடத்திற் ம்

அ ப்பினார்கள்;அவ ம் சம்மதிக்கவில்ைல.

ஆதலால் இஸ்ரேவலர்கள் காேதசிேல

தங்கியி ந் , ௧௮பின் வனாந்திரவழயாக

நடந் ஏேதாம் ேதசத்ைத ம் ேமாவாப்

ேதசத்ைத ம் ற்ற ப்ேபாய், ேமாவாபின்

ேதசத்திற் க் கிழக்ேகவந் , ேமாவாபின்

எல்ைலக் ள் ைழயாமல், ேமாவாபின்

எல்ைலயான அர்ேனான் நதிக் அப்பாேல

காம ட்டார்கள். ௧௯ அப்ெபா

இஸ்ரேவலர்கள் எஸ்ேபானில் ஆ கிற

ேகான் என் ம் எேமாரியர்களின்

ராஜாவினிடத்திற் வர்கைளஅ ப்பி:

நாங்கள் உன் ைடய ேதசத்தின் வழயாக

எங்க ைடய இடத்திற் கடந் ேபாக

இடங்ெகா என் ெசால்லச்ெசான்னார்கள்.

௨0 ேகான் இஸ்ரேவலர்கைள

நம்பாததால், தன் ைடய எல்ைலையக்

கடந் ேபாகிறதற் இடங்ெகாடாமல்

தன் ைடய மக்கைளெயல்லாம் ட் ,

யாகாசிேல காம ட் , இஸ்ரேவலர்கேளா

த்தம்ெசய்தான். ௨௧ அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ேகாைன ம் அவ ைடய எல்லா

மக்கைள ம் இஸ்ரேவலரின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அவர்கைள

றய த்தார்கள்;அப்ப ேயஇஸ்ரேவலர்கள்

அந்த ேதசத்திேல யி ந்த எேமாரியர்களின்
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நா கைளெயல்லாம் பி த் , அர்ேனான்

வக்கி, ௨௨ யாப்ேபாக்வைர, வனாந்திரம்

வக்கி ேயார்தான்வைர இ க்கிற

எேமாரியரின் எல்ைலகைளெயல்லாம்

ெசாந்தமாக பி த் க்ெகாண்டார்கள். ௨௩

இப்ப இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

எேமாரியர்கைள தம் ைடய மக்களாகிய

இஸ்ரேவ க் ன்பாகத் ரத்தியி க்க, ர்

அந்த ேதசத்ைத பி த் க்ெகாள்ள மா?

௨௪ உம் ைடய ேதவனாகிய காேமாஸ்

உமக் ன்பாகத் ரத் கிறவர்களின்

ேதசத்ைத ர் பி த் க்ெகாள்ளமாட் ேரா?

அப்ப ேய எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா எங்க க் ன்பாகத்

ரத் கிறவர்களின் ேதசத்ைதெயல்லாம்

நாங்க ம் பி த் க்ெகாள்கிேறாம். ௨௫ ேம ம்

சிப்ேபாரின் மகனான பாலாக் என் ம்

ேமாவாபின் ராஜாைவவிட உமக் அதிக

நியாயம்உண்ேடா?அவன்இஸ்ரேவலர்கேளா

எப்ேபாதாவ வாதா னானா?எப்ேபாதாவ

அவர்க க் எதிராக த்தம்ெசய்தானா? ௨௬

இஸ்ரேவலர்கள் எஸ்ேபானி ம் அதின்

கிராமங்களி ம், ஆேராேவரி ம் அதின்

கிராமங்களி ம்,அர்ேனான்நதியின்அ ேக

எல்லா ஊர்களி ம், ந் வ டங்கள்

யி க் ம்ேபா , இவ்வள காலமாக

ங்கள் அைதத் தி ப்பிக்ெகாள்ளாமல்

ேபானெதன்ன? ௨௭ நான் உமக் எதிராகக்

ற்றம் ெசய்யவில்ைல; ர் எனக் எதிராக
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த்தம்ெசய்கிறதினால் ர்தான் எனக்

அநியாயம் ெசய்கி ர்; நியாயாதிபதியாகிய

ெயேகாவா இன் இஸ்ரேவல் மக்க க் ம்

அம்ேமான் மக்க க் ம் ந நின் நியாயம்

ர்க்கக்கடவர்என் ெசால் அ ப்பினான்.

௨௮ ஆனா ம் அம்ேமான் மக்களின் ராஜா

தனக் ெயப்தா ெசால் ய ப்பின

வார்த்ைதகைள ேகட்காமற்ேபானான். ௨௯

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய ஆவி

ெயப்தாவின்ேமல் இறங்கினார்; அவன்

ேலயாத்ைத ம் மனாேச நாட்ைட ம்

கடந் ேபாய், ேலயாத்தி க்கிற

ம ஸ்பா க் வந் , அங்ேகயி ந் அம்ேமான்

மக்க க் எதிராகப் ேபானான். ௩0

அப்ெபா ெயப்தா ெயேகாவா க் ஒ

ெபா த்தைனையச் ெசய் : ேதவ ர்அம்ேமான்

மக்கைளஎன்ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தால், ௩௧

நான் அம்ேமான் மக்களிடத்தி ந்

சமாதானத்ேதா தி ம்பி வ ம்ேபா ,

என் ட் வாசற்ப யி ந் எனக்

எதிர்ெகாண் வ வ எ ேவா அ

ெயேகாவா க் உரியதா ம், அைதச்

சர்வாங்கதகனப யாகச் ெச த் ேவன்

என்றான். ௩௨ ெயப்தா அம்ேமான்

மக்களின்ேமல் த்தம்ெசய்ய, அவர்க க்

எதிராகப் றப்பட் ப்ேபானான்;

ெயேகாவா அவர்கைள அவன் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௩௩ அவன் அவர்கைள

ஆேராேவர் வக்கி ம ன்னித்திற் ப்
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ேபா ம்வைர, திராட்ைசத் ேதாட்டத்

நிலங்கள்வைரக் ம், ேபரழவாக றய த் ,

இ ப பட்டணங்கைளப் பி த்தான்;

இப்ப அம்ேமான் மக்கள் இஸ்ரேவல்

மக்க க் ன்பாகத் தாழ்த்தப்பட்டார்கள். ௩௪

ெயப்தா ம ஸ்பாவி க்கிற தன் ைடய

ட் ற் வ கிறேபா , இேதா, அவன் மகள்

தம் வாசித் நடனமா , அவ க்

எதிர்ெகாண் வந்தாள்; அவள்அவ க் ஒேர

பிள்ைள;அவைளத்தவிர அவ க் மக ம்

இல்ைல மக ம் இல்ைல. ௩௫ அவன்

அவைளப் பார்த்த டேன தன் ைடய

உைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் : ஐேயா, என்

மகேள, என்ைன மக ம் மனேவதைன

அைடய ம் கலங்க ம் ெசய்கிறாய்; நான்

ெயேகாவாைவேநாக்கி என்வாையத் திறந்

ெசால் விட்ேடன்; அைத நான் மாற்றக் டா

என்றான். ௩௬ அப்ெபா அவள்: என்

தகப்பேன, ர் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

உம் ைடயவாையத் திறந் ேபசி ரல்லேவா?

அம்ேமான் மக்களாகிய உம் ைடய

எதிரிக க் திையச் சரிக்கட் ம் ெஜயத்ைதக்

ெயேகாவா உமக் க் கட்டைளயிட்டப யால்,

உம் ைடய வாயி ந் றப்பட்டப ேய

எனக் ச் ெசய் ம் என்றாள். ௩௭ பின் ம்

அவள் தன் ைடய தகப்பைன ேநாக்கி: ர்

எனக் ஒ காரியம் ெசய்யேவண் ம்;

நான் மைலகளின்ேமல் ேபாய்த்திரிந் ,

நா ம் என் ைடய ேதாழக ம்
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என் ைடய கன்னிைமயினிம த்தம்

க்கங்ெகாண்டாட, எனக் இரண் மாதங்கள்

தவைணெகா ம் என்றாள். ௩௮ அதற்

அவன்: ேபாய்வா என் அவைள இரண்

மாதத்திற் அ ப்பிவிட்டான்; அவள்

தன் ைடய ேதாழகேளா ேபாய்த்

தன் ைடய கன்னிைமயினிம த்தம்

மைலகளின்ேமல் க்கங்ெகாண்டா , ௩௯

இரண் மாதம் ந்தபின் , தன் ைடய

தகப்பனிடம் தி ம்பிவந்தாள்; அப்ெபா

அவன் ெசய்தி ந்த தன் ைடய

ெபா த்தைனயின்ப அவ க் ச் ெசய்தான்;

அவள் தி மணம் ஆகாத கன்னியாகேவ

வாழ்ந் மரித் விட்டாள். ௪0இதினிம த்தம்

இஸ்ரேவ ன் மகள்கள் வ டந்ேதா ம்

ேபாய், நான் நாட்கள் ேலயாத்தியனான

ெயப்தாவின் மகைளக் ற த் ப் லம் வ

இஸ்ரேவ ேலவழக்கமான .

௧௨

எப்பிரா ம் மனிதர்கள் ஒன்றாகக்

ேயார்தான் நதிைய கடந் வடக்ேக உள்ள

சாேபான் ஊ க் ப் ேபாய், ெயப்தாைவ

ேநாக்கி: எங்கைள உன்ேனா வ ம்ப

அைழக்காமல் அம்ேமானியர்கள்ேமல்

த்தம்ெசய்யப்ேபானெதன்ன? உன் ைடய

ட்ைட ம் உன்ைன ம் அக்கினியால்

ட் ப்ேபா ேவாம் என்றார்கள். ௨ அதற்

ெயப்தா: எனக் ம் என் ைடயமக்க க் ம்

அம்ேமானியர்கேளா ெபரிய வழக்

இ க் ம்ேபா , நான் உங்கைளக் ப்பிட்ேடன்;
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ங்கள் என்ைன அவர்கள் ைகக் விலக்கி

காப்பாற்றவில்ைல. ௩ ங்கள் என்ைன

காப்பாற்றவில்ைலஎன் நான்பார்த்தேபா ,

நான் என் ைடய வைன என் ைடய

ைகயிேல பி த் க்ெகாண் , அம்ேமான்

மக்க க் எதிராகப்ேபாேனன்; ெயேகாவா

அவர்கைள என் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; இப்ப யி க்க,

ங்கள் என்ேமல் த்தம்ெசய்ய, இன்

என்னிடத்திற் வரேவண் ய என்ன

என் ெசான்னான். ௪ பின் ெயப்தா

ேலயாத் மனிதர்கைளெயல்லாம் ட் ,

எப்பிரா மர்கேளா த்தம்ெசய்தான்;

எப்பிரா க் ம் மனாேசக் ம் ந ேவ

யி க்கிற ேலயாத்தியர்களான ங்கள்

எப்பிரா ைமவிட் ஓ ப்ேபானவர்கள்என்

எப்பிரா மர்கள் ெசான்னப யினால்,

ேலயாத் மனிதர்கள் அவர்கைள

றய த்தார்கள். ௫ ேலயாத்தியர்கள்

எப்பிரா மர்கைள ந்தி ேயார்தானின்

ைற கங்கைளப் பி த்தார்கள்; அப்ெபா

எப்பிரா மர்களிேல தப்பினவர்களில்

யாராவ வந் : நான் அக்கைரக் ப்

ேபாகட் ம் என் ெசால் ம்ேபா , ேலயாத்

மனிதர்கள்: எப்பிரா மனா என்

அவைனக் ேகட்பார்கள்; அவன் அல்ல

என்றால், ௬ ஷேபாேலத் என் ெசால்

என்பார்கள்; அப்ெபா அவன் அப்ப

உச்சரிக்க யாமல், சிேபாேலத் என்பான்;
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அப்ெபா அவைனப் பி த் , ேயார்தான்

ைற கத்திேல ெவட் ப்ேபா வார்கள்;

அக்காலத்திேல எப்பிரா ம ல் 42,000 ேபர்

இறந்தார்கள். ௭ ெயப்தா இஸ்ரேவைல

ஆ வ டங்கள் நியாயம் விசாரித்தான்;

பின் ேலயாத்தியனான ெயப்தா இறந் ,

ேலயாத்தி ள்ள ஒ பட்டணத்தில் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான். ௮ அவ க் ப்பின்

ெபத்ெலேகம் ஊரானாகிய இப்சான்

இஸ்ரேவைல நியாயம் விசாரித்தான். ௯

அவ க் 30 மகன்க ம் 30 மகள்க ம்

இ ந்தார்கள்; 30 மகள்கைள ம் ேவ

இனத்திேல தி மணம் ெசய் ெகா த் ,

தன் ைடய மகன்க க் 30 ெபண்கைள

ேவ இனத்தி ந் எ த்தான்; அவன்

இஸ்ரேவைல ஏ வ டங்கள் நியாயம்

விசாரித்தான். ௧0 பின் இப்சான் இறந் ,

ெபத்ெலேகம ேலஅடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ௧௧

அவ க் ப் பின் ெச ேலானியனாகிய

ஏேலான் இஸ்ரேவைலநியாயம்விசாரித்தான்;

அவன்பத் வ டங்கள்இஸ்ரேவைலநியாயம்

விசாரித்தான். ௧௨பின் ெச ேலானியனாகிய

ஏேலான் இறந் , ெச ேலான் ேதசமான

ஆயேலான்ஊரில்அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.

௧௩அவ க் ப்பின் இல்ேல ன் மகனான

பிரத்ேதானியனானஅப்ேதான் இஸ்ரேவைல

நியாயம் விசாரித்தான். ௧௪ அவ க்

40 மகன்க ம் 30 ேபரப்பிள்ைளக ம்

இ ந்தார்கள்;அவர்கள் 70 க ைதகளின்ேமல்
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ஏ வார்கள்; அவன் இஸ்ரேவைல எட்

வ டங்கள் நியாயம் விசாரித்தான். ௧௫பின்

பிரத்ேதானியனான இல்ேல ன் மகனான

அப்ேதான் இறந் , எப்பிரா ம் ேதசத்தில்

அமேலக்கியர் மைலயி க்கிறபிரத்ேதானிேல

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.

௧௩

இஸ்ரேவல் மக்கள் ம ப ம்

ெயேகாவாவின்பார்ைவக் ைமயானைதச்

ெசய்ததால், ெயேகாவா அவர்கைள 40

வ டங்கள் வைர ெப ஸ்தர்கள் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௨ அப்ெபா தாண்

வம்சத்தானாகிய ேசாரா ஊரானான ஒ

மனிதன்இ ந்தான்;அவன்ெபயர் மேனாவா;

அவன் மைனவி பிள்ைளெபறாத

மல யாயி ந்தாள். ௩ ெயேகாவா ைடய

தன் அந்த ெபண் க் த் தரிசனமாகி,

அவைள ேநாக்கி: இேதா, பிள்ைளெபறாத

மல யான கர்ப்பந்தரித் , ஒ மகைனப்

ெபற்ெற ப்பாய். ௪ ஆதலால் திராட்ைச

ரச ம் ம பான ம் க்காதப க் ம்,

ட்டான ஒன் ம் சாப்பிட்டாதப க் ம்

எச்சரிக்ைகயாக இ . ௫ கர்ப்பவதியாகி,

ஒ மகைனப் ெப வாய்; அவ ைடய

தைலயின்ேமல் சவரகன்கத்தி படேவண்டாம்;

அந்தப் பிள்ைள பிறந்த தல்

ேதவ க்ெகன் நசேரயனாயி ப்பான்; அவன்

இஸ்ரேவைலப் ெப ஸ்தர்களின் ைகக்

விலக்கிக் காப்பாற்றத் ெதாடங் வான்

என்றார். ௬ அப்ெபா அந்தப் ெபண்
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தன் ைடய கணவனிடம் வந் : ேதவ ைடய

மனிதன் ஒ வர் என்னிடத்தில் வந்தார்;

அவ ைடய சாயல் ேதவ ைடய தரின்

சாயைலப்ேபாலமகாபயங்கரமாகஇ ந்த ;

எங்ேகயி ந் வந் ர் என் நான்அவரிடத்தில்

ேகட்கவில்ைல; அவர் தம் ைடய நாமத்ைத

எனக் ச் ெசால்ல ம ல்ைல. ௭அவர் என்ைன

ேநாக்கி: இேதா, கர்ப்பவதியாகி, ஒ

மகைனப் ெபற்ெற ப்பாய்; ஆதலால்

திராட்ைச ரச ம் ம பான ம் க்காம ம்,

ட்டான ஒன் ம் சாப்பிடாம ம் இ ; அந்தப்

பிள்ைள பிறந்த தல் தன் ைடய

மரணநாள்வைர ேதவ க்ெகன் நசேரயனாக

இ ப்பான் என் ெசான்னார் என்றாள். ௮

அப்ெபா மேனாவா ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம்ெசய் : ஆ, என் ைடய

ஆண்டவேர, ர் அ ப்பின ேதவ ைடய

மனிதன் ம ப ம் ஒ ைற எங்களிடம்

வந் , பிறக்கப்ேபாகிற பிள்ைளக்காக

நாங்கள் ெசய்யேவண் யைத எங்க க் க்

கற்பிப்பாராக என் ேவண் க்ெகாண்டான்.

௯ ேதவன் மேனாவாவின் சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா த்தார்; அந்தப் ெபண்

வயல்ெவளியில் இ க் ம்ேபா ேதவ ைடய

தனானவர் தி ம்ப ம் அவளிடத்தில்

வந்தார்; அப்ெபா அவள் கணவனாகிய

மேனாவா அவேளாேட இ க்கவில்ைல. ௧0

ஆைகயால் அந்தப் ெபண் க்கிரமாய் ஓ ,

இேதா, அன் என்னிடத்தில் வந்தவர்
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எனக் த் தரிசனமானார் என் தன் ைடய

கணவ க் அறவித்தாள். ௧௧அப்ெபா

மேனாவா எ ந் , தன் ைடயமைனவியின்

பின்னாேல ேபாய், அவரிடத்திற் வந் : இந்தப்

ெபண்ேணா ேபசியவர் ர்தானா என்

அவரிடத்தில் ேகட்டான்; அவர் நான்தான்

என்றார். ௧௨ அப்ெபா மேனாவா: ர்

ெசான்னகாரியம் நிைறேவ ம்ேபா , அந்தப்

பிள்ைளைய எப்ப வளர்க்கேவண் ம்,

அைத எப்ப நடத்தேவண் ம் என்

ேகட்டான். ௧௩ெயேகாவா ைடய தனானவர்

மேனாவாைவ ேநாக்கி: நான் அந்தப்

ெபண்ேணாேட ெசான்ன எல்லாவற்ற ற் ம்,

அவள் எச்சரிக்ைகயாயி ந் , ௧௪

திராட்ைசச்ெச யிேல உண்டாகிறெதான் ம்

சாப்பிடாம ம், திராட்ைச ரச ம் ம பான ம்

க்காம ம், ட்டானெதான் ம்

சாப்பிடாம ம், நான் அவ க் க்

கட்டைளயிட்டைதெயல்லாம் கைடபி க்கட் ம்

என்றார். ௧௫ அப்ெபா மேனாவா

ெயேகாவா ைடய தைனேநாக்கி: நாங்கள்

ஒ ெவள்ளாட் க் ட் ைய உமக்காக

சைமத் க் ெகாண் வ ம்வைர தங்கியி ம்

என்றான். ௧௬ெயேகாவா ைடய தனானவர்

மேனாவாைவ ேநாக்கி: என்ைன இ க்கச்

ெசான்னா ம் நான் உன் ைடய உணைவ

சாப்பிடமாட்ேடன்; சர்வாங்க தகனப

ெச த்தேவண் மானால், அைத

ெயேகாவா க் ச் ெச த் வாயாக என்றார்.
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அவர் ெயேகாவா ைடய தன் என்

மேனாவாஅறயாதி ந்தான். ௧௭அப்ெபா

மேனாவா ெயேகாவா ைடய தைன ேநாக்கி:

ர் ெசான்ன காரியம் நிைறேவ ம்ேபா ,

நாங்கள் உம்ைம மரியாைத ெசய் ம்ப ,

உம் ைடய நாமம் என்னஎன் ேகட்டான். ௧௮

அதற் க் ெயேகாவா ைடய தனானவர்: என்

நாமம் என்ன என் ேகட்க ேவண் ய

என்ன?அ அதிசயம் என்றார். ௧௯மேனாவா

ேபாய், ெவள்ளாட் க் ட் ைய ம்,

ேபாஜனப ைய ம் ெகாண் வந் , அைதக்

கன்மைலயின்ேமல் ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தினான்; அப்ெபா

மேனாவா ம் அவ ைடய மைனவி ம்

பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா , அதிசயம்

ெவளிப்பட்ட . ௨0 அக்கினிஜூவாைல

ப டத்தி ந் வானத்திற் ேநராக

எ ம் ம்ேபா , ெயேகாவா ைடய

தனானவர் ப டத்தின் ஜூவாைலயிேல

ஏற ப்ேபானார்; அைத மேனாவா ம் அவன்

மைனவி ம் பார்த் , தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந்தார்கள். ௨௧ பின் ெயேகாவா ைடய

தனானவர் மேனாவா க் ம் அவன்

மைனவிக் ம் காணப்படவில்ைல;

அப்ெபா அவர் ெயேகாவா ைடய

தன் என் மேனாவா அற ந் , ௨௨

தன் ைடய மைனவிையப் பார்த் :

நாம் ேதவைனக் கண்ேடாம், நிச்சயமாக

மரிப்ேபாம் என்றான். ௨௩ அதற் அவன்
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மைனவி: ெயேகாவா நம்ைமக் ெகான் ேபாடச்

சித்தமாயி ந்தால், அவர் நம் ைடய

ைகயிேல சர்வாங்கதகனப ைய ம்

ேபாஜனப ைய ம் ஒப் க்ெகாள்ளமாட்டார்,

இைவகைளெயல்லாம் நமக் க்

காண்பிக்க மாட்டார், இைவகைள நமக்

அறவிக்க மாட்டார் என்றாள். ௨௪ பின்

அந்தப் ெபண் ஒ மகைனப் ெபற்ெற த் ,

அவ க் ச் சிம்ேசான் என் ேபரிட்டாள்;

அந்தப் பிள்ைள வளர்ந்த ; ெயேகாவா

அவைன ஆ ர்வதித்தார். ௨௫ அவன்

ேசாரா க் ம் எஸ்தாேவா க் ம் ந வி ள்ள

தாணின் காம ல் இ க் ம்ேபா

ெயேகாவா ைடய ஆவியானவர் அவைன

ண்டத்ெதாடங்கினார்.

௧௪

சிம்ேசான் திம்னாத் என் ம் ஊ க்

ேபாய், திம்னாத்திேல ெப ஸ்தர்களின்

மகள்களில் ஒ ெபண்ைணப் பார்த் , ௨

தி ம்ப வந் , தன் ைடய தாைய ம்

தகப்பைன ம் ேநாக்கி: திம்னாத்திேல

ெப ஸ்தர்களின் மகள்களில் ஒ

ெபண்ைணப் பார்த்ேதன்; அவைளஎனக் த்

தி மணம் ெசய் ைவக்கேவண் ம்

என்றான். ௩ அப்ெபா அவ ைடய

தா ம் அவ ைடய தகப்ப ம் அவைன

ேநாக்கி: ேபாய், வி த்தேசதனம ல்லாத

ெப ஸ்தர்களிடத்தில் ஒ ெபண்ைண

தி மணம் ெசய் ெகாள்ளேவண் யெதன்ன?

உன் ைடய சேகாதரர்களின் மகள்களி ம்,



நியாயாதிபதிகள் 1066

எங்கள் மக்கள் அைனவரி ம் ெபண்

இல்ைலயாஎன்றார்கள். சிம்ேசான் தன் ைடய

தகப்பைன ேநாக்கி: அவள் என் ைடய

கண் க் ப் பிரியமானவள், அவைளேய

தி மணம் ெசய் ைவக்கேவண் ம் என்றான்.

௪ அவன் ெப ஸ்தர்களிடத்தில் ற்றம்

கண் பி க்கக் காரணம் உண்டா ம்ப ,

இ ெயேகாவாவின் ெசயல் என்

அவ ைடய தா ம் தகப்ப ம் அறயாமல்

இ ந்தார்கள்:அக்காலத்திேல ெப ஸ்தர்கள்

இஸ்ரேவைல ஆண்டார்கள். ௫ அப்ப ேய

சிம்ேசா ம் அவ ைடய தா ம் தகப்ப ம்

திம்னாத்திற் ப் ேபாகப் றப்பட்டார்கள்;

அவர்கள் திம்னாத் ஊர் திராட்ைசத்

ேதாட்டங்கள் வைர வந்தேபா , இேதா,

ெகர்ச்சிக்கிற இளம் சிங்கம் ஒன்

அவ க் எதிராக வந்த . ௬அப்ெபா

ெயேகாவா ைடயஆவிஅவன்ேமல் பலமாய்

இறங்கினதினால், அவன் தன் ைடயைகயில்

ஒன் ம் இல்லாதி ந் ம், அைத ஒ

ஆட் க் ட் ையக்கிழ த் ப்ேபா கிற ேபால்

கிழ த் ப்ேபாட்டான்; ஆனா ம் தான்

ெசய்தைத அவன் தன் ைடய தாய்

தகப்ப க் அறவிக்கவில்ைல. ௭ அவன்

ேபாய்அந்தப் ெபண்ேணா ேபசினான்; அவள்

சிம்ேசானின் கண் க் ப் பிரியமாயி ந்தாள்.

௮ சில நாட்க க் ப்பின் , அவன்அவைளத்

தி மணம் ெசய்யத் தி ம்பிவந் ,

சிங்கத்தின் உடைலப் பார்க்கிறதற்
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வழவிலகிப்ேபானான்; இேதா, சிங்கத்தின்

உட க் ள்ேள ேத க் ட்ட ம் ேத ம்

இ ந்த . ௯ அவன் அைதத் தன் ைடய

ைககளில் எ த் , சாப்பிட் க்ெகாண்ேட

நடந் , தன் ைடய தாய்தகப்பனிடத்தில்

வந் , அவர்க க் ம் ெகா த்தான்;

அவர்க ம் சாப்பிட்டார்கள்;ஆனா ம் தான்

அந்தத் ேதைனச் சிங்கத்தின் உட ேல

எ த்தைதஅவர்க க் அறவிக்கவில்ைல.

௧0அவன் தகப்பன் அந்தப் ெபண் இ க் ம்

இடத்தில் ேபானேபா , சிம்ேசான் அங்ேக

வி ந் ெசய்தான்; வா பர் அப்ப ச்

ெசய்வ வழக்கம். ௧௧அவர்கள் அவைனப்

பார்த்தேபா , அவேனா இ க் ம்ப

ப்ப நண்பர்கைள அவனிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௨ சிம்ேசான்அவர்கைள

ேநாக்கி: ஒ வி கைதைய உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன்; அைத ங்கள் வி ந்

சாப்பி கிற ஏ நாட்க க் ள்ேள

கண் பி த் எனக் வி வித்தால், நான்

உங்க க் ப்ப ேமலாைடகைள ம்

ப்ப மாற் உைடகைள ம் ெகா ப்ேபன்.

௧௩ அைத எனக் வி விக்காமல்

ேபானால், ங்கள் எனக் ப்ப

ேமலாைடகைள ம் ப்ப மாற்

உைடகைள ம்ெகா க்கேவண் ம்என்றான்.

அதற் அவர்கள்: உன் வி கைதையச்

ெசால் ; நாங்கள் அைதக் ேகட்கிேறாம்

என்றார்கள். ௧௪ அப்ெபா அவன்:
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பட்சிக்கிறவனிடத்தி ந் பட்சண ம்,

பலவானிடத்தி ந் ம ர ம் வந்த

என்றான்; அந்த வி கைதஅவர்களால் ன்

நாட்கள்வைர வி விக்க யாமற்ேபான .

௧௫ ஏழாம்நாளிேல அவர்கள் சிம்ேசானின்

மைனவிையப் பார்த் : உன் ைடய

கணவன் அந்த வி கைதைய எங்க க்

வி விக் ம்ப அவைன வசப்ப த் ;

இல்லாவிட்டால் நாங்கள் உன்ைன ம்

உன் ைடய தகப்பன் ட்ைட ம்

அக்கினியால் எரித் ப்ேபா ேவாம்;

எங்க ைடயைவகைளப்

பற த் க்ெகாள்ளவாஎங்கைளஅைழத் ர்கள்

என்றார்கள். ௧௬ அப்ெபா சிம்ேசானின்

மைனவி அவ க் ன்பாக அ ,

என்ைன ேநசிக்காமல் என்ைனப்

பைகக்கிறாய், என் ைடய மக்க க்

ஒ வி கைதையச் ெசான்னாய், அைத

எனக்காவ வி விக்கவில்ைலேய

என்றாள்; அதற் அவன்: இேதா, நான்

என் ைடய தாய்தகப்ப க் ம் அைத

வி விக்கவில்ைலேய, உனக் அைத

வி விப்ேபேனா என்றான். ௧௭ வி ந்

சாப்பி கிற ஏ நா ம் அவள் அவன்

ன்பாகஅ ெகாண்ேடஇ ந்தாள்; ஏழாம்

நாளிேல அவள் அவைன ெதால்ைல

ெசய் ெகாண் ந்ததினால், அைத

அவ க் வி வித்தான்; அப்ெபா அவள்

தன் ைடயமக்க க் அந்தவி கைதைய
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வி வித்தாள். ௧௮ஆைகயால் ஏழாம் நாளிேல

ெபா ேபா ன்ேன,அந்தஊர் மனிதர்கள்

அவைனப் பார்த் : ேதைனப்பார்க்கி ம்

ம ரமான என்ன, சிங்கத்ைதப்பார்க்கி ம்

பலமான ம் என்ன என்றார்கள்; அதற்

அவன்: ங்கள் என் கிடாரியால்

உழாதி ந் ர்களானால், என் ைடய

வி கைதையக் கண் பி ப்பதில்ைல

என்றான். ௧௯ ெயேகாவா ைடய ஆவி

அவன்ேமல் இறங்கியதானால், அவன்

அஸ்கேலா க் ப் ேபாய், அந்தஊர் மக்களில்

ப்ப ேபைரக் ெகான் , அவர்க ைடய

ஆைடகைள எ த் க்ெகாண் வந் ,

வி கைதைய வி வித்தவர்க க் அந்த

மாற் ஆைடகைளக் ெகா த் , ேகாபம்

வந்தவனாகப் றப்பட் , தன் ைடய

தகப்பன் ட் ற் ப் ேபாய்விட்டான். ௨0

சிம்ேசானின் மைனவிேயா, அவ ைடய

நண்பர்களில் அவேனா சிேநகமாயி ந்த

ஒ வ க் க் ெகா க்கப்பட்டாள்.

௧௫

சிலநாட்கள் ெசன்றபின் , சிம்ேசான்

ேகா ைம அ க்கிற நாட்களில் ஒ

ெவள்ளாட் க் ட் ைய எ த் க்ெகாண் ,

தன் ைடய மைனவிையப் பார்க்கப்ேபாய்:

நான் என் ைடயமைனவியின்அைறக் ள்

ேபாகேவண் ம் என்றான்; அவள் தகப்பேனா,

அவைன உள்ேளேபாகவிடாமல்: ௨

அவைள வ ம் பைகத் விட்டாய்

என் நான் நிைனத் , அவைள
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உன் ைடய நண்ப க் த் தி மணம்

ெசய் ெகா த் விட்ேடன்; அவ ைடய

தங்ைக அவைளவிட அழகானவள்

அல்லவா, அவ க் ப் பதிலாக இவள்

உனக் இ க்கட் ம் என் ெசான்னான்.

௩ அப்ெபா சிம்ேசான்: நான்

ெப ஸ்தர்க க் ப் ெபால்லாப் ச்

ெசய்தா ம், என்ேமல் ற்றம ல்ைல என்

அவர்க க் ச் ெசால் , ௪ றப்பட் ப்ேபாய்,

ந் நரிகைளப் பி த் , பந்தங்கைள

எ த் , வாேலா வால் ேசர்த் , இரண்

வால்க க் ம் ந ேவஒவ்ெவா பந்தத்ைத

ைவத் க்கட் , ௫பந்தங்கைளக் ெகா த்தி,

ெப ஸ்தர்களின் ெவள்ளாண்ைமயிேல

அைவகைளஓடவிட் , கதிர்க்கட் கைள ம்

ெவள்ளாண்ைமைய ம் திராட்ைச

ேதாட்டங்கைள ம் ஒ வ ேதாப் க்கைள ம்

ட்ெடரித் ப்ேபாட்டான். ௬ இப்ப ச்

ெசய்தவன் யார் என் ெப ஸ்தர்கள்

ேகட்கிறேபா , திம்னாத்தா ைடய

ம மகனான சிம்ேசான்தான்; அவ ைடய

மைனவிைய அவ ைடய நண்ப க் த்

தி மணம் ெசய் ெகா த்ததினால்அப்ப ச்

ெசய்தான் என்றார்கள்; அப்ெபா

ெப ஸ்தர்கள் ேபாய், அவைள ம் அவள்

தகப்பைன ம் அக்கினியால் ட்ெடரித்தார்கள்.

௭அப்ெபா சிம்ேசான்அவர்கைளேநாக்கி:

ங்கள் இப்ப ச் ெசய்தப யால் நான் உங்கள்

ைகயிேல பழவாங்காமல் ஓயமாட்ேடன் என்
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ெசால் , ௮ அவர்கைளத் ெதாைடயி ம்

இ ப்பி மாக ண் ண்டாக ெவட் , பின்

ேபாய், ஏத்தாம் ஊர்க் கன்மைலக் ைகயில்

யி ந்தான். ௯அப்ெபா ெப ஸ்தர்கள்

ேபாய், தாவிேல காம ட் , ேலகி என்கிற

ெவளியிேல பரவியி ந்தார்கள். ௧0 ங்கள்

எங்க க் விேராதமாகவந்த என்னஎன்

தா மனிதர்கள் ேகட்டதற் , அவர்கள்:

சிம்ேசான் எங்க க் ச் ெசய்த ேபால,

நாங்க ம் அவ க் ச் ெசய் ம்ப அவைனக்

கட் கிறதற்காக வந்ேதாம் என்றார்கள். ௧௧

அப்ெபா தாவிேல வாயிரம்ேபர்

ஏத்தாம்ஊர்க் கன்மைலக் ைகக் ப் ேபாய்:

ெப ஸ்தர்கள் நம்ைமஆ கிறார்கள் என்

ெதரியாதா? பின்ைன ஏன் எங்க க்

இப்ப ச் ெசய்தாய் என் சிம்ேசானிடத்தில்

ெசான்னார்கள். அதற் அவன்: அவர்கள்

எனக் ச் ெசய்தப ேய நா ம்அவர்க க் ச்

ெசய்ேதன் என்றான். ௧௨ அப்ெபா

அவர்கள்: உன்ைனக் கட் , ெப ஸ்தர்கள்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்க வந்தி க்கிேறாம்

என்றார்கள். அதற் ச் சிம்ேசான்: ங்கள்

என்ைனக் ெகான் ேபாடமாட்ேடாம் என்

எனக் சத்தியம் ெசய் ங்கள் என்றான். ௧௩

அதற் அவர்கள்: நாங்கள் உன்ைன

இ கக்கட் , அவர்க ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்ேபாேமஅல்லாமல், உன்ைனக்

ெகான் ேபாடமாட்ேடாம் என் ெசால் ,

இரண் க் கயி களாேலஅவைனக் கட் ,
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கன்மைலயி ந் ெகாண் ேபானார்கள். ௧௪

அவன் ேலகிவைரக் ம் வந் ேசர்ந்தேபா ,

ெப ஸ்தர்கள்அவ க் எதிராகஆரவாரம்

ெசய்தார்கள்.அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

ஆவி அவன்ேமல் பலமாக இறங்கினதால்,

அவ ைடய யங்களில் கட் யி ந்த

கயி கள் ெந ப் ப்பட்ட ல்ேபாலாகி, அவன்

கட் கள் அவ ைடய ைககைளவிட்

அ ந் ேபாயின. ௧௫ உடேன அவன் ஒ

க ைதயின் பச்ைசத் தாைட எ ம்ைபக்

கண் , தன் ைடய ைகைய ட் அைத

எ த் , அதினாேல 1,000 ேபைரக்

ெகான் ேபாட்டான். ௧௬ அப்ெபா

சிம்ேசான்: க ைதயின் தாைடஎ ம்பினால்

வியல் வியலாக ம ந் கிடக்கிறார்கள்,

க ைதயின் தாைடெய ம்பினால் 1,000

ேபைரக் ெகான்ேறன் என்றான். ௧௭அப்ப ச்

ெசால் ந்தபின் , தன் ைடய ைகயில்

இ ந்த தாைடஎ ம்ைபஎற ந் விட் , அந்த

இடத்திற் ராமாத்ேலகி என் ெபயரிட்டான்.

௧௮ அவன் மக ம் தாகமைடந் ,

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட் : ேதவ ர்

உம அ ேயன் ைகயினால் இந்தப் ெபரிய

இரட்சிப்ைபக் கட்டைளயிட் க்க,

இப்ெபா நான் தாகத்தினால் ெசத் ,

வி ந்தேசதனம் பண்ணப்படாதவர்களின்

ைககளினால் சாகேவண் ேமா என்றான்.

௧௯ அப்ெபா ேதவன் ேலகியி ள்ள

பள்ளத்ைதப் பிளக்கச்ெசய்தார்; அதி ந்
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தண் ர் ஓ வந்த ; அவன் த்தேபா

அவ ைடய உயிர் தி ம்ப வந்த , அவன்

பிைழத்தான்; ஆனப யால் அதற்

எந்நக்ேகாரி என் ெபயரிட்டான்; அ இந்த

நாள்வைர ம் ேலகியில் இ க்கிற . ௨0அவன்

ெப ஸ்தர்களின் நாட்களில் இஸ்ரேவைல 20

வ டங்கள் நியாயம் விசாரித்தான்.

௧௬

பின் சிம்ேசான் காசா க் ப் ேபாய்,

அங்ேக ஒ விபச்சாரிைய கண் , அவளிடம்

ேபானான். ௨ அப்ெபா : சிம்ேசான்

இங்ேக வந்தி க்கிறான் என் காசா

ஊர்க்காரர்க க் ச் ெசால்லப்பட்ட .

அவர்கள்: காைலயில் ெவளிச்சமாகிறேபா

அவைனக் ெகான் ேபா ேவாம் என்

ெசால் , அவைன ற்றவைளத்

இர வ ம் அவ க்காகப்

பட்டணவாச ல் காத்தி ந் இர வ ம்

ேபசாமல் இ ந்தார்கள். ௩ சிம்ேசான்

ந இர வைர ப த்தி ந் , ந இரவில்

எ ந் , பட்டணத் வாசல் கத கைள ம்

அதின் இரண் நிைலகைள ம் பி த் ,

தாழ்ப்பாேளா ப் ெபயர்த் , தன் ைடய

ேதாளின்ேமல் ைவத் , எபிேரா க்

எதிேரயி க்கிற மைலயின் உச்சிக் ச்

மந் ெகாண் ேபானான். ௪அதற் ப்பின்

அவன் ேசாேரக் ஆற்றங்கைரயில் இ க்கிற

ெத லாள் என் ம் ெபய ள்ள ஒ

ெபண்ேணா அன்பாயி ந்தான். ௫

அவளிடத்திற் ெப ஸ்தர்களின் அதிபதிகள்
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ேபாய்: அவைனவசப்ப த்தி, அவ ைடய

மகா பலம் எதினாேல உண்டாயி க்கிற

என் ம், நாங்கள் அவைனக் கட்

பல னப்ப த் வதற் எதினாேலஅவைன

ேமற்ெகாள்ளலாம் என் ம் அற ந் ெகாள்;

அப்ெபா நாங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் 1,100

ெவள்ளிக்கா உனக் க் ெகா ப்ேபாம்

என்றார்கள். ௬ அப்ப ேய ெத லாள்

சிம்ேசாைனப் பார்த் : உன் ைடய மகா

பலம் எதினாேல உண்டாயி க்கிற .

உன்ைன பல னப்ப த்த, உன்ைன

எதினாேல கட்டலாம் என் என்னிடம்

ெசால்லேவண் ம் என்றாள். ௭ அதற் ச்

சிம்ேசான்: உலராதபச்ைசயானஏ வில்நார்க்

கயி களினாேலஎன்ைனக்கட் னால், நான்

பல னனாகி, மற்ற மனிதைனப்ேபால்ஆேவன்

என்றான். ௮அப்ெபா ெப ஸ்தர்களின்

அதிபதிகள் உலராத பச்ைசயானஏ வில்நார்க்

கயி கைளஅவளிடம் ெகாண் வந்தார்கள்;

அைவகளால் அவள் அவைனக்

கட் னாள். ௯ மைறந்தி க்கிறவர்கள்

உள் அைறயிேல காத்தி க் ம்ேபா ,

அவள்: சிம்ேசாேன, ெப ஸ்தர்கள் உன்ேமல்

வந் விட்டார்கள் என்றாள்; அப்ெபா ,

சணல் லான ெந ப் ப் பட்ட டேன

அ ந் ேபாகிற ேபால, அவன் அந்தக்

கயி கைள அ த் ப்ேபாட்டான்;

அவ ைடய பலம் எதினாேல

உண்டாயி க்கிற என் அவர்களால்



நியாயாதிபதிகள் 1075

அற ந் ெகாள்ள யவில்ைல. ௧0

அப்ெபா ெத லாள் சிம்ேசாைனப் பார்த் :

இேதா, என்ைன ஏமாற்ற , எனக் ெபாய்

ெசான்னாய்; இப்ேபா ம் உன்ைனஎதினாேல

கட்டலாம்என் என்னிடம் ெசால்லேவண் ம்

என்றாள். ௧௧அதற் அவன்: இ வைரக் ம்

ஒ ேவைலக் ம் பயன்ப த்தாம க்கிற

க்கயி களால் என்ைனஇ கக் கட் னால்,

நான் பல னனாகி, மற்ற மனிதைனப்ேபால்

ஆேவன் என்றான். ௧௨அப்ெபா ெத லாள்,

க்கயி கைள வாங்கி, அைவகளால்

அவைனக்கட் : சிம்ேசாேன, ெப ஸ்தர்கள்

உன்ேமல் வந் விட்டார்கள் என்றாள்:

மைறந்தி க்கிறவர்கள் உள் அைறயில்

இ ந்தார்கள்;ஆனா ம்அவன்தன் ைடய

யங்களில் இ ந்த கயி கைள ஒ

ைலப்ேபால அ த் ப்ேபாட்டான். ௧௩

பின் ெத லாள் சிம்ேசாைனப் பார்த் :

இ வைரக் ம் என்ைன ஏமாற்ற ,

எனக் ப் ெபாய்ெசான்னாய்; உன்ைன

எதினால் கட்டலாம் என் என்னிடம்

ெசால்லேவண் ம் என்றாள்; அதற் அவன்:

என் ைடயதைல யின் ஏ ஜைடகைள

ெநச ல் தற ேயா பின்னிவிட்டால்

மற்ற மனிதர்கைளப்ேபால் ஆேவன்

என்றான். ௧௪ அப்ப ேய அவள் ெசய் ,

அைவகைளஆணிய த் மாட் : சிம்ேசாேன,

ெப ஸ்தர்கள் உன்ேமல் வந் விட்டார்கள்

என்றாள்; அவன் க்கத்ைதவிட்
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எ ந் , ெநச ஆணிைய ம் தறைய ம்

பி ங்கிக்ெகாண் ேபானான். ௧௫அப்ெபா

அவள் அவைனப் பார்த் : உன் ைடய

இ தயம் என்ேனா இல்லாம க்க, உன்ைன

ேநசிக்கிேறன் என் எப்ப ச் ெசால் கிறாய்?

இந்த ன் ைறக ம் என்ைனப்

பரியாசம் ெசய்தாய் அல்லவா, உன் ைடய

மகாபலம் எதினாேலஉண்டாயி க்கிற என்

என்னிடம் ெசால்லாமல் ேபானாேய என்

ெசால் , ௧௬இப்ப அவைனத் தினம்தினம்

தன் ைடய வார்த்ைதகளினாேல ெந க்கி

ெதாந்தர ெசய்தப யால், சாகத்தக்கதாக

அவ ைடய ஆத் மா க்கப்பட் , ௧௭

தன் ைடய இ தயத்தில் உள்ளைதெயல்லாம்

அவ க் ெவளிப்ப த்தி: சவரகன்

கத்தி என் ைடய தைலயின்ேமல்

படவில்ைல; நான் என் ைடய தாயின்

கர்ப்பத்தில் பிறந்த தல் ேதவ க்ெகன்

நசேரயனானவன்; என் ைடய தைல

சிைரக்கப்பட்டால், என் ைடய பலம்

என்ைன விட் ப்ேபா ம்; அதினாேல

நான் பல னனாகி, மற்ற எல்லா

மனிதர்கைளப்ேபால ஆேவன் என்

அவளிடத்தில் ெசான்னான். ௧௮ அவன்

தன் ைடய இ தயத்தில் உள்ளைதெயல்லாம்

தனக் ெவளிப்ப த்தினைத ெத லாள்

ேகட்டேபா , அவள் ெப ஸ்தர்களின்

அதிபதிக க் ஆள் அ ப்பி: இந்த

ஒ ைற வா ங்கள், அவன் தன் ைடய
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இ தயத்தில் உள்ளைதெயல்லாம்

என்னிடத்தில் ெவளிப்ப த்தினான் என்

ெசால்லச்ெசான்னாள்; அப்ெபா

ெப ஸ்தர்களின் அதிபதிகள்

ெவள்ளிக்கா கைளத் தங்கள் ைகயில்

எ த் க்ெகாண் அவளிடம் வந்தார்கள். ௧௯

அவள் அவைனத் தன் ைடய ம யிேல

ங்கைவத் ,ஒ வைனஅைழத் ,அவன்

தைலமயிரின் ஏ ஜைடகைள ம் சிைரத் ,

அவைனபல னப்ப த்தத் ெதாடங்கினாள்;

அவன் பலம் அவைனவிட் ங்கிய . ௨0

அப்ெபா அவள்: சிம்ேசாேன, ெப ஸ்தர்கள்

உன்ேமல் வந் விட்டார்கள் என்றாள்; அவன்

க்கத்ைதவிட் விழ த் , ெயேகாவா

தன்ைனவிட் விலகினைத அறயாமல்,

எப்ேபா ம்ேபால உதற ப்ேபாட் ெவளிேய

ேபாேவன் என்றான். ௨௧ ெப ஸ்தர்கள்

அவைனப் பி த் , அவ ைடய

கண்கைளப் பி ங்கி, அவைனக் காசா க் க்

ெகாண் ேபாய்,அவ க் இரண் ெவண்கல

விலங் ேபாட் ச் சிைறச்சாைலயிேல

மாவைரக்க ைவத்தார்கள். ௨௨அவ ைடய

தைல சிைரக்கப்பட்டப்பின் ,

தி ம்ப ம் ைளக்கத் ெதாடங்கிய . ௨௩

ெப ஸ்தர்களின் பிர க்கள்: நம் ைடய

எதிரியாகிய சிம்ேசாைன நம் ைடய ேதவன்

நம் ைடயைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார் என்

ெசால் , தங்க ைடய ெதய்வமாகிய

தாேகா க் ஒ ெபரிய ப ெச த்த ம்,
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சந்ேதாஷம் ெகாண்டாட ம் வந்தார்கள்.

௨௪ மக்கள் அவைனப் பார்த்த டேன:

நம் ைடய ேதசத்ைதப் பாழாக்கி, நம்ம ல்

அேநகைரக் ெகான் ேபாட்ட நம் ைடய

எதிரிைய நம் ைடய ேதவன் நம

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார் என்

ெசால் , தங்க ைடய ேதவைனப்

கழ்ந்தார்கள். ௨௫ இப்ப அவர்கள்

மனமகிழ்ச்சியாக இ க் ம்ேபா : நமக்

ன்பாக ேவ க்ைக காட் வதற் ,

சிம்ேசாைனஅைழத் க்ெகாண் வா ங்கள்

என்றார்கள்; அப்ெபா சிம்ேசாைனச்

சிைறச்சாைலயி ந் அைழத் க்ெகாண்

வந்தார்கள், அவர்க க் ன்பாக

ேவ க்ைகக் காட் னான்; அவைனத்

ண்க க் ந ேவ நி த்தினார்கள். ௨௬

சிம்ேசான் தன் ைடய ைகையப் பி த்

நடத் கிற சி வேனா , ட்ைடத் தாங் கிற

ண்களிேல நான் சாய்ந் ெகாண் க் ம்ப

அைவகைளநான் தடவிப் பார்க்கேவண் ம்

என்றான். ௨௭ அந்த ஆண்களா ம்,

ெபண்களா ம் நிைறந்தி ந்த ; அங்ேக

ெப ஸ்தர்களின் எல்லா பிர க்க ம்,

ட் ன்ேமல் ஆண்க ம் ெபண்க மாக

ஏறக் ைறய வாயிரம் 3,000 ேபர்,

சிம்ேசான் ேவ க்ைக காட் கிறைதப்

பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௨௮

அப்ெபா சிம்ேசான் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிக் ப்பிட் : ெயேகாவாவாகிய
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ஆண்டவேர, நான் என் ைடய

இரண் கண்க க்காக ஒேர வாகப்

ெப ஸ்தர்கள் ைகயிேல பழவாங் ம்ப ,

இந்த ஒ ைறமட் ம் என்ைன

நிைனத்த ம், ேதவேன ெபலப்ப த் ம்

என் ெசால் , ௨௯ சிம்ேசான் அந்த

ட்ைடத் தாங்கி நிற்கிற இரண்

ந த் ண்களில், ஒன்ைறத் தன் ைடய

வல ைகயினா ம், மற்ெறான்ைறத்

தன் ைடய இட ைகயினா ம்

பி த் க்ெகாண் , ௩0 என் ைடய வன்

ெப ஸ்தர்கேளா ம யக்கடவ என்

ெசால் , பலமாய்ச் சாய்க்க, அந்த

அதில் இ ந்த பிர க்கள்ேம ம் எல்லா

மக்கள்ேம ம் வி ந்த ; இப்ப அவன்

உயிேரா க் ம்ேபா அவனால்

ெகால்லப்பட்டவர்கைளவிட, அவன்

சா ம்ேபா அவனால் ெகால்லப்பட்டவர்கள்

அதிகமாக இ ந்தார்கள். ௩௧ பின் அவன்

சேகாதரர்க ம், அவன் தகப்ப ைடய

ட்டார் அைனவ ம் ேபாய், அவைன

எ த் க்ெகாண் வந் , ேசாரா க் ம்

எஸ்தாேவா க் ம் ந ேவ அவ ைடய

தகப்பனான மேனாவாவின் கல்லைறயில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள். அவன் இஸ்ரேவைல 20

வ டங்கள் நியாயம் விசாரித்தான்.

௧௭

எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத்தானாகிய கா

என் ம் ெபய ள்ளஒ மனிதன்இ ந்தான்.

௨ அவன் தன் ைடய தாைய ேநாக்கி:
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உன்னிடத்தி ந்த 1,100 ெவள்ளிக்கா

தி ட் ேபானேத,அைதக் ற த் என் ைடய

கா கள் ேகட்க சாபம ட்டாேய, அந்தப் பணம்,

இேதா, என்னிடத்தில் இ க்கிற ; அைத

எ த்தவன் நான்தான் என்றான். அதற்

அவன் தாய்: என் மகேன, ெயேகாவாவால்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வாய் என்றாள். ௩ அவன்

அந்த 1,100 ெவள்ளிக்காைசத் தன் ைடய

தாயினிடத்தில் தி ம்பக் ெகா த்தான்;

அவள்: ெச க்கப்பட்ட ஒ சிைலைய ம்

வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒ விக்கிரகத்ைத ம்

உண்டாக்க, நான்என் ைடயைகயி ந்த

இந்த ெவள்ளிைய என் மக க்காக வ ம்

ெயேகாவாக்ெகன் நியம த்ேதன்; இப்ேபா ம்

இைத உனக் த் தி ம்பக் ெகா க்கிேறன்

என்றாள். ௪ அவன் அந்த ெவள்ளிையத்

தன் ைடய தாய்க் த் தி ம்பக் ெகா த்தான்;

அப்ெபா அவன் தாய் 200 ெவள்ளிக்காைச

எ த் , ெகால்லன் ைகயிேல ெகா த்தாள்;

அவன் அதினாேல, ெச க்கப்பட்ட ஒ

சிைலைய ம் வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒ

விக்கிரகத்ைத ம் ெசய்தான்; அைவகள்

காவின் ட் ல் இ ந்த . ௫ கா,

சிைலக க் ஒ ட்ைட அைறைய

ஏற்ப த்தி ைவத்தி ந்தான்; அவன் ஒ

ஏேபாத்ைத ம், சிைலகைள ம் உண்டாக்கி,

தன் ைடய மகன்களில் ஒ வைன

அர்ப்பணம் ெசய்தான்; இவன் அவ க்

ஆசாரியனானான். ௬ அந்நாட்களில்



நியாயாதிபதிகள் 1081

இஸ்ரேவ ேல ராஜா இல்ைல; அவனவன்

தன்தன் பார்ைவக் ச் சரியானப

ெசய் வந்தான். ௭ தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம்

ஊர்க்கார ம் ேலவிய மானஒ வா பன்

அங்ேக தங்கியி ந்தான்; ௮ அந்த

மனிதன் எங்ேகயாவ ேபாய்த் தங் ம்ப ,

தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம் ஊைரவிட் ப்

றப்பட் ப் பயணம்ேபா ம்ேபா , எப்பிரா ம்

மைலத்ேதசத்தில் இ க்கிற காவின்

ட் ல் வந் ேசர்ந்தான். ௯ எங்ேக இ ந்

வந்தாய் என் கா அவைனக் ேகட்டதற் ,

அவன்: நான் தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம்

ஊரானாகிய ேலவியன், எங்ேகயாவ ேபாய்த்

தங்கப்ேபாகிேறன்என்றான். ௧0அப்ெபா

கா: என்னிடத்தில் இ , எனக் த்

தகப்ப ம்ஆசாரிய மாக இ ப்பாய்; நான்

உனக் வ டத்திேல 10 ெவள்ளிக்காைச ம்,

மாற் ஆைடகைள ம், உனக் ேவண் ய

ஆகாரத்ைத ம் ெகா ப்ேபன் என்

அவனிடத்தில் ெசான்னான்; அப்ப ேய

ேலவியன் உள்ேள ேபானான். ௧௧ அந்த

ேலவியன் அந்த மனிதனிடத்தில் இ க்கச்

சம்மதித்தான்; அந்த வா பன் அவ க்

அவ ைடயமகன்களில்ஒ வைனப்ேபால்

இ ந்தான். ௧௨ கா அந்த ேலவியைனப்

னிதமானேவைலக் அர்ப்பணம்ெசய்தான்;

அந்த வா பன் அவ க் ஆசாரியனாகி,

காவின் ட் ல் இ ந்தான். ௧௩அப்ெபா

கா: எனக் ஆசாரியனாக ஒ ேலவியன்
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அகப்பட்டப யினால், ெயேகாவா எனக்

நன்ைம ெசய்வார் என் இப்ெபா

அற ந்தி க்கிேறன் என்றான்.

௧௮

அந்த நாட்களில் இஸ்ரேவ ேல

ராஜாேவ இல்ைல; தாண் ேகாத்திரத்தார்கள்

யி க்கிறதற் , தங்க க் ப் பங்

ேத னார்கள்; அந்த நாள்வைரக் ம்

அவர்க க் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்கள் ந ேவ

ேபாதிய பங் கிைடக்கவில்ைல. ௨ஆைகயால்

ேதசத்ைத உள பார்த் வ ம்ப , தாண்

மக்கள் தங்கள் ேகாத்திரத்திேல பலத்த

மனிதர்களாகிய ஐந் ேபைரத் தங்கள்

எல்ைலகளில் இ க்கிற ேசாராவி ம்

எஸ்தாேவா ம் இ ந் அ ப்பி: ங்கள்

ேபாய், ேதசத்ைதஆராய்ந் பார்த் வா ங்கள்

என் அவர்கேளாேட ெசான்னார்கள்;

அவர்கள் எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத்தில்

இ க்கிற காவின் வைர ேபாய், அங்ேக

இர தங்கினார்கள். ௩ அவர்கள் காவின்

ட் ன்அ கில் இ க் ம்ேபா ேலவியனான

வா ப ைடய சத்தத்ைத அற ந் , அங்ேக

அவனிடத்தில் ேபாய்: உன்ைன இங்ேக

அைழத் வந்த யார்? இவ்விடத்தில்

என்ன ெசய்கிறாய்? உனக் இங்ேக என்ன

இ க்கிற என் அவனிடத்தில்

ேகட்டார்கள். ௪ அதற் அவன்: இன்ன

இன்னப கா எனக் ச் ெசய்தான்; என்ைன

சம்பளத்திற் பணியமர்த்தினான்;அவ க்

ஆசாரியனாேனன் என்றான். ௫அப்ெபா
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அவர்கள்அவைனேநாக்கி: எங்கள் பயணம்

ெவற்றயாக மா என் நாங்கள்

அற ம்ப ேதவனிடத்தில் ேகள்என்றார்கள்.

௬ அவர்க க் அந்த ஆசாரியன்:

சமாதானத்ேதா ேபாங்கள்; உங்கள் பயணம்

ெயேகாவா க் ஏற்ற என்றான். ௭

அப்ெபா அந்த ஐந் மனிதர்க ம்

றப்பட் , லா க் ப் ேபாய், அதில்

யி க்கிற மக்கள் ேதானியர்க ைடய

வழக்கத்தின்ப ேய, பயம ல்லாமல்

அைமதியாக ம் எந்த ைறயில்லாம ம்

கமாக இ க்கிறைத ம், அவர்கள்

ேதானியர்க க் த் ரமானவர்கள்

என்பைத ம், அவர்க க் ஒ வேரா ம்

ெகா க்கல் வாங்கல் விவகாரங்கள் இல்ைல

என்பைத ம் பார்த் , ௮ ேசாராவி ம்

எஸ்தாேவா ம் இ க்கிற தங்கள்

சேகாதரர்களிடத்திற் த் தி ம்பிவந்தார்கள்.

அவர்க ைடய சேகாதரர்கள்: ங்கள்

ெகாண் வ கிற ெசய்தி என்ன என்

அவர்கைளக் ேகட்டார்கள். ௯ அதற்

அவர்கள்: எ ம் ங்கள்,அவர்க க் எதிராகப்

ேபாேவாம் வா ங்கள்; அந்த ேதசத்ைதப்

பார்த்ேதாம், அ மக ம் நன்றாயி க்கிற ,

ங்கள் ம்மாயி ப் ர்களா? அந்த

ேதசத்ைதச் ைகப்பற்ற க்ெகாள் ம்ப

றப்பட் ப்ேபாகஅசதியாகஇ க்கேவண்டாம்.

௧0 ங்கள் அங்ேக ேச ம்ேபா , கமாய்க்

யி க்கிற மக்களிடம் ேச ர்கள்;
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அந்த ேதசம் விசாலமாக இ க்கிற ;

ேதவன் அைத உங்க ைடய ைககளில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அ மயி ள்ள எல்லாப்

ெபா ட்க ம் ைறவில்லாம க்கிற

இடம் என்றார்கள். ௧௧ அப்ெபா

ேசாராவி ம் எஸ்தாேவா ம் இ க்கிற

தாண் ேகாத்திரத்தார்களில் அ ேபர்

ஆ தம் அணிந்தவர்களாக அங்ேகயி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், ௧௨ தாவி ள்ள

ரியாத்யா ம ேல காம ட்டார்கள்;ஆதலால்

மக்கள் அைத இந்நாள்வைரக் ம்

மக்னிதான் என் அைழக்கிறார்கள்;

அ ரியாத்யா ம ன் ேமற் ப்ப தியிேல

இ க்கிற . ௧௩பின் அவர்கள்அங்ேகயி ந்

எப்பிரா ம் மைலக் ப் ேபாய், காவின்

வைர வந்தார்கள். ௧௪ அப்ெபா

லா சின் நாட்ைட உள பார்க்கப்

ேபாய்வந்த ஐந் மனிதர்கள் தங்கள்

சேகாதரர்கைளப் பார்த் : இந்த களில்

ஏேபாத் ம் பங்க ம் ெவட்டப்பட்ட

விக்கிரக ம்வார்ப்பிக்கப்பட்டவிக்கிரக ம்

இ க்கிற என் உங்க க் த் ெதரி மா;

இப்ேபா ம் ங்கள் ெசய்யேவண் யைதத்

ர்மானித் க் ெகாள் ங்கள் என்றார்கள். ௧௫

அப்ெபா அந்த இடத்திற் த் தி ம்பி,

காவின் ட் ல் இ க்கிற ேலவியனான

வா பனின் ட் ற் வந் , அவனிடத்தில்

கெசய்தி விசாரித்தார்கள். ௧௬ ஆ தம்

அணிந்தவர்களாகிய தாண் ேகாத்திரத்தார்கள்
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600 ேப ம் வாசற்ப யிேல நின்றார்கள். ௧௭

ஆசாரிய ம்ஆ தம்அணிந்தவர்களாகிய 600

ேப ம் வாசற்ப யிேல நிற்க் ம்ேபா ,

ேதசத்ைதஉள பார்க்கப் ேபாய்வந்தஅந்த 5

மனிதர்கள் உள்ேள ந் , ெச க்கப்பட்ட

விக்கிரகத்ைத ம் ஏேபாத்ைத ம்

உ வங்கைள ம் வார்ப்பிக்கப்பட்ட

விக்கிரகத்ைத ம் எ த் க்ெகாண்

வந்தார்கள். ௧௮ அவர்கள் காவின்

ட் ற் ள் ந் , ெச க்கப்பட்ட

விக்கிரகத்ைத ம் ஏேபாத்ைத ம்

உ வங்கைள ம் வார்ப்பிக்கப்பட்ட

விக்கிரகத்ைத ம் எ த் க்ெகாண்

வ கிறேபா , ஆசாரியன் அவர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் ெசய்கிற என்ன என்

ேகட்டான். ௧௯அதற் அவர்கள்: ேபசாேத,

உன் ைடய வாைய க்ெகாண் ,

எங்கேளா வந் எங்க க் த் தகப்ப ம்

ஆசாரிய மாயி ; ஒ வ ைடய ட் ற்

மட் ம் ஆசாரியனாக இ க்கிற நல்லேதா?

இஸ்ரேவ ல் ஒ ேகாத்திரத்திற் ம்

வம்சத்திற் ம் ஆசாரியனாக இ க்கிற

நல்லேதா? என்றார்கள். ௨0 அப்ெபா

ஆசாரிய ைடய மன மகிழ்ச்சியைடந் ,

அவன் ஏேபாத்ைத ம் உ வங்கைள ம்

ெச க்கப்பட்ட விக்கிரகத்ைத ம்

எ த் க்ெகாண் , மக்களிடம் ேபானான்.

௨௧ அவர்கள் தி ம் ம்ப ப் றப்பட் ,

பிள்ைளகைள ம், ஆ மா கைள ம்,
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உைடைமகைள ம், தங்க க் ன்ேன

ேபாகச்ெசய்தார்கள். ௨௨அவர்கள் றப்பட் ,

காவின் ட்ைட விட் க் ெகாஞ்சந் ரம்

ேபானேபா , காவின் ட் ற் அயல் ட்டார்

ட்டங் , தாண் ேகாத்திரத்தார்கைள

பின்ெதாடர்ந் வந் , ௨௩ அவர்கைளப்

பார்த் க் ப்பிட்டார்கள்; அவர்கள்

தி ம்பிப்பார்த் , காைவ ேநாக்கி: இப்ப க்

ட்டத் டன் வ கிற காரியம் என்ன என்

ேகட்டார்கள். ௨௪ அதற் அவன்: நான்

உண்டாக்கினஎன் ைடயெதய்வங்கைள ம்

அந்தஆசாரியைன ங் ட ங்கள்ெகாண்

ேபாகி ர்கேள; இனி எனக் என்னஇ க்கிற ;

ப்பி கிற காரியம் என்ன என் ங்கள்

என்னிடத்தில் எப்ப க் ேகட்கலாம் என்றான்.

௨௫தாண் மக்கள்அவைனப் பார்த் : எங்கள்

கா கள் ேகட்க சத்தமடாேத, சத்தம ட்டால்

க ங்ேகாபக்காரர்கள் உங்கைளத்

தாக் வார்கள்; அப்ெபா ம் உன் ைடய

ம்பத்தினர்க ம் ெகால்லப்ப வார்கள்

என் ெசால் , ௨௬தங்க ைடயவழயிேல

நடந் ேபானார்கள்; அவர்கள் தன்ைனவிட

பலசா கள் என் கா பார்த் , அவன்

தன் ைடய ட் ற் த் தி ம்பினான். ௨௭

அவர்கேளா காஉண்டாக்கினைவகைள ம்,

அவ ைடயஆசாரியைன ம் ெகாண் ேபாய்,

பயம ல்லாமல் கமாயி க்கிற

லா ஸ் ஊர் மக்களிடத்தில் ேசர்த் ,

அவர்கைளக் ர்ைமயான பட்டயத்தால்
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ெவட் , பட்டணத்ைத அக்கினியால்

எரித் ப்ேபாட்டார்கள். ௨௮அ ேதா க் த்

ரமாயி ந்த ; மற்ற மனிதர்கேளா

அவர்க க் ச் சம்பந்தம ல்லாம ம்

இ ந்ததால், அவர்கைளக் காப்பாற்ற

ஒ வ ம் இல்ைல; அந்தப் பட்டணம்

ெபத்ேரேகா க் அ ேக பள்ளத்தாக்கில்

இ ந்த ; அவர்கள் அைதத் தி ம்பக் கட் ,

அதிேல யி ந் , ௨௯ த ல் லா ஸ்

என் ம் ெபயர்ெகாண் ந்த அந்தப்

பட்டணத்திற் இஸ்ரேவ க் ப் பிறந்த தங்கள்

ற்பிதவான தா ைடய ெபயரின்ப ேய

தாண் என் ெபயரிட்டார்கள். ௩0அப்ெபா

தாண் மக்கள் அந்தச் பத்ைதத்

தங்க க் நியம த் க்ெகாண்டார்கள்;

மனாேசயின் மகனான ெகர்ேசானின் மகன்

ேயானத்தா ம், அவன் மகன்க ம் அந்தத்

ேதசம் சிைறப்பட் ப்ேபான நாள்வைர,

தாண் ேகாத்திரத்தார்கள் ஆசாரியர்களாக

இ ந்தார்கள். ௩௧ ேதவ ைடய டாரம்

ேலாவி ந்த காலம் வ ம்

அவர்கள் கா உண்டாக்கின சிைலைய

ைவத் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௧௯

இஸ்ரேவ ல் ராஜாேவ இல்லாத

அந்த நாட்களிேல, எப்பிரா ம் மைலகள்

அ ேக தங்கின ஒ ேலவியன் இ ந்தான்;

அவன் தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம்

ஊராளாகிய ஒ ெபண்ைணத் தனக்

ம மைனயாட் யாக ைவத்தி ந்தான்.
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௨ அவள் அவ க் த் ேராகமாக,

விபச்சாரம்ெசய் , அவைன விட் , தா

ேதசத் ப் ெபத்ெலேகம் ஊரி க்கிற தன்

தகப்ப ைடய ட் ற் ப் ேபாய், அங்ேக

நான் மாதங்கள் வைர இ ந்தாள். ௩

அவ ைடய கணவன்அவைள சம்மதிக்க ம்,

அவைளத் தி ம்பஅைழத் வர ம், இரண்

க ைதகைளஆயத்தப்ப த்தி, தன் ைடய

ேவைலக்காரைனக் ட் க்ெகாண் ,

அவளிடத்திற் ப் ேபானான்; அப்ெபா

அவள் அவைனத் தன் ைடய தகப்பன்

ட் ற் அைழத் க்ெகாண் ேபானாள்;

ெபண்ணின் தகப்பன்அவைனப் பார்த்தேபா

சந்ேதாஷமாக ஏற் க்ெகாண் , ௪ெபண்ணின்

தகப்பனானஅவ ைடய மாமன் அவைன,

ன் நாட்கள் அங்ேக தங் ம்ப

சம்மதிக்கைவத்ததினால். அவன் அங்ேக

அவேனா ந்தான்; அவர்கள் அங்ேக

சாப்பிட் க் த் இர தங்கினார்கள். ௫

நான்காம் நாள் அதிகாைலயில் அவர்கள்

எ ந் , அவன் பயணப்ப ம்ேபா ,

ெபண்ணின் தகப்பன் தன் ைடய ம மகைன

ேநாக்கி: ெகாஞ்சம் அப்பம் சாப்பிட் ,

உன் ைடய மனைதத் ேதற்ற க்ெகாள்;

பின் ங்கள் ேபாகலாம் என்றான். ௬

அவர்கள் உட்கார்ந் , இ வ ம் சாப்பிட் க்

த்தார்கள்; ெபண்ணின் தகப்பன் அந்த

மனிதைனப் பார்த் : தய ெசய் ,

உன் ைடய இ தயம் மகிழ்ச்சியைடய இர ம்
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இ என்றான். ௭அப்ப ேய ேபா ம்ப அந்த

மனிதன் எ ந்தேபா , அவ ைடய மாமன்

அவைன வ ந்திக்ெகாண்டதினால், அவன்

அன் இர ம்அங்ேகஇ ந்தான். ௮ஐந்தாம்

நாளிேல அவன் ேபா ம்ப அதிகாைலயில்

எ ந்தேபா , ெபண்ணின் தகப்பன்: இ ந்

உன் ைடய இ தயத்ைதத் ேதற்ற க்ெகாள்

என்றான்; அப்ப ேய மாைலவைர இ ந் ,

இ வ ம் சாப்பிட்டார்கள். ௯பின் அவ ம்,

அவன் ம மைனயாட் ம், அவன்

ேவைலக்கார ம் ேபா ம்ப எ ந்தேபா ,

ெபண்ணின் தகப்பனான அவ ைடய

மாமன்: இேதா, ெபா மைறயப்ேபாகிற ,

சாயங்கால மான ;இர இங்ேகஇ ங்கள்;

பார், மாைலமயங் கிற ேவைளயான :

உன் ைடய இ தயம் சந்ேதாஷமாக

இ க் ம்ப , இங்ேக இர தங்கி நாைள

அதிகாைலயில் எ ந் , உன் ைடய

ட் ற் ப் ேபாகலாம் என்றான். ௧0 அந்த

மனிதேனா, இர தங்க மனதில்லாமல்,

இரண் க ைதகள்ேம ம் ேசணம்ைவத் ,

தன் ைடய ம மைனயாட் ையக்

ட் க்ெகாண் , எ ந் றப்பட் ,

எ சேலமாகியஎ க் ேநராகவந்தான். ௧௧

அவர்கள் எ க் அ ேகவ ம்ேபா , இர

ேநரமான ; அப்ெபா ேவைலக்காரன்

தன் ைடயஎஜமாைனேநாக்கி: எ சியர்கள்

இ க்கிற இந்தப் பட்டணத்திற் ப் ேபாய்,

அங்ேகஇர தங்கலாம் என்றான். ௧௨அதற்
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அவன் எஜமான் நாம் வழையவிட் ,

இஸ்ரேவல் மக்களல்லாதவர்கள் இ க்கிற

பட்டணத்திற் ப் ேபாகக் டா ; அதற்க த்த

கிபியாவைர ேபாேவாம் என் ெசால் , ௧௩

தன் ைடய ேவைலக்காரைனப் பார்த் :

நாம் கிபியாவிலாவ ராமாவிலாவ

இர தங் ம்ப , அைவகளில் ஒ

இடத்திற் ப் ேபாய்ச்ேசர நடந் ேபாேவாம் வா

என்றான். ௧௪ அப்ப ேய அதற்க த்

நடந் ேபானார்கள்; ெபன்ய ன் நாட்ைடச்

ேசர்ந்த கிபியாவின் அ கில் வ ம்ேபா ,

ரியன் மைறந் ேபான . ௧௫ஆைகயால்

கிபியாவிேல வந் இர தங் ம்ப ,

வழையவிட் அந்த இடத்திற் ப் ேபானார்கள்;

அவன் பட்டணத்திற் ள் ேபானேபா ,

இர தங் வதற் அவர்கைள ட் ேல

ேசர்த் க்ெகாள்பவர்கள் இல்லாததினால்,

தியில் உட்கார்ந்தான். ௧௬ வய ேல

ேவைலெசய் , மாைலயிேல தி ம் கிற

ஒ தியவர் வந்தார்; அந்த மனித ம்

எப்பிரா ம் மைலேதசத்ைத சார்ந்தவன்,அவன்

கிபியாவிேல வாழ வந்தான்; அந்த இடத்தின்

மனிதர்கேளா ெபன்ய னர்கள். ௧௭ அந்த

தியவர் தன் ைடயகண்கைளஏெற த் ப்

பட்டணத் தியில் அந்த பயணிையப்

பார்த் : எங்ேக ேபாகிறாய், எங்ேகயி ந்

வந்தாய் என் ேகட்டான். ௧௮ அதற்

அவன்: நாங்கள் தாவி ள்ள ஊராகிய

ெபத்ெலேகம ந் வந் , எப்பிரா ம்
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மைலத்ேதசத்தின் மக ம் ெதாைல ரம்

வைரப் ேபாகிேறாம்; நான் அந்த இடத்ைதச்

ேசர்ந்தவன்; தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம்வைரப்

ேபாய்வந்ேதன், நான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ப் ேபாகிேறன்; இங்ேக என்ைன

ட் ேல ஏற் க்ெகாள்பவர்கள் ஒ வ ம்

இல்ைல. ௧௯ எங்கள் க ைதக க்

ைவக்ேகா ம் வன ம் உண் ;

எனக் ம் உம அ யா க் ம் உம

அ யாேனா க்கிற ேவைலக்கார க் ம்

ெராட் ம் திராட்ைச ரச ம் உண் ; ஒன்ற ம்

ைறவில்ைல என்றான். ௨0 அப்ெபா

அந்த தியவர்: உனக் ச் சமாதானம்

உண்டாவதாக; உன் ைற கெளல்லாம்

என்ேமல் இ க்கட் ம்; தியிேலமட் ம்

இர தங்கேவண்டாம் என் ெசால் ,

௨௧ அவைனத் தன் ைடய ட் ற் ள்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், க ைதக க் த்

வனம் ேபாட்டான்; அவர்கள் தங்கள்

கால்கைளக் க விக்ெகாண் , சாப்பிட் க்

த்தார்கள். ௨௨அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியாக

இ க்கிறேபா , இேதா, அந்தஊர் ன்மார்க்க

மனிதர்களில் சிலர் அந்த ட்ைடச்

ழ்ந் ெகாண் , கதைவத் தட் : உன்

ட் ேல வந்த அந்த மனிதைன, நாங்கள்

அவேனா உற ெகாள் ம்ப , ெவளிேய

ெகாண் வா என் ட் க்காரனாகிய

அந்த தியவேரா ெசான்னார்கள். ௨௩

அப்ெபா ட் க்காரனான அந்த
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மனிதன் ெவளிேய அவர்களிடத்தில் ேபாய்:

இப்ப ச்ெசய்யேவண்டாம்; என் சேகாதரர்கேள,

இப்ப ப்பட்ட ைமையச் ெசய்யேவண்டாம்;

அந்த மனிதன் என் ைடய ட் ற் ள்

வந்தி க் ம்ேபா , இப்ப ப்பட்ட

மதிேகட்ைடச் ெசய்ய ேவண்டாம். ௨௪ இேதா,

கன்னிப்ெபண்ணாகிய என் ைடய மக ம்,

அந்த மனித ைடய ம மைனயாட் ம்

இ க்கிறார்கள்; அவர்கைள உங்களிடத்தில்

ெவளிேய ெகாண் வ கிேறன்; அவர்கைள

அவமானப்ப த்தி, உங்கள் பார்ைவக் ச்

சரியானப அவர்க க் ச் ெசய் ங்கள்;

ஆனா ம் இந்த மனித க் அப்ப ப்பட்ட

மதிேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம்

என்றான். ௨௫ அந்த மனிதர்கள் அவன்

ெசால்ைலக் ேகட்கவில்ைல;அப்ெபா அந்த

மனிதன் தன் ைடயம மைனயாட் ையப்

பி த் , அவர்களிடத்தில் ெவளிேய

ெகாண் வந் விட்டான்; அவர்கள் அவைள

பலாத்காரம் ெசய் , இர வ ம்அவைள

ேமாசமாக நடத்தி, அதிகாைலயில்அவைளப்

ேபாகவிட்டார்கள். ௨௬ வி வதற் ன்ேன

அந்தப் ெபண் வந் , ெவளிச்சமா ம்வைர

அங்ேக தன் ைடய எஜமான் இ ந்த

ட் வாசற்ப யிேல வி ந் கிடந்தாள். ௨௭

அவள் எஜமான் காைலயில் எ ந்தி ந்

ட் ன் கதைவத் திறந் , தன் ைடய

வழேய ேபாகப் றப்ப கிறேபா , இேதா,

அவன் ம மைனயாட் யாகிய ெபண்



நியாயாதிபதிகள் 1093

ட் வாச க் ன் தன் ைடயைககைள

வாசற்ப யின்ேமல் ைவத்தவளாகக் கிடந்தாள்.

௨௮ எ ந்தி ேபாேவாம் என் அவன்

அவேளாேட ெசான்னதற் அவள் பதில்

ெசால்லவில்ைல. அப்ெபா அந்த

மனிதன் அவைளக் க ைதயின்ேமல்

ேபாட் க்ெகாண் , பயணப்பட் , தன் ைடய

இடத்திற் ப் ேபானான். ௨௯அந்த ேலவியன்

ட் ற் வந்தேபா , ஒ கத்திைய எ த் ,

தன் ைடய ம மைனயாட் ையப் பி த் ,

அவைள அவ ைடய எ ம் கேளா

பன்னிரண் ண் களாக்கி, இஸ்ரேவ ன்

எல்ைலக க்ெகல்லாம் அ ப்பினான்.

௩0 அப்ெபா அைதப் பார்த்தவர்கள்

எல்ேலா ம், இஸ்ரேவல் மக்கள் எகிப்தி ந்

றப்பட்ட நாளி ந் இந்த நாள்வைரக் ம்

இைதப்ேபான்ற காரியம் ெசய்யப்பட ம்

இல்ைல, காணப்பட ம் இல்ைல; இந்தக்

காரியத்ைதப்பற்ற ேயாசித் , ஆேலாசைன

ெசய் , ெசய்யேவண் ய என்னெவன்

ெசால் ங்கள் என்றார்கள்.

௨0

அப்ெபா தாண் தல் ெபெயர்ெசபா

வைர ள்ளஇஸ்ரேவல் மக்கள்அைனவ ம்

ேலயாத் ேதசத்தார்கேளா ம ஸ்பாவிேல

ெயேகாவா க் ன்பாக ஒ ம த்

சைபயாகக் னார்கள். ௨எல்லா மக்களின்

அதிபதிக ம், இஸ்ரேவ ன் எல்லா

ேகாத்திரத்தார்க ம் ேதவ ைடய மக்கள்

சைபயாகக் நின்றார்கள்; அவர்கள்
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பட்டயத்தினால் சண்ைடயிட ஆயத்தமாக

இ க்கிற 4,00,000 ரர்கள். ௩ இஸ்ரேவல்

மக்கள் ம ஸ்பா க் வந்த ெசய்திையப்

ெபன்ய ன் மக்கள் ேகள்விப்பட்டார்கள்; அந்த

அக்கிரமம் நடந்த எப்ப , ெசால் ங்கள்

என் இஸ்ரேவல் மக்கள் ேகட்டார்கள்.

௪ அப்ெபா ெகாைல ெசய்யப்பட்ட

ெபண்ணின் கணவனாகிய ேலவியன் பதிலாக:

நா ம் என் ைடய ம மைனயாட் ம்

ெபன்ய ன் நாட் ள்ள கிபியாவிேல

இர தங்க வந்ேதாம். ௫ அப்ெபா

கிபியாபட்டணத்தார்கள் எனக் எதிராக

எ ம்பி, என்ைனக் ெகாைலெசய்ய நிைனத் ,

நான் இ ந்த ட்ைட இரவிேல ற்றவைளத் ,

என் ைடய ம மைனயாட் ையக்

ெக த்தார்கள்; அதினாேல அவள்

இறந் ேபானாள். ௬ஆைகயால் இஸ்ரேவ ேல

அவர்கள் இப்ப ப்பட்ட ைறேகட்ைட ம்

மதிேகட்ைட ம் ெசய்ததினால், நான்

என் ைடயம மைனயாட் ையப்பி த் த்

ண் த் , இஸ்ரேவ ன் தந்தரமான

எல்லா நா க க் ம் அ ப்பிேனன். ௭

ங்கள் எல்ேலா ம் இஸ்ரேவலர்கள், இங்ேக

ஆேலாசித் த் ர்மானம்ெசய் ங்கள் என்றான்.

௮அப்ெபா எல்லா மக்க ம் ஒ ம த்

எ ம்பி: நம்ம ல் ஒ வ ம் தன் ைடய

டாரத்திற் ப் ேபாக ம் டா , ஒ வ ம்

தன் ைடய ட் ற் த் தி ம்ப ம் டா . ௯

இப்ெபா கிபியா க் ச் ெசய்யேவண் ய
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என்னெவன்றால்: ட் ப்ேபாட் அதற்

எதிராகப் ேபாேவாம். ௧0 ெபன்ய ன்

ேகாத்திரமான கிபியா பட்டணத்தார்கள்

இஸ்ரேவ ேல ெசய்த எல்லா மதிேகட் க் ம்

த ந்ததாக மக்கள் வந் ெசய் ம்ப ,

நாம் தானியங்கைளச் சம்பாதிக்கிறதற் ,

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிெலல்லாம்

ேபர்களில் பத் ப்ேபைர ம்,ஆயிரம் ேபர்களில்

ேபைர ம், பத்தாயிரம் ேபர்களில்

ஆயிரம்ேபைர ம் ெதரிந்ெத ப்ேபாம்

என்றார்கள். ௧௧இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

ஒன் ேபால ஒ ம த் பட்டணத்திற்

ன்பாகக் ட்டங் , ௧௨ அங்ேக இ ந்த

இஸ்ரேவ ன் ேகாத்திரத்தார்கள் ெபன்ய ன்

ேகாத்திரெமங் ம் ஆட்கைள அ ப்பி:

உங்க க் ள்ேள நடந்த இந்த அக்கிரமம்

என்ன? ௧௩ இப்ெபா கிபியாவில்

இ க்கிற ன்மார்க்க மக்களாகிய அந்த

மனிதர்கைள நாங்கள் ெகான் , ைமைய

இஸ்ரேவைலவிட் விலக் ம்ப ,

அவர்கைள ஒப் க்ெகா ங்கள் என்

ெசால்லச் ெசான்னார்கள்; ெபன்ய னியர்கள்

இஸ்ரேவல் மக்களாகிய தங்கள் சேகாதரர்களின்

ெசால்ைலக் ேகட்க மனம ல்லாமல், ௧௪

இஸ்ரேவல் மக்கேளா த்தம்ெசய்யப்

றப்ப ம்ப , பட்டணங்களி ந்

கிபியா க் வந் னார்கள். ௧௫

கிபியாவின் களிேல ெதரிந்

ெகாள்ளப்பட்ட 700 ேபைரத் தவிர அந்த
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நாளில் பட்டணங்களி ந் வந் ன

பட்டயத்தால் சண்ைடயி வதற் பயிற்சி

ெபற்ற மனிதர்களின் எண்ணிக்ைக 26,000 ேபர்

என் கணக்கிடப்பட்ட . ௧௬அந்த மக்கள்

எல்ேலாரி ம் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட,

இட ைகப் பழக்க ள்ள 700 ேபர்

இ ந்தார்கள்; அவர்கள் அைனவ ம் ஒ

மயிரிைழ ம் தப்பாதப க் கவண்கல்

எறவார்கள். ௧௭ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்ைதத்

தவிர இஸ்ரேவ ேல பட்டயத்தினால்

சண்ைடயி வதற் ப் பயிற்சிெபற்ற

மனிதர்கள் நான் லட்சம்ேபர் என்

கணக்கிடப்பட்ட ; இவர்கள் எல்ேலா ம்

த்த ரர்களாக இ ந்தார்கள். ௧௮

இஸ்ரேவல் மக்களான அவர்கள் எ ந் ,

ெபத்ேத க் ப் ேபாய்: எங்களில் யார்

த ல் ேபாய் ெபன்ய னியர்கேளா

த்தம்ெசய்யேவண் ம்என் ேதவனிடத்தில்

விசாரித்தார்கள்; அதற் க் ெயேகாவா: தா

த ல் ேபாகேவண் ம் என்றார். ௧௯

அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கள் காைலயில்

எ ந் றப்பட் , கிபியா க் எதிராக

காம ட்டார்கள். ௨0 பின் இஸ்ரேவல்

ேபார் ரர்கள் ெபன்ய னியர்கேளா

த்தம்ெசய்யப் றப்பட் , கிபியாவிேல

அவர்க க் எதிராகப் ேபார்ெசய்ய

அணிவ த் நின்றார்கள். ௨௧ ஆனா ம்

ெபன்ய ன் ேபார் ரர்கள் கிபியாவி ந்

றப்பட் , இஸ்ரேவ ல் 22,000 ேபைர
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அன்ைறயதினம் ெகான் ேபாட்டார்கள்.

௨௨ இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்கள் தங்கைள

ெபலப்ப த்திக்ெகாண் , தல் நாளில்

அணிவ த் நின்ற இடத்திேல, ம ப ம்

ேபார் ெசய்ய அணிவ த் நின்றார்கள். ௨௩

அவர்கள் ேபாய், ெயேகாவா க் ன்பாக

மாைலவைரஅ , எங்கள் சேகாதரர்களாகிய

ெபன்ய ன் மக்கேளா தி ம்ப ம் த்தம்

ெசய்யப்ேபாேவாமா என் கர்த்தரிடத்தில்

விசாரித்தார்கள்; அப்ெபா ெயேகாவா:

அவர்க க் எதிராகப் ேபாங்கள் என்றார். ௨௪

ம நாளிேல இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்கள்

ெபன்ய ன் ேபார் ரர்க க் எதிராகப்

ேபானார்கள். ௨௫ ெபன்ய னியர்கள் அந்த

நாளிேல கிபியாவி ந் அவர்க க்

எதிராகப் றப்பட் வந் , பின் ம்

இஸ்ரேவல் த்திரரில் பட்டயத்தினால்

சண்ைடயி வதற் ப் பயிற்சிெபற்றவர்கள்

18,000 ேபைரக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௨௬

அப்ெபா இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்க ம்

எல்லா மக்க ம் றப்பட் , ெபத்ேத க் ப்

ேபாய், அங்ேக ெயேகாவா க்

ன்பாக அ , உட்கார்ந் , அன்

மாைலவைர உபவாசித் , ெயேகாவா க்

ன்பாக சர்வாங்க தகனப கைள ம்

சமாதானப கைள ம் ெச த்தி, ௨௭

கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தார்கள்; ேதவ ைடய

உடன்ப க்ைகயின் ெபட் அந்த நாட்களில்

அங்ேக இ ந்த . ௨௮ஆேரானின் மகனான
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எெலயாசாரின் மகன் பிெனகாஸ் அந்த

நாட்களில் ெபட் யின் ன்பாகப்

பணிெசய் ெகாண் ந்தான்; எங்கள்

சேகாதரர்களாகிய ெபன்ய ன் மக்கேளா

ம ப ம் த்தம்ெசய்யப் றப்படலாமா?

ேவண்டாமா? என் அவர்கள்விசாரித்தார்கள்;

அப்ெபா ெயேகாவா: ேபாங்கள்; நாைளக்

அவர்கைள உங்க ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என்றார். ௨௯அப்ெபா

இஸ்ரேவலர்கள் கிபியாைவச் ற்ற ம்

மைறவிடங்களில் ஆட்கைள ைவத் , ௩0

ன்றாம் நாளிேல இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்கள்,

ெபன்ய ன் ேபார் ரர்க க் எதிராகப்

ேபாய், ன் இரண் ைற ெசய்த ேபால,

கிபியா க் அ கில் ேபா க் அணிவ த்

நின்றார்கள். ௩௧ அப்ெபா ெபன்ய ன்

மக்கள் இஸ்ரேவல் மக்க க் எதிராகப்

றப்பட் ப் பட்டணத்ைதவிட் , கடந் வந் ,

ெவளியிேல ெபத்ேத க் ம் கிபியா க் ம்

ேபாகிற இரண் வழகளில் இஸ்ரேவல்

மக்களில் ஏறக் ைறய 30 ேபைர, தல்

இரண் தரம் ெசய்த ேபால, ெவட்ட ம்

ெகால்ல ம் ெதாடங்கினார்கள். ௩௨ ன்ேபால

நமக் ன்பாக றய க்கப்ப கிறார்கள்

என் ெபன்ய னியர்கள் ெசான்னார்கள்;

இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்கேளா: அவர்கைளப்

பட்டணத்ைத விட் ெவளியிேல இ க்கிற

வழகளில் வரச்ெசய் ம்ப , நாம் ஓடேவண் ம்

என் ெசால் யி ந்தார்கள். ௩௩அப்ெபா
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இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்கள் எல்ேலா ம்

தங்கள் இடத்தி ந் எ ந் ,

பாகால்தாமாரிேல த்தத்திற் அணிவ த்

நின்றார்கள்; கிபியாவின் பள்ளத்தாக்கிேல

மைறந்தி ந்தவர்கள்தங்கள்இடத்தி ந்

றப்பட் , ௩௪ அவர்களில் இஸ்ரேவல்

எல்ேலாரி ம் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

10,000 ேபர் கிபியா க் எதிராக

வந்தார்கள்; த்தம் பலத்த ; ஆனா ம்

தங்க க் ஆபத் ேநரிட்ட என்

அவர்கள் அறயாதி ந்தார்கள். ௩௫

ெயேகாவா இஸ்ரேவ க் ன்பாகப்

ெபன்ய ைன றய த்தார்; அந்நாளிேல

இஸ்ரேவல் மக்கள் ெபன்ய னிேல

பட்டயத்தினால் சண்ைடயி வதற் ப்

பயிற்சிெபற்ற ஆட்களாகிய 25,100

ேபைரக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௩௬

இஸ்ரேவலர்கள் கிபியா க் அப்பாேல

ைவத்த மைறவிடங்களில் இ ந்தவர்கைள

நம்பியி ந்ததினால், ெபன்ய னர்க க்

இடம் ெகா த்தார்கள்; அதினாேல

அவர்கள் றய க்கப்ப கிறார்கள் என்

ெபன்ய னின் ேபார் ரர்கள் கண்டார்கள். ௩௭

அப்ெபா மைறந்தி ந்தவர்கள் ரிதமாக

கிபியா க் ள் விைரந் , பட்டணத்தில்

இ க்கிறவர்கள்எல்ேலாைர ம் ர்ைமயான

பட்டயத்தால் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௩௮

பட்டணத்தி ந் மகா ெபரிய ைகைய

எ ம்பச்ெசய்வேத இஸ்ரேவலர்க க் ம்
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மைறந்தி க்கிறவர்க க் ம் ற க்கப்பட்ட

அைடயாளமாக இ ந்த . ௩௯ ஆகேவ,

இஸ்ரேவ ன் ேபார் ரர்கள் த்தத்திேல

பின்வாங்கினேபா , ெபன்ய னர்கள்: ந்தின

த்தத்தில் நடந்த ேபால, அவர்கள் நமக்

ன்பாக றய க்கப்ப கிறார்கேள என்

ெசால் , இஸ்ரேவலரில் ஏறக் ைறய

ப்ப ேபைர ெவட்ட ம் ெகால்ல ம்

வங்கினார்கள். ௪0 பட்டணத்தி ந்

ைகயான ண் ேபால உயர

எ ம்பியேபா , ெபன்ய னர்கள் தி ம்பிப்

பார்த்தார்கள்; இேதா, பட்டணத்தின்

அக்கினிஜூவாைல வானபரியந்தம்

எ ம்பின . ௪௧ அப்ெபா

இஸ்ரேவலர்கள் அவர்க க் எதிராகத்

தி ம்பிக்ெகாண்டார்கள்; ெபன்ய ன்

மனிதர்கேளா, தங்க க் ஆபத்

ேநர்ந்தைதக் கண் திைகத் . ௪௨

இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்கைளவிட் ,

வனாந்திரத்திற் ப் ேபாகிற வழ க் ேநராகத்

தி ம்பி ஓ ப்ேபானார்கள்;ஆனா ம் த்தம்

அவர்கைளத் ெதாடர்ந்த ; இஸ்ரேவல்

ேபார் ரர்கள் நகரங்களில் இ ந் ெவளிேய

வந் அவர்கள் நின்ற இடங்களிேலேய

அவர்கைளக் ெகான் ேபாட்டார்கள்.

௪௩ இப்ப ேய ெபன்ய னர்கைள

ற்றவைளத் க்ெகாண் ரத்தி,

கிபியா க் க் கிழக் ப் றமாக வ ம்வைர,

அவர்கைளக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௪௪
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இதினால் ெபன்ய னரிேல 18,000 ேபர்

இறந்தார்கள்; அவர்கள் எல்ேலா ம்

ெபலவான்களாக இ ந்தார்கள். ௪௫

மற்றவர்கள்விலகி, வனாந்திரத்தில் இ க்கிற

ரிம்ேமான் கன்மைலக் ஓ ப்ேபானார்கள்;

அவர்களில் இன் ம் ஐயாயிரம்ேபைர

இஸ்ரேவலர்கள் வழகளில் ெகான் ,

மற்றவர்கைளக் ேதாம்வைரப் பின்ெதாடர்ந் ,

அவர்களில் இரண்டாயிரம்ேபைரக்

ெகான் ேபாட்டார்கள். ௪௬ இவ்விதமாக

ெபன்ய னர்களில் அந்த நாளில்

பட்டயத்தினால் சண்ைடயி வதற் ப்

பயிற்சிெபற்றவர்கள்இ பத்ைதந்தாயிரம்ேபர்

இறந்தார்கள்; அவர்கள் எல்ேலா ம்

த்தத்தில் ெபல ள்ளவர்களாக

இ ந்தார்கள். ௪௭ அ ேபர் தி ம்பி

தப்பி ஓ , வனாந்திரத்தி க்கிற

ரிம்ேமான் கன்மைலக் ப் ேபாய், ரிம்ேமான்

கன்மைலயிேல நான் மாதங்கள் இ ந்தார்கள்.

௪௮ இஸ்ரேவல் ேபார் ரர்கேளா, ெபன்ய ன்

மக்க க் எதிராக தி ம்பி, பட்டணத்தில்

மனிதர்கள் ெதாடங்கி ம கங்கள்வைர

பார்த்தைவகள் எல்லாவற்ைற ம் ர்ைமயான

பட்டயத்தால் ெகான் , தாங்கள் பார்த்த

பட்டணங்கைளெயல்லாம் அக்கினியால்

ெகா த்திப்ேபாட்டார்கள்.

௨௧

இஸ்ரேவலர்கள் ம ஸ்பாவிேல

இ க் ம்ேபா : நம்ம ல் ஒ வ ம்

தன் ைடய மகைளப் ெபன்ய னர்க க்



நியாயாதிபதிகள் 1102

தி மணம் ெசய் ெகா ப்பதில்ைல

என் சத்தியம் ெசய்தி ந்தார்கள். ௨

ஆகேவ, மக்கள் ெபத்ேத க் ப்ேபாய்,

அங்ேக ேதவ க் ன்பாக மாைலவைர

உட்கார்ந்தி ந் , சத்தம ட் மக ம்அ : ௩

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

இன் இஸ்ரேவ ல் ஒ ேகாத்திரம்

ைறந் ேபா ம்ப இஸ்ரேவ ல் இந்தக்

காரியம் சம்பவித்த என்ன என்றார்கள்.

௪ ம நாளிேல, மக்கள் அதிகாைலயில்

எ ந் , அங்ேக ஒ ப டத்ைதக்

கட் , சர்வாங்கதகனப கைள ம்

சமாதானப கைள ம் ெச த்தினார்கள்.

௫ ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ம ஸ்பா க் வராதவன் நிச்சயமாகக்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம் என் அவர்கள்

ெபரியஆைணயிட் ந்தப யால், இஸ்ரேவல்

மக்கள்: ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

சைப னேபா , இஸ்ரேவ ைடய

எல்லாக் ேகாத்திரங்களி ம ந்

வராமல்ேபானவர்கள் யார் என்

விசாரித்தார்கள். ௬இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள்

சேகாதரனாகிய ெபன்ய னைன நிைனத் ,

ேவதைனயைடந் : இன் இஸ்ரேவ ல்ஒ

ேகாத்திரம் அ ப் ண் ேபாயிற்ேற. ௭ தியாக

இ ப்பவர்க க் மைனவிகள் கிைடக்க நாம்

அவர்க க் என்னெசய்யலாம்? நம் ைடய

மகள்களில் ஒ த்திைய ம் அவர்க க் க்

ெகா ப்பதில்ைல என் நாம் ெயேகாவா
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ேமல் ஆைணயிட் க் ெகாண்ேடாேம. ௮

இஸ்ரேவ ன் ேகாத்திரங்களில் ம ஸ்பாவிேல

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் வராமல்

ேபானவர் உண்ேடா என் விசாரித்தார்கள்;

அப்ெபா ேலயாத்தி ள்ள யாேபசின்

மனிதர்களில் ஒ வ ம் காம ல்

சைப னேபா வரவில்ைல. ௯

மக்கள் கணக் பார்க்கப்பட்டேபா ,

ேலயாத்தி க்கிற யாேபசின்

யி ப் களில் அங்ேக ஒ வ ம்

இ க்கவில்ைல. ௧0 உடேன சைபயார்

ெபலவான்களில் பன்னிரண்டாயிரம்ேபைர

அங்ேகஅைழத் : ங்கள் ேலயாத்தி ள்ள

யாேபசிற் ப் ேபாய், ெபண்கைள ம்

பிள்ைளகைள ம் ட ர்ைமயான

பட்டயத்தால் ெகான் ேபா ங்கள்.

௧௧ எல்லா ஆண்பிள்ைளகைள ம்,

தி மணமானஎல்லாெபண்பிள்ைளகைள ம்

ெகான் ேபாடேவண் ம் என் அவர்க க் க்

கட்டைள ெகா த் அ ப்பினார்கள். ௧௨

இவர்கள் ேலயாத்தி ள்ள யாேபசின்

யி க்கிறவர்களிடத்தில் தி மணமாகாத

400 கன்னிப்ெபண்கைளக் கண் பி த் ,

அவர்கைளக் கானான்ேதசமான

ேலாவி க்கிற காம ற்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௩ அப்ெபா

ரிம்ேமான் கன்மைலயி க்கிற ெபன்ய ன்

மக்கேளா ேபச ம், அவர்க க் ச் சமாதானம்

ற ம், சைபயார் எல்ேலா ம் ெசய்தி
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அ ப்பினார்கள். ௧௪எனேவ,அக்காலத்தில்

ெபன்ய னர்கள் தி ம்ப வந்தார்கள்;

ேலயாத்தி க்கிற யாேபசின் ெபண்களில்

உயிேரா ைவத்த ெபண்கைளஅவர்க க் க்

ெகா த்தார்கள்;அப்ப ச் ெசய் ம்அவர்கள்

எல்ேலா க் ம் ெபண்கள் ேபாதாம ந்த .

௧௫இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிேல ெயேகாவா

ஒ பிரிைவ உண்டாக்கினார் என் மக்கள்

ெபன்ய னர்க க்காக மனேவதைன

அைடந்தார்கள். ௧௬ ெபன்ய ன் ேகாத்திர

ெபண்கள் இறந்தப யினாேல, தியான

மற்றவர்க க் ம் மைனவிகள்கிைடக் ம்ப

என்ன ெசய்யலாம் என் சைபயின் ப்பர்கள்

ேகட் , ௧௭ இஸ்ரேவ ல் ஒ ேகாத்திரம்

அழ ந் ேபாகாதப , தப்பினவர்க ைடய

தந்தரம் ெபன்ய க் இ க்கேவண் ேம,

௧௮ நாேமா நம் ைடய மகள்களில்

அவர்க க் ெபண் ெகா க்கக் டா ;

ெபன்ய னர்க க் ப் ெபண் ெகா க்கிறவன்

சபிக்கப்பட்டவன் என் , இஸ்ரேவல் மக்கள்

ஆைணயிட்டார்கேள என்றார்கள். ௧௯

பின் ம், இேதா, ெபத்ேத க் வடக்கில்

ெபத்ேத ந் ேக க் ப் ேபாகிற

பாைதக் க் கிழக்காக ம் ேபானா க் த்

ெதற்காக ம் இ க்கிற ேலாவிேலஒவ்ெவா

வ ட ம் ெயேகாவா க் ப் பண் ைக

ெகாண்டாடப்ப கிறேத என் ெசால் ,

௨0 அவர்கள் ெபன்ய ன் மனிதர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் ேபாய், திராட்ைசத்
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ேதாட்டங்களிேல மைறந்தி ந் , ௨௧ ேலாவின்

ெபண்பிள்ைளகள் தவாத்தியத்ேதா நடனம்

ெசய்கிறவர்களாகப் றப்பட் வ கிறைத

ங்கள் பார்க் ம்ேபா , திராட்ைசத்

ேதாட்டங்களி ந் விைரந் , உங்களில்

அவரவர் ேலாவின் ெபண்பிள்ைளகளில்

ஒவ்ெவா ெபண்ைணப் பி த் ப் ெபன்ய ன்

ேதசத்திற் க் ெகாண் ேபாங்கள். ௨௨

அவர்க ைடய தகப்பன்மார்களாகி ம்,

சேகாதரர்களாகி ம் எங்களிடத்தில் ைறயிட

வ ம்ேபா , நாங்கள் அவர்கைள

ேநாக்கி: எங்க க்காக அவர்க க் த்

தய ெசய் ங்கள்; நாங்கள் த்தம்

ெசய் , அவனவ க் மைனவிையப்

பி த் க்ெகா க்கவில்ைல; உங்கள்ேமல்

ற்ற ண்டாக, இப்ேபா ங்கள்அவர்க க்

உங்கள் மகள்கைளக் ெகா க்க ம் இல்ைல

என்ேபாம் என் ெசான்னார்கள். ௨௩

ெபன்ய ன் மக்கள் அப்ப ேய ெசய் ,

நடனம்ெசய்கிறவர்களிேல தங்கள்

எண்ணிக்ைகக் ச் சரியான ெபண்கைள

மைனவிகளாகப் பி த் க்ெகாண் ,

தங்கள் தந்தரத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாய்,

பட்டணங்கைளப் ப்பித் க் கட் ,

அைவகளில் யி ந்தார்கள். ௨௪இஸ்ரேவல்

மக்க ம் அக்காலத்திேல அவ்விடம் விட்

அவரவர் தங்கள் ேகாத்திரத்திற் ம் தங்கள்

ம்பத்திற் ம் ேபாய், அவரவர் தங்கள்

தந்தரத்தில் ேசர்ந்தார்கள். ௨௫ அந்த
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நாட்களிேல இஸ்ரேவ ல் ராஜா இல்ைல;

அவனவன் தன் ைடய பார்ைவக் ச்

சரியானப ெசய் வந்தான்.
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த்

௧

நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித் வந்த

நாட்களில், ேதசத்தில் பஞ்சம் உண்டான ;

அப்ெபா தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம்

ஊைரச்ேசர்ந்த ஒ மனிதன் தன் ைடய

மைனவிேயா ம், இரண் மகன்கேளா ம்

ேமாவாப் ேதசத்திற் ப் ேபாய் யி ந்தான். ௨

அந்த மனித ைடய ெபயர் எ ெமேலக் ,

அவ ைடய மைனவியின் ெபயர் நேகாம ,

அவ ைடய இரண் மகன்களில் ஒ வன்

ெபயர் மக்ேலான், மற்ெறா வன் ெபயர்

கி ேயான்; தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம்

ஊராகிய எப்பிராத்தியர்களாகிய அவர்கள்

ேமாவாப் ேதசத்திற் ப் ேபாய், அங்ேக

இ ந் விட்டார்கள். ௩ நேகாமயின்

கணவனாகிய எ ெமேலக் இறந் ேபானான்;

அவ ம் அவ ைடய இரண்

மகன்கள்மட் ம் இ ந்தார்கள். ௪ இவர்கள்

ேமாவாபியப் ெபண்கைளத் தி மணம்

ெசய்தார்கள்; அவர்களில் ஒ த்தியின் ெபயர்

ஒர்பாள், மற்றவ ைடய ெபயர் த்; அங்ேக

ஏறக் ைறய 10 வ டங்கள் வாழ்ந்தார்கள்.

௫ பின் மக்ேலான் கி ேயான் என்ற

அவர்கள் இ வ ம் இறந் ேபானார்கள்;

அந்தப் ெபண் தன் ைடய மகன்கள்

இ வைர ம் தன் ைடய கணவைன ம்

இழந் தனிைமயானாள். ௬ ெயேகாவா

தம் ைடயமக்கைளச் சந்தித் ,அவர்க க்

ஆகாரம் அ ளினார் என் அவள்
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ேமாவாப்ேதசத்திேல ேகள்விப்பட் ;

தன் ைடய ம மகள்கேளா ேமாவாப்

ேதசத்தி ந் தி ம்பிவ ம்ப எ ந் , ௭

தன் ைடயஇரண் ம மகள்கேளா தான்

இ ந்த இடத்ைதவிட் ப் றப்பட்டாள். தா

ேதசத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாக, அவர்கள்

வழயிேல நடந் ேபா ம்ேபா , ௮ நேகாம

தன் ைடய இரண் ம மகள்கைள ம்

ேநாக்கி: ங்கள் இ வ ம் உங்கள்

தாய் ட் ற் த் தி ம்பிப்ேபாங்கள்;

இறந் ேபானவர்க க் ம் எனக் ம் ங்கள்

தய ெசய்த ேபால, ெயேகாவா உங்க க் ம்

தய ெசய்வாராக. ௯ ெயேகாவா உங்கள்

இ வ க் ம் கிைடக் ம் கணவ ைடய

ட் ேல ங்கள் கமாக வாழச் ெசய்வாராக

என் ெசால் , அவர்கைள த்தம ட்டாள்.

அப்ெபா அவர்கள் சத்தம ட் அ ,

அவைளப் பார்த் : ௧0 உம் ைடய

மக்களிடத்திற் உம்ேமா நாங்க ம்

வ ேவாம் என்றார்கள். ௧௧அதற் நேகாம :

என் பிள்ைளகேள, ங்கள் தி ம்பிப்ேபாங்கள்;

என்ேனா ஏன் வ கி ர்கள்? உங்க க் க்

கணவனாவதற் , இனிேமல் என் கர்ப்பத்தில்

எனக் மகன்கள் பிறப்பார்கேளா? ௧௨ என்

பிள்ைளகேள, தி ம்பிப்ேபாங்கள்; நான்

வயதானவள்; ஒ கணவேனா வாழத்

த தி ள்ளவள் அல்ல; அப்ப ப்பட்ட

நம்பிக்ைக எனக் உண்டாகி, நான் இன்

இரவில் ஒ கணவ க் வாழ்க்ைகப்பட் ,
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மகன்கைளப் ெபற்ெற த்தா ம், ௧௩

அவர்கள் ெபரியவர்களா ம்வைர,

கணவ க் வாழ்க்ைகப்படாமல் ங்கள்

ெபா த்தி ப் ர்கேளா? அ யா ; என்

பிள்ைளகேள, ெயேகாவா ைடய ைக

எனக் விேராதமாக இ க்கிறதினால்,

உங்கைளக் ற த் எனக் ம ந்த க்கம்

இ க்கிற என்றாள். ௧௪ அப்ெபா

அவர்கள் சத்தம ட் அதிகமாகஅ தார்கள்;

ஒர்பாள் தன் ைடய மாமயாைர த்தம்

ெசய் விட் க் கடந் ேபானாள்; த்ேதா

மாமயாைரவிடாமல் பற்ற க்ெகாண்டாள். ௧௫

அப்ெபா அவள்: இேதா, உன் ைடய

சேகாதரி தன் ைடய மக்களிடத்திற் ம்

தன் ைடய ெதய்வங்களிடத்திற் ம்

தி ம்பிப்ேபாய்விட்டாேள; ம் உன்

சேகாதரியின் பின்ேன தி ம்பிப்ேபா

என்றாள். ௧௬ அதற் த்: நான் உம்ைமப்

பின்பற்றாமல் உம்ைமவிட் த் தி ம்பிப்

ேபாவைதக் ற த் , என்ேனா

ேபசேவண்டாம்; ர் ேபா ம் இடத்திற்

நா ம் வ ேவன்; ர் தங் ம் இடத்திேல

நா ம் தங் ேவன்; உம் ைடய மக்கள்

என் ைடய மக்கள்; உம் ைடய ேதவன்

என் ைடய ேதவன். ௧௭ ர் மரணமைட ம்

இடத்தில் நா ம் மரணமைடந் , அங்ேக

அடக்கம்ெசய்யப்ப ேவன்; மரணத்ைதத்தவிர

ேவெறான் ம் உம்ைம விட் என்ைனப்

பிரித்தால், ெயேகாவா அதற் ச் சரியாக ம்
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அதற் அதிகமாக ம் எனக் ச் ெசய்யக்கடவர்

என்றாள். ௧௮ அவள் தன்ேனா வர

மனஉ தியாக இ க்கிறைதக் கண் ,

அதன்பின் அைதக் ற த் அவேளா

ஒன் ம் ேபசவில்ைல. ௧௯அப்ப ேயஇ வ ம்

ெபத்ெலேகம்வைரக் ம் நடந் ேபானார்கள்;

அவர்கள் ெபத்ெலேக க் வந்தேபா , ஊர்

மக்கள் எல்ேலா ம் அவர்கைளக் ற த்

ஆச்சரியப்பட் , இவள் நேகாம ேயா என்

ேபசிக்ெகாண்டார்கள். ௨0 அதற் அவள்:

ங்கள் என்ைனநேகாம என் ெசால்லாமல்,

மாராள் என் ெசால் ங்கள்; சர்வவல்லவர்

எனக் ம ந்த கசப்ைபக் கட்டைளயிட்டார்.

௨௧ நான் நிைற ள்ளவளாகப் ேபாேனன்;

ெயேகாவா என்ைன ெவ ைமயாகத்

தி ம்பிவரச்ெசய்தார்; ெயேகாவா என்ைனச்

சி ைமப்ப த்தி, சர்வவல்லவர் என்ைன

வ த்தப்ப த்தியி க் ம்ேபா , ங்கள்

என்ைன நேகாம என் ெசால்வ ஏன்

என்றாள். ௨௨ இப்ப , நேகாம ேமாவாபியப்

ெபண்ணாகிய தன் ைடய ம மகள்

த்ேதா ேமாவாப் ேதசத்தி ந்

தி ம்பிவந்தாள்; வாற்ேகா ைம அ ப்பின்

வக்கத்தில் அவர்கள் ெபத்ெலேகம ற்

வந்தார்கள்.

௨

நேகாம க் அவ ைடய கணவனாகிய

எ ெமேலக்கின் உறவின் ைறயில்

ேபாவாஸ் என் ம் ெபய ள்ள ம ந்த

ஆஸ்திக்காரனாகிய இனத்தான் ஒ வன்
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இ ந்தான். ௨ ேமாவாபிய ெபண்ணாகிய த்

என்பவள் நேகாமையப் பார்த் : நான்

வயல்ெவளிக் ப் ேபாய், யா ைடய கண்களில்

எனக் த் தய கிைடக் ேமா,அவர் பின்ேன

ேபாய் கதிர்கைளப் ெபா க்கிக்ெகாண்

வ கிேறன் என்றாள்; அதற் இவள்: என்

மகேள, ேபா என்றாள். ௩ அவள் ேபாய்,

வயல்ெவளியில் அ க்கிறவர்கள் பின்ேன

ெபா க்கினாள்; தற்ெசயலாக அவள்

ெசன்ற அந்த வயல்நிலம் எ ெமேலக்கின்

வம்சத்தானாகிய ேபாவா ைடயதாக இ ந்த .

௪அப்ெபா ேபாவாஸ் ெபத்ெலேகம ந்

வந் , அ க்கிறவர்கைளப் பார்த் : ெயேகாவா

உங்கேளா இ ப்பாராக என்றான்; அதற்

அவர்கள்: ெயேகாவாஉம்ைமஆ ர்வதிப்பாராக

என்றார்கள். ௫ பின் ேபாவாஸ்

அ க்கிறவர்களின்ேமல் கண்காணியாக

ைவக்கப்பட்ட தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி:

இந்தப் ெபண்பிள்ைளயா ைடயவள் என்

ேகட்டான். ௬ அ க்கிறவர்களின்ேமல்

கண்காணியாக ைவக்கப்பட்ட அந்த

ேவைலக்காரன் ம ெமாழயாக: இவள்

ேமாவாப் ேதசத்தி ந் நேகாம ேயா

வந்த ேமாவாபியப் ெபண்பிள்ைள.

௭ அ க்கிறவர்களின் பின்ேன

அரிக்கட் களி ந் சிந்தினைதப்

ெபா க்கிக்ெகாள் கிேறன் என் அவள்

என்னிடம் ேகட் க்ெகாண்டாள்; காைல

வங்கி இ வைரக் ம் இங்ேக இ க்கிறாள்;
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இப்ெபா அவள் ைசக் வந்

ெகாஞ்சேநரம்தான் ஆன என்றான். ௮

அப்ெபா ேபாவாஸ் த்ைதப்பார்த் :

மகேள, ேகள்; ெபா க்கிக்ெகாள்ள ேவ

வய க் ேபாகாம ம், இந்த இடத்ைதவிட் ப்

ேபாகாம ம், இங்ேக என் ஊழயக்காரப்

ெபண்கேளா இ . ௯ அவர்கள் அ ப்

அ க் ம் வயைல பார்த் , அவர்கள்

பின்ேன ேபா; ஒ வ ம் உன்ைனத்

ெதாடாதப க் , ேவைலக்காரர்க க் க்

கட்டைளயிட் க்கிேறன்; உனக் த் தாகம்

எ த்தால், தண் ர்க் டங்களிடத்திற் ப்

ேபாய், ேவைலக்காரர்கள்ெமாண் ெகாண்

வ கிறதிேல க்கலாம் என்றான். ௧0

அப்ெபா அவள் தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந் வணங்கி: நான் அந்நிய ேதசத்ைதச்

ேசர்ந்தவளாக இ க்க, ர் என்ைன

விசாரிக் ம்ப எனக் எதினாேல உம் ைடய

கண்களில் தய கிைடத்த என்றாள்.

௧௧ அதற் ேபாவாஸ் ம ெமாழயாக:

உன் கணவன் மரணமைடந்தபின் ,

உன் மாமயா க்காகச் ெசய்த ம், உன்

தகப்பைன ம், உன் தாைய ம், பிறந்த

ேதசத்ைத ம் விட் , இதற் ன்ேன

அறயாத மக்களிடம் வந்த ம் எல்லாம் எனக்

விபரமாகத் ெதரிவிக்கப்பட்ட . ௧௨ உன்

ெசயல்க க் த் த ந்த பலைனக் ெயேகாவா

உனக் க் கட்டைளயி வாராக; இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சிற களின் ழ்
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அைடக்கலமாக வந்த உனக் அவராேல

நிைறவானபலன் கிைடப்பதாகஎன்றான். ௧௩

அதற் அவள்: என்ஆண்டவேன, உம் ைடய

கண்களில் எனக் த் தய கிைடக்கேவண் ம்;

நான் உம் ைடய ேவைலக்காரிகளில்

ஒ த்திக் ம் சமமாக இல்லாவிட்டா ம், ர்

எனக் ஆ தல் ெசால் உம் ைடய

அ யாளாகிய என்ேனா தயவாகப் ேபசி ேர

என்றாள். ௧௪ பின் ேபாவாஸ் சாப்பாட்

ேநரத்தில் அவைளப் பார்த் : இங்ேகவந் ,

இந்த அப்பத்ைதப் சாப்பிட, ளிப்பான

திராட்ைச ரசத்திேல உன்அப்பத் ண் கைளத்

ேதாய்த் க்ெகாள் என்றான்.அப்ப ேயஅவள்

அ ப் அ க்கிறவர்களின் அ கில்

உட்கார்ந்தாள்; அவ க் வ த்த

ேகா ைமையக் ெகா த்தான்; அவள்

சாப்பிட் , தி ப்தியைடந் , தியானைத

ைவத் க்ெகாண்டாள். ௧௫ அவள் கதிர்

ெபா க்கிக்ெகாள்ள எ ந்தேபா , ேபாவாஸ்

தன் ைடய ேவைலக்காரர்கைள

ேநாக்கி: அவள் அரிக்கட் கள் ந ேவ

ெபா க்கிக்ெகாள்ளட் ம்; அவைள

ஒன் ம் ெசால்லேவண்டாம். ௧௬ அவள்

ெபா க்கிக்ெகாள் ம்ப அவ க்காக

அரிகளிேல சிலவற்ைறச் சிந்திவி ங்கள்,

அவைள அதட்டாமல் இ ங்கள் என்

கட்டைளயிட்டான். ௧௭ அப்ப ேய அவள்

மாைலேநரம்வைரக் ம் வய ேல கதிர்

ெபா க்கினாள்; ெபா க்கினைதஅவள் தட்
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அ த் க் ம்ேபா , அ ஏறக் ைறய ஒ

மரக்கால் வாற்ேகா ைமயாக இ ந்த . ௧௮

அவள்அைத எ த் க்ெகாண் ஊ க் ள்

வந்தாள்; அவள் ெபா க்கினைதஅவ ைடய

மாமயார் பார்த்தாள்; தான் தி ப்தியாகச்

சாப்பிட் தியாக ைவத்தைத ம்

எ த் அவ க் க் ெகா த்தாள். ௧௯

அப்ெபா அவ ைடய மாமயார்:

இன் எங்ேக கதிர்ெபா க்கினாய், எந்த

இடத்தில் ேவைலெசய்தாய் என்

அவளிடம் ேகட் ; உன்ைன விசாரித்தவன்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வானாக என்றாள்;

அப்ெபா அவள் இன்னாரிடத்திேல

ேவைலெசய்ேதன் என் தன் மாமயா க்

அறவித் : நான் இன் ேவைலெசய்த

வயல்கார ைடயெபயர் ேபாவாஸ் என்றாள்.

௨0 அப்ெபா நேகாம தன் ம மகைளப்

பார்த் : உயிேரா க்கிறவர்க க் ம்

மரித்தவர்க க் ம் தய

ெசய்கிற ெயேகாவாவாேல அவன்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வானாகஎன்றாள்; பின் ம்

நேகாம அவைளப் பார்த் : அந்த மனிதன்

நமக் ெந ங்கின உறவின் ைறயா ம்

நம்ைம ஆதரிக்கிற பங்காளிகளில்

ஒ வ மாக இ க்கிறான் என்றாள். ௨௧

பின் ம் ேமாவாபிய ெபண்ணாகிய த்:

அவர் என்ைன ேநாக்கி, என் ைடய

அ வைடஎல்லாம் ம்வைரக் ம், என்

ேவைலக்காரிகேளா இ என் ெசான்னார்
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என்றாள். ௨௨ அப்ெபா நேகாம தன்

ம மகளாகிய த்ைதப் பார்த் : என்

மகேள, ேவெறா வய ேல மனிதர்கள்

உன்ைன எதிர்க்காதப அவ ைடய

ேவைலக்காரிகேளா ேபாகிற நல்ல

என்றாள். ௨௩அப்ப ேய ேகா ைமஅ ப் ம்

வாற்ேகா ைம அ ப் ம் ம்வைரக் ம்

அவள் கதிர் ெபா க் ம்ப க் , ேபாவா ைடய

ேவைலக்காரிகேளா இ ந் , தன்

மாமயாேரா வாழ்ந்தாள்.

௩

பின் அவள் மாமயாராகிய நேகாம

அவைள ேநாக்கி: என் மகேள, கமாக

வாழ்ந்தி க் ம்ப நான் உனக்

ச க்கியத்ைதத் ேதடாமல் இ ப்ேபேனா?

௨ ேபாவாசின் ேவைலக்காரிகேளா

இ ந்தாேய, அவன் நம் ைடய உறவினன்

அல்லவா? இேதா, அவன் இன் இர

களத்திேல வாற்ேகா ைம ற் வான். ௩

ளித் , எண்ெணய் சி, உன் ைடய

ஆைடகைள உ த்திக்ெகாண் , அந்தக்

களத்திற் ப்ேபா; அந்த மனிதன் சாப்பிட் க்

த் க் ம்வைரக் ம் அவ ைடய

கண்க க் எதிர்ப்படாமல் இ . ௪

அவன் ப த் க்ெகாண்டபின் , அவன்

ப த்தி க் ம் இடத்ைத பார்த் ேபாய்,

அவ ைடய கால்களின்ேமல் யி க்கிற

ேபார்ைவைய விலக்கி ப த் க்ெகாள்;

அப்ெபா ெசய்யேவண் ய

என்னெவன் அவன்உனக் ச் ெசால் வான்



த் 1116

என்றாள். ௫ இதற் அவள்: ர் எனக் ச்

ெசான்னப ெயல்லாம் ெசய்ேவன் என்றாள். ௬

அவள் களத்திற் ப்ேபாய், தன் மாமயார்

தனக் ச் ெசான்னப ெயல்லாம் ெசய்தாள். ௭

ேபாவாஸ் சாப்பிட் க் த் , மகிழ்ச்சியாக

இ ந் , ஒ அம்பாரத்தின் அ யிேல

வந் ப த் க்ெகாண்டான். அப்ெபா

அவள்: ெம வாகச்ெசன் , அவ ைடய

கால்களின்ேமல் யி க்கிற ேபார்ைவைய

விலக்கிப் ப த் க்ெகாண்டாள். ௮

ந இரவிேல, அந்த மனிதன் தி க்கிட் த்

தி ம்பி, ஒ ெபண் தன் ைடய பாதத்தின்

அ கிேல ப த்தி க்கிறைதக் கண் , ௯

யார் என் ேகட்டான்; அவள், நான்

உம் ைடயஅ யாளாகிய த்; ர் உம் ைடய

அ யாளின்ேமல் உம் ைடய ேபார்ைவைய

விரி ம்; ர் உறவினன் என்றாள். ௧0அதற்

அவன்: மகேள, ெயேகாவாவால்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வாயாக; ஏைழக ம்

பணக்காரர்க மானவா பர்களின் பின்ேன

ேபாகாததினால், உன் ைடய ந்தின

நற் ணத்ைதவிட உன் ைடய பிந்தின

நற் ணம் உத்தமமாக இ க்கிற . ௧௧

இப்ேபா ம் மகேள, பயப்படாேத; உனக்

ேவண் யப ெயல்லாம் ெசய்ேவன்; ணசா

என்பைத என் மக்களாகியஊரார் எல்ேலா ம்

அறவார்கள். ௧௨ நான் உறவினன் என்ப

உண்ைமதான்; ஆனா ம் என்ைனவிட

ெந ங்கின உறவினன் ஒ வன் இ க்கிறான்.
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௧௩ இன் இர தங்கியி ; நாைளக்

அவன் உன்ைன உறவின் ைறப்ப த்

தி மணம்ெசய்யச் சம்மதித்தால்

நல்ல , அவன் தி மணம் ெசய்யட் ம்;

அவன் உன்ைனத் தி மணம்ெசய்ய

வி ப்பம ல்லாதி ந்தால் நான் உன்ைன

உறவின் ைறப்ப த் தி மணம்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ஆைணயி கிேறன்; வி யற்காலம்வைர

ப த் க்ெகாண் என்றான். ௧௪ அவள்

வி யற்காலம்வைரக் ம் அவ ைடய

பாதத்தின் அ ேக ப த்தி ந் , களத்திற்

ஒ ெபண் வந்ததாக ஒ வ க் ம்

ெதரிவிக்கேவண்டாம் என் அவன்

ெசால் யி ந்தப யால், ஒ வர் கம்

ஒ வ க் த் ெதரிவதற் ன்ேன

எ ந்தி ந்தாள். ௧௫ அவன் அவைள

ேநாக்கி: ேபார்த் க்ெகாண் க்கிற

ேபார்ைவையவிரித் ப்பி என்றான்;அவள்

அைதப் பி த்தேபா , அவன் அதிேல

ஆ ப வாற்ேகா ைமையஅளந் ேபாட் ,

அவள்ேமல் க்கிவிட் , பட்டணத்திற் ப்

றப்பட் வந்தான். ௧௬ அவள் தன்

மாமயாரிடம் வந்தேபா , அவள்: என்

மகேள, உன் ெசய்தி என்ன என் ேகட்டாள்;

அப்ெபா அவள்:அந்தமனிதன் தனக் ச்

ெசய்தைவகைளெயல்லாம் அவ க்

விவரித் ச் ெசான்னாள். ௧௭ ேம ம்அவர்,

உன் மாமயாரிடத்திற் ெவ ைமயாகப்
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ேபாகேவண்டாம் என் ெசால் , இந்தஆ ப

வாற்ேகா ைமைய எனக் க் ெகா த்தார்

என்றாள். ௧௮அப்ெபா அவள்: என் மகேள,

இந்தக் காரியம் என்னவாக ம் என்

அற ம்வைர ெபா ைமயாக இ ; அந்த

மனிதன் இன்ைறக் இந்தக் காரியத்ைதச்

ெசய் க் ம் ன் ஓயமாட்டான் என்றாள்.

௪

ேபாவாஸ் பட்டணவாச ல் ேபாய்,

உட்கார்ந் ெகாண் ந்தான்; அப்ெபா

ேபாவாஸ் ெசால் யி ந்த அந்த உறவினன்

அந்த வழேய வந்தான்; அவைன ேநாக்கி: ஓ

அண்ேண, என் ெபயர் ெசால் க் ப்பிட் ,

இங்ேக வந் சற் உட்கா ம் என்றான்; அவன்

வந் உட்கார்ந்தான். ௨ அப்ெபா

அவன் பட்டணத்தின் ெபரியவர்களில்

பத் ப்ேபைரஅைழத் , இங்ேகஉட்கா ங்கள்

என்றான்; அவர்க ம் உட்கார்ந்தார்கள். ௩

அப்ெபா அவன் அந்த உறவினைன

ேநாக்கி: எ ெமேலக் என் ம் நம் ைடய

சேகாதர க் இ ந்த வயல்நிலத்தின் பங்ைக,

ேமாவாப் ேதசத்தி ந் தி ம்பி வந்த

நேகாம விற்கப்ேபாகிறாள். ௪ ஆகேவ, ர்

அைத ஊர் மக்க க் ன்பாக ம்,

என் ைடய மக்களின் ெபரியவர்க க்

ன்பாக ம்வாங்கிக்ெகாள் ம்ப உமக் த்

ெதரிவிக்கேவண் ம் என்ற ந்ேதன்; ர் அைத

உற ைறயாக ட் க்ெகாள்ளவி ப்பமாக

இ ந்தால், ட் க்ெகாள் ம்; அைத

ட் க்ெகாள்ள வி ப்பம ல்லாதி ந்தால்,
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நான்அைதத் ெதரிந் ெகாள் ம்ப எனக் ச்

ெசால் ம்; உம்ைம ம் உமக் ப்பின்

என்ைன ம் தவிர, அைத ட்கக் யவன்

ேவெறா வ ம் இல்ைல என்றான்; அதற்

அவன்: நான் அைத ட் க்ெகாள் கிேறன்

என்றான். ௫ அப்ெபா ேபாவாஸ்: ர்

நேகாமயின் ைகயிேல அந்த வயல்நிலத்ைத

வாங் கிற நாளிேல மரித்தவ ைடய

தந்தரத்தில் அவ ைடய ெபயைர

நிைலநிற்கச்ெசய் ம்ப க் ,மரித்தவ ைடய

மைனவியாகிய ேமாவாபியப் ெபண்ணாகிய

த்ைதத் தி மணம் ெசய்யேவண் ம்

என்றான். ௬அப்ெபா அந்த உறவினன்:

நான் என் தந்திரத்ைதக் ெக க்காதப க் ,

நான்அைத ட் க்ெகாள்ளமாட்ேடன்; நான்

ட்கேவண் யைத ர் ட் க்ெகாள் ம்; நான்

அைத ட் க்ெகாள்ளமாட்ேடன் என்றான். ௭

ட்கிறதி ம் மாற் கிறதி ம் எல்லாக்

காரியத்ைத ம் உ திப்ப த் ம்ப க் ,

இஸ்ரேவ ேல ர்வகால வழக்கம்

என்னெவன்றால், ஒ வன் தன் ைடய

காலணிையக் கழற்ற , மற்றவ க் க்

ெகா ப்பான், இ இஸ்ரேவ ேலவழக்கமாக

இ ந்த உ திப்பா . ௮ அப்ப ேய அந்த

உறவினன் ேபாவாைச ேநாக்கி: ர் அைத

வாங்கிக்ெகாள் ம் என் ெசால் ,

தன் ைடயகாலணிையக் கழற்ற ப்ேபாட்டான்.

௯அப்ெபா ேபாவாஸ்ெபரியவர்கைள ம்

எல்லா மக்கைள ம் ேநாக்கி: எ ெமேலக் க்
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இ ந்த எல்லாவற்ைற ம் கி ேயா க் ம்

மக்ேலா க் ம் இ ந்த எல்லாவற்ைற ம்

நேகாமயின் ைகயிேல வாங்கிக்ெகாண்ேடன்

என்பதற் இன்ைறயதினம் ங்கள் சாட்சி.

௧0 இ மல்லாமல், இறந்தவ ைடய

சேகாதரர்க க் ள் ம்,ஊரார்க க் ள் ம்,

அவ ைடய ெபயர் அற் ப்ேபாகாமல்,

மரித்தவ ைடய தந்திரத்திேலஅவ ைடய

ெபயைர நிைலநி த்த, நான் மக்ேலானின்

மைனவியாக இ ந்த ேமாவாபியப்

ெபண்ணான த்ைதஎனக் மைனவியாகக்

ெகாண்ேடன்; அதற் ம் இன்ைறயதினம்

ங்கள் சாட்சி என்றான். ௧௧ அப்ெபா

ஒ கவாச ல் இ க்கிற எல்லா மக்க ம்

ெபரியவர்க ம் அவைன ேநாக்கி: நாங்கள்

சாட்சிதான்; உன் ைடய ட் ற் வ கிற

மைனவிையக் ெயேகாவாஇஸ்ரேவல் ட்ைடக்

கட் ன இரண் ேபராகிய ராேகைலப்ேபால ம்

ேலயாைளப்ேபால ம் வாழ்ந்தி க்கச்

ெசய்வாராக; எப்பிராத்தாவிேல

பாக்கியவானாக இ ந் , ெபத்ெலேகம ேல

கழ்ெபற்ற க்கக்கடவாய். ௧௨ இந்தப்

ெபண்ணிடம் ெயேகாவா உனக்

அ ளிச்ெசய்யப்ேபாகிற சந்ததியினாேல,

உன் ைடய தாமார் தா க் ப் ெபற்ற

ேபேரசின் ட்ைடப்ேபால ஆகக்கடவ

என்றார்கள். ௧௩ ேபாவாஸ் த்ைதத்

தி மணம் ெசய்தான்; அவள் அவ க்

மைனவியானாள்; அவன் அவ டன்
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வாழ்ந்தேபா , அவள் கர்ப்பமைடந் ,

ஒ ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்ெற க்கக்

ெயேகாவாஅ ள்ெசய்தார். ௧௪அப்ெபா

ெபண்கள் நேகாமையப் பார்த் : உறவினன்

இல்லாமல்ேபாகாதப க் இன் உனக் த்

தய ெசய்த ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம்;

அவ ைடய ெபயர் இஸ்ரேவ ேல

பிரபலமாகக்கடவ . ௧௫ அவன் உன்

ஆத் மா க் ஆ தல் ெசய்கிறவ ம், உன்

திர்வயதிேலஉன்ைனஆதரிக்கிறவ மாக

இ ப்பானாக; உன்ைனச் சிேநகித் , ஏ

மகன்கைளப்பார்க்கி ம் உனக் அ ைமயாக

இ க்கிற உன் ம மகள் அவைனப்

ெபற்ெற த்தாேள என்றார்கள். ௧௬ நேகாம

அந்தப் பிள்ைளைய எ த் , தன் ம யிேல

ைவத் , அைத வளர்க்கிற தாயானாள். ௧௭

அயல் ட் க்காரிகள் நேகாம க் ஒ

ஆண்பிள்ைள பிறந்த என் வாழ்த்தி,

அதற் ஓேபத் என் ெபயரிட்டார்கள்; அவன்

தா தின் தகப்பனாகிய ஈசாயின் தகப்பன். ௧௮

ேபேர ைடய சந்ததியின் வரலா : ேபேரஸ்

எஸ்ேராைனப் ெபற்றான். ௧௯ எஸ்ேரான்

ராைமப் ெபற்றான்; ராம் அம்மனதாைபப்

ெபற்றான். ௨0 அம்மனதாப் நகேசாைனப்

ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப் ெபற்றான்.

௨௧ சல்ேமான் ேபாவாைசப் ெபற்றான்;

ேபாவாஸ் ஓேபைதப் ெபற்றான். ௨௨ ஓேபத்

ஈசாையப் ெபற்றான்; ஈசாய் தா ைதப்

ெபற்றான்.
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1 சா ேவல்

௧

எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத்தி க்கிற

ேசாப் ம் என்னப்பட்ட ராமதா ம்

ஊரானாகிய ஒ மனிதன் இ ந்தான்;

அவ க் எல்க்கானா என் ெபயர்;

அவன் எப்பிரா மயனாகிய ப் க் ப்

பிறந்த ேதா வின் மகனான எ வின்

மகனான எேராகாம ன் மகன். ௨அவ க்

இரண் மைனவிகள் இ ந்தார்கள்; ஒ த்தி

ெபயர் அன்னாள், மற்றவள் ெபயர்

ெபனின்னாள்; ெபனின்னா க் ப்

பிள்ைளகள்இ ந்தார்கள்;அன்னா க்ேகா

பிள்ைள இல்ைல. ௩ அந்த மனிதன்

ேலாவிேல ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ

ெதா ெகாள்ள ம் அவ க் ப் ப யிட ம்

ஒவ்ெவா வ ட ம் தன் ைடய

ஊரி ந் ேபாய்வ வான்; அங்ேக

ெயேகாவாவின் ஆசாரியரான ஏ யின்

இரண் மகன்களானஒப்னி ம், பிெனகா ம்

இ ந்தார்கள். ௪ அங்ேக எல்க்கானா

ப யி ம் நாளிேல அவன் தன் ைடய

மைனவியாகிய ெபனின்னா க் ம்,

அவ ைடய எல்லா மகன்க க் ம்

மகள்க க் ம் பங் ேபாட் க் ெகா ப்பான். ௫

அன்னாைள ேநசித்ததினால், அவ க்

இரண் பங் ெகா ப்பான்; ெயேகாவாேவா

அவள் கர்ப்பத்ைத அைடத்தி ந்தார். ௬

ெயேகாவா அன்னா ைடய கர்ப்பத்ைத

அைடத்தப யினால்,அவ ைடயசக்களத்தி
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அவள் க்கப்ப ம்ப யாக அவ க்

மக ம் எரிச்ச ண்டாக் வாள். ௭ அவள்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ப்

ேபா ம்ேபா , அவன் ஒவ்ெவா வ ட ம்

அப்ப ேய ெசய்வான்; இவள் அன்னாைள

மனேவதைனப்ப த் வாள்; அப்ெபா

அவள் சாப்பிடாமல்அ ெகாண் ப்பாள்.

௮ அவ ைடய கணவனான எல்க்கானா

அவைளப் பார்த் : அன்னாேள, ஏன்

அ கிறாய்? ஏன் சாப்பிடாதி க்கிறாய்? ஏன்

சஞ்சலப்ப கிறாய்? பத் மகன்கைளவிட

நான் உனக் ேமலானவன் அல்லவா?

என்றான். ௯ ேலாவிேலஅவர்கள் சாப்பிட் க்

த்தபின் , அன்னாள் எ ந்தாள்;

ஆசாரியனான ஏ ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் வாசற்கதவ கில் ஒ

இ க்ைகயின்ேமல் உட்கார்ந்தி ந்தான். ௧0

அவள் ேபாய், மனங்கசந் , ம க ம் அ ,

ெயேகாவாைவேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய் :

௧௧ ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ, ேதவ ர்

உம் ைடய அ யாளின் சி ைமையக்

கண்ேணாக்கிப் பார்த் , உம் ைடய

அ யாைளமறக்காமல் நிைனத்த ளி, உம

அ யா க் ஒ ஆண்பிள்ைளையக்

ெகா த்தால்,அவன்உயிேரா க் ம் எல்லா

நாட்க ம் நான்அவைனக் ெயேகாவா க்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன்; அவ ைடய

தைலயின்ேமல் சவரகன் கத்தி ப வதில்ைல

என் ஒ ெபா த்தைனெசய்தாள். ௧௨அவள்
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ெயேகாவா க் ன்பாக அதிகேநரம்

விண்ணப்பம்ெசய்கிறேபா , ஏ அவ ைடய

வாையக் கவனித் க்ெகாண் ந்தான். ௧௩

அன்னாள் தன் ைடய இ தயத்திேல

ேபசினாள்; அவ ைடய உத கள்மட் ம்

அைசந்த , அவள் சத்தேமா ேகட்கவில்ைல;

ஆகேவ, அவள் ெவறயில் இ க்கிறாள்

என் ஏ நிைனத் , ௧௪அவைளேநாக்கி:

எ வைரக் ம் ெவறயில் இ ப்பாய்?

உன் ைய உன்ைனவிட் விலக்

என்றான். ௧௫ அதற் அன்னாள் பதிலாக:

அப்ப யல்ல, என் ஆண்டவேன, நான்

மனேவதைன ள்ள ெபண்; நான் திராட்ைச

ரசேமா, ம ேவா க்கவில்ைல; நான்

ெயேகாவா க் ன்பாக என் ைடய

இ தயத்ைதஊற்றவிட்ேடன். ௧௬உம் ைடய

அ ைமைய ன்மார்க்கத்தின் ெபண்ணாக

நிைனக்கேவண்டாம்; ம தியான

ன்பத்தினா ம், யரத்தினா ம் இந்த

ேநரம்வைரவிண்ணப்பம்ெசய்ேதன் என்றாள்.

௧௭ அதற் ஏ சமாதானத் டன்

ேபா; இஸ்ரேவ ன் ேதவனிடத்தில்

ேகட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்ப அவர்

உனக் க் கட்டைளயி வாராக என்றான்.

௧௮ அப்ெபா அவள்: உம் ைடய

அ யா க் உம் ைடய கண்களிேல தய

கிைடக்கட் ம் என்றாள்; பின் அந்த ெபண்

றப்பட் ப்ேபாய் சாப்பிட்டாள்;அதன்பின்

அவள் க்க கமாக இ க்கவில்ைல.
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௧௯ அவர்கள் அதிகாைலயில் எ ந் ,

ெயேகாவாைவத் ெதா ெகாண் ,

ராமாவி க்கிற தங்க ைடய ட் க் த்

தி ம்பிப் ேபானார்கள்; எல்க்கானா தன்

மைனவியாகிய அன்னா டன் இைணந்தான்;

ெயேகாவா அவைள நிைனத்தார். ௨0

சிலநாட்கள் ெசன்றபின் அன்னாள்

கர்ப்பவதியாகி, ஒ மகைனப் ெபற் ,

ெயேகாவாவிடத்தில் அவைனக் ேகட்ேடன்

என் ெசால் , அவ க் சா ேவல் என்

ெபயரிட்டாள். ௨௧ எல்க்கானா என்பவன்

ெயேகாவா க் வ டந்ேதா ம் ெச த் ம்

ப ைய ம் தன் ைடய ெபா த்தைனைய ம்

ெச த் ம்ப யாக, தன் ைடய ட்டார்

அைனவேரா ம் ேபானான். ௨௨ அன்னாள்

அவர்க டன் ேபாகவில்ைல; அவள்: பிள்ைள

பால் ப்பைத மறந்தபின் , அவன்

ெயேகாவா க் ன்பாக காணப்பட ம்,

அங்ேக எப்ெபா ம் இ க்க ம், நான்

அவைனக் ெகாண் ேபாய்வி ேவன் என்

தன் ைடய கணவனிடம் ெசான்னாள். ௨௩

அப்ெபா அவ ைடய கணவனாகிய

எல்க்கானாஅவைள ேநாக்கி: உன் ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெசய் , அவைன பால்

மறக்கச்ெசய் ம்வைர இ ; ெயேகாவா

தம் ைடய வார்த்ைதையமட் ம்

நிைறேவற் வாராக என்றான்; அப்ப ேய

அந்தப் ெபண் தன் ைடய பிள்ைளையப்

பால் மறக்கச்ெசய் ம்வைரக் ம் பா ட்
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வளர்த்தாள். ௨௪ அவள் அவைனப்

பால்மறக்கச் ெசய்தபின் , ன்

காைளகைள ம், ஒ மரக்கால் மாைவ ம்,

ஒ ேதால்ைப திராட்ைச ரசத்ைத ம்

எ த் க்ெகாண் , அவைன ம்

ட் க்ெகாண் , ேலாவி க்கிற

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் ப் ேபானாள்;

பிள்ைள இன் ம் ழந்ைதயாக இ ந்தான்.

௨௫ அவர்கள் ஒ காைளையப் ப யிட் ,

பிள்ைளையஏ யினிடத்தில் ெகாண் வந்

விட்டார்கள். ௨௬ அப்ெபா அவள்:

என் ைடயஆண்டவேன, இங்ேக உம் ைடய

அ கிேல நின் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம் ெசய்த ெபண் நான்தான் என்

என் ைடய ஆண்டவனாகிய உம் ைடய

வைனக் ெகாண் ெசால் கிேறன். ௨௭

இந்தப் பிள்ைளக்காகவிண்ணப்பம்ெசய்ேதன்;

நான் ெயேகாவாவிடத்தில் ேகட்ட

என் ைடயவிண்ணப்பத்தின்ப எனக் க்

கட்டைளயிட்டார். ௨௮ எனேவ, அவன்

ெயேகாவாெவக்ெகன் ேகட்கப்பட்டதால்,

அவன் உயிேரா க் ம் எல்லா

நாட்க ம் அவைனக் ெயேகாவா க்ேக

ஒப் க்ெகா க்கிேறன் என்றாள்; அவன்அங்ேக

ெயேகாவாைவத் ெதா ெகாண்டான்.

௨

அப்ெபா அன்னாள் ெஜபம்ெசய் :

“என் ைடய இ தயம் ெயேகாவா க் ள்

மகிழ்ச்சியாகஇ க்கிற ; என் ைடயெபலன்

ெயேகாவா க் ள் உயர்ந்தி க்கிற ;
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என் ைடய எதிரியின்ேமல் என் ைடய

வாய் ைதரியமாகப் ேப ம்; உம் ைடய

இரட்சிப்பினாேல சந்ேதாஷப்ப கிேறன். ௨

ெயேகாவாைவப்ேபாலப் பரி த்த ள்ளவர்

இல்ைல; உம்ைமயல்லாமல் ேவெறா வ ம்

இல்ைல; எங்க ைடய ேதவைனப்ேபாலஒ

கன்மைல ம்இல்ைல. ௩இனி ேமட் ைமயான

ேபச்ைசப் ேபசாதி ங்கள்; அகந்ைதயான ேபச்

உங்க ைடய வாயி ந் ெவளிேய

வரேவண்டாம்; ெயேகாவா ஞான ள்ள

ேதவன்;அவர் ெசயல்கள் யதார்த்தமல்லவா? ௪

பலவான்களி ைடய வில் ற ந்த ;

தள்ளா னவர்கேளா ெபலத்தினால்

வ ைமயைடந்தனர். ௫ தி ப்தியாக

இ ந்தவர்கள் அப்பத்திற்காக ேவைல

ெசய்கிறார்கள்; பசியாக இ ந்தவர்கேளா

இனிப் பசியாக இ க்கமாட்டார்கள்;

மல யாயி ந்தவள் ஏ பிள்ைளகைள

ெபற்றாள்; அேநகம் பிள்ைளகைளப்

ெபற்றவேளா இைளத் ப்ேபானாள்.

௬ ெயேகாவா ெகால் கிறவ ம்

உயிர்ப்பிக்கிறவ மாக இ க்கிறார்; அவேர

பாதாளத்தில் இறங்க ம் அதி ந்

ஏற ம்ெசய்கிறவர். (Sheol h7585) ௭ ெயேகாவா

தரித்திரம் அைடயச்ெசய்கிறவ ம், ஐ வரியம்

அைடயச்ெசய்கிறவ மாகஇ க்கிறார்;அவர்

தாழ்த் கிறவ ம், உயர்த் கிறவ மானவர். ௮

அவர் சிறயவைனப் தியி ந்

எ த் , எளியவைனக் ப்ைபயி ந்
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உயர்த் கிறார்; அவர்கைளப் பிர க்கேளா

உட்கார ம், மகிைம ள்ள சிங்காசனத்ைதச்

தந்தரிக்க ம் ெசய்கிறார்; மயின்

அஸ்திபாரங்கள் ெயேகாவா ைடயைவகள்;

அவேர அைவகளின்ேமல் உலகத்ைத

ைவத்தார். ௯அவர் தம பரி த்தவான்களின்

பாதங்கைளக் காப்பார்; ன்மார்க்கர்கள்

இ ளிேல ெமளனமாவார்கள்; ெபலத்தினால்

ஒ வ ம் ெவற்றெப வதில்ைல. ௧0

ெயேகாவாேவா வாதா கிறவர்கள்

ெநா க்கப்ப வார்கள்; வானத்தி ந்

அவர்கள்ேமல் ழக்கம வார்; ெயேகாவா

மயின் கைடசிவைர நியாயந் ர்த் ,

தாம் ஏற்ப த்தின ராஜா க் ப் ெபலன்

அளித் , தாம் அபிேஷகம் ெசய்தவரின்

ெபலைனஉயரச்ெசய்வார்” என் தித்தாள்.

௧௧ பின் எல்க்கானா ராமாவி க்கிற

தன் ைடய ட் க் ப்ேபானான்; அந்தப்

பிள்ைளேயா, ஆசாரியனாகிய ஏ க்

ன்பாகக் ெயேகாவா க் ப் பணிவிைட

ெசய் ெகாண் ந்தான். ௧௨ ஏ யின்

மகன்கள் ன்மார்க்கத்தின் மனிதர்களாக

இ ந்தார்கள்; அவர்கள் ெயேகாவாைவ

அறயவில்ைல. ௧௩ அந்த ஆசாரியர்கள்

மக்கைள நடத்தினவிதம் என்னெவன்றால்,

எவனாகி ம் ஒ ப ையச் ெச த் ம்

காலத்தில் இைறச்சி ேவ ம்ேபா ,

ஆசாரிய ைடய ேவைலக்காரன் ன்

ைன ள்ள ஒ ஆ தத்ைதத்
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தன் ைடய ைகயிேல பி த் வந் , ௧௪

அதினாேல, உேலாகத்தட் ேலா, பாைனயிேலா,

மரத்ெதாட் யிேலா, சட் யிேலா த் வான்;

அந்த ஆ தத்தில் வ கிறைத ஆசாரியன்

எ த் க்ெகாள்வான்; அப்ப அங்ேக

ேலாவிேல வ கிற இஸ்ரேவலர்க க்

எல்லாம் ெசய்தார்கள். ௧௫ ெகா ப்ைபத்

தகனம்ெசய்வதற் ன் ம்,ஆசாரிய ைடய

ேவைலக்காரன் வந் ப யி கிற மனிதைன

ேநாக்கி: ஆசாரிய க் ப் ெபாரிக் ம்ப

இைறச்சிெகா ; பச்ைசஇைறச்சிேயஅல்லாமல்,

ேவக ைவத்தைத உன் ைடய ைகயிேல

வாங்கமாட்ேடன் என்பான். ௧௬ அதற்

அந்த மனிதன்: இன் ெசய்யேவண் யப

தலாவ ெகா ப்ைபத் தகனம் ெசய்யட் ம்;

பிற்பா உன் மனவி ப்பத்தின்ப

எ த் க்ெகாள் என் ெசான்னா ம்;

அவன்: அப்ப யல்ல, இப்ெபா ேத

ெகா , இல்லாவிட்டால் பலவந்தமாக

எ த் க்ெகாள்ேவன் என்பான். ௧௭ஆதலால்

அந்தவா பர்களின்பாவம்ெயேகாவா க்

ன்பாக மக ம் ெபரிதாக இ ந்த ;

மனிதர்கள்ெயேகாவா ைடயகாணிக்ைகைய

ெவ ப்பாக நிைனத்தார்கள். ௧௮ சா ேவல்

என் ம் பிள்ைள சணல் ல் ஏேபாத்ைத

அணிந்தவனாகக் ெயேகாவா க் ன்பாகப்

பணிவிைட ெசய்தான். ௧௯அவ ைடயதாய்

ஒவ்ெவா வ டந்ேதா ம் ெச த் ம்

ப ையச் ெச த் கிறதற்காக, தன் ைடய
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கணவேனா வ ம்ேபாெதல்லாம்,அவ க்

ஒ சின்னச் சட்ைடையத்ைதத் க் ெகாண்

வ வாள். ௨0 ஏ எல்க்கானாைவ ம்

அவ ைடயமைனவிைய ம்ஆ ர்வதித் :

இந்த ெபண் ெயேகாவா க்ெகன் ஒப் க்

ெகா த்ததற் ப் பதிலாகக் ெயேகாவா உனக்

அவளாேல அேனகம் பிள்ைளகைளக்

ெகா ப்பாராக என்றான்; அவர்கள்

தங்க ைடய இடத்திற் த் தி ம்பப்

ேபாய்விட்டார்கள். ௨௧அப்ப ேய ெயேகாவா

அன்னா க் உதவிெசய்தார்; அவள்

கர்ப்பந்தரித் ன் மகன்கைள ம் இரண்

மகள்கைள ம் ெபற்றாள்; சா ேவல்

என் ம் பிள்ைளெயேகாவா க் ன்பாக

வளர்ந்தான். ௨௨ஏ ம ந்தவயதானவனாக

இ ந்தான்; அவன் தன் ைடய மகன்கள்

இஸ்ரேவலர்க க்ெகல்லாம் ெசய்கிற

எல்லாவற்ைற ம், அவர்கள் ஆசரிப் க்

டாரத்தின் வாச ல் ட்டம் கிற

ெபண்கேளா தகாதஉற ெகாள்வைத ம்

ேகள்விப்பட் , ௨௩அவர்கைளேநாக்கி: ங்கள்

இப்ப ப்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்கிற

என்ன?இந்தமக்கள்எல்ேலா ம்உங்கள் ய

ெசய்ைககைளச் ெசால்லக்ேகட்கிேறன்.

௨௪ என் ைடய மகன்கேள, ேவண்டாம்;

நான் ேகள்விப்ப கிற இந்தச் ெசய்தி

நல்லதல்ல; ெயேகாவா ைடய மக்கள் ற

நடக்கிறதற் க் காரணமாக இ க்கி ர்கேள.

௨௫ மனித க் விேராதமாக மனிதன்
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பாவம்ெசய்தால், நியாயாதிபதிகள் அைதத்

ர்ப்பார்கள்; ஒ வன் ெயேகாவா க்

விேராதமாகப் பாவம்ெசய்தால்,அவ க்காக

விண்ணப்பம் ெசய்கிறவன் யார் என்றான்;

அவர்கேளா தங்க ைடய தகப்ப ைடய

ெசால்ைலக்ேகட்காமல் ேபானார்கள்;

அவர்கைளக் ெகாைலெசய்வதற் ெயேகாவா

சித்தமாக இ ந்தார். ௨௬ பிள்ைளயாகிய

சா ேவல், ெபரியவனாக வளர்ந் ,

ெயேகாவா க் ம் மனித க் ம் பிரியமாக

நடந் ெகாண்டான். ௨௭ ேதவ ைடயமனிதன்

ஒ வன் ஏ யினிடத்தில் வந் : ெயேகாவா

ெசால்கிற என்னெவன்றால், உன் ைடய

ன்ேனார்களின் ட்டார்கள் எகிப்திேல

பார்ேவானின் ட் ல் இ க் ம்ேபா , நான்

என்ைனஅவர்க க் ெவளிப்ப த்தி, ௨௮

என் ைடய ப டத்தின்ேமல் ப யிட ம்,

பம் காட்ட ம், என் ைடய ச கத்தில்

ஏேபாத்ைத அணிந் ெகாள்ள ம்,

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களில் எல்லாம்

அவைன எனக் ஆசாரியனாகத்

ெதரிந் ெகாண் , உன் ைடய

ன்ேனார்களின் ட்டார்க க் இஸ்ரேவல்

மக்க ைடய தகனப கைளெயல்லாம்

ெகா க்கவில்ைலயா? ௨௯ நான்

தங் மடத்திேல ெச த் ம்ப நான்

கட்டைளயிட்ட என் ைடய ப ைய ம்,

என் ைடய காணிக்ைகைய ம், ங்கள் ஏன்

உைதக்கி ர்கள்? என் ைடய மக்களாகிய
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இஸ்ரேவ ன் காணிக்ைககளில் எல்லாம்

சிறந்தைவகைளக்ெகாண் உங்கைளக்

ெகா க்கச்ெசய்ய, என்ைனவிட உன் ைடய

மகன்கைள ஏன் மதிக்கிறாய் என்கிறார். ௩0

ஆைகயால் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால்கிறதாவ : உன் ைடய

ட்டார்க ம்உன் ைடய ன்ேனார்களின்

ட்டார்க ம் என்ைறக் ம் என் ைடய

சந்நிதியில் நடந் ெகாள்வார்கள் என் நான்

நிச்சயமாகச் ெசால் யி ந் ம், இனி அ

எனக் த் ரமாக இ ப்பதாக; என்ைன

மதிக்கிறவர்கைள நா ம் மதிப்ேபன்;

என்ைனஅசட்ைட ெசய்கிறவர்கள்அசட்ைட

ெசய்யப்ப வார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩௧ உன் ைடய ட் ல்

ஒ திர்வயதானவ ம் இல்லாதப

உன் ைடய ெபலைன ம் உன் ைடய

தகப்ப ைடய ட் ன் ெபலைன ம்

நான் ெவட் ப்ேபா ம் நாட்கள் வ ம். ௩௨

இஸ்ரேவ க் ச் ெசய்யப்ப ம் எல்லா

நன்ைமக் ம் மாறாக நான் தங் மடத்திேல

உபத்திரவத்ைதப் பார்ப்பாய்; ஒ ேபா ம்

உன் ைடய ட் ல் ஒ திர்வயதானவ ம்

இ ப்பதில்ைல. ௩௩ என் ப டத்தில்

ேசவிக்க, நான் உன் ைடய சந்ததியில் நான்

அழ க்காதவர்கேளா, உன் ைடயகண்கைளப்

த் ப்ேபாகச்ெசய்ய ம், உன் ஆத் மாைவ

ேவதைனப்ப த்த ம் ைவக்கப்ப வார்கள்;

உன் ைடய வம்சத்தி ள்ள எல்ேலா ம்
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இளவயதிேல இறப்பார்கள். ௩௪ ஒப்னி

பிெனகாஸ் என் ம் உன் ைடய இரண்

மகன்களின்ேமல் வ வேத உனக்

அைடயாளமாகஇ க் ம்;அவர்கள்இ வ ம்

ஒேர நாளில் சாவார்கள். ௩௫ நான் என் ைடய

உள்ளத்திற் ம் என் ைடய சித்தத்திற் ம்

த ந்தப ெசய்யத்தக்க உண்ைமயான ஒ

ஆசாரியைன எ ம்பச்ெசய் , அவ க்

நிைலயான ட்ைடக் கட் ேவன்; அவன்

என்னால் அபிேஷகம் ெசய்யப்பட்டவ க்

ன்பாக எல்லா நாட்க ம் நடந் ெகாள்வான்.

௩௬அப்ெபா உன் ைடய ட்டார்களில்

தியாகஇ ப்பவன்எவ ம்ஒ ெவள்ளிப்

பணத்திற்காக ம் ஒ அப்பத் ண் க்காக ம்

அவனிடத்தில் வந் பணிந் : நான் ெகாஞ்சம்

அப்பம் சாப்பிட ஏதாவ ஒ ஆசாரிய

ஊழயத்தில் என்ைனச் ேசர்த் க்ெகாள் ம்

என் ெகஞ் வான் என் ெசால்கிறார்

என்றான்.

௩

சி வனாகிய சா ேவல் ஏ டன்

ெயேகாவா க் ப் பணிவிைட

ெசய் ெகாண் ந்தான்; அந்த நாட்களிேல

ெயேகாவா ைடயவசனம்அரிதாகஇ ந்த ;

ெவளிப்பைடயானதரிசனம் இ ந்ததில்ைல. ௨

ஒ நாள் ஏ தன் ைடய ப க்ைகயிேல

ப த் க்ெகாண் ந்தான்; அவன் பார்க்க

யாதப அவ ைடய கண்கள்

இ ளைடந்தி ந்த . ௩ ேதவ ைடயெபட்

இ க்கிற ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில்
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ேதவ ைடயவிளக் அைணந் ேபாவதற்

ன் சா ேவல் ப த்தி ந்தான். ௪

அப்ெபா ெயேகாவா, சா ேவைலக்

ப்பிட்டார். அதற் அவன்: இேதா,

இ க்கிேறன் என் ெசால் , ௫ஏ யினிடம்

ஓ , இேதா, இ க்கிேறன்; என்ைனக்

ப்பிட் ேர என்றான். அதற் அவன்:

நான் ப்பிடவில்ைல, தி ம்பிப்ேபாய்ப்

ப த் க்ெகாள் என்றான்; அவன் ேபாய்ப்

ப த் க்ெகாண்டான். ௬ம ப ம் ெயேகாவா

சா ேவேலஎன் ப்பிட்டார்; அப்ெபா

சா ேவல் எ ந் ஏ யினிடத்தில் ேபாய்:

இேதா, இ க்கிேறன்; என்ைனக் ப்பிட் ேர

என்றான். அதற் அவன் என் மகேன, நான்

உன்ைனக் ப்பிடவில்ைல, தி ம்பிப்ேபாய்ப்

ப த் க்ெகாள் என்றான். ௭ சா ேவல்

ெயேகாவாைவ இன் ம் அறயாமல்

இ ந்தான்; ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

அவ க் இன் ம் ெவளிப்படவில்ைல. ௮

ெயேகாவா ம ப ம் ன்றாம் ைற:

சா ேவேல என் ப்பிட்டார். அவன் எ ந்

ஏ யினிடத்தில் ேபாய், இேதா, இ க்கிேறன்;

என்ைனக் ப்பிட் ேர என்றான். அப்ெபா

ெயேகாவா பிள்ைளையக் ப்பி கிறார் என்

ஏ அற ந் , ௯ சா ேவைல ேநாக்கி: ேபாய்ப்

ப த் க்ெகாள்; உன்ைனக் ப்பிட்டால்,

அப்ெபா : ெயேகாவாேவ ெசால் ம்;

அ ேயன் ேகட்கிேறன் என் ெசால் என்றான்;

சா ேவல் ேபாய், தன் ைடய இடத்திேல
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ப த் க்ெகாண்டான். ௧0 அப்ெபா

ெயேகாவா வந் நின் , ன் ேபால:

சா ேவேல சா ேவேல என் ப்பிட்டார்;

அதற் ச் சா ேவல்; ெசால் ம்; அ ேயன்

ேகட்கிேறன் என்றான். ௧௧ ெயேகாவா

சா ேவைல ேநாக்கி: இேதா. நான் இஸ்ரேவ ல்

ஒ காரியத்ைதச் ெசய்ேவன்; அைதக்

ேகட்கிற ஒவ்ெவா வ ைடய இரண்

கா களி ம் அ ஒ த் க்ெகாண் க் ம்.

௧௨ நான் ஏ யின் ம்பத்திற் எதிராகச்

ெசான்ன யாைவ ம், அவன்ேமல்

அந்த நாளிேல வரச்ெசய்ேவன்; அைதத்

வங்க ம் அைத க்க ம் ேபாகிேறன்.

௧௩ அவ ைடய மகன்கள் தங்கள்ேமல்

சாபத்ைத வரச்ெசய்வைத அவன் அற ந் ம்,

அவர்கைளஅடக்காமல்ேபான பாவத்தினால்,

நான் அவ ைடய ம்பத்திற் என் ம்

ங்காத நியாயத் ர்ப் ச் ெசய்ேவன் என்

அவ க் அறவித்ேதன். ௧௪ அதினால்

ஏ யின் ம்பத்தினர் ெசய்த அக்கிரமம்

ஒ ேபா ம் ப யிேலா காணிக்ைகயிேலா

நிவிர்த்தியாவதில்ைல என் ஏ யின்

ம்பத்ைதக் ற த் ஆைணயிட் க்கிேறன்

என்றார். ௧௫ சா ேவல் காைலவைர

ப த்தி ந் , ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின்

கத கைளத் திறந்தான்; சா ேவல் ஏ க்

அந்தத் தரிசனத்ைதஅறவிக்கப் பயந்தான். ௧௬

ஏ ேயா: சா ேவேல, என் மகேன என்

சா ேவைலக் ப்பிட்டான். அவன்: இேதா,
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இ க்கிேறன் என்றான். ௧௭ அப்ெபா

அவன்: ெயேகாவா உன்னிடத்தில்

ெசான்ன காரியம் என்ன? எனக் அைத

மைறக்கேவண்டாம்; அவர் உன்னிடத்தில்

ெசான்ன எல்லா காரியத்தி ம் ஏதாவ

ஒன்ைற எனக் மைறத்தால், ேதவன்

உனக் அதற் ச் சரியாக ம் அதற்

அதிகமாக ம் ெசய்வாராக என்றான். ௧௮

அப்ெபா சா ேவல் ஒன்ைற ம்அவ க்

மைறக்காமல்,அந்தக் காரியங்கைளெயல்லாம்

அவ க் அறவித்தான். அதற் அவன்:

அவர் ெயேகாவா: அவர் தம பார்ைவக்

நலமானைதச் ெசய்வாராக என்றான்.

௧௯ சா ேவல் வளர்ந்தான்; ெயேகாவா

அவேனா இ ந்தார்;அவர் தம் ைடயஎல்லா

வார்த்ைதகளி ம்ஒன்ைறயாவ தைரயிேல

வி ந் ேபாகவிடவில்ைல. ௨0 சா ேவல்

ெயேகாவா ைடய ர்க்கதரிசிதான் என்

தாண் வங்கி ெபெயர்ெசபாவைர உள்ள

எல்லா இஸ்ரேவலர்க க் ம் ெதரிந்த . ௨௧

ெயேகாவா பின் ம் ேலாவிேல தரிசனம்

தந்த ளினார்; ெயேகாவா ேலாவிேல

தம் ைடயவார்த்ைதயினாேல சா ேவ க் த்

தம்ைம ெவளிப்ப த்தினார்.

௪

சா ேவ ன் வார்த்ைத

இஸ்ரேவ க்ெகல்லாம் வந்த .

இஸ்ரேவலர்கள்: ெப ஸ்தர்க க்

விேராதமாக த்தம்ெசய்யப் றப்பட் ,

எெபேனச க் அ கில் காம ட்டார்கள்;
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ெப ஸ்தர்கேளா ஆப்ெபக்கிேல

காம ட் ந்தார்கள். ௨ ெப ஸ்தர்கள்

இஸ்ரேவலர்க க் எதிராக அணிவ த்

நின்றார்கள்; த்தம் அதிகரித் ,

இஸ்ரேவலர்கள் ெப ஸ்தர்க க்

ன்பாக றய க்கப்பட்டார்கள்;

அவர்கள் பைடயில் ேபார்க்களத்திேல

ஏறக் ைறயநான்காயிரம்ேபர் ெவட்டப்பட்

இறந்தார்கள். ௩ மக்கள் தி ம்ப காம ற்

வந்தேபா ,இஸ்ரேவ ன் ப்பரானவர்கள்,

இன் ெயேகாவா ெப ஸ்தர்க க்

ன்பாக நம்ைம றய த்தெதன்ன?

ேலாவி க்கிற ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப்ெபட் ையக்

ெகாண் வ ேவாம்; அ நம்ைம நம் ைடய

எதிரியின் ைகக் விலக்கி இரட்சிக் ம்ப ,

நம் ைடய ந வில் வரேவண் ம் என்றார்கள்.

௪ அப்ப ேய ேக ன்களின் மத்தியில்

இ க்கிற ேசைனகளின் ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப்ெபட் ைய எ த் வர, மக்கள்

ேலா க் ச் ெசால் ய ப்பினார்கள்;

அங்ேக ஏ யின் இரண் மகன்களான

ஒப்னி ம் பிெனகா ம் ேதவ ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் யின் அ கில்

இ ந்தார்கள். ௫ ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப்ெபட் காம ேல

வ கிறேபா , இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

ம அதிரத்தக்கதாக அதிக சத்தமாக

ஆர்ப்பரித்தார்கள். ௬அவர்கள்ஆர்ப்பரிக்கிற
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சத்தத்ைதப் ெப ஸ்தர்கள் ேகட்டேபா :

எபிெரயர்க ைடய காம ல் இந்த மகா

ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தம் என்ன என்றார்கள்;

பின் ெயேகாவாவின் ெபட் காம ல் வந்த

என் அற ந் ெகாண்டார்கள். ௭ ேதவன்

காம ல்வந்தார் என் ெசால்லப்பட்டதினால்,

ெப ஸ்தர்கள் பயந் , ஐேயா, நமக்

ேமாசம் வந்த ; இதற் ன் ஒ ேபா ம்

இப்ப நடக்கவில்ைலேய. ௮ ஐேயா, அந்த

மகத் வமானேதவர்களின்ைகக் நம்ைமத்

தப் விப்பவர் யார்? எகிப்தியைரச் சகலவித

வாைதகளினா ம்வனாந்திரத்திேலஅ த்த

ேதவர்கள் இவர்கள்தாேன. ௯ெப ஸ்தர்கேள,

திடன் ெகாண் ஆண்கைளப்ேபால

நடந் ெகாள் ங்கள்;எபிெரயர்உங்க க்

அ ைமகளாக இ ந்த ேபால ங்க ம்

அவர்க க் அ ைமகளாகாதப

ஆண்களாகஇ ந் த்தம்ெசய் ங்கள் என்

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௧0 அப்ெபா

ெப ஸ்தர்கள் த்தம்ெசய்தார்கள்;

இஸ்ரேவலர்கள் வி ந் , அவரவர் தங்கள்

டாரங்க க் ஓ ப்ேபானார்கள்; மகா

ெபரிய அழ உண்டான ; இஸ்ரேவ ேல

30,000 காலாட்பைடயினர் ம ந்தார்கள். ௧௧

ேதவ ைடய ெபட் பி க்கப்பட்ட ;

ஏ யின் இரண் மகன்களான ஒப்னி ம்

பிெனகா ம் இறந்தார்கள். ௧௨ ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தானாகியஒ வன்பைடயி ந்

ஓ , தன் ைடய ஆைடகைளக் கிழ த் ,
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தன் ைடய தைலயின்ேமல் திைய

வாரிப்ேபாட் க்ெகாண் , அன்ைறயதினேம

ேலா க் வந்தான். ௧௩அவன்வந்தேபா :

ஏ ஒ இ க்ைகயின்ேமல் உட்கார்ந்

வழையப் பார்த் க்ெகாண் ந்தான்;

ேதவ ைடய ெபட் க்காக அவ ைடய

இ தயம் தத்தளித் க்ெகாண் ந்த ,

ஊரிேலெசய்திையஅறவிக்கஅந்தமனிதன்

வந்தேபா ,ஊெரங் ம்அ ைகஉண்டான .

௧௪அ கிற இந்தச் சத்தத்ைத ஏ ேகட்டேபா :

இந்த ச்ச ன் சத்தம் என்னஎன் ேகட்டான்;

அப்ெபா அந்த மனிதன் விைரவாக

வந் , ஏ க் அறவித்தான். ௧௫ ஏ 98

வய ள்ளவனாக இ ந்தான்; அவன் பார்க்க

யாதப அவ ைடயகண்கள் மங்கலாக

இ ந்த . ௧௬ அந்த மனிதன் ஏ ையப்

பார்த் : பைடயி ந் வந்தவன் நான்தான்;

இன் தான் பைடயி ந் ஓ வந்ேதன்

என்றான். அப்ெபா அவன்: என் மகேன,

நடந்த காரியம் என்ன என் ேகட்டான்.

௧௭ ெசய்தி ெகாண் வந்தவன் பதிலாக:

இஸ்ரேவலர்கள் ெப ஸ்தர்க க் ன்பாக

ற ந்ேதா ப்ேபானார்கள்; மக்க க் ள்ேள

ெபரிய அழ உண்டான ; உம் ைடய

மகன்களான ஒப்னி பிெனகாஸ் என் ம்

இ வ ம் இறந் ேபானார்கள்; ேதவ ைடய

ெபட் ம் பி பட்ட என்றான். ௧௮அவன்

ேதவ ைடய ெபட் ையக் ற த் ச்

ெசான்ன டேன, ஏ இ க்ைகயி ந்
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வாச ன் பக்கமாய் மல்லாந் வி ந்தான்;

அவன் திர்வயதானவ ம் அதிக

ப மனானவ மாகஇ ந்தப யால்,அவன்

பிடரி ற ந் இறந் ேபானான். அவன்

இஸ்ரேவைல 40 வ டங்கள் நியாயம்

விசாரித்தான். ௧௯பிெனகாசின் மைனவியான

அவ ைடய ம மகள் நிைறகர்ப்பிணியாக

இ ந்தாள்; அவள் ேதவ ைடய ெபட்

பி பட்ட ெசய்திைய ம், தன் ைடய

மாம ம் தன் ைடய கணவ ம் இறந்

ேபானைத ம் ேகள்விப்பட்டேபா , அவள்

கர்ப்பேவதைனப்பட் னிந் பிரசவித்தாள்.

௨0 அவள் மரணமைடயப்ேபாகிற ேநரத்தில்

அவள்அ ேக நின்ற ெபண்கள்: பயப்படாேத,

ஆண்பிள்ைளையப் ெபற்றாய் என்றார்கள்;

அவேளாஅதற் ஒன் ம் ெசால்ல ம ல்ைல,

அதின்ேமல் சிந்ைதைவக்க ம ல்ைல.

௨௧ ேதவ ைடய ெபட் பி பட் ,

அவ ைடய மாம ம் அவ ைடய

கணவ ம் மரித்தப யால், அவள்: மகிைம

இஸ்ரேவைல விட் ப் ேபாயிற் என்

ெசால் , அந்தப் பிள்ைளக் இக்கேபாத்

என் ெபயரிட்டாள். ௨௨ ேதவ ைடய

ெபட் பி பட் ப்ேபானப யால், மகிைம

இஸ்ரேவைலவிட் விலகிப்ேபான என்றாள்.

௫

ெப ஸ்தர்கள் ேதவ ைடயெபட் ையப்

பி த் , அைத எெபேனசரி ந்

அஸ்ேதாத்திற் க் ெகாண் ேபானார்கள். ௨

ெப ஸ்தர்கள் ேதவ ைடய ெபட் ையப்
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பி த் , தாேகானின் ேகாவி ேல

ெகாண் வந் , தாேகானின் அ கில்

ைவத்தார்கள். ௩ அஸ்ேதாத் ஊர்க்காரர்கள்

ம நாள் காைலயில் எ ந் வந்தேபா ,

இேதா, தாேகான் ெயேகாவா ைடயெபட் க்

ன்பாகத் தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந் கிடந்த ; அப்ெபா அவர்கள்

தாேகாைனஎ த் ,அைதஅதின் இடத்திேல

தி ம்ப ம் நி த்தினார்கள். ௪ அவர்கள்

ம நாள்அதிகாைலயில் எ ந் வந்தேபா ,

இேதா, தாேகான் ெயேகாவா ைடயெபட் க்

ன்பாகத் தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந் கிடந்த மல்லாமல், தாேகானின்

தைல ம் அதின் இரண் ைகக ம்

வாசற்ப யின்ேமல் உைடந் கிடந்த ;

தாேகா க் உடல்மாத்திரம் தியாக

இ ந்த . ௫ஆதலால் இந்த நாள்வைரக் ம்

தாேகானின் ஆசாரியர்க ம் தாேகானின்

ேகாவி க் ள் ேபாகிற யாவ ம்

அஸ்ேதாத்தி க்கிற தாேகா ைடய

வாசற்ப ைய மதிக்கிறதில்ைல. ௬

அஸ்ேதாத் ஊர்க்காரர்கைள வாதிக் ம்ப

ெயேகாவா ைடய ைக அவர்கள்ேமல்

பாரமாயி ந்த ; அவர் அஸ்ேதாத்தின்

மக்கைள ம், அதின் எல்ைலக க் ள்

இ க்கிறவர்கைள ம் லவியாதியினால்

வாதித்தார். ௭ இப்ப நடந்தைத

அஸ்ேதாத்தின் மக்கள் பார்த்தேபா :

இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடயைக நம ேம ம்,
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நம் ைடய ேதவனாகிய தாேகானின்ேம ம்

க னமாக இ ந்ததால், அவ ைடய

ெபட் நம்மடத்தில் இ க்க டா

என் ெசால் ; ௮ ெப ஸ்தர்களின்

அதிபதிகைளெயல்லாம்அைழத் , தங்களின்

அ கிேல வரச் ெசய் : இஸ்ரேவ ன்

ேதவ ைடய ெபட் ைய நாம் என்ன

ெசய்யேவண் ம் என் ேகட்டார்கள். அவர்கள்:

இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய ெபட் ைய காத்

பட்டணம்வைர எ த் ச் ற்ற க்ெகாண்

ேபாகேவண் ம் என்றார்கள்; அப்ப ேய

இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய ெபட் ைய

எ த் ச் ற்ற க்ெகாண் ேபானார்கள்.

௯ அைத எ த் ச் ற்ற க்ெகாண்

ேபானபின் , ெயேகாவா ைடய ைக

அந்தப் பட்டணத்தின்ேமல் க ங்ேகாபமாக

இறங்கின ; அந்தப் பட்டணத்தின்

மனித க் ள் சிறயவர் வங்கிப்

ெபரியவர்வைர லவியாதிையஉண்டாக்கி,

அவர்கைளவாதித்தார். ௧0அதினால்அவர்கள்

ேதவ ைடய ெபட் ைய எக்ேரா க்

அ ப்பினார்கள்; ேதவ ைடய ெபட்

எக்ேரா க் வ கிறேபா , எக்ேரான்

ஊர்க்காரர்கள்: எங்கைள ம் எங்கள்

மக்கைள ம் ெகான் ேபாட, இஸ்ரேவ ன்

ேதவ ைடய ெபட் ைய எ த் , எங்கள்

அ கில் ற்ற க்ெகாண் வந்தார்கள்

என் க் ர ட்டார்கள். ௧௧ அவர்கள்

ெப ஸ்தர்களின் அதிபதிகைளெயல்லாம்
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வ ம்ப அைழத் : இஸ்ரேவ ன்

ேதவன் எங்கைள ம் எங்கள் மக்கைள ம்

ெகான் ேபாடாதப , அவ ைடய ெபட் ைய

அதின் இடத்திற் த் தி ம்பஅ ப்பிவி ங்கள்

என்றார்கள்;அந்தப் பட்டணெமங் ம் மரணம்

அதிகமாக இ ந்த ; ேதவ ைடயைகஅங்ேக

மகா பாரமாயி ந்த . ௧௨இறந் ேபாகாமல்

இ ந்தவர்கள் லவியாதியினால்

வாதிக்கப்பட்டதினால், அந்தப் பட்டணத்தின்

க் ரல் வானம்வைரஎ ம்பின .

௬

ெயேகாவா ைடயெபட் ெப ஸ்தர்களின்

ேதசத்தில் ஏ மாதங்கள் இ ந்த . ௨

பின் ெப ஸ்தர்கள் ஆசாரியர்கைள ம்

றெசால்கிறவர்கைள ம் அைழத் :

ெயேகாவா ைடயெபட் ையநாங்கள்என்ன

ெசய்யேவண் ம்?அைதநாங்கள் எவ்விதமாக

அத ைடய இடத்திற் அ ப்பிவிடலாம்

என் எங்க க் ச் ெசால் ங்கள் என்றார்கள்.

௩அதற் அவர்கள்:இஸ்ரேவ ன்ேதவ ைடய

ெபட் ைய ங்கள் அ ப்பினால், அைத

ெவ ைமயாகஅ ப்பாமல், ற்றநிவாரணக்

காணிக்ைகைய எப்ப யாவ அவ க் ச்

ெச த்தேவண் ம்; அப்ெபா ங்கள்

கமைடவ ம்மட் ம ல்லாமல்,அவ ைடய

ைக உங்கைள விடாதி ந்த காரணம்

என்ன என் ம் உங்க க் த் ெதரியவ ம்

என்றார்கள். ௪ அதற் அவர்கள்:

ற்றநிவாரணக் காணிக்ைகயாக நாங்கள்

அவ க் எைதச் ெச த்தேவண் ம் என்
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ேகட்டதற் , அவர்கள்: உங்கள் எல்ேலா க் ம்

உங்கள் அதிபதிக க் ம் ஒேர வாைத

உண்டானதினால், ெப ஸ்தர்க ைடய

அதிபதிகளின் எண்ணிக்ைகக் ச்

சரியாக லவியாதியின் சாய ன்ப

ெசய்த ஐந் ெபான் சிைலக ம்,

ெபான்னால் ெசய்த ஐந் ண்ெட க ம்

ெச த்தேவண் ம். ௫ ஆைகயால் உங்கள்

லவியாதியின் சாயலான சிைலகைள ம்,

உங்கள் ேதசத்ைதக் ெக த் ப்ேபாட்ட

ண்ெட களின் சாயலான சிைலகைள ம்

ங்கள் உண்டாக்கி, இஸ்ரேவ ன்

ேதவ க் மகிைமையச் ெச த் ங்கள்;

அப்ெபா ஒ ேவைள உங்கள் ேம ம்,

உங்க ைடய ேதவர்கள்ேம ம், உங்க ைடய

ேதசத்தின்ேம ம் இறங்கியி க்கிற அவ ைடய

ைகஉங்கைளவிட் வில ம். ௬எகிப்திய ம்

பார்ேவா ம் தங்கள் இ தயத்ைதக்

க னப்ப த்தின ேபால, ங்கள் உங்கள்

இ தயத்ைத ஏன் க னப்ப த் கி ர்கள்?

அவர்கைள அவர் ங்காய் வாதித்தபின் ,

மக்கைள அவர்கள் அ ப்பிவிட்ட ம்,

அவர்கள் ேபாய்விட்ட ம் இல்ைலேயா? ௭

இப்ேபா ம் ங்கள் ஒ வண் ெசய் ,

கம் ட்டாதி க்கிற இரண் கறைவப்

ப க்கைளப்பி த் ,அைவகைளவண் யிேல

கட் , அைவகளின் கன் க் ட் கைள

அைவக க் ப் பின்னாகப் ேபாகவிடாமல்,

ட் ேல ெகாண் வந் விட் , ௮
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பின் ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய

எ த் , அைத வண் யின்ேமல் ைவத் ,

ங்கள் ற்றநிவாரணக் காணிக்ைகயாக

அவ க் ச் ெச த் ம் ெபான்உ ப்ப கைள

அதின் பக்கத்தில் ஒ சிறய ெபட் யிேல

ைவத் , அைத அ ப்பிவி ங்கள். ௯

அப்ெபா பா ங்கள்; அ தன் ைடய

எல்ைலக் ப் ேபாகிறவழயாகெபத்ஷேம க் ப்

ேபானால், இந்தப் ெபரிய ங்ைக நமக் ச்

ெசய்தவர் அவர்தாேம என் அறயலாம்;

ேபாகாதி ந்தால், அவ ைடயைக நம்ைமத்

ெதாடாமல், அ தற்ெசயலாக நமக் ேநரிட்ட

என் அற ந் ெகாள்ளலாம் என்றார்கள்.

௧0 அந்த மனிதர்கள் அப்ப ேய ெசய் ,

இரண் கறைவப்ப க்கைளக் ெகாண் வந் ,

அைவகைளவண் யிேல கட் , அைவகளின்

கன் க் ட் கைள ட் ேலஅைடத் ைவத் ,

௧௧ ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய ம்,

ெபான்னால் ெசய்த ண்ெட க ம் தங்கள்

லவியாதியின் சாயலான சிைலக ம்

ைவத்தி க்கிற சிறய ெபட் ைய ம்,

அந்த வண் யின்ேமல் ைவத்தார்கள். ௧௨

அப்ெபா அந்தப் ப க்கள் ெபத்ஷேம க் ப்

ேபாகிறவழயில் ெசவ்ைவயாகப் ேபாய், வல

இட பக்கமாய் விலகாமல், ெப ம்பாைதயான

ேநர்வழயாகக் கத்திக்ெகாண்ேட நடந்த ;

ெப ஸ்தர்களின்ஆ னர்கள் ெபத்ஷேமசின்

எல்ைலவைர அைவகளின் பின்னாகேவ

ேபானார்கள். ௧௩ ெபத்ஷேமசின்
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மனிதர்கள் பள்ளத்தாக்கிேல ேகா ைம

அ ப் அ த் க்ெகாண் ந்தார்கள்;

அவர்கள் தங்கள் கண்களினால்

ஏெற த் ப்பார்க் ம்ேபா , ெபட் ையக்

கண் , அைதக் கண்டதினால்

சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். ௧௪ அந்த வண்

ெபத்ஷேமஸ் ஊரானாகிய ேயா வாவின்

வய ல் வந் , அங்ேக நின்ற ; அங்ேக

ஒ ெபரிய கல் இ ந்த ; அப்ெபா

வண் யின் மரங்கைளப் பிளந் , ப க்கைளக்

ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்கதகனப யாகச்

ெச த்தினார்கள். ௧௫ ேலவியர்கள்

ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய ம், அதேனா

இ ந்த ெபான் உ ப்ப க ள்ள சிறய

ெபட் ைய ம் இறக்கி, அந்தப் ெபரிய

கல் ன்ேமல் ைவத்தார்கள்; ெபத்ஷேமசின்

மனிதர்கள், அன்ைறயதினம் ெயேகாவா க் ச்

சர்வாங்கதகனங்கைளச் ெச த்திப்

ப கைளயிட்டார்கள். ௧௬ ெப ஸ்தரின்

ஐந் ஆ நர்க ம் இைவகைளப்

பார்த் , அன்ைறயதினம் எக்ேரா க் த்

தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௧௭ ெப ஸ்தர்கள்

ற்றநிவாரணத்திற்காக, ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தின லவியாதியின் சாயலானெபான்

சிைலகளாவன, அஸ்ேதாத்திற்காக ஒன் ,

காசா க்காக ஒன் , அஸ்கேலா க்காக

ஒன் , காத் க்காக ஒன் , எக்ேரா க்காக

ஒன் . ௧௮ ெபான்னால் ெசய்த

ண்ெட கேளா, அரணான பட்டணங்கள்
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வங்கி நாட் ள்ள கிராமங்கள் வைர,

ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய ைவத்த

ெபரிய கல் இ க்கிற ஆேபல்வைர, ஐந்

ஆ நர்க க் ம் அதிகாரத்தில் இ க்கிற

ெப ஸ்தர்க ைடய எல்லா ஊர்களின்

எண்ணிக்ைகக் ச் சரியாயி ந்த . அந்தக்

கல் இந்த நாள்வைரக் ம் ெபத்ஷேமஸ்

ஊரானான ேயா வாவின் வய ல்

இ க்கிற . ௧௯ ஆனா ம் ெபத்ஷேமசின்

மனிதர்கள் ெயேகாவா ைடய ெபட் க் ள்

பார்த்தப யினால், ெயேகாவா மக்களில்

ஐம்பதினாயிரத் எ ப ேபைர அ த்தார்;

அப்ெபா ெயேகாவா மக்கைளப்

ேபரழவாக அ த்ததினால், மக்கள்

க்கமாக இ ந்தார்கள். ௨0 இந்தப்

பரி த்தமான ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாக நிற்கக் யவன் யார்? ெபட்

நம்மடத்தி ந் யாரிடத்திற் ப் ேபா ம்

என் ெபத்ஷேமசின் மனிதர்கள் ெசால் ,

௨௧ ரியாத்யா ம ன் யி ப் க க்

ஆட்கைள அ ப்பி: ெப ஸ்தர்கள்

ெயேகாவா ைடய ெபட் ையத் தி ம்ப

அ ப்பினார்கள்; ங்கள் வந் , அைத

உங்களிடத்திற் எ த் க்ெகாண் ேபாங்கள்

என் ெசால்லச்ெசான்னார்கள்.

௭

அப்ப ேய ரியாத்யா ம ன் மனிதர்கள்

வந் , ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய

எ த் , ேமட் ன் ேம க்கிறஅபினதாபின்

ட் ேல ெகாண் வந் ைவத் ,
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ெயேகாவா ைடய ெபட் ையக் காக் ம்ப ,

அவ ைடய மகனான எெலயாசாைரப்

பரி த்தப்ப த்தினார்கள். ௨ ெபட்

ரியாத்யா ம ேல அேநக நாட்கள்

தங்கியி ந்த ; 20 வ டங்கள் அங்ேகேய

இ ந்த ; இஸ்ரேவல் ம்பத்தார்கள்

எல்ேலா ம் ெயேகாவா ைவ நிைனத் ,

அ ெகாண் ந்தார்கள். ௩அப்ெபா

சா ேவல் இஸ்ரேவல் ம்பத்தார்கள்

அைனவைர ம் ேநாக்கி: ங்கள் உங்கள்

இ தயத்ேதா ம் கர்த்தரிடத்தில் தி ம்பினால்,

அந்நியெதய்வங்கைள ம்அஸ்தேராத்ைத ம்

உங்கள் ந வி ந் விலக்கி, உங்கள்

இ தயத்ைதக் ெயேகாவாவிடம் தி ப்பி, அவர்

ஒ வ க்ேக ஆராதைன ெசய் ங்கள்;

அப்ெபா அவர் உங்கைளப்

ெப ஸ்தர்க ைடயைகக க் வி விப்பார்

என்றான். ௪அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கள்

பாகால்கைள ம் அஸ்தேராத்ைத ம்

விலக்கிவிட் , ெயேகாவா ஒ வ க்ேக

ஆராதைனெசய்தார்கள். ௫பின் சா ேவல்:

நான் உங்க க்காகக் ெயேகாவாவிடம்

மன்றா ம்ப , இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைர ம்

ம ஸ்பாவிேல வரச்ெசய் ங்கள்என்றான்.

௬அவர்கள்அப்ப ேய மஸ்பாவிேல வந்

தண் ர் ெமாண் , ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் ஊற்ற , அன்ைறயதினம்

உபவாசம்ெசய் , ெயேகாவா க்

விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம் என்
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அங்ேக ெசான்னார்கள்; ம ஸ்பாவிேல

சா ேவல் இஸ்ரேவல் மக்கைள நியாயம்

விசாரித் க்ெகாண் ந்தான். ௭இஸ்ரேவல்

மக்கள் ம ஸ்பாவிேல வந்தைதப்

ெப ஸ்தர்கள் ேகள்விப்பட்டேபா ,

ெப ஸ்தர்களின்ஆ னர்கள் இஸ்ரேவ க்

எதிராக எதிர்த் வந்தார்கள்;அைதஇஸ்ரேவல்

மக்கள் ேகட் , ெப ஸ்தர்களினிம த்தம்

பயந் , ௮ சா ேவைல ேநாக்கி: நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா எங்கைளப்

ெப ஸ்தர்களின் ைகக் ங்கலாக்கி

இரட்சிக் ம்ப , எங்க க்காக அவைர

ேநாக்கி இைடவிடாமல் ேவண் க்ெகாள் ம்

என்றார்கள். ௯ அப்ெபா சா ேவல்

பால் க்கிற ஒ ஆட் க் ட் ையப்

பி த் , அைதக் ெயேகாவா க் ச்

சர்வாங்க தகனப யாகச் ெச த்தி,

இஸ்ரேவ க்காகக் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

ேவண் க்ெகாண்டான்; ெயேகாவா

அவ க் பதில் அ ளினார். ௧0 சா ேவல்

சர்வாங்க தகனப ையச் ெச த் ம்ேபா ,

ெப ஸ்தர்கள் இஸ்ரேவ ன்ேமல் த்தம்ெசய்ய

ெந ங்கினார்கள்; ெயேகாவா மகா ெபரிய

இ ழக்கங்கைளப் ெப ஸ்தர்கள்ேமல் அந்த

நாளிேல ழங்கச்ெசய் , அவர்கைளக்

கலங்க த்ததால், அவர்கள் இஸ்ரேவ க்

ன்பாக ேதாற்க க்கப்பட் ம ந்தார்கள்.

௧௧ அப்ெபா இஸ்ரேவலர்கள்

ம ஸ்பாவி ந் ெப ஸ்தர்கைளப்
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பின்ெதாடர்ந் ேபாய், ெபத்கா ம்

பள்ளத்தாக் வைர அவர்கைள

றய த்தார்கள். ௧௨அப்ெபா சா ேவல்

ஒ கல்ைல எ த் , ம ஸ்பா க் ம்

ேச க் ம் ந வாக நி த்தி, இ வைர

ெயேகாவா எங்க க் உதவிெசய்தார்

என் ெசால் , அதற் எெபேனசர் என்

ெபயரிட்டான். ௧௩இப்ப யாக ெப ஸ்தர்கள்

அப் றம் இஸ்ரேவ ன் எல்ைலயிேல

வராதப த் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; சா ேவ ன்

நாெளல்லாம் ெயேகாவா ைடய ைக

ெப ஸ்தர்க க் எதிராக இ ந்த . ௧௪

ெப ஸ்தர்கள் இஸ்ரேவல் ைகயி ந்

பி த்தி ந்த எக்ேரான் வங்கிக் காத்வைர

உள்ள பட்டணங்க ம் இஸ்ரேவ க் த்

தி ம்பக் கிைடத்த ; அைவகைள ம்

அைவகளின் எல்ைலகைள ம்

இஸ்ரேவலர்கள் ெப ஸ்தர்கள் ைகயில்

இல்லாதப , தி ப்பிக்ெகாண்டார்கள்;

இஸ்ரேவ க் ம் எேமாரியர்க க் ம்

சமாதானம் உண்டாயி ந்த . ௧௫ சா ேவல்

உயிேரா ந்த நாெளல்லாம் இஸ்ரேவைல

நியாயம்விசாரித்தான். ௧௬அவன்ஒவ்ெவா

வ ட ம் றப்பட் , ெபத்ேதைல ம்

கில்காைல ம் ம ஸ்பாைவ ம் ற்ற ப்ேபாய்,

அந்த இடங்களில் எல்லாம் இஸ்ரேவைல

நியாயம் விசாரித்தப்பின் , ௧௭ அவன்

ராமா க் த் தி ம்பிவ வான்,அவ ைடய

அங்ேக இ ந்த ; அங்ேக இஸ்ரேவைல
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நியாயம் விசாரித் , அவ்விடத்தில்

ெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைதக்

கட் னான்.

௮

சா ேவல் திர்வயதானேபா ,

தன் மகன்கைள இஸ்ரேவ ன்ேமல்

நியாயாதிபதிகளாக ைவத்தான். ௨

அவ ைடய த்தமகனின் ெபயர் ேயாேவல்,

இைளயமகனின் ெபயர் அபியா; அவர்கள்

ெபெயர்ெசபாவிேல நியாயாதிபதிகளாக

இ ந்தார்கள். ௩ ஆனா ம் அவ ைடய

மகன்கள்அவ ைடயவழகளில் நடக்காமல்,

ெபா ளாைசக் ச் சாய்ந் , லஞ்சம் வாங்கி,

நியாயத்ைதப் ரட் னார்கள். ௪அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கள் எல்ேலா ம்

ட்டம் , ராமாவி ந்த சா ேவ டத்தில்

வந் : ௫ இேதா, ர் திர்வயதா ர்;

உம் ைடய மகன்கள் உம் ைடய

வழகளில் நடக்கிறதில்ைல; ஆைகயால்

எல்லா ஜாதிக க் ள் ம் இ க்கிறப ,

எங்கைளநியாயம்விசாரிக்க, ஒ ராஜாைவ

ஏற்ப த்தேவண் ம் என்றார்கள். ௬எங்கைள

நியாயம் விசாரிக்க ஒ ராஜாைவஏற்ப த் ம்

என் அவர்கள் ெசான்ன வார்த்ைத

சா ேவ க் த் தவறானதாக ேதான்றன ;

ஆைகயால் சா ேவல் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம் ெசய்தான். ௭ அப்ெபா

ெயேகாவா சா ேவைல ேநாக்கி: மக்கள்

உன்னிடத்தில் ெசால்வெதல்லாவற்ற ம்

அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகள்; அவர்கள்
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உன்ைனத் தள்ளவில்ைல, நான்

அவர்கைள ஆளாதப , என்ைனத்தான்

தள்ளினார்கள். ௮ நான் அவர்கைள

எகிப்தி ந் றப்பட்ட நாள் தல் இந்த

நாள்வைர அவர்கள் என்ைனவிட் , ேவேற

ேதவர்கைளஆராதித் வந்ததங்கள்எல்லாச்

ெசயல்களின்ப ெசய்த ேபால, அவர்கள்

உனக் ம் ெசய்கிறார்கள். ௯ இப்ெபா ம்

அவர்கள் ெசால்ைலக்ேகள்; ஆனா ம் உன்

வி ப்பத்ைதக் காட் ம்ப அவர்கைளஆ ம்

ராஜாவின்விதம் என்னெவன் அவர்க க்

வ த்தி ெதரியப்ப த் என்றார். ௧0

அப்ெபா சா ேவல், ஒ ராஜா ேவண் ம்

என் தன்னிடத்தில் ேகட்ட மக்க க் க்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதகைளெயல்லாம்

ெசால் : ௧௧ உங்கைள ஆ ம் ராஜாவின்

காரியம் என்னெவன்றால், தன் ைடய

ரதத்திற் ன் ஓ ம்ப அவன் உங்கள்

மகன்கைளஎ த் , தன் ைடயரதங்கைள

ஓட் பவர்களாக ம் தன் ைடய திைர

ரர்களாக ம்ைவத் க்ெகாள் வான். ௧௨

1,000 ேப க் ம் 50 ேப க் ம் தைலவராக ம்,

தன் ைடய நிலத்ைதஉ கிறவர்களாக ம்,

தன் ைடய விைளச்சைல

அ க்கிறவர்களாக ம், தன் ைடய த்த

ஆ தங்கைள ம் தன் ைடய ரதங்களின்

உபகரணங்கைள ம் ெசய்கிறவர்களாக ம்,

அவர்கைள ைவத் க்ெகாள் வான்.

௧௩ உங்கள் மகள்கைளப்
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பரிமளைதலம் ெசய்கிறவர்களாக ம்,

சைமயல்ெசய்கிறவர்களாக ம், அப்பம்

கிறவர்களாக ம்ைவத் க்ெகாள் வான்.

௧௪உங்க ைடயவயல்களி ம், உங்க ைடய

திராட்ைச ேதாட்டங்களி ம், உங்க ைடய

ஒ வத்ேதாப் க்களி ம், நல்லைவகைள

எ த் க்ெகாண் , தன் ைடய

ஊழயக்காரர்க க் க் ெகா ப்பான்.

௧௫ உங்க ைடய தானியத்தி ம்

உங்க ைடயதிராட்ைச பலனி ம் தசமபாகம்

வாங்கி, தன் ைடய அதிகாரிக க் ம்

தன் ைடய ேவைலக்காரர்க க் ம்

ெகா ப்பான். ௧௬ உங்க ைடய

ேவைலக்காரர்கைள ம், உங்க ைடய

ேவைலக்காரிகைள ம், உங்களில்

திறைமயான வா பர்கைள ம், உங்க ைடய

க ைதகைள ம் எ த் தன் ைடய

ேவைலக் ைவத் க்ெகாள் வான்.

௧௭ உங்கள் ஆ களிேல பத்தில் ஒன்

எ த் க்ெகாள் வான்; ங்கள் அவ க்

ேவைலயாட்களா ர்கள். ௧௮ ங்கள்

ெதரிந் ெகாண்டஉங்கள் ராஜாவினால்அந்த

நாளிேல ைறயி ர்கள்; ஆனா ம்

ெயேகாவா அந்த நாளிேல உங்க க் ச்

ெசவிெகா க்கமாட்டார் என்றான். ௧௯மக்கள்

சா ேவ ன் ெசால்ைலக் ேகட்க மனம்

இல்லாமல்: அப்ப யல்ல, எங்க க் ஒ

ராஜா இ க்கத்தான் ேவண் ம். ௨0 எல்லா

மக்கைள ம்ேபால நாங்க ம் இ ப்ேபாம்;
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எங்கள் ராஜா எங்கைள நியாயம் விசாரித் ,

எங்க க் ன்பாகப் றப்பட் , எங்கள்

த்தங்கைளநடத்தேவண் ம் என்றார்கள். ௨௧

சா ேவல் மக்களின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

ேகட் , அைவகைளக் ெயேகாவாவிடத்தில்

ெதரியப்ப த்தினான். ௨௨ ெயேகாவா

சா ேவைல ேநாக்கி: அவர்கள் ெசால்ைலக்

ேகட் , அவர்கைள ஆள ஒ ராஜாைவ

ஏற்ப த் என்றார்; அப்ெபா சா ேவல்

இஸ்ரேவல்மக்கைளப்பார்த் :அவரவர்கள்

தங்கள்ஊர்க க் ப் ேபாகலாம் என்றான்.

௯

ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தார்களில் ஸ்

என் ம் ெபய ள்ள, ெசல்வாக் ள்ள ஒ

மனிதன் இ ந்தான்; அவன் ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தானாகிய அபியாவின் மகனான

ெபேகாராத்திற் ப் பிறந்த ேசேராரின் மகனான

அ ேய ன் மகன். ௨ அவ க் ச் ச ல்

என் ம் ெபய ள்ள மக ம் அழகான

வா பனானஒ மகன்இ ந்தான்; இஸ்ரேவல்

மக்களில் அவைன விட அழ ள்ளவன்

இல்ைல; எல்லா மக்க ம் அவ ைடய

ேதாளிற் ழ் இ ந்தனர். இவன்அவர்கைள

விடஉயர ள்ளவனாயி ந்தான். ௩ச ன்

தகப்பனான ைடய க ைதகள்

காணாமல்ேபான ; ஆைகயால் ஸ்

தன் மகனான ச ைலப் பார்த் :

ேவைலக்காரர்களில் ஒ வைனக்

ட் க்ெகாண் , க ைதகைளத் ேதட,

றப்பட் ப்ேபா என்றான். ௪ அப்ப ேய
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அவன் எப்பிரா ம் மைலகைள ம் ச ஷா

நாட்ைட ம் கடந் ேபானான்; அங்ேக

அைவகைளக் காணாமல் சா ம் நாட்ைடக்

கடந்தார்கள். அங்ேக ம் காணவில்ைல;

ெபன்ய ன் நாட்ைடக் கடந் ம்அைவகைளக்

காணவில்ைல. ௫ அவர்கள் ப் என் ம்

நாட் ற் வந்தேபா , ச ல் தன்ேனா ந்த

ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: என் தகப்பன்,

க ைதகளின் ேம ள்ள கவைலைய

விட் , நமக்காகக் கவைலப்படாதப த்

தி ம்பிப்ேபாேவாம்வாஎன்றான். ௬அதற்

அவன்: இேதா, இந்தப் பட்டணத்திேல

ேதவ ைடய மனிதன் ஒ வர் இ க்கிறார்;

அவர் ெபரியவர்; அவர் ெசால் கிறெதல்லாம்

தப்பாமல் நடக் ம்; அங்ேக ேபாேவாம்;

ஒ ேவைள அவர் நாம் ேபாகேவண் ய

நம் ைடய வழைய நமக் த் ெதரிவிப்பார்

என்றான். ௭அப்ெபா ச ல் தன் ைடய

ேவைலக்காரைனப் பார்த் : நாம் ேபானா ம்

அந்தமனித க் என்னெகாண் ேபாேவாம்;

நம் ைடயைபகளில் இ ந்த தின்பண்டங்கள்

ெசலவழ ந் ேபான ; ேதவ ைடய

மனிதனாகிய அவ க் க் ெகாண்

ேபாவதற் ரிய காணிக்ைக நம்மடத்தில்

ஒன் ம் இல்ைலேய என்றான். ௮ அந்த

ேவைலக்காரன்ம ப ம் ச ைலப்பார்த் :

இேதா, என் ைகயில் இன் ம் கால்ேசக்கல்

ெவள்ளியி க்கிற ; ேதவ ைடய மனிதன்

நமக் நம் ைடய வழையஅறவிக் ம்ப ,
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அைத அவ க் க் ெகா ப்ேபன்

என்றான். ௯ ற்காலத்தில் இஸ்ரேவ ல்

ேதவனிடத்தில் விசாரிக்கப்ேபாகிற எவ ம்

ஞானதி ஷ் க்காரனிடம் ேபாேவாம்

வா ங்கள் என்பார்கள்; இந்த நாளிேல

ர்க்கதரிசி எனப்ப கிறவன் ற்காலத்தில்

ஞானதி ஷ் க்காரன் என்னப்ப வான். ௧0

அப்ெபா ச ல் தன் ேவைலக்காரைனப்

பார்த் : நல்ல காரியம் ெசான்னாய், ேபாேவாம்

வாஎன்றான்;அப்ப ேய ேதவ ைடயமனிதன்

இ ந்தஅந்தப் பட்டணத்திற் ப் ேபானார்கள்.

௧௧அவர்கள் பட்டணத் ேமட் ன் வழயாக

ஏ கிறேபா , தண் ர் எ க்கவந்த

ெபண்கைளக் கண் : ஞானதி ஷ் க்காரன்

இங்ேக இ க்கிறாரா என் அவர்கைளக்

ேகட்டார்கள். ௧௨அதற் அவர்கள்: இ க்கிறார்;

இேதா, உங்க க் எதிேர இ க்கிறார்;

க்கிரமாகப் ேபாங்கள்; இன்ைறக்

மக்கள் ேமைடயில் ப யி கிறதினால்,

இன்ைறயதினம் பட்டணத்திற் வந்தார். ௧௩

ங்கள் பட்டணத்திற் ள் ைழந்த டேன,

அவர் ேமைடயின்ேமல் சாப்பிடப் ேபாகிறதற்

ன்ேன அவைரக் காண் ர்கள்; அவர்

வ ம்வைர மக்கள் சாப்பிடமாட்டார்கள்;

ப யிட்டைத அவர் ஆ ர்வதிப்பார்; பின்

அைழக்கப்பட்டவர்கள் சாப்பி வார்கள்;

உடேன ேபாங்கள்; இந்த ேநரத்திேலஅவைரக்

காணலாம் என்றார்கள். ௧௪ அவர்கள்

பட்டணத்திற் ப் ேபாய், பட்டணத்தின் ந ேவ
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ேசர்ந்தேபா , இேதா, சா ேவல் ேமைடயின்ேமல்

ஏற ப்ேபாகிறதற்காக, அவர்க க் எதிேர

றப்பட் வந்தான். ௧௫ ச ல் வ வதற் ஒ

நா க் ன்ேன ெயேகாவா சா ேவ ன்

கா ேகட் ம்ப : ௧௬நாைளஇேத ேநரத்தில்

ெபன்ய ன் நாட்டானான ஒ மனிதைன

உன்னிடத்தில் அ ப் ேவன்; அவைன

என் ைடய மக்களான இஸ்ரேவ ன்ேமல்

அதிபதியாக அபிேஷகம் ெசய்வாய்; அவன்

என் ைடய மக்கைள ெப ஸ்தர்களின்

ைகயி ந் ட்பான்; என் ைடய

மக்களின் ைறயி தல் என்னிடத்தில் வந்

எட் னதால், நான் அவர்கைள ஏக்கத்ேதா

பார்த்ேதன் என் ெவளிப்ப த்தியி ந்தார். ௧௭

சா ேவல் ச ைலக்கண்டேபா , ெயேகாவா

அவனிடத்தில்: இேதா, நான் உனக் ச்

ெசால் யி ந்த மனிதன் இவேன; இவன்தான்

என் ைடய மக்கைள ஆ வான் என்றார்.

௧௮ ச ல் ந வாச ேல சா ேவ டத்தில்

வந் : ஞானதி ஷ் க்காரன் எங்ேக,

ெசால் ம் என் ேகட்டான். ௧௯ சா ேவல்

ச க் ப் பதிலாக: ஞானதி ஷ் க்காரன்

நான்தான்; எனக் ன்ேன ேமைடயின்ேமல்

ஏற ப்ேபா; ங்கள் இன்ைறக் என்ேனா

சாப்பிடேவண் ம்; நாைளக்காைல நான்

உன் ைடய இ தயத்தில் உள்ள

எல்லாவற்ைற ம் உனக் அறவித் ,

உன்ைன அ ப்பிவி ேவன். ௨0 ன்

நாைளக் ன்ேன காணாமல்ேபான
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க ைதகைளப்பற்ற க் கவைலப்படேவண்டாம்;

அைவகள் கண் பி க்கப்பட்ட ; இைதத்

தவிர எல்லா இஸ்ரேவ ன் வி ப்பம் யாைர

நா கிற ? உன்ைன ம் உன் ைடய

ட்டார்கள் அைனவைர ம் அல்லவா?

என்றான். ௨௧ அப்ெபா ச ல் பதிலாக:

நான் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களிேல

சிற தான ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தான்

அல்லவா? ெபன்ய ன் ேகாத்திரத் க்

ம்பங்களிெலல்லாம்என் ைடய ம்பம்

அற்பமான அல்லவா? ர் இப்ப ப்பட்ட

வார்த்ைதைய என்னிடத்தில் ெசால்வ

ஏன் என்றான். ௨௨ சா ேவல் ச ைல ம்

அவ ைடய ேவைலக்காரைன ம் உண

அைறக் ள் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

அவர்கைளஅைழக்கப்பட்டவர்க க் ள்ேள

தைலைமயான இடத்திேல ைவத்தான்;

அைழக்கப்பட்டவர்கள் ஏறக் ைறய 30

ேபராக இ ந்தார்கள். ௨௩ பின் சா ேவல்

சைமயற்காரைனப் பார்த் : நான் உன் ைடய

ைகயிேல ஒ பங்ைகக் ெகா த் ைவத்ேதேன,

அைதக் ெகாண் வந் ைவ என்றான்.

௨௪ அப்ெபா சைமயற்காரன், ஒ

ன்னந்ெதாைடைய ம், அதேனா

இ ந்தைத ம் எ த் க்ெகாண் வந்

அைத ச க் ன்பாக ைவத்தான்;

அப்ெபா சா ேவல்: இேதா, இ உனக்காக

ைவக்கப்பட்ட , இைத உனக் ன்பாக

ைவத் ச் சாப்பி ; நான் மக்கைளவி ந்திற்
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அைழத்த தல், இ வைரக் ம் இ

உனக்காக ைவக்கப்பட் ந்த என்றான்;

அப்ப ேய ச ல் அன்ைறயதினம்

சா ேவேலா சாப்பிட்டான். ௨௫ அவர்கள்

ேமைடயி ந் பட்டணத்திற்

இறங்கிவந்தபின் ,அவ ைடயேமல் ட் ேல

ச ேலா ேபசிக்ெகாண் ந்தான். ௨௬

அவர்கள் அதிகாைல கிழக் ெவ க்கிற

ேநரத்தில் எ ந்தி ந்தேபா , சா ேவல்

ச ைல ேமல் ட் ன்ேமல் அைழத் : நான்

உன்ைன அ ப்பிவி ம்ப ஆயத்தப்ப

என்றான்; ச ல் ஆயத்தப்பட்டேபா ,

அவ ம் சா ேவ ம் இ வ மாக ெவளிேய

றப்பட்டார்கள். ௨௭அவர்கள் பட்டணத்தின்

கைடசிவைர இறங்கிவந்தேபா , சா ேவல்

ச ைலப் பார்த் : ேவைலக்காரைன நமக்

ன்ேன நடந் ேபாகச் ெசால் என்றான்;

அப்ப ேய அவன் நடந் ேபானான்;

இப்ெபா நான் ேதவ ைடயவார்த்ைதைய

உனக் த் ெதரிவிக் ம்ப , சற் இங்ேக நில்

என்றான்.

௧0

அப்ெபா சா ேவல்ைதலக் ப்பிைய

எ த் , அவ ைடய தைலயின்ேமல்

ஊற்ற , அவைன த்தம ட் : ெயேகாவா

உன்ைனத் தம் ைடய தந்தரத்தின்ேமல்

தைலவனாகஅபிேஷகம்ெசய்தார் அல்லவா? ௨

இன்ைறக் என்ைனவிட் ப் ேபாகிறேபா ,

ெபன்ய ன் எல்ைலயான ெசல்சாகில்

ராேக ன் கல்லைறக் அ கில் இரண்
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மனிதர்கைளக் காண்பாய்; அவர்கள்

உன்ைனப் பார்த் : ேதடப்ேபானக ைதகள்

கண் பி க்கப்பட்ட ; இேதா, உன் தகப்பன்

க ைதகைளப்பற்றய கவைலையவிட் ,

உங்க க்காக கவைலப்பட் , என் மக க்காக

என்ன ெசய்ேவன்? என்கிறான் என்

ெசால்வார்கள். ௩ அந்த இடத்ைதவிட்

அப் றம் கடந் ேபாய், தாேபாரி ள்ள

சம மயிேல ேச ம்ேபா , ேதவைனப்

பணி ம்ப ெபத்ேத க் ப் ேபாகிற

ன் மனிதர்கள் அங்ேக உன்ைனக்

கண் சந்திப்பார்கள்; ஒ வன் ன்

ஆட் க் ட் கைள ம், இன்ெனா வன் ன்

அப்பங்கைள ம், ேவெறா வன் திராட்ைச

ரச ள்ளஒ ேதால்ைப ம் ெகாண் வந் , ௪

உன் ைடய கெசய்திையவிசாரித் , உனக்

இரண் அப்பங்கைளக் ெகா ப்பார்கள்;

அைவகைள அவர்கள் ைகயிேல

வாங்கேவண் ம். ௫பின் ெப ஸ்தர்களின்

காம் இ க்கிற ேதவ ைடய மைலக் ப்

ேபாவாய்; அங்ேக பட்டணத்திற் ள்

வ ம்ேபா , ேமைடயி ந் இறங்கி

வ கிற ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்ைதச்

சந்திப்பாய்; அவர்க க் ன்பாகத் தம் ம்,

ேமள ம், நாக ர ம், ரமண்டல ம் ேபா ம்;

அவர்கள் ர்க்கதரிசனம் ெசால்வார்கள். ௬

அப்ெபா ெயேகாவா ைடயஆவி உன்ேமல்

இறங் வார்; அவர்கேளா ர்க்கதரிசனம்

ெசால் , ேவ மனிதனாவாய். ௭ இந்த
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அைடயாளங்கள் உனக் ேநரி ம்ேபா ,

ேநரத்திற் ஏற்றப ெசய்; ேதவன் உன்ேனா

இ க்கிறார். ௮ எனக் ன்ேன கில்கா க்

இறங்கிப்ேபா; சர்வாங்க தகனப கைள ம்

சமாதானப கைள ம் ெச த் ம்ப , நான்

உன்னிடத்தில் வ ேவன்; நான் உன்னிடத்தில்

வந் , ெசய்யேவண் யைத உனக்

அறவிக் ம்வைர, ஏ நாட்கள் காத்தி

என்றான். ௯ அவன் சா ேவைலவிட் ப்

ேபா ம்ப தி ம்பினேபா , ேதவன்அவ க்

ேவ இ தயத்ைதக் ெகா த்தார்; அந்த

அைடயாளங்கள் எல்லாம்அன்ைறயதினேம

நடந்த . ௧0 அவர்கள் அந்த மைலக்

வந்தேபா , இேதா, ர்க்கதரிசிகளின் ட்டம்

அவ க் எதிராக வந்த ; அப்ெபா

ேதவ ைடயஆவிஅவன்ேமல்இறங்கியதால்,

அவ ம் அவர்க க் ள்ேள ர்க்கதரிசனம்

ெசான்னான். ௧௧அதற் ன்ேன அவைன

அற ந்தவர்கள் எல்ேலா ம் அவன்

ர்க்கதரிசிகேளா ந் , ர்க்கதரிசனம்

ெசால்கிறைதப் பார்த்தேபா : சின் மக க்

வந்த என்ன? ச ம் ர்க்கதரிசிகளில்

ஒ வேனா? என் அந்த மக்கள் ஒ வ க்

ஒ வர் ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௧௨

அதற் அங்ேக இ க்கிறவர்களில் ஒ வன்:

இவர்க க் த் தகப்பன் யார் என்றான்;

ஆதலால் ச ம் ர்க்கதரிசிகளில் ஒ வேனா?

என்ப பழெமாழயான . ௧௩ அவன்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் ந்தபின் ,
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ேமைடயின்ேமல் வந்தான். ௧௪அப்ெபா

ச ைடய சிறய தகப்பன்: ங்கள் எங்ேக

ேபா ர்கள் என் அவைன ம்அவ ைடய

ேவைலக்காரைன ம் ேகட்டான். அதற்

அவன்: நாங்கள் க ைதகைளத் ேதடப்ேபாய்,

அைவகைள எங் ம் காணாததால்,

சா ேவ டத்திற் ப் ேபாேனாம் என்றான். ௧௫

அப்ெபா ச ைடய சிறய தகப்பன்:

சா ேவல் உங்க க் ச் ெசான்ன என்ன?

அைதச் ெசால் என்றான். ௧௬ ச ல் தன்

சிறய தகப்பைனப் பார்த் : க ைதகள்

கண் பி க்கப்பட்ட என் எங்க க்

ெவளிப்பைடயாக ெசான்னார் என்றான்;

ஆனா ம் ராஜ்ஜய காரியத்ைதப்பற்ற ச்

சா ேவல் ெசான்னைத அவ க்

அறவிக்கவில்ைல. ௧௭ சா ேவல் மக்கைள

மஸ்பாவிேல ெயேகாவாவிடத்தில்

வரவைழத் , ௧௮ இஸ்ரேவல் மக்கைளப்

பார்த் : இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால்கிற என்னெவன்றால், நான்

இஸ்ரேவைலஎகிப்தி ந் றப்படச்ெசய்த,

உங்கைள எகிப்தியர்களின் ைகக் ம்,

உங்கைளத் ன்பப்ப த்தின எல்லா

ராஜாக்களின் ைகக் ம் ட் விட்ேடன்.

௧௯ ங்கேளா உங்க ைடய எல்லாத்

ங் க க் ம் ெந க்கங்க க் ம் உங்கைள

ட் இரட்சித்த உங்கள் ேதவைன இந்த

நாளிேல றக்கணித் , ஒ ராஜாைவ

எங்க க் ஏற்ப த் ம் என் அவரிடத்தில்
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ேகட் க்ெகாண் ர்கள்; இப்ெபா

ெயேகாவா க் ன்பாக உங்கள்

ேகாத்திரத்தின் ப ம், வம்சங்களின்ப ம்

வந் நில் ங்கள் என்றான். ௨0 சா ேவல்

இஸ்ரேவ ன் ேகாத்திரங்கைளெயல்லாம்

அ கில் வரச்ெசய்தபின் ெபன்ய னின்

ேகாத்திரத்தின்ேமல் ட் வி ந்த . ௨௧அவன்

ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்ைத அதி ைடய

ம்பங்களின்ப அ கில் வரச்ெசய்தபின் ,

மாத்திரி ம்பத்தின்ேம ம், அதிேல

சின் மகனான ச ன்ேம ம், ட்

வி ந்த ; அவைனத் ேத னேபா , அவன்

காணவில்ைல. ௨௨ அவன் இனி இங்ேக

வ வானா என் அவர்கள் தி ம்பக்

ெயேகாவாவிடத்தில் விசாரித்தேபா : இேதா,

அவன் ெபா ட்கள் ைவக்கிற இடத்திேல

ஒளிந் ெகாண் க்கிறான் என் ெயேகாவா

ெசான்னார். ௨௩அப்ெபா அவர்கள் ஓ ,

அங்ேகயி ந் அவைனஅைழத் க்ெகாண்

வந்தார்கள்; அவன் மக்கள் ந ேவ வந்

நின்றேபா , எல்லா மக்க ம் அவ ைடய

ேதாளிற் ழ் இ ந்தார்கள். இவன்அவர்கைள

விட உயர ள்ளவனாயி ந்தான். ௨௪

அப்ெபா சா ேவல் எல்லா மக்கைள ம்

பார்த் : ெயேகாவாெதரிந் ெகாண்டவைனப்

பா ங்கள், எல்லா மக்க க் ள் ம்

அவ க் ச் சமமானவன்இல்ைலஎன்றான்;

அப்ெபா மக்கள் எல்ேலா ம் ஆர்ப்பரித் :

ராஜா வாழ்க என்றார்கள். ௨௫ சா ேவல்
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ராஜ்ஜய ைறையமக்க க் த் ெதரிவித் ,

அைதஒ த்தகத்தில் எ தி, ெயேகாவா க்

ன்பாக ைவத் , மக்கைளெயல்லாம்

அவரவர் ட் க் அ ப்பிவிட்டான். ௨௬

ச ம் கிபியாவி க்கிற தன் ட் க் ப்

ேபானான்; இரா வத்தில் ேதவன் எவர்கள்

மனைதத் ண் னாேரா, அவர்க ம்

அவேனா ேபானார்கள். ௨௭ ஆனா ம்

சில பயனற்ற மக்கள்: இவனா நம்ைமக்

காப்பாற்றப்ேபாகிறவன் என் ெசால் ,

அவ க் க் காணிக்ைக ெகாண் வராமல்

அவைன அசட்ைடெசய்தார்கள்; அவேனா

கா ேகட்காதவைனப்ேபாலஇ ந்தான்.

௧௧

அந்தக் காலத்தில் நாகாஸ் என் ம்

அம்ேமானியன் வந் , ேலயாத்தி க்கிற

யாேபைச ற் ைகயிட்டான்; அப்ெபா

யாேபசின் மனிதர்கள் எல்ேலா ம்

நாகாைச ேநாக்கி: எங்கேளா

உடன்ப க்ைகெசய் ெகாள்; அப்ெபா

உமக் பணிவிைட ெசய்ேவாம் என்றார்கள். ௨

அதற் அம்ேமானியனாகிய நாகாஸ்:

நான் உங்கள் ஒவ்ெவா வ ைடய வல

கண்ைண ம் பி ங்கி, இதினாேல

இஸ்ரேவல் எல்லாவற்ற ன்ேம ம்

நிந்ைதவரெசய்வேத நான் உங்கேளா ெசய் ம்

உடன்ப க்ைகஎன்றான். ௩அதற் யாேபசின்

ப்பர்கள்: நாங்கள் இஸ்ரேவல் நாெடங் ம்

வர்கைள அ ப் ம்ப யாக, ஏ நாள்

எங்க க் த் தவைணெகா ம், எங்கைள
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காப்பாற் கிறவர்கள் இல்லாவிட்டால்,

அப்ெபா உம்மடத்தில் வ ேவாம்

என்றார்கள். ௪அந்தத் வர்கள் ச ன்

ஊராகிய கிபியாவிேலவந் , மக்களின் கா

ேகட்கஅந்தச் ெசய்திகைளச் ெசான்னார்கள்;

அப்ெபா மக்கெளல்ேலா ம் சத்தம ட்

அ தார்கள். ௫ இேதா, ச ல் மா களின்

பின்னாேல வய ந் வந் , மக்கள்

அ கிற காரணம் என்ன என் ேகட்டான்;

யாேபசின் மனிதர்கள் ெசால் யெசய்திகைள

அவ க் த் ெதரிவித்தார்கள். ௬ச ல் இந்தச்

ெசய்திகைளக் ேகட்ட டேன, ேதவ ைடய

ஆவி அவன்ேமல் இறங்கியதால் அவன்

மக ம் ேகாபப்பட் , ௭ அவன் இரண்

எ கைளப் பி த் , ண் த் அந்தத்

வர்களின் ைகயிேல ெகா த் ,

இஸ்ரேவ ன் நா க க்ெகல்லாம்

அ ப்பி: ச ல் மற் ம் சா ேவ ன்

பின்ெசல்லாதவன் எவேனா, அவ ைடய

மா க க் இப்ப ேய ெசய்யப்ப ம் என்

ெசால் ய ப்பினான்; அப்ெபா

ெயேகாவாவால் உண்டான பயங்கரம்

மக்களின்ேமல் வந்ததால், ஒ மனப்பட் ப்

றப்பட் வந்தார்கள். ௮ அவர்கைளப்

ேபேசக்கிேல கணக்கிட் ப் பார்த்தான்;

இஸ்ரேவல் மக்களில் ன் லட்சம்ேப ம்,

தா மனிதர்களில் ப்பதாயிரம்ேப ம்

இ ந்தார்கள். ௯அங்ேகவந்த வர்கைள

அவர்கள் பார்த் : நாைளக் ெவயில்
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ஏ கிறதற் ன்ேன உங்க க் ட் க்

கிைடக் ம் என் ேலயாத்தி க்கிற

யாேபசின் மனிதர்க க் ச் ெசால் ங்கள்

என்றார்கள்; வர்கள் வந் யாேபசின்

மனிதர்களிடத்தில் அைத அறவித்தார்கள்;

அதற் அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். ௧0

பின் யாேபசின் மனிதர்கள்: நாைளக்

உங்களிடத்தில் வ ேவாம், அப்ெபா

உங்கள் வி ப்பத்தின்ப எங்க க் ச்

ெசய் ங்கள் என்றார்கள். ௧௧ம நாளிேல ச ல்

மக்கைள ன் பைடகளாக பிரித் ,

வி யற்காைலயில் காம ற் ள் வந் ெவயில்

ஏ ம்வைரக் ம் அம்ேமானியர்கைள

றய த்தான்; தப்பினவர்களில் இ வர்

இ வராக ேசர்ந் ஓ ப்ேபாகாதப எல்ேலா ம்

சிதற ப்ேபானார்கள். ௧௨ அப்ெபா

மக்கள் சா ேவைலப் பார்த் : ச லா

நமக் ராஜாவாக இ க்கப்ேபாகிறவன்

என் ெசான்னவர்கள் யார்? அந்த

மனிதைன நாங்கள் ெகால் ம்ப

ஒப் க்ெகா ங்கள் என்றார்கள். ௧௩

அதற் ச் ச ல்: இன்ைறயதினம் ஒ வ ம்

ெகால்லப்படக் டா ; இன் ெயேகாவா

இஸ்ரேவலர்க க் ட்ைபக் ெகா த்தார்

என்றான். ௧௪ அப்ெபா சா ேவல்

மக்கைளப் பார்த் : நாம் கில்கா க் ப் ேபாய்,

அங்ேக ராஜாைவ ஏற்ப த் ேவாம் வா ங்கள்

என்றான். ௧௫அப்ப ேயமக்கள் எல்ேலா ம்

கில்கா க் ப் ேபாய், அந்த இடத்திேல
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ெயேகாவா க் ன்பாக ச ைல ராஜாவாக

ஏற்ப த்தி, அங்ேக ெயேகாவா க் ன்பாக

சமாதானப கைளச் ெச த்தி, அங்ேக ச ம்

இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் அைனவ ம் மக ம்

சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.

௧௨

அப்ெபா சா ேவல் இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவைர ம் பார்த் : இேதா, ங்கள்

எனக் ச் ெசான்னப ெயல்லாம்

உங்கள் ெசால்ைலக்ேகட் உங்க க்

ஒ ராஜாைவ ஏற்ப த்திேனன். ௨

இப்ேபா ம் இேதா, ராஜா உங்க க்

ன்பாக வாழ்ந் வ கிறார்; நாேனா

திர்வயதானவ ம் நைரத்தவ மாேனன்;

என் ைடயமகன்கள் உங்கேளா ப்பார்கள்;

நான் என் ைடய சி வய தல் இந்த

நாள்வைரக் ம் உங்க க் ன்பாக

வாழ்ந் வந்ேதன். ௩இேதா, நான் இ க்கிேறன்;

ெயேகாவா க் ன்பாக ம் அவர்

அபிேஷகம்ெசய் ைவத்தவ க் ன்பாக ம்

என்ைனக் ற த் ச் சாட்சி ெசால் ங்கள்; நான்

யா ைடய எ ைத எ த் க்ெகாண்ேடன்?

யா ைடயக ைதையஎ த் க்ெகாண்ேடன்?

யா க் அநியாயம்ெசய்ேதன்? யா க்

ங் ெசய்ேதன்? யார் ைகயில் லஞ்சம்

வாங்கிக்ெகாண் டனாக இ ந்ேதன்?

ெசால் ங்கள்; அப்ப இ க் மானால் அைத

உங்க க் த் தி ம்பக் ெகா ப்ேபன் என்றான்.

௪அதற் அவர்கள்: ர் எங்க க் அநியாயம்

ெசய்ய ம் இல்ைல; எங்க க் ங்
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ெசய்ய ம் இல்ைல; ஒ வர்ைகயி ம் ஒன் ம்

வாங்க ம் இல்ைல என்றார்கள். ௫அதற்

அவன்: ங்கள் என் ைடயைகயில் ஒன் ம்

கண் பி க்கவில்ைல என்பதற் க் ெயேகாவா

உங்க க் எதிராகச் சாட்சியாக இ க்கிறார்;

அவர்அபிேஷகம்ெசய்தவ ம்இன் அதற் ச்

சாட்சி என்றான்; அதற் அவர்கள்: அவர்

சாட்சிதான் என்றார்கள். ௬ அப்ெபா

சா ேவல் மக்கைளப் பார்த் : ேமாேச,

ஆேராைன, ஏற்ப த்தியவ ம், உங்கள்

ற்பிதாக்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தவ ம் ெயேகாவாேவ. ௭

இப்ெபா ம் ெயேகாவா உங்க க் ம்

உங்க ைடய ற்பிதாக்க க் ம் ெசய் வந்த

எல்லா தியான ெசய்ைககைளக் ற த் ம்,

நான் ெயேகாவா க் ன்பாக

உங்கேளா நியாயம் ேப ம்ப க் ங்கள்

நில் ங்கள். ௮ யாக்ேகா எகிப்திற்

ேபாயி க் ம்ேபா , உங்கள் ன்ேனார்கள்

ெயேகாவாைவப் பார்த் ைறயிட்டார்கள்,

அப்ெபா ெயேகாவா ேமாேசைய ம்,

ஆேராைன ம் அ ப்பினார்; அவர்கள்

உங்கள் ன்ேனார்கைள எகிப்தி ந்

அைழத் வந் ,அவர்கைளஇந்தஇடத்திேல

யி க்கச்ெசய்தார்கள். ௯ அவர்கள்

தங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

மறந் ேபாகிறேபா , அவர் அவர்கைள

ஆத்ேசாரின் பைடத்தைலவனாகிய

சிெசராவின் ைகயி ம், ெப ஸ்தர்களின்
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ைகயி ம், ேமாவாபிய ராஜாவின் ைகயி ம்

விற் ப்ேபாட்டார்; இவர்கள் அவர்க க்

விேராதமாக த்தம்ெசய்தார்கள். ௧0ஆைகயால்

அவர்கள் ெயேகாவாைவப் பார்த்

ைறயிட் : நாங்கள் ெயேகாவாைவவிட் ப்

பாகால்கைள ம் அஸ்தேராத்ைத ம்

வழபட்டதினாேல, பாவம்ெசய்ேதாம்;

இப்ேபா ம் எங்கள் எதிரிகளின் ைகக்

எங்கைள ட் வி ம்; இனி உம்ைம

வழப ேவாம் என்றார்கள். ௧௧அப்ெபா

ெயேகாவாெய பாகாைல ம், ேபதாைன ம்,

ெயப்தாைவ ம் சா ேவைல ம் அ ப்பி,

ங்கள் பயம ல்லாமல் யி க் ம்ப ச்

ற்ற ம் இ ந்த உங்கள் எதிரிகளின்

ைகக் ம்உங்கைள ங்கலாக்கி இரட்சித்தார்.

௧௨ அம்ேமான் மக்களின் ராஜாவாகிய

நாகாஸ் உங்க க் விேராதமாக வ கிறைத

ங்கள் கண்டேபா , உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ உங்க க் ராஜாவாக இ ந் ம்,

ங்கள் என்ைன ேநாக்கி: அப்ப யல்ல, ஒ

ராஜாஎங்கள்ேமல்ஆளேவண் ம்என் ர்கள்.

௧௩ இப்ெபா ம் ங்கள் ேவண் ம் என்

வி ம்பித் ெதரிந் ெகாண்ட ராஜா, இேதா,

இ க்கிறார்; இேதா, ெயேகாவா உங்க க் ஒ

ராஜாைவ ஏற்ப த்தினார். ௧௪ ங்கள்

ெயேகாவா ைடய வாக் க் விேராதமாகக்

கலகம்ெசய்யாமல் ெயேகாவா க் ப்

பயந் , அவ க் பணிவிைடெசய் ,

அவ ைடய சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப ந்தால்,
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ங்க ம் உங்கைள ஆ கிற ராஜா ம்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவப்

பின்பற் கிறவர்களாக இ ப் ர்கள். ௧௫

ங்கள் ெயேகாவா ைடய சத்தத்திற் க்

ழ்ப்ப யாமல், ெயேகாவா ைடயவாக் க்

எதிராக கலகம் ெசய்தால், ெயேகாவா ைடய

ைக உங்கள் ன்ேனார்க க் எதிராக

இ ந்த ேபால உங்க க் ம் எதிராக

இ க் ம். ௧௬இப்ெபா ெயேகாவாஉங்கள்

கண்க க் ன்பாகச் ெசய் ம் ெபரிய

காரியத்ைத நின் பா ங்கள். ௧௭ இன்

ேகா ைம அ வைடயின் நாள் அல்லவா?

ங்கள்உங்க க் ஒ ராஜாைவக் ேகட்டதால்,

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ச் ெசய்த

உங்க ைடய ங் ெபரியெதன் ங்கள்

பார்த் உண ம்ப , நான் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய்ேவன்;அப்ெபா

இ ழக்கங்கைள ம் மைழைய ம்

கட்டைளயி வார் என் ெசால் , ௧௮

சா ேவல் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம்ெசய்தான்; அன்ைறயதினேம

ெயேகாவா இ ழக்கங்கைள ம் மைழைய ம்

கட்டைளயிட்டார்; அப்ெபா மக்கள்

எல்ேலா ம் ெயேகாவா க் ம் சா ேவ க் ம்

ம க ம் பயந் ; ௧௯ சா ேவைலப்

பார்த் : நாங்கள் சாகாதப உம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாவிடத்தில் உம் ைடய

அ யா க்காக விண்ணப்பம் ெசய் ம்;

நாங்கள் ெசய்த எல்லாப் பாவங்கேளா ம்
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எங்க க் ஒ ராஜா ேவண் ம் என் ேகட்ட

இந்தப் பாவத்ைத ம் ேசர்த் க்ெகாண்ேடாம்

என் மக்கள் எல்ேலா ம் ெசான்னார்கள்.

௨0 அப்ெபா சா ேவல் மக்கைளப்

பார்த் : பயப்படா ர்கள்; ங்கள்

இந்தத் ங்ைகெயல்லாம் ெசய் ர்கள்;

ஆனா ம் ெயேகாவாைவ விட் ப்

பின்வாங்காமல் ெயேகாவாைவஉங்கள்

இ தயத்ேதா ம் ெதா ெகாள் ங்கள். ௨௧

பயனற்ற ம், வி விக்க யாத மாக

இ க்கிற ெவ ைமயானைவகைளப்

பின்பற் ம்ப தி ம்பா ர்கள்; அைவகள்

ணானைவகேள. ௨௨ெயேகாவாஉங்கைளத்

தம் ைடய மக்களாக்கிக்ெகாள்வதற்

பிரியமானதால், ெயேகாவா தம் ைடய

ேமன்ைமயான நாமத்தினிம த்தம் தம

மக்கைளக் ைகவிடமாட்டார். ௨௩ நா ம்

உங்க க்காக விண்ணப்பம் ெசய்யாமல்

இ ந்தால் ெயேகாவா க் எதிராகப்

பாவம் ெசய்கிறவனாக இ ப்ேபன்; அ

எனக் த் ரமாயி க்கட் ம்; நன்ைம ம்

சரியான மானவழையநான் உங்க க் ப்

ேபாதிப்ேபன். ௨௪ ங்கள் எப்ப ம்

ெயேகாவா க் ப் பயந் , உங்கள்

இ தயத்ேதா ம் உண்ைமயாய் அவைரச்

ெதா ெகாள்ளக்கட ர்கள்; அவர்

உங்களிடத்தில் எவ்வள மகிைமயான

காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்பைதச்

சிந்தித் ப்பா ங்கள். ௨௫ ங்கள் இன் ம்
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ங்ைகேய ெசய்தால், ங்க ம் உங்கள்

ராஜா ம்அழ ந் ேபா ர்கள் என்றான்.

௧௩

ச ல் அரசாட்சி ெசய் , ஒ

வ டமான ; அவன் இஸ்ரேவைல

இரண்டாம் வ டம் அரசாண்டேபா , ௨

இஸ்ரேவ ல் வாயிரம்ேபைரத் தனக்காகத்

ெதரிந் ெகாண்டான்; அவர்களில் 2,000

ேபர் ச ேலா ம க்மாசி ம் ெபத்ேதல்

மைலயி ம், 1,000 ேபர் ேயானத்தாேனா

ெபன்ய ன் நாட் ள்ள கிபியாவி ம்

இ ந்தார்கள்; மற்ற மக்கைள அவரவர்

டாரங்க க் அ ப்பிவிட்டான். ௩

ேயானத்தான் ேகபாவிேல காம ட் ந்த

ெப ஸ்தர்கைள றய த்தான்;

ெப ஸ்தர்கள்அைதக் ேகள்விப்பட்டார்கள்;

ஆகேவ, இைத எபிெரயர்கள் ேகட்கட் ம்

என் ச ல் ேதசெமங் ம் எக்காளம்

ஊதச்ெசய்தான். ௪ காம ட் ந்த

ெப ஸ்தர்கைளச் ச ல் றய த்தான்

என் ம், இஸ்ரேவலர்கள் ெப ஸ்தர்க க்

அ வ ப்பானார்கள் என் ம்,

இஸ்ரேவெலல்லாம் ேகள்விப்பட்டேபா ,

மக்கள் ச க் ப் பின்ெசல் ம்ப

கில்கா க் வரவைழக்கப்பட்டார்கள். ௫

ெப ஸ்தர்கள் இஸ்ரேவேலா த்தம்ெசய்ய

30,000 இரதங்கேளா ம், 6,000 திைர ரேரா ம்,

கடற்கைர மணைலப்ேபால எண்ணற்ற

மக்கேளா ம் வந் , ெபத்தாேவ க் க்

கிழக்கான ம க்மாசிேல காம ட்டார்கள். ௬
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அப்ெபா இஸ்ரேவலர்கள் தங்க க்

உண்டான இக்கட்ைட பார்த்தேபா , மக்கள்

தங்க க் உண்டான ெந க்கத்தினாேல

ெகபிகளி ம், ட்கா களி ம்,

கன்மைலகளி ம், கிண களி ம்,

ைககளி ம் ஒளிந் ெகாண்டார்கள். ௭

எபிெரயர்களில் சிலர் ேயார்தாைன ம்கடந் ,

காத் நாட் ற் ம் ேலயாத் ேதசத்திற் ம்

ேபானார்கள்; ச ேலா இன் ம் கில்கா ல்

இ ந்தான்; எல்லா மக்க ம் பயந்

அவ க் ப் பின்ெசன்றார்கள். ௮ அவன்

தனக் ச் சா ேவல் ற த்தகாலத்தின்ப

ஏ நாள்வைர காத்தி ந்தான்; சா ேவல்

கில்கா க் வரவில்ைல, மக்கள்

அவைன விட் ச் சிதற ப்ேபானார்கள். ௯

அப்ெபா ச ல்: சர்வாங்கதகனப ைய ம்

சமாதானப கைள ம் என்னிடத்தில்

ெகாண் வா ங்கள் என் ெசால் ,

சர்வாங்கதகனப ையச் ெச த்தினான்.

௧0 அவன் சர்வாங்கதகனப யிட்

க்கிறேபா , இேதா, சா ேவல்

வந்தான்; ச ல் அவைனச் சந்தித்

வரேவற்க அவ க் எதிராக ேபானான்.

௧௧ ர் ெசய்த என்ன என் சா ேவல்

ேகட்டதற் , ச ல்: மக்கள் என்ைனவிட் ச்

சிதற ப்ேபாகிறைத ம், ற த்த நாளில் ர்

வராதைத ம், ெப ஸ்தர்கள் ம க்மாசிேல

வந்தி க்கிறைத ம், நான் பார்த்ததினால்,

௧௨ கில்கா ல் ெப ஸ்தர்கள் எனக்
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விேராதமாகவந் வி வார்கள் என் ம், நான்

இன் ம் ெயேகாவா ைடய இரக்கத்ைதத்

ேதடவில்ைலஎன் ம் நிைனத் த் ணிந் ,

சர்வாங்க தகனப ையச் ெச த்திேனன்

என்றான். ௧௩ சா ேவல் ச ைலப் பார்த் :

ட்டாள் தனமாக ெசய் ர்; உம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா உமக் விதித்த

கட்டைளையக் ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபா ர்;

ைகக்ெகாண் ந்தால் ெயேகாவா

இஸ்ரேவ ன்ேமல் உம் ைடய ராஜ்ஜயத்ைத

என்ெறன் ம் உ திப்ப த் வார். ௧௪

இப்ேபாேதா உம் ைடயஆட்சி நிைலநிற்கா ;

ெயேகாவா தம் ைடய இ தயத்திற்

ஏற்ற ஒ மனிதைனத் தமக் த் ேத ,

அவைனக்ெயேகாவாதம் ைடயமக்கள்ேமல்

தைலவனாக இ க்கக் கட்டைளயிட்டார்;

ெயேகாவா உமக் விதித்த கட்டைளைய ர்

ைகக்ெகாள்ளவில்ைலேய என் ெசான்னான்.

௧௫ சா ேவல் எ ந் , கில்காைலவிட் ,

ெபன்ய ன் நாட் ள்ள கிபியா க் ப்

ேபானான்; ச ல் தன்ேனா இ க்கிற

மக்கைளக் கணக்ெக க்கிறேபா ,

ஏறக் ைறய 600 ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௬ ச ம்

அவ ைடய மகனான ேயானத்தா ம்

அவர்கேளா இ க்கிற மக்க ம்

ெபன்ய ன் நாட் ள்ள கிபியாவில்

இ ந் விட்டார்கள்; ெப ஸ்தர்கேளா

ம க்மாசிேல காம ட் ந்தார்கள். ௧௭

ெகாள்ைளக்காரர்கள் ெப ஸ்தர்களின்
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காம ந் ன் பைடகளாகப்

றப்பட் வந்தார்கள்; ஒ பைட ஒப்ரா

வழயாய்ச் வால் நாட் ற் ேநராகப்ேபான .

௧௮ ேவெறா பைடெபத்ெதாேரான் வழயாகப்

ேபான ; ேவெறா பைட வனாந்தரத்தில்

இ க்கிற ெசேபா ம ன் பள்ளத்தாக் க்

எதிரான எல்ைலவழயாகப் ேபான . ௧௯

எபிெரயர்கள் பட்டயங்கைள ம்ஈட் கைள ம்

உண்டாக்காதப ப் பார்த் ெகாள்ள ேவண் ம்

என் ெப ஸ்தர்கள் ெசால் யி ந்ததால்,

இஸ்ரேவல் ேதசத்தில் எங் ம் ஒ

ெகால்ல ம் காணப்படவில்ைல. ௨0

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம் அவரவர்

தங்கள் கலப்ைபகளின் இ ம் கைள ம்,

தங்கள் மண்ெவட் கைள ம், தங்கள்

ேகாடரிகைள ம், தங்கள் கடப்பாைரகைள ம்

ட் க் ர்ைமயாக் வதற் ,

ெப ஸ்தர்களிடத்திற் ப்ேபாகேவண் யதாக

இ ந்த . ௨௧ கடப்பாைரகைள ம்,

மண்ெவட் கைள ம், ன் ள்ள

ஆ தங்கைள ம், ேகாடரிகைள ம், கதிர்

அரிவாைள ம் ர்ைமயாக் வதற் அரங்கள்

மாத்திரம் அவர்களிடத்தில் இ ந்த . ௨௨

த்தநாள் வந்தேபா , ச க் ம் அவ ைடய

மகனான ேயானத்தாைன ம் தவிர, ச ேலா ம்

ேயானத்தாேனா ம் இ க்கிற மக்களில்

ஒ வர் ைகயி ம் பட்டய ம் ஈட் ம்

இல்லாமல் இ ந்த . ௨௩ ெப ஸ்தர்களின்
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காம் ம க்மாசி ந் ேபாகிற வழவைர

பரவியி ந்த .

௧௪

ஒ நாள் ச ன் மகனான

ேயானத்தான் தன் ைடய ஆ ததாரியான

வா பைனப்பார்த் : நமக் எதிராகஅந்தப்

பக்கத்தில் இ க்கிற ெப ஸ்தர்களின்

காம ற் ேபாேவாம்வாஎன் ெசான்னான்;

அைத அவன் தன் ைடய தகப்ப க்

அறவிக்கவில்ைல. ௨ ச ல் கிபியாவின்

கைடசி ைனயாகிய ம க்ேரானிேல ஒ

மா ைளமரத்தின் ழ் இ ந்தான்; அவேனா

இ ந்த மக்கள் ஏறக் ைறய 600 ேபராக

இ ந்தார்கள். ௩ ேலாவிேலெயேகாவா ைடய

ஆசாரியனாயி ந்த ஏ யின் மகனான

பிெனகா க் ப் பிறந்த இக்கேபாத்தின்

சேகாதர ம், அகி பின் மக மாகிய அகியா

என்பவன் ஏேபாத்ைத அணிந்தி ந்தான்;

ேயானத்தான் ேபானைத மக்கள்

அறயாமல் இ ந்தார்கள். ௪ ேயானத்தான்

ெப ஸ்தர்களின் காம ற் ேபாகப்பார்த்த

வழகளின் ந ேவ, இந்தப் பக்கம் ஒ

ெசங் த்தான பாைற ம், அந்தப் பக்கம் ஒ

ெசங் த்தானபாைற ம் இ ந்த ; ஒன் க் ப்

ேபாேசஸ் என் ெபயர், மற்ெறான் க் ச் ேசேன

என் ெபயர். ௫அந்தப் பாைறகளில் ஒன்

வடக்ேக ம க்மா க் எதிராக ம், மற்ெறான்

ெதற்ேக கிபியா க் எதிராக ம் இ ந்த . ௬

ேயானத்தான் தன்ஆ ததாரியானவா பைன

பார்த் : வி த்தேசதனம்இல்லாதவர்க ைடய
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அந்த காம ற் ப் ேபாேவாம் வா; ஒ ேவைள

ெயேகாவா நமக்காக ஒ காரியம்

ெசய்வார்; அேநகம் ேபைரக்ெகாண்ேடா,

ெகாஞ்சம்ேபைரக்ெகாண்ேடா, இரட்சிக்கக்

ெயேகாவா க் த் தைடயில்ைலஎன்றான். ௭

அப்ெபா அவ ைடய ஆ ததாரி

அவைனப் பார்த் : உம் ைடயஇ தயத்தில்

இ க்கிறப ெயல்லாம் ெசய் ம்; அப்ப ேய

ேபாங்கள்; இேதா, உம் ைடய மனதிற்

ஏற்றப நா ம் உம்ேமா வ கிேறன்

என்றான். ௮ அதற் ேயானத்தான்: இேதா,

நாம் கடந் , அந்த மனிதரிடத்திற் ப்

ேபாகிறவர்கள்ேபால அவர்க க் நம்ைமக்

காண்பிப்ேபாம். ௯நாங்கள்உங்களிடத்திற்

வ ம் வைர நில் ங்கள் என் நம்ேமாேட

ெசால்வார்களானால், நாம்அவர்களிடத்திற்

ஏற ப்ேபாகாமல், நம் ைடய நிைலயிேல

நிற்ேபாம். ௧0எங்களிடத்திற் ஏற வா ங்கள்

என் ெசால்வார்களானால், ஏற ப்ேபாேவாம்;

ெயேகாவா அவர்கைள நம் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; இ நமக் அைடயாளம்

என்றான். ௧௧அப்ப ேயஅவர்கள்இ வ ம்

ெப ஸ்தர்களின் காம ற் ன் தங்கைளக்

காண்பித்தார்கள்;அப்ெபா ெப ஸ்தர்கள்:

இேதா, எபிெரயர்கள் ஒளிந் ெகாண் ந்த

ழகைளவிட் ப் றப்ப கிறார்கள்

என் ெசால் , ௧௨ காம ல் இ க்கிற

மனிதர்கள் ேயானத்தாைன ம்அவ ைடய

ஆ ததாரிைய ம் பார்த் : எங்களிடத்திற்
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ஏறவா ங்கள், உங்க க் ப் த்தி

கற்பிப்ேபாம் என்றார்கள்; அப்ெபா

ேயானத்தான் தன் ஆ ததாரிையப்

பார்த் : என் பின்னாேல ஏற வா,

ெயேகாவா அவர்கைள இஸ்ரேவ ன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார் என் ெசால் ,

௧௩ ேயானத்தான் தன் ைககளா ம் தன்

கால்களா ம் தவழ்ந் ஏறனான்;

அவ ைடய ஆ ததாரி அவ க் ப்

பின்னாேல ஏறனான்; அப்ெபா

அவர்கள் ேயானத்தா க் ன்பாக

ம ந் வி ந்தார்கள்; அவ ைடய

ஆ ததாரி ம் அவ க் ப் பின்னாேல

ெவட் க்ெகாண்ேடேபானான். ௧௪

ேயானத்தா ம் அவ ைடய ஆ ததாரி ம்

அ த்த அந்த ந்தின அ யிேல

ஏறக் ைறய 20 ேபர் அைர ஏர் நிலமான

விசாலத்திேல வி ந்தார்கள். ௧௫

அப்ெபா காம ம் ெவளியி ம், சகல

ஜனங்களி ம், திகில் உண்டாகி, காம ல்

இ ந்தவர்க ம் ெகாள்ைளயிடப்ேபான

ட்டத்தி ள்ளவர்க ங் டத் திகில்

அைடந்தார்கள்; ம ம் அதிர்ந்த ; அ

ேதவனால் உண்டான திகிலாயி ந்த . ௧௬

ெபன்ய ன் நாட் ள்ள கிபியாவிேல

ச க் இ ந்த இர க்காவலர்கள் பார்த் :

இேதா, அந்த ஏராளமான ட்டம் கைலந் ,

அங் ம் இங் ம் ஓ வைதக் கண்டார்கள். ௧௭

அப்ெபா ச ல் தன்ேனா இ க்கிற
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மக்கைளப் பார்த் : நம்மடத்தி ந்

ேபானவர்கள் யார் என் கணக்ெக ங்கள்

என்றான்; அவர்கள் கணக்ெக க்கிறேபா ,

இேதா, ேயானத்தா ம் அவ ைடய

ஆ ததாரி ம் அங்ேக இல்ைல என்

கண்டார்கள். ௧௮ அப்ெபா ச ல்

அகியாைவேநாக்கி: ேதவ ைடயெபட் ையக்

ெகாண் வா என்றான்; ேதவ ைடயெபட்

அந்த நாட்களில் இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தில்

இ ந்த . ௧௯இப்ப ச் ச ல்ஆசாரியேனாேட

ேப ம்ேபா , ெப ஸ்தர்களின் காம ல்

உண்டான கலகம் வரவர அதிகரித்த ;

அப்ெபா ச ல் ஆசாரியைனப் பார்த் :

இ க்கட் ம் என்றான். ௨0 ச ம்

அவேனா ந்த மக்க ம் ட்டம் ப்

ேபார்க்களத்திற் ப் ேபானார்கள்; ஒ வர்

பட்டயம்ஒ வ க் எதிராகஇ ந்தப யால்

மகா ழப்பம் உண்டான . ௨௧இதற் ன்

ெப ஸ்தர்க டன் அவர்கேளா

காம ேல திரிந் வந்த எபிெரயர்க ம்,

ச ேலா ம் ேயானத்தாேனா ம்

இ க்கிற இஸ்ரேவலர்கேளா

ேசர்ந் ெகாண்டார்கள். ௨௨ எப்பிரா ம்

மைலகளில் ஒளிந் ெகாண் ந்த எல்லா

இஸ்ரேவலர்க ம் ெப ஸ்தர்கள்

தப்பிேயா கிறைதக் ேகள்விப்பட்டேபா ,

த்தத்திேல அவர்கைள ெந ங்கித்

ெதாடர்ந்தார்கள். ௨௩ இப்ப க் ெயேகாவா

அன்ைறயதினம் இஸ்ரேவைல இரட்சித்தார்;
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அந்த த்தம் ெபத்தாேவன் வைர நடந்த .

௨௪ இஸ்ரேவலர்கள் அன்ைறயதினம்

ம ந்த வ த்தம் அைடந்தார்கள்; நான்

என் எதிரிகைள பழவாங்கேவண் ம்,

மாைலவைரக் ம் ெபா க்காமல் எவன்

சாப்பி கிறாேனா, அவன் சபிக்கப்பட்டவன்

என் ச ல் மக்க க் ஆைணயிட் ச்

ெசால் யி ந்தப யால், மக்களில் ஒ வ ம்

ெகாஞ்சம் ட சாப்பிடாதி ந்தார்கள். ௨௫

எல்லா இரா வ மக்கள் எல்ேலா ம் ஒ

காட் ேல வந்தார்கள்; அங்ேக நிலத்திேல

ேதன் கட் யி ந்த . ௨௬ மக்கள்

காட் ேல வந்தேபா , இேதா, ேதன்

ஒ கிக்ெகாண் ந்த ; ஆனா ம் ஒ வ ம்

அைதத் தன் ைகயினாேல ெதாட் த் தன்

வாயில் ைவக்கவில்ைல; மக்கள் அந்த

ஆைணயினிம த்தம் பயப்பட்டார்கள். ௨௭

ேயானத்தான் தன் தகப்பன் மக்க க்

ஆைணயிட்டைதக் ேகள்விப்படவில்ைல;

அவன் தன்ைகயி ந்த ேகாைல ட் ,அதின்

னியினாேல ேதன் ட்ைடக் த்தி, அைத

எ த் த் தன் வாயிேல ேபாட்டான்; அதினால்

அவ ைடய கண்கள் ெதளிந்த . ௨௮

அப்ெபா ஜனங்களில் ஒ வன்: இன்ைறக்

சாப்பி கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்

உம் ைடய தகப்பனார் மக்க க் உ தியாய்

ஆைணயிட் க்கிறார்; ஆகேவ மக்கள்

கைளத்தி க்கிறார்கள் என்றான். ௨௯

அப்ெபா ேயானத்தான்: என் தகப்பன்
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ேதசத்தின் மக்கைளக் கலங்கச்ெசய்தார்: நான்

இந்தத் ேதனிேல ெகாஞ்சம் சிபார்த்ததில், என்

கண்கள் ெதளிந்தைதப் பா ங்கள். ௩0

இன்ைறயதினம் மக்கள் தங்க க் அகப்பட்ட

தங்கள் எதிரிகளின் ெகாள்ைளயிேல ஏதாவ

சாப்பிட் ந்தால், எத்தைனநலமாயி க் ம்;

ெப ஸ்த க் ள் உண்டான ப ெகாைல

மக ம் அதிகமாயி க் ேம என்றான். ௩௧

அவர்கள் அன்ைறயதினம் ம க்மாசி ந்

ஆயேலான் வைர ெப ஸ்தர்கைள

றய த்தேபா , மக்கள் மக ம்

கைளத்தி ந்தார்கள். ௩௨அப்ெபா மக்கள்

ெகாள்ைளயின்ேமல்பாய்ந் ,ஆ கைள ம்,

மா கைள ம், கன் க் ட் கைள ம்

பி த் , தைரயிேல ேபாட் அ த் ,

இரத்தத்ேதா ம் சாப்பிட்டார்கள். ௩௩

அப்ெபா , இேதா, இரத்தத்ேதா

இ க்கிறைத சாப்பிட்டதால் மக்கள்

ெயேகாவா க் எதிராக பாவம் ெசய்கிறார்கள்

என் ச க் அறவித்தார்கள்;

அவன்: ங்கள் ேராகம்ெசய் ர்கள்;

இப்ேபாேத ஒ ெபரிய கல்ைல என்னிடம்

உ ட் க்ெகாண் வா ங்கள். ௩௪

ங்கள் மக்க க் ள்ேள ேபாய்,

இரத்தத்ேதா க்கிறைதச் சாப்பி வதால்,

ெயேகாவா க் எதிராக பாவம்

ெசய்யாதப க் , அவரவர் தங்கள் மாட்ைட ம்

அவரவர் தங்கள் ஆட்ைட ம் என்னிடத்தில்

ெகாண் வந் , இங்ேக அ த் , பின்
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சாப்பிடேவண் ம் என் அவர்க க் ச்

ெசால் ங்கள் என் கட்டைளயிட்டான்;

ஆகேவ, மக்கள் எல்ேலா ம் அவரவர்

தங்கள் மா கைள அன் இர தாங்கேள

ெகாண் வந் , அங்ேக அ த்தார்கள்.

௩௫ பின் ச ல் ெயேகாவா க் ஒ

ப டத்ைதக் கட் னான்; அ அவன்

ெயேகாவா க் க் கட் ன தலாவ

ப டம். ௩௬ அதற் ப்பின் ச ல்: நாம்

இந்த இரவிேல ெப ஸ்தர்கைளத்

ெதாடர்ந் ேபாய், காைலெவளிச்சமா ம்வைர

அவர்கைளக் ெகாள்ைளயிட் , அவர்களில்

ஒ வைர ம் தியாகைவக்காதி ப்ேபாமாக

என்றான். அதற் அவர்கள்: உம் ைடய

கண்க க் நலமானப ெயல்லாம் ெசய் ம்

என்றார்கள். ஆசாரியேனா: நாம் இங்ேக

ேதவனிடத்தில் ேசர்ேவாம் என்றான். ௩௭

அப்ப ேய: ெப ஸ்தர்கைளத் ெதாடர்ந்

ேபாகலாமா? அவர்கைள இஸ்ரேவ ன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப் ரா? என் ச ல்

ேதவனிடத்தில் விசாரித்தான்; அவர் அந்த

நாளிேல அவ க் பதில் ெசால்லவில்ைல.

௩௮ அப்ெபா ச ல்: மக்களின்

தைலவர்கேள, ங்கள் எல்ேலா ம் இங்ேக

ேசர்ந் வந் , இன் இந்தப் பாவம் எதினாேல

உண்டாயிற் என் பார்த் அற ங்கள். ௩௯

அ என் மகனான ேயானத்தானிடத்தில்

காணப்பட்டா ம், அவன் நிச்சயமாக

சாகேவண் ம் என் இஸ்ரேவைல இரட்சிக்கிற
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ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால்கிேறன் என்றான்; சகல

ஜனங்க க் ள் ம் ஒ வ ம் அவ க் ப்

பதில் ெசால்லவில்ைல. ௪0 அதற் ப்பின்

அவன் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி:

ங்கள் அந்தப்பக்கத்திேல இ ங்கள்;

நா ம் என் மகனான ேயானத்தா ம்

இந்தப்பக்கத்தில் இ ப்ேபாம் என்றான்; மக்கள்

ச ைலப்பார்த் : உம் ைடய கண்க க்

நலமானப ெசய் ம் என்றார்கள். ௪௧

அப்ெபா ச ல்இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைவ ேநாக்கி: நிதானமாய்க்

கட்டைளயிட் உண்ைமையவிளங்கச்ெசய் ம்

என்றான்; அப்ெபா ேயானத்தான்ேம ம்

ச ன்ேம ம் ட் வி ந்த , மக்கேளா

தப்பினார்கள். ௪௨ எனக் ம் என் மகனான

ேயானத்தா க் ம் ட் ப்ேபா ங்கள் என்

ச ல் ெசான்னேபா , ேயானத்தான்ேமல்

ட் வி ந்த . ௪௩ அப்ெபா ச ல்

ேயானத்தாைனப்பார்த் : ெசய்த என்ன?

எனக் ச் ெசால் என் ேகட்டான். அதற்

ேயானத்தான்: என் ைகயில் இ க்கிற

ேகா ன் னியினாேல ெகாஞ்சம் ேதன்

எ த் சிபார்த்ேதன்; அதற்காக நான்

சாகேவண் ம் என்றான். ௪௪ அப்ெபா

ச ல்: ேயானத்தாேன, சாகத்தான் ேவண் ம்;

இல்லாவிட்டால் ேதவன் எனக் அதற் ச்

சரியாக ம் அதற் அதிகமாக ம்

ெசய்யக்கடவர் என்றான். ௪௫மக்கேளா ச ைல
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பார்த் : இஸ்ரேவ ேல இந்தப் ெபரிய

இரட்சிப்ைபச் ெசய்த ேயானத்தான் ெகாைல

ெசய்யப்படலாமா?அ டா ;அவ ைடய

தைலயில் இ க்கிற ஒ ம் தைரயிேல

விழப்ேபாகிறதில்ைல என் ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ஆைணயிட் ச்

ெசால் கிேறாம்; ேதவன் ைண நிற்க

அவன் இன் காரியத்ைத நடப்பித்தான்

என்றார்கள்; அப்ப ேய ேயானத்தான்

சாகாதப , மக்கள்அவைனத் தப் வித்தார்கள்.

௪௬ ச ல் ெப ஸ்தர்கைள பின்ெதாடராமல்

தி ம்பிவிட்டான்; ெப ஸ்தர்க ம் தங்கள்

இடத்திற் ப் ேபாய்விட்டார்கள். ௪௭ இப்ப ச்

ச ல் இஸ்ரேவைல ஆ கிற ராஜ கத்ைதப்

ெபற் க்ெகாண் , ற்ற ம் இ க்கிற

தன் ைடய எல்லா எதிரிகளாகிய

ேமாவாபியர்க க் ம், அம்ேமான்

மக்க க் ம், ஏேதாமயர்க க் ம், ேசாபாவின்

ராஜாக்க க் ம், ெப ஸ்தர்க க் ம்

விேராதமாக த்தம்ெசய் , எவர்கள்ேமல்

பைடெய த்தாேனா, அவர்கைளெயல்லாம்

அடக்கினான். ௪௮ அவன் பலத் ,

அமேலக்கியர்கைள றய த் ,

இஸ்ரேவலர்கைளக் ெகாள்ைளயி கிற

எல்ேலா ைடய ைகக் ம் அவர்கைள

ட்ெட த்தான். ௪௯ ச க் இ ந்த

மகன்கள்: ேயானத்தான், இஸ்வி, மல்கி வா

என்பவர்கள் அவ ைடய இரண்

மகள்களில், த்தவள் ேபர் ேமராப்,
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இைளயவள் ேபர் காள். ௫0 ச ைடய

மைனவியின் ேபர் அகிேனாவாம், அவள்

அகிமாசின் மகள்;அவ ைடய ேசனாபதியின்

ெபயர் அப்ேனர், அவன் ச ைடய சிறய

தகப்பனாகிய ேநரின் மகன். ௫௧ ஸ் ச ன்

தகப்பன்; அப்ேனரின் தகப்பனாகிய ேநர்

ஆபிேய ன் மகன். ௫௨ ச ல் இ ந்த

நாெளல்லாம் ெப ஸ்தர்களின்ேமல்

க னமான த்தம் நடந்த ; ச ல் ஒ

பராக்கிரமசா ையேயா ஒ பலசா ையேயா

பார்க் ம்ேபா , அவர்கள் எல்ேலாைர ம்

தன்னிடம் ேசர்த் க்ெகாள் வான்.

௧௫

பின் சா ேவல் ச ைலப் பார்த் :

இஸ்ரேவலர்களாகிய தம் ைடய மக்கள்ேமல்

உம்ைம ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய்வதற் க்

ெயேகாவா என்ைன அ ப்பினாேர;

இப்ேபா ம் ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதகளின்

சத்தத்ைதக் ேக ம்: ௨ ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

இஸ்ரேவலர்கள் எகிப்தி ந் வந்தேபா ,

அமேலக் அவர்க க் வழமற த்த

ெசய்ைகைய மனதிேல ைவத்தி க்கிேறன்.

௩ இப்ேபா ம் ேபாய், அமேலக்ைகக்

ெகான் , அவ க் உண்டான

எல்லாவற்ைற ம் அழ த் அவன்ேமல்

இரக்கம் ைவக்காமல், ஆண்கைள ம்,

ெபண்கைள ம், பிள்ைளகைள ம்,

ழந்ைதகைள ம், மா கைள ம்,

ஆ கைள ம், ஒட்டகங்கைள ம்,



1 சா ேவல் 1186

க ைதகைள ம் ெகான் ேபா என்கிறார்

என் ெசான்னான். ௪ அப்ெபா ச ல்:

இைத மக்க க் அறயப்ப த்தி,

ெதலாயிம ேலஅவர்கைளகணக்ெக த்தான்;

அவர்கள் இரண் லட்சம் காலாட்க ம்,

தா மக்கள் பத்தாயிரம்ேப மாக

இ ந்தார்கள். ௫ ச ல் அமேலக் ைடய

பட்டணம் வைர வந் , பள்ளத்தாக்கிேல

காத்தி ந்தான். ௬ ச ல் ேகனியைர பார்த் :

நான் அமேலக்கியர்கேளா உங்கைள ம்

அழ க்காதப , ங்கள்அவர்கள் ந வி ந்

விலகிப்ேபாங்கள்; இஸ்ரேவல் எகிப்தி ந்

வந்தேபா , ங்கள்அவர்கள் எல்ேலா க் ம்

தையெசய் ர்கள் என்றான்; அப்ப ேய

ேகனியர்கள் அமேலக்கியர்களின்

ந வி ந் விலகிப்ேபானார்கள். ௭

அப்ெபா ச ல்: ஆவிலா வங்கி

எகிப்திற் எதிேரயி க்கிற க் ப்ேபா ம்

எல்ைல வைர இ ந்த அமேலக்கியர்கைள

றய த் , ௮அமேலக்கியர்களின் ராஜாவான

ஆகாைக உயிேரா பி த்தான்; மக்கள்

அைனவைர ம் ர்ைமயானபட்டயத்தாேல

ப ெகாைல ெசய்தான். ௯ ச ம்

மக்க ம் ஆகாைக ம், ஆ மா களில்

சிறந்தைவகைள ம்,ஆட் க் ட் கைள ம்,

நலமான எல்லாவற்ைற ம்,

அழ த் ப்ேபாட மனம ல்லாமல்

தப்பைவத் , அற்பமானைவக ம்

உதவாதைவக மான அைனத்ைத ம்
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ற்ற ம் அழ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௧0

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

சா ேவ க் உண்டாகி, அவர் ெசான்ன :

௧௧ நான் ச ைல ராஜாவாக்கிய

எனக் வ த்தமாக இ க்கிற ; அவன்

என்ைனவிட் த் தி ம்பி, என்வார்த்ைதகைள

நிைறேவற்றாமல் ேபானான் என்றார்;

அப்ெபா சா ேவல் மனம் வ ந்தி,

இர வ ம் ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பிட்டான். ௧௨ ம நாள் அதிகாைலயில்

சா ேவல் ச ைலச் சந்திக்கப்ேபானான்;

அப்ெபா ச ல் கர்ேம க் வந் ,

தனக் ஒ ெவற்ற ண் நாட் , பின் பல

இடங்களில் ெசன் கில்கா க் ப் ேபானான்

என் , சா ேவ க் அறவிக்கப்பட்ட . ௧௩

சா ேவல் ச னிடத்திற் ேபானான்; ச ல்

அவைன ேநாக்கி: ர் ெயேகாவாவால்

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவர்; ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதைய நிைறேவற்ற ேனன் என்றான். ௧௪

அதற் ச் சா ேவல்: அப்ப யானால் என்

கா களில் வி கிற ஆ களின் சத்த ம்,

எனக் க் ேகட்கிற மா களின் சத்த ம்

என்ன என்றான். ௧௫ அதற் ச் ச ல்:

அமேலக்கியர்களிடத்தி ந் அைவகைளக்

ெகாண் வந்தார்கள்; மக்கள்ஆ மா களில்

நலமானைவகைளஉம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் ப யி ம்ப க் த்

தப்பைவத்தார்கள்; மற்றைவகைள ற்ற ம்

அழ த் ப்ேபாட்ேடாம் என்றான். ௧௬
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அப்ெபா சா ேவல்: அந்தப் ேபச்ைச

வி ம், ெயேகாவா இந்த இரவில் எனக் ச்

ெசான்னைத உமக் அறவிக்கிேறன் என்

ச ேலாேட ெசான்னான். அவன்: ெசால் ம்

என்றான். ௧௭ அப்ெபா சா ேவல்: ர்

உம் ைடய பார்ைவக் ச் சிறயவராக

இ ந்தேபா அல்லேவா இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்க க் த் தைலவரா ர்; ெயேகாவா

உம்ைம இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம் ெசய்தாேர. ௧௮ இப்ேபா ம்

ெயேகாவா: ேபாய் அமேலக்கியர்களாகிய

அந்தப் பாவிகைளக் ெகான் , அவர்கைள

வ மாக அழ க் ம்வைர, அவர்கேளா

த்தம்ெசய் என் ெசால் , உம்ைம அந்த

வழயாகஅ ப்பினார். ௧௯இப்ப யி க்க, ர்

ெயேகாவா ைடய ெசால்ைலக்ேகட்காமல்,

ெகாள்ைளப்ெபா ட்களின் ேமல்

ஆைசைவத் , ெயேகாவா ைடய

பார்ைவக் ப் ங்கானைத ெசய்த என்ன

என்றான். ௨0ச ல் சா ேவைல ேநாக்கி: நான்

ெயேகாவா ைடய ெசால்ைலக் ேகட் ,

ெயேகாவா என்ைன அ ப்பின வழயாய்ப்

ேபாய், அமேலக்கின் ராஜாவான ஆகாைகக்

ெகாண் வந் , அமேலக்கியர்கைளக்

ெகாைல ெசய்ேதன். ௨௧ மக்கேளா

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா க் க்

கில்கா ேல ப யி வதற்காக,

ெகாள்ைளப்ெபா ட்களிேல சாபத் டா ம்

ஆ மா களிேல தன்ைமயானவகைளப்
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பி த் க்ெகாண் வந்தார்கள் என்றான். ௨௨

அதற் ச் சா ேவல்: “ெயேகாவா ைடய

சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப கிறைதவிட, சர்வாங்க

தகனங்க ம் ப க ம் ெயேகாவா க் ப்

பிரியமாயி க் ேமா? ப ையவிட

ழ்ப்ப த ம், ஆட் க்கடாக்களின்

ெகா ப்ைபவிட ெசவிெகா த்த ம்

உத்தமம். ௨௩ கலகம்ெசய்தல் பில் னிய

பாவத்திற் ம், பி வாதம்ெசய்தல்

அவபக்திக் ம் விக்கிரக ஆராதைனக் ம்

சமமாக இ க்கிற ; ர் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையப் றக்கணித்ததாேல,

அவர் உம்ைம ராஜாவாக இல்லாதப

றக்கணித் த் தள்ளினார்” என்றான். ௨௪

அப் ெபா ச ல் சா ேவைல ேநாக்கி:

நான் ெயேகாவா ைடய கட்டைளைய ம்

உம் ைடய வார்த்ைதகைள ம் றனதால்

பாவம் ெசய்ேதன்; நான் மக்க க் ப் பயந் ,

அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகட்ேடன். ௨௫

இப்ேபா ம் ர் என் பாவத்ைத மன்னித் , நான்

ெயேகாவாைவ ெதா ெகாள் ம்ப ,

என்ேனா தி ம்பிவா ம் என்றான்.

௨௬ சா ேவல் ச ைலப் பார்த் : நான்

உம்ேமா தி ம்பிவ வதில்ைல;

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையப்

றக்கணித் ர்; ர் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாகஇல்லாதப , ெயேகாவாஉம்ைம ம்

றக்கணித் த் தள்ளினார் என்றான். ௨௭

ேபா ம்ப சா ேவல் தி ம் கிறேபா ,
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ச ல், அவ ைடய சால்ைவயின்

ெதாங்கைலப் பி த் க் ெகாண்டான்,

அ கிழ ந் ேபாயிற் . ௨௮ அப்ெபா

சா ேவல் அவைன பார்த் : ெயேகாவா

இன் உம்மடத்தி ந்த இஸ்ரேவ ன்

ராஜ்ஜயத்ைதக் கிழ த் ப்ேபாட் , உம்ைமவிட

உத்தமனாயி க்கிறஉம் ைடயேதாழ க்

அைதக் ெகா த்தார். ௨௯ இஸ்ரேவ ன்

ெபலனாக இ ப்பவர் ெபாய் ெசால் கிற ம்

இல்ைல; தாம் ெசான்னதி ந் மனம்

மா வ ம் இல்ைல; மனம் மாறஅவர் மனிதன்

அல்ல என்றான். ௩0 அதற் அவன்: நான்

பாவம் ெசய்ேதன்; இப்ேபா என் மக்களின்

ப்பர்க க் ன்பாக ம், இஸ்ரேவ க்

ன்பாக ம் ர் என்ைனக் கனப்ப த்தி, நான்

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவத்

ெதா ெகாள் ம்ப , என்ேனா

தி ம்பிவா ம் என்றான். ௩௧ அப்ெபா

சா ேவல் தி ம்பிச் ச க் ப் பின்ெசன்றான்;

ச ல் ெயேகாவாைவத் ெதா ெகாண்டான்.

௩௨பின் சா ேவல்: அமேலக்கின் ராஜாவான

ஆகாைக என்னிடத்தில் ெகாண் வா ங்கள்

என்றான்;ஆகாக் சந்ேதாஷமாய்அவனிடத்தில்

வந் , மரணத்தின் கசப் ேபான நிச்சயம்

என்றான். ௩௩ சா ேவல்: உன் பட்டயம்

ெபண்கைளப் பிள்ைள இல்லாதவர்களாக

ஆக்கின ேபால, ெபண்க க் ள்ேள உன்

தா ம் பிள்ைள இல்லாதவள் ஆவாள்

என் ெசால் , சா ேவல் கில்கா ேல
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ெயேகாவா க் ன்பாகஆகாைகத் ண்

ண்டாக ெவட் ப்ேபாட்டான். ௩௪ பின்

சா ேவல் ராமா க் ப் ேபானான்; ச ேலா தன்

ஊராகிய கிபியாவி க்கிற தன் ட் க் ப்

ேபாய்விட்டான். ௩௫ ச ல் மரணமைட ம்

நாள்வைர சா ேவல் அப் றம் அவைனக்

கண் ேபசவில்ைல; இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ச ைல ராஜாவாக்கினதற்காகக் ெயேகாவா

மன வ த்தப்பட்டதினால், சா ேவல்

ச க்காகத் க்கப்பட் க்ெகாண் ந்தான்.

௧௬

ெயேகாவா சா ேவைலப் பார்த் :

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாகஇல்லாதப க் ,

நான் றக்கணித் த் தள்ளின ச க்காக

எ வைர க்கப்பட் க்ெகாண் ப்பாய்;

உன் ெகாம்ைப ைதலத்தால்

நிரப்பிக்ெகாண் வா; ெபத்ெலேகமயனாகிய

ஈசாயினிடத்திற் உன்ைன அ ப் ேவன்;

அவ ைடய மகன்களில் ஒ வைன நான்

ராஜாவாகத் ெதரிந் ெகாண்ேடன் என்றார். ௨

அதற் ச் சா ேவல்: நான் எப்ப ப்ேபாேவன்;

ச ல் இைதக் ேகள்விப்பட்டால், என்ைனக்

ெகான் ேபா வாேனஎன்றான்;அப்ெபா

ெயேகாவா: ஒ காைளையக் ைகேயாேட

ெகாண் ேபாய், ெயேகாவா க் ப்

ப யிடவந்ேதன் என் ெசால் , ௩ஈசாையப்

ப வி ந்திற் அைழப்பாயாக;அப்ெபா

ெசய்யேவண் யைத நான் உனக்

அறவிப்ேபன்; நான்உனக் ச் ெசால்கிறவைன

எனக்காகஅபிேஷகம்ெசய்வாயாகஎன்றார். ௪
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ெயேகாவா ெசான்னப ேய சா ேவல்

ெசய் , ெபத்ெலேக க் ப் ேபானான்;

அப்ெபா அந்த ஊரின் ப்பர்கள்

ந க்கத்ேதா அவ க் எதிராக வந் , ர்

வ கிற சமாதானமாஎன்றார்கள். ௫அதற்

அவன்: சமாதானம் தான்; ெயேகாவா க் ப்

ப யிடவந்ேதன்; ங்கள் உங்கைளப்

பரி த்தம் ெசய் ெகாண் , என்ேனா

ப வி ந்திற் வா ங்கள் என்றான்; ேம ம்

ஈசாைய ம் அவ ைடய மகன்கைள ம்

பரி த்தம்ெசய் , அவர்கைளப் ப வி ந்திற்

அைழத்தான். ௬அவர்கள் வந்தேபா , அவன்

எ யாைபப் பார்த்த டேன: ெயேகாவாவால்

அபிேஷகம்ெசய்யப்ப பவன்இவன்தாேனா

என்றான். ௭ெயேகாவா சா ேவைலபார்த் :

இவ ைடய கத்ைத ம், இவ ைடய ச ர

வளர்ச்சிைய ம் பார்க்கேவண்டாம்; நான்

இவைனப் றக்கணித்ேதன்; மனிதன்

பார்க்கிறப நான் பார்க்கமாட்ேடன்; மனிதன்

கத்ைதப் பார்ப்பான்; ெயேகாவாேவா

இ தயத்ைதப் பார்க்கிறார் என்றார். ௮

அப்ெபா ஈசாய்அபினதாைபஅைழத் ,

அவைனச் சா ேவ க் ன்பாகக்

கடந் ேபாகச்ெசய்தான்;அவன்:இவைன ம்

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைல

என்றான். ௯ ஈசாய் சம்மாைவ ம்

கடந் ேபாகச்ெசய்தான்;அவன்:இவைன ம்

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைலஎன்றான்.

௧0 இப்ப ஈசாய் தன் ைடய மகன்களில்
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ஏ ேபைர சா ேவ க் ன்பாகக்

கடந் ேபாகச்ெசய்தான்; பின் சா ேவல்

ஈசாையப் பார்த் : ெயேகாவா இவர்களில்

ஒ வைன ம் ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைல

என் ெசால் ; ௧௧உன் ைடய பிள்ைளகள்

இவ்வள தானாஎன் ஈசாையக் ேகட்டான்.

அதற் அவன்: இன் ம் எல்ேலா க் ம்

இைளயவன் ஒ வன் இ க்கிறான்; அவன்

ஆ கைள ேமய்த் க்ெகாண் க்கிறான்

என்றான்; அப்ெபா சா ேவல் ஈசாையப்

பார்த் : ஆள் அ ப்பி அவைனஅைழத்

வா; அவன் இங்ேக வ ம்வைர நான்

சாப்பிடாமல் இ ப்ேபன் என்றான். ௧௨ஆள்

அ ப்பி அவைன வரவைழத்தான்; அவன்

சிவந்த ேமனி ம், அழகிய கண்க ம், நல்ல

அழ ள்ளவனாக இ ந்தான்; அப்ெபா

ெயேகாவா இவன்தான், எ ந்

இவைன அபிேஷகம்ெசய் என்றார். ௧௩

அப்ெபா சா ேவல்: ைதலக்ெகாம்ைப

எ த் , அவைன அவன் சேகாதரர்கள்

ந விேல அபிேஷகம்ெசய்தான்; அந்த

நாள் தற்ெகாண் , ெயேகாவா ைடய

ஆவியானவர் தா தின்ேமல் வந்

இறங்கியி ந்தார்; சா ேவல் எ ந்

ராமா க் ப் ேபாய்விட்டான். ௧௪

ெயேகாவா ைடய ஆவி ச ைல

விட் ங்கினார்; கர்த்தரால்

வரவிடப்பட்ட ஒ ய ஆவி அவைன

அைலக்கழ த் க்ெகாண் ந்த . ௧௫
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அப்ெபா ச ன் ஊழயக்காரர்கள்

அவைனபார்த் : இேதா, ேதவனால்விடப்பட்ட

ஒ ய ஆவி உம்ைம அைலக்கழ க்கிறேத.

௧௬ ரமண்டலம் வாசிக்கிறதில் ேதறன

ஒ வைனத் ேத ம்ப க் , எங்கள்

ஆண்டவனாகிய ர் உமக் ன்பாகநிற்கிற

உம் ைடய அ யா க் க் கட்டைளயி ம்;

அப்ெபா ேதவனால் விடப்பட்ட ய

ஆவி உம்ேமல் இறங் ம்ேபா , அவன் தன்

ைகயினால் அைத வாசித்தால் உமக் ச்

க ண்டா ம் என்றார்கள். ௧௭ ச ல்

தன் ைடய ஊழயக்காரர்கைளப் பார்த் :

நன்றாக வாசிக்கத்தக்க ஒ வைனத் ேத ,

என்னிடத்தில் ெகாண் வா ங்கள்என்றான்.

௧௮ அப்ெபா அந்த ேவைலக்காரரில்

ஒ வன் பதிலாக: இேதா, ெபத்ெலேகமயனான

ஈசாயின் மகன் ஒ வைனபார்த்தி க்கிேறன்;

அவன் வாசிப்பதில் ேதறனவன், அவன்

பலசா , த்த ரன், ேபச் திறைமஉள்ளவன்,

அழகானவன்; ெயேகாவா அவேனா

இ க்கிறார் என்றான். ௧௯அப்ெபா ச ல்:

ஈசாயினிடத்தில் ஆட்கைளஅ ப்பி, ஆட்

மந்ைதயில் இ க்கிற உன் மகனானதா ைத

என்னிடத்தில் அ ப் என் ெசால்லச்

ெசான்னான். ௨0 அப்ெபா ஈசாய்:

அப்பத்ைத ம், ஒ ேதால்ைப திராட்ைச

ரசத்ைத ம், ஒ ெவள்ளாட் க் ட் ைய ம்

க ைதயின் ேமல் ஏற்ற , தன் மகனான

தா தின் லமாக ச க் அ ப்பினான்.
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௨௧ அப்ப ேய தா ச டத்தில் வந் ,

அவ க் ன்பாக நின்றான்; அவன்

இவைன மக ம் ேநசித்தான்; அவ க்

இவன் ஆ ததாரியானான். ௨௨ ச ல்

ஈசாயினிடத்தில்ஆள்அ ப்பி, தா எனக்

ன்பாக நிற்கட் ம்; என் ைடய கண்களில்

அவ க் த் தய கிைடத்த என் ெசால்லச்

ெசான்னான். ௨௩ அப்ப ேய ேதவனால்

விடப்பட்ட யஆவி ச ைலப் பி க் ம்ேபா ,

தா ரமண்டலத்ைதஎ த் , தன் ைடய

ைகயினால் வாசிப்பான்; அதினாேல யஆவி

ச ைல விட் ங்கி, ஆ தலைடந் ,

கமைடவான்.

௧௭

ெப ஸ்தர்கள் த்தம் ெசய்வதற் த்

தங்கள் இரா வங்கைளச் ேசர்த் ,

தாவி ள்ள ேசாக்ேகாவிேல ஒன்றாகக் ,

ேசாக்ேகா க் ம் அெசக்கா க் ம் ந ேவ

இ க்கிற எேபஸ்தம் ம ேல காம ட்டார்கள். ௨

ச ம் இஸ்ரேவல் மனிதர்க ம் ஒன்றாகக்

, ஏலா பள்ளத்தாக்கிேல காம ட் ,

ெப ஸ்தர்க க் எதிராக த்தத்திற்

அணிவ த் நின்றார்கள். ௩ெப ஸ்தர்கள்

அந்தப்பக்கத்தில் ஒ மைலயின்ேம ம்,

இஸ்ரேவலர்கள் இந்தப்பக்கத்தில்

ஒ மைலயின்ேம ம் நின்றார்கள்;

அவர்க க் ந ேவபள்ளத்தாக் இ ந்த .

௪ அப்ெபா காத் ஊரானாகிய

ேகா யாத் என் ம் ேப ள்ள ஒ ரன்

ெப ஸ்தர்களின் காம ந் றப்பட்
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வந் ந ேவ நிற்பான்; அவன் உயரம்

ஆ ழ ம் ஒ ஜா மாம். ௫ அவன்

தன் ைடய தைலயின்ேமல் ெவண்கல

கவசத்ைதப் ேபாட் , ஒ ேபார்க்கவசம்

அணிந்தி ப்பான்; அந்தக் கவசத்தின்

எைட ஐயாயிரம் ேசக்கல் ெவண்கலமாக

இ க் ம். ௬அவன் தன் ைடய கால்களிேல

ெவண்கலக் கவசத்ைத ம் தன் ைடய

ேதாள்களின்ேமல் ெவண்கலக் ேகடகத்ைத ம்

அணிந்தி ப்பான். ௭அவ ைடயஈட் யின்

தாங் க்ேகால் ெநச க்காரர்களின்

தறமரத்தின் அடர்த்தியாக ம் அவன்

ஈட் யின் ைன அ ேசக்கல்

இ ம் மாயி க் ம்; ேகடகம் பி க்கிறவன்

அவ க் ன்னாக நடப்பான். ௮ அவன்

வந் நின் , இஸ்ரேவல்இரா வங்கைளப்

பார்த் ச் சத்தம ட் , ங்கள் த்தத்திற்

அணிவ த் நிற்கிற என்ன? நான்

ெப ஸ்தியன் அல்லவா? ங்கள் ச ன்

ஊழயக்காரர்கள் அல்லவா? உங்களில்

ஒ வைனத் ெதரிந் ெகாள் ங்கள்,

அவன் என்னிடத்தில் வரட் ம். ௯ அவன்

என்ேனாேட த்தம்ெசய்ய ம் என்ைனக்

ெகால்ல ம் திறைம ள்ளவனாகஇ ந்தால்,

நாங்கள் உங்க க் ேவைலக்காரர்களாக

இ ப்ேபாம்; நான் அவைன ெஜயித்

அவைனக் ெகால்ேவனானால், ங்கள்

எங்க க் ேவைலக்காரர்களாக இ ந் ,

எங்க க் பணிவிைட ெசய்யேவண் ம்
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என் ெசால் , ௧0 பின் ம் அந்தப்

ெப ஸ்தியன்: நான் இன்ைறயதினம்

இஸ்ரேவ ைடய இரா வங்க க்

சவால் விட்ேடன்; நாம் ஒ வேரா ஒ வர்

த்தம்ெசய்ய ஒ வைன வி ங்கள் என்

ெசால் க்ெகாண் வ வான். ௧௧ ச ம்

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம் அந்தப்

ெப ஸ்த ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட் ,

கலங்கி ம க ம் பயப்பட்டார்கள். ௧௨ தா

என்பவன் தாவி ள்ள ெபத்ெலேகம்

ஊரானான ஈசாய் என் ம் ெபய ள்ள

எப்பிராத்திய மனித ைடய மகனாக

இ ந்தான்; ஈசாய்க் எட் மகன்கள்

இ ந்தார்கள்; இவன் ச ன் நாட்களிேலமற்ற

மக்க க் ள்ேள வய திர்ந்த கிழவனாக

மதிக்கப்பட்டான். ௧௩ ஈசாயி ைடய ன்

த்த மகன்கள் ச ேலா த்தத்திற் ப்

ேபாயி ந்தார்கள்; த்தத்திற் ப் ேபாயி ந்த

அவ ைடய ன் மகன்களில் த்தவ க்

எ யாப் என் ம், இரண்டாம் மக க்

அபினதாப் என் ம், ன்றாம் மக க் சம்மா

என் ம் ெபயர். ௧௪ தா எல்ேலா க் ம்

இைளயவன்; த்தவர்களாகிய அந்த

ன் ேப ம் ச ேலா ப் ேபாயி ந்தார்கள்.

௧௫ தா ச ைலவிட் த் தி ம்பிப்ேபாய்

ெபத்ெலேகம க்கிற தன் தகப்ப ைடய

ஆ கைள ேமய்த் க்ெகாண் ந்தான்.

௧௬ அந்தப் ெப ஸ்தியன் காைலயி ம்

மாைலயி ம் 40 நாட்கள்வந் வந் நிற்பான்.
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௧௭ ஈசாய் தன் ைடய மகனான தா ைத

பார்த் : உன் ைடய சேகாதரர்க க் இந்த

ஒ மரக்கால் வ த்த பயற்ைற ம், இந்தப்

பத் அப்பங்கைள ம் எ த் க்ெகாண் ,

காம க்கிற உன் ைடய

சேகாதரர்களிடத்தில் ஓட்டமாகப் ேபாய், ௧௮

இந்தப் பத் ப் பால்கட் கைளஆயிரம்ேப க்

அதிபதியானவனிடத்தில் ெகா த் , உன்

சேகாதரர்கள் கமாயி க்கிறார்களா என்

விசாரித் , அவர்களிடத்தில் அைடயாளம்

வாங்கிக்ெகாண் வா என்றான். ௧௯

அப்ெபா ச ம், அவர்க ம்,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம், ஏலா

பள்ளத்தாக்கிேல ெப ஸ்தர்கேளா

த்தம்ெசய் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௨0 தா அதிகாைலயில் எ ந் ,

ஆ கைளக் காவலாளியிடம்

ஒப்பைடத் விட் , ஈசாய் தனக் க்

கற்பித்தப ேய எ த் க்ெகாண் ேபாய்,

இரதங்கள் இ க்கிற இடத்திேல வந்தான்;

இரா வங்கள் அணிவ த் நின் ,

த்தத்திற்ெகன் ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

௨௧ இஸ்ரேவலர்க ம் ெப ஸ்தர்க ம்

ஒ வ க் எதிராக ஒ வர் அணிவ த் க்

ெகாண் ந்தார்கள். ௨௨ அப்ெபா

தா : தான் ெகாண் வந்தைவகைள

இறக்கி, ெபா ட்கைள காக்கிறவனிடத்தில்

ஒப்பைடத் விட் , இரா வங்க க் ள்

ஓ , தன் சேகாதரர்கைளப்பார்த் :
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கமாயி க்கி ர்களா என்

ேகட்டான். ௨௩ அவன் இவர்கேளா

ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா , இேதா, காத்

ஊரானாகிய ேகா யாத் என் ம் ேப ள்ள

அந்தப் ெப ஸ்திய ரன் ெப ஸ்தர்களின்

இரா வங்களி ந் எ ம்பிவந்

நின் , ன் ெசான்ன வார்த்ைதகைளேய

ெசான்னான்; அைதத் தா ேகட்டான். ௨௪

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்அந்த மனிதைனப்

பார்க் ம்ேபா மக ம் பயப்பட் , அவன்

கத்திற் விலகி ஓ ப்ேபாவார்கள். ௨௫

அந்தேநரத்தில் இஸ்ரேவலர்கள்: வந் நிற்கிற

அந்த மனிதைனப் பார்த் ர்களா?, இஸ்ரேவைல

நிந்திக்க வந் நிற்கிறான்; இவைனக்

ெகால்கிறவன்எவேனா,அவைனராஜாமக ம்

ஐ வரியவானாக்கி,அவ க் த்தம் ைடய

மகைளத் தந் , அவ ைடய தகப்பன்

ட்டாைரஇஸ்ரேவ ேலவரியில்லாமல்வாழச்

ெசய்வார் என்றார்கள். ௨௬ அப்ெபா

தா தன் டன் நிற்கிறவர்கைளப்

பார்த் , இந்தப் ெப ஸ்தியைனக் ெகான்

இஸ்ரேவ க் ேநரிட்ட நிந்ைதைய

க் கிறவ க் என்ன ெசய்யப்ப ம்;

வ ள்ள ேதவ ைடய இரா வங்கைள

நிந்திப்பதற் வி த்தேசதனம்இல்லாதஇந்த

ெப ஸ்தியன் எம்மாத்திரம் என்றான். ௨௭

அதற் மக்கள்:அவைனக்ெகால்கிறவ க்

இன்ன இன்னப ெசய்யப்ப ம் என் ன்

ெசான்ன வார்த்ைதகைளேய அவ க் ச்
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ெசான்னார்கள். ௨௮ அந்த மனிதர்கேளா

அவன் ேபசிக்ெகாண் க்கிறைதஅவன் த்த

சேகாதரனாகிய எ யாப் ேகட்டேபா ,அவன்

தா தின்ேமல் ேகாபம் ெகாண் : இங்ேக

வந்த என்ன? வனாந்திரத்தி ள்ளஅந்தக்

ெகாஞ்சஆ கைள யாரிடம் ஒப்பைடத்தாய்?

த்தத்ைதப் பார்க்க அல்லவா வந்தாய்?

உன் ெப ைமைய ம், உன் இ தயத்தின்

அகங்காரத்ைத ம் நான்அறேவன்என்றான்.

௨௯ அதற் த் தா : நான் இப்ெபா

ெசய்த என்ன? நான் வந்ததற் காரணம்

இல்ைலயா என் ெசால் , ௩0 அவைன

விட் , ேவெறா வனிடத்தில் தி ம்பி,

அந்தப்ப ேய ேகட்டான்; மக்கள் ன்ேபாலேவ

பதில் ெசான்னார்கள். ௩௧ தா ெசான்ன

வார்த்ைதகைள அவர்கள் ேகட் , அைதச்

ச னிடம் அறவித்தார்கள்; அப்ெபா

அவன் அவைன அைழத்தான். ௩௨ தா

ச ைல பார்த் : இவனால் ஒ வ ைடய

இ தய ம் கலங்க ேவண் யதில்ைல;

உம் ைடயஅ யானாகிய நான் ேபாய், இந்தப்

ெப ஸ்தேனாேட த்தம்ெசய்ேவன் என்றான்.

௩௩ அப்ெபா ச ல் தா ைத ேநாக்கி:

இந்தப் ெப ஸ்தேனாேட எதிர்த் த்தம்ெசய்ய

உன்னால் யா ; இைளஞன், அவேனா

தன் சி வய தல் த்த ரன் என்றான். ௩௪

தா ச ைலப்பார்த் : உம் ைடய

அ யான் என் தகப்ப ைடய ஆ கைள

ேமய்த் க்ெகாண் க்கிறேபா , ஒ
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ைற ஒ சிங்க ம் ஒ கர ம் வந் ,

மந்ைதயி க்கிற ஒ ஆட்ைடப்

பி த் க்ெகாண்ட . ௩௫ நான் அைதப்

பின்ெதாடர்ந் ேபாய், அைதஅ த் , அைத

அதின் வாய்க் த் தப் வித்ேதன்; அ

என்ேமல் பாய்ந்தேபா , நான் அதின்

தாைடையப் பி த் , அைதஅ த் க் ெகான்

ேபாட்ேடன். ௩௬அந்தச் சிங்கத்ைத ம்அந்தக்

கர ைய ம்உம் ைடயஅ யானாகியநான்

ெகான்ேறன்; வி த்தேசதனம ல்லாத இந்தப்

ெப ஸ்த ம்அைவகளில் ஒன்ைறப் ேபால

இ ப்பான்; அவன் வ ள்ள ேதவ ைடய

இரா வங்கைளநிந்தித்தாேனஎன்றான். ௩௭

பின் ம் தா : என்ைனச் சிங்கத்தின்

ைகக் ம் கர யின் ைகக் ம் தப் வித்த

ெயேகாவாஇந்தப் ெப ஸ்த ைடயைகக் ம்

தப் விப்பார் என்றான்; அப்ெபா

ச ல் தா ைதப் பார்த் : ேபா, ெயேகாவா

உன் டன்இ ப்பாராகஎன்றான். ௩௮ச ல்

தா க் த் தன் உைடகைள அணிவித்

ெவண்கலமானஒ கவசத்ைதஅவ ைடய

தைலயின்ேமல் ேபாட் , ஒ கவசத்ைத ம்

அவ க் த் அணிவித்தான். ௩௯அவ ைடய

பட்டயத்ைத தா தன் உைடகளின்ேமல்

கட் க்ெகாண் , அதிேல அவ க் ப்

பழக்கம ல்லாததினால் நடந் பார்த்தான்;

அப்ெபா தா ச ைல ேநாக்கி:

நான் இைவகைளப் ேபாட் க்ெகாண்

ேபாக யா ; இந்த பழக்கம் எனக்
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இல்ைல என் ெசால் , அைவகைளக்

கைளந் ேபாட் , ௪0தன் த ையக்ைகயிேல

பி த் க்ெகாண் , ஆற்ற க்கிற ஐந்

ழாங்கற்கைளத் ெதரிந்ெத த் ,

அைவகைள ேமய்ப்பர்க க் ரிய தன் ைடய

ைபயிேல ேபாட் , தன் ைடய கவைணத்

தன் ைடய ைகயிேல பி த் க்ெகாண் ,

அந்தப் ெப ஸ்தனின்அ கில் ேபானான். ௪௧

ெப ஸ்த ம் நடந் , தா தின் அ கில்

வந்தான்; ேகடகத்ைதபி க்கிறவன்அவ க்

ன்னாக நடந்தான். ௪௨ ெப ஸ்தியன்

ற்ற ப்பார்த் : தா ைதக் கண் ,

அவன் இைளஞ ம் அழ மான சிவந்த

ேமனி ள்ளவ மாக இ ந்தப யால்,

அவைன இழவாகக் க தினான். ௪௩

ெப ஸ்தியன் தா ைதப் பார்த் :

த கேளாேட என்னிடத்தில் வர நான்

நாயா என் ெசால் , அவன் தன் ைடய

ெதய்வங்கைளக்ெகாண் தா ைதச்

சபித்தான். ௪௪பின் ம்அந்தப் ெப ஸ்தியன்

தா ைதப் பார்த் : என்னிடத்தில் வா; நான்

உன் ைடய மாம்சத்ைத ஆகாயத் ப்

பறைவக க் ம் காட் ம கங்க க் ம்

ெகா ப்ேபன் என்றான். ௪௫ அதற் த்

தா : ெப ஸ்தைன ேநாக்கி:

பட்டயத்ேதா ம், ஈட் ேயா ம், ேகடகத்ேதா ம்

என்னிடத்தில் வ கிறாய்; நாேனா நிந்தித்த

இஸ்ரேவ ைடய இரா வங்களின்

ேதவனாகிய ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின்
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நாமத்திேல உன்னிடத்தில் வ கிேறன். ௪௬

இன்ைறயதினம் ெயேகாவா உன்ைன

என் ைடயைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பார்; நான்

உன்ைனக் ெகான் , உன் ைடயதைலைய

உன்ைனவிட் எ த் , ெப ஸ்தர்க ைடய

காம ன் பிணங்கைள இன்ைறயதினம்

ஆகாயத் ப் பறைவக க் ம், மயின்

காட் ம கங்க க் ம் ெகா ப்ேபன்;

அதனால் இஸ்ரேவ ல் ேதவன் ஒ வர் உண்

என் மயில் உள்ளவர்கள் அைனவ ம்

அற ந் ெகாள் வார்கள். ௪௭ ெயேகாவா

பட்டயத்தினா ம் ஈட் யினா ம்

இரட்சிக்கிறவர் அல்ல என் இந்த

மக்கள் ட்டெமல்லாம் அற ந் ெகாள் ம்;

த்தம் ெயேகாவா ைடய ; அவர் உங்கைள

எங்கள்ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பார் என்றான்.

௪௮ அப்ெபா அந்தப் ெப ஸ்தியன்

எ ம்பி, தா க் எதிராக ெந ங்கி

வ ம்ேபா , தா விைரவாக அந்த

இரா வத்திற் ம் அந்தப் ெப ஸ்த க் ம்

எதிராக ஓ , ௪௯ தன் ைடய ைகைய

ைபயிேல விட் , அதி ந் ஒ கல்ைல

எ த் , கவணிேல ைவத் ச் ழற்ற ,

ெப ஸ்த ைடயெநற்றயிேலபடஎற ந்தான்;

அந்தக் கல் அவன் ெநற்றயில் பதிந்

ேபானதால், அவன் தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந்தான். ௫0 இப்ப யாகத் தா ஒ

கவணினா ம் ஒ கல் னா ம்

ெப ஸ்தைனத் ேதாற்க த் , அவைனக்
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ெகான் ேபாட்டான்; தா தின் ைகயில்

பட்டயம் இல்ைல. ௫௧ எனேவ, தா

ெப ஸ்தியனின் அ ேக ஓ அவன்ேமல்

நின் , அவ ைடய பட்டயத்ைத எ த் ,

அைத அதின் உைறயி ந் உ வி,

அவைனக்ெகான் அதினாேலஅவ ைடய

தைலைய ெவட் ப்ேபாட்டான்; அப்ெபா

தங்கள் ரன் ெசத் ப்ேபானான் என்

ெப ஸ்தர்கள் கண் , ஓ ப்ேபானார்கள். ௫௨

அப்ெபா இஸ்ரேவலர்க ம் தா

மனிதர்க ம் எ ந் , ஆர்ப்பரித் ,

பள்ளத்தாக்கின் எல்ைலவைர, எக்ேரானின்

வாசல்கள்வைர, ெப ஸ்தர்கைளத்

ரத்தினார்கள்; சாரா ம ன் வழயி ம், காத்

பட்டணம் வைர, எக்ேரான் பட்டணம் வைர,

ெப ஸ்தர்கள் ெவட் ண் வி ந்தார்கள். ௫௩

இஸ்ரேவல்மக்கள்ெப ஸ்தர்கைள ரத்தின

பின் , தி ம்பி வந் , அவர்க ைடய

காம்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டார்கள். ௫௪

தா ெப ஸ்த ைடயதைலையஎ த் ,

அைத எ சேல க் க் ெகாண் வந்தான்;

அவன் ஆ தங்கைளேயா தன் ைடய

டாரத்திேல ைவத்தான். ௫௫ தா

ெப ஸ்த க் எதிராகப் றப்பட் ப்

ேபாகிறைத ச ல் கண்டேபா , அவன்

ேசனாதிபதியாகிய அப்ேனைரப் பார்த் :

அப்ேனேர, இந்த வா பன் யா ைடய மகன்

என் ேகட்டான்; அதற் அப்ேனர்: ராஜாேவ,

எனக் த் ெதரியா என் உம் ைடய
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வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்றான்.

௫௬ அப்ெபா ராஜா: அந்தப் பிள்ைள

யா ைடய மகன் என் ேகள் என்றான்.

௫௭ தா ெப ஸ்தைனக் ெகான்

தி ம் ம்ேபா , அப்ேனர்அவைனச் ச க்

ன்பாக அைழத் க்ெகாண் ேபாய்விட்டான்;

ெப ஸ்த ைடய தைல அவ ைடய

ைகயில் இ ந்த . ௫௮ அப்ெபா

ச ல்: வா பேன, யா ைடய மகன்

என் அவைனக்ேகட்டதற் , தா : நான்

ெபத்ெலேகம்ஊரானாகஇ க்கிறஉம் ைடய

அ யானாகிய ஈசாயின் மகன் என்றான்.

௧௮

அவன் ச ேலாேட ேபசி ந்த பின் ,

ேயானத்தா ைடய ஆத் மா தா தின்

ஆத் மாேவா ஒன்றாக இைசந்தி ந்த ;

ேயானத்தான்அவைனத்தன்உயிைரப்ேபால

ேநசித்தான். ௨ ச ல் அவைன அவ ைடய

தகப்பன் ட் க் த் தி ம்பிப்ேபாக

விடாமல், அன் தல் தன்னிடத்தில்

ைவத் க்ெகாண்டான். ௩ ேயானத்தான்

தா ைதத்தன் ைடயஆத் மாைவப்ேபால

ேநசித்ததால், அவ ம் இவ ம் உடன்ப க்ைக

ெசய் ெகாண்டார்கள். ௪ ேயானத்தான்

ேபார்த் க்ெகாண் ந்த சால்ைவையக்

கழற்ற , அைத ம், தன் உைடகைள ம், தன்

பட்டயத்ைத ம், தன் ைடய வில்ைல ம்,

தன் ைடயகச்ைசைய ம் டத் தா க் க்

ெகா த்தான். ௫ தா ச ல் தன்ைன

அ ப் கிற எவ்விடத்திற் ம் ேபாய்,



1 சா ேவல் 1206

த்தியாய்க் காரியத்ைத நடத்தியதால்,

ச ல் அவைன த்தமனிதர்களின்ேமல்

அதிகாரியாக்கினான்; அவன் எல்லா

மக்களின் கண்க க் ம், ச ைடய

ஊழயக்காரர்களின் கண்க க் ம்

பிரியமாயி ந்தான். ௬தா ெப ஸ்தைனக்

ெகான் தி ம்பி வந்தபின் , மக்கள்

தி ம்ப வ ம்ேபா ம், ெபண்கள்

இஸ்ரேவ ன் எல்லா பட்டணங்களி ம்

இ ந் , ஆடல் பாட டன் றப்பட் ,

ேமளங்கேளா ம் தவாத்தியங்கேளா ம்

சந்ேதாஷமாய் ராஜாவாகிய ச க்

எதிர்ெகாண் வந்தார்கள். ௭அந்த ெபண்கள்

ஆ ப்பா ம்ேபா : “ச ல் ெகான்ற

1,000, தா ெகான்ற 10,000” என்

பா னார்கள். ௮அந்த வார்த்ைத ச க்

ஆழ்ந்த க்கமாயி ந்த ; அவன் ம ந்த

எரிச்சலைடந் , தா க் ப் 10,000, எனக்ேகா

1,000 ெகா த்தார்கள்; இன் ம்ஆட்சி மட் ம்

அவ க் க் ைறவாயி க்கிற என்

ெசால் , ௯ அந்த நாள் தற்ெகாண்

ச ல் தா ைத சந்ேதகத்ேதா பார்த்தான்.

௧0 ம நாளிேல ேதவனால் விடப்பட்ட

யஆவி ச ன்ேமல் இறங்கின ;

அவன் ட் ற் ள்ேள ர்க்கதரிசனம்

ெசால் க்ெகாண் ந்தான்; அப்ெபா

தா தினந்ேதா ம் ெசய்கிறப ,

தன் ைடய ைகயினால் ரமண்டலத்ைத

வாசித் க்ெகாண் ந்தான்; ச ன்
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ைகயிேல ஈட் யி ந்த . ௧௧ அப்ெபா

ச ல் தா ைதச் வேராேட ேசர்த்

த்திப்ேபா ேவன் என் ஈட் ையஅவன்ேமல்

எற ந்தான்;ஆனா ம் தா விலகி இரண்

ைற அவ க் த் தப்பினான். ௧௨

ெயேகாவா தா ேதா இ க்கிறார் என் ம்

தன்ைன விட் விலகிப்ேபானார் என் ம்,

ச ல் கண் , தா க் ப் பயந் , ௧௩

அவைனத் தன்ைனவிட் அப் றப்ப த்தி,

அவைன ஆயிரம் ேப க் அதிபதியாக

ைவத்தான்; அப்ப ேய அவன் மக்க க்

ன்பாகப் ேபாக் ம் வரத் மாயி ந்தான்.

௧௪ தா தன் ைடய ெசயல்களில்

எல்லாம் த்திமானாக நடந்தான்; ெயேகாவா

அவேனா இ ந்தார். ௧௫ அவன் மகா

த்திமானாக நடக்கிறைதச் ச ல் கண் ,

அவ க் ப் பயந்தான். ௧௬இஸ்ரேவலர்க ம்

தா மக்க மாகிய யாவ ம் தா ைத

ேநசித்தார்கள்; அவர்க க் ன்பாக

அவன் ேபாக் ம் வரத் மாயி ந்தான். ௧௭

என் ைடய ைக அல்ல, ெப ஸ்தர்களின்

ைகேய அவன்ேமல் விழட் ம் என் ச ல்

நிைனத் க்ெகாண் , ச ல் தா ைத ேநாக்கி:

இேதா, என் ைடய த்த மகளாகிய ேமராைவ

உனக் மைனவியாகக் ெகா ப்ேபன்; எனக்

நல்லைதரிய ள்ளவனாகமாத்திரம் இ ந் ,

ெயேகாவா ைடய த்தங்கைள நடத்

என்றான். ௧௮அப்ெபா தா ச ைலப்

பார்த் : ராஜா க் ம மகனாவதற் நான்



1 சா ேவல் 1208

எம்மாத்திரம், என் ைடய வன் எம்மாத்திரம்,

இஸ்ரேவ ேலஎன் ைடயதகப்பன்வம்ச ம்

எம்மாத்திரம் என்றான். ௧௯ ச ன் மகளாகிய

ேமராப் தா க் க் ெகா க்கப்ப ம் காலம்

வந்தேபா , அவள் ேமேகாலாத்தியனாகிய

ஆதரிேய க் மைனவியாகக்

ெகா க்கப்பட்டாள். ௨0 ச ன் மகளாகிய

காள் தா ைத ேநசித்தாள்; அ ச க்

அறவிக்கப்பட்டேபா , அ அவ க் ச்

சந்ேதாஷமாயி ந்த . ௨௧அவள்அவ க்

இைட ராக இ க்க ம், ெப ஸ்தர்களின் ைக

அவன்ேமல் விழ ம், அவைள அவ க் க்

ெகா ப்ேபன் என் ச ல் நிைனத் , தா ைத

பார்த் : என் ைடய இரண்டாம் மகளால்

இன் எனக் ம மகனாவாய் என்றான். ௨௨

பின் ச ல் தன் ைடயஊழயக்காரர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் தா ேதா இரகசியமாகப் ேபசி:

இேதா, ராஜா உன்ேமல் பிரியமாயி க்கிறார்;

அவ ைடய ஊழயக்காரர்கள் எல்ேலா ம்

உம்ைம ேநசிக்கிறார்கள்; இப்ேபா ம் ர்

ராஜா க் ம மகனானால் நலம் என்

ெசால் ங்கள் என் கற்பித்தான்.

௨௩ ச ன் ஊழயக்காரர்கள் இந்த

வார்த்ைதகைளத் தா தின் ெசவிகள்

ேகட்கப் ேபசினார்கள்; அப்ெபா தா ,

நான் ராஜா க் ம மகனாகிற ேலசான

காரியமா? நான் எளியவ ம், அற்பமாய்

எண்ணப்பட்டவ மாக இ க்கிேறன்

என்றான். ௨௪ தா இன்ன இன்னப
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ெசான்னான்என் ச ன்ஊழயக்காரர்கள்

அவ க் அறவித்தார்கள். ௨௫அப்ெபா

ச ல்: ராஜா தனத்ைத வி ம்பாமல்,

ெப ஸ்தர்களின் னித்ேதால்களினால்

ராஜாவின் எதிரிகளிடத்தில் பழவாங்க

வி ப்பமாக இ க்கிறார் என்

தா க் ச் ெசால் ங்கள் என்றான்;

தா ைத ெப ஸ்தர்களின் ைகயினால்

விழச்ெசய்வேத ச ைடய எண்ணமாக

இ ந்த . ௨௬ அவன் ஊழயக்காரர்கள்

தா க் இந்த வார்த்ைதகைளச்

ெசான்னேபா , ராஜா க் ம மகனாகிற

தா க் ப் பிரியமாயி ந்த . ௨௭

அதற் க் ற த்த நாட்கள் நிைறேவ ம்

ன்ேப, தா எ ந் , தன் ைடய

மனிதர்கைள ட் க்ெகாண் ேபாய்,

ெப ஸ்தர்களில் இ ேபைர ெவட் ,

அவர்களின் னித்ேதால்கைளக் ெகாண்

வந் , தான் ராஜா க் ம மகனா ம்ப ,

அைவகைள ராஜா க் எண்ணிச்

ெச த்தினான்; அப்ெபா ச ல்

தன் ைடயமகளாகிய காைளஅவ க்

மைனவியாகக் ெகா த்தான். ௨௮ெயேகாவா

தா ேதா க்கிறார் என் ச ல் கண்டற ந்

ெகாண்டான்; ச ன் மகளாகிய கா ம்

அவைன ேநசித்தாள். ௨௯ஆைகயால் ச ல்

இன் ம் அதிகமாகத் தா க் ப் பயந் ,

தான் உயிேரா ந்த நாெளல்லாம் தா க்

எதிரியாக இ ந்தான். ௩0ெப ஸ்தர்க ைடய
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பிர க்கள் றப்ப ம் ேபாெதல்லாம் தா

ச ைடயஊழயக்காரர்கள்எல்ேலாைர ம்

விட த்திமானாக நடந் ெகாண்டான்;

அவ ைடயெபயர் மக ம் கழ்ெபற்ற .

௧௯

தா ைதக் ெகான் ேபா ம்ப , ச ல்

தன் ைடய மகனான ேயானத்தாேனா ம்

தன் ைடயஊழயக்காரர்கள் எல்ேலாேரா ம்

ேபசினான். ௨ ச ன் மகனான

ேயானத்தாேனா, தா தின்ேமல் மக ம்

பிரியமாயி ந்தான்; அதனால் ேயானத்தான்

தா க் அைத அறவித் : என் ைடய

தகப்பனாகிய ச ல்உம்ைமக் ெகான் ேபாட

வைக ேத கிறார்; இப்ேபா ம் நாைளக்காைல

ர் எச்சரிக்ைகயாக இ ந் , மைறவான

இடத்தில் ஒளிந் ெகாண் ம். ௩ நான்

றப்பட் வந் , ர் ெவளியி க் ம்

இடத்தில் என் ைடய தகப்பன் பக்கத்திேல

நின் , உமக்காக என் ைடய தகப்பேனா

ேபசி, நடக் ம் காரியத்ைதக் கண் , உமக்

அறவிப்ேபன் என்றான். ௪ அப்ப ேய

ேயானத்தான் தன் ைடய தகப்பனாகிய

ச ேலா தா க்காக நலமாகப்

ேபசி, ராஜா தம் ைடய அ யானாகிய

தா க் விேராதமாகப் பாவம் ெசய்யாமல்

இ ப்பாராக; அவன் உமக் விேராதமாகப்

பாவம் ெசய்யவில்ைல; அவ ைடய

ெசய்ைககள் உமக் அதிக உபேயாகமாக

இ க்கிறேத. ௫அவன்தன் ைடயஉயிைரத்

தன் ைடய ைகயிேல ைவத் க்ெகாண் ,
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அந்தப் ெப ஸ்தைனக் ெகான்றதினால்,

ெயேகாவா இஸ்ரேவ க்ெகல்லாம் ெபரிய

இரட்சிப்ைபக் கட்டைளயிட்டைத

ர் கண் , சந்ேதாஷப்பட் ேர;

இப்ேபா ம் காரணமல்லாமல் தா ைதக்

ெகால் கிறதினால், ற்றம ல்லாத

இரத்தத்திற் விேராதமாக ர் ஏன்

பாவம் ெசய்கி ர் என்றான். ௬ ச ல்

ேயானத்தா ைடயெசால்ைலக்ேகட் :அவன்

ெகாைல ெசய்யப்ப வதில்ைல என்

ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ஆைணயிட்டான். ௭ பின்

ேயானத்தான் தா ைத அைழத் , அந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவ க்

அறவித் , அவைனச் ச னிடத்தில்

ட் க்ெகாண் ேபாய் விட்டான்; அப்ப ேய

அவன் ன் ேபாலேவ அவ ைடய

ச கத்தில் இ ந்தான். ௮ ம ப ம் ஒ

த்தம் உண்டாயிற் ; அப்ெபா தா

றப்பட் ப் ேபாய், ெப ஸ்தர்கேளா

த்தம்ெசய் , அவர்கைள பயங்கரமாக

ெவட் யதால் அவர்கள் அவ க்

ன்பாக சிதற ஓ ப்ேபானார்கள். ௯

ெயேகாவாவால் விடப்பட்ட ய ஆவி

ச ன்ேமல் வந்த ; அவன் தன் ைடய

ட் ல் உட்கார்ந் , தன் ைடய ஈட் ையக்

ைகயிேல பி த் க்ெகாண் ந்தான்;

தா தன் ைடய ைகயினாேல

ரமண்டலம் வாசித்தான். ௧0 அப்ெபா
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ச ல்: தா ைத ஈட் யினாேல வேராேட

ேசர்த் உ வக் த்திப்ேபாடப் பார்த்தான்;

ஆனா ம்இவன் ச க் விலகினதினாேல,

அவன் எற ந்த ஈட் வரிேல பட்ட ;

தா ேதாஅன் இர ஓ ப்ேபாய், தன்ைனத்

தப் வித் க்ெகாண்டான். ௧௧ தா ைதக்

காவல்ெசய் , ம நாள் காைலயில்அவைனக்

ெகான் ேபா ம்ப , ச ல்அவன் ட் ற் ச்

ேசவகைரஅ ப்பினான்; இைதத் தா க்

அவன் மைனவியாகிய காள் அறவித் :

ர் இன் இரவில் உம் ைடய வைன

தப் வித் க் ெகாள்ளாவிட்டால், நாைளக் ர்

ெகான் ேபாடப்ப ர் என் ெசால் ,

௧௨ காள் தா ைத ஜன்னல் வழயாய்

இறக்கிவிட்டாள்; அவன் தப்பி ஓ ப்ேபானான்.

௧௩ காேளா ஒ சிைலைய எ த் ,

கட் ன்ேமல் ைவத் , அதின் தைலமாட் ேல

ஒ ெவள்ளாட் த் ேதாைலப் ேபாட் ,

ேபார்ைவயினால் ைவத்தாள். ௧௪

தா ைதக் ெகாண் வரச் ச ல் காவலர்கைள

அ ப்பினேபா , அவர் வியாதியாக

இ க்கிறார் என்றாள். ௧௫ அப்ெபா

தா ைதப் பார்க்கிறதற் ச் ச ல் காவலைர

அ ப்பி, அவைனக் ெகான் ேபா ம்ப ,

கட் ேலாேட அவைன என்னிடத்திற்

எ த் க்ெகாண் வா ங்கள் என்றான். ௧௬

காவலர்கள் வந்தேபா , இேதா, சிைல

கட் ன்ேம ம், ெவள்ளாட் த்ேதால் அதின்

தைலமாட் ம் கிடக்கக் கண்டார்கள். ௧௭
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அப்ெபா ச ல்: இப்ப என்ைன

ஏமாற்ற , என் ைடயஎதிரிையத் தப்பவிட்

அ ப்பின என்ன என் காளிடத்தில்

ேகட்டான். காள் ச ைல ேநாக்கி:

என்ைனப் ேபாகவி , நான் உன்ைன ஏன்

ெகால்லேவண் ம்என் அவர்என்னிடத்தில்

ெசான்னார் என்றாள். ௧௮ தா தப்பி,

ராமாவி ந்த சா ேவ டத்திற் ப் ேபாய்,

ச ல் தனக் ச் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம்

அவ க் அறவித்தான்; பின் அவ ம்

சா ேவ ம் ேபாய், நாேயாதிேல

தங்கியி ந்தார்கள். ௧௯ தா ராமாவில்

உள்ள நாேயாதிேல இ க்கிறான் என்

ச க் அறவிக்கப்பட்ட . ௨0அப்ெபா

ச ல்: தா ைதக் ெகாண் வர காவலைர

அ ப்பினான்; அவர்கள் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிற ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்ைத ம்,

சா ேவல் அவர்களின் தைலவனாக

நிற்கிறைத ம் கண்டார்கள்; அப்ெபா

ச ைடய காவலர்களின்ேமல்

ேதவ ைடயஆவி இறங்கியதால் அவர்க ம்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௨௧ இ

ச க் அறவிக்கப்பட்டேபா , அவன் ேவேற

காவலைர அ ப்பினான்; அவர்க ம்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்; ன்றாம்

ைற ம் ச ல் காவலைர அ ப்பினான்;

அவர்க ம் ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௨௨

அப்ெபா அவ ம் ராமா க் ப் ேபாய்,

ேசக் வி க்கிற ெபரிய கிணற்ற ன்அ ேக
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வந் , சா ேவ ம் தா ம் எங்ேக என்

ேகட்டான்;அேதா ராமாவி ள்ளநாேயாதிேல

இ க்கிறார்கள் என் ெசால்லப்பட்ட .

௨௩ அப்ெபா ராமாவி ள்ள

நாேயாதிற் ப் ேபானான்; அவன் ேம ம்

ேதவ ைடய ஆவி இறங்கியதால் அவன்

ராமாவி ள்ள நாேயாதிேல ேச ம் வைர,

ர்க்கதரிசனம் ெசால் க்ெகாண்ேட

நடந் வந் , ௨௪ தா ம் தன் ைடய

உைடகைள கழற்ற ப்ேபாட் , சா ேவ க்

ன்பாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால் , அன்

பகல் வ ம் இரா வ ம் உைட

இல்லாமல் வி ந் கிடந்தான்; எனேவ, ச ம்

ர்க்கதரிசிகளில் ஒ வேனா என்பார்கள்.

௨0

தா ராமாவி ந்த நாேயாதி ந்

ஓ ப்ேபாய், ேயானத்தான் ன்பாக வந் :

உம் ைடய தகப்பன் என் ைடய வைன

வாங்கத் ேத கிறாேர, நான் ெசய்த என்ன?

என் ைடய அக்கிரமம் என்ன? நான்

அவ க் ச் ெசய்த ேராகம் என்ன? என்றான்.

௨ அதற் அவன்: அப்ப ஒ ேபா ம்

வரா ; ர் சாவதில்ைல, இேதா, எனக்

அறவிக்காமல் என் ைடய தகப்பன் ெபரிய

காரியமானா ம், சிறய காரியமானா ம்

ஒன் ம் ெசய்வதில்ைல; இந்தக்

காரியத்ைத என் ைடய தகப்பன் எனக்

மைறப்பாேனன்?அப்ப இ க்கா என்றான்.

௩அப்ெபா தா : உம் ைடய கண்களில்

எனக் த் தைய கிைடத்த என் உம் ைடய
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தகப்பன் நன்றாக அறவார்; ஆைகயால்

ேயானத்தா க் மனவ த்தம் உண்டாகாதப

அவன் இைத அறயக் டா என்பார்;

மரணத்திற் ம் எனக் ம் ஒ அ ரம்

மாத்திரம் இ க்கிற என் ெயேகாவா ைடய

வைன ம்உம் ைடய வைன ம் ெகாண்

நிச்சயமாய்ச் ெசால் கிேறன் என் பதில்

ெசால் ஆைணயிட்டான். ௪ அப்ெபா

ேயானத்தான் தா ைதப் பார்த் : உம

மனவி ப்பம் என்ன என் ெசால் ம்,

அதின்ப உமக் ச் ெசய்ேவன் என்றான். ௫

தா ேயானத்தாைன ேநாக்கி: இேதா,

நாைளக் அமாவாைச, நான் ராஜாேவா

பந்தியில் சாப்பிடேவண் யதாயி க் ம்;

ஆனா ம் நான் ன்றாம் நாள் சாயங்காலம்

வைர ெவளியிேலஒளிந்தி க் ம்ப எனக்

உத்திர ெகா ம். ௬ உம் ைடய தகப்பன்

என்ைனக் ற த் விசாரித்தால், தன் ைடய

ஊராகிய ெபத்ெலேகம ேல தன் ைடய

ம்பத்தினர் எல்ேலா ம் வ டத்திற்

ஒ ைற ப யிட வ கிறப யால் தா

அந்த இடத்திற் ப் ேபாக என்னிடத்தில்

வ ந்திக் ேகட்டான் என் ர் ெசால் ம்.

௭ அதற் அவர் நல்ல என்றால்,

உம் ைடய அ யா க் ச் சமாதானம்

இ க் ம்; அவ க் எரிச்ச ண்டானால்,

அவராேல ைம உ திப்பட் க்கிற

என் அற ந் ெகாள் ர்கள். ௮ ஆகேவ,

உம் ைடய அ யா க் த் தைய
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ெசய்யேவண் ம்; ெயேகாவா க் ன்பாக

உம் ைடய அ யாேனாேட உடன்ப க்ைக

ெசய்தி க்கி ேர; என்னில் ஒ அக்கிரமம்

இ ந்தால், ேர என்ைனக் ெகான் ேபா ம்; ர்

என்ைன உம் ைடய தகப்பனிடத்திற் க்

ெகாண் ேபாகேவண் ய என்னஎன்றான்.

௯அப்ெபா ேயானத்தான்: அப்ப உமக்

வராதி ப்பதாக; உமக் ைம ெசய்ய என்

தகப்பனாேல உ திப்பட் க்கிற என்

நான் நிச்சயமாய் அற ந்தால் நான் அைத

உமக் அறவிக்காதி ப்ேபனாஎன்றான். ௧0

தா ேயானத்தாைன ேநாக்கி: உம் ைடய

தகப்பன் க னமானபதில் ெசான்னால்அைத

யார் எனக் அறவிப்பார் என்றான். ௧௧

அப்ெபா ேயானத்தான் தா ைதப்

பார்த் : ஊ க் ெவளிேய ேபாேவாம்

வா ம் என்றான்; இ வ ம் ெவளிேய

றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௧௨ அப்ெபா

ேயானத்தான் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ன்னிட் தா ைதப் பார்த் :

நான் நாைளேயாம நாளிேலாஎன் ைடய

தகப்ப ைடய மனைத அற ந் ெகாண் ,

அவர் தா தின்ேமல் தயவாக இ க்கிறார்

என் கண் ம், அைத அப்ேபா உம

ெசவிக க் ெவளிப்ப த் ம்ப , உமக் ச்

ெசால் ய ப்பாம ந்தால், ௧௩

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ேயானத்தா க் அதற் ச் சரியாக ம்

அதற் அதிகமாக ம் ெசய்யட் ம்;
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ஆனா ம் உமக் த் ங் ெசய்ய

என் ைடய தகப்ப க் ப் பிரியமாக

இ ந்தால், அைத உம ெசவிக க்

ெவளிப்ப த்தி, ர் சமாதானத்ேதா

ேபா ம்ப உம்ைம அ ப்பிவி ேவன்;

ெயேகாவா என் ைடய தகப்பேனா

இ ந்த ேபால், உம்ேமா ம் இ ப்பாராக. ௧௪

ேம ம், நான் உயிேரா க் ம்ேபா , நான்

சாகாதப ர் ெயேகாவாவின் நிம த்தமாக

எனக் த் தைய ெசய்யேவண் ய ம் அன்ற ,

௧௫ ெயேகாவா தா தின் எதிரிகள்

ஒ வைர ம் மயின்ேமல்இல்லாதப , ேவர்

அ க் ம்ேபா ம், ர் என்ெறன்ைறக் ம்

உம தயைவ என் ைடய ட்ைடவிட்

அகற்றவிடாம ம் இ க்கேவண் ம் என்றான்.

௧௬ இப்ப ேயானத்தான் தா தின்

ம்பத்ேதா உடன்ப க்ைகெசய் ,

தா ைடய எதிரிகளின் ைகயிேல ெயேகாவா

கணக் க் ேகட்பாராக என் ெசால் , ௧௭

ேயானத்தான் தா ைத மக ம் ேநசித்தப யால்,

பின் ம் அவ க் ஆைணயிட்டான்;

தன் ைடய உயிைர ேநசித்த ேபால

அவைனேநசித்தான். ௧௮பின் ேயானத்தான்

தா ைதப் பார்த் : நாைளக் அமாவாைச, ர்

உட்காரேவண் யஇடம்கா யாகஇ ப்பதால்

உம்ைமக் ற த் விசாரிக்கப்ப ம். ௧௯

காரியம் நடந்தேபா , ன்றாம் நாளிேல ர்

ஒளிந்தி க் ம் இடத்திற் விைரவாக

வந் , ஏேசல் என் ம் கல் ன் அ கில்
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உட்கார்ந்தி ம். ௨0 அப்ெபா நான்

ற ப் ைவத் எய்கிற ேபால, அதற் ப்

பக்கமாக ன் அம் கைள எய் : ௨௧

ேபாய், அந்த அம் கைளத் ேத வா என்

ஒ சி வைன அ ப் ேவன்; இேதா,

அம் கள் உனக் இப் றத்திேல கிடக்கிற ,

அைவகைள எ த் க்ெகாண் வா என்

சி வனிடத்தில் நான் ெசான்னால், ர் வா ம்;

அப்ெபா ஒன் ம் இல்ைல, உமக் ச்

சமாதானம் இ க் ம் என் ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன். ௨௨

இேதா, அம் கள் உனக் அப் றத்திேல

கிடக்கிற என் நான்அந்த சி வனிடத்தில்

ெசான்னால், ர் ேபாய்வி ம்; அப்ெபா

ெயேகாவா உம்ைமப் ேபாகச்ெசால் கிறார்

என் அற ந் ெகாள். ௨௩ ம் நா ம்

ேபசிக்ெகாண்ட காரியத்திற் , இேதா, ெயேகாவா

எனக் ம் உமக் ம் என்ைறக் ம் ந நிற் ம்

சாட்சி என்றான். ௨௪ அப்ப ேய தா

ெவளியிேல ஒளிந் ெகாண் ந்தான்;

அமாவாைசயானேபா ராஜா சாப்பிட

உட்கார்ந்தான். ௨௫ ராஜா வரின்

அ கி க்கிற தன் ைடய இடத்தில்

எப்ேபா ம்ேபால் உட்கார்ந்தேபா ,

ேயானத்தான் எ ந்தான்; அப்ேனேரா

ச ைடயபக்கத்தில் உட்கார்ந்தான்; தா

இ க் ம் இடம் கா யாக இ ந்த . ௨௬

ஆனா ம் அவன் ட்டாயி க்கிறானா,

அவன் ட் ப்பட் த்தான் இ க்கேவண் ம்
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என் அன்ைறயதினம் ச ல் ஒன் ம்

ெசால்லவில்ைல. ௨௭ அமாவாைசக்

ம நாளி ம் தா இ க் ம் இடம் கா யாக

இ ந்த ; அப்ெபா ச ல்: ஈசாயின்

மகன் ேநற் ம் இன் ம் சாப்பாட் ற்

வராமல்ேபான என்ன என் தன் ைடய

மகனான ேயானத்தாைனக் ேகட்டான்.

௨௮ ேயானத்தான் ச க் ப் பதிலாக:

ெபத்ெலேகம்வைர ேபாக, தா என்னிடத்தில்

வ ந்திக்ேகட் , ௨௯ அங்ேக நான்

ேபாகேவண் ம்; எங்கள் ம்பத்தார்ஊரிேல

ப யிடப் ேபாகிறார்கள்; என் ைடய

சேகாதரர்களில் ஒ வன் என்ைன வ ம்ப

கட்டைளயிட்டார்; உம் ைடய கண்களில்

எனக் த் தைய கிைடத்ததானால், நான்

என் சேகாதரர்கைளப் பார்க்கிறதற் ப்

ேபாக எனக் உத்திர ெகா ம் என்றான்;

இதனாேலதான் அவன் ராஜாவின் பந்திக்

வரவில்ைல என்றான். ௩0 அப்ெபா

ச ல் ேயானத்தான்ேமல் ேகாபப்பட் ,

அவைனப் பார்த் : கலக ம் ரட்டாட்ட ம்

உள்ளவளின் மகேன, உனக் ெவட்கமாக ம்,

உன் தாயின் மானத்திற் ெவட்கமாக ம்,

ஈசாயின் மகைனத் ேதாழனாகத் ெதரிந்

ெகாண் க்கிறைத நான் அறேயேனா? ௩௧

ஈசாயின் மகன் மயின்ேமல் உயிேரா க் ம்

நாள்வைர ம் யானா ம், உன்

அரசாட்சியானா ம் நிைலப்பதில்ைல;

இப்ேபாேதஅவைனஅைழத் , என்னிடத்தில்
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ெகாண் வா; அவன் சாகேவண் ம்

என்றான். ௩௨ ேயானத்தான் தன் ைடய

தகப்பனாகிய ச க் ப் பதிலாக;அவன்ஏன்

ெகால்லப்படேவண் ம்? அவன் என்ன

ெசய்தான் என்றான். ௩௩ அப்ெபா

ச ல்: அவைனக் த்திப்ேபாட அவன்ேமல்

ஈட் ைய எற ந்தான்; ஆைகயால் தா ைதக்

ெகான் ேபாடத் தன் ைடய தகப்பன்

ர்மானித்தி க்கிறான் என்பைத ேயானத்தான்

அற ந் ெகாண் , ௩௪ ேகாபத்ேதா

பந்திையவிட் எ ந் ேபாய், அமாவாைசயின்

ம நாளாகியஅன்ைறயதினம் சாப்பிடாமல்

இ ந்தான்; தன் ைடய தகப்பன் தா ைத

நிந்தித் ச் ெசான்ன அவ க்

மனவ த்தமாக இ ந்த . ௩௫ ம நாள்

காலேம, ேயானத்தான் தா க் க் ற த்த

ேநரத்திேல ஒ சி வைன ட் க்ெகாண் ,

ெவளிேய றப்பட் ப்ேபாய்: ௩௬ சி வைன

பார்த் : ஓ , நான் எய்கிறஅம் கைளத் ேத

எ த் க்ெகாண் வா என் ெசால் , அந்தப்

சி வன் ஓ ம்ேபா , அவ க் அப்பால்

ேபா ம்ப ஒ அம்ைப எய்தான். ௩௭

ேயானத்தான் எய்தஅம் இ க் ம் இடம்வைர

சி வன் ேபானேபா ,அம் உனக் இன் ம்

அப்பால் இ க்கிற அல்லவா என்

ேயானத்தான் சி வ க் பின்னால்

இ ந் ப்பிட்டான். ௩௮ நிற்காமல்

விைரவாக க்கிரமாகப் ேபா என் ம்

ேயானத்தான் சி வ க் ப் பின்னால் இ ந்
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ப்பிட்டான்; அப்ப ேய ேயானத்தானின்

சி வன் அம் கைளப் ெபா க்கி, தன் ைடய

எஜமானிடத்தில் ெகாண் வந்தான். ௩௯

அந்தக் காரியம் ேயானத்தா க் ம் தா க் ம்

ெதரிந்தி ந்தேதயல்லாமல், அந்த சி வ க்

ஒன் ம் ெதரியாதி ந்த . ௪0 அப்ெபா

ேயானத்தான்: தன் ைடய ஆ தங்கைள

சி வனிடத்தில் ெகா த் , இைவகைளப்

கிபியா பட்டணத்திற் க் ெகாண் ேபா

என்றான். ௪௧ சி வன் ேபானபின் , தா

ெதன் றமானஇடத்தி ந் எ ந் வந் ,

தைரயிேல கங் ப் ற வி ந் , ன் ைற

வணங்கினான்; அவர்கள் ஒ வைர ஒ வர்

த்தம்ெசய் அ தார்கள்; தா மக ம்

அ தான். ௪௨ அப்ெபா ேயானத்தான்

தா ைத ேநாக்கி: ர் சமாதானத்ேதாேட

ேபாம், ெயேகாவா என்ைறக் ம் எனக் ம்

உமக் ம், என் ைடய சந்ததிக் ம் உம

சந்ததிக் ம், ந நிற் ம் சாட்சி என் ெசால் ,

ெயேகாவா ைடயநாமத்ைதக்ெகாண் நாம்

இ வ ம் ஆைணயிட் க்ெகாண்டைத

நிைனத் க்ெகாள் ம் என்றான். பின் அவன்

எ ந் றப்பட் ப் ேபானான்; ேயானத்தாேனா

பட்டணத்திற் ப் ேபாய்விட்டான்.

௨௧

தா ேநாபி க்கிறஆசாரியனாகிய

அகிெமேலக்கினிடம் ேபானான்; அகிெமேலக்

ந க்கத்ேதாேடதா க் எதிர்ெகாண் ேபாய்:

ஒ வ ம் உம்ேமா வராமல், ர் தனித்

வ கிற என்ன என் அவைனக்
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ேகட்டான். ௨ தா ஆசாரியனாகிய

அகிெமேலக்ைகப் பார்த் : ராஜா எனக்

ஒ காரியத்ைதக் கட்டைளயிட் , நான்

உன்ைன அ ப்பின காரிய ம் உனக் க்

கட்டைளயிட்ட ம் இன்னெதன் ஒ வ ம்

அறயாதி க்கேவண் ம் என் என்ேனாேட

ெசான்னார்; ற ப்பிட்ட இடத்திற்

வரேவண் ம் என் வா பர்க க்

ெசால் யி க்கிேறன். ௩ இப்ேபா ம்

உம் ைடயைகயில் இ க்கிற என்ன? ஐந்

அப்பங்கேளா, எதாவ , இ க்கிறைத

என் ைடய ைகயிேல ெகா ம் என்றான். ௪

ஆசாரியன் தா க் ப் பதிலாக:

பரி த்த அப்பம் இ க்கிறேத தவிர,

சாதாரண அப்பம் என் ைடய ைகயில்

இல்ைல; வா பர் ெபண்கேளா மட் ம்

ேசராம ந்தால் ெகா ப்ேபன் என்றான். ௫

தா ஆசாரிய க் ப் பதிலாக:

நான் றப்ப கிறதற் ன் ேநற் ம்

ந்ைதயநா ம் ெபண்கள் எங்க க்

விலகியி ந்தார்கள்; வா பர்க ைடய

ச ரங்க ம் த்தமாயி க்கிற ;

இன்ைறயதினம் ேவேறஅப்பம் பாத்திரத்தில்

பிரதிஷ்ைடெசய்யப்பட்டதினால், இ

சாதாரணமாயிற்ேற என்றான். ௬அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியி ந்

எ க்கப்பட்ட ச கத்தின்அப்பங்கைளத்தவிர,

ேவ அப்பம்அங்ேக இல்லாததால்ஆசாரியன்

அவ க் ப் பரி த்த அப்பத்ைத ெகா த்தான்;
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அைவகள் எ க்கப்ப கிற நாளிேலஅதற் ப்

பதிலாகச் டான அப்பம் ைவக்கப்ப ம்.

௭ ச ைடய ேவைலக்காரர்களில்

ஏேதாமயனாகிய ேதாேவக் என் ம்

ேப ள்ள ஒ வன் அன்ைறயதினம்

அங்ேக ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

தைடபட் ந்தான்; அவன் ச ைடய

ேமய்ப்ப க் த் தைலவனாயி ந்தான்.

௮ தா அகிெமேலக்ைகப் பார்த் :

இங்ேக உம் ைடய வசத்தில் ஒ ஈட் ேயா,

பட்டயேமா இல்ைலயா? ராஜாவின்

காரியம் அவசரமானப யால், என்

பட்டயத்ைதேயா, என் ஆ தங்கைளேயா,

நான் எ த் க்ெகாண் வரவில்ைல

என்றான். ௯ அதற் ஆசாரியன்: ர் ஏேல

பள்ளத்தாக்கிேல ெகான்ற ெப ஸ்தனாகிய

ேகா யாத்தின் பட்டயம், இேதா, ஏேபாத்திற் ப்

பின்னாக ஒ டைவயிேல ட்

ைவத்தி க்கிற ; அைத ர் எ க்க

மனதானால் எ த் க்ெகாண் ேபாம்,

அ ேவ அல்லாமல் ேவெறான் ம் இங்ேக

இல்ைல என்றான்; அப்ெபா தா :

அதற் நிகரில்ைல; அைத எனக் த் தா ம்

என்றான். ௧0அன்ைறயதினம் தா எ ந்

ச க் த் தப்பிேயா , காத்தின் ராஜாவாகிய

ஆ சிடத்தில் ேபானான். ௧௧ ஆ சின்

ஊழயக்காரர்கள்அவைனப் பார்த் : ேதசத்

ராஜாவாகிய தா இவன்அல்லேவா? “ச ல்

ெகான்ற 1,000, தா ெகான்ற 10,000”



1 சா ேவல் 1224

என் இவைனக் ற த்தல்லேவா ஆடல்

பாடேலாேட ெகாண்டா னார்கள் என்றார்கள்.

௧௨ இந்த வார்த்ைதகைளத் தா தன்

மனதிேல ைவத் க்ெகாண் , காத்தின்

ராஜாவாகியஆ க் மக ம் பயப்பட் , ௧௩

அவர்கள் கண்க க் ன்பாகத் தன்

ெசய்ைகைய ேவ ப த்தி, அவர்களிடம்

ைபத்தியக்காரைனப் ேபாலக் காண்பித் ,

வாசற்கத களிேல ற க்ெகாண் ந் , தன்

வாயி ந் ைரையத் தன் தா யில்

விழெசய் க்ெகாண் ந்தான். ௧௪

அப்ெபா ஆ ஸ்: தன்ஊழயக்காரர்கைள

ேநாக்கி: இேதா, இந்த மனிதன்ைபத்தியக்காரன்

என் காண்கி ர்கேள; இவைன ங்கள்

என்னிடத்தில் ெகாண் வந்த என்ன? ௧௫

எனக் ன்பாகப் ைபத்திய ேசட்ைட

ெசய்ய, ங்கள் இவைனக் ெகாண்

வ வதற் , ைபத்தியக்காரர்கள் எனக் க்

ைறவாயி க்கிறார்கேளா? இவன் என்

ட் ற் வரலாமா என்றான்.

௨௨

தா அந்த இடத்ைதவிட் த் தப்பி,

அ ல்லாம் என் ம் ைகக் ப் ேபானான்;

அைத அவன் சேகாதரர்க ம் அவன்

தகப்பன் ட்டார்கள் அைனவ ம் ேகட் ,

அங்ேக அவனிடத்திற் ப் ேபானார்கள். ௨

ஒ க்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள்,

க்கிறவர்கள் யாவ ம் அவேனா

க்ெகாண்டார்கள்;அவன்அவர்க க் த்

தைலவனானான்; இந்தப் ப யாகஏறக் ைறய
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400 ேபர் அவேனா இ ந்தார்கள். ௩ தா

அந்த இடத்ைதவிட் ேமாவாபியர்கைளச்

ேசர்ந்த ம ஸ்ேபக் ப் ேபாய், ேமாவாபின்

ராஜாைவப் பார்த் : ேதவன் என்ைனஎப்ப

நடத் வார் என் நான் அற ம் வைர,

என் ைடய தகப்ப ம் என் ைடய

தா ம் உங்களிடத்திேல தங்கியி க் ம்ப

தைய ெசய் ம் என் ெசால் , ௪

அவர்கைள ேமாவாபின் ராஜாவிடத்தில்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய்விட்டான்; தா

ேகாட்ைடயில் இ ந்த நாெளல்லாம்அவர்கள்

அங்ேகஅவேனா ந்தார்கள். ௫பின் காத்

என் ம் ர்க்கதரிசி தா ைதப் பார்த் : ர்

ேகாட்ைடயில்இ க்காமல் தா ேதசத்திற் ப்

றப்பட் வா ம் என்றான்; அப்ெபா

தா றப்பட் ஆேரத் என் ம் காட் ற்

ேபானான். ௬ தா ம் அவேனா ந்த

மனிதர்க ம் காணப்பட்ட ெசய்திைய ச ல்

ேகள்விப்பட்டான்; ச ல் கிபியாைவச் ேசர்ந்த

ராமாவில் ஒ ேதாப்பிேல உட்கார்ந் ,

தன் ைடய ஊழயக்காரர்கள் எல்ேலா ம்

தன்ைனச் ழ்ந் நிற்க, தன் ஈட் ையத் தன்

ைகயிேலபி த் க்ெகாண் க் ம்ேபா , ௭

ச ல் தன் ைடய அ கில் நிற்கிற தன்

ஊழயக்காரர்கைளப் பார்த் : ெபன்ய ன்

மக்கேள, ேக ங்கள்; ஈசாயின் மகன்

உங்கள் எல்ேலா க் ம் வயல்கைள ம்

திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம் ெகா ப்பாேனா?

உங்கெளல்ேலாைர ம் ஆயிரத்திற்
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அதிபதிக ம் ற் க் அதிபதிக மாக

ைவப்பாேனா? ௮ ங்கெளல்ேலா ம் எனக்

எதிராக சதி ெசய்த என்ன? ஈசாயின்

மக டேன என் மாரன் உடன்ப க்ைக

ெசய் ம்ேபா , என் ெசவிக் அைத ஒ வ ம்

ெவளிப்ப த்தவில்ைல; எனக்காகப்

பரிதாபப்பட் , என் ெசவிக் அைத

ெவளிப்ப த்த உங்களில் ஒ வன் ட

இல்ைலயா? இந்த நாளில் இ க்கிறப

எனக் ச் சதிெசய்ய, என் ைடய மகன்

என் ைடய ேவைலக்காரைன எனக்

விேராதமாக ண் விட்டாேன என்றான். ௯

அப்ெபா ச ன்ஊழயக்காரர்கேளா

நின்ற ஏேதாமயனாகிய ேதாேவக் பதிலாக:

ஈசாயின் மகைன ேநாபி க்கிற

அகி பின் மகனான அகிெமேலக்கிடத்தில்

வரக்கண்ேடன். ௧0 இவன் அவ க்காகக்

ெயேகாவாவிடத்தில் விசாரித் , அவ க்

வழ க் ஆகாரம் ெகா த் , ெப ஸ்தனாகிய

ேகா யாத்தின் பட்டயத்ைத ம்அவ க் க்

ெகா த்தான் என்றான். ௧௧ அப்ெபா

ராஜா: அகி பின் மகனான அகிெமேலக்

என் ம் ஆசாரியைன ம், ேநாபி க்கிற

அவன் தகப்பன் ட்டார்களாகிய எல்லா

ஆசாரியர்கைள ம் அைழத்தான்; அவர்கள்

எல்லா ம் ராஜாவினிடத்தில்வந்தார்கள். ௧௨

அப்ெபா ச ல்:அகி பின் மகேனேகள்

என் ெசால்ல, அவன்: இேதா, இ க்கிேறன்

என் ைடய ஆண்டவேன என்றான். ௧௩
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அப்ெபா ச ல் அவைன ேநாக்கி: ம்

ஈசாயின் மக ம் எனக் விேராதமாக

சதிெசய் , இந்நாளில் இ க்கிறப எனக் ச்

சதிெசய்ய அவன் எனக் எதிராக

எ ம் ம்ப , அவ க் ெராட் ம்

பட்டய ம் ெகா த் , ேதவசந்நிதியில்

அவ க்காக விசாரித்த என்ன என்றான்.

௧௪ அகிெமேலக் ராஜா க் ப் பதிலாக:

உம் ைடய எல்லா ஊழயக்காரர்களி ம்

தா ைதப் ேபால, ராஜா க் ம மக ம்,

உம் ைடய கட்டைளகளின்ப

ெசய் வ கிறவ ம், உம் ைடய

ட் ேல கன ள்ளவ மாயி க்கிற

உண்ைம ள்ளவன் யார்? ௧௫இன்ைறயதினம்

அவ க்காக ேதவனிடத்தில் ேவண் தல்

ெசய்யத் ெதாடங்கிேனேனா? அ எனக் த்

ரமாயி ப்பதாக; ராஜா தம் ைடய

அ யானாகிய என்ேமலாவ என் ைடய

தகப்பன் ட்டார்களில் எவன் ேமலாவ

ற்றம் மத்தேவண்டாம்; உம் ைடயஅ யான்

இைவகளிெலல்லாம் ஒ சிறய காரியமாகி ம்

ெபரிய காரியமாகி ம் அற ந்ததில்ைல

என்றான். ௧௬ ராஜாேவா: அகிெமேலக்ேக,

ம் உன் ைடய தகப்பன் ட்டார்கள்

அைனவ ம் நிச்சயமாக சாகேவண் ம்

என்றான். ௧௭ பின் ராஜா தன்ன கில்

நிற்கிற காவலர்கைள பார்த் : ங்கள்

ேபாய், ெயேகாவா ைடய ஆசாரியர்கைளக்

ெகால் ங்கள்; அவர்கள்ைக ம் தா ேதாேட
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இ க்கிற ; அவன் ஓ ப்ேபாகிறைத

அவர்கள் அற ந்தி ந் ம், அைத எனக்

ெவளிப்ப த்தவில்ைலஎன்றான்; ராஜாவின்

ேவைலக்காரர்கேளா, ெயேகாவா ைடய

ஆசாரியர்கைளக் ெகால்லத் தங்கள்ைககைள

ட்ட சம்மதிக்கவில்ைல. ௧௮ அப்ெபா

ராஜா ேதாேவக்ைக ேநாக்கி: ேபாய்

ஆசாரியர்கைளக் ெகான் ேபா என்றான்;

ஏேதாமயனாகிய ேதாேவக் ஆசாரியர்கள்ேமல்

வி ந் , சணல் ல் ஏேபாத்ைத

அணிந்தி க் ம் 85 ேபைர அன்ைறயதினம்

ெகான்றான். ௧௯ ஆசாரியர்களின்

பட்டணமாகிய ேநாபி ள்ளஆண்கைள ம்,

ெபண்கைள ம், ழந்ைதகைள ம், ைகக்

ழந்ைதகைள ம், மா கைள ம்,

க ைதகைள ம், ஆ கைள ம் ர்ைமயான

பட்டயத்தால் ெவட் ப்ேபாட்டான். ௨0

அகி பின் மகனான அகிெமேலக்கின்

மகன்களில்அபியத்தார் என் ம் ெபய ள்ள

ஒ வன் தப்பி, தா இ க் ம் இடத்திற்

ஓ ப்ேபாய், ௨௧ ச ல் ெயேகாவா ைடய

ஆசாரியர்கைளக் ெகான் ேபாட்ட

ெசய்திைய தா க் அறவித்தான். ௨௨

அப்ெபா தா அபியத்தாைரப்

பார்த் : ஏேதாமயனாகிய ேதாேவக் அங்ேக

இ ந்ததாேல,அவன் எப்ப யாகி ம் ச க்

அைதஅறவிப்பான் என் அன்ைறயதினேம

அற ந்தி ந்ேதன்; உன் ைடய தகப்பன்

ட்டார்களாகிய எல்ேலா ைடய
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மரணத்திற் ம் காரணம் நாேன. ௨௩

என்னிடத்தில் இ , பயப்படேவண்டாம்; என்

உயிைர வாங்கத்ேத கிறவேன உன் ைடய

உயிைர ம் வாங்கத்ேத கிறான்;

என் ைடயஆதரவிேலஇ என்றான்.

௨௩

இேதா, ெப ஸ்தர்கள் ேககிலாவின்ேமல்

த்தம்ெசய் , களஞ்சியங்கைளக்

ெகாள்ைளயி கிறார்கள் என் தா க்

அறவிக்கப்பட்ட . ௨அப்ெபா தா :

நான் ேபாய், அந்தப் ெப ஸ்தர்கைள

றய க்கலாமா என் ெயேகாவாவிடத்தில்

விசாரித்ததற் , ெயேகாவா: ேபா;

ெப ஸ்தர்கைள றயஅ த் , ேககிலாைவ

இரட்சிப்பாயாக என் தா க் ச் ெசான்னார்.

௩ஆனா ம் தா தின் மனிதர்கள் அவைன

பார்த் : இேதா, நாங்கள் இங்ேக தாவிேல

இ க் ம்ேபாேத பயப்ப கிேறாம்; நாங்கள்

ெப ஸ்தர்க ைடய இரா வங்கைள

எதிர்க்கிறதற் ேககிலா க் ப் ேபானால்,

எவ்வள அதிகம் என்றார்கள். ௪அப்ெபா

தா தி ம்ப ம் ெயேகாவாவிடத்தில்

விசாரித்தேபா , ெயேகாவா அவ க்

பதிலாக: எ ந் , ேககிலா க் ப் ேபா;

நான் ெப ஸ்தர்கைள உன் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என்றார். ௫ அப்ப ேய

தா தன் மனிதர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

ேககிலா க் ப் ேபாய், ெப ஸ்தர்கேளா

த்தம்ெசய் , அவர்களில் அேநகம்ேபைர

ெவட் , அவர்க ைடய ஆ மா கைள
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ஓட் க்ெகாண் ேபானான்; இவ்விதமாக

ேககிலாவின் கைள இரட்சித்தான். ௬

அகிெமேலக்கின் மகனான அபியத்தார்

ேககிலாவில் இ க்கிற தா தினிடத்தில்

தப்பிேயா கிறேபா , அவனிடத்தில்

ஒ ஏேபாத் இ ந்த . ௭ தா

ேககிலா க் வந்தான் என் ச க்

அறவிக்கப்பட்டேபா , ேதவன்அவைனஎன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்; அவன் கத க ம்

தாழ்ப்பாள்க ள்ள பட்டணத்திற் ள்

ைழந்ததால், அைடபட் க்கிறான் என்

ச ல் ெசால் , ௮தா ைத ம்அவ ைடய

மனிதர்கைள ம் ற் ைக ேபா ம்ப ,

ேககிலா க் ப் ேபாக, எல்லா மக்கைள ம்

த்தத்திற் அைழத்தான். ௯ தனக் ங்

ெசய்யச் ச ல் யற்சிக்கிறான் என் தா

அற ந் ெகாண்டேபா , ஆசாரியனாகிய

அபியத்தாைர ேநாக்கி: ஏேபாத்ைத இங்ேக

ெகாண் வாஎன்றான். ௧0அப்ெபா தா :

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

ச ல் ேககிலா க் வந் , என்னாேல

பட்டணத்ைத அழ க்க வழேத கிறான்

என் உம அ யானாகிய நான்

நிச்சயமாய்க் ேகள்விப்பட்ேடன். ௧௧ ேககிலா

பட்டணத்தார்கள் என்ைன அவ ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பார்கேளா, உம் ைடய

அ யான் ேகள்விப்பட்டப ச ல்வ வாேனா,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

இைத உம் ைடய அ யா க் த்



1 சா ேவல் 1231

ெதரிவிக்கேவண் ம் என்றான். அதற் க்

ெயேகாவா: அவன் வ வான் என்றார். ௧௨

ேககிலா பட்டணத்தார்கள் என்ைன ம்

என் ைடயமனிதர்கைள ம் ச ன்ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்பார்கேளா என் தா

ேகட்டதற் , ெயேகாவா: ஒப் க்ெகா ப்பார்கள்

என்றார். ௧௩ஆைகயால் தா ம் ஏறக் ைறய

600 ேபராகிய அவ ைடய மனிதர்க ம்

எ ம்பி, ேககிலாைவ விட் ப் றப்பட் ,

ேபாகக் ய இடத்திற் ப் ேபானார்கள்;

தா ேககிலாவி ந் தப்பிப்ேபானான்

என் ச க் அறவிக்கப்பட்டேபா ,

தான் றப்ப கிறைத நி த்திவிட்டான்.

௧௪ தா வனாந்திரத்தி ள்ள

பா காப்பான இடங்களிேல தங்கி, ப்

என் ம் வனாந்தரத்தி க்கிற ஒ

மைலயிேல தங்கியி ந்தான்; ச ல்

அ தின ம் அவைனத் ேத ம்,

ேதவன் அவைன அவ ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கவில்ைல. ௧௫ தன் ைடய

உயிைரவாங்கத் ேத ம்ப , ச ல் றப்பட்டான்

என் தா அற ந்தப யால், தா

ப் வனாந்திரத்தி ள்ள ஒ காட் ேல

இ ந்தான். ௧௬அப்ெபா ச ன் மகனான

ேயானத்தான் எ ந் , காட் க்கிற

தா தினிடத்தில் ேபாய், ேதவ க் ள்

அவன் ைகைய பலப்ப த்தி: ௧௭ ர்

பயப்படேவண்டாம்; என் ைடய

தகப்பனாகிய ச ன் ைக உம்ைமக்
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கண் பி க்கா ; ர் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாயி ப் ர்; அப்ெபா நான்

உமக் இரண்டாவதாக இ ப்ேபன்; அப்ப

நடக் ம் என் என் ைடய தகப்பனாகிய

ச ம் அற ந்தி க்கிறார் என்றான். ௧௮

அவர்கள் இ வ ம் ெயேகாவா க்

ன்பாகஉடன்ப க்ைகெசய்தபின் , தா

காட் ல் இ ந் விட்டான்; ேயானத்தாேனா

தன் ைடய ட் ற் ப் ேபானான். ௧௯பின்

ப் ஊர்க்காரர்கள் கிபியாவி க்கிற

ச டத்தில் வந் : தா எங்களிடத்தில்

எஷேமா க் த் ெதற்ேக ஆகிலா என் ம்

மைலக்காட் ள்ள பா காப்பான

இடங்களில் ஒளிந் ெகாண் க்கிறான்

அல்லவா? ௨0 இப்ேபா ம் ராஜாேவ, ர்

உம் ைடய மனவி ப்பத்தின்ப இறங்கி

வா ம்; அவைன ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்க, எங்களால்ஆ ம் என்றார்கள்.

௨௧ அதற் ச ல்: ங்கள் என்ேமல் தைய

ைவத்ததினாேல, ெயேகாவாவால்

ஆ ர்வதிக்கப்பட் ப் ர்களாக. ௨௨ ங்கள்

ேபாய், அவ ைடய கால் நடமா கிற

இடத்ைதப் பார்த் , அங்ேக அவைனக்

கண்டவன் யார் என்பைத ம் இன் ம்

நன்றாக விசாரித் அற ங்கள்; அவன்

மகா தந்திரவாதி என் எனக் த் ெதரிய

வந்த . ௨௩அவன்ஒளிந் ெகாண் க் ம்

எல்லா மைறவிடங்கைள ம் பார்த்

அற ந் ெகாண் , நிச்சயமான ெசய்திைய
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எனக் க் ெகாண் வா ங்கள்; அப்ெபா

நான் உங்கேளா வந் , அவன் ேதசத்தில்

இ ந்தால், தாவி க்கிற சகல ஆயிரம்

ேப க் ள் ம் அவைனத் ேத ப்

ேபாேவன் என்றான். ௨௪ அப்ெபா

அவர்கள் எ ந் , ச க் ன்னாேல

ப் ஊ க் ப் ேபானார்கள்; தா ம்

அவ ைடயமனிதர்க ம் எஷேமா க் த்

ெதற்கான மாேகான் வனாந்திரத்தில்

இ ந்தார்கள். ௨௫ ச ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம் தா ைதத் ேதடவ கிறார்கள்

என் அவ க் அறவிக்கப்பட்டேபா ,

அவன் கன்மைலயி ந் இறங்கி,

மாேகான் வனாந்திரத்திேல தங்கினான்;

அைத ச ல் ேகள்விப்பட் , மாேகான்

வனாந்தரத்திேல தா ைதப் பின்ெதாடர்ந்தான்.

௨௬ ச ல் மைலயின் இந்தப்பக்கத்தி ம்,

தா ம், அவ ைடய மனிதர்க ம்

மைலயின் அந்தப்பக்கத்தி ம் நடந்தார்கள்;

ச க் த் தப்பிப்ேபாக, தா

விைரந்தேபா , ச ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம் தா ைத ம் அவ ைடய

மனிதர்கைள ம்பி க்கத்தக்கதாகஅவர்கைள

ழ்ந் ெகாண்டார்கள். ௨௭அந்தச் சமயத்தில்

ஒ ஆள் ச டத்தில் வந் : ர் க்கிரமாய்

வா ம்; ெப ஸ்தர்கள் ேதசத்தின்ேமல்

பைடெய த் வந்தி க்கிறார்கள்

என்றான். ௨௮ அதனால் ச ல் தா ைதப்

பின்ெதாட கிறைத விட் த் தி ம்பி,
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ெப ஸ்தர்கைள எதிர்க் ம்ப ேபானான்;

எனேவ,அவ்விடத்திற் ச் ேசலாஅம்மா ேகாத்

என் ெபயரிட்டார்கள். ௨௯ தா அந்த

இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் , என்ேகதியி ள்ள

பா காப்பானஇடங்களில் தங்கினான்.

௨௪

ச ல் ெப ஸ்தர்கைளப்

பின்ெதாடர்வைதவிட் த் தி ம்பி

வந்தேபா , இேதா, தா என்ேகதியின்

வனாந்திரத்தில் இ க்கிறான் என்

அவ க் அறவிக்கப்பட்ட . ௨

அப்ெபா ச ல்: இஸ்ரேவல்அைனத்தி ம்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட 3,000 ேபைரக்

ட் க்ெகாண் , தா ைத ம்

அவ ைடய மனிதர்கைள ம்

வைரயா க ள்ள கன்மைலகளின்ேமல்

ேதடப்ேபானான். ௩ வழேயாரத்தி க்கிற

ஆட் த்ெதா வங்களிடத்தில் அவன்

வந்தேபா , அங்ேக ஒ ைக

இ ந்த ; அதிேல ச ல் காைலக்கடன்

கழ க்கப்ேபானான்; தா ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம்அந்தக் ைகயின் பக்கங்களில்

உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். ௪ அப்ெபா

தா தின் மனிதர்கள்அவைனேநாக்கி: இேதா,

நான் உன் ைடய எதிரிைய உன் ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்ேபன்; உன் ைடய

பார்ைவக் நலமானப அவ க் ச்

ெசய்வாயாக என் ெயேகாவா உன்ேனா

ெசான்ன நாள் இ ேவ என்றார்கள்; தா

எ ந் ேபாய், ச ைடய சால்ைவயின்
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ெதாங்கைல ெம வாகஅ த் க்ெகாண்டான்.

௫ தா ச ன் சால்ைவத் ெதாங்கைல

அ த் க்ெகாண்டதினால்அவ ைடயமன

அ த் க்ெகாண் ந்த . ௬ அவன்

தன் ைடய மனிதர்கைளப் பார்த் :

ெயேகாவா அபிேஷகம்ெசய்த என் ைடய

ஆண்டவன்ேமல் என் ைடய ைகையப்

ேபா ம்ப யான இப்ப ப்பட்ட காரியத்ைத

நான் ெசய்யாதப , ெயேகாவா என்ைனக்

காப்பாராக; அவர் ெயேகாவாவால்

அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்டவர் என் ெசால் , ௭

தன் ைடய மனிதர்கைள ச ன்ேமல்

எ ம்ப விடாமல், இவ்வார்த்ைதகளினால்

அவர்கைளத் தைடெசய்தான்; ச ல் எ ந் ,

ைகையவிட் , வழ ேய நடந் ேபானான். ௮

அப்ெபா தா ம் எ ந் , ெகபியி ந்

றப்பட் , ச க் ப் பின்னாகப் ேபாய்:

ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன என்

ப்பிட்டான்; ச ல் தி ம்பிப்பார்த்தேபா ,

தா தைரவைர கங் னிந் வணங்கி, ௯

ச ைல ேநாக்கி: தா உமக் ங்

ெசய்யப்பார்க்கிறான் என் ெசால் கிற

மனிதர்க ைடய வார்த்ைதகைள

ஏன் ேகட்கி ர்? ௧0 இேதா, ெயேகாவா

இன் ைகயில் உம்ைம என் ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார் என்பைத

இன்ைறயதினம் உம் ைடய கண்கள்

கண்டேத, உம்ைமக் ெகான் ேபாடேவண் ம்

என் சிலர் ெசான்னார்கள்; ஆனா ம்
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என் ைடய ைக உம்ைமத் தப்பவிட்ட ;

என் ைடய ஆண்டவன்ேமல் என் ைடய

ைகையப் ேபாேடன்; அவர் ெயேகாவாவால்

அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்டவராேம

என்ேறன். ௧௧ என் ைடய தகப்பேன

பா ம்; என் ைடய ைகயி க்கிற

உம் ைடய சால்ைவயின் ெதாங்கைலப்

பா ம்; உம்ைமக் ெகான் ேபாடாமல்,

உம் ைடய சால்ைவயின் ெதாங்கைல

அ த் க்ெகாண்ேடன்; என் ைடயைகயிேல

ங் ம் ேராக ம் இல்ைல என் ம், உமக்

நான் ற்றம் ெசய்யவில்ைல என் ம்

அற ந் ெகாள் ம்; ேரா என் ைடய உயிைர

வாங்க, அைத ேவட்ைடயா கி ர். ௧௨

ெயேகாவா எனக் ம் உமக் ம் ந நின்

நியாயம் விசாரித் , ெயேகாவா தாேம

என் ைடய காரியத்தில் உமக் திையச்

சரிக்கட் வாராக; என் ைடய ைக உமக்

விேராதமாக இ க்கா . ௧௩ திேயார்

வாக்கின்ப ேய, ேயாரிடம ந் ைம

பிறக் ம்; எனேவ, என் ைடய ைக உமக்

விேராதமாக இ க்கா . ௧௪இஸ்ரேவ ன் ராஜா

யாைரத் ேதடப் றப்பட்டார்? ஒ ெசத்த

நாையயா, ஒ ெதள் ப் ச்சிையயா, ர்

யாைரப் பின்ெதாட கி ர்? ௧௫ ெயேகாவா

நியாயாதிபதியாயி ந் , எனக் ம் உமக் ம்

நியாயந் ர்த் , எனக்காக வாதா , நான்

உம் ைடய ைகக் த் தப்ப என்ைன

வி விப்பாராக என்றான். ௧௬ தா இந்த
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வார்த்ைதகைளச் ச ேலாேட ெசால்

ந்தபின் , ச ல்: என் ைடய மகனான

தா ேத, இ உன் ைடய சத்தமல்லவா

என் ெசால் , சத்தம ட் அ , ௧௭

தா ைதப் பார்த் : என்ைனவிட திமான்;

எனக் நன்ைம ெசய்தாய்; நாேனா உனக்

ைம ெசய்ேதன். ௧௮ எனக் நன்ைம

ெசய்தைத இன் விளங்கச்ெசய்தாய்;

ெயேகாவா என்ைன உன் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தி ந் ம், என்ைனக் ெகான்

ேபாடவில்ைல. ௧௯ ஒ வன் தன் ைடய

எதிரிையக் கண் பி த்தால், அவைனச்

கமாக ேபாகவி வாேனா? இன் எனக் ச்

ெசய்த நன்ைமக்காகக் ெயேகாவா உனக்

நன்ைம ெசய்வாராக. ௨0 நிச்சயமாக

ராஜாவாக இ ப்பாய் என் ம், இஸ்ரேவ ன்

ராஜ்ஜயம் உன் ைடய ைகயில் நிைலக் ம்

என் ம் அற ேவன். ௨௧ இப்ேபா ம்

எனக் ப் பின்னி க் ம் என் ைடய

சந்ததிைய ேவர ப்பதில்ைல என் ம்,

என் ைடய தகப்பன் ட்டாரில் என் ைடய

ெபயைர அழ த் ப்ேபா வதில்ைல என் ம்

ெயேகாவாேமல் எனக் ஆைணயிட் க்ெகா

என்றான். ௨௨அப்ெபா தா ச க்

ஆைணயிட் க்ெகா த்தான்; பின் , ச ல்

தன் ைடய ட் க் ப் றப்பட் ப்ேபானான்;

தா ம் அவ ைடய மனிதர்க ம்

பா காப்பானஇடத்திற் ஏற ப்ேபானார்கள்.
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௨௫

சா ேவல் இறந்தான். இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் வந் , அவ க்காகத்

க்கங்ெகாண்டா , ராமாவி க்கிற

அவ ைடய ட் ல் அவைன

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; தா எ ந் ,

பாரான் வனாந்திரத்திற் ப் றப்பட் ப்

ேபானான். ௨ மாேகானிேல ஒ மனிதன்

இ ந்தான்; அவ ைடய ெதாழ ல் ைற

கர்ேம ல் இ ந்த ; அந்த மனிதன் ெப ம்

ெசல்வந்தனாக இ ந்தான்; அவ க்

3,000 ஆ ம், 1,000 ெவள்ளா ம் இ ந்த ;

அவன் அப்ெபா கர்ேம ல் தன் ைடய

ஆ கைளமயிர் கத்தரித் க்ெகாண் ந்தான்.

௩ அந்த மனித க் நாபால் என் ம்,

அவ ைடயமைனவிக் அபிகாயில் என் ம்

ெபயர்; அந்த ெபண் மகா த்திசா ம்

பவதி மாயி ந்தாள்; அந்தக் கணவேனா

ரட ம், யவ ம், கப ள்ளவ மாக

இ ந்தான்;அவன் காேல ைடய சந்ததியான். ௪

நாபால் தன் ைடய ஆ கைள மயிர்

கத்தரிக்கிற ெசய்திைய வனாந்தரத்தில்

இ க்கிற தா ேகட்டேபா , ௫ தா

பத் வா பர்கைள அைழத் : ங்கள்

கர்ேம க் ப் ேபாய், நாபா டத்தில் ெசன் ,

என் ைடய ேபைரச்ெசால் , அவன்

கெசய்திையவிசாரித் , ௬அவைனபார்த் :

ர் வாழ்க, உமக் ச் சமாதான ம், உம் ைடய

ட் க் ச் சமாதான ம், உமக் உண்டான

எல்லாவற்ற ற் ம் சமாதான ம் உண்டாவதாக
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என் அவைன வாழ்த்தி, ௭ இப்ெபா

ஆ கைள மயிர் கத்தரிக்கிறவர்கள்

உம்மடத்தில் இ க்கிறார்கள் என்

ேகள்விப்பட்ேடன்; உம் ைடய ேமய்ப்பர்

எங்கேளா இ ந்தார்கள்; அவர்கள்

கர்ேம ல் இ ந்த நாெளல்லாம் நாங்கள்

அவர்கைள வ த்தப்ப த்தவில்ைல;

அவர்க ைடயெபா ள் ஒன் ம் காணாமல்

ேபான ம் இல்ைல. ௮ உம் ைடய

ேவைலக்காரைரக் ேக ம்; அவர்கள்

உமக் ச் ெசால் வார்கள்; ஆதலால் இந்த

வா பர்க க் உம் ைடய கண்களிேல தைய

கிைடக்கேவண் ம்; நல்ல நாளில் வந்ேதாம்;

உம் ைடய ைகயில் உள்ளைத உம் ைடய

ஊழயக்காரர்க க் ம், உம் ைடய

மகனான தா க் ம் ெகா க் ம்ப

ேவண் கிேறன் என் ெசால் ங்கள்

என்றான். ௯ தா தின் வா பர்கள் ேபாய்,

இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் தா தின்

ெபயரினாேல நாபா டத்தில் ெசால் , பின்

ஒன் ம் ேபசாதி ந்தார்கள். ௧0 நாபால்

தா தின்ஊழயக்கார க் ப் பதிலாக: தா

என்பவன் யார்? ஈசாயின் மாரன் யார்?

தங்கள் எஜமான்கைள விட் ஓ ப்ேபாகிற

ேவைலக்காரர் இந்நாளில் அேநகர் உண் .

௧௧ நான் என் ைடய அப்பத்ைத ம்,

என் ைடய தண் ைர ம், என் ைடய

ஆ கைள மயிர் கத்தரிக்கிறவர்க க்காக

நான்அ த் ச் சைமயல்ெசய்தைத ம் எ த் ,
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இன்ன இடத்தார் என் நான் அறயாத

மனித க் ெகா ப்ேபேனா என்றான். ௧௨

தா தின் வா பர்கள் தங்கள் வழ ேய

தி ம்பி, ம ப ம் தா தினிடத்தில்

வந் , இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

அவ க் அறவித்தார்கள். ௧௩அப்ெபா

தா தன் ைடய மனிதர்கைள

பார்த் : ங்கள் அவரவர் உங்கள்

பட்டயத்ைதக் கட் க்ெகாள் ங்கள்

என்றான்; அவரவர் தங்கள் பட்டயத்ைதக்

கட் க்ெகாண்டார்கள்; தா ம் தன் ைடய

பட்டயத்ைதக் கட் க்ெகாண்டான்;

ஏறக் ைறய 400 ேபர் தா க் ப் பின்ெசன்

றப்பட் ப்ேபானார்கள்; 200 ேபர்

ெபா ட்கள் அ கில் இ ந் விட்டார்கள்.

௧௪ அப்ெபா ேவைலக்காரர்களில்

ஒ வன் நாபா ைடய மைனவியாகிய

அபிகாயிைலப் பார்த் : இேதா, நம் ைடய

எஜமா ைடய கெசய்திையவிசாரிக்க தா

வனாந்திரத்தி ந் வர்கைள

அ ப்பினான்; அவர் அவர்கள்ேமல்

ேகாபம்ெகாண்டார். ௧௫அந்த மனிதர்கேளா

எங்க க் மக ம் நல்லவர்களாக

இ ந்தார்கள்; நாங்கள் ெவளிகளில்

இ க் ம்ேபா , அவர்கள் எங்களிடத்தில்

நடமா னநாெளல்லாம்அவர்கள் எங்கைள

வ த்தப்ப த்தின ம ல்ைல; நம ெபா ளில்

ஒன் ம் காணாமல் ேபான ம ல்ைல. ௧௬

நாங்கள்ஆ கைளேமய்த் ,அவர்களிடத்தில்
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இ ந்த நாெளல்லாம் அவர்கள் இர ம்

பக ம் எங்கைளச் ற்ற ம் மதிலாக

இ ந்தார்கள். ௧௭ இப்ெபா ர்

ெசய்யேவண் யைதக் கவனித் ப்பா ம்;

நம் ைடய எஜமான் ேம ம், அவ ைடய

ட்டார்கள் எல்ேலார்ேம ம், நிச்சயமாய் ஒ

ங் வ கிறதாக இ க்கிற ; இவேரா,

ஒ வ ம் தம்ேமாேட ேபசக் டாதப ,

மதிப்பற்ற மகனாக இ க்கிறார் என்றான்.

௧௮ அப்ெபா அபிகாயில் ேவகமாக

200 அப்பங்கைள ம் இரண் ேதால்ைப

திராட்ைசரசத்ைத ம், சைமயல்ெசய்யப்பட்ட

ஐந் ஆ கைள ம், ஐந் ப வ த்த

பயிற்ைற ம், வற்றலாக்கப்பட்ட 100 திராட்ைச

ைலகைள ம், வற்றலான 200 அத்திப்பழ

அைடகைள ம் எ த் , க ைதகள்ேமல்

ஏற்ற , ௧௯ தன் ைடய ேவைலக்காரைரப்

பார்த் : ங்கள் எனக் ன்ேன

ேபாங்கள்; இேதா, நான் உங்கள் பின்ேன

வ கிேறன் என் ெசால் அ ப்பினாள்;

தன் ைடய கணவனாகிய நாபா க்

அைத அறவிக்கவில்ைல. ௨0 அவள்

ஒ க ைதயின்ேமல் ஏற , மைலயின்

மைறவில் இறங்கிவ ம்ேபா , இேதா,

தா ம் அவ ைடய மனிதர்க ம்

அவ க் எதிராக இறங்கி வந்தார்கள்;

அவர்கைளச் சந்தித்தாள். ௨௧ தா

தன் ைடயமக்கைளப் பார்த் : அவ க்

வனாந்திரத்தில் இ க்கிறைதெயல்லாம்
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ணாகேவ காப்பாற்ற ேனன்; அவ க்

உண்டானதிெலல்லாம் ஒன் ம்

காணாமல்ேபானதில்ைல; என்றா ம்

நன்ைமக் ப் பதிலாக அவன் எனக் த்

ைம ெசய்தான். ௨௨ அவ க் உண்டான

எல்லாவற்ற ம் வரில் ர்வி ம் ஒ நாய்

தற்ெகாண் ெபா வி ம்வைர நான்

உயிேராேட ைவத்தால், ேதவன் தா தின்

எதிரிக க் அதற் ச் சரியாக ம்

அதற் அதிகமாக ம் ெசய்யக்கடவர்

என் ெசால் யி ந்தான். ௨௩ அபிகாயில்

தா ைதப் பார்க் ம்ேபா , விைரந்

க ைதையவிட் இறங்கி, தா க் ேநராகத்

தைரயில் கங் ப் ற வி ந் பணிந் ,

௨௪ அவ ைடய பாதத்திேல வி ந் :

என் ைடயஆண்டவேன,இந்தப்பழ என்ேமல்

மரட் ம்; உம் ைடய அ யா ைடய

வார்த்ைதகைள ர் ேகட் ம்ப உம் ைடய

அ யாள்உம ெசவி ேகட்கப் ேபசேவண் ம்.

௨௫ என் ைடய ஆண்டவனாகிய ர்

நாபால் என் ம் இந்த மதிப்பற்ற மனிதைன

ஒ ெபா ட்டாக எண்ணேவண்டாம்;

அவ ைடய ேபர் எப்ப ேயா அப்ப ேய

அவ ம் இ க்கிறான்; அவ ைடய ெபயர்

நாபால், அவ க் ப் பயித்திய ம் இ க்கிற ;

உம் ைடய அ யாளாகிய நாேனா,

என் ைடய ஆண்டவன் அ ப்பின

வா பர்கைளக் காணவில்ைல. ௨௬

இப்ெபா ம் என் ைடய ஆண்டவேன,
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ர் இரத்தம் சிந்த வர ம், உம் ைடய

ைக திையச் சரிக்கட்ட ம், ெயேகாவா

உமக் இடங்ெகா க்கவில்ைல என்பைதக்

ெயேகாவாைடய வைனக்ெகாண் ம்,

உம் ைடய வைனக்ெகாண் ம்

ெசால் கிேறன்; இப்ேபா ம் உம் ைடய

எதிரிக ம், என் ைடய ஆண்டவ க்

விேராதமாகத் ங் ேத கிறவர்க ம்,

நாபாைலப்ேபால ஆகட் ம். ௨௭இப்ேபா ம்

உம அ யாள் என் ைடயஆண்டவ க் க்

ெகாண் வந்த காணிக்ைகைய

ஏற் க்ெகாண் , என் ைடயஆண்டவைனப்

பின்பற் கிற வா பர்க க் ெகா ப் ராக.

௨௮உம அ யாளின் தைலமன்னி ம்,

ெயேகாவா என் ைடய ஆண்டவ க்

நிைலயான ட்ைட நிச்சயமாய்க் கட் வார்;

என் ைடயஆண்டவன்ெயேகாவா ைடய

த்தங்கைளநடத் கிறவராேம; ர் உயிேராேட

இ க் ம் நாளில் ஒ ங் ம் உம்ம ேல

காணப்படாம ப்பதாக. ௨௯ உம்ைமத்

ன்பப்ப த்த ம், உம் ைடய பிராணைன

வாங்கவழேதட ம், ஒ மனிதன் எ ந்தா ம்

என் ைடய ஆண்டவ ைடய ஆத் மா

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

ஆதரவில் இ க்கிற வ ள்ேளா ைடய

கட் ேல கட்டப்பட் க் ம்; உம் ைடய

எதிரிகளின் ஆத் மாக்கேளா கவணில்

ைவத் எற ந்தாற்ேபால எறயப்ப ம். ௩0

ெயேகாவா உம்ைமக் ற த் ச் ெசான்ன
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நன்ைமயின்ப எல்லாம் இனி என் ைடய

ஆண்டவ க் ச் ெசய் , இஸ்ரேவ க்

அதிபதியாக உம்ைம நியம க் ம்ேபா , ௩௧ ர்

காரணமல்லாமல் இரத்தம் சிந்தாம ம்,

என் ைடய ஆண்டவனாகிய ர்

பழவாங்காம ம் இ ந்த ண்டானால்,

அப்ெபா என் ைடய ஆண்டவனாகிய

உமக் த் க்க ம் இ க்கா ,

மனவ த்த ம் இ க்கா ; ெயேகாவா

என் ைடய ஆண்டவ க் நன்ைம

ெசய் ம்ேபா , உம் ைடய அ யாைள

நிைனப் ராக என்றாள். ௩௨ அப்ெபா

தா அபிகாயிைல ேநாக்கி: உன்ைன

இன்ைறயதினம் என்ைனச் சந்திக்க

அ ப்பின இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம். ௩௩ ெசால் ய

ேயாசைன ஆ ர்வதிக்கப்ப வதாக;

நான் இரத்தம் சிந்த வராதப ம்,

என் ைடய ைகேய பழவாங்காதப ம்,

இன்ைறயதினம் எனக் த் தைடெசய்ததால்,

ம் ஆ ர்வதிக்கப்ப வாயாக. ௩௪

விரமாய் என்ைனச் சந்திக்க வராமல்

இ ந்தாயானால், ெபா வி ம் வைர

நாபா க் ஒ நா ம் உயிேராேட

ைவக்கப்ப வதில்ைல என் , உனக் த்

ங் ெசய்ய எனக் இடங்ெகாடாதி க்கிற

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

வைனக்ெகாண் உண்ைமயாய்ச்

ெசால்கிேறன் என் ெசால் , ௩௫ அவள்
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தனக் க் ெகாண் வந்தைதத் தா அவள்

ைகயிேல வாங்கிக்ெகாண் , அவைளப்

பார்த் : சமாதானத்ேதா உன் ைடய

ட் க் ப் ேபா; இேதா, நான் உன் ைடய

ெசால்ைலக்ேகட் , உன் ைடய கத்ைதப்

பார்த் , இப்ப ச் ெசய்ேதன் என்றான். ௩௬

அபிகாயில் நாபா டத்தில் வந்தேபா , இேதா,

ராஜவி ந்திற் இைணயான வி ந்

அவ ைடய ட் ேலநடந்த ;அவ ைடய

இ தயம் மகிழ்ச்சியாக இ ந்த ; அவன்

ெவறயில் இ ந்தான்; எனேவ,

ெபா வி ம்வைர சிறய, ெபரிய

காரியங்கள், ஒன்ைற ம் அவ க்

அறவிக்கவில்ைல. ௩௭ ெபா வி ந் ,

நாபா ன் ெவற ெதளிந்தபின் ,

அவ ைடயமைனவிஇந்தக் காரியங்கைள

அவ க் அறவித்தாள்; அப்ெபா

அவ ைடய இ தயம் அவ க் ள்ேள

ெசத் , அவன் கல்ைலப்ேபாலானான்.

௩௮ ெயேகாவா நாபாைலத் தண் த்தார்,

ஏறக் ைறயபத் நாட்க க் ப்பின் ,அவன்

ெசத்தான். ௩௯ நாபால் ெசத் ப்ேபானான்

என் தா ேகள்விப்பட்டேபா :

என் ைடய நிந்ைதயின் வழக்ைக

நாபா ன் ைகயில் விசாரித் , தம் ைடய

அ யாைன ங் ெசய்யாதப க் த் த த்த

ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம்; ெயேகாவா தாேம

நாபா ன் ங்ைக அவன் தைலயின்ேமல்

தி ம்பச்ெசய்தார் என் ெசால் ,
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அபிகாயிைல தி மணம் ெசய்வற்காக

அவேளா ேபச, தா ஆட்கைள

அ ப்பினான். ௪0தா தின்ஊழயக்காரர்கள்

கர்ேம ல்இ க்கிறஅபிகாயி னிடம்வந் ,

தா உன்ைனதி மணம் ெசய்யவி ம்பி,

எங்கைளஉன்னிடத்தில் அ ப்பினார் என்

அவேளா ெசால் கிறேபா , ௪௧ அவள்

எ ந்தி ந் தைரவைர கங் னிந் , இேதா,

நான் என் ைடய ஆண்டவ ைடய

ஊழயக்காரர்களின் கால்கைளக் க ம்

பணிவிைடக்காரியாகியஅவ ைடயஅ யாள்

என்றாள். ௪௨ பின் அபிகாயில் விைரவாக

எ ந் , ஒ க ைதயின்ேமல் ஏற , ஐந்

பணிப்ெபண்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

தா தின் வர்கள் பின்ெசன் ேபாய்,

அவ க் மைனவியானாள். ௪௩ெயஸ்ரேயல்

ஊராளாகிய அகிேனாவாைம ம் தா

தி மணம் ெசய்தான்; அவர்கள் இ வ ம்

அவ க் மைனவிகளானார்கள். ௪௪

ச ல் தா தின் மைனவியாகிய காள்

என் ம் தன் ைடய மகைளக் கா ம்

ஊர்க்காரனாகிய லாயிசின் மகனான

பல்த்திக் க் ெகா த்தி ந்தான்.

௨௬

பின் ப் ஊர்க்காரர்கள்

கிபியாவி க்கிற ச டத்தில் வந் : தா

எஷேமா க் எதிரான ஆகிலாேமட் ல்

ஒளிந் ெகாண் க்கிறான் என்றார்கள். ௨

அப்ெபா ச ல்: ப் வனாந்திரத்திேல

தா ைதத் ேத ம்ப எ ந் , இஸ்ரேவ ேல
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ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட வாயிரம்ேபேரா ,

ப்வனாந்திரத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபானான்.

௩ ச ல் எஷேமா க் எதிேர வழய ேக

இ க்கிற ஆகிலாேமட் ேல காம ட்டான்;

தா வனாந்திரத்தில் தங்கி, ச ல்

தன்ைனத் ெதாடர்ந் வனாந்திரத்திற்

வ கிறைதக் கண் , ௪தா ேவ காரைர

அ ப்பி, ச ல் வந்த நிச்சயம் என்

அற ந் ெகாண்டான். ௫ பின் தா

எ ந் , ச ல் காம ட்ட இடத்திற் ப்

ேபாய், ச ம் ேநரின் மகனான அப்ேனர்

என் ம் அவ ைடய பைடத்தைலவ ம்

ப த் க்ெகாண் க்கிற இடத்ைதப்

பார்த்தான்; ச ல் இரதங்களி க்கிற இடத்திேல

ப த் க்ெகாண் ந்தான்; மக்கள்அவைனச்

ற்ற ம் காம ட் ந்தார்கள். ௬ தா

ஏத்தியனானஅகிெமேலக்ைக ம், ெச யாவின்

மக ம் ேயாவாபின் சேகாதர மாகிய

அபிசாைய ம் பார்த் : என்ேனா ச ன்

காம ற் இறங்கிவ கிறவன் யார் என்றதற் ,

அபிசாய்: நான் உம்ேமா வ கிேறன் என்றான்.

௭ அப்ப ேய தா ம் அபிசா ம் இரவிேல

அந்தஜனங்க க் ள்ேளவந்தார்கள்; இேதா,

ச ல் இரதங்களி க்கிற இடத்திேல ப த்

ங்கிக்ெகாண் ந்தான்; அவ ைடய

தைலமாட் ல் அவ ைடய ஈட்

நிலத்திேல த்தியி ந்த ; அவைனச்

ற்ற ம் அப்ேன ம் மக்க ம்

ப த்தி ந்தார்கள். ௮அப்ெபா அபிசாய்
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தா ைதப் பார்த் : இன் ேதவன்

உம் ைடய எதிரிைய உம் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; இப்ேபா ம் நான்

அவைன ஈட் யினால் இரண் த்தாகக்

த்தாமல், ஒேர த்தாக நிலத்தில் பாயக்

த்தட் மா என்றான். ௯தா அபிசாையப்

பார்த் : அவைரக் ெகால்லாேத; ெயேகாவா

அபிேஷகம்ெசய்தவர்ேமல் தன் ைடய

ைகையப் ேபாட் , ற்றம ல்லாமல் ேபாகிறவன்

யார்? என் ெசான்னான். ௧0பின் ம் தா :

ெயேகாவா அவைர அ த் , அல்ல

அவ ைடய காலம் வந் , அவர் மரித் ,

அல்ல அவர் த்தத்திற் ப் ேபாய்

இறந்தாெலாழய, ௧௧ நான் என் ைடய

ைகையக் ெயேகாவா அபிேஷகம்ெசய்தவர்ேமல்

ேபாடாதப , ெயேகாவா என்ைனக் காப்பாராக

என் ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால்கிேறன்; இப்ேபா ம் அவர் தைலமாட் ல்

இ க்கிற ஈட் ைய ம், தண் ர்ச்ெசம்ைப ம்

எ த் க்ெகாண் ேபாேவாம் என்றான். ௧௨

தா ச ன் தைலமாட் ல் இ ந்த

ஈட் ைய ம், தண் ர்ச்ெசம்ைப ம்

எ த் க்ெகாண்டபின் ,

றப்பட் ப்ேபானார்கள்; அைத ஒ வ ம்

காணவில்ைல, அறய ம ல்ைல, ஒ வ ம்

விழ த் க்ெகாள்ள ம ல்ைல; ெயேகாவா

அவர்க க் அயர்ந்த க்கத்ைத

வரச்ெசய்ததால், அவர்கள் எல்லா ம்

ங்கினார்கள். ௧௩ தா கடந் , அந்தப்
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பக்கத்திற் ப் ேபாய், தங்க க் ம்

அவர்க க் ம் ந ேவ ேபாதிய இைடெவளி

உண்டாக, ரத்தி க்கிற மைலயின்

உச்சியிேல, ௧௪மக்க க் ம் ேநரின் மகனான

அப்ேன க் ம் ேநராக நின் ப்பிட் :

அப்ேனேர, பதில் ெசால்லமாட் ரா என்றான்;

அதற் அப்ேனர்: ராஜா க் ேநராகக்

க் ர கிற யார் என்றான். ௧௫

அப்ெபா தா அப்ேனைர ேநாக்கி: ர்

ரன் அல்லவா? இஸ்ரேவ ல் உமக் ச்

சரியானவன் யார்? பின்ேன ர் உம் ைடய

ஆண்டவனாகிய ராஜாைவக் காக்காமல்

ேபானெதன்ன? மக்களில் ஒ வன் உம் ைடய

ஆண்டவனாகிய ராஜாைவக் ெகால் ம்ப

வந்தி ந்தாேன. ௧௬ ர் ெசய்த இந்தக் காரியம்

நல்லதல்ல; ெயேகாவா அபிேஷகம்ெசய்த

உங்கள் ஆண்டவைன ங்கள் காக்காமல்

ேபானப யால், ங்கள் மரணத்திற்

ஏ வானவர்கள்; இப்ேபா ம் ராஜாவின்

தைலமாட் ல் இ ந்த அவ ைடய ஈட் ம்

தண் ர்ச்ெசம் ம் எங்ேக என் பா ம்

என்றான். ௧௭அப்ெபா ச ல்: தா தின்

சத்தத்ைத அற ந் , என் ைடய மகனான

தா ேத, இ உன் ைடய சத்தமல்லவா

என்றான். அதற் த் தா : ராஜாவாகிய

என் ைடயஆண்டவேன, இ என் ைடய

சத்தந்தான் என் ெசால் , ௧௮ பின் ம்:

என் ைடய ஆண்டவனாகிய ர்

உம் ைடய அ யாைன இப்ப ப் பின்
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ெதாட கிற என்ன? நான் என்ன

ெசய்ேதன்? என்னிடத்தில் என்ன ங்

இ க்கிற ? ௧௯ இப்ெபா ராஜாவாகிய

என் ைடய ஆண்டவன் தம் ைடய

அ யா ைடயவார்த்ைதகைளக் ேகட்பாராக;

ெயேகாவா உம்ைம எனக் விேராதமாக

ண் விட்ட உண்டானால்,அதற் அவர்

காணிக்ைகைய ஏற் க்ெகாள்வாராக;

மனிதர்கள் அைதச் ெசய்தார்கெளன்றால்,

அவர்கள் ெயேகாவா க் ன்பாகச்

சபிக்கப்பட்டவர்கள்; அவர்கள்: ேபாய்;

அந்நிய ேதவர்கைளத்ெதா ெகாள்என்

ெசால் , அவர்கள் இன் என்ைனக்

ெயேகாவா ைடய தந்தரத்தில்

ேசர யாதப ரத்திவிட்டார்கேள.

௨0 இப்ேபா ம் ெயேகாவா ைடய

ச கத்தில் என் ைடய இரத்தம் தைரயில்

விழாதி ப்பதாக; மைலகளில் ஒ க தாரிைய

ேவட்ைடயா வ ேபால,இஸ்ரேவ ன் ராஜா

ஒ ெதள் ப் ச்சிையத் ேதடவந்தாேரா

என்றான். ௨௧ அப்ெபா ச ல்: நான்

பாவம் ெசய்ேதன்; என் ைடய மகனான

தா ேத, தி ம்பி வா; என் ைடய வன்

இன்ைறயதினம் உன் ைடய பார்ைவக்

அ ைமயாக இ ந்தப யால், இனி உனக் ஒ

ங் ம் ெசய்யமாட்ேடன்; இேதா, நான்

மதியற்றவனாய் மகா ெபரிய தவ ெசய்ேதன்

என்றான். ௨௨ அதற் த் தா : இேதா,

ராஜாவின் ஈட் இங்ேக இ க்கிற ;
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வா பர்களில் ஒ வன் இந்த இடத்திற் வந் ,

அைத வாங்கிக்ெகாண் ேபாகட் ம். ௨௩

ெயேகாவா அவனவ க் அவனவன்

திக் ம் உண்ைமக் ம் த ந்த பலன்

அளிப்பாராக; இன் ெயேகாவாஉம்ைமஎன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தி ந் ம், ெயேகாவா

அபிேஷகம்ெசய்தவர்ேமல், என் ைடய

ைகைய ட்ட மனதில்லாதி ந்ேதன். ௨௪

இேதா, உம் ைடய வன் இன்ைறயதினம்

என் ைடயபார்ைவக் எப்ப அ ைமயாக

இ ந்தேதா, அப்ப ேய என் ைடய

வ ம் ெயேகாவாவின் பார்ைவக்

அ ைமயாக இ ப்பதால், அவர் என்ைன

எல்லா உபத்திரவத்திற் ம் வி விப்பாராக

என்றான். ௨௫ அப்ெபா ச ல் தா ைத

ேநாக்கி: என் ைடய மகனான தா ேத,

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவன்; ெபரிய

காரியங்கைளச் ெசய்வாய், ேமன்ேம ம்

ெபலப்ப வாய் என்றான்;அப்ப ேய தா

தன்வழயில் ேபானான்; ச ம் தன் ைடய

இடத்திற் தி ம்பினான்.

௨௭

பின் தா : நான் எந்த நாளிலாவ

ஒ நாள் ச ன் ைகயினால் அழ ந்

ேபாேவன்; இனிச் ச ல் இஸ்ரேவ ன்

எல்ைலகளில் எங்ேகயாவ என்ைனக்

கண் பி க்கலாம் என்கிற நம்பிக்ைக

இல்லாமல்ேபா ம்ப ம், நான்அவ ைடய

ைகக் ங்கியி க் ம்ப ம், நான்

ெப ஸ்தர்களின் ேதசத்திற் ப் ேபாய்,
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தப்பித் க்ெகாள்வைத விட நலமான

காரியம் ேவற ல்ைல என் தன் ைடய

இ தயத்தில் ேயாசித்தான். ௨ ஆைகயால்

தா தன்ேனா இ ந்த 600 ேபேரா எ ந் ,

மாேயாகின் மகனானஆ ஸ் என் ம் காத்தின்

ராஜாவினிடத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். ௩அங்ேக

தா ம், அவ ைடய மனிதர்க ம், அவரவர்

ட்டா ம், தா ேதா அவ ைடயஇரண்

மைனவிகளாகிய ெயஸ்ரேயல் ஊராளான

அகிேனாவா ம், நாபா ன் மைனவியாக

இ ந்த கர்ேமல்ஊராளானஅபிகாயி ம், காத்

பட்டணத்தில்ஆ சிடத்தில் தங்கியி ந்தார்கள்.

௪தா காத் பட்டணத்திற் ஓ ப்ேபானான்

என் ச க் அறவிக்கப்பட்டேபா , அவன்

அப் றம்அவைனத் ேதடவில்ைல. ௫தா

ஆ ைச ேநாக்கி: உம் ைடய கண்களில்

எனக் த் தைய கிைடக் மானால், நான்

தங் ம்ப நாட் ள்ளஊர்களிேலஒன்ற ல்

எனக் இடம் தா ம்; உம் ைடய அ யான்

உம்ேமா இராஜ க பட்டணத்திேல ஏன்

தங்கேவண் ம் என்றான். ௬ அப்ெபா

ஆ ஸ்: அன்ைறயதினம் சிக்லாைக

அவ க் க் ெகா த்தான்; அதினிம த்தம்

சிக்லாக் இந்த நாள் வைரக் ம் தாவின்

ராஜாக்கைளச் ேசர்ந்தி க்கிற . ௭ தா

ெப ஸ்தர்களின் நாட் ேல ஒ வ ட ம்

நான் மாதங்க ம் யி ந்தான். ௮

அங்ேகயி ந் தா ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம் ெக ரியர்கள் ேம ம்
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ெகஸ்ரியர்கள்ேம ம்அமேலக்கியர்கள்ேம ம்

பைடெய த் ப் ேபானார்கள்; க் ப்

ேபாகிற எல்ைல ெதாடங்கி எகிப் ேதசம் வைர

இ க்கிற நாட் ேல ர்வகாலம் ெதாடங்கி

யி ந்தவர்கள்இவர்கேள. ௯தா அந்த

நாட்ைடக் ெகாள்ைளய க்கிறேபா ,

ஆண்கைள ம் ெபண்கைள ம் உயிேராேட

ைவக்காமல், ஆ மா கைள ம்

க ைதகைள ம் ஒட்டகங்கைள ம்

உைடகைள ம் எ த் க்ெகாண் ,

ஆ சிடத் க் த் தி ம்பி வ வான். ௧0இன்

எந்த திைசயில் ேபாய்க் ெகாள்ைளய த் ர்கள்

என் ஆ ஸ் ேகட் ம்ேபா , தா :

தா ைடய ெதற் திைசயி ம்,

ெயராம ேயலர்க ைடய ெதற் திைசயி ம்

ேகனிய ைடயெதற் திைசயி ம் என்பான்.

௧௧ இன்ன இன்னப தா ெசய்தான்

என் தங்க க் விேராதமான ெசய்திைய

அறவிக் ம்ப ஒ வைர ம் தா காத்

பட்டணத்திற் க் ெகாண் வராதப , ஒ

ஆைணயாவ ெபண்ைணயாவ உயிேராேட

ைவக்காதி ப்பான்;அவன்ெப ஸ்தர்களின்

நாட் ப் றத்திேல யி க்கிற நாெளல்லாம்

இப்ப ேய ெசய் ெகாண் வந்தான். ௧௨ஆ ஸ்

தா ைத நம்பி: அவன் இஸ்ரேவலராகிய

தன் ைடயமக்கள் தன்ைனெவ க் ம்ப

ெசய்கிறான்; என்ெறன் ம் அவன் என் ைடய

ஊழயக்காரனாயி ப்பான் என்பான்.
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௨௮

அந்த நாட்களிேல ெப ஸ்தர்கள்

இஸ்ரேவ ன்ேமல் த்தம்ெசய்ய,

தங்க ைடய இரா வங்கைளப்

ேபா க் க் ட் னார்கள்; அப்ெபா

ஆ ஸ் தா ைத ேநாக்கி: ம் உன் ைடய

மனிதர்க ம் என்ேனா த்தத்திற்

வரேவண் ம் என் அற ந் ெகாள்

என்றான். ௨ தா ஆ ைசப் பார்த் :

உம் ைடயஅ யான் ெசய்யப்ேபாகிறைத ர்

நிச்சயமாய் அற ந் ெகாள் ர்கள் என்றான்;

அப்ெபா ஆ ஸ் தா ைத ேநாக்கி:

இதற்காகஉன்ைனநிரந்தரமாகஎன் ைடய

ெமய்காவலனாக ைவப்ேபன் என்றான். ௩

சா ேவல் இதற் ன்ேப இறந் ேபானான்;

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் அவ க் த்

க்கங்ெகாண்டா , அவ ைடய ஊராகிய

ராமாவிேல அவைன அடக்கம் ெசய்தார்கள்.

ச ல் இறந்தவர்கேளா ம், ஆவிகேளா ம்

ேப கிறவர்கைள ேதசத்தில் இல்லாதப த்

ரத்திவிட்டான். ௪ ெப ஸ்தர்கள்

வந் , ேனம ேல காம ட்டார்கள்;

ச ம் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைர ம்

ட் னான்; அவர்கள் கில்ேபாவாவிேல

காம ட்டார்கள். ௫ ச ல் ெப ஸ்தர்களின்

காைம கண்டேபா பயந்தான்; அவன்

இ தயம் மக ம் ந ங்கிக்ெகாண் ந்த .

௬ ச ல் ெயேகாவாவிடத்தில்

விசாரிக் ம்ேபா , ெயேகாவா

அவ க் ச் ெசாப்பனங்களினா ம்,



1 சா ேவல் 1255

ஊ மனா ம், ர்க்கதரிசிகளினா ம்

பதில் ெசால்லவில்ைல. ௭ அப்ெபா

ச ல் தன் ைடய ஊழயக்காரர்கைளப்

பார்த் : இறந்தவர்களிடத்தில் ேப கிற ஒ

ெபண்ைணத்ேத ங்கள்; நான்அவளிடத்தில்

ேபாய் விசாரிப்ேபன் என்றான்; அதற்

அவ ைடய ஊழயக்காரர்கள்: இேதா,

எந்ேதாரில் இறந்தவர்களிடத்தில் ேப கிற

ஒ ெபண் இ க்கிறாள் என்றார்கள். ௮

அப்ெபா ச ல் ேவடம் மாற , ேவ உைட

அணிந் ெகாண் , அவ ம் அவேனா

இரண் ேப ம் இரவிேலஅந்த ெபண்ணிடத்தில்

ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள்; அவைள அவன்

பார்த் : எனக் க் றெசால் , நான்

உன்னிடத்தில் ெசால் கிறவைன

எ ம்பிவரச்ெசய் என்றான். ௯ அதற்

அந்த ெபண்: ச ல் இறந்தவர்கேளா ம்,

ஆவிகேளா ம் ேப கிறவர்கைள ேதசத்தில்

இல்லாதப , தைட ெசய்த ெசய்திைய ர்

அற ேர; என்ைனக் ெகான் ேபா ம்ப ர்

என் ைடயஉயி க் க் கண்ணிைவக்கிற

என்ன என்றாள். ௧0 அப்ெபா ச ல்:

இந்தக் காரியத்திற்காக உனக் ப் ங்

வரா என்பைதக் ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

அவ க் க் ெயேகாவாவின்ேமல்

ஆைணயிட்டான். ௧௧ அப்ெபா அந்த

ெபண்: உமக் நான் யாைர எ ம்பிவரச்

ெசய்யேவண் ம் என்றதற் , அவன்:
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சா ேவைல எ ம்பிவரச் ெசய்யேவண் ம்

என்றான். ௧௨ அந்த ெபண் சா ேவைலப்

பார்த்த டன் மகா சத்தமாய் அலற , ச ைல

ேநாக்கி: ஏன் என்ைன ேமாசம்ேபாக்கி ர்?

ர்தாேன ச ல் என்றாள். ௧௩ ராஜாஅவைளப்

பார்த் : பயப்படாேத; பார்க்கிற என்ன

என் ேகட்டான். அதற் அந்த ெபண்:

தியவர் ம க் ள்ளி ந் ஏறவ கிறைதக்

காண்கிேறன் என் ச க் ச் ெசான்னாள்.

௧௪அவ ைடய பம் என்ன என் அவைளக்

ேகட்டான். அதற் அவள்: சால்ைவையப்

ேபார்த் க்ெகாண் க்கிற ஒ திர்ந்த

வயதான மனிதன் எ ம்பி வ கிறான்

என்றாள்;அதினாேல ச ல்அவன் சா ேவல்

என் அற ந் ெகாண் தைரவைர

கங் னிந் வணங்கினான். ௧௫சா ேவல்

ச ைல ேநாக்கி: என்ைன எ ம்பிவரச்

ெசய் , என்ைனத் ெதாந்தர ெசய்த என்ன

என் ேகட்டான்.அதற் ச் ச ல்: நான் மக ம்

ெந க்கப்பட் க்கிேறன்; ெப ஸ்தர்கள்

எனக் விேராதமாய் த்தம்ெசய்கிறார்கள்;

ேதவ ம் என்ைனக் ைகவிட்டார்; அவர்

ர்க்கதரிசிகளினா ம், ெசாப்பனங்களினா ம்

எனக் பதில் ெசால்கிறதில்ைல; எனேவ,

நான் ெசய்யேவண் யைத ர் எனக்

அறவிக் ம்ப க் , உம்ைம அைழத்ேதன்

என்றான். ௧௬அதற் ச் சா ேவல்: ெயேகாவா

உன்ைனவிட் விலகி, உனக் எதிரியாக

இ க் ம்ேபா , என்னிடத்தில் ஏன்
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ேகட்கிறாய்? ௧௭ெயேகாவா என்ைனக்ெகாண்

ெசான்னப ேயெசய் த் , ராஜ்ஜயத்ைத

உன் ைடய ைகயி ந் பற த் , அைத

உன் ைடய ேதாழனாகிய தா க் க்

ெகா த் விட்டார். ௧௮ ெயேகாவா ைடய

ெசால் ேகட்காம ம், அமேலக்கின்ேமல்

அவ க் இ ந்த ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைதத்

ர்க்காம ம் ேபானப யால், ெயேகாவா

இன்ைறயதினம் உனக் இப்ப ச் ெசய்தார். ௧௯

ெயேகாவா உன்ைன ம், உன் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவலர்கைள ம்

ெப ஸ்தர்கள் ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பார்;

நாைளக் ம் உன் ைடய மகன்க ம்

என்ேனா இ ப் ர்கள்; இஸ்ரேவ ன்

காைம ம் ெயேகாவா ெப ஸ்தர்களின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பார் என்றான். ௨0

அைத ேகட்ட டேனச ல் தைரயிேலவி ந் ,

சா ேவ ன் வார்த்ைதகளினாேல மக ம்

பயப்பட்டான்;அவன்அன் பகல் வ ம்

ஒன் ம் சாப்பிடாமல் இ ந்தப யால், அவன்

ெபல னமாக இ ந்தான். ௨௧ அப்ெபா

அந்த ெபண் ச டத்தில் வந் , அவன்

மக ம் கலங்கியி க்கிறைதக் கண் ,

அவைன ேநாக்கி: இேதா, உம் ைடய

அ யாளாகிய நான் உம் ைடயெசாற்ேகட் ,

என் ைடய உயிைர என் ைடய ைகயிேல

பி த் க்ெகாண் , ர் எனக் ச் ெசான்ன

உம் ைடயவார்த்ைதக க் க் ழ்ப்ப ந்ேதன்.

௨௨இப்ெபா ர் உம் ைடயஅ யா ைடய
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ெசால்ைலக் ேக ம், நான் உமக் ன்பாகக்

ெகாஞ்சம் அப்பம் ைவக்கிேறன், அைதச்

சாப்பி ராக; அப்ெபா ர் வழநடந்

ேபாகத்தக்க ெபலன் உமக் ள் இ க் ம்

என்றாள். ௨௩அவேனாஅைதம த் , நான்

சாப்பிடமாட்ேடன் என்றான்; ஆனா ம்

அவ ைடயஊழயக்காரர்க ம்அந்த ெபண்

அவைனமக ம்வ ந்திக்ெகாண்டதினால்,

அவன்அவர்கள் ெசாற்ேகட் , தைரயி ந்

எ ந் கட் ன் ேமல் உட்கார்ந்தான். ௨௪

அந்த ெபண்ணிடம் ெகா த்த கன் க் ட்

ஒன் ட் ல் இ ந்த ; அைத விைரவாக

அ த் , மா எ த் ப் பிைசந் , அைதப்

ளிப்பில்லா அப்பங்களாகச் ட் , ௨௫

ச க் ம் அவன் ஊழயக்காரர்க க் ம்

ன்பாகக் ெகாண் வந் ைவத்தாள்;

அவர்கள் சாப்பிட் எ ந் , அந்த இரவிேலேய

றப்பட் ப் ேபானார்கள்.

௨௯

ெப ஸ்தர்கள் தங்கள்

இரா வங்ைளெயல்லாம் ஆப்ெபக்கிேல

வரச்ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள்

ெயஸ்ரேய க்கிற ற்ற ன் அ ேக

காம ட்டார்கள். ௨அப்ெபா ெப ஸ்தரின்

பிர க்கள் ம்ஆயிர மானபைடகேளா

ேபானார்கள்; தா ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம்ஆ ேசாேட பின் ெசன்றார்கள். ௩

அப்ெபா ெப ஸ்தர்களின் பிர க்கள்:

இந்த எபிெரயர்கள் எதற் என்றார்கள்; ஆ ஸ்

அவர்கைளப் பார்த் : இஸ்ரேவ ன்
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ராஜாவாகியச ன்ஊழயக்காரனாயி ந்த

இந்தத் தா இத்தைனநாட்க ம் இத்தைன

வ டங்க ம் என்ேனா இ க்கவில்ைலயா?

இவன்என்னிடத்தில் வந் ேசர்ந்த நாள் தல்

இன் வைரக் ம் ஒ ற்ற ம் நான்

இவனில் கண் பி க்கவில்ைல என்றான்.

௪ அதனால் ெப ஸ்தரின் பிர க்கள்

அவன்ேமல் க ங்ேகாபமாகி, அவைனப்

பார்த் : இந்த மனிதன் ர் ற த்த தன் ைடய

இடத்திற் த் தி ம்பிப்ேபா ம்ப , அங்ேக

அவைன ம ப ம் அ ப்பிவி ம்;

த்தத்தில் இவன் நமக் எதிரியாய்

மாறாதப , இவன் நம்ேமா த்தத்திற்

வரேவண் யதில்ைல; இவன்எதினாேலதன்

ஆண்டவேனாேட ஒப் ரவாவான்? இந்த

மனிதர்க ைடயதைலகளினால்அல்லவா? ௫

ச ல் ெகான்ற 1,000, தா ெகான்ற

10,000” என் இந்த தா ைதக் ற த்

அல்லேவா ஆ ப்பா ச் ெசான்னார்கள்

என்றார்கள். ௬அப்ெபா ஆ ஸ் தா ைத

அைழத் : உத்தமன் என் ம், காம ல்

என்ேனாேட ேபாக் ம் வரத் மாக இ க்கிற

என் ைடய பார்ைவக் நல்ல என் ம்,

ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன்; என்னிடத்தில் வந் ேசர்ந்த

நாள் தல் இன் வைர நான் உன்னில் ஒ

ங் ம் காணவில்ைல;ஆனா ம் பிர க்களின்

பார்ைவக் பிரியமானவன் அல்ல. ௭

ஆைகயால் ெப ஸ்தர்க ைடய பிர க்கள்
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உன்ேமல் சங்கடம் அைடயாதப , இப்ேபா

சமாதானத்ேதா தி ம்பிப் ேபாய்வி

என்றான். ௮ தா ஆ ைச ேநாக்கி: ஏன்?

நான் ெசய்த என்ன? நான் வந் , ராஜாவாகிய

என் ஆண்டவ ைடய எதிரிகேளா

த்தம்ெசய்யாதப , நான் உம்மடத்தில் வந்த

நாள் தல்இன் வைரஉம அ ேயனிடத்தில்

கண் பி த்த என்ன என்றான். ௯ஆ ஸ்

தா க் ப் பதிலாக: நான் அைத

அறேவன்; ேதவ ைடய தைனப்ேபால

என் ைடய பார்ைவக் ப் பிரியமானவன்;

ஆனா ம் இவன் எங்கேளா த்தத்திற்

வரக் டா என் ெப ஸ்தர்களின்

பிர க்கள் ெசால் கிறார்கள். ௧0இப்ேபா ம்

நாைள அதிகாைலயில் உன்ேனா

வந்த உன் ைடய ஆண்டவ ைடய

ேவைலக்காரர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

வி யற்காைல ெவளிச்சமாகிறேபா ,

றப்பட் ப்ேபா என்றான். ௧௧ அப்ப ேய

தா அதிகாைலயில் தன் ைடய

மனிதர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

ெபா வி கிற ேநரத்திேல, ெப ஸ்தர்களின்

ேதசத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாகப் றப்பட்டான்;

ெப ஸ்தேரா ெயஸ்ரேய க் ப் ேபானார்கள்.

௩0

தா ம் அவ ைடய மனிதர்க ம்

ன்றாம் நாளிேல, சிக்லா க் வந்

ேச வதற் ள்ேள, அமேலக்கியர்கள்

ெதன் றத் ச் ைமயின்ேம ம்

சிக்லாகின்ேம ம் வி ந் , சிக்லாைகக்
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ெகாள்ைளய த் , அைத அக்கினியால்

ட்ெடரித் , ௨அதி ந்த ெபண்கைள ம்,

சிறயவர்கைள ம் ெபரியவர்கைள ம்

சிைறபி த் , ஒ வைர ம்

ெகான் ேபாடாமல், அவர்கைளப்

பி த் க்ெகாண் , தங்க ைடய

வழேய ேபாய்விட்டார்கள். ௩ தா ம்

அவ ைடய மனிதர்க ம் அந்தப்

பட்டணத்திற் வந்தேபா , இேதா, அ

அக்கினியினால் ட்ெடரிக்கப்பட்ட என் ம்,

தங்க ைடய மைனவிக ம் தங்க ைடய

மகன்க ம் தங்க ைடய மகள்க ம்

சிைறபி த் க்ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள்

என் ம் கண்டார்கள். ௪அப்ெபா தா ம்

அவேனா இ ந்த மக்க ம்அ கிறதற் த்

தங்களில் ெபலனில்லாமல் ேபா ம் வைர

சத்தம ட் அ தார்கள். ௫தா தின் இரண்

மைனவிகளாகிய ெயஸ்ரேயல் ஊராளான

அகிேனாவா ம், கர்ேமல் ஊராளான

நாபா ன் மைனவியாக இ ந்தஅபிகாயி ம்,

சிைறபி த் க்ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள்.

௬ தா மக ம் ெந க்கப்பட்டான்;

எல்லா மக்க ம் தங்கள் மகன்கள்,

மகள்களினிம த்தம் மனவ த்தமானதால்,

அவைனக் கல்ெலறயேவண் ம் என்

ெசால் க்ெகாண்டார்கள்; தா தன் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ள்ேள தன்ைனத்

திடப்ப த்திக்ெகாண்டான். ௭ தா

அகிெமேலக்கின் மகனான அபியத்தார்
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என் ம் ஆசாரியைன ேநாக்கி: ஏேபாத்ைத

என்னிடத்தில் ெகாண் வா என்றான்;

அபியத்தார் ஏேபாத்ைதத் தா தினிடத்தில்

ெகாண் வந்தான். ௮தா ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி: நான் அந்தப் பைடையப்

பின்ெதாடரேவண் மா? அைதப் பி ப்ேபனா?

என் ேகட்டான். அதற் அவர்: அைதப்

பின்ெதாடர்ந் ேபா; அைத பி த் ,

எல்லாவற்ைற ம் தி ப்பிக்ெகாள்வாய்

என்றார். ௯அப்ெபா தா ம்அவேனா

இ ந்த 600 ேப ம் ேபானார்கள்; அவர்கள்

ேபேசார்ஆற்ற ன்அ கில்வந்தேபா அங்ேக

சிலர் நின் ேபானார்கள். ௧0 தா ேதா, 400

ேபேரா த் ெதாடர்ந் ேபானான்; 200 ேபர்

கைளத் ப்ேபானப யால் ேபேசார்ஆற்ைறக்

கடக்க யாமல் நின் ேபானார்கள். ௧௧ஒ

எகிப்தியைன ெவளியில் அவர்கள் கண் ,

அவைனத்தா தினிடத்தில் ெகாண் வந் ,

சாப்பிட அவ க் அப்ப ம் க்கத்

தண் ம் ெகா த் , ௧௨ அத்திப்பழ

அைடயின் ஒ ண்ைட ம், உலர்ந்த இரண்

திராட்ைசப்பழக் ைலகைள ம்அவ க் க்

ெகா த்தார்கள்; அைதஅவன் சாப்பிட்டபின் ,

அவ ைடய உயிர் தி ம்ப அவ க் ள்

வந்த . அவன் இர பகல் ன் நாளாக

அப்பம் சாப்பிடாம ம் தண் ர் க்காம ம்

இ ந்தான். ௧௩ தா அவைன ேநாக்கி:

யா ைடயவன்? எந்தஇடத்ைத ேசர்ந்தவன்

என் ேகட்டதற் , அவன்: நான் ஒ
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அமேலக்கிய ைடய ேவைலக்காரனாகிய

எகிப் ேதசத் ப் வா பன்; ன்

நாைளக் ன் நான் வியாதிப்பட்டேபா ,

என் ைடய எஜமான் என்ைனக்

ைகவிட்டான். ௧௪நாங்கள் கிேரத்திய ைடய

ெதன் றத்தின்ேம ம், தாைவச்சார்ந்த

எல்ைலயின்ேம ம், காேல ைடய

ெதன் றத்தின்ேம ம், பைடெய த் ப்ேபாய்

சிக்லாைக அக்கினியினால் ட்ெடரித் ப்

ேபாட்ேடாம் என்றான். ௧௫ தா அவைன

பார்த் : என்ைனஅந்த பைடயினிடத்திற் க்

ெகாண் ேபாவாயாஎன் ேகட்டதற் :அவன்,

ர் என்ைனக் ெகான் ேபா வ ம ல்ைல,

என்ைன என் ைடய எஜமான் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்ப ம ல்ைல என்

ேதவன்ேமல் ஆைணயி ரானால்,

உம்ைம அந்தத் பைடயினிடத்திற் க்

ட் க்ெகாண் ேபாேவன் என்றான். ௧௬

இவன்அவைனக் ெகாண் ேபாய்விட்டேபா ,

இேதா, அவர்கள் ெவளிெயங் ம்

பரவி, சாப்பிட் க் த் , தாங்கள்

ெப ஸ்தர்கள் ேதசத்தி ம் தாேதசத்தி ம்

ெகாள்ைளயிட் வந்த மகா ெபரிதான

அந்த எல்லாக் ெகாள்ைளக்காக ம்

ஆ ப்பா க்ெகாண் ந்தார்கள். ௧௭

அவர்கைளத் தா அன் மாைலெதாடங்கி

ம நாள் மாைல வைர றய த்தான்;

ஒட்டகங்கள் ேமல் ஏற ஓ ப்ேபான 400

வா பர்கள் தவிர, அவர்களில் ேவெறா வ ம்
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தப்பவில்ைல. ௧௮ அமேலக்கியர்கள்

பி த் க்ெகாண் ேபான எல்லாவற்ைற ம்,

தன் ைடய இரண் மைனவிகைள ம்,

தா வி வித்தான். ௧௯ அவர்கள்

ெகாள்ைளய த் க்ெகாண் ேபான

எல்லாவற்ற ம், சிறயதி ம், ெபரியதி ம்,

மகன்களி ம், மகள்களி ம், ஒன் ம்

ைறயாமல் எல்லாவற்ைற ம்

தா தி ப்பிக்ெகாண்டான். ௨0

எல்லா ஆ மா கைள ம் தா

பி த் க்ெகாண்டான்;அைவகைளத்தங்கள்

ம க வன்க க் ன்னாேல ஓட் , இ

தா தின் ெகாள்ைள என்றார்கள். ௨௧

கைளத் ப்ேபானதால் தா க் ப் பின்ேன

ெசல்லாமல், ேபேசார் ஆற்றண்ைடயிேல

தங்கியி ந்த 200 ேபரிடம் தா வ கிறேபா ,

இவர்கள் தா க் ம் அவேனா ந்த

மக்களிடத்திற் ம் எதிர்ெகாண் வந்தார்கள்;

தா அந்த மக்களிடத்தில் ேசர்ந் ,

அவர்கள் கெசய்திைய விசாரித்தான். ௨௨

அப்ெபா தா ேதா நடந் வந்த

மனிதர்களில் ன்மார்க்கர்க ம், பயனற்ற

மக்க மான எல்ேலா ம்: அவர்கள்

எங்கேளாேட வராதப யால் நாங்கள்

தி ப்பிக்ெகாண்ட ெகாள்ைள டைமகளில்

அவர்க க் ஒன் ம் ெகா ப்பதில்ைல;

அவர்களில் ஒவ்ெவா வ ம் தன்தன்

மைனவிைய ம்தன்தன்பிள்ைளகைள ேம

அைழத் க்ெகாண் ேபாகட் ம்என்றார்கள்.
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௨௩ அதற் த் தா : என் ைடய

சேகாதரர்கேள, ெயேகாவா நமக் ெகா த்தைத

ங்கள்இப்ப ச் ெசய்யேவண்டாம்; ெயேகாவா

நம்ைமக் காப்பாற்ற , நமக் விேராதமாக

வந்தி ந்த அந்தப் பைடைய நம் ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார். ௨௪ இந்தக்

காரியத்தில் உங்கள் ெசால் ேகட்க யார்

சம்மதிப்பான்? த்தத்திற் ப் ேபானவர்களின்

பங் எவ்வளேவா, அந்த அளவில்

ெபா ட்களின் அ ேக இ ந்தவர்க க் ம்

பங் கிைடக்கேவண் ம்; சரிபங்காகப்

பங்கி வார்களாக என்றான். ௨௫அப்ப ேய

அந்தநாள் தல் நடந் வ கிற ; அைத

இஸ்ரேவ ேல இந்த நாள் வைரக் ம் இ க் ம்

கட்டைள ம்ஆைண மாகஏற்ப த்தினான்.

௨௬ தா சிக்லா க் வந்தேபா ,

அவன் ெகாள்ைளய த்தைவகளிேல

தன் ைடய நண்பர்களாகிய தாவின்

ப்பர்க க் ச் சிலவற்ைற அ ப்பி:

இேதா, ெயேகாவா ைடய எதிரிகளின்

ெகாள்ைளயில் உங்க க் உண்டாயி க் ம்

ஆ ர்வாதபாகம் என் ெசால்லச் ெசான்னான்.

௨௭ யார் யா க் அ ப்பினான் என்றால்,

ெபத்ேத ல்இ க்கிறவர்க க் ம், ெதற்கான

ராேமாத்தில் இ க்கிறவர்க க் ம், யாத் ரில்

இ க்கிறவர்க க் ம், ௨௮ ஆேராேவரில்

இ க்கிறவர்க க் ம், சிப்ேமாத்தில்

இ க்கிறவர்க க் ம், எஸ்ேதேமாகாவில்

இ க்கிறவர்க க் ம், ௨௯ ராக்கா ல்
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இ க்கிறவர்க க் ம், ெயராம ேய யர்களின்

பட்டணங்களில் இ க்கிறவர்க க் ம்,

ேகனியர்களின் பட்டணங்களில்

இ க்கிறவர்க க் ம், ௩0 ஓர்மாவில்

இ க்கிறவர்க க் ம், ெகாராசானில்

இ க்கிறவர்க க் ம், ஆற்றாகில்

இ க்கிறவர்க க் ம், ௩௧ எப்ேரானில்

இ க்கிறவர்க க் ம், தா ம்அவ ைடய

மனிதர்க ம் நடமா ன எல்லா இடங்களில்

இ க்கிறவர்க க் ம்அ ப்பினான்.

௩௧

ெப ஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கேளா

த்தம்ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள்

ெப ஸ்தர்க க் ன்பாக பயந்ேதா ,

கில்ேபாவா மைலயிேல ெவட் ண்

இறந்தார்கள். ௨ ெப ஸ்தர்கள் ச ைல ம்

அவ ைடய மகன்கைள ம் ெந ங்கித்

ெதாடர்ந் , ச ன் மகனாகிய

ேயானத்தாைன ம் அபினதாைப ம்

மல்கி வாைவ ம்ெவட் ப்ேபாட்டார்கள். ௩

ச க் விேராதமாக த்தம் பலத்த ;

வில் ரர்கள் அவைனக் கண்

ெந ங்கினார்கள்; அப்ெபா ச ல்

வில் ரர்களால் மக ம் காயப்பட் , ௪

தன் ைடய ஆ ததாரிையப் பார்த் :

அந்த வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்கள்

வந் , என்ைனக் த்திப்ேபாட் , என்ைன

அவமானப்ப த்தாதப , உன் ைடய

பட்டயத்ைத உ வி, என்ைனக் த்திப்ேபா

என்றான்; அவ ைடய ஆ ததாரி ம க ம்
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பயப்பட்டதால், அப்ப ச் ெசய்யமாட்ேடன்

என்றான்; அப்ெபா ச ல் பட்டயத்ைத

நிலத்திேல த்தி ைவத் அதின்ேமல்

வி ந்தான். ௫ ச ல் இறந் ேபானைத

அவன் ஆ ததாரி கண்டேபா , அவ ம்

தன் ைடய பட்டயத்தின்ேமல் வி ந் ,

அவேனா இறந் ேபானான். ௬அப்ப ேய

அன்ைறயதினம் ச ம், அவன் ன்

மகன்க ம், அவ ைடய ஆ தம்

ஏந் பவ ம், அவ ைடய எல்லா

மனிதர்க ம் ஒன்றாக இறந் ேபானார்கள்.

௭ இஸ்ரேவலர்கள் பயந்ேதா னார்கள்

என் ம், ச ம் அவ ைடய மகன்க ம்

இறந் விட்டார்கள் என் ம், பள்ளத்தாக் க்

இப் றத்தி ம் ேயார்தா க் இப் றத்தி ம்

இ ந்த இஸ்ரேவலர்கள் கண்டேபா , அவர்கள்

பட்டணங்கைள விட் ஓ ப்ேபானார்கள்;

அப்ெபா ெப ஸ்தர்கள் வந் ,

அைவகளிேல யி ந்தார்கள். ௮

ெவட் ண்டவர்கைள ெகாள்ைளயிட,

ெப ஸ்தர்கள் ம நாள்வந்தேபா ,அவர்கள்,

ச ம் அவ ைடய ன் மகன்க ம்

கில்ேபாவா மைலயிேல வி ந் கிடக்கிறைதக்

கண் , ௯ அவ ைடய தைலைய ெவட் ,

அவ ைடயஆ தங்கைளஎ த் க்ெகாண் ,

தங்க ைடய விக்கிரகங்களின்

ேகாவில்களி ம் மக்க க் ள் ம்

ெசய்திையப் பரப் ம்ப , அைவகைளப்

ெப ஸ்தர்கள் ேதசத்திேல ற்ற ம்அ ப்பி,
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௧0 அவ ைடய ஆ தங்கைள அஸ்தேராத்

ேதவ ைடய ேகாவி ேல ைவத் ,

அவ ைடய உடைலப் ெபத்சானின் வற்ற ேல

க்கிப்ேபாட்டார்கள். ௧௧ ெப ஸ்தர்கள்

ச க் ச் ெசய்தைதக் ேலயாத் ேதசத்

யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள் ேகட்டேபா , ௧௨

அவர்களிேல பலசா கள் எல்ேலா ம்

எ ந் இர வ ம் நடந் ேபாய்,

ெபத்சானின் வற்ற ந்த ச ன்

உடைல ம் அவன் மகன்களின் உடல்கைள ம்

எ த் , யாேப க் க் ெகாண் வந் ,

அைவகைள அங்ேக தகனம்ெசய் , ௧௩

அவர்க ைடய எ ம் கைள எ த் ,

யாேபசி க்கிற ேதாப்பிேலஅடக்கம்ெசய் ,

ஏ நாள் உபவாசம்ெசய்தார்கள்.
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2 சா ேவல்

௧

ச ல் இறந்தபின் , தா

அமேலக்கியர்கைள றய த் , சிக்லா

பட்டணத் க் த் தி ம்பிவந் , இரண்

நாட்கள் அங்ேக இ ந்த பின் , ௨

ன்றாம் நாளிேல ஒ மனிதன் ச ன்

காம ந் றப்பட் , தன் ைடய

ஆைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் , தன் ைடய

தைலயின்ேமல் திையப் ேபாட் க்ெகாண் ,

தா திடம் வந் , தைரயிேல வி ந்

வணங்கினான். ௩ தா அவைனப்

பார்த் : எங்ேகயி ந் வந்தாய் என்

ேகட்டதற் ,அவன்: இஸ்ரேவ ன்இரா வ

காம ந் தப்பிவந்ேதன் என்றான். ௪

தா அவைனப் பார்த் : நடந்த ெசய்தி

என்ன? ெசால் என் ேகட்டதற் , அவன்:

மக்கள் த்தத்ைதவிட் ஓ ப்ேபானார்கள்;

மக்களில் அேநகம் ேபர் காயப்பட்

இறந் ேபானார்கள்; ச ம் அவ ைடய

மகனான ேயானத்தா ம் இறந்தார்கள்

என்றான். ௫ ச ம் அவ ைடய மகனான

ேயானத்தா ம் இறந் ேபான உனக்

எப்ப த் ெதரி ம் என் தா தனக் அைத

அறவித்த வா பனிடம் ேகட்டதற் , ௬

அந்த வா பன்: நான் தற்ெசயலாகக்

கில்ேபாவா மைலக் ப் ேபாேனன்; அப்ெபா

இேதா, ச ல் தம் ைடய ஈட் யின்ேமல்

சாய்ந் கிடந்தார்; இரதங்க ம் திைர

ரர்க ம் அவைரப் பின்ெதாடர்ந்
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ெந ங்கினார்கள். ௭அவர் தி ம்பிப் பார்த் :

என்ைனக் கண் ப்பிட்டார்; அதற் நான்:

இேதா, இ க்கிேறன் என்ேறன். ௮அப்ெபா

அவர்: யார் என் என்ைனக் ேகட்டார்; நான்

அமேலக்கியன் என் ெசான்ேனன். ௯

அவர் என்ைன ேநாக்கி: என் அ கில்

வந் நின் , என்ைனக் ெகான் ேபா ;

இன் ம், என் ைடய உயிர் வ ம்

ேபாகாததால் எனக் ேவதைனயாக இ க்கிற

என்றார். ௧0 அப்ெபா நான், அவர்

வி ந்த பின் பிைழக்கமாட்டார் என்

நிச்சயித் , அவ க் அ கில் ேபாய்

நின் , அவைரக் ெகான் ேபாட்ேடன்;

பின் அவ ைடய தைலயின்ேமல் இ ந்த

கி டத்ைத ம் அவ ைடய ைகயில் இ ந்த

காப்ைப ம்எ த் க்ெகாண் ,அைவகைள

இங்ேக என் ைடய ஆண்டவனிடம்

ெகாண் வந்ேதன் என்றான். ௧௧அப்ெபா

தா ம் அவேனா இ ந்த எல்லா

மனிதர்க ம் தங்க ைடய ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , ௧௨ச ம்,அவ ைடய

மகனான ேயானத்தா ம், ெயேகாவா ைடய

மக்க ம், இஸ்ரேவல் ம்பத்தார்க ம்,

பட்டயத்தால் மரித் ேபானதால் லம்பி அ

மாைலவைர உபவாசத்ேதா இ ந்தார்கள்.

௧௩ தா அைதத் தனக் அறவித்த

வா பைனப் பார்த் : எந்த இடத்ைதச்

ேசர்ந்தவன் என் ேகட்டதற் , அவன்:

நான் அந்நிய ேதசத்தா ைடய மகன்,
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நான் அமேலக்கியன் என்றான். ௧௪ தா

அவைன ேநாக்கி: ெயேகாவாவினால்

அபிேஷகம் ெசய்தவைரக் ெகான் ேபா ம்ப

உன் ைடயைகைய ட்டப் பயப்படாமல்

ேபான என்ன என் ெசால் , ௧௫

வா பர்களில் ஒ வைனக் ப்பிட் , அவன்

அ ேக ேபாய், அவைனக் ெகான் ேபா

என்றான்; அவன் அமேலக்கியைன

ெவட் னான்; அவன் இறந்தான். ௧௬ தா

அவைனப் பார்த் : உன் ைடய

இரத்தப்பழ உன் ைடய தைலயின்ேமல்

இ க்கட் ம்; ெயேகாவா அபிேஷகம்

ெசய்தவைர நான் ெகான் ேபாட்ேடன்

என் உன் ைடய வாேய உனக்

விேராதமான சாட்சி ெசான்ன என்றான்.

௧௭ தா ச ைல ம் அவன மகன்

ேயானத்தாைன ம் ற த் , யரப்பாடைலப்

பா னான். ௧௮ (வில்வித்ைதைய தாவின்

மகன்க க் க் கற் க்ெகா க் ம்ப க்

கட்டைளயிட்டான்;அ யாேசரின் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிற ) அவன் பா ன

யரப்பாடலாவ . ௧௯ இஸ்ரேவ ன்

கழ்ெபற்ற தைலவர்கள், உயர்ந்த

மைலகளில் இறந் ேபானர்கள்; பலசா கள்

ெகாைலெசய்யப்பட் ேபானார்கள்.

௨0 ெப ஸ்தர்களின் மகள்கள்

சந்ேதாஷப்படாதப ம், வி த்தேசதனம்

இல்லாதவர்களின் மகள்கள்

ெகாண்டாடாதப ம், அைதக் காத்
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பட்டணத்தில் அறவிக்காம ம்

அஸ்கேலானின் திகளில் ெதரிவிக்காம ம்

இ ங்கள். ௨௧ கில்ேபாவா மைலகேள,

உங்கள்ேமல் பனி ம் மைழ ம்

ெபய்யாம ம், காணிக்ைகக் ஏற்ற

பலன் த ம் வயல்கள் இ க்காம ம்

ேபாகட் ம்; அங்ேக ெபலசா க ைடய

ேகடகம் அவமதிக்கப்பட்ட ;

ச ல் ைதலத்தால் அபிேஷகம்

ெசய்யப்படாதவர்ேபால அவ ைடய

ேகடக ம் அவமதிக்கப்பட்டேத. ௨௨

ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்களின்இரத்தத்ைதக்

க்காம ம், ெபலசா களின் ெகா ப்ைப

சாப்பிடாம ம், ேயானத்தா ைடய வில்

பின்வாங்கினதில்ைல; ச ன் பட்டயம்

ெவ ைமயாகத் தி ம்பினதில்ைல. ௨௩

உயிேரா இ க் ம்ேபா ச ம்

ேயானத்தா ம் ஒ வ க் ஒ வர் அன்

காட் மகிழ்ச்சியாக இ ந்தார்கள்;

மரணத்தி ம் பிரிந் ேபானதில்ைல;

க கைளவிட ேவக ம், சிங்கங்கைளவிட

பல ம் உள்ளவர்களாக இ ந்தார்கள். ௨௪

இஸ்ரேவ ன் மகள்கேள, உங்க க் சிவந்த

ஆைடைய ேநர்த்தியாகஅணிவித் , உங்கள்

உைடயின்ேமல் ெபான் ஆபரணங்கைளப்

பதித்த ச க்காகஅ லம் ங்கள். ௨௫

ேபார்க்களத்தில் ெபலசா கள் வி ந்தார்கேள.

ேயானத்தாேன, உயரமான இடங்களில்

இறந் ேபானாேய. ௨௬ என் ைடய
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சேகாதரனான ேயானத்தாேன, உனக்காக நான்

யரப்ப கிேறன்; எனக் மக ம் இன்பமாக

இ ந்தாய்; உன் ைடயஅன் ஆச்சரியமாக

இ ந்த ; ெபண்களின் அன்ைப விட

அதிகமாக இ ந்த . ௨௭ெபலசா ரர்கள்கள்

வி ந் ேபானார்கேள; த்த ஆ தங்கள்

எல்லாம்அழ ந் ேபானேத” என் பா னான்.

௨

பின் தா ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: நான்

தாவின் பட்டணங்களில் ஒன்ற ேல ேபாய்

இ க்கலாமா என் விசாரித்தான். அதற் க்

ெயேகாவா: ேபா என்றார்; எந்த இடத்திற் ப்

ேபாகலாம் என் தா ேகட்டதற் ,

அவர்: எப்ேரா க் ப் ேபா என்றார். ௨

அப்ப ேய தா தன் ைடய இரண்

மைனவிகளாகிய ெயஸ்ரேயல் ஊைரச்

ேசர்ந்த அகிேனாவாேமா ம், நாபா ன்

மைனவியாயி ந்த கர்ேமல் ஊைரச் ேசர்ந்த

அபிகாயிேலா ம் அந்த இடத்திற் ப்

ேபானான். ௩ ேம ம், தன்ேனா இ ந்த

மனிதர்கைள ம்,அவர்கள் ம்பங்கைள ம்

ட் க்ெகாண் ேபானான்; அவர்கள்

எப்ேரானின் நகரங்களில் ேயறனார்கள். ௪

அப்ெபா தாவின் மனிதர்கள் வந் ,

அங்ேக தா ைத தாவம்சத்தார்களின்ேமல்

ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய்தார்கள். ச ைல

அடக்கம்ெசய்தவர்கள் ேலயாத்ேதசத்

யாேபசின் மனிதர்கள் என் அவர்கள்

தா க் அறவித்தேபா . ௫ தா

ேலயாத்ேதசத் யாேபசின் மனிதர்களிடம்
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வர்கைளஅ ப்பி, ங்கள் உங்க ைடய

ஆண்டவனான ச க் இந்த தயைவச்

ெசய் , அவைர அடக்கம்ெசய்ததால்,

ெயேகாவா உங்கைள ஆ ர்வதிப்பாராக.

௬ ெயேகாவா உங்கைளக் கி ைப ம்

உண்ைம மாக நடத் வாராக; ங்கள் இந்தக்

காரியத்ைதச் ெசய்தப யால், நா ம் இந்த

நன்ைமக் ஏற்றப உங்கைளநடத் ேவன்.

௭ இப்ெபா ம் ங்கள் உங்க ைடய

ைககைள ெபலப்ப த்திக்ெகாண்

ைதரியமாக இ ங்கள்; உங்க ைடய

ஆண்டவனான ச ல் இறந்த பின் , தா

வம்சத்தார்கள் என்ைனத் தங்கள்ேமல்

ராஜாவாக அபிேஷகம் ெசய்தார்கள் என்

அவர்க க் ச் ெசால்லச்ெசான்னான். ௮

ச ன் பைடத்தைலவனானேநரின் மகனான

அப்ேனர், ச ன் மகனானஇஸ்ேபாேசத்ைத

மகனா க் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

௯ அவைனக் ேலயாத்தின்ேம ம்,

அஷ ரியர்கள்ேம ம், ெயஸ்ரேய ன்ேம ம்,

எப்பிரா ம ன்ேம ம், ெபன்ய னின்ேம ம்,

இஸ்ரேவல் அைனத்தின்ேம ம்

ராஜாவாக்கினான். ௧0 ச ன் மகனான

இஸ்ேபாேசத் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாகிறேபா , 40 வயதாக இ ந்தான்;

அவன்இரண் வ டங்கள்ஆட்சி ெசய்தான்;

தா ேகாத்திரத்தார்கள் மட் ம் தா ைதப்

பின்பற்றனார்கள். ௧௧ தா எப்ேரானிேல

தா ேகாத்திரத்தின்ேமல் ராஜாவாக இ ந்த
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நாட்களின் எண்ணிக்ைகஏ வ டங்க ம்

ஆ மாதங்க ம் ஆ ம். ௧௨ ேநரின்

மகனான அப்ேனர் ச ன் மகனான

இஸ்ேபாேசத்தின் ரர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

மகனா ம ந் கிபிேயா க் ப்

றப்பட் ப் ேபானான். ௧௩ அப்ெபா

ெச யாளின் மகனான ேயாவா ம் தா தின்

ரர்க ம் றப்பட் ப்ேபாய், கிபிேயானின்

ளத்தின் அ கில் ஒ வ க் ஒ வர்

சந்தித் , ளத்திற் அந்தப்பக்கத்தில்

அவர்க ம், ளத்திற் இந்தப்பக்கத்தில்

இவர்க ம் இறங்கினார்கள். ௧௪ அப்ேனர்

ேயாவாைப ேநாக்கி: வா பர்கள் எ ந் ,

நமக் ன்பாகச் சண்ைடயிடட் ம் என்றான்.

அதற் ேயாவாப்: அவர்கள் எ ந் , அப்ப ச்

ெசய்யட் ம் என்றான். ௧௫ அப்ெபா

ச ன் மகனான இஸ்ேபாேசத்தின்

பக்கத்திற் ப் ெபன்ய ன் மனிதர்களில்

பன்னிெரண் ேபர்க ம், தா ைடய

ரர்களிேல பன்னிெரண் ேபர்க ம், எ ந்

ஒ பக்கமாகப் ேபாய், ௧௬ஒ வர் தைலைய

ஒ வர் பி த் , ஒ வ ைடய விலாவிேல

ஒ வர் பட்டயத்தினாேல த்தி, ஒன்றாக

வி ந்தார்கள்; அதினாேல கிபிேயானி க்கிற

அந்த இடம் எல்காத்அ ரிம் எனப்பட்ட . ௧௭

அந்த நாளில் மக ம் க ைமயான த்தமாகி,

அப்ேன ம் இஸ்ரேவல் மனிதர்க ம் தா தின்

ரர்களால் றய க்கப்பட்டார்கள். ௧௮

அங்ேக ெச யாவின் ன் மகன்களான
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ேயாவா ம்அபிசா ம்ஆசேக ம் இ ந்தார்கள்;

ஆசேகல் காட் மான்களில் ஒன்ைறப்ேபால

ேவகமாகஓ கிறவனாகஇ ந்தான். ௧௯அவன்

அப்ேனைரப் பின்ெதாடர்ந் , வல றமாவ

இட றமாவ , அவைனவிட் விலகாமல்

ரத்திக்ெகாண் ேபானான். ௨0 அப்ேனர்

தி ம்பிப் பார்த் : ஆசேகல் அல்லவா

என்றான். அவன்: நான்தான் என்றான். ௨௧

அப்ெபா அப்ேனர் அவைன ேநாக்கி:

வல பக்கத்திேலா இட பக்கத்திேலா

விலகி, வா பர்களில் ஒ வைனப் பி த்

அவ ைடய ஆ தங்கைள எ த் க்ெகாள்

என்றான்; ஆசேகேலா விடமாட்ேடன் என்

ெதாடர்ந் ேபானான். ௨௨பின் ம் அப்ேனர்

ஆசேகைல ேநாக்கி: என்ைன விட் ப்ேபா;

நான் உன்ைன ஏன் தைரயில் விழ

ெவட்டேவண் ம்? பின் உன் ைடய

சேகாதரனானேயாவாபின் கத்திேலஎப்ப

விழ ப்ேபன் என்றான். ௨௩ஆனா ம் அவன்

விலகிப்ேபாகமாட்ேடன் என்றப யால்,

அப்ேனர்அவைனஈட் யின் பின் ற ம ங்கிய

ைனயால் அவ ைடய வயிற்ற ேல

த்தினான்; ஈட் ம பக்கத்தில் வந்த ;

அவன் அங்ேகேய வி ந் இறந்தான்;

ஆசேகல் வி ந் கிடக்கிற இடத்திற்

வந்தவர்கள் எல்ேலா ம் அங்ேகேய

நின்றார்கள். ௨௪ ேயாவா ம் அபிசா ம்

ரியன் மைற ம்வைர அப்ேனைரப்

பின்ெதாடர்ந்தார்கள்; கிபிேயான் வனாந்திர
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வழ க் அ கில் இ க்கிற யா க் எதிேர

இ க்கிறஅம்மா ேம வைரவந்தார்கள். ௨௫

அப்ெபா அப்ேன க் ப் பின்ெசன்ற

ெபன்ய ன்மனிதர்கள்ஒேர பைடயாகக் ,

ஒ மைலயின் உச்சியிேல நின்றார்கள்.

௨௬ அப்ெபா அப்ேனர் ேயாவாைபப்

பார்த் க் ப்பிட் , பட்டயம் எப்ேபா ம்

அழ த் க்ெகாண் க்கேவண் ேமா,

விேலகசப் ண்டா ம்என் ெதரியாேதா,

தங்க ைடய சேகாதரர்கைளவிட் ப்

பின்வாங் ம்ப எ வைரக் ம்

மக்க க் ச் ெசால்லாமல் இ ப் ர்

என்றான். ௨௭ அதற் ேயாவாப்: இன்

காைலயில் ர் ேபசாமல் இ ந்தி ந்தால்

மக்கள் அவரவர்கள் தங்க ைடய

சேகாதரர்கைளப் பின்ெதாடராமல், அப்ேபாேத

தி ம்பியி ப்பார்கள் என் ேதவ ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்றான்.

௨௮ ேயாவாப் எக்காளம் ஊதினான்;

அப்ெபா மக்கள் அைனவ ம்

இஸ்ரேவைலப் பின்ெதாடராம ம்,

த்தம்ெசய்யாம ம் நின் விட்டார்கள்.

௨௯ அன் இர வ ம் அப்ேன ம்

அவ ைடய மனிதர்க ம் பாைலவனம்

வழயாகப் ேபாய், ேயார்தாைனக் கடந் ,

பித்ேரான் வழ ேய ெசன் அைதக்

கடந் , மகனா க் ப் ேபானார்கள். ௩0

ேயாவாப் அப்ேனைரப் பின்ெதாடராமல்

மக்கைளெயல்லாம் வரச்ெசய்தான்;
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தா தின் ரர்களில் 19 ேபர்க ம்ஆசேக ம்

ைறந்தி ந்தார்கள். ௩௧ தா தின்

ரர்கேளா ெபன்ய னியர்களி ம்,

அப்ேனரின் மனிதர்களி ம், 360 ேபைரக்

ெகான்ற ந்தார்கள். ௩௨அவர்கள்ஆசேகைல

எ த் , ெபத்ெலேகம ள்ள அவ ைடய

தகப்ப ைடய கல்லைறயில் அவைன

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ேயாவா ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம் இர வ ம் நடந் ,

ெபா வி ம்ேபா எப்ேரானிற்

வந் ேசர்ந்தார்கள்.

௩

ச ன் ம்பத்திற் ம் தா தின்

ம்பத்திற் ம் பல நாட்கள் த்தம்

நடந்த ; தா ெமன்ேம ம்

வ ைம ெபற் க்ெகாண்ேட வந்தான்;

ச ன் ம்பத்தார்கேளா வரவர

பல னப்பட் ப்ேபானார்கள். ௨எப்ேரானிேல

தா க் ப் பிறந்த மகன்கள்: ெயஸ்ரேயல்

ஊைரச்ேசர்ந்த அகிேனாவாமடம் பிறந்த

அம்ேனான் அவ க் தல் பிறந்தவன். ௩

நாபா ன் மைனவியாக இ ந்த கர்ேமல்

ஊைரச்ேசர்ந்தஅபிகாயி டம் பிறந்த ேலயாப்

அவ ைடயஇரண்டாம் மகன்; ன்றாம் மகன்

ெக ரின் ராஜாவான தல்மாய் மகளான

மாக்காள் ெபற்ற அப்சேலாம் என்பவன். ௪

நான்காம் மகன் ஆ த் ெபற்ற அேதானியா

என்பவன்; ஐந்தாம் மகன் அபித்தாள் ெபற்ற

ெசப்பத்தியா என்பவன். ௫ ஆறாம் மகன்

தா தின் மைனவியானஎக்லாளிடம் பிறந்த
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இத்ேரயாம் என்பவன்; இவர்கள் எப்ேரானிேல

தா க் ப் பிறந்தவர்கள். ௬ ச ன்

ம்பத்திற் ம் தா தின் ம்பத்திற் ம்

த்தம் நடந் வ கிறேபா , அப்ேனர் ச ன்

ம்பத்திேல வ ைமஅைடந்தவனான். ௭

ச க் ஆயாவின் மகளான ரிஸ்பாள்

என் ம் ெபய ள்ள ஒ ம மைனயாட்

இ ந்தாள்; இஸ்ேபாேசத் அப்ேனைர ேநாக்கி:

என் தகப்பனா ைடய ம மைனயாட் ேயா

உற ெகாண்ட என்னஎன்றான். ௮அப்ேனர்

இஸ்ேபாேசத்தின் வார்த்ைதக க்காக

மக ம் ேகாபங்ெகாண் : உம்ைம

தா தின் ைகயில் ஒப் க்ெகா க்காமல்,

இந்த நாள்வைர உம் ைடய தகப்பனான

ச ன் ம்பத்திற் ம், அவ ைடய

சேகாதரர்க க் ம், நண்பர்க க் ம், தய

ெசய்கிறவனான என்ைன ர் இன் ஒ

ெபண்ணிற்காக ற்றம் கண் பி ப்பதற் ,

நான் தாைவச் ேசர்ந்த ஒ நாயின்

தைலயா? ௯ நான் அரசாட்சிைய ச ன்

ம்பத்ைதவிட் மாற்ற , தா தின்

சிங்காசனத்ைதத் தாண் வங்கிப்

ெபெயர்ெசபாவைர ள்ள இஸ்ரேவ ன்ேம ம்

தாவின்ேம ம் நிைலநி த் ம்ப , ௧0

ெயேகாவா தா க் ஆைணயிட்டப ேய,

நான் அவ க் ச் ெசய்யாமற்ேபானால், ேதவன்

அப்ேன க் அதற் ச் சரியாக ம் அதற்

அதிகமாக ம் ெசய்யட் ம் என்றான்.

௧௧ அப்ெபா அவன் அப்ேன க் ப்
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பயப்பட்டதால், அதன்பின் ஒ பதி ம்

அவ க் ச் ெசால்லாம ந்தான். ௧௨

அப்ேனர் தன் ைடய ெபயராேல தா திடம்

வர்கைளஅ ப்பி: ேதசம் யா ைடய ?

என்ேனா உடன்ப க்ைக ெசய் ம்; இேதா,

இஸ்ரேவைலெயல்லாம் உம்மடத்தில் தி ப்ப,

என் ைடய ைக உம்ேமா க் ம் என்

ெசால்லச் ெசான்னான். ௧௩அதற் த் தா :

நல்ல , உன்ேனா நான் உடன்ப க்ைக

ெசய்ேவன்; ஆனா ம், ஒ காரியம்

உன்னிடம் ேகட் க்ெகாள் கிேறன்; அ

என்னெவன்றால், என் ைடய கத்ைதப்

பார்க்க வ ம்ேபா , ச ன் மகளான

காைளஅைழத் வரேவண் ம்; அதற் ன்

என் ைடய கத்ைதப் பார்ப்பதில்ைல

என் ெசால்லச்ெசால் , ௧௪அவன் ச ன்

மகனானஇஸ்ேபாேசத்திட ம் வர்கைள

அ ப்பி: நான் ெப ஸ்தர்க ைடய 100

னித்ேதால்கைளப் பரிசமாகக் ெகா த் ,

விவாகம்ெசய்த என் ைடய மைனவியான

காைள அ ப்பிவி ம் என் ெசால்லச்

ெசான்னான். ௧௫அப்ெபா , இஸ்ேபாேசத்

அவைள லாயிசின் மகனான பல்த்திேயல்

என் ம் அவ ைடய கணவனிடம ந்

அைழத் வரஆட்கைளஅ ப்பினான். ௧௬

அவள் கணவன் ப ரிம்வைர அவ க்

பின்ேனஅ ெகாண் வந்தான். அப்ேனர்

அவைன ேநாக்கி: தி ம்பிப்ேபா என்றான்;

அவன்தி ம்பிப் ேபாய்விட்டான். ௧௭அப்ேனர்
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இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கேளா ேபசி: தா ைத

உங்கள்ேமல் ராஜாவாகைவக் ம்ப ங்கள்

அேநகநாட்களாகத் ேத ர்கேள. ௧௮

இப்ேபா ம்அப்ப ச் ெசய் ங்கள்; என் ைடய

தாசனான தா தின் ைககளினால்,

என் ைடய மக்களான இஸ்ரேவைலப்

ெப ஸ்தர்களின் ைகக் ம், அவர்க ைடய

எல்லா எதிரிகளின் ைகக க் ம்

ட் இரட்சிப்ேபன் என் ெயேகாவா

தா ைதக் ற த் ச் ெசால் யி க்கிறாேர

என்றான். ௧௯இப்ப ேயஅப்ேனர் ெபன்ய ன்

மக்களின் கா கள் ேகட்கப் ேபசினான்; பின்

அப்ேனர் இஸ்ரேவலர்களின் பார்ைவக் ம்,

ெபன்ய ைடய எல்லாக் ம்பத்தார்களின்

பார்ைவக் ம், வி ம்பினைதெயல்லாம்

எப்ேரானிேல தா தி ைடய கா கள் ேகட்கப்

ேப கிறதற் ப் ேபானான். ௨0 அப்ேன ம்,

அவேனா 20 ேப ம் எப்ேரானி க்கிற

தா திடம்வந்தேபா , தா அப்ேன க் ம்,

அவேனா வந்த மனிதர்க க் ம்

வி ந் ெசய்தான். ௨௧பின் அப்ேனர் தா ைத

ேநாக்கி: நான் எ ந் ேபாய், இஸ்ரேவலர்கைள

எல்லாம் உம்ேமா உடன்ப க்ைகெசய் ம்ப ,

ராஜாவானஎன் ைடயஆண்டவனிடத்தில்

ேசர்த் க்ெகாண் வ கிேறன்; அதினாேல

உம் ைடய ஆத் மா அரசாள வி ம் கிற

இடெமல்லாம் அரசா ர் என்றான்;

அப்ப ேய தா அப்ேனைர

அ ப்பிவிட்டான்; அவன் சமாதானத்ேதா
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ேபானான். ௨௨தா தின் ரர்க ம் ேயாவா ம்

அேநக ெபா ட்கைளக் ெகாள்ைளயிட் ,

பைடயி ந் ெகாண் வந்தார்கள்;

அப்ெபா அப்ேனர் எப்ேரானில் தா திடம்

இல்ைல;அவைனஅ ப்பிவிட்டான்;அவன்

சமாதானத்ேதா ேபாய்விட்டான். ௨௩

ேயாவா ம் அவேனா இ ந்த எல்லா

இரா வ ம் வந்தேபா , ேநரின் மகனான

அப்ேனர் ராஜாவிடம் வந்தான் என் ம், அவர்

அவைனச் சமாதானமாகப் ேபாகவிட்டார்

என் ம், ேயாவா க் அறவித்தார்கள். ௨௪

அப்ெபா ேயாவாப் ராஜாவின் அ கில்

வந் : என்ன ெசய் ர்? இேதா, அப்ேனர்

உம்மடத்தில் வந்தாேன, ர் அவைனப்

ேபாகவிட்ட என்ன? ௨௫ ேநரின் மகனான

அப்ேனைரஅற ேர;அவன்உம்ைம ேமாசம்

ேபாக்க ம், உம் ைடய ேபாக் வரத்ைத

அறய ம், ர் ெசய்கிறைதெயல்லாம்

ஆராய ம் வந்தான் என் ெசான்னான். ௨௬

ேயாவாப் தா ைதவிட் ப் றப்பட்ட டேன,

அவன் அப்ேனைரத் தா க் த்

ெதரியாமல் ட் க்ெகாண் வ ம்ப

ஆட்கைள அ ப்பினான்; அவர்கள் ரா

என் ம் கிண வைர ேபாய் அவைன

அைழத் க்ெகாண் வந்தார்கள். ௨௭அப்ேனர்

எப்ேரா க் த் தி ம்பி வ கிறேபா ,

ேயாவாப் அவேனா இரகசியமாகப்

ேபசப்ேபாகிறவன்ேபால, அவைனவாச ன்

ந ேவ ஒ பக்கமாக அைழத் ப்ேபாய்,
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தன் ைடய தம்பி ஆசேக ைடய

இரத்தப்பழைய வாங்க, அங்ேக அவைன

வயிற்ற ேல த்திக் ெகான் ேபாட்டான்.

௨௮ தா அைதக் ேகட்டேபா : ேநரின்

மகனான அப்ேனரின் இரத்தத்திற்காக,

என்ேம ம் என் ைடய ராஜ்ஜயத்தின் ேம ம்

ெயேகாவா க் ன்பாக என்ைறக் ம்

பழயில்ைல. ௨௯ அ ேயாவா ைடய

தைலயின்ேம ம்,அவ ைடயதகப்ப ைடய

ம்பத்தின்ேம ம் மந்தி ப்பதாக;

ேயாவாபி ைடய ட்டார்களிேல ண்

உள்ளவ ம், ஷ்டேராகி ம், ேகால்ஊன்ற

நடக்கிறவ ம், பட்டயத்தால் சாகிறவ ம்,

அப்பம் இல்லாதவ ம், ஒ ேபா ம்

ஒழ ந் ேபாவதில்ைலஎன்றான். ௩0அப்ேனர்

கிபிேயானிேல நடந்த த்தத்திேல தங்க ைடய

தம்பியான ஆசேகைலக் ெகான்றதினால்

ேயாவா ம் அவ ைடய சேகாதரனான

அபிசா ம்அவைனப்ப ெகாைலெசய்தார்கள்.

௩௧தா ேயாவாைப ம், அவேனா இ ந்த

எல்லா மக்கைள ம் பார்த் : ங்கள் உங்கள்

ஆைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் , சாக் உைட

அணிந் , அப்ேன க் ன்னாக நடந்

க்கங்ெகாண்டா ங்கள் என் ெசால் ,

தா ராஜா ம் பாைடக் ப் பின்ேன

ெசன்றான். ௩௨ அவர்கள் அப்ேனைர

எப்ேரானிேல அடக்கம்ெசய் ம்ேபா , ராஜா

அப்ேனரின் கல்லைறயின் அ கில் சத்தம ட்

அ தான்; எல்லா மக்க ம் அ தார்கள்.
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௩௩ ராஜா அப்ேன க்காகப் லம்பி:

“மதிெகட்டவன் சாகிற ேபால, அப்ேனர்

ெசத் ப்ேபானாேனா? ௩௪ உன் ைடய

ைககள் கட்டப்பட ம் இல்ைல; உன் ைடய

கால்களில் விலங் ேபாடப்பட ம் இல்ைல;

அக்கிரமக்காரர்க ைடய ைகயில்

இறக்கிற ேபால இறந்தாேய” என்றான்;

அப்ெபா மக்கள் எல்ேலா ம் பின் ம்

அதிகமாக அவ க்காக அ தார்கள். ௩௫

பகலாக இ க் ம்ேபா , மக்கள் எல்ேலா ம்

வந் : “அப்பம் சாப்பி ம் என் தா க் ச்

ெசான்னேபா , தா : ரியன் மைறவதற்

ன் நான்அப்பமாவ ேவ எைதயாவ

சி பார்த்தால், ேதவன் எனக் அதற் ச்

சரியாக ம் அதற் அதிகமாக ம்

ெசய்யக்கடவர்” என் ஆைணயிட் ச்

ெசான்னான். ௩௬ மக்கள் எல்ேலா ம்

அைதக் கவனித்தார்கள், அ அவர்கள்

பார்ைவக் நன்றாயி ந்த ;அப்ப ேய ராஜா

ெசய்த அைனத் ம் எல்லா மக்க க் ம்

நலமாகத் ேதான்றன . ௩௭ ேநரின் மகனான

அப்ேனைரக் ெகான் ேபாட்ட ராஜாவால்

உண்டாகவில்ைல என் அந்த நாளிேல

எல்லா மக்க ம், இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவ ம் அற ந் ெகாண்டார்கள். ௩௮

ராஜா தன் ைடய ஊழயக்காரர்கைள

ேநாக்கி: இன்ைறயதினம் இஸ்ரேவ ல்

பிர ம் ெபரிய மனித மான ஒ வன்

வி ந்தான் என் அற ர்களா? ௩௯ நான்
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ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்டவனாக

இ ந்தேபா ம், நான் இன் ம் ெபல னன்;

ெச யாவின் மகன்களான இந்த மனிதர்கள்

என் ைடயெபலத்திற் ம ஞ்சினவர்களாக

இ க்கிறார்கள், அந்தத் ங்ைகச்

ெசய்தவ க் க் ெயேகாவா அவ ைடய

ங்கிற் ஏற்றப ச் சரிக்கட் வாராக என்றான்.

௪

அப்ேனர் எப்ேரானிேலஇறந் ேபானைதச்

ச ன் மகன் ேகட்டேபா , அவ ைடய

ைககள் ெபலன் இல்லாமல் ேபான ;

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம் கலங்கினார்கள்.

௨ச ன் மக க் ப் பைடத்தைலவர்களாக

இரண் ேபர் இ ந்தார்கள்; ஒ வ க்

பானா என் ம், மற்றவ க் ேரகாப்

என் ம் ெபயர்; அவர்கள் ெபன்ய ன்

மக்களில் ேபேராத்தியனான ரிம்ேமானின்

மகன்கள். ேபேராத் ம் ெபன்ய னின் ஒ

ப தியாகக் க தப்பட்ட . ௩ ேபேராத்தியர்கள்

கித்தா க் ஓ ப்ேபாய், இந்தநாள்வைரக் ம்

அங்ேக வாழ்கிறார்கள். ௪ ச ன் மகன்

ேயானத்தா க் இரண் கால்க ம் டமான

ஒ மகன்இ ந்தான்; ச ம் ேயானத்தா ம்

இறந்த ெசய்தி ெயஸ்ரேய ந்

வ கிறேபா , அவன் ஐந் வய

உள்ளவனாக இ ந்தான்; அப்ெபா

அவ ைடய ெசவி யர் அவைன

எ த் க்ெகாண் ஓ ப்ேபானாள்; அவள்

ஓ ப்ேபாகிற அவசரத்தில் அவன் வி ந்

டவன் ஆனான்: அவ க் ேமவிேபாேசத்
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என் ெபயர். ௫ ேபேராத்தியனான அந்த

ரிம்ேமானின் மகன்களான ேரகா ம் பானா ம்

ேபாய், இஸ்ேபாேசத் நண்பகல் ெவய்யில்

ேநரத்தில் ப க்ைகயின்ேமல் ஓய்

எ த் க்ெகாண் க் ம்ேபா அவ ைடய

ட் ற் ள் ைழந் , ௬ ேகா ைம வாங்க

வ கிறவர்கள்ேபால, ந வைர வந் ,

அவைன வயிற்ற ேல த்தினார்கள்; பின்

ேரகா ம் அவ ைடய சேகாதரன் பானா ம்

தப்பி ஓ ப்ேபானார்கள். ௭ அவன்

தன் ைடயப க்ைகயைறயில் தன் ைடய

கட் ன்ேமல் ப த்தி க் ம்ேபா

இவர்கள் உள்ேள ேபாய், அவைனக்

த்திக் ெகான் ேபாட் , அவ ைடய

தைலைய ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்; பின்

அவ ைடய தைலைய எ த் க்ெகாண் ,

இர வ ம் பாைலவனம் வழயாக

நடந் , ௮ எப்ேரானி க்கிற தா திடம்

இஸ்ேபாேசத்தின்தைலையக்ெகாண் வந் ,

ராஜாைவேநாக்கி: இேதா, உம் ைடயஉயிைர

வாங்கத்ேத னஉம் ைடயஎதிரியாக இ ந்த

ச ன் மகனான இஸ்ேபாேசத்தின் தைல;

இன்ைறயதினம் ெயேகாவா ராஜாவான

எங்க ைடய ஆண்டவ க்காகச் ச ன்

ைகயி ம் அவ ைடய ம்பத்தார்களின்

ைகயி ம் பழவாங்கினார் என்றார்கள்.

௯ ஆனா ம் தா ேபேராத்தியனான

ரிம்ேமானின் மகன்களான ேரகா க் ம்,

அவ ைடய சேகாதரன் பானா க் ம்
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பதிலாக: என் ைடயஆத் மாைவஎல்லாத்

ன்பத்திற் ம் விலக்கி ட்ட ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் நான் ெசால் கிறைதக்

ேக ங்கள். ௧0இேதா, ஒ வன்எனக் நல்ல

ெசய்தி ெகாண் வ கிறவன்என் நிைனத் ,

ச ல் இறந் ேபானான் என் எனக்

அறவித் , தனக் பரி கிைடக் ம் என்

நிைனத்தேபா , அவைன நான் பி த்

சிக்லாகிேல ெகான் ேபாட்ேடேன. ௧௧

தம ட் ற் ள் தம ப க்ைகயின்ேமல்

ப த்தி ந்த திமாைனக் ெகாைலெசய்த

ெபால்லாத மனிதர்க க் எவ்வள

அதிகமான தண்டைன ெகா க்கேவண் ம்?

இப்ேபா ம் நான்அவ ைடயஇரத்தப்பழைய

உங்க ைடய ைககளில் வாங்கி, உங்கைள

மயி ந் அழ த் ப்ேபாடாமல்

இ ப்ேபேனா என் ெசால் , ௧௨அவர்கைளக்

ெகான் ேபாட ம், அவர்கள் ைககைள ம்

கால்கைள ம் ெவட் , எப்ேரானி க்கிற

ளத்தின் அ கில் க்கிப்ேபாட ம்

தன் ைடய ரர்க க் க் கட்டைளயிட்டான்.

இஸ்ேபாேசத்தின் தைலைய எ த் ,

எப்ேரானி க்கிறஅப்ேனரின் கல்லைறயில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

௫

அந்தக்காலத்திேல இஸ்ரேவ ன்

ேகாத்திரங்கெளல்லாம் எப்ேரானில் இ க்கிற

தா திடம்வந் : இேதா, நாங்கள் உம் ைடய

எ ம் ம் உம் ைடய சைத மானவர்கள். ௨

ச ல் எங்கள்ேமல் ராஜாவாகஇ க் ம்ேபாேத
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இஸ்ரேவைலநடத்திக்ெகாண் ேபானவ ம்,

நடத்திக்ெகாண் வந்தவ ம் ேர; ெயேகாவா:

என் ைடய மக்களான இஸ்ரேவைல

ேமய்த் , இஸ்ரேவ ன்ேமல் தைலவனாக

இ ப்பாய் என் உம்மடத்தில் ெசான்னாேர

என்றார்கள். ௩ இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கள்

எல்ேலா ம் எப்ேரானிேல ராஜாவிடம்

வந்தார்கள்; தா ராஜா எப்ேரானிேல

ெயேகாவா க் ன்பாக அவர்கேளா

உடன்ப க்ைகெசய்தபின் , அவர்கள்

தா ைத இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய்தார்கள். ௪ தா

ராஜாவா ம்ேபா , 30 வயதாக இ ந்தான்;

அவன் 40 வ டங்கள் ஆட்சி ெசய்தான்.

௫ அவன் எப்ேரானிேல தாைவ ஏ

வ டங்க ம்ஆ மாதங்க ம், எ சேலம ேல

இஸ்ரேவல் வ ம் தாைவ ம் 33

வ டங்க ம்ஆட்சிெசய்தான். ௬ ேதசத்திேல

யி க்கிற எ சியர்கள்ேமல் த்தம்ெசய்ய

ராஜா தன் ைடய மனிதர்கேளா

எ சேல க் ப் ேபானான். அவர்கள்: இதிேல

தா தால் ைழய யா என் நிைனத் ,

தா ைத ேநாக்கி: இதற் ள் ைழய யா ;

டர்க ம் சப்பாணிக ம் உன்ைனத்

த ப்பார்கள் என் ெசான்னார்கள். ௭

ஆனா ம் தா ேயான் ேகாட்ைடையப்

பி த்தான்; அ தா தின் நகரமான . ௮

எவன் கழ ர்க்கால்வாய் வழயாக ஏற ,

எ சியர்கைள ம் தா தின் எதிரிகளான
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சப்பாணிகைள ம், டர்கைள ம்

றய க்கிறாேனா, அவன் தைலவனாக

இ ப்பான் என் தா அன்ைறயதினம்

ெசால் யி ந்தான்; அதனால் ட ம்

சப்பாணி ம்; ெயேகாவாவின் ட் ற் ள்

வரக் டா என் ெசால்வ ண் . ௯அந்தக்

ேகாட்ைடயிேல தா வாழ்ந் , அதற் த்

தா தின் நகரம் என் ெபயரிட் , ம ல்ேலா

என் ம் இடம் வங்கி, உட் றம்வைர

ற்ற ம் மதிைலக் கட் னான். ௧0 தா

நா க் நாள் அதிக ெபலமைடந்தான்;

ஏெனன்றால், ேசைனகளின் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அவேனா இ ந்தார். ௧௧

வின் ராஜாவான ஈராம் தா திடம்

வர்கைள ம், ேக மரங்கைள ம்,

தச்சர்கைள ம், ெகாத்தனார்கைள ம்

அ ப்பினான்; அவர்கள் தா க் ஒ

ட்ைடக் கட் னார்கள். ௧௨ ெயேகாவா

தன்ைன இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாகப்

ெபலப்ப த்தி, தம் ைடய மக்களான

இஸ்ரேவ க்காக தன் ைடய ராஜ்ஜயத்ைத

உயர்த்தினார் என் தா ெதளிவாக

அற ந்தேபா . ௧௩அவன் எப்ேரானி ந்

வந்த பின் , எ சேலம ல் இன் ம்அதிகமான

ம மைனயாட் கைள ம் ெபண்கைள ம்

தி மணம் ெசய் ெகாண்டான்; இன் ம் அதிக

மகன்க ம், மகள்க ம் தா க் ப்

பிறந்தார்கள். ௧௪ எ சேலம ல் அவ க் ச்

சம் வா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான், ௧௫
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இப்பார், எ வா, ெநப்ேபக், யப்பியா, ௧௬

எ ஷாமா, எ யாதா, எ ப்ேபேலத் என்ற

ெபயர்கைளஉைடயமகன்கள் பிறந்தார்கள்.

௧௭ தா ைத இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய்தார்கள் என் ெப ஸ்தர்கள்

ேகள்விப்பட்டேபா , அவர்கள் எல்ேலா ம்

தா ைதத் ேத ம்ப வந்தார்கள்; அைதத்

தா ேகட்டேபா , ஒ ேகாட்ைடக் ள்

ேபானான். ௧௮ ெப ஸ்தர்கேளா

வந் , ெரப்பா ம் பள்ளத்தாக்கிேல

பரவியி ந்தார்கள். ௧௯ ெப ஸ்தர்க க்

எதிராகப் ேபாகலாமா, அவர்கைள என் ைடய

ைகயிேல ஒப் க்ெகா ப் ரா என் தா

கர்த்தரிடம் விசாரித்தேபா , ெயேகாவா: ேபா,

ெப ஸ்தர்கைள உன் ைடய ைகயில்

நிச்சயமாக ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என்

தா க் ச் ெசான்னார். ௨0 தா

பாகால்பிரா ம ற் வந் , அங்ேக

அவர்கைள றய த் : தண் ர்கள்

ெவள்ளம் ெப க்ெக த் ஓ கிற ேபால,

ெயேகாவ என் ைடய எதிரிகைள

எனக் ன்பாக சிதற த்தார் என்

ெசால் , அதினால் அந்த இடத்திற் ப்

பாகால்பிரா ம் என் ெபயரிட்டான். ௨௧

அங்ேக ெப ஸ்தர்கள் தங்க ைடய

விக்கிரகங்கைளவிட் ஓ ப்ேபானார்கள்;

அைவகைளத் தா ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம் எ த் க்ெகாண் ேபானார்கள்.

௨௨ ெப ஸ்தர்கள் தி ம்ப ம் வந் ,
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ெரப்பா ம் பள்ளத்தாக்கிேலஇறங்கினார்கள்.

௨௩ தா ெயேகாவாவிடம் விசாரித்ததற் ,

அவர்: ேநராகப் ேபாகாமல், அவர்க க் ப்

பின்னாேல ற்ற , க்கட்ைடச்

ெச க க் எதிராக இ ந் , அவர்கள்ேமல்

பாய்ந் , ௨௪ க்கட்ைடச் ெச களின்

னிகளிேல ெசல் கிற சத்தத்ைத

ேகட் ம்ேபா , க்கிரமாக எ ந் ப்ேபா;

அப்ெபா ெப ஸ்தர்களின் காைம

றய க்க, ெயேகாவா உனக் ன்பாகப்

றப்பட் ப்பார் என்றார். ௨௫ ெயேகாவா

தா க் க் கட்டைளயிட்டப அவன் ெசய் ,

ெப ஸ்தர்கைளக் ேகபா வங்கிக் ேகேசர்

எல்ைலவைர றய த்தான்.

௬

பின் தா இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா க் ள் ம் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

30,000 ேபைரக் ட் , ௨ ேக ன்களின்

ந ேவ அமர்ந்தி க்கிற ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின் நாமத்ைதத்

ெதா ெகாள்ளப்ப கிற ேதவ ைடய

ெபட் ைய தாவி ள்ள பாலாவி ந்

ெகாண் வ ம்ப , அவ ம் அவேனா

இ ந்த அந்த இடத்ைதச்ேசர்ந்தவர்க ம்

எ ந் ேபாய், ௩ ேதவ ைடய ெபட் ைய

ஒ இரதத்தின்ேமல் ஏற்ற , அைதக்

கிபியாவி க்கிற அபினதாபின்

ட் ந் ெகாண் வந்தார்கள்;

அபினதாபின் மகன்களான ஊசா ம்,

அகிேயா ம் அந்தப் இரதத்ைத
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நடத்தினார்கள். ௪ அவர்கள் ேதவ ைடய

ெபட் ையஏற்ற ,அைதக் கிபியாவி க்கிற

அபினதாபின் ட் ந் நடத்திக்ெகாண்

வ கிறேபா ,அகிேயா ெபட் க் ன்னாேல

நடந்தான். ௫ தா ம் இஸ்ரேவல்

வம்சத்தார்கள் அைனவ ம் ேதவதா

மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட எல்லாவித

தவாத்தியங்கேளா ம், ரமண்டலம்,

தம் , ேமளம், ைண, ைகத்தாளம் ஆகிய

இைவகேளா ம், ெயேகாவா க் ன்பாக

ஆ ப்பா க் ெகாண் ேபானார்கள். ௬

அவர்கள் நாேகானின் ேபார க் ம் களம்

இ க்கிற இடத்திற் வந்தேபா , மா கள்

ம ரண் ெபட் ைய அைசத்தப யால்,

ஊசா ேதவ ைடய ெபட் க் ேநராகத்

தன் ைடய ைகைய ட் , அைதப்

பி த்தான். ௭அப்ெபா ெயேகாவா க்

ஊசாவின்ேமல் ேகாபம்வந்த ;அவ ைடய

ணிவினால் ேதவன் அங்ேக அவைன

அ த்தார்; அவன் அங்ேக ேதவ ைடய

ெபட் யின்அ கில் இறந்தான். ௮அப்ெபா

ெயேகாவா ஊசாைவ அ த்ததினால்

தா யரமைடந் , அந்த இடத்திற்

இந்தநாள்வைர அைழக்கப்ப கிற

ேபேரஸ்ஊசா என் ம் ெபயரிட்டான். ௯

தா அன்ைறயதினம் ெயேகாவா க் ப்

பயந் , ெயேகாவா ைடயெபட் என்னிடம்

வ வ எப்ப ெயன் ெசால் , ௧0அைதத்

தன் ைடயதா தின் நகரத்தில் ெகாண் வர
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மனதில்லாமல், கித்தியனானஓேபத்ஏேதாம ன்

ட் ேல ெகாண் ேபாய் ைவத்தான். ௧௧

ெயேகாவா ைடய ெபட் கித்தியனான

ஓேபத்ஏேதாம ன் ட் ேல 3 மாதங்கள்

இ க் ம்ேபா ெயேகாவா ஓேபத்ஏேதாைம ம்

அவ ைடய ட்டார்கள் அைனவைர ம்

ஆ ர்வதித்தார். ௧௨ ேதவ ைடய

ெபட் யினாேல ெயேகாவா ஓேபத்ஏேதாம ன்

ட்ைட ம், அவ க் உண்டான

எல்லாவற்ைற ம் ஆ ர்வதித்தார் என்

தா ராஜா க் அறவிக்கப்பட்ட ;

அப்ெபா தா ேதவ ைடயெபட் ைய

ஓேபத்ஏேதாம ன் ட் ந் தா தின்

நகரத்திற் மகிழ்ச்சி டேன ெகாண்

வந்தான். ௧௩ெயேகாவா ைடயெபட் ையச்

மந் ேபாகிறவர்கள் ஆ கால

நடந்தேபா , மா கைள ம் ெகா த்த

ஆட் க்கடாக்கைள ம் ப யிட்டான்.

௧௪ தா சணல் ல் ஏேபாத்ைத

அணிந் ெகாண் , தன் ைடய

ெபலத்ேதா ம் ெயேகாவா க் ன்பாக

நடனம்ெசய்தான். ௧௫ அப்ப ேய தா ம்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்கள் அைனவ ம்

ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய ஆரவார

சத்தத்ேதா ம் எக்காள ெதானிேயா ம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௬ெயேகாவா ைடய

ெபட் தா தின் நகரத்திற் ள் ைழகிறேபா ,

ச ன் மகளான காள் ஜன்னல்வழயாகப்

பார்த் , தா ராஜா ெயேகாவா க்



2 சா ேவல் 1294

ன்பாகக் தித் நடனம் ெசய்கிறைதக்

கண் , தன் ைடய இ தயத்திேல

அவைன அவமதித்தாள். ௧௭ அவர்கள்

ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய உள்ேள

ெகாண் வந் , அதற் த் தா ேபாட்ட

டாரத்திற் ள் இ க்கிற அதின் இடத்திேல

அைதைவத்தேபா , தா ெயேகாவா க்

ன்பாக சர்வாங்க தகனப கைள ம்

சமாதானப கைள ம் ெச த்தினான். ௧௮

தா சர்வாங்க தகனப கைள ம்

சமாதானப கைள ம் ெச த்தியபின் ,

ேசைனகளின் ெயேகாவா ைடய

நாமத்தினாேல மக்கைள ஆ ர்வதித் , ௧௯

இஸ்ரேவ ன் திரள் ட்டமான ெபண்கள்

ஆண்களான அைனத் மக்க க் ம்,

அவரவர்க க் ஒவ்ெவா அப்பத்ைத ம்,

ஒவ்ெவா இைறச்சித் ண்ைட ம், ஒவ்ெவா

ப திராட்ைசரசத்ைத ம் பங்கிட் க்

ெகா த்தான்; பிற மக்கள் எல்ேலா ம்

தங்க ைடய ட் ற் ச் ெசன் விட்டார்கள்.

௨0 தா தன் ைடய ட்டார்கைள

ஆ ர்வதிக்கிறதற் த் தி ம் ம்ேபா , ச ன்

மகளான காள் தா க் ேநேரவந் ,

அற்பமனிதர்களில் ஒ வன் தன் ைடய

ஆைடகைளக் கழற்ற ப்ேபா கிற ேபால,

இன் தம் ைடய ேவைலக்காரர்க ைடய

ெபண்களின் கண்க க் ன்பாகத்

தம் ைடய ஆைடகைளக்

கழற்ற ப்ேபாட் ந்த இஸ்ரேவ ன் ராஜா
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இன் எவ்வள மகிைமப்பட் ந்தார்

என்றாள். ௨௧ அதற் தா காைளப்

பார்த் : உன் ைடய தகப்பைனவிட,

அவ ைடய எல்லா ட்டார்கைள ம்விட,

என்ைன இஸ்ரேவலான ெயேகாவா ைடய

மக்களின்ேமல் தைலவனாகக்

கட்டைளயி ம்ப த் ெதரிந் ெகாண்ட

ெயேகாவா ைடய ச கத்திற் ன்பாக

ஆ ப்பா ேனன். ௨௨ இைதவிட இன் ம்

நான் இழவானவ ம் என் ைடய

பார்ைவக் அற்ப மாேவன்: அப்ப ேய

ெசான்ன ெபண்க க் ம் ட மகிைமயாக

விளங் ேவன் என்றான். ௨௩ அதினால்

ச ன் மகளான கா க் மரணமைட ம்

நாள்வைரக் ம் பிள்ைளஇல்லாம ந்த .

௭

ெயேகாவா ராஜாைவச் ற்ற ம் இ ந்த

அவ ைடயஎல்லா எதிரிக க் ம்அவைன

விலக்கி, இைளப்பாறச் ெசய்தேபா , அவன்

தன் ைடய ட் ேல யி க் ம்ேபா , ௨

ராஜா ர்க்கதரிசியான நாத்தாைன ேநாக்கி:

பா ம், ேக மரங்களால் ெசய்யப்பட்ட

ட் ேல நான் யி க் ம்ேபா ,

ேதவ ைடய ெபட் திைரகளின் ந ேவ

இ க்கிறேத என்றான். ௩அப்ெபா நாத்தான்

ராஜாைவ ேநாக்கி: ர் ேபாய் உம் ைடய

இ தயத்தில் உள்ளப ெயல்லாம் ெசய் ம்;

ெயேகாவாஉம்ேமா இ க்கிறாேர என்றான். ௪

அன் இரவிேல ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

நாத்தா க் உண்டாகி, அவர்: ௫ ேபாய்
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என் ைடய தாசனான தா ைத ேநாக்கி:

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

நான் வா ம்ப ஆலயத்ைத எனக் க்

கட் வாேயா? ௬ நான் இஸ்ரேவல் மக்கைள

எகிப்தி ந் றப்படச்ெசய்த நாள் தல்

இந்த நாள்வைரக் ம், நான் ஒ ஆலயத்திேல

வாழாமல், டாரத்தி ம் ட் ம்

உலாவிேனன். ௭ நான் இஸ்ரேவலான

என் ைடய மக்கைள ேமய்க் ம்ப

கட்டைளயிட்ட இஸ்ரேவல் ேகாத்திர

தைலவர்களில் யாைரயாவ ேநாக்கி: ங்கள்

எனக் க் ேக மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட

ஆலயத்ைதக் கட்டாம க்கிற என்ன என்

நான் இஸ்ரேவல் மக்க க் ள் உலாவி

வந்த எந்த இடத்திலாவ ஏதாவ ஒ

வார்த்ைதையச் ெசான்ன ண்ேடா? ௮

இப்ேபா ம் என் ைடய தாசனான

தா ைத ேநாக்கி: ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், இஸ்ரேவல்

என்கிற என் ைடயமக்க க் அதிபதியாக

இ க் ம்ப , ஆ களின் பின்ேன நடந்த

உன்ைன நான்ஆட் மந்ைதையவிட் எ த் ,

௯ ேபான எந்த இடத்தி ம் உன்ேனா

இ ந் , உன் ைடய எதிரிகைளெயல்லாம்

உனக் ன்பாக அழ த் , மயி க்கிற

ெபரிேயார்களின் ெபயர்க க்

இைணயான ெபரிய ெபயைர உனக்

உண்டாக்கிேனன். ௧0 நான் என் ைடய

மக்களான இஸ்ரேவ க் ஒ இடத்ைத
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ஏற்ப த்தி,அவர்கள்தங்க ைடயஇடத்திேல

யி க்க ம், இனிஅவர்கள்அைலயாம ம்,

ன் ேபால ம், நான் என் ைடயமக்களான

இஸ்ரேவ ன்ேமல் நியாயாதிபதிகைளக்

கட்டைளயிட்ட நாள்வைரயில்

நடந்த ேபால ம், ன்மார்க்கமான

மக்களால் இனி சி ைமப்படாம ம்

இ க் ம்ப அவர்கைள நியம த்ேதன்.

௧௧ உன் ைடய எல்லா எதிரிக க் ம்

உன்ைனவிலக்கி, இைளப்பாற ம் ெசய்ேதன்;

இப்ேபா ம் ெயேகாவா உனக் ட்ைட

உண்டாக் வார் என்பைதக் ெயேகாவாஉனக்

அறவிக்கிறார். ௧௨ உன் ைடய நாட்கள்

நிைறேவற , உன் ைடய பிதாக்கேளா

ப த்தி க் ம்ேபா , நான் உனக் ப்பின்

உனக் பிறக் ம் உன் ைடய சந்ததிைய

எ ம்பச்ெசய் , அவன் ராஜ்ஜயத்ைத

நிைலப்ப த் ேவன். ௧௩அவன்என் ைடய

நாமத்திற்ெகன் ஒ ஆலயத்ைதக்

கட் வான்; அவ ைடய ராஜ்ஜயபாரத்தின்

சிங்காசனத்ைத என்ைறக் ம்

நிைலக்கச்ெசய்ேவன். ௧௪ நான் அவ க் ப்

பிதாவாயி ப்ேபன், அவன் எனக் மகனாக

இ ப்பான்; அவன் அக்கிரமம் ெசய்தால்,

நான் அவைன மனிதர்கள் பயன்ப த் ம்

பிரம்பினா ம் மனிதர்க ைடய

கைசய களினா ம் தண் ப்ேபன். ௧௫உனக்

ன்பாக நான் தள்ளிவிட்ட ச டம ந்

என் ைடயகி ைபையவிலக்கின ேபால
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அவைனவிட் விலக்கமாட்ேடன். ௧௬

உன் ைடய ம், உன் ைடய ராஜ்ஜய ம்,

என்ெறன்ைறக் ம் உனக் ன்பாக

உ திப்பட் க் ம்; உன் ைடயசிங்காசனம்

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்தி க் ம் என்கிறார்

என் ெசால்லச்ெசான்னார். ௧௭நாத்தான் இந்த

எல்லா வார்த்ைதகளின்ப ம், இந்த

எல்லா தரிசனத்தின்ப ம், தா க் ச்

ெசான்னான். ௧௮ அப்ெபா தா

ராஜா உள்ேள ைழந் , ெயேகாவா க்

ன்பாக அமர்ந் : ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவேர, ேதவ ர் என்ைனஇ வைரக் ம்

ெகாண் வந்ததற் , நான் யார்? என் ம்பம்

எப்ப ப்பட்ட ? ௧௯ ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவேர, இ இன் ம் உம் ைடய

பார்ைவக் ச் சின்னதாக இ க்கிற என்

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவராக இ க்கிற

ேதவ ர் உம் ைடய அ யா ைடய

ம்பத்ைதக் ற த் ,ெவ காலத்திற் ன்

ெசான்ன ெசய்திைய மனிதர்கள்

வழக்கத்தின்ப ெசான் ேர. ௨0இனி தா

உம்மடம் ெசால்லேவண் ய என்ன?

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவராயி க்கிற

ர் உம அ யாைன அற ர். ௨௧

உம் ைடய வாக் த்தத்தத்தினா ம்,

உம் ைடய சித்தத்தின்ப ம், இந்தப்

ெபரிய காரியங்கைளெயல்லாம் உம

அ யா க் அறவிக் ம்ப த் தய ெசய் ர்.

௨௨ஆைகயால் ேதவனாகியெயேகாவாேவ, ர்
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ெபரியவர் என் விளங் கிற ; நாங்கள்

எங்க ைடய கா களாேல ேகட்ட எல்லா

காரியங்களின்ப ம், ேதவ க் நிகரானவர்

இல்ைல; உம்ைமத்தவிர ேவ ேதவ ம்

இல்ைல. ௨௩ உம் ைடய மக்களான

இஸ்ரேவலர்க க் நிகரான மக்க ம்

உண்ேடா? ேலாகத் மக்களில் இந்த ஒேர

மக்கைளேதவன் தமக் மக்களாக ட்பதற் ம்,

தமக் ப் கழ்ச்சி விளங்கச்ெசய்வதற் ம்

ஏற்ப த்தினாேர; ேதவ ர் எகிப்தி ந்

ட் க் ெகாண் வந்த உம் ைடய மக்க க்

ன்பாகப் பயங்கரமானெபரிய காரியங்கைள

நடத்தி, உம் ைடய ேதசத்திற் ம், அதி ந்த

மக்க க் ம், அவர்கள் ெதய்வங்க க் ம்,

உம மகிைமைய விளங்கச்ெசய் , ௨௪

உம் ைடய மக்களான இஸ்ரேவலர்கள்

என்ெறன்ைறக் ம் உம் ைடய மக்களாக

இ ப்பதற் , அவர்கைள நிைலப்ப த்தி,

ெயேகாவாவாகிய ேர அவர்க க் த்

ேதவனா ர். ௨௫ இப்ேபா ம் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, ர் உம அ யாைன ம்

அவ ைடய ட்ைட ம் ற த் ச் ெசான்ன

வார்த்ைதைய என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலப்ப த்த, ேதவ ர் ெசான்னப ேய

ெசய்த ம். ௨௬அப்ப ேய ேசைனகளின்

ெயேகாவாஇஸ்ரேவ ன்ேமல் ேதவனானவர்

என் ெசால் , உம் ைடய நாமம்

என்ெறன்ைறக் ம் மகிைமப்ப வதாக;

உம அ யானான தா தி ைடய
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உமக் ன்பாக நிைலநிற்பதாக. ௨௭

உனக் கட் ேவன் என் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவாவாக

இ க்கிற ர் உம அ யா க்

ெவளிப்ப த்தி ர்: ஆைகயால் உம்ைம ேநாக்கி

இந்த விண்ணப்பத்ைதச் ெசய்ய உம

அ யா க் மனைதரியம் கிைடத்த . ௨௮

இப்ேபா ம் ெயேகாவாவாகியஆண்டவேர, ேர

ேதவன்; உம் ைடய வார்த்ைதகள் சத்தியம்;

ேதவ ர் உம அ யா க் இந்த நற்ெசய்திைய

வாக் த்தத்தம்ெசய் ர். ௨௯ இப்ேபா ம்

உம அ யானின் என்ெறன்ைறக் ம்

உமக் ன்பாக இ க் ம்ப அைத

ஆ ர்வதித்த ம்; ெயேகாவாவான

ஆண்டவராகிய ேதவ ர் அைதச் ெசான் ர்,

உம் ைடய ஆ ர்வாதத்தினாேல உம

அ யானின் என்ெறன்ைறக் ம்

ஆ ர்வதிக்கப்பட் ப்பதாக என்றான்.

௮

இதற் ப் பின் தா ெப ஸ்தர்கைள

றய த் , அவர்கைளக் ழ்ப்ப த்தி,

ேமத்ேதக்அம்மாைவப் பி த் க்ெகாண்டான். ௨

அவன் ேமாவாபியர்கைள ம் றய த் ,

அவர்கைளத் தைரயிேல ப க்கச்ெசய் ,

அவர்கள்ேமல் ல்ேபாட் அளெவ த்

இரண் வரிைச மனிதர்கைளக்

ெகான் ேபாட் , ஒ வரிைச மனிதர்கைள

உயிேரா ைவத்தான்; இவ்விதமாக

ேமாவாபியர்கள் தா க் ச் ேசைவ ெசய் ,

அவ க் க் கப்பங்கட் கிறவர்களானார்கள்.
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௩ ேரேகாபின் மகனான ஆதாேதசர் என் ம்

ேசாபாவின் ராஜா ஐப்பிராத் நதி அ கில்

இ க்கிற இடத்ைதத் தி ம்பத் தனக் க்

ைகப்பற் வதற்காகச் ெசன்றேபா , தா

அவைன ம் றய த் , ௪அவ க் இ ந்த

இரா வத்தில் 1,700 திைர ரர்கைள ம்,

20,000 காலாட்கைள ம் பி த் , இரதங்களில்

100 இரதங்கைள ைவத் க்ெகாண் ,

மற்றைவகைளெயல்லாம் டமாக்கினான். ௫

ேசாபாவின் ராஜாவான ஆதாேதச க்

உதவிெசய்ய தமஸ் ப் பட்டணத்தார்களான

ரியர்கள் வந்தார்கள்; தா ரியர்களில்

22,000 ேபைரக் ெகான் , ௬ தமஸ் விற்

அ த்த ரியாவிேல பைடகைளைவத்தான்;

ரியர்கள் தா க் ச் ேசைவ ெசய் ,

அவ க் க் கப்பங்கட் னார்கள்;

தா ேபான இடத்திெலல்லாம்,

ெயேகாவா அவைனக் காப்பாற்றனார். ௭

ஆதாேதசரின் அதிகாரிக ைடய ெபான்

ேகடகங்கைள தா எ த் , அைவகைள

எ சேலம ற் க் ெகாண் வந்தான். ௮

ஆதாேதசரின்பட்டணங்களானேபத்தாகி ம்

ேபெராத்தாயி ம ந் தா ராஜா

மகத் திரளான ெவண்கலத்ைத ம்

எ த் க்ெகாண் வந்தான். ௯ தா

ஆதாேதச ைடய எல்லா இரா வத்ைத ம்

றய த்த ெசய்திைய ஆமாத்தின்

ராஜாவான ேதா ேகட்டேபா , ௧0

ஆதாேதசர் ேதா யின்ேமல் எப்ேபா ம்



2 சா ேவல் 1302

த்தம்ெசய் ெகாண் ந்ததால், ராஜாவான

தா தின் கெசய்திையவிசாரிக்க ம், அவன்

ஆதாேதசேரா த்தம்ெசய் , அவைன

றய த்ததற்காக அவ க் வாழ்த் தல்

ெசால்ல ம் ேதா தன் ைடய மகனான

ேயாராைம ராஜாவினிடம் அ ப்பினான்.

ேம ம் ேயாராம் தன் ைடய ைகயிேல

ெவள்ளி ம் ெபான் ம் ெவண்கல மான

ெபா ட்கைளக் ெகாண் வந்தான். ௧௧அவன்

ெகாண் வந்தைவகைள தா ராஜா

ெவற்றகண்ட ரியர்கள், ேமாவாபியர்கள்,

அம்ேமான் மக்கள், ெப ஸ்தர்கள்,

அமேலக்கியர்கள் என் ம் எல்லா

ேதசத்தார்களிடத்தி ம், ௧௨ ேரேகாபின்

மகனான ஆதாேதசர் என் ம் ேசாபாவின்

ராஜாவினிட ம் ெகாள்ைளயிட்டதி ம்

எ த் , ெயேகாவா க் நியம த்த

ெவள்ளிேயா ம் ெபான்ேனா ம்

ெயேகாவா க் ப் பிரதிஷ்ைட ெசய்தான். ௧௩

தா உப் ப்பள்ளத்தாக்கிேல 18,000

ரியர்கைள றய த் த் தி ம்பினதால்

கழ்ெபற்றான். ௧௪ ஏேதாம ல் இரா வ

பைடகைள ைவத்தான்; ஏேதாம் எங்கி ம்

அவன் இரா வ பைடகைள ைவத்ததால்,

ஏேதாமயர்கள் எல்ேலா ம் தா ைதச்

ேசவிக்கிறவர்களானார்கள்; தா

ேபான எல்லா இடத்தி ம் ெயேகாவா

அவைனக் காப்பாற்றனார். ௧௫ இப்ப ேய

தா இஸ்ரேவல் அைனத்தின்ேம ம்
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ராஜாவாக இ ந்தான்; அவன் தன் ைடய

எல்லா மக்க க் ம் நியாய ம் தி ம்

ெசய் வந்தான். ௧௬ ெச யாவின் மகனான

ேயாவாப் இரா வத்தைலவனாக இ ந்தான்;

அகி தின் மகனான ேயாசபாத் மந்திரியாக

இ ந்தான். ௧௭அகி பின் மகன் சாேதாக் ம்,

அபியத்தாரின் மகன் அகிெமேலக் ம்

ஆசாரியர்களாக இ ந்தார்கள்; ெசராயா

சரித்திர எ த்தாளனாக இ ந்தான்.

௧௮ ேயாய்தாவின் மகன் ெபனாயா

கிேரத்தியர்க க் ம் பிேலத்தியர்க க் ம்

தைலவனாக இ ந்தான்; தா தின் மகன்கேளா

ன்னணிஆேலாசகர்களாகஇ ந்தார்கள்.

௯

ேயானத்தா க்காக என்னால்

தய ெபறக் யவன் யாராவ

ச ன் ம்பத்தார்களில் இன் ம்

தியாக இ க்கிறவன் உண்டா என்

தா ேகட்டான். ௨ அப்ெபா ச ன்

ட் ேவைலக்காரனான பா என் ம்

ெபய ள்ளவைனத் தா திடம் அைழத்

வந்தார்கள்; ராஜாஅவைனப் பார்த் : தானா

பா என் ேகட்டான்; அவன்அ ேயன்தான்

என்றான். ௩அப்ெபா ராஜா: ேதவ க்காக

நான் ச ன் ம்பத்தார்க க் த்

தையெசய் ம்ப அவன் ம்பத்தார்களில்

யாராவ ஒ வன் இன் ம் தியாக

இ க்கிறானா என் ேகட்டதற் , பா

ராஜாைவப் பார்த் : இன் ம் ேயானத்தா க்

இரண் கால்க ம் டமான ஒ மகன்
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இ க்கிறான் என்றான். ௪ அவன் எங்ேக

என் ராஜா ேகட்டதற் , பா ராஜாைவப்

பார்த் : இேதா, அவன் ேலாேதபாரிேல

அம்ம ேய ன் மகனான மா ரின் ட் ல்

இ க்கிறான் என்றான். ௫அப்ெபா தா

ராஜா அவைன ேலாேதபாரி க்கிற

அம்ம ேய ன் மகனானமா ரின் ட் ந்

வரவைழத்தான். ௬ ச ன் மகனான

ேயானத்தானின் மகன் ேமவிேபாேசத் தா திடம்

வந்தேபா , கங் ப் ற வி ந்

வணங்கினான்; அப்ெபா தா :

ேமவிேபாேசத்ேத என்றான்; அவன்: இேதா,

அ ேயன் என்றான். ௭ தா அவைனப்

பார்த் : பயப்படாேத; உன் ைடய

தகப்பனான ேயானத்தா க்காக நான்

நிச்சயமாக உனக் தையெசய் , உன் ைடய

தகப்பனான ச ன் நிலங்கைளெயல்லாம்

உனக் த் தி ம்பக் ெகா ப்ேபன்;

என் ைடயபந்தியில் எப்ெபா ம்அப்பம்

சாப்பி வாய் என்றான். ௮அப்ெபா அவன்

வணங்கி: ெசத்த நாையப் ேபா க்கிற

என்ைன ர் ேநாக்கிப் பார்ப்பதற் , உம

அ யான் யார் என்றான். ௯ ராஜா ச ன்

ேவைலக்காரனான பாைவ வரவைழத் ,

அவைன ேநாக்கி: ச க் ம் அவ ைடய

ம்பத்தார்களில் எல்ேலா க் ம் இ ந்த

யாைவ ம் உன் ைடய எஜமா ைடய

மக க் க் ெகா த்ேதன். ௧0 எனேவ,

உன் ைடய மகன்கைள ம் உன் ைடய
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ேவைலக்காரர்கைள ம் ட் க்ெகாண் ,

உன் ைடய எஜமா ைடய மகன் சாப்பிட

அப்பம் உண்டாயி க்க, அந்த நிலத்ைதப்

பயிரிட் , அதின் பலைனச் ேசர்ப்பாயாக;

உன் ைடய எஜமா ைடய மகன்

ேமவிேபாேசத் எப்ெபா ம் என் ைடய

பந்தியிேல அப்பம் சாப்பி வான் என்றான்;

பா க் பதிைனந் மகன்க ம் இ ப

ேவைலக்காரர்க ம் இ ந்தார்கள். ௧௧ பா,

ராஜாைவ ேநாக்கி: ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவன் தம அ யா க் க்

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம் உம

அ யானான நான் ெசய்ேவன் என்றான்.

ராஜாவின் மகன்களில் ஒ வைனப்ேபால,

ேமவிேபாேசத் என் ைடய பந்தியிேல

சாப்பி வான் என் ராஜா ெசான்னான். ௧௨

ேமவிேபாேசத்திற் கா என் ம் ெபய ள்ள

சி வனான ஒ மகன் இ ந்தான், பாவின்

ட் ேல யி ந்த அைனவ ம்,

ேமவிேபாேசத்திற் ேவைலக்காரர்களாக

இ ந்தார்கள். ௧௩ ேமவிேபாேசத் ராஜாவின்

பந்தியில் எப்ெபா ம் சாப்பி கிறவனாக

இ ந்தப யால், எ சேலம ேல யி ந்தான்;

அவ க் இரண் கால்க ம் டமாக

இ ந்த .

௧0

அதன்பின் அம்ேமான் மக்களின் ராஜா

இறந்தான்; அவ ைடய மகனான ஆ ன்

அவ ைடய இடத்தில் ராஜாவானான். ௨

அப்ெபா தா :ஆ னின் தகப்பனான
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நாகாஸ் எனக் தய ெசய்த ேபால,

அவ ைடயமகனானஇவ க் நான் தய

ெசய்ேவன் என் ெசால் , அவ ைடய

தகப்ப க்காகஅவ க் ஆ தல் ெசால்ல,

தன் ைடய ேவைலக்காரர்கைள

அ ப்பினான்; தா தின் ேவைலக்காரர்கள்

அம்ேமான் மக்க ைடய ேதசத்திற்

வந்தேபா , ௩அம்ேமான் மக்களின் பிர க்கள்

தங்க ைடய ஆண்டவனான ஆ ைனப்

பார்த் : தா ஆ தல் ெசால் கிறவர்கைள

உம்மடத்தில் அ ப்பின , உம் ைடய

தகப்பனிற் மரியாைதக் ெகா ப்பதாக

உமக் த் ேதான் கிறேதா? இந்தப்

பட்டணத்ைத ஆராய்ந் , உள பார்த் ,

அைதக் கவிழ்த் ப்ேபாட அல்லேவா

தா தன் ைடய ேவைலக்கரர்கைள

உம்மடத்திற் அ ப்பினான் என்றார்கள்.

௪ அப்ெபா ஆ ன்: தா தின்

ேவைலக்காரர்கைளப்பி த் ,அவர்க ைடய

ஒ பக்கத் த் தா ையச் சிைரத் ,

அவர்க ைடய ஆைடகைள இ ப் வைர

ைவத் விட் , மற்றபாதிையக் கத்தரித் ,

அவர்கைள அ ப்பிவிட்டான். ௫ அ

தா க் அறவிக்கப்பட்டேபா , அந்த

மனிதர்கள் மக ம் ெவட்கப்பட்டதால், ராஜா

அவர்க க் எதிராக ஆட்கைள அ ப்பி,

உங்க ைடய தா வள ம்வைர ங்கள்

எரிேகா பட்டணத்தில் தங்கி இ ந் , பின்

வா ங்கள் என் ெசால்லச் ெசான்னான். ௬
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அம்ேமான் மக்கள் தாங்கள் தா க்

அ வ ப்பானைதக் கண்டேபா ,

வர்கைள அ ப்பி, ெபத்ேரேகாப்

ேதசத் ச் ரியர்களி ம், ேசாபாவி க்கிற

ரியர்களி ம் 20,000 காலாட்கைள ம்,

மாக்காேதசத் ராஜாவிடம் 1,000 ேபைர ம்,

ேதாபி க்கிற 12,000 ேபைர ம்,

ப்பைடயாகவரவைழத்தார்கள். ௭அைதத்

தா ேகள்விப்பட்டேபா , ேயாவாைப ம்

பலசா களானஎல்லாஇரா வங்கைள ம்

அ ப்பினான். ௮ அம்ேமான் மக்கள்

றப்பட் , நகரத் வாச ேல த்தம்ெசய்ய

அணிவ த் நின்றார்கள்; ஆனா ம்

ேசாபாவி ம் ேரேகாபி ம ந் வந்த

ரியர்க ம், ேதாபி ம் மாக்காவி ம ந்

வந்த மனிதர்க ம், ெவளியிேல தனியாக

இ ந்தார்கள். ௯ ேயாவாேபா இரா வங்களின்

பைட தனக் ேநராக ன் ம் பின் ம்

இ க்கிறைதக் கா ம்ேபா , அவன்

இஸ்ரேவ ேலெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டஎல்லா

இரா வங்களி ம் ஒ ப திையப்

பிரித்ெத த் , அைதச் ரியர்க க்

எதிராக அணிவ த் நி த்தி, ௧0 மற்ற

மக்கைளஅம்ேமான் இரா வத்திற் எதிராக

அணிவ த் நி த் ம்ப தன் ைடய

சேகாதரனான அபிசாயினிடம் ஒப் வித் :

௧௧ ரியர்களின் கரம் ேமேலாங்கினால்

எனக் உதவிெசய்யேவண் ம்;

அம்ேமான் இரா வத்தி ைடய கரம்
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ேமேலாங்கினால் நான் உனக் உதவிெசய்ய

வ ேவன். ௧௨ைதரியமாக இ : நம் ைடய

மக்க க்காக ம், நம் ைடய ேதவ ைடய

பட்டணங்க க்காக ம் நம் ைடய

ெபலத்ைதக் காட் ேவாம்; ெயேகாவா தம

பார்ைவக் நலமானைதச் ெசய்வாராக

என்றான். ௧௩ ேயாவா ம் அவேனா ந்த

மக்க ம் ரியர்கள்ேமல் த்தம்ெசய்ய

ெந ங்கினார்கள்; அவர்கள் அவ க்

ன்பாகத் தப்பிேயா னார்கள். ௧௪

ரியர்கள் தப்பிேயா கிறைத அம்ேமான்

இரா வத்தினர்கள் பார்த்தேபா , அவர்க ம்

அபிசாயிக் ன்பாக தப்பிேயா ப்

பட்டணத்திற் ள் ைழந்தார்கள்:

அப்ெபா ேயாவாப் அம்ேமான்

மக்கைளவிட் த் தி ம்பி எ சேலம ற்

வந்தான். ௧௫ தாங்கள் இஸ்ரேவ க்

ன்பாக றய க்கப்பட்டைத ரியர்கள்

பார்த்தேபா , ஒன்றாகக் னார்கள்.

௧௬ ஆதாேரசர் நதிக் ம கைரயில்

ரியர்கைள ம் அைழத்த ப்பினான்;

அவர்கள் ஏலா க் வந்தார்கள்;

ஆதாேரச ைடய பைடத்தைலவனான ேசாபாக்

அவர்க க் ன்னாேல ெசன்றான். ௧௭அ

தா க் அறவிக்கப்பட்டேபா , அவன்

இஸ்ரேவைலெயல்லாம் ட் க்ெகாண் ,

ேயார்தாைனக் கடந் , ஏலா க் ப் ேபானான்;

ரியர்கள் இரா வங்கைள அணிவ த்

தா க் எதிராக நின்றார்கள்; அவேனா
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த்தம்ெசய்கிறேபா , ௧௮ ரியர்கள்

இஸ்ரேவ க் ன்பாக தப்பி ஓ னார்கள்;

தா ரியர்களில் 700 இரத ரர்கைள ம்

40,000 திைர ரர்கைள ம் ெகான் ,

அவர்க ைடய பைடத்தைலவனான

ேசாபாைக ம் சா ம்ப ெவட் ப்ேபாட்டான்.

௧௯ அப்ெபா ஆதாேரச க்

பணிவிைட ெசய்கிற எல்லா ராஜாக்க ம்

தாங்கள் இஸ்ரேவ க் ன்பாக

றய க்கப்பட்டைதக் கண் ,

இஸ்ரேவலர்கேளா சமாதானம்ெசய் ,

அவர்க க் பணிவிைட ெசய்தார்கள்.

அதன்பின் அம்ேமான் மக்க க்

உதவிெசய்ய ரியர்கள் பயப்பட்டார்கள்.

௧௧

அ த்தவ டம் ராஜாக்கள் வழக்கமாக

த்தத்திற் ப் றப்ப ம் காலம் வந்தேபா ,

தா ேயாவாைப ம், அவேனா

தன் ைடய ரர்கைள ம், இஸ்ரேவல்

அைனத்ைத ம், அம்ேமான் இரா வத்ைத

அழ க்க ம், ரப்பாைவ ற் ைகயிட ம்

அ ப்பினான். தா ேதா எ சேலம ல்

இ ந் விட்டான். ௨ ஒ நாள் மாைலயில்

தா தன் ைடய ப க்ைகயி ந்

எ ந் , அரண்மைன மா யின்ேமல்

உலாவிக்ெகாண் க் ம்ேபா , ளிக்கிற ஒ

ெபண்ைணமா யின் ேம ந் பார்த்தான்;

அந்த ெபண்மகஅழ ள்ளவளாகஇ ந்தாள்.

௩அப்ெபா தா , அந்த ெபண் யார் என்

விசாரிக்க ஆள் அ ப்பினான்; அவள்
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எ யாம ன் மக ம், ஏத்தியனானஉரியாவின்

மைனவி மான பத்ேசபாள் என்றார்கள். ௪

அப்ெபா தா ஆள்அ ப்பி அவைள

அைழத் வரச் ெசான்னான்; அவள்அவனிடம்

வந்தேபா , அவேளா உற ெகாண்டான்;

பின் அவள் தன் ைடய ட் ங் ம்ப

த்திகரித் க்ெகாண் தன் ைடய ட் ற் ப்

ேபானாள். ௫அந்தப் ெபண் கர்ப்பமைடந் ,

தான் கர்ப்பவதிெயன் தா க்

அறவிக் ம்ப ஆள் அ ப்பினாள்.

௬ அப்ெபா தா : ஏத்தியனான

உரியாைவ என்னிடத்தில் அ ப் என்

ேயாவாபினிடம் ஆள் அ ப்பினான்;

அப்ப ேய ேயாவாப் உரியாைவத் தா திடம்

அ ப்பினான். ௭ உரியா அவனிடம்

வந்தேபா , தா அவைனப் பார்த் :

ேயாவாப் கமாயி க்கிறானா, மக்கள்

கமாக இ க்கிறார்களா, த்தத்தின் ெசய்தி

நற்ெசய்தியா என் விசாரித்தான். ௮ பின்

தா உரியாைவ ேநாக்கி: உன் ைடய

ட் ற் ப் ேபாய், கால்கைளக என்றான்;

உரியா ராஜாவின் அரண்மைனயி ந்

றப்பட்டேபா , ராஜாவிடம ந் ராஜ உண

அவன் பின்னாேல அ ப்பப்பட்ட . ௯

ஆனா ம் உரியா தன் ைடய ட் ற் ப்

ேபாகாமல், ராஜஅரண்மைனயின் வாச ேல

தன்ஆண்டவ ைடயஎல்லா ரர்கேளா ம்

ப த் க்ெகாண் ந்தான். ௧0 உரியா

தன் ைடய ட் ற் ப் ேபாகவில்ைலெயன்
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தா க் அறவிக்கப்பட்டேபா , தா

உரியாைவ ேநாக்கி: பயணத்தி ந்

வந்தவன்அல்லவா, உன் ைடய ட் ற் ப்

ேபாகாமல் இ க்கிற என்னஎன் ேகட்டான்.

௧௧ உரியா தா ைத ேநாக்கி: ெபட் ம்

இஸ்ரேவ ம் தா ம் டாரங்களிேலதங்கி,

என் ைடய ஆண்டவனான ேயாவா ம்

என் ைடய ஆண்டவனின் ரர்க ம்

ெவளியிேல காம ட் க் ம்ேபா , நான்

சாப்பி வதற் ம், க்கிறதற் ம், என் ைடய

மைனவிேயா உறங்க ம், என் ைடய

ட் ற் ள் ைழேவனா? நான் அப்ப ச்

ெசய்கிறதில்ைல என் உம் ைடயேபரி ம்

உம் ைடய ஆத் மாவின்ேபரி ம்

ஆைணயிட் ச் ெசால் கிேறன் என்றான். ௧௨

அப்ெபா தா உரியாைவ ேநாக்கி:

இன்ைறக் ம் இங்ேகேய இ ; நாைளக்

உன்ைன அ ப்பிவி ேவன் என்றான்;

அப்ப ேய உரியா அன் ம் ம நா ம்

எ சேலம ல் இ ந்தான். ௧௩ தா

அவைனத் தனக் ன்பாக சாப்பிட் க்

க்கிறதற் அைழத் , அவ க்

ேபாைத உண்டாக்கினான்; ஆனா ம்

அவன் தன் ைடய ட் ற் ப் ேபாகாமல்,

மாைலயில் தன் ைடய ஆண்டவனின்

ரர்கேளா தன் ைடய ப க்ைகயிேல

ப த் க்ெகாண்டான். ௧௪காைலயில் தா

ேயாவா க் ஒ க தத்ைத எ தி, உரியாவின்

ைகயில் ெகா த் அ ப்பினான். ௧௫அந்தக்
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க தத்திேல க ைமயாக த்தம் நடக்கிற

இடத்திேல ங்கள்உரியாைவநி த்தி,அவன்

ெவட்டப்பட் சா ம்ப , அவைனவிட் ப்

பின்வாங் ங்கள் என் எ தியி ந்தான். ௧௬

அப்ப ேய ேயாவாப் அந்தப் பட்டணத்ைதச்

ற்ற காவல்ேபாட் க் ம்ேபா

ெபலசா கள் இ க்கிறார்கள் என் தான்

அற ந்த இடத்தில் உரியாைவ நி த்தினான். ௧௭

பட்டணத்தின் மனிதர்கள் றப்பட் வந்

ேயாவாேபா த்தம் ெசய் ம்ேபா , தா தின்

ரர்களான மக்களில் சிலர் வி ந்

இறந்தார்கள்; ஏத்தியனான உரியா ம்

இறந்தான். ௧௮அப்ெபா ேயாவாப் அந்த

த்தத்தின் ெசய்திகைளெயல்லாம் தா க்

அறவிக்க தர்கைள அ ப்பி, ௧௯ தான்

அ ப் கிற ஆைள ேநாக்கி: த்தத்தின்

ெசய்திகைளெயல்லாம் ராஜா க் ச் ெசால்

ந்தேபா , ௨0 ராஜா க் க் ேகாபம் எ ம்பி,

அவர்: ங்கள் பட்டணத்திற் இத்தைன

அ கில் ேபாய் த்தம் ெசய்யேவண் ய

என்ன? மதி ன் ேமல் நின் அம் எய்வார்கள்

என் உங்க க் த் ெதரியாதா? ௨௧

எ ப்ேபேசத்தி ைடயமகன்அபிெமேலக்ைகக்

ெகான்ற யார்? ேதேபசிேலஒ ெபண்பிள்ைள

மதி ன் ேம ந் ஒ மாவைரக் ம் கல் ன்

ண்ைடஅவன்ேமல் ேபாட்டதால் அல்லேவா

அவன்இறந்தான்; ங்கள் மதி ற் இவ்வள

அ கில் ேபான என்ன என் உன்ேனா

ெசான்னால், அப்ெபா , உம் ைடய
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ரனான உரியா என் ம் ஏத்திய ம்

இறந்தான் என் ெசால் என்றான். ௨௨அந்த

ஆள் ேபாய், ைழந் , ேயாவாப் தன்னிடம்

ெசால் ய ப்பின ெசய்திகைளெயல்லாம்

தா க் அறவித் , ௨௩தா ைதப் பார்த் ;

அந்த மனிதர்கள் ேமேலாங்கி, அவர்கள்

ெவளிேய எங்க க் எதிராகப் றப்பட்

வந்தேபா , நாங்கள் பட்டணவாசல்வைர

அவர்கைளத் ரத்திேனாம். ௨௪அப்ெபா

வில் ரர்கள்மதி ன் ேம ந் உம் ைடய

ரர்களின்ேமல் அம் எய்ததால், ராஜாவின்

ரர்களில் சிலர் இறந்தார்கள்; உம் ைடய

ரனான உரியா என் ம் ஏத்திய ம்

இறந்தான் என்றான். ௨௫அப்ெபா தா

அந்தஆைள ேநாக்கி: ேயாவாபினிடம் ேபாய்,

இந்தக் காரியத்ைதப்பற்ற க் கலங்கேவண்டாம்;

பட்டயம் ஒ ைற ஒ வைன ம்,

மற்ெறா ைற ேவெறா வைன ம்

தாக் ம்; த்தத்ைதப் பலக்கச்ெசய் ,

பட்டணத்ைதஇ த் ப்ேபா என் அவைனத்

ைதரியப்ப த் என்றான். ௨௬ தன் ைடய

கணவனான உரியா இறந்தான் என்

அவ ைடய மைனவி ேகள்விப்பட்டேபா ,

அவள் தன் ைடய கணவ க்காக க்கம்

ெகாண்டா னாள். ௨௭ க்கநாள் ந்தபின் ,

தா அவைளவரவைழத் , தன் ைடய

ட் ேல ேசர்த் க்ெகாண்டான்; அவள்

அவ க் மைனவியாகி, அவ க் ஒ

மகைனப்ெபற்றாள். தா ெசய்த இந்தக்
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காரியம் ெயேகாவா க் மனவ த்தமாக

இ ந்த .

௧௨

ெயேகாவா நாத்தாைனத் தா திடம்

அ ப்பினார்; நாத்தான் தா திடம் வந் ,

அவைனேநாக்கி: ஒ பட்டணத்தில் இரண்

மனிதர்கள் இ ந்தார்கள், ஒ வன்

ெசல்வந்தன், மற்றவன் தரித்திரன். ௨

ெசல்வந்த க் ஆ மா கள் மகஅதிகமாக

இ ந்த . ௩ தரித்திர க்ேகா தான்

விைலக் வாங்கி வளர்த்த ஒேர ஒ சின்ன

ஆட் க் ட் ையத்தவிர ேவெறான் ம்

இல்லாமல் இ ந்த ; அ அவேனா ம்

அவ ைடய பிள்ைளகேளா ம் இ ந்

வளர்ந் , அவ ைடயஅப்பத்ைத சாப்பிட் ,

அவ ைடய பாத்திரத்திேல த் ,

அவ ைடய ம யிேல ப த் க்ெகாண் ,

அவ க் ஒ மகைளப்ேபால இ ந்த . ௪

அந்த ெசல்வந்தனிடம் வழ ப்ேபாக்கன் ஒ வன்

வந்தான்; அவன் தன்னிடத்தில் வந்த

வழ ப்ேபாக்க க் ச் சைமயல்ெசய்ய,

தன் ைடயஆ மா களில் ஒன்ைறப் பி க்க

மனம ல்லாமல், அந்தத் தரித்திர ைடய

ஆட் க் ட் ையப் பி த் , அைதத்

தன்னிடத்தில் வந்த மனித க் ச்

சைமயல்ெசய்யச் ெசான்னான் என்றான். ௫

அப்ெபா தா : அந்த மனிதன்ேமல்

மக ம் ேகாபமைடந் , நாத்தாைனப்

பார்த் : இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்த மனிதன்

மரணத்திற் ஏ வானவன் என்



2 சா ேவல் 1315

ெயேகாவா ைடய வைனக் ெகாண்

ெசால் கிேறன். ௬அவன் இரக்கமற்றவனாக

இ ந் , இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தப யால்,

அந்த ஆட் க் ட் க்காக நான் மடங்

தி ம்பச் ெச த்தேவண் ம் என்றான். ௭

அப்ெபா நாத்தான் தா ைத ேநாக்கி: ேய

அந்த மனிதன்; இஸ்ரேவ ன் ேதவனான

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

நான் உன்ைன இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய் , உன்ைனச்

ச ன் ைகக் த் தப் வித் , ௮ உன்

ஆண்டவ ைடய ட்ைடஉனக் க் ெகா த் ,

உன் ஆண்டவ ைடய ெபண்கைள ம்

உன் ைடய ம யிேல தந் , இஸ்ரேவல்

வம்சத்ைத ம், தாவம்சத்ைத ம் உனக் க்

ெகா த்ேதன்; இ ேபாதாம ந்தால், இன் ம்

உனக் ேவண் யைதத் த ேவன். ௯

ெயேகாவா ைடய பார்ைவக் த் ங்கான

இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய் , அவ ைடய

வார்த்ைதைய அசட்ைட ெசய்த என்ன?

ஏத்தியனான உரியாைவ பட்டயத்தால்

இறக்கச்ெசய் , அவ ைடய மைனவிைய

உனக் மைனவியாக எ த் க்ெகாண் ,

அவைனஅம்ேமான் இரா வத்தினர்களின்

பட்டயத்தாேல ெகான் ேபாட்டாய். ௧0

இப்ேபா ம் என்ைன அசட்ைடெசய் ,

ஏத்தியனானஉரியாவின் மைனவிையஉனக்

மைனவியாக எ த் க்ெகாண்டப யால்,

பட்டயம் எப்ெபா ம் உன் ைடய
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ட்ைடவிட் ங்காம க் ம். ௧௧ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், இேதா, நான்

உன் ைடய ட் ேல அழைவ உன்ேமல்

எ ம்பச்ெசய் , உன் ைடய கண்கள்

பார்க்க, உன் ைடய மைனவிகைள

எ த் , உன் ைடய அயலா க் க்

ெகா ப்ேபன்; அவன் இந்தச் ரிய ைடய

ெவளிச்சத்திேல உன் ைடய மைனவிகேளா

உற ெகாள்வான். ௧௨ மைறவில் அைதச்

ெசய்தாய்; நாேனா இந்தக் காரியத்ைத

இஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலா க் ம் ன்பாக ம்,

ரிய க் ன்பாக ம் ெசய்ேவன்என்றார்

என் ெசான்னான். ௧௩ அப்ெபா

தா நாத்தானிடம்: நான் ெயேகாவா க்

விேராதமாகப் பாவம் ெசய்ேதன் என்றான்.

நாத்தான் தா ைத ேநாக்கி: சாகாதப ,

ெயேகாவா உன் ைடய பாவத்ைத

ங்கச்ெசய்தார். ௧௪ ஆனா ம் இந்த

சம்பவத்தால் ெயேகாவா ைடய எதிரிகள்

இழவாகப் ேபச காரணமாக இ ந்தப யால்,

உனக் ப் பிறந்த பிள்ைள நிச்சயமாக சா ம்

என் ெசால் , நாத்தான் தன் ைடய

ட் ற் ப் ேபாய்விட்டான். ௧௫அப்ெபா

ெயேகாவாஉரியாவின் மைனவி தா க் ப்

ெபற்ற ஆண்பிள்ைளைய அ த்தார்; அ

வியாதிப்பட் க் ேகவலமாக இ ந்த . ௧௬

அப்ெபா ெயேகாவாஅந்தப் பிள்ைளக்காக

ேதவனிடம் ெஜபம்ெசய் , உபவாசித் ,

உள்ேள ேபாய், இர வ ம் தைரயிேல
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கிடந்தான். ௧௭ அவைனத் தைரயி ந்

எ ந்தி க்கச்ெசய்ய, அவ ைடய

ட் ள்ள ப்பர்கள் எ ந் , அவன்

அ கில் வந்தா ம்,அவன்மாட்ேடன் என்

ெசால் ,அவர்கேளா அப்பம் சாப்பிடாமல்

இ ந்தான். ௧௮ ஏழாம் நாளில், பிள்ைள

இறந் ேபான . பிள்ைள இறந் ேபான

என் தா தின் ேவைலக்காரர்கள்அவ க்

அறவிக்க பயந்தார்கள்: பிள்ைள

உயிேரா க் ம்ேபா , நாம் அவேரா

ேப கிறேபா , அவர் நம் ைடய ெசால்ைலக்

ேகட்கவில்ைல; பிள்ைள இறந் ேபான

என் அவரிடம் எப்ப ச் ெசால் ேவாம்?

அதிகமாக மனேவதைன அைடவாேர

என் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். ௧௯ தா

தன் ைடயேவைலக்காரர்கள்இரகசியமாகப்

ேபசிக்ெகாள்கிறைதக் கண் , பிள்ைள

இறந் ேபான என் அற ந் , தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்கி: பிள்ைள

இறந் ேபானேதா என் ேகட்டான்;

இறந் ேபான என்றார்கள். ௨0அப்ெபா

தா தைரையவிட் எ ந் , ளித் ,

எண்ெணய் சிக்ெகாண் , தன் ைடய

ஆைடகைள மாற்ற , ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் ைழந் , ெதா ெகாண் ,

தன் ைடய ட் ற் வந் , உண ேகட்டான்;

அவன் ன்ேன அைத ைவத்தேபா

சாப்பிட்டான். ௨௧ அப்ெபா அவன்

ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்கி: ர்
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ெசய்கிற இந்தக் காரியம் என்ன? பிள்ைள

உயிேரா க் ம்ேபா உபவாசித் அ ர்;

பிள்ைளஇறந்தபின் , எ ந் சாப்பி கி ேர

என்றார்கள். ௨௨ அதற் அவன்: பிள்ைள

இன் ம் உயிேரா க் ம்ேபா , பிள்ைள

பிைழக் ம்ப க் ெயேகாவா எனக்

இரங் வாேரா, எப்ப ேயா, யா க் த்

ெதரி ம் என் உபவாசித் அ ேதன்.

௨௩ அ இறந்தி க்க, இப்ேபா நான்

ஏன் உபவாசிக்க ேவண் ம்? இனி நான்

அைதத் தி ம்பிவரச்ெசய்ய ேமா?

நான் அதினிடம் ேபாேவேன தவிர, அ

என்னிடம் தி ம்பி வரப்ேபாகிற

இல்ைல என்றான். ௨௪ பின் தா

தன் ைடய மைனவியான பத்ேசபா க்

ஆ தல் ெசால் , அவளிடத்தில் ேபாய்,

அவேளா உற ெகாண்டான்; அவள்

ஒ மகைனப்ெபற்றாள்; அவ க் ச்

சாெலாேமான் என் ெபயரிட்டான்; அவனிடம்

ெயேகாவா அன்பாக இ ந்தார். ௨௫ அவர்

ர்க்கதரிசியான நாத்தாைன அ ப்ப,

அவன் ெயேகாவா க்காக அவ க்

ெயதிதியா என் ெபயரிட்டான். ௨௬

அதற் ள்ேள ேயாவாப் அம்ேமான்

மக்க ைடய ரப்பா பட்டணத்தின்ேமல்

த்தம்ெசய் , தைலநகரத்ைதப் பி த் ,

௨௭ தா திடம் ஆள் அ ப்பி, நான்

ரப்பாவின்ேமல் த்தம்ெசய் , தண் ர்

ஓரமான பட்டணத்ைதப் பி த் க்ெகாண்ேடன்.
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௨௮நான் பட்டணத்ைதப் பி க்கிறதினால், என்

ெபயர் ெசால்லாதப , ர் மற்ற மக்கைளக்

ட் க்ெகாண் வந் , பட்டணத்ைத

ற் ைகேபாட் , பி க்கேவண் ம் என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௨௯அப்ப ேய தா

மக்கைளெயல்லாம் ட் க்ெகாண் ,

ரப்பா க் ப் ேபாய், அதின்ேமல் த்தம்ெசய் ,

அைதப் பி த்தான். ௩0 அவர்க ைடய

ராஜாவின் தைலயின்ேமல் இ ந்த

கி டத்ைத எ த் க்ெகாண்டான்;

அ ஒ தாலந் நிைறெபான் ம்,

இரத்தினங்கள் பதித்த மாக ம்

இ ந்த ; அ தா ைடய தைலயில்

ைவக்கப்பட்ட ; பட்டணத்தி ந்

ஏராளமான ெகாள்ைளப்ெபா ட்கைளக்

ெகாண் ேபானான். ௩௧ பின் அதி ந்த

மக்கைள அவன் ெவளிேய ெகாண் ேபாய்,

அவர்கைள வாள்க ம், இ ம்

ஆயதங்க ம், இ ம் க் ேகாடரிக ம்

ெசய் ம் ேவைளயில் உட்ப த்தி,

அவர்கைளச் ெசங்கற் ைளகளி ம்

ேவைலெசய்யைவத்தான்; இப்ப அம்ேமான்

மக்களின் பட்டணங்க க்ெகல்லாம் ெசய் ,

தா எல்லா மக்கேளா ம் எ சேலம ற் த்

தி ம்பினான்.

௧௩

இதற் ப்பின் தா தின் மகனான

அப்சேலாம ற் த் தாமார் என் ம் ெபய ள்ள

அழகானஒ சேகாதரி இ ந்தாள்; அவள்ேமல்

தா தின் மகன்அம்ேனான்ஆைசைவத்தான்.
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௨ தன் ைடய சேகாதரியான தாமா க்காக

கவைலேயா இ ந் வியாதிப்பட்டான்;

அவள் கன்னிப்ெபண்ணாக இ ந்தாள்;

அவ க் த் ங் ெசய்ய, அம்ேனா க்

வ த்தமாக இ ந்த . ௩ அம்ேனா க் த்

தா தி ைடய சேகாதரன் சிமயாவின்

மகனான ேயானதாப் என் ம் ெபய ள்ளஒ

நண்பன் இ ந்தான்; அந்த ேயானதாப் மகா

தந்திர ள்ளவன். ௪அவன் இவைனப் பார்த் :

ராஜாவின் மகனான , நா க் நாள்

எதனால் இப்ப ெம ந் ேபாகிறாய்,

எனக் ச் ெசால்லமாட்டாயா என்றான்.

அதற் அம்ேனான்: என் ைடய சேகாதரன்

அப்சேலாம ன் சேகாதரியான தாமாரின்ேமல்

நான்ஆைசைவத்தி க்கிேறன் என்றான். ௫

அப்ெபா ேயானதாப்அவைனப்பார்த் :

வியாதி ள்ளைனப்ேபால உன் ைடய

ப க்ைகயின்ேமல் ப த் க்ெகாள்;

உன்ைனப் பார்ப்பதற் உன் ைடய

தகப்பனார் வ ம்ேபா , என் ைடய

சேகாதரியான தாமார் வந் , எனக்

உண ெகா த் , அவள் ைகயினாேல

சாப்பி ம்ப நான் பார்க்க, என் ைடய

கண்க க் ன்பாக சைமக் ம்ப

தய ெசய் அவைள அ ப் ம் என்

ெசால் என்றான். ௬ அப்ப ேய அம்ேனான்

வியாதி ள்ளவன்ேபால் ப த் க்ெகாண் ,

ராஜா தன்ைனப் பார்க்கவந்தேபா , ராஜாைவ

ேநாக்கி: என் ைடய சேகாதரியான தாமார்
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வந் நான் அவ ைடய ைகயினாேல

சாப்பி ம்ப , என் ைடய கண்க க்

ன்பாக இரண் நல்ல பணியாரங்கைளச்

ெசய் ம்ப அ மதி ெகா க்கேவண் ம்

என்றான். ௭அப்ெபா தா ; தாமாரின்

ட் க் ஆள் அ ப்பி, தாமாரிடம்

உன் ைடய சேகாதரனான அம்ேனான்

ட் க் ப் ேபாய், அவ க் சைமயல்

ெசய் ெகா என் ெசால்லச்ெசான்னான்.

௮ தாமார் தன் ைடய சேகாதரனான

அம்ேனான் ப த் க்ெகாண் க்கிற

ட் க் ப்ேபாய், மாெவ த் ப் பிைசந் ,

அவ ைடய கண்க க் ன்பாகத்

தட் , பணியாரங்கைளச் ட் , ௯

பாத்திரத்ைத எ த் , அவ க் ன்பாக

அைவகைள ைவத்தாள்; ஆனா ம் அவன்

சாப்பிடமாட்ேடன் என்றான்; பின் அம்ேனான்:

எல்ேலா ம் என்ைனவிட் ெவளிேய

ேபாகட் ம் என்றான்; எல்ேலா ம்

அவைனவிட் ெவளிேய ேபானார்கள். ௧0

அப்ெபா அம்ேனான்தாமாைரப்பார்த் :

நான்உன் ைடயைகயினாேலசாப்பி ம்ப ,

அந்தப் பலகாரத்ைத என் ைடயஅைறக்

ெகாண் வா என்றான்; அப்ப ேய தாமார் தான்

ெசய்த பணியாரங்கைள ட் ன் அைறயில்

இ க்கிற தன் ைடய சேகாதரனான

அம்ேனானிடத்தில் ெகாண் ேபானாள். ௧௧

அவன் சாப்பி ம்ப அவள் அைவகைளக்

அ கில் ெகாண் வ ம்ேபா , அவன்
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அவைளப் பி த் , அவைளப் பார்த் : என்

சேகாதரிேய, வந் என்ேனா உற ெகாள்

என்றான். ௧௨ அதற் அவள்: ேவண்டாம்,

என் ைடய சேகாதரேன, என்ைன

அவமானப்ப த்தாேத, இஸ்ரேவ ேல இப்ப ச்

ெசய்யக் டா ; இப்ப ப்பட்ட மதிேகடான

காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டாம். ௧௩ நான்

இந்த ெவட்கத்ேதா எங்ேக ேபாேவன்?

ம் இஸ்ரேவ ேல மதிெகட்டவர்களில்

ஒ வைனப்ேபால ஆவாய்; இப்ேபா ம்

ராஜா டன் ேப , அவர் என்ைன உனக் த்

தராமல் ம க்கமாட்டார் என்றாள். ௧௪அவன்

அவ ைடய ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்ேடன்

என் அவைளப் பலவந்தமாகப் பி த் ,

அவேளா உற ெகாண்டான். ௧௫

அதன்பின் அம்ேனான் அவைள மக ம்

ெவ த்தான்; அவன் அவைள வி ம்பின

வி ப்பத்ைதவிட, அவைளெவ த்த ெவ ப்

அதிகமாக இ ந்த . ஆைகயால்: எ ந்

ேபாய்வி என் அம்ேனான் அவேளா

ெசான்னான். ௧௬ அப்ெபா அவள்:

எனக் ந்தி ெசய்த அநியாயத்ைதவிட,

இப்ெபா என்ைனத் ரத்திவி கிற இந்த

அநியாயம் ெகா ைமயாக இ க்கிற

என்றாள்; ஆனா ம் அவன் அவ ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்க மனம ல்லாமல், ௧௭

தன்னிடத்தில் ேவைலெசய்கிற தன் ைடய

ேவைலக்காரைனக் ப்பிட் : இவைள

என்ைனவிட் ெவளிேயத் தள்ளி,
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கதைவப் ட் என்றான். ௧௮ அப்ப ேய

அவனிடம் ேவைலெசய்கிறவன் அவைள

ெவளிேயத் தள்ளி, கதைவப் ட் னான்;

அவள் பலவர்ணமான ஆைடைய

அணிந் ெகாண் ந்தாள்; ராஜாவின்

மகள்களான கன்னிைககள் இைதப்ேபால

சால்ைவகைள அணிந் ெகாள்வார்கள்.

௧௯ அப்ெபா தாமார்: தன் ைடய

தைலயின்ேமல் சாம்பைல வாரிப்

ேபாட் க்ெகாண் , தான் அணிந்தி ந்த

பலவர்ணமான ஆைடையக்கிழ த் ,

தன் ைடய ைகையத் தன் ைடய

தைலயின்ேமல் ைவத் , சத்தம ட்

அ ெகாண் ேபானாள். ௨0அப்ெபா

அவள் சேகாதரனானஅப்சேலாம் அவைளப்

பார்த் : உன் ைடய சேகாதரனான

அம்ேனான் உன்ேனா ந்தாேனா? இப்ேபா ம்

என் ைடய சேகாதரிேய, ம னமாக இ ;

அவன் உன் ைடய சேகாதரன்; இந்தச்

சம்பவத்ைத உன் ைடய மனதிேலைவக்காேத

என்றான்; அப்ப ேய தாமார் தன் ைடய

சேகாதரனானஅப்சேலாம ன் ட் ல் தனியாக

மனேவதைனப்பட் க்ெகாண் ந்தாள். ௨௧

தா ராஜா இந்தச் ெசய்திகைளெயல்லாம்

ேகள்விப்பட்டேபா , க ங்ேகாபம்

ெகாண்டான். ௨௨அப்சேலாம்அம்ேனாேனா

நன்ைமேயா ைமேயா ேபசவில்ைல;

தன் ைடய சேகாதரியான தாமாைர

அம்ேனான் கற்பழ த்ததினால் அப்சேலாம்
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அவைனப் பைகத்தான். ௨௩ இரண்

வ டங்கள் ெசன்றபின் , அப்சேலாம்

எப்பிரா க் ச் ச பமான பாலாத்ேசாரிேல

ஆட்கைள ைவத் , ஆ கைள மயிர்

கத்தரிக்கிற ேவைலயில் இ ந்தான்; அங்ேக

ராஜாவின் மகன்கள் எல்ேலாைர ம்

வி ந்திற் அைழத்தான். ௨௪ அப்சேலாம்

ராஜாவிடம் ேபாய், ஆட்கைள ைவத்

ஆ கைள மயிர் கத்தரிக்கிேறன்; ராஜா ம்

அவ ைடய ேவைலக்காரர்க ம்

உம அ யாேனா வ ம்ப

ேவண் க்ெகாள் கிேறன் என்றான். ௨௫

ராஜா அப்சேலாைமப் பார்த் : அப்ப

ேவண்டாம், என் ைடய மகேன; நாங்கள்

எல்ேலா ம் வந்தால் உனக் அதிக

ெசல உண்டா ம் என்றான்; அவைன

வ ந்திக்ேகட்டா ம், அவன் ேபாக

மனம ல்லாமல், அவைனஆ ர்வதித்தான். ௨௬

அப்ெபா அப்சேலாம்: ர் வராமல்

இ ந்தால், என் ைடய சேகாதரனான

அம்ேனானாவ எங்கேளா வ ம்ப

அவ க் அ மதி தா ம் என்றான். அதற்

ராஜா: அவன் உன்ேனா வரேவண் ய

என்ன என்றான். ௨௭ அப்சேலாம் பின் ம்

அவைனவ ந்திக் ேகட் க்ெகாண்டப யால்,

அவன் அம்ேனாைன ம், ராஜாவின்

மகன்கள் அைனவைர ம் அவேனா

ேபாகவிட்டான். ௨௮அப்சேலாம் தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்கி: அம்ேனான்
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திராட்ைசரசம் த் சந்ேதாஷமாகஇ க் ம்

ேநரத்ைத நன்றாக எதிர்பார்த்தி ங்கள்;

அப்ெபா நான்: அம்ேனாைன

அ ங்கள் என் ெசால் ேவன்;

உடேன ங்கள் பயப்படாமல் அவைனக்

ெகான் ேபா ங்கள்; நான் அல்லேவா

அைத உங்க க் க் கட்டைளயி கிேறன்;

திடன்ெகாண் ைதரியமாக இ ங்கள்

என் ெசால் யி ந்தான். ௨௯ அப்சேலாம்

கட்டைளயிட்டப ேய அப்சேலாம ன்

ேவைலக்காரர்கள் அம்ேனா க் ச்

ெசய்தார்கள்; அப்ெபா ராஜாவின்

மகன்கள் எல்ேலா ம் எ ந் , அவரவர்கள்

தங்க ைடய ேகாேவ க ைதயின்ேமல் ஏற

ஓ ப்ேபானார்கள். ௩0 அவர்கள் வழயில்

இ க் ம்ேபாேத, அப்சேலாம் ராஜாவின்

மகன்கள் எல்ேலாைர ம் அ த் க்

ெகான் ேபாட்டான், அவர்களில் ஒ வ ம்

தியாக இ க்கவிடவில்ைல என் ,

தா க் ச் ெசய்தி வந்த . ௩௧அப்ெபா

ராஜா எ ந் , தன் ைடய ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , தைரயிேல வி ந்

கிடந்தான்; அவ ைடய ஊழயக்காரர்கள்

எல்ேலா ம் தங்க ைடய ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் நின்றார்கள். ௩௨

அப்ெபா தா தின் சேகாதரனான

சிமயாவின் மகன் ேயானதாப் வந் : ராஜாவின்

மகன்களான வா பர்கைளெயல்லாம்

ெகான் ேபாட்டார்கள் என் என் ைடய
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ஆண்டவன்நிைனக்கேவண்டாம்;அம்ேனான்

மட் ம் இறந் ேபானான்;அவன்தன் ைடய

சேகாதரியான தாமாைரக் கற்பழ த்த

நாள் தற்ெகாண் , அ அப்சேலாம ன்

மனதில் இ ந்த . ௩௩இப்ேபா ம் ராஜாவின்

மகன்கள் எல்ேலா ம் இறந்தார்கள் என்கிற

ேபச்ைச ராஜாவானஎன் ைடயஆண்டவன்

தம் ைடய மனதிேல ைவக்கேவண்டாம்;

அம்ேனான் ஒ வேன இறந்தான் என்றான்;

அப்சேலாம் ஓ ப்ேபானான். ௩௪இர க்காவலன்

தன் ைடய கண்கைள ஏெற த் ப்

பார்த்தேபா , இேதா, அேநக மக்கள் தனக் ப்

பின்னாேல மைல ஓரமாக வ கிறைதக்

கண்டான். ௩௫ அப்ெபா ேயானதாப்

ராஜாைவப் பார்த் : இேதா, ராஜாவின்

மகன்கள் வ கிறார்கள்; உம அ ேயன்

ெசான்னப ேயஆயிற் என்றான். ௩௬அவன்

ேபசி ந்தேபா , ராஜாவின் மகன்கள் வந் ,

சத்தம ட் அ தார்கள்; ராஜா ம்அவ ைடய

எல்லா ேவைலக்காரர்க ம் மக ம் லம்பி

அ தார்கள். ௩௭அப்சேலாேமா அம் தின்

மகனான தல்மாய் என் ம் ெக ரின்

ராஜாவினிடமாக ஓ ப்ேபானான். தா

தினந்ேதா ம் தன் ைடய மக க்காக

க்கப்பட் க்ெகாண் ந்தான். ௩௮

அப்சேலாம் ெக க் ஓ ப்ேபாய், அங்ேக

ன் வ டங்கள் இ ந்தான். ௩௯ தா

ராஜா அம்ேனான் இறந்தப யால்,

அவ க்காகத் க்கித் ஆ தல்
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அைடந்தேபா அப்சேலாைமப் பின்ெதாட ம்

எண்ணத்ைதவிட் விட்டான்.

௧௪

ராஜாவின் இ தயம் அப்சேலாம ன்

ேமல் இன் ம் நிைனவாக இ க்கிறைதச்

ெச யாவின் மகன் ேயாவாப் கண் , ௨

அவன் ெதக்ேகாவா பட்டணத்தில் இ க்கிற

த்தி ள்ள ஒ ெபண்ைண அைழத் :

க்கம் ெகாண்டா கிறவைளப்ேபால,

க்கத்திற் ரிய ஆைடகைள

அணிந் ெகாண் , எண்ெணய் சாமல்,

இறந் ேபானவ க்காக அேநகநாட்கள்

க்கம் ெகாண்டா கிற ெபண்ைணப்ேபாலக்

காண்பித் , ௩ ராஜாவிடம் ேபாய், அவைர

ேநாக்கி: இவ்வாறாகச் ெசால் என் அவள்

ெசால்லேவண் யவார்த்ைதகைளேயாவாப்

அவளிடம் ெசான்னான். ௪ அப்ப ேய

ெதக்ேகாவா ஊைரச்ேசர்ந்த அந்த ெபண்

ராஜாேவா ேபசப்ேபாய், தைரயிேல

கங் ப் ற வி ந் வணங்கி: ராஜாேவ,

இரட்சி ம் என்றாள். ௫ ராஜா அவைளப்

பார்த் : உனக் என்ன ேவண் ம் என்

ேகட்டதற் , அவள்: நான் ஒ விதைவ,

என் ைடய கணவன் இறந் ேபானான். ௬

உம அ யா க் இரண் மகன்கள்

இ ந்தார்கள்; அவர்கள் இ வ ம் ெவளியிேல

சண்ைடயிட் , அவர்கைளவிலக்க ஒ வ ம்

இல்லாதப யால், ஒ வன் மற்றவைன

அ த் க் ெகான் ேபாட்டான். ௭வம்சத்தார்கள்

எல்ேலா ம் உம் ைடய அ யா க்
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விேராதமாக எ ம்பி, தன் ைடய

சேகாதரைனக் ெகான் ேபாட்டவைன

எங்களிடம் ஒப் வி; அவன் ெகான்ற

அவ ைடய சேகாதர ைடய உயி க்காக

நாங்கள் அவைனக் ெகான் ேபா ேவாம்;

ஒேர வாரிசாக இ ந்தா ம் அவைன ம்

அழ த் ப்ேபா ேவாம் என்கிறார்கள்.

இப்ப என் கணவனின் ெபய ம் தி ம்

மயின்ேமல் ைவக்கப்படாதப , எனக்

இன் ம் தியாக இ க்கிற கைடசியாக எரிகிற

சி ெந ப்ைப ம் அைணத் ப்ேபாட

மனதாக இ க்கிறார்கள் என்றாள். ௮

ராஜா அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த் :

உன் ைடய ட் க் ப் ேபா, உன் ைடய

காரியத்ைதக் ற த் கட்டைளெகா ப்ேபன்

என்றான். ௯பின் ம் அந்தத் ெதக்ேகாவா ர்

ெபண் ராஜாைவப் பார்த் : ராஜாவான

என் ைடய ஆண்டவேன, ராஜாவின்

ேம ம் அவ ைடய சிங்காசனத்தின்ேம ம்

ற்றம ல்லாதப , அந்தப் பழ என்ேம ம்

என் ைடய தகப்பன் ம்பத்தின்ேம ம்

மரட் ம் என்றாள். ௧0 அதற் ராஜா:

உனக் விேராதமாகப் ேப கிறவைன

என்னிடம் ெகாண் வா; அப்ெபா அவன்

இனி உன்ைனத் ெதாடாமல் இ ப்பான்

என்றான். ௧௧ பின் ம் அவள்: இரத்தப்பழ

வாங் கிறவர்கள் ங் ெசய் , என் ைடய

மகைனஅழ க்கப் ெப காதப , ராஜாவானவர்

தம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ
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நிைனப்பாராகஎன்றாள்.அதற் ராஜா: உன்

மக ைடயதைல யில் ஒன் ம் தைரயில்

வி வதில்ைல என் ெயேகாவாவின்

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்றான்.

௧௨ அப்ெபா அந்த ெபண்: ராஜாவான

என் ைடயஆண்டவேனா உம அ யாள்

ஒ வார்த்ைத ெசால்ல அ மதி ேவண் ம்

என்றாள். அவன்: ெசால் என்றான். ௧௩

அப்ெபா அந்தப் ெபண்: பின்ேன

ஏன் ேதவ ைடய மக்க க் எதிராக

இப்ப ப்பட்ட நிைனைவ ர் ெகாண் க்கி ர்,

ரத்தப்பட்ட தம் ைடய மகைன ராஜா தி ம்ப

அைழக்காததாேல, ராஜா இப்ெபா ெசான்ன

வார்த்ைதயால் ற்ற ள்ளவைரப்ேபால்

இ க்கிறார். ௧௪ நாம் மரிப்ப நிச்சயம்,

தி ம்பச் ேசர்க்கக் டாதப , தைரயிேல

சிந்தப்ப கிற தண் ைரப்ேபால் இ க்கிேறாம்;

ேதவன் வைன எ த் க்ெகாள்ளாமல்,

ரத்தப்பட்டவன் வ ம் தம்ைமவிட்

விலக்க யாம க் ம் நிைன கைள

நிைனக்கிறார். ௧௫ இப்ெபா ம் நான்

என் ைடய ஆண்டவனாகிய ராஜாேவா

இந்த வார்த்ைதையப் ேபசவந்த காரணம்

என்னெவன்றால்: மக்கள் எனக் ப்

பய ண்டாக்கியதால், நான் ராஜாேவா

ேபசவந்ேதன்; ஒ ேவைள ராஜா தம

அ யா ைடய வார்த்ைதயின்ப

ெசய்வார் என் உம அ யாளான

நான் நிைனத்ததா ம் வந்ேதேன தவிர
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ேவெறான் ம ல்ைல. ௧௬ என்ைன ம்

என் ைடய மகைன ம் ஒன்றாக

ேதவ ைடய தந்தரத்தி ந் க்கி,

அழ க்க நிைனக்கிற மனித ைடயைகக் த்

தம அ யாைள தப் விக் ம்ப

ராஜா ேகட்பார். ௧௭ ராஜாவான என்

ஆண்டவ ைடய வார்த்ைத எனக்

ஆ தலாக இ க் ம் என் உம அ யாளான

நான் நிைனத்ேதன்; நன்ைமைய ம்

ைமைய ம் ேகட் ம்ப , ராஜாவான

என் ைடய ஆண்டவன் ேதவ ைடய

தைனப்ேபால இ க்கிறார்; இதற்காக

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாஉம்ேமா

இ க்கிறார் என்றாள். ௧௮அப்ெபா ராஜா

அந்தப் ெபண் க் பதிலாக: நான் உன்னிடம்

ேகட் ம் காரியத்ைத எனக் மைறக்க

ேவண்டாம் என்றான். அதற் அந்தப்

ெபண் பதிலாக, ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவர் ெசால்லட் ம் என்றாள். ௧௯

அப்ெபா ராஜா:இதற்ெகல்லாம் ேயாவாப்

உனக் உதவியாக இ க்கவில்ைலயா

என் ேகட்டான். அதற் அந்தப் ெபண்

பதிலாக, ராஜாவாகிய என் ைடய

ஆண்டவன் ெசான்னைவகைளவிட் வல

பக்கத்திலாவ இட பக்கத்திலாவ

வில வதற் ஒ வரா ம் யா என்

ராஜாவானஎன்ஆண்டவ ைடய வைனக்

ெகாண் ெசால் கிேறன்; உம அ யானாகிய

ேயாவாப் தான் இைத எனக் க் கற்பித் ,
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அவேனஇந்த எல்லா வார்த்ைதகைள ம் உம

அ யாளின்வாயி ந் ெசால்லைவத்தான்.

௨0 நான் இந்தக் காரியத்ைத விளக்கிப்

ேப வதற் உம அ யானாகிய ேயாவாப்

அதற் க் காரணமாக இ ந்தான்; ஆனா ம்

ேதசத்தில் நடக்கிறைதெயல்லாம்அறய, என்

ஆண்டவ ைடயஞானம் ேதவ த ைடய

ஞானத்ைதப்ேபால் இ க்கிற என்றாள். ௨௧

அப்ெபா ராஜா ேயாவாைபப் பார்த் :

இேதா, இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்கிேறன்,

ேபாய் அப்சேலாம் என் ம் வா பைனத்

தி ம்ப அைழத் க்ெகாண் வா என்றான். ௨௨

அப்ெபா ேயாவாப் தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந் வணங்கி, ராஜாைவவாழ்த்தி, ராஜா

தம அ யா ைடய வார்த்ைதயின்ப

ெசய்ததால், என் ைடய ஆண்டவனாகிய

ராஜாவின் கண்களில் எனக் த் தய

கிைடத்த என் இன் உம அ யா க் த்

ெதரியவந்த என்றான். ௨௩பின் ேயாவாப்

எ ந் , ெக க் ப் ேபாய், அப்சேலாைம

எ சேலம ற் அைழத் க்ெகாண் வந்தான்.

௨௪ ராஜா: அவன் என் ைடய கத்ைதப்

பார்க்கேவண் யதில்ைல; தன் ைடய

ட் ற் த் தி ம்பிப் ேபாகட் ம் என்றான்;

அப்ப ேயஅப்சேலாம் ராஜாவின் கத்ைதப்

பார்க்காமல் தன் ைடய ட் க் த்

தி ம்பிப்ேபானான். ௨௫ இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவ க் ள் ம் அப்சேலாைமப்ேபால்

அழ ள்ளவ ம் கழப்பட்டவ ம்இல்ைல;
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உள்ளங்கால் ெதாடங்கி உச்சந்தைலவைர

அவனில்ஒ ைற ம்இல்லாமல்இ ந்த .

௨௬அவன் தன் ைடய தைல தனக் ப்

பாரமாக இ ப்பதால் ஒவ்ெவா வ ட ம்

சிைரத் க்ெகாள் வான்; சிைரக் ம்ேபா ,

அவ ைடய தைல ராஜா ைடய

அளவின்ப இ ேசக்கல் எைடயாக

இ க் ம். ௨௭ அப்சேலா க் ன்

மகன்க ம், தாமார் என் ம் ெபயர்ெகாண்ட

ஒ மக ம் பிறந்தார்கள்; இவள் மகஅழகான

ெபண்ணாக இ ந்தாள். ௨௮ அப்சேலாம்,

ராஜாவின் கத்ைதக் காணாமேல, இரண்

வ டங்கள் எ சேலம ேல யி ந்தான். ௨௯

ஆைகயால் அப்சேலாம் ேயாவாைப ராஜாவிடம்

அ ப் ம்ப அைழப் ெகா த்தான்;

அவேனாஅவனிடம் வரமாட்ேடன் என்றான்;

இரண்டாம் ைற ம் அவன் அைழப்

ெகா த்தான்;அவன்வரமாட்ேடன்என்றான்.

௩0 அப்ெபா அவன் தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த் : இேதா

என் ைடய நிலத்திற் அ கில் ேயாவாபின்

நிலம் இ க்கிற ; அதிேல அவ க்

வாற்ேகா ைம விைளந்தி க்கிற ; ங்கள்

ேபாய் அதிேல ையக்ெகா த்திப் ேபா ங்கள்

என்றான்; அப்ப ேய அப்சேலாம ன்

ேவைலக்காரர்கள் அந்த நிலத்தில்

ையக் ெகா த்திப்ேபாட்டார்கள். ௩௧

அப்ெபா ேயாவாப் எ ந் , அப்சேலாம ன்

ட் ற் ள் ேபாய், என் ைடய நிலத்ைத
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உம் ைடய ேவைலக்காரர்கள் ையக்

ெகா த்திப்ேபாட்ட என்னஎன் அவைனக்

ேகட்டான். ௩௨ அப்சேலாம் ேயாவாைபப்

பார்த் : இேதா, நான் ஏன் ெக ரி ந்

வந்ேதன்; நான்அங்ேக இ ந் விட்டால் நலம்

என் ராஜா க் ச் ெசால் ம்ப உம்ைம

ராஜாவிடம் அ ப் வதற்காக உம்ைம

இங்ேக வ ம்ப அைழப் ெகா த்ேதன்;

இப்ேபா ம் நான் ராஜாவின் கத்ைதப்

பார்க்கட் ம்; என்ேமல் ற்றம் இ ந்தால்அவர்

என்ைனக் ெகான் ேபாடட் ம் என்றான். ௩௩

ேயாவாப் ராஜாவிடம் ேபாய், அைதஅவ க்

அறவித்தேபா , அப்சேலாம ற் அைழப்

ெகா த்தான்; அவன் ராஜாவிடம் வந் ,

ராஜா க் ன்பாகத் தைரயிேல கங் ப் ற

வி ந் வணங்கினான், அப்ெபா ராஜா

அப்சேலாைம த்தம ட்டான்.

௧௫

இதற் ப்பின் , அப்சேலாம்

இரதங்கைள ம் திைரகைள ம், தனக்

ன்பாக ஓட ஐம்ப ரர்கைள ம்

சம்பாதித்தான். ௨ ேம ம் அப்சேலாம்

காைலேதா ம் எ ந் , பட்டணத்

வாச க் ப் ேபாகிற வழ ஓரத்திேல

நின் ெகாண் , யாராவ தன்னிடம்

இ க்கிற வழக் க்காக ராஜாவிடம் நியாயம்

ேகட்பதற்காகப் ேபா ம்ேபா , அவைன

அைழத் , எந்தஊைரச் ேசர்ந்தவன்என்

ேகட்பான்;அவன்உம அ யான்இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்களில் ஒன்ற ன், இந்த ஊைரச்
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ேசர்ந்தவன் என் ெசான்னால், ௩அப்ெபா

அப்சேலாம் அவைன ேநாக்கி: இேதா,

உன் ைடயவழக் ேநர்ைம ம் நியாய மாக

இ க்கிற ; ஆனா ம் ராஜாவிடம்

உன் ைடய வழக்ைக விசாரிப்பவர்கள்

ஒ வ ம் இல்ைல என்பான். ௪ பின் ம்

அப்சேலாம்: சிக்கலானவழக் உள்ளவர்கள்

எல்ேலா ம் என்னிடம் வந் , நான்

அவர்க க் நியாயம் ெசய் ம்ப , என்ைன

ேதசத்திேல நியாயாதிபதியாக ைவத்தால்

நலமாக இ க் ம் என்பான். ௫ யாராவ

ஒ வன்அவைனவணங்கவ ம்ேபா ,அவன்

தன் ைடய ைகைய ட் அவைனத்

த வி த்தம் ெசய்வான். ௬ இப்ப யாக

அப்சேலாம், ராஜாவிடம் நியாயத்திற்காக

வ ம் இஸ்ரேவலர்க க்ெகல்லாம் ெசய் ,

இஸ்ரேவல் மனிதர்க ைடய இ தயத்ைதக்

கவர்ந் ெகாண்டான். ௭நாற்ப வ டங்கள்

ெசன்றபின் , அப்சேலாம் ராஜாைவ ேநாக்கி:

நான் ெயேகாவா க் ெசய்த என் ைடய

ெபா த்தைனைய எப்ேரானில் ெச த் ம்ப

நான் ேபாக அ மதிெகா ம். ௮ ெயேகாவா

என்ைன எ சேலம ற் த் தி ம்பி

வரச்ெசய்தால், ெயேகாவா க் ஆராதைன

ெசய்ேவன் என் உம அ யானாகிய நான்

ரியா ேதசத்தில் ெக ரில் யி க் ம்ேபா ,

ெபா த்தைனெசய்ேதன் என்றான். ௯அதற்

ராஜா, சமாதானத்ேதா ேபா என்றான்;

அப்ெபா அவன் எ ந் எப்ேரா க்
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ேபானான். ௧0 அப்சேலாம் இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்க க்ெகல்லாம் உளவாளிகைள

அ ப்பி, ங்கள் எக்காளச் சத்தத்ைதக்

ேகட் ம்ேபா , அப்சேலாம் எப்ேரானிேல

ராஜாவானான் என் ெசால் ங்கள் என்

ெசால்லச்ெசால் ைவத்தி ந்தான். ௧௧

எ சேலம ந் வரவைழக்கப்பட்ட

200 ேபர் அப்சேலாேமா ேபானார்கள்;

அவர்கள் வஞ்சகம் இல்லாமல் ஒன் ம்

அறயாமற்ேபானார்கள். ௧௨ அப்சேலாம்

ப கைளச் ெச த் ம்ேபா , தா தின்

ஆேலாசைனக்காரனான அகித்ேதாப்ேபல்

என் ம் கிேலானியைன ம்அவன்ஊரான

ேலாவி ந் வரவைழத்தான்; அப்ப ேய

கட் ப்பா ெபலத் , மக்கள்அப்சேலாமடம்

திரளாக வந் னார்கள். ௧௩ அைத

அறவிக்கிற ஒ வன் தா திடம் வந் ,

இஸ்ரேவ ல் ஒவ்ெவா வ ைடயஇ தய ம்

அப்சேலாைமச் சார்ந் ப்ேபாகிற என்றான்.

௧௪ அப்ெபா தா எ சேலம ேல

தன்னிடத்தில் உள்ள தன் ைடய எல்லா

ேவைலக்காரர்கைள ம் ேநாக்கி: எ ந்

ஓ ப்ேபாேவாம், இல்லாவிட்டால் நாம்

அப்சேலா க் த் தப்ப இடம ல்ைல; அவன்

விைரவாக நம்மடம் வந் , நம்ைமப் பி த் ,

நம்ேமல் ங் வரச்ெசய் , நகரத்ைதக்

ர்ைமயான பட்டயத்தால் அழ க்காதப

விைரவாகப் றப்ப ங்கள் என்றான். ௧௫

ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள் ராஜாைவப்
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பார்த் : இேதா, ராஜாவான எங்கள்ஆண்டவன்

கட்டைளகைள எல்லாம் ெசய்ய உம

அ யார்களான நாங்கள் ஆயத்தமாக

இ க்கிேறாம் என்றார்கள். ௧௬ அப்ப ேய

ராஜா ம் அவ ைடய ம்பத்தினர்

எல்ேலா ம் கால்நைடயாகப் றப்பட்டார்கள்;

ட்ைடக்காக்க ராஜா ம மைனயாட் களான

பத் ெபண்கைளைவத்தான். ௧௭ ராஜா ம்

எல்லா மக்க ம் கால்நைடயாகப் றப்பட் ,

சற் த் ரம் ேபாய், ஒ இடத்திேல நின்றார்கள்.

௧௮அவ ைடயேவைலக்காரர்கள் எல்லா ம்,

கிேரத்தியர்கள் யாவ ம், பிேலத்தியர்கள்

யாவ ம் அவன் பக்கத்திேல நடந்

ேபானார்கள்; காத் ரி ந் கால்நைடயாக

வந்த அ ேபர்களான கித்தியர்கள்

எல்ேலா ம் ராஜா க் ன்பாக நடந்தார்கள்.

௧௯ அப்ெபா ராஜா, கித்தியனான

ஈத்தாையப் பார்த் : எங்க டன் ஏன்

வ கிறாய்? தி ம்பிப்ேபாய், ராஜா டன் இ ;

அந்நிய ேதசத்ைத ேசர்ந்தவன்; உன் ைடய

இடத்திற் த் தி ம்பிப் ேபாகலாம். ௨0

ேநற் தாேன வந்தாய்; இன் நான்

உன்ைன எங்கேளா நடந் வ ம்ப

அைழத் க்ெகாண் ேபாகலாமா நான்

ேபாகேவண் ய இடத்திற் ப் ேபாகிேறன்;

உன் ைடய சேகாதரர்கைள ம்

அைழத் ெகாண் தி ம்பிப்ேபா; கி ைப ம்

உண்ைம ம் உன்ேனா இ ப்பதாக என்றான்.

௨௧ஆனா ம் ஈத்தாய் ராஜா க் ப் பதிலாக:
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ராஜாவான என் ைடய ஆண்டவன்

எங்ேகயி ப்பாேரா, அங்ேக உம அ யா ம்,

ெசத்தா ம் பிைழத்தா ம், இ ப்பான்

என் ெயேகாவா ைடய வைன ம்

ராஜாவான என்ஆண்டவ ைடய வைன ம்

ெகாண் ெசால் கிேறன் என்றான். ௨௨

அப்ெபா தா ஈத்தாைய ேநாக்கி:

நடந் வாஎன்றான்;அப்ப ேயகித்தியனான

ஈத்தா ம் அவ ைடய எல்லா மனிதர்க ம்

அவேனா இ க்கிற எல்லாப் பிள்ைளக ம்

நடந் ேபானார்கள். ௨௩அைனத் மக்க ம்

நடந் ேபாகிறேபா , ேதசத்தார்கள் எல்ேலா ம்

உரத்த சத்தம ட் அ தார்கள்; ராஜா

தேரான் ஆற்ைறக் கடந்தான்; மக்கள்

எல்ேலா ம் வனாந்திரத்திற் ப் ேபாகிற

வழ ேய நடந் ேபானார்கள். ௨௪ சாேதாக் ம்

ேதவ ைடய உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய

அவேனா இ ந் மக்கிற எல்லா

ேலவியர்க ம் வந் , ேதவ ைடய ெபட் ைய

அங்ேக ைவத்தார்கள்; மக்கள் எல்ேலா ம்

நகரத்தி ந் கடந் ேபா ம்வைர,

அபியத்தார் அங்ேகேய இ ந்தான். ௨௫ ராஜா

சாேதாக்ைக ேநாக்கி: ேதவ ைடயெபட் ைய

நகரத்திற் த் தி ம்பக் ெகாண் ேபா;

ெயேகாவா ைடய கண்களில் எனக் க்

கி ைப கிைடத்தால், நான் அைத ம் அவர்

தங் ம் இடத்ைத ம் பார்ப்பதற் , என்ைனத்

தி ம்ப வரச்ெசய்வார். ௨௬அவர்: உன்ேமல்

எனக் ப் பிரியம ல்ைல என் ெசான்னால்,
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இேதா, இங்ேக இ க்கிேறன்; அவர் தம் ைடய

பார்ைவக் நலமானப எனக் ச் ெசய்வாராக

என்றான். ௨௭பின் ம் ராஜாஆசாரியனான

சாேதாக்ைக ேநாக்கி: ஞானதி ஷ் க்காரன்

அல்லேவா? சமாதானத்ேதா நகரத்திற் த்

தி ம் ; உன் ைடய மகன் அகிமா ம்

அபியத்தாரின் மகன் ேயானத்தா மான

உங்கள் மகன்கள் இரண் ேபர்க ம்

உங்கேளா தி ம்பிப் ேபாகட் ம். ௨௮

எனக் அறவிப்பதற் உங்களிடம ந்

ெசய்தி வ ம்வைர, நான் வனாந்திரத்தின்

பள்ளத்தாக்கிேலதங்கியி ப்ேபன்என்றான்.

௨௯ அப்ப ேய சாேதாக் ம் அபியத்தா ம்

ேதவ ைடய ெபட் ைய எ சேலம ற் த்

தி ம்பக் ெகாண் ேபாய், அங்ேக இ ந்தார்கள்.

௩0 தா தன் ைடய கத்ைத ,

ெவ ங்காலால் நடந் அ ெகாண் ,

ஒ வமைலயின்ேமல் ஏற ப்ேபானான்;

அவேனா இ ந்த எல்லா மக்க ம் கத்ைத

அ ெகாண் ஏறனார்கள். ௩௧

அப்சேலாேமா சதி ெசய்தவர்க டன்

அகித்ேதாப்ேப ம் ேசர்ந்தி க்கிறான்

என் தா க் அறவிக்கப்பட்டேபா ,

தா : ெயேகாவாேவ, அகித்ேதாப்ேப ன்

ஆேலாசைனையப்ைபத்தியமாக்கிவி ராக

என்றான். ௩௨ தா மைலயின்

உச்சிவைர வந் , அங்ேக ேதவைனத்

ெதா ெகாண்டேபா , இேதா,அற்கியனான

ஊசாய் தன் ைடய ஆைடையக் கிழ த் க்
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ெகாண் , தைலயின்ேமல் திையப்

ேபாட் க்ெகாண்டவனாகஅவ க் எதிராக

வந்தான். ௩௩ தா அவைனப் பார்த் :

என்ேனா நடந் வந்தால் எனக் ப்

பாரமாக இ ப்பாய். ௩௪ நகரத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபாய், அப்சேலாைம ேநாக்கி:

ராஜாேவ, உம் ைடய ேவைலக்காரனாக

இ ப்ேபன்; ன் நான் உம் ைடய

தகப்ப க் ேவைலக்காரனாக இ ந்ேதன்;

இப்ேபா நான் உமக் ேவைலக்காரன் என்

ெசான்னால், எனக்காக அகித்ேதாப்ேப ன்

ஆேலாசைனைய பயனற் ப் ேபா ம்ப ச்

ெசய்வாய். ௩௫ உன்ேனா அங்ேக சாேதாக்

அபியத்தார் என் ம் ஆசாரியர்கள்

இ க்கிறார்கள் அல்லவா? ராஜாவின் ட் ேல

ஏேத ம் ெசய்திைய ேகள்விப்பட்டால்,

அைதெயல்லாம் சாேதாக் அபியத்தார் என் ம்

ஆசாரியர்க க் ெதரியப்ப த் . ௩௬அங்ேக

அவர்கேளா சாேதாக்கின் மகன்அகிமா ம்,

அபியத்தாரின் மகன் ேயானத்தா ம்,

அவர்க ைடய இரண் மகன்க ம்

இ க்கிறார்கள்; ங்கள் ேகள்விப்ப கிற

ெசய்திையெயல்லாம் அவர்கள் லமாக

எனக் அ ப் ங்கள் என்றான். ௩௭அப்ப ேய

தா தின் நண்பனானஊசாய் எ சேல க்

வந்தான்; அப்சேலா ம் எ சேலம ற்

வந்தான்.

௧௬

தா மைல உச்சியி ந்

சற் ரம் நடந் ேபானேபா , இேதா,
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ேமவிேபாேசத்தின் ேவைலக்காரனான பா,

ெபாதிகைளச் மக்கிற இரண் க ைதகைள

ஓட் க்ெகாண் வந் ,அவைனசந்தித்தான்;

அைவகளில் இ அப்பங்க ம்,

உலர்ந்த திராட்ைசப்பழக் ைலக ம்,

வசந்தகாலத் கனிகளான அத்திக்

ைலக ம், ஒ ேதால்ைபதிராட்ைசரச ம்

இ ந்த . ௨ ராஜா பாைவப்பார்த் :

இைவகள் எதற் என் ேகட்டதற் , பா:

க ைதகள் ராஜாவின் ம்பத்தார்கள்

ஏ கிறதற் ம், அப்பங்க ம் பழங்க ம்,

வா பர்கள் சாப்பி வதற் ம், திராட்ைசரசம்

வனாந்திரத்தில் கைளத் ப்ேபானவர்கள்

க்கிறதற் ேம என்றான். ௩ அப்ெபா

ராஜா: உன் ஆண்டவ ைடய மகன் எங்ேக

என் ேகட்டதற் , பா ராஜாைவ

ேநாக்கி: எ சேலம ல் இ க்கிறான்;

இன் இஸ்ரேவல் ம்பத்தார்கள் என்

தகப்ப ைடய ராஜ்ஜயத்ைத என் பக்கமாகத்

தி ம்பச்ெசய்வார்கள் என்றான் என்

ெசான்னான். ௪அப்ெபா ராஜா பாைவ

ேநாக்கி: ேமவிேபாேசத்திற் உரியைதெயல்லாம்

உனக் த கிேறன் என்றான். அதற் ச் பா:

ராஜாவான என் ைடய ஆண்டவேன,

உம் ைடய கண்களில் எனக் த் தய

கிைடக்கேவண் ம் என் நான் பணிந்

ேகட் க்ெகாள் கிேறன் என்றான். ௫தா

ராஜா ப ரிம்வைர வந்தேபா , இேதா, ச ல்

ட் வம்சத்தானாக இ க்கிற ேகராவின்
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மகனான ேமயி என் ம் ெபய ள்ள

ஒ மனிதன் அங்ேகயி ந் றப்பட் ,

சபித் க்ெகாண்ேட நடந் வந் , ௬ எல்லா

மக்க ம், எல்லா பலசா க ம், தா தின்

வல றமாக ம் இட றமாக ம்

நடக் ம்ேபா , தா தின்ேம ம், தா

ராஜா ைடய எல்லாஅதிகாரிகளின் ேம ம்

கற்கைள எற ந்தான். ௭ ேமயி அவைன

சபித் : இரத்தப்பிரியேன, பாவியான மனிதேன,

ெதாைலந் ேபா, ெதாைலந் ேபா. ௮ச ன்

இடத்தில் ராஜாவானஉன்ேமல் ெயேகாவா ச ல்

ம்பத்தார்களின் இரத்தப்பழையத் தி ம்பச்

ெசய்வார்; ெயேகாவா ராஜ்ஜயபாரத்ைத

உன் ைடய மகனான அப்சேலாம ன்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்; இப்ேபா ம்

இேதா, உன் ைடய அக்கிரமத்தில்

சிக்கிக்ெகாண்டாய்; இரத்தப்பிரியனான

மனிதன் என்றான். ௯ அப்ெபா

ெச யாவின் மகன்அபிசாய் ராஜாைவ ேநாக்கி:

அந்தச் ெசத்த நாய் ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவைன ஏன் சபிக்கேவண் ம்?

நான் ேபாய் அவ ைடய தைலைய

ெவட் ப்ேபாடட் ம் என்றான். ௧0 அதற்

ராஜா: ெச யாவின் மகன்கேள, எனக் ம்

உங்க க் ம் என்ன? அவன் என்ைன

சபிக்கட் ம்; தா ைத சபிக்கேவண் ம்

என் ெயேகாவா அவ க் ச் ெசான்னார்;

ஆைகயால் ஏன் இப்ப ச் ெசய்கிறாய் என்

ேகட்பவன் யார் என்றான். ௧௧ பின் ம்
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தா அபிசாைய ம் தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலாைர ம் பார்த் :

இேதா, என் ைடய கர்ப்பத்தின் பிறப்பான

என் ைடய மகேன என் ைடய உயிைர

எ க்கத் ேத ம்ேபா , இந்தப் ெபன்ய னன்

எத்தைன அதிகமாகச் ெசய்வான், அவன்

சபிக்கட் ம்; அப்ப ச் ெசய்ய ெயேகாவா

அவ க் க் கட்டைளயிட் க்கிறார்.

௧௨ ஒ ேவைள ெயேகாவா என் ைடய

சி ைமையப் பார்த் , இந்த நாளில் அவன்

சபித்த சாபத்திற் ப் பதிலாக எனக் நன்ைம

ெசய்வார் என்றான். ௧௩அப்ப ேய தா ம்

அவ ைடய மனிதர்க ம் வழயிேல

நடந் ேபானார்கள்; ேமயி ம் மைலயின்

பக்கத்திேலஅவ க் எதிராக நடந் சபித் ,

அவ க் எதிராகக் கற்கைள எற ந் ,

மண்ைணத் ற்ற க்ெகாண்ேடவந்தான். ௧௪

ராஜா ம்அவேனா இ ந்தஎல்லாமக்க ம்

கைளத்தவர்களாக, தங் மடத்திேல ேசர்ந் ,

இைளப்பாறனார்கள். ௧௫ அப்சேலா ம்

இஸ்ரேவல் மனிதர்களான எல்லா மக்க ம்

அவேனா அகித்ேதாப்ேப ம் எ சேலம ற்

வந்தார்கள். ௧௬அற்கியனானஊசாய் என் ம்

தா தின் நண்பன் அப்சேலாமடத்தில்

வந்தேபா , ஊசாய் அப்சேலாைம ேநாக்கி:

ராஜாேவவாழ்க, ராஜாேவவாழ்க என்றான். ௧௭

அப்ெபா அப்சேலாம்ஊசாையப் பார்த் :

உன் ைடயநண்பன்ேமல்உனக் இ க்கிற

தய இ தாேனா? உன் ைடயநண்பேனா
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ேபாகாமல்ேபான என்னஎன் ேகட்டான்.

௧௮ அதற் ஊசாய் அப்சேலாைம

ேநாக்கி: அப்ப அல்ல, ெயேகாவா ம்

இந்த மக்க ம் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்

அைனவ ம் ெதரிந் ெகாள் கிறவேரா

நான் ேசர்ந் அவேரா இ ப்ேபன். ௧௯

இ ம்அல்லாமல், நான் யா க் பணிவிைட

ெசய்ேவன்? அவ ைடய மகனிடம் தாேன?

உம் ைடயதகப்பனிடம் எப்ப பணிவிைட

ெசய்ேதாேனா, அப்ப ேய உம்மட ம்

பணிவிைட ெசய்ேவன் என்றான். ௨0

அப்சேலாம் அகித்ேதாப்ேபைலப் பார்த் ,

நாங்கள் ெசய்யேவண் ய என்னெவன்

ஆேலாசைன ெசால் ம் என்றான். ௨௧

அப்ெபா அகித்ேதாப்ேபல் அப்சேலாைம

ேநாக்கி: ட்ைடக்காக்க உம் ைடய

தகப்பன் ைவத் ப்ேபான அவ ைடய

ம மைனயாட் களிடம் உற ெகாள் ம்,

அப்ெபா உம் ைடய தகப்பனால்

ெவ க்கப்பட் ர் என்பைத இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் ேகள்விப்பட் , உம்ேமா க்கிற

எல்ேலா ைடய ைகக ம் ெபலனைட ம்

என்றான். ௨௨ அப்ப ேய அப்சேலா க்

மா யின்ேமல் ஒ டாரத்ைதப் ேபாட்டார்கள்;

அங்ேகஅப்சேலாம் எல்லா இஸ்ரேவலர்களின்

கண்க க் ம் ன்பாக, தன் தகப்ப ைடய

ம மைனயாட் களிடத்தில் உற ெகாண்டான்.

௨௩அந்த நாட்களில் அகித்ேதாப்ேபல் ெசால் ம்

ஆேலாசைன ேதவ ைடய வாக்ைகப்ேபால
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இ ந்த ; அப்ப அகித்ேதாப்ேப ன்

ஆேலாசைனெயல்லாம் தா க் ம் இ ந்த ,

அப்சேலா க் ம்அப்ப ேயஇ ந்த .

௧௭

பின் அகித்ேதாப்ேபல் அப்சேலாைம

ேநாக்கி: நான் 12,000 ேபைரத் ெதரிந் ெகாண்

எ ந் , இன் இர தா ைதப் பின்ெதாடர்ந்

ேபாகட் ம். ௨ அவன் கைளத்தவ ம் ைக

வ ைமயற்றவ மாகஇ க் ம்ேபா , நான்

அவனிடம் ேபாய், அவைனத் தி க்கி ம்ப ச்

ெசய்ேவன்; அப்ெபா அவேனா இ க் ம்

மக்கள் எல்ேலா ம் பயந் ஓ ப்ேபாவதால்,

நான் ராஜாைவமட் ம் ெவட் , ௩

மக்கைள எல்லாம் உம் ைடய பக்கமாகத்

தி ம்பச்ெசய்ேவன், இப்ப ச் ெசய்ய ர்

யற்சித்தால், எல்ேலா ம் தி ம்பினபின்

மக்கள் சமாதானத்ேதா இ ப்பார்கள்

என்றான். ௪ இந்த வார்த்ைத அப்சேலாம ன்

பார்ைவக் ம், இஸ்ரேவ ைடய எல்லா

ப்பர்களின் பார்ைவக் ம் நலமாகத்

ேதான்றய . ௫ ஆனா ம் அப்சேலாம்:

அற்கியனானஊசாையக் ப்பிட் , அவன்

ெசால்வைத ம் ேகட்ேபாம் என்றான். ௬

ஊசாய் அப்சேலாமடம் வந்தேபா ,

அப்சேலாம் அவைனப் பார்த் : இப்ப யாக

அகித்ேதாப்ேபல் ெசான்னான்; அவ ைடய

வார்த்ைதயின்ப ெசய்ேவாமா? அல்ல ,

ெசால் என்றான். ௭ அப்ெபா ஊசாய்

அப்சேலாைம ேநாக்கி: அகித்ேதாப்ேபல்

இந்த ைற ெசான்ன ஆேலாசைன
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நல்லதல்ல என்றான். ௮ ேம ம் ஊசாய்:

உம் ைடய தகப்ப ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம் ெபலசா கள் என் ம்,

காட் ேல ட் கைளப் பறெகா த்த

கர ையப்ேபால ேகாப ள்ளவர்கள் என் ம்

ர் அற ர்; உம் ைடய தகப்பன்

த்த ர மாக இ க்கிறார்; அவர் இரவில்

மக்கேளா தங்கமாட்டார். ௯ இேதா, அவர்

இப்ெபா ஒ ெகபியிலாவ , ேவ எந்த

இடத்திலாவ ஒளிந்தி ப்பார்;ஆரம்பத்திேல

நம் ைடயவர்களில் சிலர் தாக்கப்பட்டார்கள்

என்றால், அைதக் ேகட்கிற யாவ ம்

அப்சேலா க் ப் பின்ெசல் கிற ரர்கள்

ெகாைலெசய்யப்பட்டார்கள் என்பார்கள். ௧0

அப்ெபா சிங்கத்தின் இ தயத்திற்

இைணயான இ தய ள்ள பலவானாக

இ க்கிறவ ம் ட கலங்கிப்ேபாவான்;

உம் ைடய தகப்பன் வல்லைம ள்ளவன்

என் ம், அவேரா க்கிறவர்கள் பலசா கள்

என் ம், இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

அறவார்கள். ௧௧ஆதலால் நான் ெசால் கிற

ஆேலாசைன என்னெவன்றால், தாண் தல்

ெபெயர்ெசபாவைர இ க்கிற கடற்கைர

மணைலப்ேபால திரளான இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் உம் ைடயஅ கில் ேசர்க்கப்பட் ,

ம் த்தத்திற் ப் ேபாகேவண் ம். ௧௨

அப்ெபா அவைரக் கண் பி க்கிற எந்த

இடத்திலாகி ம் நாம் அவரிடத்தில் ேபாய், பனி

மயின்ேமல் இறங் வ ேபால அவர்ேமல்
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இறங் ேவாம்; அப்ப ேய அவேரா க்கிற

எல்லா மனிதர்களி ம் ஒ வ ம்

அவ க் தியாக இ ப்பதில்ைல. ௧௩ ஒ

பட்டணத்திற் ள் ைழந்தால், இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் அந்தப் பட்டணத்தின்ேமல்

கயி கைளப் ேபாட் , அங்ேக ஒ

ெபா க்கல் ம் இல்லாமற்ேபா ம்வைர,அைத

இ த் ஆற்ற ேல ேபா வார்கள் என்றான். ௧௪

அப்ெபா அப்சேலா ம் இஸ்ரேவல்

மனிதர்கள்அைனவ ம்:அகித்ேதாப்ேப ன்

ஆேலாசைனையவிடஅற்கியனானஊசாயின்

ஆேலாசைன நல்ல என்றார்கள்; இப்ப

ெயேகாவா அப்சேலாம ன்ேமல் ங்

வரச்ெசய்வதற்காக,அகித்ேதாப்ேப ன் நல்ல

ஆேலாசைனையஅழ க்கிறதற் க் ெயேகாவா

கட்டைளயிட்டார். ௧௫பின் ஊசாய், சாேதாக்

அபியத்தார் என் ம் ஆசாரியர்கைளப்

பார்த் : இதன் இதன்ப அகித்ேதாப்ேபல்

அப்சேலா க் ம் இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்க க் ம் ஆேலாசைன ெசான்னான்;

நாேனா இதன் இதன்ப ஆேலாசைன

ெசான்ேனன். ௧௬ இப்ெபா ம் ங்கள்

க்கிரமாகத் தா க் அறவிக் ம்ப ச் ெசய்தி

அ ப்பி; ர் இன் இர வனாந்திரத்தின்

பள்ளத்தாக்கிேல தங்கேவண்டாம்; ம்

உம்ேமா க்கிற எல்லா மக்க ம் ராஜாவால்

வி ங்கப்படாதப த் தாமதம் இல்லாமல்

அக்கைரக் ப் ேபாகேவண் ம் என்

ெசால்லச்ெசால் ங்கள் என்றான். ௧௭



2 சா ேவல் 1347

ேயானத்தா ம் அகிமா ம், தாங்கள் நகரத்தில்

ைழவைதயா ம் காணாதப , என்ேராேகல்

அ கில் நின் ெகாண் ந்தார்கள்; ஒ

ேவைலக்காரி ேபாய், அைத அவர்க க் ச்

ெசான்னாள்; அவர்கள் தா ராஜா க்

அைத அறவிக்கப் ேபானார்கள். ௧௮ ஒ

வா பன் அவர்கைளக் கண் , அப்சேலா க்

அறவித்தான்;ஆைகயால்அவர்கள்இ வ ம்

க்கிரமாகப் ேபாய், ப ரிம க்கிற ஒ

மனித ைடய ட் ற் ள் ைழந்தார்கள்;

அவ ைடய ற்றத்தில் ஒ கிண இ ந்த ;

அதில் இறங்கினார்கள். ௧௯ ட் க்காரி ஒ

பாைய எ த் , கிணற்ற ன்ேமல் விரித் ,

அவர்கள் உள்ேள இ க்கிறைதத் ெதரியாதப ,

அதின்ேமல் தானியத்ைதப் பரப்பிைவத்தாள்.

௨0 அப்சேலாம ன் மனிதர்கள் அந்தப்

ெபண்ணிடம் ட் ற் ள் வந் : அகிமா ம்

ேயானத்தா ம் எங்ேக என் ேகட்டார்கள்;

அவர்க க் அந்தப் ெபண்: வாய்க்கா க்

அந்தப் பக்கத்திற் ேபாய்விட்டார்கள்

என்றாள்; இவர்கள் ேத ம் காணாமல்,

எ சேல க் த் தி ம்பினார்கள். ௨௧இவர்கள்

ேபானபின் , அவர்கள் கிணற்ற ந்

ஏறவந் , தா ராஜா க் அறவித் ,

தா ைத ேநாக்கி: க்கிரமாக எ ந் ஆற்ைறக்

கடந் ேபாங்கள்; இதன்ப அகித்ேதாப்ேபல்

உங்க க் எதிராகஆேலாசைனெசான்னான்

என்றார்கள். ௨௨ அப்ெபா தா ம்

அவேனா ந்த எல்லா மக்க ம் எ ந்
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ேயார்தான் நதிையக் கடந் ேபானார்கள்;

ெபா வி கிறதற் ள்ளாக ேயார்தாைனக்

கடந் ேபாகாதவன் ஒ வ ம் இல்ைல.

௨௩ அகித்ேதாப்ேபல் தன் ைடய

ேயாசைனயின்ப நடக்கவில்ைல என்

கண்டேபா , தன் ைடய க ைதயின்ேமல்

ேசணம்ைவத் ஏற , தன் ைடய

ஊரி க்கிற தன் ைடய ட் க் ப்

ேபாய், தன் ைடய ட் க்காரியங்கைள

ஒ ங் ப த்தி, க் ப்ேபாட் இறந்தான்;

அவன் தகப்ப ைடய கல்லைறயில்

அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள். ௨௪ தா

மகனா க் வந்தான்;அப்சேலா ம் எல்லா

இஸ்ரேவலர்கேளா ம் ேயார்தாைனக் கடந்தான்.

௨௫ அப்சேலாம், ேயாவா க் ப் பதிலாக

அமாசாைவ இரா வத்தைலவனாக

ஆக்கினான்; இந்தஅமாசா, நாகாசின் மக ம்,

ெச யாவின் சேகாதரி ம் ேயாவாபின்

அத்ைத மான அபிகாயிைல தி மணம்

ெசய்த இஸ்ரேவலனான எத்திரா என் ம்

ெபய ள்ள ஒ வ ைடய மகனாக

இ ந்தான். ௨௬ இஸ்ரேவல் மக்க ம்

அப்சேலா ம் ேலயாத் ேதசத்திேல

காம ட்டார்கள். ௨௭ தா மகனா ைம

அைடந்தேபா , அம்ேமானியர்கள் ேதசத்

ரப்பா பட்டணத்தானான ேசாபி என் ம்

நாகாசின் மக ம், ேலாேதபார்ஊைரச்ேசர்ந்த

அம்ம ேய ன் மகன் மா ம், ேராகி ம்

ஊைரச்ேசர்ந்தவ ம் ேலயாத்திய மான
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பர்சிலாயி ம், ௨௮ ெமத்ைதகைள ம்,

ேபார்ைவகைள ம், மண்பாண்டங்கைள ம்,

ேகா ைமைய ம், வாற்ேகா ைமைய ம்,

மாைவ ம், வ த்த பயிற்ைற ம், ெப ம்

பயிற்ைற ம், சி பயிற்ைற ம், வ த்த

சி பயிற்ைற ம், ௨௯ ேதைன ம்,

ெவண்ெணைய ம், ஆ கைள ம்,

பால்கட் கைள ம், தா க் ம்அவேனா

இ ந்த மக்க க் ம் சாப்பி கிறதற் க்

ெகாண் வந்தார்கள்; அந்த மக்கள்

வனாந்திரத்திேல பசி ம், கைளப் ம்,

தாகமாக ம் இ ப்பார்கள் என் இப்ப ச்

ெசய்தார்கள்.

௧௮

தா தன்ேனா இ ந்தமக்கைளக்

கணக்கிட் ப்பார்த் , அவர்கள்ேமல் 1,000

ேப க் தைலவர்கைள ம், 100 ேப க்

தைலவர்கைள ம் ஏற்ப த்தி, ௨ பின்

தா பைடகளில் ன்ற ல் ஒ பிரிைவ

ேயாவாபின் ைகயி ம், ன்ற ல் ஒ

பிரிைவச் ெச யாவின் மக ம் ேயாவாபின்

சேகாதர மான அபிசாயின் ைகயி ம்,

ன்ற ல் ஒ பிரிைவக் கித்தியனான

ஈத்தாயின் ைகயி மாக அ ப்பி: நா ம்

உங்கேளா றப்பட் வ ேவன் என் ராஜா

இரா வங்க க் ச் ெசான்னான். ௩

மக்கேளா: ர் றப்படேவண்டாம்;

நாங்கள் ஓ ப்ேபானா ம், அவர்கள்

எங்கள் காரியத்ைத ஒ ெபா ட்டாக

நிைனக்கமாட்டார்கள்; எங்களில்
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பாதிப்ேபர் இறந் ேபானா ம், எங்கள்

காரியத்ைதப்பற்ற க் கவைலப்படமாட்டார்கள்;

ேரா, எங்களில் பத்தாயிரம்ேப க்

சமமானவர்; ர் பட்டணத்தில் இ ந் ெகாண் ,

எங்க க் உதவி ெசய்கிற எங்க க்

நலமாக இ க் ம் என்றார்கள். ௪அப்ெபா

ராஜா அவர்கைளப் பார்த் : உங்க க்

நலமாகத் ேதான் கிறைதச் ெசய்ேவன்என்

ெசால் , ராஜா நகர வாச ன் ஓரத்திேல

நின்றான்; மக்கள் எல்ேலா ம் றாக ம்,

ஆயிரம் ஆயிரமாக ம் றப்பட்டார்கள். ௫

ராஜா ேயாவாைப ம், அபிசாைய ம்,

ஈத்தாைய ம் ேநாக்கி: வா பனான

அப்சேலாைம எனக்காக ெம வாக

நடத் ங்கள் என் கட்டைளயிட்டான்;

இப்ப ராஜா அப்சேலாைமக் ற த்

தைலவர்க க்ெகல்லாம் கட்டைளயிட்டைத

மக்கள் எல்ேலா ம் ேகட் ந்தார்கள். ௬

மக்கள் ெவளிேய இஸ்ரேவலர்க க் எதிராகப்

றப்பட்டபின் , எப்பிரா ம் காட் ேல

த்தம் நடந்த . ௭ அங்ேக இஸ்ரேவல்

மக்கள் தா தின் ரர்க க் ன்பாக

ேதாற்க க்கப்பட்டார்கள்; அங்ேக அந்த

நாளிேல இ பதாயிரம்ேபர் சாகத்தக்கதாக

ேபரழ உண்டான . ௮ த்தம் அந்த ேதசம்

எங் ம் பரவிய ;அந்த நாளில் பட்டயத்தால்

இறந்த மக்கைளவிட, கா பட்சித் ப்ேபாட்ட

மக்கள் அதிகம். ௯ அப்சேலாம் தா தின்

ரர்கைள சந்திக்க ேநர்ந்த ; அப்சேலாம்
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ேகாேவ க ைதயின்ேமல் ஏறவ ம்ேபா ,

அந்தக் ேகாேவ க ைத பின்னலான ஒ

ெபரிய கர்வா மரத்தின் ழ் வந்ததினால்,

அவ ைடய தைல கர்வா மரத்தில்

மாட் க்ெகாண் , அவன் வானத்திற் ம்

ம க் ம் ந ேவ ெதாங்கினான்; அவன்

ஏறயி ந்த ேகாேவ க ைததள்ளிப்ேபான .

௧0 அைத ஒ வன் கண் , ேயாவா க்

அறவித் : இேதா, அப்சேலாைமஒ கர்வா

மரத்திேல ெதாங் வைதப் பார்த்ேதன்

என்றான். ௧௧அப்ெபா ேயாவாப் தனக்

அைத அறவித்தவைன ேநாக்கி: அைதப்

பார்த்தாேய; பின் ஏன் அவைன

அங்ேகேய ெவட் , நிலத்தில் வி ம்ப

ெசய்யவில்ைல? நான் உனக் ப் பத்

ெவள்ளிக்காைச ம் ஒ வாைர ம் ெகா க்கக்

கடைம ள்ளவனாக இ ப்ேபேன என்றான்.

௧௨ அந்த மனிதன் ேயாவாைப ேநாக்கி:

என் ைடயைககளில்ஆயிரம் ெவள்ளிக்கா

நி த் க் ெகா க்கப்பட்டா ம், நான்

ராஜா ைடயமகன்ேமல் என் ைடயைகைய

ட்டமாட்ேடன்; வா பனான அப்சேலாைம

ங்கேளகாப்பாற் ங்கள் என் ராஜாஉமக் ம்

அபிசாய்க் ம் ஈத்தாய்க் ம் எங்கள் கா கள்

ேகட்கக் கட்டைளயிட்டாேர. ௧௩ ராஜா க்

ஒ காரிய ம் மைறவான இல்ைல;

ஆதலால், நான்அைதச்ெசய்தால், என் ைடய

உயி க்ேக எதிராக ெசய்பவனாேவன், ம்

எனக் எதிராக இ ப் ர் என்றான். ௧௪
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பின் ேயாவாப்: நான் இப்ப உன்ேனா

ேபசி, தாமதிக்கமாட்ேடன் என் ெசால் ,

தன் ைடய ைகயிேல ன் ஈட் கைள

எ த் க்ெகாண் , அப்சேலாம் இன் ம்

கர்வா மரத்தின் ந விேல உயிேரா

ெதாங்கிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,அவ ைடய

மார்பிேல த்தினான். ௧௫ அப்ெபா

ேயாவாபின்ஆ தம்ஏந்தினவர்களானபத்

ரர்கள் அப்சேலாைமச் ழ்ந் அவைன

அ த் க் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௧௬

அப்ெபா ேயாவாப் எக்காளம் ஊதி

இரா வத்ைத நி த்தியதால், இரா வம்

இஸ்ரேவலர்கைளப்பின்ெதாடர்வைதவிட் த்

தி ம்பினார்கள். ௧௭அவர்கள்அப்சேலாைம

எ த் , அவைனக் காட் ள்ள ஒ

ெபரிய ழயிேல ேபாட் , அவன்ேமல் மகப்

ெபரிய கற் வியைலக் வித்தார்கள்;

இஸ்ரேவலர்கள்எல்ேலா ம்அவரவர் தங்கள்

க க் ஓ ப்ேபானார்கள். ௧௮அப்சேலாம்

உயிேரா இ க் ம்ேபா : என் ைடய

ெபயைர நிைனக்கச்ெசய் ம்ப யாக எனக்

மகன் இல்ைல என் ெசால் , ராஜாவின்

பள்ளத்தாக்கிேல தனக்ெகன் ஒ

ைண நி த்தி, அந்தத் க் த்

தன் ைடயெபயைர ட் னான்;அ இந்த

நாள்வைரக் ம்அப்சேலாம ன்அைடயாளம்

என் ெசால்லப்ப ம். ௧௯ சாேதாக்கின்

மகனான அகிமாஸ்: ெயேகாவா ராஜாைவ

அவர்க ைடயஎதிரிகளின்ைகக் விலக்கி
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நியாயம் ெசய்தார் என் ம் ெசய்திைய

அவ க் க் ெகாண் ேபாக, நான் ேவகமாக

ஓடட் ம் என்றான். ௨0 ேயாவாப் அவைன

ேநாக்கி: இன்ைறயதினம் ெசய்திையக்

ெகாண் ேபாகக் டா ; இன்ெனா நாளிேல

ெசய்திையக் ெகாண் ேபாகலாம்; ராஜாவின்

மகன் இறந்ததால், இன்ைறக் ெசய்திையக்

ெகாண் ேபாகேவண்டாம் என் ெசால் , ௨௧

ேயாவாப் ஷைய ேநாக்கி: ேபாய்,

பார்த்தைத ராஜா க் அறவிப்பாயாக

என்றான்; ஷ ேயாவாைப வணங்கி

ஓ னான். ௨௨ சாேதாக்கின் மகனானஅகிமாஸ்

இன் ம் ேயாவாைப ேநாக்கி: எப்ப யானா ம்

ஷயின் பின்பாக நா ம் ஓ கிேறன்

என் தி ம்பக் ேகட்டதற் , ேயாவாப்: என்

மகேன, ெசால் ம்ப உனக் நல்ல ெசய்தி

இல்லாதி க் ம்ேபா , ஓடேவண் ய

என்ன என்றான். ௨௩ அதற் அவன்:

எப்ப யானா ம் நான் ஓ ேவன் என்றான்;

அப்ெபா ேயாவாப்: ஓ என்றான்;

அப்ப ேய அகிமாஸ் சமெவளி நிலத்தின்

வழயாகஓ ஷக் ந்திப்ேபானான். ௨௪

தா உள் மற் ம் ெவளிவாச ன் ந வாக

உட்கார்ந்தி ந்தான்; இர காவலன் மதில்

வாச ன் ேமற் ைரயின்ேமல் நடந் ,

தன் ைடயகண்கைளஉயர்த்தி, இேதா, ஒ

மனிதன் தனிேய ஓ வ கிறைதப் பார்த் ,

௨௫ ப்பிட் ராஜா க் அறவித்தான்.

அப்ெபா ராஜா: அவன் ஒ வனாக
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வந்தால், அவ ைடய வாயிேல நல்ல

ெசய்தி இ க் ம் என்றான்; அவன் அ ேக

ஓ வ ம்ேபா , ௨௬ இர காவலன்,

ேவெறா வன் ஓ வ கிறைதப் பார்த் : அேதா

இன்ெனா மனிதன் தனிேய ஓ வ கிறான்

என் வாயிற்காவலைனக் ப்பிட் ச்

ெசான்னான்; அப்ெபா ராஜா: அவ ம்

நல்ல ெசய்தி ெகாண் வ கிறவன் என்றான்.

௨௭ ேம ம் இர காவலன்; ந்தினவ ைடய

ஓட்டம் சாேதாக்கின் மகன் அகிமா ைடய

ஓட்டம்ேபா க்கிற என் எனக் த்

ேதான் கிற என்றான்; அப்ெபா

ராஜா: அவன் நல்ல மனிதன்; அவன் நல்ல

ெசய்தி ெசால்ல வ கிறான் என்றான். ௨௮

அகிமாஸ் வந் ராஜாைவ ேநாக்கி: சமாதானம்

என் ெசால் , கங் ப் ற வி ந் ,

ராஜாைவவணங்கி, ராஜாவானஎன் ைடய

ஆண்டவ க் எதிராகத் தங்கள் ைககைள

எ த்த மனிதர்கைளஒப் க்ெகா த்தி க்கிற

உம் ைடய ேதவனான ெயேகாவா க்

ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக என்றான்.

௨௯ அப்ெபா ராஜா: வா பனான

அப்சேலாம் கமாக இ க்கிறானா என்

ேகட்டதற் , அகிமாஸ் ேயாவாப் ராஜாவின்

ேவைலக்காரைன ம் உம் ைடய

அ யாைன ம் அ ப் கிறேபா , ஒ

ெபரிய ழப்பம் இ ந்த ; ஆனா ம் அ

இன்னெதன் ெதரியா என்றான். ௩0

அப்ெபா ராஜா: அங்ேக ேபாய் நில்
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என்றான்; அவன் ஒ பக்கத்தில் ேபாய்

நின்றான். ௩௧இேதா, ஷ வந் : ராஜாவான

என் ைடயஆண்டவேன, நற்ெசய்தி, இன்

ெயேகாவா உமக் எதிராக எ ம்பின

எல்ேலாைடய ைகக் ம் உம்ைம விலக்கி

நியாயம் ெசய்தார் என்றான். ௩௨அப்ெபா

ராஜா ஷையப் பார்த் : வா பனான

அப்சேலாம் கமாக இ க்கிறானா என்

ேகட்டதற் , ஷ என்பவன்: அந்த

வா ப க் நடந்த ேபால, ராஜாவானஎன்

ஆண்டவ ைடயஎதிரிக க் ம், ங் ெசய்ய

உமக் விேராதமாக எ ம் கிற யாவ க் ம்

நடக்கட் ம் என்றான். ௩௩ அப்ெபா

ராஜா மக ம் கலங்கி, நகர வாச ன்

ேமல் ட் ற் ள் ஏற ப்ேபாய் அ தான்;

அவன் ஏற ப்ேபா ம்ேபா : என் மகனான

அப்சேலாேம, என் மகேன, என் மகனான

அப்சேலாேம, நான் உனக் ப் பதிலாக

இறந் ேபானால் நலமாயி க் ம்; அப்சேலாேம,

என் மகேன, என் மகேன, என் ெசால்

அ தான்.

௧௯

இேதா, ராஜா அப்சேலாம ற்காக

அ லம் கிறார் என் ேயாவா க்

அறவிக்கப்பட்ட . ௨ ராஜா தம் ைடய

மக க்காக மனேவதைனஅைடந்தி க்கிறார்

என் அன்ைறயதினம் இரா வத்தினர்

ேகள்விப்பட்டார்கள்; அதற்காக

அன்ைறயதினம் அந்த ெவற்ற

இரா வங்க க்ெகல்லாம் க்கமாக
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மாறன . ௩ த்தத்தில் பயந் ஓ கிறதினால்

ெவட்கப்பட் த் தி டைனப்ேபால, மக்கள்

அன்ைறயதினம் தி ட் த்தனமாக

பட்டணத்திற் ள் வந்தார்கள். ௪ ராஜா

தன் ைடய கத்ைத க்ெகாண் , ம க ம்

சத்தமாக: என் மகனான அப்சேலாேம,

அப்சேலாமாகிய என் மகேன, என் மகேனஎன்

அலற க்ெகாண் ந்தான். ௫ அப்ெபா

ேயாவாப் ட் ற் ள்ேள ராஜாவிடம்

ேபாய்: இன் உம் ைடய உயிைர ம்,

உம் ைடய மகன்கள், மகள்கள் மற் ம்

மைனவிகளின் உயிைர ம், உம் ைடய

ம மைனயாட் களின் உயிைர ம் பா காத்த

உம் ைடய ேபார் ரர்கள் எல்ேலா ைடய

கத்ைத ம் ெவட்கப்ப த்தி ர்; இன் ர்

உம்ைமப் பைகக்கிறவர்கைளேநசித் , உம்ைம

ேநசிக்கிக்கிறவர்கைளப் பைகக்கி ர்

என் விளங் கிற . ௬ தளபதிக ம்,

ரர்க ம் உமக் அற்பமானவர்கள் என்

இன் விளங்கச்ெசய்கி ர்; அப்சேலாம்

உயிேரா ந் , நாங்கள் அைனவ ம்

இன் இறந் ேபானால், அப்ெபா

உம் ைடய பார்ைவக் நலமாக இ க் ம்

என் இன் அற ந் ெகாண்ேடன். ௭

இப்ேபா ம் எ ந் ெவளிேய வந் ,

உம் ைடய ரர்கேளா அன்பாகப் ேப ம்; ர்

ெவளிேய வராம ந்தால், இன் இர

ஒ வ ம் உம்ேமா தங்கியி ப்பதில்ைல

என் ெயேகாவாேமல் ஆைணயி கிேறன்;
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அப்ெபா உம் ைடய சி வய தல்

இ வைரக் ம் உமக் நடந்த எல்லாத்

ைமையவிட,அ உமக் அதிகத் ைமயாக

இ க் ம் என்றான். ௮ அப்ெபா

ராஜா எ ந் ேபாய், நகரவாச ல்

உட்கார்ந்தான்; இேதா, ராஜா நகரவாச ல்

உட்கார்ந்தி க்கிறார் என் எல்லா

மக்க க் ம்அறவிக்கப்பட்டேபா , மக்கள்

எல்ேலா ம் ராஜா க் ன்பாகவந்தார்கள்;

இஸ்ரேவலர்கேளா தங்க ைடய க க்

ஓ ப்ேபானார்கள். ௯ இஸ்ரேவ ைடய

எல்லா ேகாத்திரங்களி ள்ள எல்லா

மக்க க் ள் ம் வாக் வாதம் உண்டாகி,

அவர்கள்: ராஜா நம் ைடய எதிரிகளின்

ைகக் நம்ைம விலக்கிவிட்டார், அவர்தான்

ெப ஸ்தர்களின்ைகக் நம்ைமபா காத்தார்;

இப்ேபாேதா அப்சேலாமடம் தப்பிக்க,

ேதசத்ைதவிட் ஓ ப்ேபானார். ௧0 நமக்

ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்ட

அப்சேலாம் த்தத்திேல இறந்தான்;

இப்ேபா ம் ராஜாைவத் தி ம்ப

அைழத் வராமல் ங்கள் ம்மாயி க்கிற

என்ன என் ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௧௧ இப்ப இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

ேபசிக்ெகாண் க்கிறைத, ராஜா இ க்கிற

ட் ல் அவன் ேகள்விப்பட்டப யால்,

தா ராஜா சாேதாக் அபியத்தார் என் ம்

ஆசாரியர்களிடத்திற் ஆள் அ ப்பி,

ங்கள் தாவின் ப்பர்கேளா ேபசி:
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ராஜாைவத் தம் ைடய ட் ற் த் தி ம்ப

அைழத் வர ங்கள் மற்றவர்க க் ப்

பின்ேன ேபாகிற என்ன? ௧௨ ங்கள்

என் ைடய சேகாதரர்கள், ங்கள் என் ைடய

எ ம் ம் என் ைடய சைத மானவர்கள்

அல்லேவா?; ராஜாைவத் தி ம்பஅைழத் வர

ங்கள் கைடசியாக இ க்கிற என்னஎன்

ெசால் ங்கள். ௧௩ ங்கள் அமாசாைவ ம்

ேநாக்கி: என் ைடய எ ம் ம் என் ைடய

சைத ம் அல்லேவா? ேயாவா க் ப்

பதிலாக எந்த நா ம் எனக் ன்பாகப்

பைடத்தைலவனாக இல்லாவிட்டால்,

ேதவன் அதற் ச் சரியாக ம் அதற்

அதிகமாக ம் எனக் ச் ெசய்யட் ம் என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௪இப்ப ேய தாவின்

எல்லா மனிதர்க ைடய இ தயத்ைத ம்

ஒ மனித ைடய இ தயத்ைதப்ேபால்

இணங்கச்ெசய்ததால், அவர்கள் ராஜா க் : ர்

உம் ைடயஎல்லாமனிதர்கேளா ம் தி ம்பி

வா ம் என் ெசால் அ ப்பினார்கள். ௧௫

ராஜா தி ம்ப வ கிறதற் ேயார்தான்வைர

வந்தேபா , தா மனிதர்கள் ராஜா க்

எதிராகப்ேபாய், ராஜாைவ ேயார்தாைனக்

கடக்கச்ெசய்த கில்கால்வைரவந்தார்கள். ௧௬

ப ரிம் ஊைரச்ேசர்ந்த ெபன்ய னியனான

ேகராவின் மகன் ேமயி ம் விைரந் ,

தா மனிதர்கேளா தா ராஜா க்

எதிராகப்ேபானான். ௧௭அவேனா ெபன்ய ன்

மனிதர்கள் ஆயிரம்ேப ம், ச ன் ட் ன்
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ேவைலக்காரனான பா ம், அவேனா

அவ ைடய பதிைனந் மகன்க ம்,

அவ ைடய இ ப ேவைலக்காரர்க ம்

இ ந்தார்கள்;அவர்கள் ராஜா க் ன்பாக

ேயார்தாைன ேவகமாகக் கடந் ேபானார்கள்.

௧௮ அவர்கள் ராஜாவின் ம்பத்தினைர

இக்கைரக் ெகாண் வந் ேசர்க்க ம், அவன்

வி ம் ம் காரியத்திற் உதவ ம், ஒ பட

இக்கைரக் வந்த ;அப்ெபா ேகராவின்

மகனான ேமயி ேயார்தாைனக் கடக்கப்ேபாகிற

ராஜா க் ன்பாகத் தாழவி ந் , ௧௯

ராஜாைவப் பார்த் : என் ைடய

ஆண்டவன் என் ைடய அக்கிரமத்ைத

என்ேமல் மத்தாம ம், ராஜாவான

என் ைடயஆண்டவன்எ சேலம ந்

றப்பட் வ கிற நாளிேல, உம அ யான்

ெசய்த ேராகத்ைத ராஜா நிைனக்காம ம்,

தம் ைடய மனதில் ைவக்காம ம்

இ க்கட் ம். ௨0 உம அ யானான நான்

பாவம்ெசய்ேதன் என் அற ந்தி க்கிேறன்;

இப்ேபா ம், இேதா, ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவ க் எதிராக வ வதற் ,

ேயாேசப்பின் ம்பத்தார்கள் அைனவைர ம்

நான் இன் ந்தி வந்ேதன் என்றான். ௨௧

அப்ெபா ெச யாவின் மகனானஅபிசாய்

பதிலாக: ெயேகாவாஅபிேஷகம்ெசய்தவைரச்

ேமயி சபித்ததால், அவைன அதற்காகக்

ெகால்லேவண்டாமா என்றான். ௨௨ அதற்

தா : ெச யாவின் மகன்கேள, இன்
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ங்கள் எனக் எதிரிகளாவதற் , எனக் ம்

உங்க க் ம் என்ன? இன் இஸ்ரேவ ல்

ஒ வன் ெகால்லப்படலாமா? இன் நான்

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாேனன் என்

எனக் த் ெதரியாதா என் ெசால் , ௨௩ ராஜா

ேமயிையப் பார்த் : இறப்பதில்ைலஎன்

அவ க் ஆைணயிட்டான். ௨௪ ச ன்

மகனான ேமவிேபாேசத் ம் ராஜா க்

எதிர்ெகாண் வந்தான்; ராஜா ேபான

நாள் தல் அவன் சமாதானத்ேதா

தி ம்பிவ கிற நாள்வைரஅவன் தன் ைடய

கால்கைளச் த்தம் ெசய்ய ம் இல்ைல,

தன் ைடய தா ையச் சவரம் ெசய்ய ம்

இல்ைல; தன் ைடய ஆைடகைள

ெவ க்க ம ல்ைல இல்ைல. ௨௫ அவன்

எ சேலம ந் ராஜா க் எதிராக

வ கிறேபா , ராஜா அவைனப் பார்த் :

ேமவிேபாேசத்ேத, என்ேனா வராமற்ேபான

என்னஎன் ேகட்டான். ௨௬அதற் அவன்:

ராஜாவான என் ைடய ஆண்டவேன,

என் ைடய ேவைலக்காரன் என்ைனேமாசம்

ேபாக்கினான்; உம அ யானான நான்

டவனானப யால், ஒ க ைதயின்ேமல்

ேசணம்ைவத் அதின்ேமல் ஏற , ராஜாேவா

ேபாகிேறன் என் அ ேயன் ெசான்ேனன்.

௨௭ அவன் ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவனிடம் உம அ யான்ேமல் ண்பழ

ெசான்னான்; ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவேனா ேதவ ைடய தைனப்ேபால
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இ க்கிறார்; உம பார்ைவக் நலமாகத்

ேதான் கிறப ெசய் ம். ௨௮ ராஜாவான

என் ைடய ஆண்டவ க் ன்பாக

என் ைடய தகப்பன் ட்டார்கள் எல்ேலா ம்

மரணத்திற் ஏ வாயி ந்தார்கேள தவிர,

மற்றப்ப அல்ல;ஆனா ம்உம பந்தியிேல

சாப்பி கிறவர்கேளா உம அ ேயைன

ைவத் ர்; இன் ம் நான் ராஜாவினிடத்தில்

ைறயிட, இனி எனக் என்ன நியாயம்

இ க்கிற என்றான். ௨௯அப்ெபா ராஜா

அவைனப் பார்த் : உன் ைடய காரியத்ைதக்

ற த் அதிகமாகஏன் ேபசேவண் ம்? ம்

பா ம் நிலத்ைதப் பங்கிட் க்ெகாள் ங்கள்

என் நான் ெசால் கிேறன் என்றான். ௩0

அதற் ேமவிேபாேசத் ராஜாைவப்

பார்த் : ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவன் சமாதானத்ேதா தம் ைடய

ட் ற் வந்தி க் ம்ேபா , அவேன

எல்லாவற்ைற ம் எ த் க்ெகாள்ளட் ம்

என்றான். ௩௧ ேலயாத்தியனான

பர்சிலாயி ம் ேராகி ம ந் வந் ,

ேயார்தான்வைர ராஜாைவ வழய ப்ப,

அவேனா ேயார்தானின் ைற கம்வைர

கடந் வந்தான். ௩௨ பர்சிலா எண்ப

வய தியவனாக இ ந்தான்; ராஜா

மகனா ம ேல தங்கியி க் ம்வைரஅவைனப்

பராமரித் வந்தான்; அவன் மகப்ெபரிய

ெசல்வந்தனாக இ ந்தான். ௩௩ ராஜா

பர்சிலாயிையப் பார்த் : என்ேனா வா,
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எ சேலம ேலஉன்ைனஎன்னிடத்திேலைவத்

பராமரிப்ேபன் என்றான். ௩௪ பர்சிலாயி

ராஜாைவப் பார்த் : நான் ராஜாேவா

எ சேலம ற் வ வதற் , நான் இன் ம்

உயிேரா க் ம் ஆ சின் நாட்கள் எவ்வள ?

௩௫இப்ெபா நான் எண்ப வய ள்ளவன்;

இனி நலமான இன்னெதன் ம்,

ைமயான இன்னெதன் ம் எனக் த்

ெதரி ேமா? சாப்பி கிற ம் க்கிற ம்

உம அ ேய க் சியாக இ க் ேமா?

பாடகர்கள் பாடகிக ைடய சத்தத்ைதஇனிக்

ேகட்கக் ேமா? உம அ ேயனான நான்

இனி ராஜாவான என் ஆண்டவ க் ப்

பாரமாயி க்கேவண் ய என்ன? ௩௬

அ ேயன் ெகாஞ்ச ரம் ேயார்தான்வைர

ராஜாேவா வ ேவன்; அதற் ராஜா

இவ்வள ெபரிய உபகாரத்ைத எனக் ச்

ெசய்யேவண் ய என்ன? ௩௭ நான்

என் ைடயஊரிேலஇறந் , என் ைடயதாய்

தகப்பன்மார்க ைடய கல்லைறயில்

அடக்கம்ெசய் ம்ப , உம அ யான்

தி ம்பிப்ேபாகட் ம்;ஆனா ம், இேதா, உம

அ யானான கிம்காம், ராஜாவான என் ைடய

ஆண்டவேனா வ வான்; உம் ைடய

பார்ைவக் நலமானப அவ க் ச் ெசய் ம்

என்றான். ௩௮அப்ெபா ராஜா: கிம்காம்

என்ேனா வரட் ம்; உன் ைடய பார்ைவக்

நலமானப ேய நான் அவ க் ெசய் ,

என்னிடத்தில் ேகட் க்ெகாள்வைதெயல்லாம்



2 சா ேவல் 1363

நான் உனக் ச் ெசய்ேவன் என்றான். ௩௯

மக்கள் எல்ேலா ம் ேயார்தாைனக் கடந்தேபா ,

ராஜா பர்சிலாயிைய த்தம ட் அவைன

ஆ ர்வதித் , தா ம் கடந் ேபானான்;

அவேனா தன் ைடய இடத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபாய்விட்டான். ௪0 ராஜா கடந் ,

கில்கால்வைர ேபானான்; கிம்காம் அவேனா

வந்தான்; தாவின்இரா வம்அைனத் ம்,

இஸ்ரேவ ல் பாதி இரா வங்க ம்,

ராஜாைவஇக்கைரக் அைழத் வந்தபின் ,

௪௧இேதா, இஸ்ரேவல்மனிதர்கள்எல்ேலா ம்

ராஜாவினிடம் வந் , ராஜாைவப் பார்த் :

எங்க ைடய சேகாதரர்களான தா

மனிதர்கள் தி ட் த்தனமாக உம்ைம

அைழத் வந் , ராஜாைவ ம், அவர்

ட்டாைர ம், அவேரா இ க்கிற

தா தின் மனிதர்கள் அைனவைர ம்,

ேயார்தான் நதிையக் கடக்கச்ெசய்த

என்ன என்றார்கள். ௪௨ அப்ெபா

தா மனிதர்கள் எல்ேலா ம் இஸ்ரேவல்

மனிதர்க க் பதிலாக: ராஜா எங்கைளச்

ேசர்ந்தவரானப யால் இைதச் ெசய்ேதாம்;

இதற்காக ங்கள் ேகாபப்ப வ என்ன?

நாங்கள் ராஜாவின் ைகயிேல ஏதாகி ம்

வாங்கி சாப்பிட்ேடாமா? எங்க க் ப்

பரி ெகா க்கப்பட்டதா? என்றார்கள். ௪௩

இஸ்ரேவல் மனிதர்கேளா தா மனிதர்க க்

பதிலாக: ராஜாவிடம் எங்க க் ப் பத் ப்பங்

இ க்கிற ; உங்கைளவிட எங்க க்
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தா திடம்அதிக உரிைமஉண் ; பின்ேனஏன்

எங்கைளஅற்பமாக நிைனத் ர்கள்; எங்கள்

ராஜாைவத் தி ம்ப அைழத் வரேவண் ம்

என் ந்திச் ெசான்னவர்கள் நாங்கள்

அல்லவாஎன்றார்கள்;ஆனா ம்இஸ்ரேவல்

மனிதர்களின் ேபச்ைசவிட தா மனிதர்களின்

ேபச் ெபலத்த .

௨0

அப்ெபா ெபன்ய ன் மனிதனான

பிக்கிரியின் மகனான ேசபா என் ம்

ெபய ள்ள பிரச்சிைனக் ரிய மனிதன்

ஒ வன் தற்ெசயலாக அங்ேக இ ந்தான்;

அவன் எக்காளம்ஊதி: எங்க க் தா திடம்

பங் ம் இல்ைல, ஈசாயின் மகனிடம்

எங்க க் ச் தந்தர ம் இல்ைல;

இஸ்ரேவலர்கேள, ங்கள் அவரவர் தங்கள்

க க் ப் ேபாய்வி ங்கள் என்றான்.

௨ அப்ெபா இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்

எல்ேலா ம் தா ைதவிட் ப் பிரிந் ,

பிக்கிரியின் மகனான ேசபாைவப்

பின்பற்ற ப் ேபானார்கள்; ேயார்தான்

ெதாடங்கி எ சேலம் வைர ள்ள

தா மனிதர்கள் தங்கள் ராஜாைவச்

சார்ந்தி ந்தார்கள். ௩தா எ சேலம ள்ள

தன் ைடய ட் ற் வந்தேபா ,

ட்ைடக்காக்க ராஜா ைவத் ப்ேபான

பத் ம மைனயாட் கைள ம்

வரவைழத் , அவர்கைள ஒ காவல்

ட் ேல ைவத் ப் பராமரித்தான்;

அதன்பின் அவர்களிடம் அவன் உற
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ைவத் க்ெகாள்ளவில்ைல; அப்ப ேய

அவர்கள் மரணமைடகிற நாட்கள்வைர

அைடக்கப்பட் , உயிேரா க்கிற

நாட்கெளல்லாம் விதைவகைளப்ேபால

இ ந்தார்கள். ௪ பின் ராஜா அமாசாைவப்

பார்த் : தா மனிதர்கைள ன்

நாட்க க் ள்ேள என்னிடம் வரவைழத் ,

ம் வந் இ க்கேவண் ம் என்றான்.

௫ அப்ெபா அமாசா: தாைவ

அைழப்பதற்காக ேபாய், தனக் க் ற த்த

காலத்தில் வராமல் தாமதித்தான். ௬

அப்ெபா தா அபிசாையப் பார்த் :

அப்சேலாைமவிட பிக்கிரியின் மகனான ேசபா,

இப்ெபா நமக் ங் ெசய்வான்;

அவன் பா காப்பான பட்டணங்க க்

வந்தைடந் , நம் ைடய கண்க க் த்

தப்பிப்ேபாகாதப , உன் எஜமா ைடய

ரர்கைளஅைழத் க்ெகாண் ,அவைனப்

பின்ெதாடர்ந் ேபா என்றான். ௭அப்ப ேய

ேயாவாபின் மனிதர்க ம், கிேரத்தியர்க ம்

பிேலத்தியர்க ம், எல்லா வ ைமயான

ரர்க ம்அவ க் ப்பின்பாகப் றப்பட் ,

பிக்கிரியின் மகனான ேசபாைவப்

பின்ெதாடர்வதற் எ சேலம ந்

ேபானார்கள். ௮ அவர்கள் கிபிேயானின்

பக்கத்தில் இ க்கிற ெபரிய பாைற அ கில்

வந்தேபா , அமாசா அவர்க க்

எதிராக வந்தான்; ேயாவாேபா, தான்

அணிந் ெகாண் க்கிற தன் ைடய
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சட்ைடயின்ேமல் ஒ வாைரக் கட் யி ந்தான்;

அதில் உைறேயா ஒ பட்டயம் அவன்

இ ப்பில் ெதாங்கின ;அவன் றப்ப ம்ேபா

அ வி ந்த . ௯ அப்ெபா ேயாவாப்

அமாசாைவப் பார்த் : என் ைடய

சேகாதரேன, கமாக இ க்கிறாயா என்

ெசால் , அமாசாைவ த்தம்ெசய் ம்ப ,

தன் ைடய வல ைகயினால் அவன்

தா ையப் பி த் , ௧0 தன் ைடய

ைகயி க்கிற பட்டயத்திற் அமாசா

எச்சரிக்ைகயாக இல்லாம ந்தேபா ,

ேயாவாப் அவைன அவ ைடய டல்கள்

தைரயிேல வி ம்ப , அதினால்

வயிற்ற ேல ஒேர த்தாக த்தினான்;

அவன் இறந் ேபானான்; அப்ெபா

ேயாவா ம் அவ ைடய சேகாதரனான

அபிசா ம் பிக்கிரியின் மகனான ேசபாைவப்

பின்ெதாடர்ந்தார்கள். ௧௧ ேயாவா ைடய

வா பர்களில் ஒ வன் இறந்தவன்அ கில்

நின் , ேயாவாபின்ேமல் பிரியப்ப கிறவன்

எவேனா, தா ைதஆதரிக்கிறவன் எவேனா,

அவன் ேயாவாைபப் பின்பற்ற ப்ேபாகட் ம்

என்றான். ௧௨அமாசா ந வழயில் இரத்தத்திேல

ரண் கிடந்தப யால், மக்கள் எல்ேலா ம்

அங்ேகேய நிற்பைதஅவன் கண் , அமாசாைவ

வழயி ந் வய ேலஇ த் ப்ேபாட்டான்;

அவன் அ கில் வ கிறவர்கள் எல்ேலா ம்

அங்ேகேய நிற்பைதக் கண் , ஒ ஆைடைய

அவன்ேமல் ேபாட்டான். ௧௩ அவன்
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வழயி ந் எ த் ப்ேபாடப்பட்ட பின் ,

எல்ேலா ம் கடந் , பிக்கிரியின் மகனான

ேசபாைவப் பின்ெதாடர, ேயாவா க் ப்

பின்ேனெசன்றார்கள். ௧௪அவன் இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்கைளெயல்லாம் ற்ற ,

ெபத்மாக்காவானஆேபல்வைர ம், ேப ம ன்

கைடசிவைரயி ம் வந்தி ந்தான்; அந்த

இடத்தார்க ம் , தாங்க ம்அவ க் ப்

பின்ெசன்றார்கள். ௧௫ அவர்கள் ேபாய்

ெபத்மாக்காவான ஆேப ேல அவைன

ற் ைகயிட் , பட்டணத்திற் ள் ேபாகத்

தைடச் வர்கைளக் கட் னார்கள்;

ேயாவாேபா இ க்கிறஇரா வத்தினர்கள்

எல்ேலா ம் மதிைலவிழச்ெசய் ம்ப அழ க்க

யற்சிெசய்தார்கள். ௧௬ அப்ெபா

த்தி ள்ள ஒ ெபண் பட்டணத்தி ந்

சத்தம ட் : ேக ங்கள், ேக ங்கள்; நான்

ேயாவாேபா ேபசேவண் ம்;அவைரஇங்ேக

அ கில் வரச்ெசால் ங்கள் என்றாள். ௧௭

அவன்அவ க் அ கில் வந்தேபா , அந்தப்

ெபண்: ர்தானா ேயாவாப் என் ேகட்டாள்;

அவன் நான்தான் என்றான்; அப்ெபா ,

அவள்அவைனப் பார்த் : உம அ யாளின்

வார்த்ைதகைளக் ேக ம் என்றாள்; அவன்:

ேகட்கிேறன் என்றான். ௧௮அப்ெபா அவள்:

ற்காலத் மக்கள்ஆேப ேலவிசாரித்தால்

வழக் த் ம் என்பார்கள். ௧௯இஸ்ரேவ ேல

நான் சமாதான ம் உண்ைம ள்ளவளாக

இ க் ம்ேபா , ர் இஸ்ரேவ ேல தாய்
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பட்டணமாகஇ க்கிறைதஅழ க்கேவண் ம்

என் பார்க்கி ேரா? ர் ெயேகாவா ைடய

தந்திரத்ைத வி ங்கேவண் ய என்ன

என்றாள். ௨0 ேயாவாப் ம ெமாழயாக:

வி ங்கேவண் ம்அழ க்கேவண் ம் என்கிற

ஆைசஎனக் ெவ ரமாகஇ க்கட் ம். ௨௧

காரியம் அப்ப யல்ல; பிக்கிரியின் மகனான

ேசபா என் ம் ெபய ள்ள எப்பிரா ம்

மைலைய ேசர்ந்தவனாக இ க்கிற ஒ

மனிதன், ராஜாவானதா க் விேராதமாகத்

தன் ைடய ைகைய ஓங்கினான்;

அவைனமட் ம் ஒப் க்ெகா ங்கள்;

அப்ெபா பட்டணத்ைதவிட் ப் ேபாேவன்

என்றான். அப்ெபா அந்தப் ெபண்

ேயாவாைபப் பார்த் : இேதா, அவ ைடய

தைல மதி ன்ேம ந் உம்மடத்திேல

ேபாடப்ப ம் என் ெசால் , ௨௨ அவள்

மக்களிடத்தில் ேபாய் த்தியாகப் ேபசியதால்,

அவர்கள் பிக்கிரியின் மகனான ேசபாவின்

தைலையெவட் , ேயாவாபிடம் ேபாட்டார்கள்;

அப்ெபா அவன் எக்காளம் ஊதினான்;

எல்ேலா ம் பட்டணத்ைதவிட் க் கைலந் ,

தங்கள் க க் ப் றப்பட் ப்ேபானார்கள்;

ேயாவா ம் ராஜாவிடம் ேபா ம்ப

எ சேலம ற் த் தி ம்பினான். ௨௩

ேயாவாப் இஸ்ரேவ ைடய எல்லா

இரா வத்தின்ேம ம், ேயாய்தாவின்

மகனான ெபனாயா கிேரத்தியர்கள்ேம ம்

பிேலத்தியர்கள்ேம ம் தைலவராக
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இ ந்தார்கள். ௨௪ அேதாராம் க னமாக

ேவைல வாங் கிறவ ம், அகி தின்

மகனான ேயாசபாத் மந்திரி ம், ௨௫ ேசவா

எ த்தாளனாக ம், சாேதாக் ம் அபியத்தா ம்

ஆசாரியர்க மாக ம் இ ந்தார்கள்.

௨௬ ய ரியனான ஈரா ம் தா க்

தலைமச்சராக இ ந்தான்.

௨௧

தா தின் நாட்களில் ன்

வ டங்கள் ராத பஞ்சம் உண்டாயி ந்த ;

அப்ெபா தா ெயேகாவா ைடய

கத்ைதத் ேத னான். ெயேகாவா:

கிபிேயானியர்கைளக் ெகான் ேபாட்ட

ச க்காக ம், இரத்தப்பிரியரான

அவன் ம்பத்தா க்காக ம் இ

உண்டான என்றார். ௨ அப்ெபா

ராஜா: கிபிேயானியர்கைள அைழத்தான்;

கிபிேயானியர்கேளா, இஸ்ரேவல் மக்களாக

இல்லாமல் எேமாரியர்களில் தியாக

இ ந்தவர்கள்; அவர்க க் இஸ்ரேவல்

மக்கள்ஆைணயிட் ந் ம், ச ல் இஸ்ரேவல்

மக்க க்காக ம், தா க்காக ம் காண்பித்த

ைவராக்கியத்தினால் அவர்கைள

ெவட்ட வைகேத னான். ௩ ஆைகயால்

தா கிபிேயானியர்கைளப் பார்த் :

நான் உங்க க் ச் ெசய்யேவண் ய

என்ன? ெயேகாவா ைடய

நன்ைமகைள ம் வாக் த்தத்தங்கைள ம்

தந்திரத் க்ெகாண் க்கிற அவ ைடய

மக்கைள ங்கள் ஆ ர்வதிக் ம்ப , நான்
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ெசய்யேவண் ய பரிகாரம் என்ன என்

ேகட்டான். ௪அப்ெபா கிபிேயானியர்கள்

அவைனப் பார்த் : ச ேலா ம் அவன்

ம்பத்தார்கேளா ம் எங்க க் இ க்கிற

காரியத்திற்காக எங்க க் ெவள்ளி ம்

ெபான் ம் ேதைவயில்ைல; இஸ்ரேவ ல்

ஒ வைனக் ெகான் ேபாடேவண் ம்

என்ப ம் எங்க ைடய வி ப்பம் இல்ைல

என்றார்கள். அப்ெபா அவன்:

அப்ப யானால், நான் உங்க க் என்ன

ெசய்யேவண் ம் என் ெசால் கி ர்கள்

என் ேகட்டான். ௫ அவர்கள் ராஜாைவ

ேநாக்கி: நாங்கள் இஸ்ரேவ ன்எல்ைலகளில்

எங் ம் இல்லாதப , அழ ந் ேபாக எவன்

எங்கைளஅழ த் எங்க க் த் ங் ெசய்ய

நிைனத்தாேனா, ௬அவன் மகன்களில் ஏ ேபர்

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாண்ட ச ன்

ஊரான கிபியாவிேல நாங்கள் அவர்கைளக்

கர்த்த க்ெகன் க்கில்ேபாட, எங்க க்

ஒப் க்ெகா க்கப்படேவண் ம் என்றார்கள்.

நான் அவர்கைள ஒப் க்ெகா ப்ேபன்

என் ராஜா ெசான்னான். ௭ ஆனா ம்

தா ம் ச ன் மகனான ேயானத்தா ம்

ெயேகாவா க் ெசய் ெகாண்ட

ஆைணக்காக, ராஜா ச ன் மகனான

ேயானத்தானின் மகன் ேமவிேபாேசத்ைதத்

தப்பவிட் , ௮ ஆயாவின் மகளான

ரிஸ்பாள் ச க் ப் ெபற்ற அவ ைடய

இரண் மகன்களான அர்ேமானிைய ம்,
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ேமவிேபாேசத்ைத ம், ச ன் மகள்களான

ேமரப் ேமேகாலாத்தியனான பர்சிலாயியின்

மகனானஆதரிேய க் ப் ெபற்றஅவ ைடய

ஐந் மகன்கைள ம் பி த் , ௯அவர்கைளக்

கிபிேயானியர்கள் ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தான்;

அவர்கைளக் ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்

மைலயின்ேமல் க்கில்ேபாட்டார்கள்;

அப்ப ேயஅவர்கள் ஏ ேபர்க ம் ஒன்றாக

இறந்தார்கள்; வாற்ேகா ைம அ ப்

வங் கிற அ ப் க்காலத்தின் ஆரம்ப

நாட்களிேலஅவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧0

அப்ெபா ஆயாவின் மகளான ரிஸ்பாள்

சணல் ல் ணிைய எ த் க்ெகாண் ேபாய்,

அைதப் பாைறயின்ேமல் விரித் ,

அ ப் நாட்களின் ஆரம்பம் தல்

வானத்தி ந் அவர்கள்ேமல்

மைழெபய் ம்வைர பக ல் ஆகாயத் ப்

பறைவகேளா இரவில் காட் ம கங்கேளா

அந்த உடல்கைளத் ெதாந்தர ெசய்யாதப

பார்த் வந்தாள். ௧௧ ஆயாவின் மகளான

ரிஸ்பாள் என் ம் ச ன் ம மைனயாட்

ெசய்த தா க் அறவிக்கப்பட்டேபா , ௧௨

தா ேபாய், ெப ஸ்தர்கள் கில்ேபாவாவிேல

ச ைலெவட் னேபா , ெபத்சானின் தியிேல

க்கிப்ேபாடப்பட்ட ம், ேலயாத்தி ள்ள

யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள் அங்ேக ேபாய்த்

தி ட் த்தனமாகக் ெகாண் வந்த மான

ச ன் எ ம் கைள ம், அவ ைடய

மகனான ேயானத்தானின் எ ம் கைள ம்,
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அவர்களிடத்தி ந் எ த் ,

௧௩ அங்ேக இ ந் அைவகைளக்

ெகாண் வந் , க்கிப்ேபாடப்பட்டவர்களின்

எ ம் கைள ம் அைவகேளா ேசர்த் ,

௧௪ ச ன் எ ம் கைள ம் அவன்

மகனான ேயானத்தானின் எ ம் கைள ம்,

ெபன்ய ன் ேதசத் ேசலா ஊரி க்கிற

அவ ைடய தகப்பனான சின்

கல்லைறயில் அடக்கம்ெசய்தான்; ராஜா

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம் ெசய்தார்கள்;

அதற் ப்பின் ேதவன் ேதசத்திற்காகச்

ெசய்யப்பட்ட ேவண் தைலக் ேகட்டார். ௧௫

பின் ெப ஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கள்ேமல்

த்தம்ெசய்தார்கள்; அப்ெபா தா ம்

அவேனா அவ ைடயஇரா வ ம் ேபாய்,

ெப ஸ்தர்கேளா த்தம்ெசய்தார்கள்; தா

கைளத் ப்ேபானான். ௧௬ அப்ெபா

ந் ேசக்கல் நிைற ெவண்கலமான

ஈட் ையப் பி க்கிறவ ம், பட்டயத்ைத

கட் க்ெகாண்டவ மான இஸ்பிெபேனாப்

என் ம் இராட்சத சந்ததியர்களில் ஒ வன்

தா ைத ெவட்டேவண் ம் என் இ ந்தான்.

௧௭ெச யாவின் மகனானஅபிசாய் ராஜா க்

உதவியாக வந் , ெப ஸ்தியைன ெவட் க்

ெகான் ேபாட்டான். அப்ெபா தா தின்

மனிதர்கள்: இஸ்ரேவ ன் விளக்

அைணந் ேபாகாதப , ர் இனி எங்கேளா

த்தத்திற் ப் றப்படேவண்டாம் என்

அவ க் ஆைணயிட் ச் ெசான்னார்கள். ௧௮
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அதற் ப்பின் ெப ஸ்தேரா தி ம்ப ம்

ேகாபிேல த்தம்நடந்த ; ஊசாத்தியனாகிய

சிப்ெபக்காய் இராட்சத சந்ததியான சாப்ைப

ெவட் ப்ேபாட்டான். ௧௯ ெப ஸ்தர்கேளா

இன் ம் ேவெறா த்தம் ேகாபிேல

உண்டானேபா , யாெரெயார்கிம ன் மகனான

எல்க்கானான்என் ம் ெபத்ெலேகமயன்காத்

ஊைரச்ேசர்ந்த ேகா யாத்தின் சேகாதரைன

ெவட் னான்;அவ ைடயஈட் க் கம்பான

ெநய்கிறவர்களின் தறமரம்ேபால ெபரிதாக

இ ந்த . ௨0 இன் ம் ஒ த்தம் காத்

ஊரிேல நடந்தேபா , அங்ேக உயரமான ஒ

மனிதன் இ ந்தான்; அவன் ைககளில் ஆ

ஆ விரல்க ம் அவன் கால்களில் ஆ

ஆ விரல்க ம், ஆக இ பத் நான்

விரல்க ள்ளவன்; இவ ம் இராட்சத

பிறவியாக இ ந் , ௨௧ இஸ்ரேவலர்கைளச்

சபித்தான்; தா தின் சேகாதரனான

ேமயாவின் மகனான ேயானத்தான்அவைன

ெவட் னான். ௨௨ இந்த நான் ேபர்க ம்

காத் ரிேல இராட்சத க் ப் பிறந்தவர்கள்;

இவர்கள் தா தின் ைகயினா ம் அவன்

ரர்களின்ைகயினா ம் இறந்தார்கள்.

௨௨

ெயேகாவா தா ைத அவ ைடய

எல்லா எதிரிகளின் ைகக் ம், ச ன்

ைகக் ம், விலக்கி வி வித்தேபா , அவன்

ெயேகாவா க் ன்பாகப் பா ன

பாட் : ௨ “ெயேகாவா என் ைடய

கன்மைல ம், என் ைடய ேகாட்ைட ம்,
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என் ைடய இரட்சக மானவர். ௩ ேதவன்

நான் நம்பியி க்கிற கன்மைல ம்,

என் ைடய ேகடக ம், என் ைடய

பா காப்பின் ெகாம் ம், என் ைடய உயர்ந்த

அைடக்கல ம், என் ைடய இ ப்பிட ம்,

என் ைடய இரட்சக மானவர்; என்ைனத்

ன்பத்திற் விலக்கி இரட்சிக்கிறவர்அவேர. ௪

திக் க் காரணரான ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிக் ப்பி ேவன்; அதனால்

என் ைடய எதிரிக க் விலக்கி

இரட்சிக்கப்ப ேவன். ௫ மரண அைலகள்

என்ைனச் ழ்ந் ெகாண் , பயனற்ற

ெவள்ளப்ெப க் என்ைனப் பயப்ப த்தின .

௬ பாதாளக் கட் கள் என்ைனச் ழ்ந்

ெகாண்ட ; மரணக்கண்ணிகள் என்ேமல்

வி ந்த . (Sheol h7585) ௭ எனக் உண்டான

ெந க்கத்திேல ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பிட் , என் ைடய ேதவைன ேநாக்கிக்

ப்பிட்ேடன்; தம ஆலயத்தி ந்

என் ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; என் ைடய

ப்பி தல் அவர் ெசவிகளில் வி ந்த . ௮

அப்ெபா ம அைசந் அதிர்ந்த ;

அவர் ேகாபங்ெகாண்டதால் வானத்தின்

அஸ்திபாரங்கள் ங்கி அைசந்த .

௯ அவர் நாசியி ந் ைக வந்த ,

அவர் வாயி ந் ஒளி ம் அக்கினி

றப்பட்ட , அதனால் ப்பற்ற க்ெகாண்ட .

௧0வானங்கைளத் தாழ்த்தி இறங்கினார்; அவர்

பாதங்களின் ழ் காரி ள் இ ந்த . ௧௧
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ேக னின்ேமல் ஏற ேவகமாகப் பறந்

ெசன்றார். காற்ற ன் இறக்ைககளின்ேமல்

காட்சியளித்தார். ௧௨ வானத் ேமகங்களில்

ய தண் ர்களின் இ ைளத் தம்ைமச்

ற்ற ம் இ க் ம் டாரமாக்கினார். ௧௩

அவ க் ன்பாக இ ந்த ம ன்ன னால்

ெந ப் த்தழ ம் எரிந்த . ௧௪ ெயேகாவா

வானத்தி ந் இ ையப்ேபால ழங்கி,

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன் தம

சத்தத்ைதத் ெதானிக்கச் ெசய்தார். ௧௫அவர்

அம் கைள எய் , அவர்கைளச் சிதற த் ,

ம ன்னல்கைள உபேயாகித் , அவர்கைளச்

சிதற த்தார். ௧௬ ெயேகாவா ைடய

க ந் ெகாள் த னா ம், அவ ைடய

நாசியின் வாசக் காற்றனா ம்

ச த்திரத்தின் மத கள் திறக்கப்பட் ,

மயின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்ட . ௧௭

உயரத்தி ந் அவர் ைக ட் , என்ைனப்

பி த் , ெவள்ளப்ெப க்கில் இ க்கிற

என்ைனத் க்கிவிட்டார். ௧௮ என்ைனவிட

ெபலவானாகஇ ந்தஎன் ைடயஎதிரிக் ம்

என் ைடய விேராதிக க் ம் என்ைன

வி வித்தார். ௧௯ என் ைடய ஆபத்

நாளிேல எனக் எதிராக வந்தார்கள்;

ெயேகாவாேவா எனக் ஆதரவாக

இ ந்தார். ௨0 என்ேமல் அவர் பிரியமாக

இ ந்தப யால், என்ைனத் தப் வித்தார். ௨௧

ெயேகாவா என் ைடய திக் த்த ந்தப

எனக் பதில் அளித்தார்; என் ைடய
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ைககளின் த்தத்திற் த்த ந்தப எனக் ச்

சரிக்கட் னார். ௨௨ ெயேகாவா ைடய

வழகைளக் காத் க்ெகாண் வந்ேதன்;

நான் என் ைடய ேதவ க் த் ேராகம்

ெசய்ததில்ைல. ௨௩ அவ ைடய

நியாயங்கைளெயல்லாம் எனக் ன்பாக

நி த்திேனன்; நான் அவ ைடய

கட்டைளகைளவிட் விலகாமல், ௨௪

அவ க் ன்பாக மன உண்ைமயாக

இ ந் , பாவத்திற் என்ைன விலக்கிக்

காத் க்ெகாண்ேடன். ௨௫ ஆைகயால்

ெயேகாவா என் ைடய திக் த் த ந்தப ம்,

தம் ைடய கண்க க் ன்பாக இ க்கிற

என் ைடய த்தத்திற் த்த ந்தப ம்

எனக் பலனளித்தார். ௨௬தய ள்ளவ க்

ர் தய ள்ளவராக ம், உத்தம க்

ர் உத்தமராக ம், ௨௭ னித க் ர்

னிதராக ம், மா பா உள்ளவர்க க் ர்

மா ப கிறவராக ம் ேதான் ர். ௨௮

சி ைமப்பட்ட மக்கைள இரட்சிப் ர்;

ெப ைம ள்ளவர்கைளத் தாழ்த்த, உம் ைடய

கண்கள் அவர்க க் விேராதமாகத்

தி ப்பப்பட் க்கிற . ௨௯ கர்த்தராகிய

ேதவ ர் என் ைடய விளக்காக இ க்கி ர்;

ெயேகாவா என் ைடய இ ைள

ெவளிச்சமாக் கிறவர். ௩0உம்மாேல நான் ஒ

ேசைனக் ள் பாய்ந் ேபாேவன்; என் ைடய

ேதவனாேல ஒ மதிைலத் தாண் ேவன்.

௩௧ ேதவ ைடய வழ உத்தமமான ;
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ெயேகாவா ைடய வசனம் த்தமான ;

தம்ைம நம் கிற அைனவ க் ம் அவர்

ேகடகமாக இ க்கிறார். ௩௨ ெயேகாவாைவத்

தவிர ேதவன் யார்? நம் ைடய ேதவைனயன்ற

கன்மைல ம் யார்? ௩௩ ேதவன் எனக் ப்

ெபலத்த அரணானவர்; அவர் என் ைடய

வழையச் ெசவ்ைவப்ப த் கிறவர். ௩௪அவர்

என் ைடய கால்கைள மான்க ைடய

கால்கைளப்ேபாலமாற்ற , உயர்ந்த மைலகளில்

என்ைன நி த் கிறார். ௩௫ ெவண்கல

வில் ம் என் ைடய கரங்களால்

வைள ம்ப , என் ைடய ைககைள

த்தத்திற் ப். ௩௬ உம் ைடய இரட்சிப்பின்

ேகடகத்ைத ம் எனக் த் தந் ர்; உம் ைடய

தய என்ைனப் ெபரியவனாக் ம். ௩௭

என் ைடய கால்கள் வ க்காதப நான்

நடக்கிற வழைய அகலமாக்கி ர். ௩௮

என் ைடய எதிரிகைளப் பின்ெதாடர்ந்

அவர்கைள அழ ப்ேபன்; அவர்கைள

அழ க் ம்வைரக் ம் தி ம்பமாட்ேடன்.

௩௯ அவர்கள் எ ந்தி க்க யாதப

என் ைடயபாதங்களின் ழ்வி ந்தார்கள்;

அவர்கைள றய த் ெவட் ேனன். ௪0

த்தத்திற் ர் என்ைன ெபலத்தால்

இைடகட் , என்ேமல் எ ம்பினவர்கைள

என் ழ் வி ம்ப ச் ெசய் ர். ௪௧ நான்

என் ைடய விேராதிைய அழ க் ம்ப ,

என் ைடய எதிரிகளின் பிடரிைய எனக்

ஒப் க்ெகா த் ர். ௪௨ அவர்கள் ேநாக்கிப்
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பார்க்கிறார்கள், அவர்கைளஇரட்சிப்பவர்கள்

ஒ வ ம ல்ைல; ெயேகாவாைவ ேநாக்கிப்

பார்க்கிறார்கள், அவர்க க் அவர் பதில்

ெகா க்கிறதில்ைல. ௪௩அவர்கைள மயின்

ளாக இ த் , ெத க்களின் ேசற்ைறப்ேபால

அவர்கைள மதித் சிதறச்ெசய்கிேறன். ௪௪

என் ைடய மக்களின் சண்ைடக க் ர்

என்ைன விலக்கிவிட் , ேதசங்க க்

என்ைனத் தைலவனாக ைவக்கி ர்; நான்

அறயாத மக்கள் என்ைனப் பணிகிறார்கள்.

௪௫ அந்நியர்கள் எனக் எதிராகப் ேபசி

அடங்கி, என் ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ட டேன

எனக் க் ழ்ப்ப கிறார்கள். ௪௬அந்நியர்கள்

பயந் ேபாய், தங்கள் ேகாட்ைடகளி ந்

பயத்ேதா றப்ப கிறார்கள். ௪௭

ெயேகாவா வ ள்ளவர்; என் ைடய

கன்மைலயானவர் ஸ்ேதாத்தரிக்கப்ப வாராக;

என் ைடய இரட்சிப்பின் கன்மைலயான

ேதவன் உயர்ந்தி ப்பாராக. ௪௮ அவர்

எனக்காகப் பழ க் ப் பழ வாங்கி, மக்கைள

எனக் க் ழ்ப்ப த் கிற ேதவனானவர். ௪௯

அவேர என் ைடய எதிரிக க் என்ைன

விலக்கிவி விக்கிறவர்; எனக் விேராதமாக

எ ம் கிறவர்கள்ேமல் என்ைன உயர்த்திக்

ெகா ைமயான மனித க் என்ைனத்

தப் விக்கி ர். ௫0 இதனால் ெயேகாவாேவ,

ேதசங்க க் ள் உம்ைமத் தித் , உம் ைடய

நாமத்திற் திப் பாடல்கள் பா ேவன். ௫௧

தாம் ஏற்ப த்தின ராஜா க் மகத்தான
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இரட்சிப்ைபஅளித் , தாம்அபிேஷகம்ெசய்த

தா க் ம் அவ ைடய சந்ததிக் ம்

என்ெறன் ம் கி ைப ெசய்கிறார்.”

௨௩

தா தின் கைடசி வார்த்ைதகள்:

“ேமன்ைமயாக உயர்த்தப்பட் ,

யாக்ேகா ைடய ேதவனால் அபிேஷகம்

ெபற் , இஸ்ரேவ ன் சங் தங்கைள

இனிைமயாகப் பா ன ஈசாயின் மகனான

தா என் ம் மனிதன் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்; ௨ ெயேகாவா ைடய

ஆவியானவர் என்ைனக்ெகாண் ேபசினார்;

அவ ைடய வசனம் என் ைடய நாவில்

இ ந்த . ௩ இஸ்ரேவ ன் ேதவ ம்

இஸ்ரேவ ன் கன்மைல மானவர்

எனக் ச் ெசால் உைரத்ததாவ :

திபதியாக மனிதர்கைள ஆட்சி ெசய் ,

ெதய்வபயத்ேதா ஆ கிறவர் இ ப்பார்.

௪ அவர் காைலயில் ேமகம் இல்லாமல்

உதித் , மைழக் ப்பின் தன் ைடய

ெவளிச்சத்தினால் ல்ைல மயி ந்

ைளக்கச்ெசய்கிற ரிய ைடய வி யற்கால

ெவளிச்சத்ைதப்ேபால இ ப்பார் என்றார்.

௫ என் ைடய ேதவனிடம் இப்ப

இ க்காேதா?அைனத் ம் ர்மானித்தி க்கிற

நிச்சயமான நித்திய உடன்ப க்ைகைய

என் டன் அவர் ெசய்தி க்கிறார்;

ஆதலால் என் ைடய எல்லா இரட்சிப் ம்

எல்லா வாஞ்ைச ம் ெப கச்ெசய்யாமல்

இ ப்பாேரா? ௬ யவர்கள் அைனவ ம்,
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ைகயினால் பி க்கப்பட யாததாக

எற ந் ேபாடப்படேவண் ய ள் க் ச்

சமானமானவர்கள். ௭ அைவகைள

ஒ வன் ெதாடப்ேபானால், இ ம்பாலான

ஆ தத்ைத ம் ஈட் ப்பி ைய ம் இ கப்

பி த் க்ெகாள்ளேவண் ம்; அைவகள்

இ க்கிற இடத்திேலேய அக்கினியால்

வ ம் ட்ெடரிக்கப்ப ம்” என்றான். ௮

தா க் இ ந்த பலசா களின்

ெபயர்கள்: தக்ெகேமானியின் மகனான

ேயாேசப்பாெசெபத் என்பவன் இரா வ

அதிகாரிகளின் தைலவன்; இவன் 800 ேபைர

ஒன்றாக ெவட் ப்ேபாட்ட அ ேனாஏஸ்னி

ஊைரச்ேசர்த்தவன். ௯இவ க் இரண்டாவ ,

அேகாயின் மகனான ேதாேதாவின் மகன்

எெலயாசார் என்பவன்; இவன் ெப ஸ்தர்கள்

த்தத்திற் க் ன இடத்திேல இஸ்ரேவல்

மனிதர்கள் ேபா ம்ேபா , தா ேதா

இ ந் ெப ஸ்தர்கைள சபித்த ன்

பலசா களில் ஒ வனாக இ ந்தான்.

௧0 இவன் எ ந் தன் ைடய ைக

ேசார்ந் , தன் ைடய ைக பட்டயத்ேதா

ஒட் க்ெகாள் ம்வைர ெப ஸ்தர்கைள

ெவட் னான்; அன்ைறயதினம் ெயேகாவா

ெபரிய இரட்சிப்ைப நடத்தினார்; மக்கள்

ெகாள்ைளயி வதற் மட் ம் அவ க் ப்

பின்ெசன்றார்கள். ௧௧இவ க் ன்றாவ ,

ஆேகயின் மகனான சம்மா என் ம்ஆராரியன்;

சி பயி நிைறந்த வய ந்த இடத்திேல
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ெப ஸ்தர்கள் ஏராளமாகக் , மக்கள்

ெப ஸ்தர்கைளக் கண் ஓ கிறேபா , ௧௨

இவன் அந்த நிலத்தின் ந விேல நின்

அைதக் காப்பாற்ற , ெப ஸ்தர்கைளக்

ெகான் ேபாட்டான்; அதனால் ெயேகாவா

ெபரிய இரட்சிப்ைப நடத்தினார். ௧௩ ப்ப

தைலவ க் ள்ேள இந்த ன் ேபர்க ம்

அ வைடயின் நாளில்அ ல்லாம் ெகபியிேல

தா திடம் ேபாயி ந்தார்கள்; ெப ஸ்தர்களின்

பைட ெரப்பா ம் பள்ளத்தாக்கிேல

காம ட்டேபா , ௧௪ தா பா காப்பான

ஒ இடத்தில் இ ந்தான்; அப்ெபா

ெப ஸ்தர்களின் காம் ெபத்ெலேகம ேல

இ ந்த . ௧௫ தா ெபத்ெலேகம ன்

ைழ வாயி ல் இ க்கிற கிணற்ற ன்

தண் ரின்ேமல் ஆைசெகாண் :

என் ைடய தாகத்திற் க் ெகாஞ்சம் தண் ர்

ெகாண் வ கிறவன் யார் என்றான். ௧௬

அப்ெபா இந்த ன் ெபலசா க ம்

ெப ஸ்தர்களின் காம ல் ணிந்

ந் ேபாய், ெபத்ெலேகம ன் ைழ வாச ல்

இ க்கிற கிணற்ற ேல தண் ர் ெமாண் ,

தா திடம் ெகாண் வந்தார்கள்; ஆனா ம்

அவன் அைதக் க்க மனம் இல்லாமல்

அைதக் ெயேகாவாெவக்ெகன்

ஊற்ற ப்ேபாட் : ௧௭ ெயேகாவாேவ, தங்கள்

உயிைர ெபா ட்டாக எண்ணாமல் ேபாய்வந்த

அந்த மனிதர்களின் இரத்தத்ைதக் க் ம்

இந்தச்ெசயல் எனக் த் ரமாக இ ப்பதாக
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என் ெசால் , அைதக் க்க மனம்

இல்லாம ந்தான்; இப்ப இந்த ன்

ெபலசா க ம் ெசய்தார்கள். ௧௮ ேயாவாபின்

சேகாதர ம் ெச யாவின் மக மான

அபிசாய் என்பவன், அந்த ன் ேபரில்

தன்ைமயானவன்; அவன் தன் ைடய

ஈட் ையஓங்கி 300 ேபைரக் ெகான்றதால், இந்த

ன் ேபர்களில் ெபயர்ெபற்றவனானான்.

௧௯ இந்த ன் ேபர்களில் அவன்

ேமன்ைம ள்ளவனாக இ ந்ததால் அல்லேவா,

அவர்களில் தைலவனானான்; ஆனா ம்

அந்த ந்தின ன் ேப க் அவன்

சமமானவன் அல்ல. ௨0 பலசா யான

ேயாய்தாவின் மக ம் கப்ெசேயல்

ஊைரச்ேசர்ந்தவ மான ெபனாயா ம்

ெசயல்களில்வல்லவனாகஇ ந்தான்;அவன்

ேமாவாப் ேதசத்தின் இரண் வ ைமயான

சிங்கங்கைளக் ெகான்ற மல்லாமல், உைறந்த

மைழக்காலத்தில்அவன்இறங்கிப்ேபாய், ஒ

ெகபிக் ள் இ ந்த ஒ சிங்கத்ைத ம்

ெகான் ேபாட்டான். ௨௧ அவன் பயங்கர

உயர ள்ள ஒ எகிப்தியைன ம்

ெகான் ேபாட்டான்; அந்த எகிப்தியன்ைகயில்

ஒ ஈட் இ க் ம்ேபா , இவன் ஒ

த ையப்பி த் , அவனிடம் ேபாய், அந்த

எகிப்தியன் ைகயி ந்த ஈட் ையப்

பி ங்கி, அவன் ஈட் யாேல அவைனக்

ெகான் ேபாட்டான். ௨௨ இைவகைள

ேயாய்தாவின் மகனான ெபனாயா
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ெசய்தப யால், ன் பலசா க க் ள்ேள

கழ்ெபற்றவனாக இ ந்தான். ௨௩ 30

ேபர்களி ம் இவன் ேமன்ைம ள்ளவன்;

ஆனா ம் அந்த ந்தின ன் ேப க் ம்

இவன் சமானமானவன்அல்ல; இவைனதா

தன் ைடய ெமய்க்காவலர்க க் த்

தைலவனாகைவத்தான். ௨௪ ேயாவாபின் தம்பி

ஆசேகல் மற்ற 30 ேபர்களில் ஒ வன்; அவர்கள்

யாெரனில், ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்த

ேதாேதாவின் மகன் எல்க்கானான், ௨௫

ஆேராதியனான சம்மா, ஆேராதியனான

எ க்கா, ௨௬ பல்தியனான ஏெலஸ்,

இக்ேகசின் மகனான ஈரா என் ம்

ெதக்ேகாவியன். ௨௭ ஆனேதாத்தியனான

அபிேயசர், ஊசாத்தியனாகிய ெம ன்னாயி,

௨௮ அேகாகியனான சல்ேமான்,

ெநத்ேதாபாத்தியனான மகராயி, ௨௯

பானாவின் மகனான ஏேலப் என் ம்

ெநத்ேதாபாத்தியன், ெபன்ய ன்

வம்சத்தார்களின் கிபியா ஊைரச்ேசர்ந்த

ரிபாயின் மகன்இத்தாயி, ௩0பிரத்ேதானியனான

ெபனாயா, காகாஸ் ேராைடகளின்

ேதசத்தானானஈத்தாயி, ௩௧அர்பாத்தியனாகிய

அபிஅல்ெபான், ப மயனானஅஸ்மாேவத்,

௩௨சால்ேபானியனானஏ யாபா, யாேசனின்

மகன்களில் ேயானத்தான் என்பவன். ௩௩

ஆராரியனான சம்மா, சாராரின் மகனான

அகியாம் என் ம் ஆராரியன், ௩௪

மாகாத்தியனின் மகனான அகஸ்பாயிம்
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மகன் எ ப்ெபேலத், ேலானியனான

அகித்ேதாப்ேப ன்மகன்எ யாம் என்பவன்.

௩௫ கர்ேம யனான எஸ்ராயி, அர்பியனான

பாராயி, ௩௬ ேசாபாஊைரச்ேசர்ந்த நாத்தானின்

மகன் ஈகால், காத்தியனான பானி, ௩௭

அம்ேமானியனான ேசேலக், ெச யாவின்

மகனான ேயாவாபின் ஆ தம் ஏந்திய

ெபேராத்தியனான நகராய், ௩௮இத்ரியனான

ஈரா, இத்ரியனான காேரப், ௩௯ ஏத்தியனான

உரியா என்பவர்கேள;ஆக 37 ேபர்.

௨௪

ெயேகாவா ைடய ேகாபம் தி ம்ப

இஸ்ரேவ ன்ேமல் வந்த . இஸ்ரேவல் தா

என்பவர்கைள எண்ணிக்ைக பார் என்

அவர்க க் எதிராகச் ெசால் கிறதற்

தா ண்டப்பட்டான். ௨அப்ப ேய ராஜா

தன்ேனா இ க்கிற தளபதியான ேயாவாைபப்

பார்த் : மக்களின் எண்ணிக்ைகைய நான்

அற ம்ப தாண் தல் ெபெயர்ெசபா

வைர ள்ளஇஸ்ரேவலர்களின் ேகாத்திரங்கள்

எங் ம் ற்ற த்திரிந் மக்கைளக்

கணக்ெக ங்கள் என்றான். ௩அப்ெபா

ேயாவாப் ராஜாைவப் பார்த் : ராஜாவான என்

ஆண்டவ ைடய கண்கள் கா ம்ப

உம் ைடய ேதவனானெயேகாவா மக்கைள

இப்ெபா இ க்கிறைதவிட, மடங்

அதிகமாகப் ெப கச்ெசய்வாராக; ஆனா ம்

என்ஆண்டவனான ராஜா இந்தக் காரியத்ைத

வி ம் கிற என்னஎன்றான். ௪ஆனா ம்

ேயாவா ம் இரா வத்தைலவர்க ம்



2 சா ேவல் 1385

ெசான்ன வார்த்ைத ெசல்லாமற்ேபா ம்ப ,

ராஜாவின் வார்த்ைத பலத்த ; அப்ப ேய

இஸ்ரேவல் மக்கைளக் கணக்ெக க்க,

ேயாவா ம் இரா வத்தைலவர்க ம்

ராஜாைவவிட் ப் றப்பட் ப்ேபாய், ௫

ேயார்தான் நதிையக் கடந் , காத்

என் ம் ஆ களின் ந ேவ இ க்கிற

பட்டணத்திற் வல றமானஆேராேவரி ம்

யாேசரிடத்தி ம் காம ட் , ௬அங்ேகயி ந்

ேலயாத்திற் ம் தா ம்ஒத்சிக் ம்

ேபாய், அங்ேகயி ந் தாண்யா க் ம்,

ேதானின் ற் ப் றங்க க் ம் ேபாய், ௭

பிற்பா என் ம் ேகாட்ைடக் ம்

ஏவியர்கள், கானானியர்க ைடய எல்லா

பட்டணங்க க் ம் ேபாய், அங்ேகயி ந்

தாவின் ெதன் றமான ெபெயர்ெசபா க் ப்

ேபாய், ௮இப்ப ேதசெமங் ம் ற்ற த்திரிந் ,

ஒன்ப மாதங்க ம் இ ப நாட்க ம்

ஆனபிற எ சேலம ற் வந்தார்கள்.

௯ ேயாவாப் மக்கைளக் கணக்ெக த்த

ெதாைகைய ராஜா க் க் ெகா த்தான்;

இஸ்ரேவ ேல பட்டயம் எ க்கத்தக்க

த்த ரர்கள் 8,00,000 ேபர் இ ந்தார்கள்; தா

மனிதர்கள் 5,00,000 ேபர் இ ந்தார்கள். ௧0

இவ்விதமாக மக்கைள எண்ணிப்பார்த்த பின் ,

ராஜாவின் இ தயம் அவைன ேநாக த்த ;

அப்ெபா தா ெயேகாவாைவேநாக்கி:

நான் இப்ப ச் ெசய்ததால் ெபரிய பாவம்

ெசய்ேதன்; இப்ேபா ம் ஆண்டவேர, உம
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அ யானின்அக்கிரமத்ைத க்கிவி ம்; நான்

ெபரிய ட்டாள்தனமானகாரியம் ெசய்ேதன்

என்றான். ௧௧தா காைலயில் எ ந்தேபா ,

தா தின் ஞானதி ஷ் க்காரனான காத்

என் ம் ர்க்கதரிசிக் க் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்டாகிச் ெசான்ன : ௧௨

தா திடம் ேபாய், ன் காரியங்கைள

உனக் ன்பாகைவக்கிேறன்; அைவகளில்

ஒ காரியத்ைதத் ெதரிந் ெகாள்,அைதநான்

உனக் ச் ெசய்ேவன் என் ெயேகாவா

உைரக்கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧௩

அப்ப ேய காத் தா திடம் வந் , அவைன

ேநாக்கி: உம் ைடய ேதசத்திேல ஏ

வ டங்கள்பஞ்சம்வரேவண் ேமா?அல்ல

ன் மாதங்கள் உம் ைடய எதிரிகள்

உம்ைமப் பின்ெதாடர, ர் அவர்க க்

ன்பாக ஓ ப்ேபாகேவண் ேமா? அல்ல

உம் ைடய ேதசத்தில் ன் நாட்கள்

ெகாள்ைளேநாய் உண்டாக ேவண் ேமா?

இப்ேபா ம் என்ைனஅ ப்பினவ க் நான்

என்ன பதில் ெகாண் ேபாகேவண் ம்

என்பைத ர் ேயாசித் ப் பா ம் என்

ெசான்னான். ௧௪ அப்ெபா தா

காத்ைத ேநாக்கி: ெகா ய பிரச்சைனயில்

அகப்பட் க்கிேறன்; இப்ேபா நாம்

ெயேகாவா ைடய ைகயிேல வி ேவாமாக;

அவ ைடய இரக்கங்கள் மகப்ெபரிய ;

மனிதர்கள்ைகயிேலவிழாமல்இ ப்ேபனாக

என்றான். ௧௫ அப்ெபா ெயேகாவா
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இஸ்ரேவ ேல அன் காைல வங்கி

ற த்தகாலம்வைர ெகாள்ைளேநாைய

வரச்ெசய்தார்; அதினால் தாண் தல்

ெபெயர்ெசபாவைர ள்ள மக்களில் 70,000

ேபர் இறந் ேபானார்கள். ௧௬ ேதவ தன்

எ சேலைம அழ க்கத் தன் ைடய ைகைய

அதின்ேமல் ட் னேபா , ெயேகாவாஅந்தத்

ங் க் மனேவதைனயைடந் , மக்கைள

அழ க்கிற தைன ேநாக்கி: ேபா ம், இப்ேபா

உன் ைடய ைகைய நி த் என்றார்;

அந்த ேவைளயில் ெயேகாவா ைடய

தன் எ சியனான அர்வனாவி ைடய

ேபார க்கிற களத்திற் ேநராக இ ந்தான். ௧௭

மக்கைள ேவதைனப்ப த் கிற தைன

தா கண்டேபா , அவன் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி: இேதா, நான்தான் பாவம் ெசய்ேதன்;

நான்தான் அக்கிரமம் ெசய்ேதன்; இந்த

ஆ கள் என்ன ெசய்த ? உம் ைடய

ைக எனக் ம் என் ைடய தகப்பன்

ட் க் ம் விேராதமாக இ ப்பதாக என்

விண்ணப்பம்ெசய்தான். ௧௮அன்ைறயதினம்

காத் என்பவன் தா திடம் வந் , அவைன

ேநாக்கி: ர் ேபாய், எ சியனானஅர்வனாவின்

களத்திேலெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைத

உண்டாக் ம் என்றான். ௧௯ காத் ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேய தா ெயேகாவா

கற்பித்தப ேபானான். ௨0அர்வனாபார்த் :

ராஜா ம் அவ ைடய ஊழயக்காரர்க ம்

தன்னிடம் வ கிறைதக்கண் , அர்வனா
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எதிர்ெகாண் ேபாய் தைரவைரக் ம்

னிந் ராஜாைவ வணங்கி, ௨௧

ராஜாவான என் ைடய ஆண்டவன்

தம அ யானிடத்தில் வ கிற காரியம்

என்ன என் ேகட்டதற் , தா : வாைத

மக்கைளவிட் நி த்தக் ெயேகாவா க் ஒ

ப டத்ைதக் கட் ம்ப இந்தக் களத்ைத

உன் ைடய ைகயிேல வாங்க வந்ேதன்

என்றான். ௨௨அர்வனா தா ைதப் பார்த் :

ராஜாவான என் ைடய ஆண்டவன்

இைத வாங்கிக்ெகாண் , தம் ைடய

பார்ைவக் நலமானப ப யி வாராக;

இேதா, தகனப க் மா க ம் விற க் ப்

ேபார க்கிற உ ைளக ம் மா களின்

கங்க ம் இங்ேகஇ க்கிற என் ெசால் ,

௨௩ அர்வனா அைவ எல்லாவற்ைற ம்

ராஜா க் க் ெகா த்தபின் , அர்வனா

ராஜாைவ ேநாக்கி: உம் ைடய ேதவனான

ெயேகாவாஉம்மடம் கி ைபயாகஇ ப்பாராக

என்றான். ௨௪ ராஜாஅர்வனாைவப் பார்த் :

அப்ப யல்ல; நான் இலவசமாக வாங்கி,

என் ைடய ேதவனான ெயேகாவா க்

சர்வாங்கதகனப கைளச் ெச த்தாமல்,

அைத உன் ைடய ைகயிேல விைலக்

வாங் ேவன் என் ெசால் , தா

அந்தக் களத்ைத ம் மா கைள ம்

ஐம்ப ேசக்கல் நிைறெவள்ளிக்

வாங்கிக்ெகாண்டான். ௨௫ அங்ேக தா

ெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைதக்
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கட் , சர்வாங்கதகனப கைள ம்

சமாதானப கைள ம் ெச த்தினான்;

அப்ெபா ெயேகாவா ேதசத் க்காகச்

ெசய்யப்பட்ட ேவண் தைலக் ேகட்ட ளினார்;

இஸ்ரேவ ன் ேம ந்த அந்த வாைத

நி த்தப்பட்ட .
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1 இராஜாக்கள்

௧

தா ராஜாவய திர்ந்தவனானேபா ,

ணிகளால் அவைன னா ம், அவ க்

அனல் உண்டாகவில்ைல. ௨ அப்ெபா

அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள் அவைன

ேநாக்கி: ராஜாவிற் ன்பாக நின் ,

அவ க் ப் பணிவிைட ெசய்ய ம்,

ராஜாவாகிய எங்க ைடய எஜமா க்

உண்டாக உம் ைடய ம யிேல

ப த் க்ெகாள்ள ம் கன்னியாகிய ஒ

இளம்ெபண்ைண ராஜாவாகிய எங்கள்

எஜமா க் த் ேத ேவாம் என் ெசால் , ௩

இஸ்ரேவ ன் எல்ைலகளிெலல்லாம்அழகான

ஒ ெபண்ைணத் ேத , ேனம்ஊைரச்ேசர்ந்த

அபிஷாைகக் கண் , அவைள ராஜாவிடம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௪அந்தப் ெபண் மக ம்

அழகாக இ ந்தாள்; அவள் ராஜாவிற்

உதவியாக இ ந் அவ க் ப் பணிவிைட

ெசய்தாள்; ஆனா ம் ராஜா அவ டன்

உற ெகாள்ளவில்ைல. ௫ஆ த்திற் ப் பிறந்த

அேதானியா என்பவன்; நான் ராஜாஆேவன்

என் ெசால் , தன்ைனத்தான் உயர்த்தி,

தனக் இரதங்கைள ம் திைர ரர்கைள ம்,

தனக் ன் ஓ ம் ஐம்ப ரர்கைள ம்

சம்பாதித்தான். ௬அவ ைடய தகப்பன்:

ஏன் இப்ப ச் ெசய்கிறாய் என் அவைன

ஒ ேபா ம் கண் க்கவில்ைல; அவன்

மக ம் அழ ள்ளவனாக இ ந்தான்;

அப்சேலா க் ப்பின் அவ ைடய தாய்
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அவைனப் ெபற்றாள். ௭அவன் ெச யாவின்

மகனாகிய ேயாவாேபா ம், ஆசாரியனாகிய

அபியத்தாேரா ம் ஆேலாசைன

ெசய் வந்தான்;அவர்கள்அவேனா இ ந்

அவ க் உதவி ெசய் வந்தார்கள். ௮

ஆசாரியனாகிய சாேதாக் ம், ேயாய்தாவின்

மகனாகிய ெபனாயா ம், ர்க்கதரிசியாகிய

நாத்தா ம், ேமயி ம், ேரயி ம், தா டன்

இ க்கிற பலசா க ம், அேதானியா க்

ைணேபாகவில்ைல. ௯ அேதானியா

என்ேராேக க் அ கி ள்ள ேசாெகெலத்

என் ம் கல் ன்அ ேகஆ மா கைள ம்

ெகா த்த கன் கைள ம் அ த் ,

ராஜாவின் மகன்களாகிய தன் ைடய

சேகாதரர்கள் எல்ேலாைர ம், ராஜாவின்

ேவைலக்காரர்களான தாவின் மனிதர்கள்

அைனவைர ம் அைழத்தான். ௧0

ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைன ம்,

ெபனாயாைவ ம், பலசா கைள ம்,

தன் ைடய சேகாதரனாகிய

சாெலாேமாைன ம் அைழக்கவில்ைல. ௧௧

அப்ெபா நாத்தான் சாெலாேமானின்

தாயாகிய பத்ேசபாைள ேநாக்கி: நம் ைடய

எஜமானாகிய தா க் த் ெதரியாமல்,

ஆ த்தின் மகனாகியஅேதானியா ராஜாவாகிற

ெசய்திைய ேகட்கவில்ைலயா? ௧௨இப்ேபா ம்

உன் ைடய உயிைர ம் உன் மகனாகிய

சாெலாேமானின்உயிைர ம்காப்பாற் ம்ப

வா, உனக் நான் ஆேலாசைன
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ெசால் ேவன். ௧௩ தா ராஜாவிடம் ேபாய்:

ராஜாவாகிய என் ைடய எஜமானேன,

எனக் ப்பின் உன் ைடய மகனாகிய

சாெலாேமான் ராஜாவாகி, அவேன என் ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்தி ப்பான்

என் ர் உம அ யா க்

ஆைணயிடவில்ைலயா? அப்ப யி க்க,

அேதானியா ராஜாவாகிற என்ன? என்

அவரிடத்தில் ேகள். ௧௪ அங்ேக ராஜாேவா

ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா , நா ம் உனக் ப்

பின்வந் , உன் ைடய வார்த்ைதகைள

உ திப்ப த் ேவன்என்றான். ௧௫அப்ப ேய

பத்ேசபாள் ராஜாவின் அைறக் ள் ெசன்றாள்;

ராஜா மக ம் வயதானவனாக இ ந்தான்;

ேனம்ஊைரச்ேசர்ந்தஅபிஷாக் ராஜாவிற் ப்

பணிவிைட ெசய் ெகாண் ந்தாள்.

௧௬ பத்ேசபாள் னிந் , ராஜாைவ

வணங்கினாள்; அப்ெபா ராஜா: உனக்

என்ன ேவண் ம் என் ேகட்டான். ௧௭

அதற் அவள்: என் ைடய எஜமாேன,

எனக் ப்பின் உன் ைடய மகனாகிய

சாெலாேமான் ராஜாவாகி, அவேன என் ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்தி ப்பான் என்

ர் உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவக்

ெகாண் , உம அ யா க் ஆைணயிட் ேர.

௧௮ இப்ெபா , இேதா, அேதானியா

ராஜாவாகிறான்; என் ைடய எஜமானாகிய

ராஜாேவ, ர் அைதஅறயவில்ைல. ௧௯அவன்

மா கைள ம் ெகா த்தக் கன் கைள ம்
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ஆ கைள ம் ம தியாக அ த் ,

ராஜாவின் மகன்கள் அைனவைர ம்

ஆசாரியனாகிய அபியத்தாைர ம்,

ேயாவாப் என் ம் பைடத்தைலவைன ம்

அைழத்தான்; ஆனா ம் உம அ யானாகிய

சாெலாேமாைன அைழக்கவில்ைல. ௨0

ராஜாவாகிய என் ைடய எஜமானேன,

ராஜாவாகிய என் ைடய எஜமா க் ப்

பிற அவ ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

அமர்ந்தி ப்பவன் யார் என்

தங்க க் அறவிக்க ேவண் ம் என்

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரின் கண்க ம்

உம்ைம பார்த் க்ெகாண் க்கிற . ௨௧

அறவிக்காமற்ேபானால் ராஜாவாகிய

என் ைடய எஜமான் மரித்

ற்பிதாக்ககைளப் ேபால உலகத்ைத

விட் ேபானப் பின் , நா ம் என் ைடய

மகனாகிய சாெலாேமா ம் ற்றவாளிகளாகக்

க தப்ப ேவாம் என்றாள். ௨௨ அவள்

ராஜாேவா ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் வந்தான்.

௨௩ ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான்

வந்தி க்கிறார் என் ராஜாவிற் த்

ெதரிவித்தார்கள்; அவன் ராஜாவிற்

ன்பாக வந் கங் ப் ற வி ந்

ராஜாைவ வணங்கினான். ௨௪ நாத்தான்:

ராஜாவாகிய என் ைடய எஜமானேன,

அேதானியா எனக் ப்பின் ராஜாவாகி,

அவேன என் ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்
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அமர்ந்தி ப்பான் என் ர் ெசான்ன

உண்ேடா? ௨௫அவன்இன்ைறயதினம் ேபாய்,

மா கைள ம் ெகா த்த கன் கைள ம்,

ஆ கைள ம் ம தியாக அ த் ,

ராஜாவின் மகன்கள் அைனவைர ம்

இரா வத்தைலவர்கைள ம், ஆசாரியனாகிய

அபியத்தாைர ம் அைழத்தான்; அவர்கள்

அவ க் ன்பாக சாப்பிட் க் த் ,

ராஜாவாகிய அேதானியா வாழ்க என்

ெசால் கிறார்கள். ௨௬ ஆனா ம் உம

அ யானாகியஎன்ைன ம்,ஆசாரியனாகிய

சாேதாக்ைக ம், ேயாய்தாவின் மகனாகிய

ெபனாயாைவ ம், உம அ யானாகிய

சாெலாேமாைன ம்அவன்அைழக்கவில்ைல.

௨௭ ராஜாவாகிய என் ைடய

எஜமான க் ப்பின் தம சிங்காசனத்தில்

அமர்ந்தி ப்பவன் இவன்தான் என் ர் உம

அ யா க் த் ெதரிவிக்காம க் ம்ேபா ,

இந்தக் காரியம் ராஜாவாகிய என் ைடய

எஜமா ைடய கட்டைளயால் நடந்தி க் ேமா

என்றான். ௨௮ அப்ெபா தா ராஜா

ம ெமாழயாக: பத்ேசபாைள என்னிடத்தில்

வரவைழ ங்கள் என்றான்; அவள் ராஜாவின்

ச கத்தில் வந் ராஜாவிற் ன்பாக

நின்றாள். ௨௯அப்ெபா ராஜா: உன் ைடய

மகனாகிய சாெலாேமான் எனக் ப்பின்

அரசாண் , அவேன என் ைடய இடத்தில்

என் ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

அமர்ந்தி ப்பான் என் நான் உனக்
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இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ேமல்

ஆைணயிட்டப ேய, இன்ைறக் ச் ெசய்

ர்ப்ேபன் என்பைத, ௩0 என் ைடய

ஆத் மாைவ எல்லாப் பிரச்சைனயி ந் ம்

விலக்கி ட்ட ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ஆைணயிட்டான். ௩௧அப்ெபா பத்ேசபாள்

தைரமட் ம் னிந் ராஜாைவ வணங்கி,

என் ைடய எஜமானாகிய தா ராஜா

என்ைறக் ம் வாழ்க என்றாள். ௩௨ பின்

தா ராஜா, ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைக ம்

ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைன ம்

ேயாய்தாவின் மகன் ெபனாயாைவ ம்

என்னிடத்தில் வரவைழ ங்கள் என்றான்.

௩௩ அவர்கள் ராஜாவிற் ன்பாக

வந்தேபா , ராஜா அவர்கைள ேநாக்கி:

ங்கள் உங்கள் ஆண்டவ ைடய

ேவைலக்காரர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

என் ைடய மகனாகிய சாெலாேமாைன

என் ைடய ேகாேவ க ைதயின்ேமல்

ஏற்ற , அவைனக் ேகா க்

அைழத் க்ெகாண் ேபாங்கள். ௩௪ அங்ேக

ஆசாரியனாகிய சாேதாக் ம் ர்க்கதரிசியாகிய

நாத்தா ம் அவைன இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாகஅபிேஷகம்ெசய்யேவண் ம்; பின்

எக்காளம் ஊதி, ராஜாவாகிய சாெலாேமான்

வாழ்க என் வாழ்த் ங்கள். ௩௫அதின் பின்

அவன் நகர்வலம் வந் , என் ைடய

சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தி க் ம்ப , அவைனக்
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ட் க்ெகாண் வா ங்கள்; அவேன

என் ைடயஇடத்தில் ராஜாவாகஇ ப்பான்;

அவன் இஸ்ரேவ ன்ேம ம் ெயேகாவா

தாவின்ேம ம் தைலவனாக இ க் ம்ப

அவைன ஏற்ப த்திேனன் என்றான். ௩௬

அப்ெபா ேயாய்தாவின் மகன் ெபனாயா

ராஜாவிற் ப் பிரதி த்தரமாக: ஆெமன்,

ராஜாவாகிய என் ைடய எஜமா ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா ம் இப்ப ேய

ெசால்வாராக. ௩௭ ராஜாவாகிய என் ைடய

எஜமாேனா எப்ப இ ந்தாேரா, அப்ப ேய

அவர் சாெலாேமாேனா ம் இ ந் , தா

ராஜாவாகிய என் ைடய எஜமா ைடய

சிங்காசனத்ைதவிட அவ ைடய

சிங்காசனத்ைதப் ெபரிதாக் வாராக

என்றான். ௩௮ அப்ப ேய ஆசாரியனாகிய

சாேதாக் ம், ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தா ம்,

ேயாய்தாவின் மகன் ெபனாயா ம்,

கிேரத்தியர்க ம் பிேலத்தியர்க ம் ேபாய்,

சாெலாேமாைனத் தா ராஜாவி ைடய

ேகாேவ க ைதயின்ேமல் ஏற்ற ,

அவைனக் ேகா க் நடத்திக்ெகாண்

ேபானார்கள். ௩௯ஆசாரியனாகிய சாேதாக்

ைதலக் ெகாம்ைபக் டாரத்தி ந்

எ த் க்ெகாண் ேபாய், சாெலாேமாைன

அபிேஷகம்ெசய்தான்;அப்ெபா எக்காளம்

ஊதி, மக்கெளல்ேலா ம் ராஜாவாகிய

சாெலாேமான்வாழ்கஎன் வாழ்த்தினார்கள்.

௪0பின் மக்கெளல்ேலா ம் அவன் பின்ேன
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ேபானார்கள்; மக்கள் நாத ரங்கைள ஊதி,

ம அவர்கள் சத்தத்தினால் அதி ம்ப

மக ம் ரிப்பாகச் சந்ேதாஷ த்தார்கள்.

௪௧ அேதானியா ம் அவேனா ந்த

எல்லா வி ந்தாளிக ம் சாப்பிட்

த்தேபா , அைதக் ேகட்டார்கள்; ேயாவாப்

எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்டேபா ,

நகரத்தில் உண்டாயி க்கிற ஆரவாரம்

என்ன என் விசாரித்தான். ௪௨

அவன் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரின் மகன்

ேயானத்தான் வந்தான்; அப்ெபா

அேதானியா, உள்ேளவா, ெகட் க்காரன்,

நற்ெசய்தி ெகாண் வ கிறவன் என்றான். ௪௩

ேயானத்தான்அேதானியா க் ம ெமாழயாக:

ஏ , தா ராஜாவாகிய நம் ைடய எஜமான்

சாெலாேமாைன ராஜாவாக்கினாேர. ௪௪

ராஜா ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைக ம்,

ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தாைன ம்,

ேயாய்தாவின் மகன் ெபனாயாைவ ம்,

கிேரத்தியர்கைள ம் பிேலத்தியர்கைள ம்

அவேனா அ ப்பினார்; அவர்கள்அவைன

ராஜா ைடய ேகாேவ க ைதயின்ேமல்

ஏற்றனார்கள். ௪௫ஆசாரியனாகிய சாேதாக் ம்,

ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தா ம், அவைனக்

ேகானிேல ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய்தார்கள்;

நகரெமல்லாம் அதிரத்தக்கதாக அங்ேகயி ந்

ரிப்ேபா றப்பட் ப்ேபானார்கள்; ங்கள்

ேகட்ட சத்தம் அ தான். ௪௬ அல்லாம ம்
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சாெலாேமான் ராஜாங்கத்திற் ரிய

சிங்காசனத்தின்ேமல்அமர்ந்தி க்கிறான். ௪௭

ராஜாவின் ஊழயக்காரர்க ம் தா

ராஜாவாகிய நம் ைடய எஜமானைன

வாழ்த்த வந் : ேதவன் சாெலாேமானின்

ெபயைர உம் ைடய ெபயைரவிட

பிரபலப்ப த்தி, அவ ைடய சிங்காசனத்ைத

உம் ைடய சிங்காசனத்ைதவிட

ெபரிதாக் வாராக என்றார்கள்; ராஜா

தம் ைடய கட் ன்ேமல் னிந்

பணிந் ெகாண்டார். ௪௮ பின் ம் ராஜா:

என் ைடயகண்கள்காணஇன்ைறயதினம்

என் ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

ஒ வைன ற்ற க்கச்ெசய்த

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஸ்ேதாத்திரம் என் ெசான்னார் என்றான்.

௪௯ அப்ெபா அேதானியாவின்

வி ந்தாளிகெளல்ேலா ம்அதிர்ந் எ ந் ,

அவரவர் தங்கள் வழ ேய ேபாய்விட்டார்கள்.

௫0 அேதானியா, சாெலாேமா க் ப்

பயந்ததால் எ ந் ேபாய், ப டத்தின்

ெகாம் கைளப் பி த் க்ெகாண்டான்.

௫௧ இேதா, அேதானியா ராஜாவாகிய

சாெலாேமா க் ப் பயப்ப கிறான் என் ம்,

இேதா, அவன் ப டத்தின் ெகாம் கைளப்

பி த் க்ெகாண் , ராஜாவாகிய சாெலாேமான்

தம அ யாைனப் பட்டயத்தாேல

ெகான் ேபா வதில்ைல என் இன் எனக்

ஆைணயி வாராக என்கிறான் என் ம்,
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சாெலாேமா க் அறவிக்கப்பட்ட . ௫௨

அப்ெபா சாெலாேமான்:அவன்தன்ைன

ேயாக்கியன் என் காண்பித்தால் அவன்

தைல யில் ஒன் ம் தைரயிேல விழா ;

அவனிடம் ைம காணப்பட்டால், அவன்

சாகேவண் ம் என்றான். ௫௩ அவைன

ப டத்தி ந் ெகாண் வர, ராஜாவாகிய

சாெலாேமான் ஆட்கைள அ ப்பினான்;

அவன் வந் , ராஜாவாகிய சாெலாேமாைன

வணங்கினான்; சாெலாேமான் அவைனப்

பார்த் : உன் ைடய ட் ற் ப் ேபா

என்றான்.

௨

தா மரணமைட ம் காலம்

ெந ங்கியேபா , அவன் தன் ைடய

மகனாகிய சாெலாேமா க் க் கட்டைளயிட் ச்

ெசான்ன : ௨நான் மயில் உள்ளயாவ ம்

மரிப்ப ப் ேபால மரிக்கப் ேபாகிேறன்;

திடன்ெகாண் ைதரியமானவனாகஇ . ௩

என்ன ெசய்தா ம், எங்ேக ேபானா ம்,

எல்லாவற்ற ம் த்திசா யாக இ ப்பதற் ம்,

ெயேகாவா என்ைனக் ற த் : உன் ைடய

பிள்ைளகள் தங்க ைடய இதயத்ேதா ம்,

ஆத் மாேவா ம் எனக் ன்பாக

உண்ைமயாக நடக் ம்ப த் தங்கள் தங்கள்

வழையக் காத் க்ெகாண்டால், இஸ்ரேவ ன்

சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்தி க்கத்தக்க

ஆண் உனக் இல்லாமற்ேபாவதில்ைல

என் ெசான்ன தம் ைடய வார்த்ைதைய

உ திப்ப த் வதற் ம், ௪ ேமாேசயின்



1 இராஜாக்கள் 1400

நியாயப்பிரமாணத்தில் எ தியி க்கிறப ,

உன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

கட்டைளகைள ம், கற்பைனகைள ம்,

நியாயங்கைள ம், சாட்சிகைள ம்

ைகக்ெகாள்ள, அவர் வழகளில் நடக் ம்ப

அவ ைடய கட்டைளகைளக் காப்பாயாக.

௫ ெச யாவின் மகனாகிய ேயாவாப்,

இஸ்ரேவ ன் இரண் தளபதிகளாகிய ேநரின்

மகன் அப்ேன க் ம், ஏத்ேதரின் மகன்

அமாசா க் ம் ெசய்த காரியத்தினால் எனக் ச்

ெசய்த ற்றத்ைத அற ந்தி க்கிறாேய; அவன்

அவர்கைளக் ெகான் , சமாதானகாலத்திேல

த்தகாலத் இரத்தத்ைதச் சிந்தி, த்தகாலத்

இரத்தத்ைதத் தன் ைடய இ ப்பி ள்ள

வாரி ம் தன் ைடய கால்களில் இ ந்த

காலணிகளி ம் சிந்தவிட்டாேன. ௬

ஆைகயால்உன் ைடயஞானத்தின்ப ேய

ெசய் , அவ ைடய நைர சமாதானமாகப்

பாதாளத்தில் இறங்கவிடாம . (Sheol

h7585) ௭ ேலயாத்தியனான பர்சிலாயியின்

மகன்க க் த் தய ெசய்வாயாக;

அவர்கள் உன் ைடய பந்தியிேல

சாப்பி கிறவர்க டன் இ ப்பார்களாக;

உன் ைடய சேகாதரனாகியஅப்சேலா க்

ன்பாக நான் ஓ ப்ேபா ம்ேபா , அவர்கள்

என்ைனஆதரித்தார்கள். ௮ ேம ம் ப ரிம்

ஊைரச்ேசர்ந்த ெபன்ய னனாகிய ேகராவின்

மகன் ேமயி உன்னிடம் இ க்கிறான்; நான்

மகனா க் ப் ேபாகிற நாளிேல, அவன்
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என்ைன மக ம் ேமாசமாக சபித்தான்;

ஆனா ம் அவன் ேயார்தானிேல எனக்

எதிேர வந்ததால்: நான் உன்ைனப்

பட்டயத்தாேல ெகான் ேபா வதில்ைல

என் ெயேகாவாேமல் அவ க்

ஆைணயிட் க்ெகா த்ேதன். ௯ஆனா ம்

அவைனக் ற்றமற்றவன் என் நிைனக்காேத;

த்திமான்; அவ ைடய நைர ைய

இரத்தத் டன் பாதாளத்தில் இறங்கச்ெசய்ய,

அவ க் ச் ெசய்யேவண் யைத

அறவாய் என்றான். (Sheol h7585) ௧0 பின்

தா தன் ைடய ன்ேனார்கேளா

மரணமைடந் , தா தின் நகரத்தில்அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான். ௧௧ தா இஸ்ரேவைல

அரசாட்சி ெசய்த நாட்கள் 40 வ டங்கள்;

அவன் எப்ேரானில் 7 வ டங்க ம்,

எ சேலம ல் 33வ டங்க ம்ஆட்சிெசய்தான்.

௧௨சாெலாேமான்தன் ைடயதகப்பனாகிய

தா ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

ற்ற ந்தான்; அவ ைடயஅரசாட்சி ம க ம்

உ திப்பட்ட . ௧௩ ஆ த்தின் மகனாகிய

அேதானியா சாெலாேமானின் தாயாகிய

பத்ேசபாளிடம் வந்தான். சமாதானமாக

வ கிறாயா என் அவள் ேகட்டதற் :

சமாதானமாகத்தான் வ கிேறன் என்றான். ௧௪

பின் அவன்: உம்ேமா நான் ேபசேவண் ய

ஒ காரியம் இ க்கிற என்றான். அதற்

அவள்: ெசால் என்றாள். ௧௫ அப்ெபா

அவன்: ராஜ்ஜயம் என் ைடயதாக இ ந்த
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என் ம், நான்அரசா வதற் இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் என்ைன எதிர்பார்த்தார்கள்

என் ம் ர் அற ர்; ஆனா ம் அரசாட்சி

என்ைனவிட் த் தாண் , என் ைடய

சேகாதர ைடயதான ; ெயேகாவாவால் அ

அவ க் க் கிைடத்த . ௧௬இப்ெபா நான்

உம்மடம்ஒ விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்கிேறன்;

அைத எனக் ம க்கேவண்டாம் என்றான்.

அவள்: ெசால் என்றாள். ௧௭ அப்ெபா

அவன்: ராஜாவாகிய சாெலாேமான் உம் ைடய

ெசால்ைல ம ப்பதில்ைல; ேனம்

ஊைரச்ேசர்ந்த அபிஷாைக எனக் அவர்

தி மணம் ெசய் ெகா க்க, அவேரா

ேப ம்ப ேவண் கிேறன் என்றான். ௧௮

அதற் பத்ேசபாள்; நல்ல , நான் உனக்காக

ராஜாவிடம் ேப ேவன் என்றாள். ௧௯

பத்ேசபாள்அேதானியா க்காக ராஜாவாகிய

சாெலாேமானிடம் ேப ம்ப ேபானாள்;

அப்ெபா ராஜா எ ந் , அவ க்

எதிேரவந் அவைளவணங்கி, தன் ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந் , ராஜாவின்

தாயார் தன் ைடய வல றமாக

உட்கார அவ க் ஒ இ க்ைகைய

ைவத்தான். ௨0 அப்ெபா அவள்: நான்

உம்மடம் ஒ சிறய விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்க வி ம் கிேறன்; எனக் அைத

ம க்கேவண்டாம் என்றாள். அதற் ராஜா:

என் ைடய தாயாேர, ேக ம்; நான் உமக்

ம ப்பதில்ைல என்றான். ௨௧ அப்ெபா
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அவள்: ேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபிஷாைக

உம் ைடய சேகாதரனாகிய அேதானியா க் த்

தி மணம் ெசய் ெகா க்கேவண் ம்

என்றாள். ௨௨ ராஜாவாகிய சாெலாேமான்

தன் ைடய தாயா க் ம ெமாழயாக:

ர் ேனம் ஊைரச்ேசர்ந்த அபிஷாைக

அேதானியா க் ஏன் ேகட்கிறாய்?

அப்ப யானால் ராஜ்ஜயபாரத்ைத ம்

அவ க் க் ேக ம்; அவன் எனக் த்த

சேகாதரன்; அவ க் ம் ஆசாரியனாகிய

அபியத்தா க் ம் ெச யாவின் மகன்

ேயாவா க் ேமஅைதக் ேக ம் என்றான். ௨௩

பின் சாெலாேமான் ராஜா:அேதானியா இந்த

வார்த்ைதையத் தன் ைடயஉயி க் ச் ேசதம்

உண்டாக் ம்ப ச் ெசால்லாம ந்தால்,

ேதவன் அதற் ச் சரியாக ம் அதற்

அதிகமாக ம் எனக் ச் ெசய்யட் ம்

என் ெயேகாவா ேமல் ஆைணயிட் ,

௨௪ இப்ேபா ம் இன்ைறக் அேதானியா

ெகாைல ெசய்யப்ப வான் என் என்ைன

உ திப்ப த்தினவ ம், என்ைனஎன் ைடய

தகப்பனாகிய தா தின் சிங்காசனத்தில்

அமர்ந்தி க்கச்ெசய் , தாம் ெசான்னப

எனக் ட்ைடக் கட் னவ மாகிய

ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன் என் ெசால் , ௨௫

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ேயாய்தாவின் மகன்

ெபனாயா க் க் கட்டைளக் ெகா த்

அ ப்பினான்; ெபனாயாஅேதானியாைவக்
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கண் பி த் அவைனக் ெகான் ேபாட்டான்.

௨௬ ராஜா: ஆசாரியனாகிய அபியத்தாைர

ேநாக்கி: உன் ைடய நிலங்கள்

இ க்கிற ஆனேதாத்திற் ப் ேபாய்வி ;

மரணத்திற் ரியவனாக இ ந் ம்,

என் ைடய தகப்பனாகிய தா க்

ன்பாகக் ெயேகாவாவாகியஆண்டவ ைடய

ெபட் ையச் மந்ததா ம், என் ைடய

தகப்பன்அ பவித்தஉபத்திரவத்ைதெயல்லாம்

ட அ பவித்ததா ம், இன்ைறய தினம்

நான் உன்ைனக் ெகாைல ெசய்யமாட்ேடன்

என்றான். ௨௭அப்ப ேய ெயேகாவா ேலாவிேல

ஏ யின் ட்டாைரக் ற த் ச் ெசான்ன

வார்த்ைதைய நிைறேவற் ம்ப யாக,

சாெலாேமான் அபியத்தாைரக்

ெயேகாவா ைடய ஆசாரியனாக

இல்லாதப த் தள்ளிப்ேபாட்டான். ௨௮

நடந்த இந்தச் ெசய்தி ேயாவா க்

வந்தேபா , அவன் ெயேகாவா ைடய

டாரத்திற் ஓ ப்ேபாய், ப டத்தின்

ெகாம் கைளப் பி த் க்ெகாண்டான்;

ேயாவாப்அப்சேலாம ன் பக்கம் சாயாதவனாக

இ ந் ம், அேதானியாவின் பக்கம்

சாய்ந்தி ந்தான். ௨௯ ேயாவாப் ெயேகாவாவின்

டாரத்திற் ஓ ப்ேபானான் என் ம்,

இேதா, ப டத்தின் அ கில் நிற்கிறான்

என் ம், ராஜாவாகிய சாெலாேமா க்

அறவிக்கப்பட்டேபா , சாெலாேமான்

ேயாய்தாவின் மகனாகிய ெபனாயாைவ
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அ ப்பி, ேபாய் அவைனக் ெகாைலெசய்

என்றான். ௩0 ெபனாயா ெயேகாவாவின்

டாரத்திற் ப் ேபாய், அவைனப் பார்த் :

ெவளிேய வா என் ராஜா ெசால் கிறார்

என்றான். அதற் அவன்: நான் வரமாட்ேடன்;

இங்ேகேய சாேவன் என்றான்; ஆைகயால்

ெபனாயா ராஜாவிடம் ேபாய், ேயாவாப்

இன்னப ெசால் , இன்னப எனக் பதில்

ெகா த்தான் என் ம ெசய்தி ெசான்னான்.

௩௧ அப்ெபா ராஜா அவைன ேநாக்கி:

அவன் ெசான்னப ேய ெசய் , அவைனக்

ெகான் , அடக்கம்ெசய் , இவ்விதமாக

ேயாவாப் காரணமல்லாமல் சிந்தின

இரத்தத்ைத என்ைனவிட் ம் என் ைடய

தகப்பன் ட்ைடவிட் ம்விலக்கிப்ேபா . ௩௨

அவன் தன்ைனவிட தி ம் நற் ண ம் உள்ள

இரண் ேபர்களாகிய ேநரின் மகன்அப்ேனர்

என் ம் இஸ்ரேவ ன் பைடத்தைலவைன ம்,

ஏத்ேதரின் மகன் அமாசா என் ம்

தாவின் பைடத்தைலவைன ம் தாக்கி,

என் ைடய தகப்பனாகிய தா க் த்

ெதரியாமல் அவர்கைளப் பட்டயத்தால்

ெகான்ற அவ ைடய இரத்தப்பழையக்

ெயேகாவா அவ ைடய தைலயின்ேமல்

தி ம்பச்ெசய்வாராக. ௩௩ இப்ப ேய

அவர்க ைடய இரத்தப் பழ என் ம்

ேயாவா ைடயதைலயின்ேம ம்,அவ ைடய

சந்ததியினர்களின் தைலயின்ேம ம்

தி ம்ப ம், தா க் ம் அவ ைடய
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சந்ததியினர்க க் ம் அவ ைடய

ட்டார்க க் ம் அவர் சிங்காசனத்திற் ம்

என்ெறன்ைறக் ம் ெயேகாவாவாேல

சமாதானம் உண்டாயி க்க ம்கடவ

என்றான். ௩௪ அப்ப ேய ேயாய்தாவின்

மகன் ெபனாயா ேபாய், அவைனத் தாக்கி

அவைனக் ெகான் ேபாட்டான்; அவன்

வனாந்திரத்தி க்கிற தன் ைடய

ட் ேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ௩௫

அவ க் ப் பதிலாக ராஜா ேயாய்தாவின்

மகன்ெபனாயாைவஇரா வத்தின்ேம ம்,

ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைக அபியத்தாரின்

இடத்தி ம் ைவத்தான். ௩௬ பின் ராஜா

ேமயிைய அைழத் , அவைன ேநாக்கி:

எ சேலம ேல உனக் ஒ ட்ைடக்கட் ,

அங்ேகயி ந் எங்ேகயாவ ெவளிேய

ேபாகாமல், அங்ேகேய யி . ௩௭ ெவளிேய

ேபாய்க் தேரான்ஆற்ைறக் கடக் ம் நாளில்,

சாவாய்; அப்ெபா உன் ைடயஇரத்தப்பழ

உன் ைடய தைலயின்ேமல் இ க் ம்

என்பைத நிச்சயமாக அற ந் ெகாள்

என்றான். ௩௮ ேமயி ராஜாைவப் பார்த் :

அ நல்ல வார்த்ைத; ராஜாவாகிய

என் ைடய ஆண்டவன் ெசான்னப ேய,

உம அ யானாகிய நான் ெசய்ேவன்

என் ெசால் , ேமயி அேநகநாட்கள்

எ சேலம ேல யி ந்தான். ௩௯ ன்

வ டங்கள்ெசன்றேபா , ேமயியின்

ேவைலக்காரர்கள் இரண் ேபர் மாக்காவின்
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மகனாகிய ஆ ஸ் என் ம் காத்தின்

ராஜாவிடம் ஓ ப்ேபானார்கள்; உன் ைடய

ேவைலக்காரர்கள் காத்ஊரில் இ க்கிறார்கள்

என் ேமயிக் அறவித்தார்கள். ௪0

அப்ெபா ேமயி எ ந் , தன் ைடய

க ைதயின்ேமல் ேசணம்ைவத் , தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைளத் ேதட, காத்ஊரி க்கிற

ஆ சிடம் றப்பட் ப் ேபானான்; இப்ப ேமயி

ேபாய், தன் ைடய ேவைலக்காரர்கைளக் காத்

ஊரி ந் ெகாண் வந்தான். ௪௧ ேமயி

எ சேலம ந் காத் ஊ க் ப் ேபாய்,

தி ம்பி வந்தான் என் சாெலாேமா க்

அறவிக்கப்பட்டேபா , ௪௨ ராஜா ேமயிைய

அைழத் : ெவளிேய றப்பட்

எங்ேகயாவ ேபாகிற நாளிேல சாவாய்

என்பைத நிச்சயமாக அற ந் ெகாள்

என் நான் உன்ைனக் ெயேகாவாேமல்

ஆைணயிடச் ெசய் , உனக் மக ம்

உ தியாகச் ெசால் யி க்க, அதற்

: நான் ேகட்ட வார்த்ைத நல்லெதன்

ெசால்லவில்ைலயா? ௪௩ ெயேகாவாவின்

ஆைணைய ம், நான் உனக் க் கற்பித்த

கட்டைளைய ம்ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபான

என்ன? என் ெசால் , ௪௪ பின் ம்

ராஜா ேமயிையப் பார்த் : என் ைடய

தகப்பனாகிய தா க் ச் ெசய்த ம்

உன் மன க் த் ெதரிந்தி க்கிற மான

எல்லாத் ங்ைக ம் அற ந்தி க்கிறாய்;

ஆைகயால் ெயேகாவா உன் ைடய
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ங்ைக உன் ைடய தைலயின்ேமல்

தி ம்பச்ெசய்வார். ௪௫ ராஜாவாகிய

சாெலாேமாேனா ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவனாக

இ ப்பான்; தா தின் சிங்காசனம் என்ைறக் ம்

ெயேகாவா க் ன்பாக உ தியாக இ க் ம்

என் ெசால் , ௪௬ ராஜா ேயாய்தாவின்

மகனாகிய ெபனாயா க் க் கட்டைள

ெகா த்தான்; அவன் ெவளிேய ேபாய்,

அவைனக் ெகான் ேபாட்டான். அரசாட்சி

சாெலாேமானின்ைகயிேலஉ திப்பட்ட .

௩

சாெலாேமான் எகிப்தின் ராஜாவாகிய

பார்ேவாேனா சம்பந்தங்கலந் , பார்ேவானின்

மகைளத் தி மணம் ெசய் , தன் ைடய

அரண்மைனைய ம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைத ம் எ சேலம ன் ற் மதிைல ம்

கட் ம்வைரஅவன்அவைளத் தா தின்

நகரத்தில் ெகாண் வந் ைவத்தான். ௨

அந்த நாட்கள்வைர ெயேகாவா ைடய

நாமத்திற் ஒ ஆலயம் கட்டப்படாமல்

இ ந்ததால், மக்கள் ேமைடகளில்

ப யிட் வந்தார்கள். ௩ சாெலாேமான்

ெயேகாவாைவ ேநசித் , தன் ைடய

தகப்பனாகிய தா தின் கட்டைளகளில்

நடந்தான்; ஆனா ம் அவன் ேமைடகளிேல

ப யிட் த் பம்காட் வந்தான். ௪அப்ப ேய

ராஜா ப யிட கிபிேயா க் ப் ேபானான்;

அ ெபரிய ேமைடயாக இ ந்த ; அந்தப்

ப டத்தின்ேமல் சாெலாேமான் ஆயிரம்

சர்வாங்க தகனப கைளச் ெச த்தினான். ௫
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கிபிேயானிேல ெயேகாவா சாெலாேமா க்

இரவில் கனவில் தரிசனமாகி: வி ம் வைத

என்னிடம் ேகள் என் ேதவன் ெசான்னார்.

௬ அதற் சாெலாேமான்: என் ைடய

தகப்பனாகிய தா என் ம் உம

அ யான் உம்ைமப்பற்ற உண்ைம ம் தி ம்

ெசம்ைமயான இ தயத்ேதா ம் உமக்

ன்பாக நடந்தப ேய ேதவ ர் அவ க் ப்

ெபரிய கி ைபெசய் , அந்தப் ெபரிய

கி ைபையஅவ க் க் காத் , இந்த நாளில்

இ க்கிறப ேயஅவ ைடயசிங்காசனத்தில்

அமர்ந்தி க்கிற ஒ மகைன அவ க் த்

தந் ர். ௭இப்ேபா ம் என் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, ேதவ ர் உம அ ேயைன

என் ைடய தகப்பனாகிய தா தின்

இடத்திேல ராஜாவாக்கி ேர, நாேனாெவன்றால்

ேபாக் வரத் அறயாத சி பிள்ைளயாக

இ க்கிேறன். ௮ ர் ெதரிந் ெகாண்ட ம்

ம தியான எண்ணிக்ைகக் அடங்காத ம்

கணக்கில் ேசராத மானதிரளானமக்களாகிய

உம மக்களின் ந வில் அ ேயன்

இ க்கிேறன். ௯ஆைகயால் உம மக்கைள

நியாயம் விசாரிக்க ம், நன்ைம ைம

இன்னெதன் ப த்தறய ம், அ ேய க்

ஞான ள்ள இ தயத்ைதத் தந்த ம்;

ம தியாகஇ க்கிற உம மக்கைளநியாயம்

விசாரிக்க யாராேல ஆ ம் என்றான். ௧0

சாெலாேமான் இந்தக் காரியத்ைதக் ேகட்ட

ஆண்டவ ைடய பார்ைவக் ப் பிரியமான
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விண்ணப்பமாக இ ந்த . ௧௧ ஆைகயால்

ேதவன் அவைன ேநாக்கி: உனக் த்த

நாட்கைளக் ேகட்காம ம், ஐ வரியத்ைதக்

ேகட்காம ம், உன் ைடய எதிரிகளின்

உயிைரக் ேகட்காம ம், இந்தக் காரியத்ைதேய

ேகட் , நியாயம் விசாரிப்பதற் ஏற்ற

ஞானத்ைத உனக் ேகட் க்ெகாண்டதால்,

௧௨ உன் ைடய வார்த்ைதகளின்ப

ெசய்ேதன்; ஞான ம் உணர் ள்ள

இ தயத்ைத உனக் த் தந்ேதன்; இதிேல

உனக் இைணயானவன் உனக் ன்

இ ந்த ம ல்ைல, உனக் இைணயானவன்

உனக் ப்பின் எ ம் வ ம ல்ைல. ௧௩

இ ம ல்லாமல், ேகட்காத ஐ வரியத்ைத ம்

மகிைமைய ம் உனக் த் தந்ேதன்;

உன் ைடய நாட்களில் இ க்கிற ராஜாக்களில்

ஒ வ ம் உனக் இைணயானவன்

இ ப்பதில்ைல. ௧௪ உன் ைடய

தகப்பனாகிய தா நடந்த ேபால,

ம் என் ைடய கட்டைளகைள ம்

என் ைடயநியமங்கைள ம்ைகக்ெகாண் ,

என் ைடயவழகளில் நடந்தால், உன் ைடய

நாட்கைள ம் த்தி க்கச்ெசய்ேவன் என்றார்.

௧௫ சாெலாேமா க் க்கம் ெதளிந்தேபா ,

அ கன என் அற ந்தான்; அவன்

எ சேல க் வந் , ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் க் ன்பாக

நின் , சர்வாங்க தகனப கைள ெச த்தி,

சமாதானப கைளச் ெச த்தி, தன் ைடய
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ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலா க் ம்

வி ந்தளித்தான். ௧௬ அப்ெபா

ேவசிகளான இரண் ெபண்கள் ராஜாவிடம்

வந் , அவ க் ன்பாக நின்றார்கள்.

௧௭ அவர்களில் ஒ த்தி: என் ைடய

எஜமானேன, நா ம் இந்த ெபண் ம் ஒேர

ட் ேல யி க்கிேறாம்; நான் இவேளா

ட் க் ம்ேபா ஆண்பிள்ைள

ெபற்ேறன். ௧௮ நான் பிள்ைள ெபற்ற

ன்றாம் நாளிேல, இந்த ெபண் ம்

ஆண்பிள்ைள ெபற்றாள்; நாங்கள் ஒன்றாக

இ ந்ேதாம், எங்கள் இ வைர ம் தவிர,

ட் க் ள்ேள ேவெறா வ ம்இல்ைல. ௧௯

இர க்கத்திேல இந்த ெபண் தன் ைடய

பிள்ைளயின்ேமல் ரண் ப த்ததால்

அ ெசத் ப்ேபான . ௨0 அப்ெபா ,

உம அ யாள் ங் ம்ேபா , இவள்

ந இரவில் எ ந் , என் ைடய பக்கத்திேல

கிடக்கிற என் ைடய பிள்ைளைய எ த் ,

தன் ைடய மார்பிேல கிடத்திக்ெகாண் ,

ெசத்த தன் ைடய பிள்ைளைய எ த் ,

என் ைடய மார்பிேல கிடத்திவிட்டாள். ௨௧

என் ைடய பிள்ைளக் ப் பால்ெகா க்கக்

காைலயில் நான் எ ந்தேபா , அ இறந்

கிடந்த ; ெபா வி ந்தபின் நான்அைத

உற் ப்பார்க் ம்ேபா , அ நான் ெபற்ற

பிள்ைளஇல்ைலஎன் கண்ேடன்என்றாள்.

௨௨ அதற் மற்ற ெபண்: அப்ப யல்ல,

உயிேரா இ க்கிற என் ைடயபிள்ைள,
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ெசத்த உன் ைடய பிள்ைள என்றாள்.

இவேளா: இல்ைல, ெசத்த உன் ைடய

பிள்ைள,உயிேரா இ க்கிற என் ைடய

பிள்ைள என்றாள்; இப்ப ராஜாவிற்

ன்பாக வாதா னார்கள். ௨௩அப்ெபா

ராஜா: உயிேரா இ க்கிற என் ைடய

பிள்ைள, ெசத்த உன் ைடய பிள்ைள

என் இவள் ெசால் கிறாள்; அப்ப யல்ல,

ெசத்த உன் ைடய பிள்ைள, உயிேரா

இ க்கிற என் ைடய பிள்ைள என்

அவள் ெசால் கிறாள் என் ெசால் , ௨௪ஒ

பட்டயத்ைதக் ெகாண் வா ங்கள்என்றான்;

அவர்கள் ஒ பட்டயத்ைத ராஜாவிடம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௫ ராஜா உயிேரா

இ க்கிறபிள்ைளையஇரண்டாகப் பிளந் ,

பாதிையஇவ க் ம் பாதிையஅவ க் ம்

ெகா ங்கள் என்றான். ௨௬ அப்ெபா

உயிேரா இ க்கிற பிள்ைளயின் தாய்,

தன் ைடய பிள்ைளக்காகஅவள் இ தயம்

த்ததால், ராஜாைவ ேநாக்கி: ஐேயா,

என் ைடயஎஜமானேன,உயிேரா இ க்கிற

பிள்ைளையக் ெகால்லேவண்டாம்; அைத

அவ க்ேக ெகா த் வி ம் என்றாள்;

மற்றவள்அ எனக் ம் ேவண்டாம், உனக் ம்

ேவண்டாம், பிளந் ேபா ங்கள் என்றாள். ௨௭

அப்ெபா ராஜா உயிேரா இ க்கிற

பிள்ைளையக் ெகால்லாமல், அவ க் க்

ெகா த் வி ங்கள்; அவேள அதின் தாய்

என்றான். ௨௮ ராஜா ர்த்த இந்த நியாயத்ைத
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இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் ேகள்விப்பட் ,

நியாயம் விசாரிப்பதற் ேதவன் அ ளின

ஞானம் ராஜாவிற் உண்ெடன் கண் ,

அவ க் ப் பயந்தார்கள்.

௪

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் அைனத்

இஸ்ரேவ ன்ேம ம் ராஜாவாக இ ந்தான். ௨

அவ க் இ ந்தஅதிகாரிகள்: சாேதாக்கின்

மகனாகியஅசரியாஆசாரியனாகஇ ந்தான்.

௩ சாவின் மகனாகிய ஏ ேகாேரப் ம்

அகியா ம் எ த்தர்களாக இ ந்தார்கள்;

அகி தின் மகன் ேயாசபாத் மந்திரியாக

இ ந்தான். ௪ ேயாய்தாவின் மகன்

ெபனாயா பைடத்தைலவ ம், சாேதாக் ம்

அபியத்தா ம் ஆசாரியர்க மாக

இ ந்தார்கள். ௫நாத்தானின் மகன்அசரியா

அ வலர்களின் தைலவனாக இ ந்தான்;

நாத்தானின் மகன் சா த் ராஜாவின்

ஆசாரிய ம் நண்பனாக ம் இ ந்தான்.

௬ அ ஷார் அரண்மைன அதிகாரி ம்,

அப்தாவின் மகன் அேதா ராம் கட்டாய

ேவைல ெசய்கிறவர்களின் அதிகாரியாக

இ ந்தான். ௭ ராஜாவிற் ம் அவ ைடய

அரண்மைனயில் உள்ளவர்க க் ம்

ேதைவயான உண ப்ெபா ள்கைளச்

ேசகரிக்கிற பன்னிரண் அதிகாரிகள்

சாெலாேமா க் இஸ்ரேவல் ேதசெமங் ம்

ைவக்கப்பட் ந்தார்கள்; அவர்கள்

மாதத்திற் ஒவ்ெவா வராக வ டம்

வ ம் பராமரித் வந்தார்கள். ௮
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அவர்களின் ெபயர்கள்: ஊரின் மகன்,

இவன் எப்பிரா ம் மைலத் ேதசத்தில்

இ ந்தான். ௯ ேதக்ேகரின் மகன்,

இவன் மாகாத்சி ம், சால் ம ம்,

ெபத்ஷேமசி ம், ஏேலான்ெபத்தானானி ம்

இ ந்தான். ௧0 ஏேசதின் மகன், இவன்

அ ேபாத்தில் இ ந்தான்; ேசாக்ேகா ம்

எப்ேபர் மயைனத் ம் இவ ைடய

விசாரிப்பில் இ ந்த . ௧௧ அபினதாபின்

மகன், இவன் ேதாரின் நாட் ப் றம்

அைனத்திற் ம் அதிகாரியாக இ ந்தான்;

சாெலாேமானின் மகளாகிய தாபாத் இவ க்

மைனவியாக இ ந்தாள். ௧௨ அகி தின்

மகனாகிய பானா, இவன் விசாரிப்பில்,

தானா ம், ெமகிேதா ம், சர்த்தனா க் ப்

பக்கமாக ம் ெயஸ்ரேய க் க் ழாக ம்

ெபத்ெசயான் வங்கிஆேபல் ெமெகாலாவைர

யக்ெமயா க் ம பக்கம்வைர இ க்கிற

ெபத்ெசயான் அைனத் ம் இ ந்த . ௧௩

ேகேபரின் மகன், இவன் ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத்தில் இ ந்தான்; ேலயாத்தி ள்ள

மனாேசயின் மகனாகிய யா ரின்

கிராமங்க ம் மதில்க ம் ெவண்கலத்

தாழ்ப்பாள்க ள்ளபாசான் ேதசத்தி ைடய

அ ப ெபரியபட்டணங்க ள்ளஅர்ேகாப்

பட்டண ம்இவன்விசாரிப்பில் இ ந்த . ௧௪

இத்ேதாவின் மகன் அகினதாப், இவன்

மகனா ம ல் இ ந்தான். ௧௫ அகிமாஸ்,

இவன் நப்த யில் இ ந்தான்; இவன்
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சாெலாேமா க் இ ந்த ஒ மகளாகிய

பஸ்மாத் என்பவைளத் தி மணம்ெசய்தான்.

௧௬ஊசாயின் மகன் பானா, இவன்ஆேசரி ம்

ஆேலாத்தி ம் இ ந்தான். ௧௭ ப வாவின்

மகன் ேயாசபாத், இவன் இசக்காரில் இ ந்தான்.

௧௮ ஏலாவின் மகன் ேமயி, இவன்

ெபன்ய னில் இ ந்தான். ௧௯ஊரியின் மகன்

ேகேபர், இவன்எேமாரியர்களின் ராஜாவாகிய

ேகா க் ம் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓ க் ம்

இ ந்த ேதசமாகிய ேலயாத் ேதசத்தில்

இ ந்தான்; இவன் மாத்திரம் அத்ேதசத்தில்

அதிபதியாக இ ந்தான். ௨0 தா ம்

இஸ்ரேவ ம் கடற்கைர மணைலப்ேபால

அதிகமாக இ ந் , சாப்பிட் க் த்

மகிழ்ந் ெகாண் ந்தார்கள். ௨௧ நதி வங்கி,

ெப ஸ்தர்களின் ேதசத்தின் வழயாக

எகிப்தின் எல்ைலவைர இ க்கிற சகல

ராஜ்ஜயங்கைள ம் சாெலாேமான்

ஆண் ெகாண் ந்தான்; அவர்கள்

சாெலாேமா க் க் காணிக்ைககைளக்

ெகாண் வந் , அவன் உயிேரா ந்த

நாட்கெளல்லாம் அவ க் பணிவிைட

ெசய்தார்கள். ௨௨ ஒ நா க்

சாெலாேமா க் ஆ ம் சாப்பாட் ச்

ெசல , ப்ப மரக்கால் ெமல் ய

மா ம், அ ப மரக்கால் மா ம், ௨௩

கைலமான்கைள ம் ெவளிமான்கைள ம்

வைரயா கைள ம் ெகா ைமயான

பறைவகைள ம் தவிர, ெகா த்த பத்
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மா க ம், ேமய்ச்ச ந் வந்த இ ப

மா க ம் ஆ க மா ம். ௨௪நதிக்

இந்த பக்கத்தில் இ க்கிற திப்சா தற்ெகாண்

காசாவைர உள்ளைவகள் எல்லாவற்ைற ம்,

நதிக் இந்தப்பக்கத்தி ள்ள சகல

ராஜாக்கைள ம்ஆண் வந்தான்;அவைனச்

ற்ற எங் ம் சமாதானமாக இ ந்த . ௨௫

சாெலாேமா ைடய நாட்கெளல்லாம் தாண்

வங்கி ெபெயர்ெசபாவைர ம், தா ம்

இஸ்ரேவ ம் அவரவர் தங்கள் தங்கள்

திராட்ைசச்ெச யின் நிழ ம், தங்கள்

தங்கள் அத்திமரத்தின் நிழ ம் கமாய்க்

யி ந்தார்கள். ௨௬ சாெலாேமா க்

4,000 திைரலாயங்க ம், 12,000 திைர

ரர்க ம் இ ந்தார்கள். ௨௭ ேமற்ெசால் ய

அதிகாரிகளில் ஒவ்ெவா வ ம் தன்தன்

மாதத்திேல சாெலாேமான் ராஜாவிற் ம்,

ராஜாவின் பந்திக் வ ம் யாவ க் ம்

ேதைவயானைவகைள ஒ ைற மன்ற

பராமரித் , ௨௮ திைரக க் ம்

ஒட்டகங்க க் ம் ேதைவயான

வாற்ேகா ைமைய ம், ைவக்ேகாைல ம்,

அவரவர் தங்க க் இடப்பட்ட

கட்டைளயின்ப அைவகள் இ க் ம்

இடத்திற் க் ெகாண் வ வார்கள். ௨௯ ேதவன்

சாெலாேமா க் ம தியானஞானத்ைத ம்

த்திைய ம், கடற்கைர மணைலப்ேபால பரந்த

ரிந் ெகாள் ம் திறைன ம் ெகா த்தார். ௩0

சகல கிழக் ப்ப தி மக்களின்ஞானத்ைத ம்
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எகிப்தியர்களின் சகல ஞானத்ைத ம்விட

சாெலாேமானின் ஞானம் சிறந்ததாக

இ ந்த . ௩௧ அவன் எஸ்ராகியனாகிய

ஏத்தானி ம், ஏமான், கல்ேகால், தர்தா என் ம்

மாேகா ன் மகன்களி ம், மற்ற எல்லா

மனிதர்களி ம் ஞானவானாக இ ந்தான்;

ற்ற ம் இ ந்த சகல ேதசங்களி ம்

அவன் கழ் பிரபலமாக இ ந்த . ௩௨

அவன் வாயிரம் திெமாழகைளச்

ெசான்னான்; அவ ைடய பாட் கள்

ஆயிரத் ஐந் . ௩௩ பேனானில் இ க்கிற

ேக மரங்கள் தற்ெகாண் வரில்

ைளக்கிற ஈேசாப் ப் ண் வைரக் ள்ள

மர த ய தாவரங்கைளக் ற த் ம்,

ம கங்கள்பறைவகள்ஊ கிறபிராணிகள்

ன்கள் ஆகிய இைவகைளக் ற த் ம்

ெசான்னான். ௩௪ சாெலாேமானின் ஞானத்ைதக்

ற த் க் ேகள்விப்பட்ட மயின் எல்லா

ராஜாக்களிடத்தி ம ந் ம் எல்லா ேதசத்

மக்க ம் அவ ைடய ஞானத்ைதக்

ேகட்பதற் வந்தார்கள்.

௫

சாெலாேமாைன அவ ைடய

தகப்பன் இடத்தில் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய்தார்கள் என் வின்

ராஜாவாகிய ஈராம் ேகள்விப்பட் ,

தன் ைடய ேவைலக்காரர்கைளஅவனிடம்

அ ப்பினான்; ஈராம் தா க் எப்ெபா ம்

நண்பனாக இ ந்தான். ௨ அப்ெபா

சாெலாேமான் ஈராமடம்ஆட்கைளஅ ப்பி: ௩
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என் ைடய தகப்பனாகிய தா தின்

எதிரிகைளக் ெயேகாவா அவ ைடய

பாதங்க க் க் ழ்ப்ப த் ம்வைர,

அவர்கள் தம்ைமச் ற்ற ம் ெசய்கிற

த்தத்தினால்,அவர் தம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடயநாமத்திற் ஆலயத்ைதக்

கட்ட, அவரால் யாம ந்த என் ர்

அற ந்தி க்கி ர். ௪ஆனா ம் இப்ெபா ேதா

என் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

எனக் எங் ம் இைளப்பா தைலத் தந்தார்;

விேராதி ம் இல்ைல, இைட ம் இல்ைல. ௫

ஆைகயால்: நான் உன் ைடய இடத்தில்

உன் சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்த் ம்

உன் ைடய மகேன என் ைடய நாமத்திற்

ஆலயத்ைதக் கட் வான் என் ெயேகாவா

என் ைடய தகப்பனாகிய தா திடம்

ெசான்னப ேய, என் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் நாமத்திற் ஆலயத்ைதக்

கட்டேவண் ம் என் இ க்கிேறன். ௬

ஆதலால் பேனானில் எனக்காக ேக

மரங்கைள ெவட்ட கட்டைள ெகா ம்;

ேதானியர்கைளப்ேபால மரம்ெவட் ம்

ேவைல ெதரிந்தவர்கள் எங்க க் ள்ேள

ஒ வ ம ல்ைல என்ப உமக் த் ெதரி ம்;

அதற்காக என் ைடய ேவைலக்காரர்கள்

உம் ைடய ேவைலக்காரர்கேளா

இ ப்பார்கள்; ர் ெசால்வதின்ப ெயல்லாம்

உம் ைடய ேவைலக்காரர்களின் சம்பளத்ைத

உமக் க் ெகா ப்ேபன் என் ெசால்லச்
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ெசான்னான். ௭ ஈராம் சாெலாேமானின்

வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபா , ம க ம்

சந்ேதாஷப்பட் :அந்தஏராளமானமக்கைள

ஆ ம்ப , தா க் ஒ ஞான ள்ள

மகைனக் ெகா த்த ெயேகாவா இன்

ஸ்ேதாத்திரிக்கப்ப வாராக என் ெசால் ; ௮

ஈராம் சாெலாேமானிடத்தில் ெசய்தி அ ப்பி:

ர் எனக் ச் ெசால் ய ப்பின காரியத்ைத

நான் ேகட்ேடன்; ேக மரங்க க்காக ம்,

ேதவதா மரங்க க்காக ம், உம் ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெயல்லாம் நான் ெசய்ேவன்.

௯ என் ைடய ேவைலக்காரர்கள்

பேனானி ந் அைவகைள இறக்கி

மத்திய தைரக் கட ேல ெகாண் வ வார்கள்;

அங்ேக நான்அைவகைளத் ெதப்பங்களாகக்

கட் , ர் நியம க் ம் இடத்திற் க் கடல்வழயாக

அ ப்பி, அைவகைள அவிழ்ப்ேபன்;

அங்ேக ர் அைவகைள எ த் க்ெகாண்

என் ைடய மக்க க் ஆகாரங்ெகா த் ,

என் ைடயவி ப்பத்தின்ப ெசய்யேவண் ம்

என் ெசால்லச்ெசான்னான். ௧0அப்ப ேய

ஈராம் சாெலாேமா க் ேதைவயான

அள ேக மரங்கைள ம் ேதவதா

மரங்கைள ம்ெகா த் க்ெகாண் வந்தான்.

௧௧ சாெலாேமான் ஈராம ன் அரண்மைனக்

உணவிற்காக 20,000 கலம் ேகா ைமைய ம்,

இ த் ப் பிழ ந்த ஒ வமரங்களின் இ ப கல

எண்ெணைய ம் ெகா த்தான்; இப்ப

சாெலாேமான் ஈரா க் ஆண் ேதா ம்
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ெகா த் வந்தான். ௧௨ ெயேகாவா

சாெலாேமா க் ச் ெசால் யி ந்தப ேய

அவ க் ஞானத்ைதத் தந்த ளினார்;

ஈரா க் ம் சாெலாேமா க் ம்

சமாதானம்உண்டாயி ந் , இ வ ம்

உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண்டார்கள். ௧௩

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலாரி ம் ேவைலக் 30,000 யில்லா

ேவைலக்காரர்கைளப் பி த்தான். ௧௪

அவர்களில் ஒவ்ெவா மாதத்திற் ம்

10,000 ேபைர மாற்ற மாற்ற , பேனா க்

அ ப்பினான்; அவர்கள் ஒ மாதம்

பேனானி ம், இரண் மாதங்கள்

தங்க ைடய களி ம் இ ப்பார்கள்;

அேதா ராம் அந்த யில்லா

ஆட்களின்ேமல் தைலவனாகஇ ந்தான். ௧௫

சாெலாேமானிடம் ைம மக்கிறவர்கள்

70,000 ேபர்க ம், மைலகளில் மரம்

ெவட் கிறவர்கள் 80,000 ேபர்க ம், ௧௬

இவர்கைளத் தவிர ேவைலைய விசாரித்

ேவைலயாட்கைளக் கண்காணிப்பதற் த்

தைலைமயானஅதிகாரிகள் 3,300 ேபர்க ம்

இ ந்தார்கள். ௧௭ ெவட் ன கல்லால்

ஆலயத்திற் அஸ்திபாரம்ேபாட, ெபரி ம்

விைல யர்ந்த மான கற்கைளக் ெகாண் வர

ராஜா கட்டைளயிட்டான். ௧௮ஆலயத்ைதக்

கட்ட, சாெலாேமானின் சிற்பிக ம், ஈராம ன்

சிற்பிக ம், கிப் ஊைரச் ேசர்ந்தவர்க ம்,
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அந்த மரங்கைள ம் கற்கைள ம் ெவட்

ஆயத்தப்ப த்தினார்கள்.

௬

இஸ்ரேவல் மக்கள் எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்ட 480 வ டத்தி ம், சாெலாேமான்

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவான நான்காம்

வ டம் ப் மாதமாகிய இரண்டாம் மாதத்தி ம்,

அவன் ெயேகாவாவின் ஆலயத்ைதக்

கட்டத்ெதாடங்கினான். ௨ சாெலாேமான் ராஜா

ெயேகாவா க் க் கட் ன ஆலயம் 90

அ ள ம், 30 அ அகல ம், 45 அ

உயர மாக இ ந்த . ௩ஆலயமாகிய அந்த

மாளிைகயின் கப்பிேல அவன் கட் ன

மண்டபம் ஆலயத்தின் அகலத்திற் ச்

சமமாக 30 அ ள ம், ஆலயத்திற்

ன்ேன 15 அ அகல மாக இ ந்த . ௪

பார்ைவக் க் கிப்ேபாகிற ஒ க்கமான

ஜன்னல்கைளஆலயத்திற் ச் ெசய்தான். ௫

அவன் ேதவாலயத்தின் வ ம் சந்நிதி

இடச் வ மாகிய ஆலயத்தின் வர்க க்

அ த்ததாய்ச் ற் ச் வைரக் கட் ,

அைவகளில் அைறகைளச் ற்ற ம்

உண்டாக்கினான். ௬ ேழ இ க்கிற

ற் ச் வர் 7.6 அ அகல ம், ந ேவ

இ க்கிற 9 அ அகல ம், ன்றாவதாக

இ க்கிற 10.6 அ அகல மாக

இ ந்த ; அைவகள் ஆலயத்தி ைடய

விட்டத்தினாேல தாங்காதப ஆலயத்ைதச்

ற்ற ம்ெவளிப் றமாகஒட் ச் வர்கைளக்

கட் னான். ௭ஆலயம் கட்டப்ப ம்ேபா , அ
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ேவைலெசய்யப்பட் ெகாண் வரப்பட்ட

கற்களாேல கட்டப்பட்ட ; ஆைகயால் அ

கட்டப்ப கிறேபா , த்திகள் ேகாடரிகள்

தலான எந்த இ ம் ஆ தங்களின்

சத்த ம் அதிேல ேகட்கப்படவில்ைல. ௮ ந

அைறக க் ப் ேபாகிறவாசற்ப ஆலயத்தின்

வல றத்தில் இ ந்த ; ழற்ப களால் ந

அைறக க் ம், ந அைறகளி ந்

ன்றாவ அைறக க் ம் ஏ வார்கள். ௯

இவ்விதமாகஅவன்ஆலயத்ைதக் கட் , ேக

மர உத்திரங்களா ம் பலைககளா ம்

ஆலயத்ைத ஆலயப்பணிைய

த்தான். ௧0 அவன் 7.6 அ உயரமான

ற் க்கட் கைள ஆலயத்தின்ேமெலங் ம்

கட் னான்; அைவகள் ேக மரங்களால்

ஆலயத்ேதா இைணக்கப்பட் ந்த . ௧௧

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

சாெலாேமா க் உண்டாயிற் ; அவர்: ௧௨

என் ைடய கட்டைளகளின்ப நடந் ,

என் ைடய தி நியாயங்கைள நிைறேவற்ற ,

என் ைடய கற்பைனகளின்ப ெயல்லாம்

நடந் ெகாள் ம்ப , அைவகைளக்

ைகக்ெகாண்டால், கட் கிற இந்த

ஆலயத்ைதக் ற த் நான் உன் ைடய

தகப்பனாகிய தா ேதா ெசான்ன

என் ைடய வார்த்ைதைய உன்னிடத்தில்

நிைறேவற்ற , ௧௩ இஸ்ரேவல் மக்களின்

ந விேல இ ந் , என் ைடய மக்களாகிய

இஸ்ரேவைலக்ைகவிடாதி ப்ேபன் என்றார்.
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௧௪அப்ப ேய சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக் கட்

த்தான். ௧௫ ஆலயத் ச் வர்களின்

உட் றத்ைத, தைர வங்கி வர்களின்

ேமற் ைரவைர, ேக பலைககளால்

, இப்ப உட் றத்ைத மரேவைலயால்

ெசய் , ஆலயத்தின் தைரைய ேதவதா

மரங்களின் பலைககளால் தைரைய னான்.

௧௬ டப்பட்ட தைர வங்கி வர்களின்

ேமற் ைரவைர ஆலயத்தின் பக்கங்கைளத்

ெதாட் க்கிற 30 அ ளமான மைறப்ைப ம்

ேக பலைககளால் ெசய் , உட் றத்ைதமகா

பரி த்தமான சந்நிதியினிடமாகக் கட் னான்.

௧௭ அதின் ன்னி க்கிற ேதவாலயமாகிய

மாளிைக 60 அ ளமாக இ ந்த . ௧௮

ஆலயத்திற் ள் இ க்கிற ேக மரங்களில்

ெமாக் க ம் மலர்ந்த க்க மான

சித்திரேவைலெசய்தி ந்த ; பார்ைவக் ஒ

கல் ட காணப்படாமல் எல்லாம் ேக

மரமாக இ ந்த . ௧௯ ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய ைவப்பதற்

ஆலயத்திற் ள்ேளமகா பரி த்த ஸ்தலத்ைத

ஆயத்தப்ப த்தினான். ௨0 மகா பரி த்த

ஸ்தலம் ன் றம்வைர 30அ ள ம், 30அ

அகல ம், 30 அ உயர மாக இ ந்த ;

அைதப் ப ம்ெபான்தகட்டால் னான்;

ேக மரப் ப டத்ைத ம் அப்ப ேய

னான். ௨௧ ஆலயத்தின் உட் றத்ைத

சாெலாேமான் ப ம்ெபான்தகட்டால் ,

மகா பரி த்த ஸ்தலத்தின் மைறப் க் ம்
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ெபான்சங்கி கைளக் க்ேக ேபாட் ,

அைதப் ெபான்தகட்டால் னான். ௨௨இப்ப

ஆலயம் வ ம் கட் ம்வைர,அவன்

ஆலயம் வைத ம் ெபான்தகட்டால் ,

மகா பரி த்த ஸ்தலத்திற் ன்பாகஇ க்கிற

ப டத்ைத வ ம் ெபான்தகட்டால்

னான். ௨௩ மகா பரி த்த ஸ்தலத்தில்

ஒ வமரங்களால் இரண் ேக ன்கைளச்

ெசய் ைவத்தான்; ஒவ்ெவான் ம் 15 அ

உயர மாக இ ந்த . ௨௪ ேக க்

இ க்கிற ஒ இறக்ைக 7.6 அ ேக னின்

மற்ற இறக்ைக 7.6 அ யாக, இப்ப ஒ

இறக்ைகயின் கைடசி ைனெதாடங்கி மற்ற

இறக்ைகயின் கைடசி ைனவைர 15அ யாக

இ ந்த . ௨௫மற்றக் ேக ம் 15 அ யாக

இ ந்த ; இரண் ேக ன்க ம் ஒேரஅள ம்

ஒேர திட்ட மாக இ ந்த . ௨௬ஒ ேக ன்

15அ உயரமாகஇ ந்த ; மற்றக் ேக ம்

அப்ப ேயஇ ந்த . ௨௭அந்தக் ேக ன்கைள

உள்ஆலயத்திேலைவத்தான்; ேக ன்களின்

இறக்ைககள் விரித்தி ந்ததால், ஒ

ேக னின் இறக்ைக ஒ பக்கத் ச் வரி ம்,

மற்றக் ேக னின் இறக்ைக ம பக்கத் ச்

வரி ம் ெதா ம்ப யி ந்த ;

ஆலயத்தின் ந ைமயத்தில், அைவகளின்

இறக்ைககள் ஒன்ேறாெடான்

ெதாடத்தக்கதாயி ந்த . ௨௮ அந்தக்

ேக ன்கைளப் ெபான்தகட்டால் னான்.

௨௯ஆலயத்தின் வர்கைளெயல்லாம் அவன்
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ற்ற ம் உள்ேள ம் ெவளிேய மாகக்

ேக ன்க ம் பைன மரங்க ம் மலர்ந்த

க்க மான சித்திரங்க ம் ெகாத்

ேவைலக மாக்கினான். ௩0 உள்ேள ம்

ெவளிேய ம் இ க்கிறஆலயத் தைரைய ம்

ெபான்தகட்டால் னான். ௩௧மகாபரி த்த

ஸ்தலத்தின் வாச க் ஒ வமரங்களால்

இரட்ைடக் கத கைளச் ெசய்தான்;

ேமல்சட்ட ம் நிைலக ம் மைறப்பின்

அளவில் ஐந்தில் ஒ பங்காக இ ந்த . ௩௨

ஒ வமரமான அந்த இரட்ைடக் கத களில்

அவன் ேக ன்க ம் பைன மரங்க ம்

மலர்ந்த க்க மான சித்திரங்கைளச் ெசய் ,

அந்தக் ேக ன்களி ம் பைனமரங்களி ம்

ெபான்பதியத்தக்கதாகப் ெபான்தகட்டால்

னான். ௩௩ இப்ப ேதவாலயத்தின்

வாச க் ம் ஒ வமர நிைலக்கால்கைளச்

ெசய்தான்; அ வர்அளவில் நான் பக்க ம்

ஒேர அள ச ரமாக இ ந்த . ௩௪அதின்

இரண் கத க ம் ேதவதா ப் பலைககளால்

ெசய்யப்பட் ந்த ; ஒ கத க் இரண்

ம ப் ப் பலைகக ம், மற்றக் கத க்

இரண் ம ப் ப் பலைகக ம் இ ந்த . ௩௫

அைவகளில் ேக ன்க ம் பைனமரங்க ம்

மலர்ந்த க்க மான சித்திர ேவைலையச்

ெசய் , சித்திரங்க க் ச் சமமாகச்

ெசய்யப்பட்ட ெபான்தகட்டால் அைவகைள

னான். ௩௬ அவன் உட்பிரகாரத்ைத

ன் வரிைச ெவட் ன கற்களா ம், ஒ
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வரிைச ேக பலைககளா ம் கட் னான்.

௩௭ நான்காம் வ டம் ப் மாதத்திேல

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் அஸ்திபாரம்

ேபாட் , ௩௮ 11 வ வ டம் ல் என் ம் 8 வ

மாதத்திேல, அந்த ஆலயம் வ ம் எல்லா

சட்டதிட்டத்தின்ப ேய ஒ பங் ம் ைறயாமல்

கட் ந்த ; அவன்அைதக் கட் க்க 7

வ டங்கள்ஆன .

௭

சாெலாேமான் தன் ைடய அரண்மைன

வைத ம் கட் க்க 13 வ டங்கள்

ெசன்ற . ௨ அவன் பேனான் வனம்

என் ம் மாளிைகைய ம் கட் னான்;

அ 900 அ ள ம், 75 அ அகல ம்,

45 அ உயர மாக இ ந்த ; அைதக்

ேக மரத்தாலான உத்திரங்கள்

கட்டப்பட்ட ேக மரத் ண்களின் நான்

வரிைசகளின்ேமல் கட் னான். ௩

ஒவ்ெவா வரிைசக் ம் பதிைனந்

ண்களாக நாற்பத்ைதந் ண்களின்ேமல்

ைவக்கப்பட்ட உத்திரங்களின்ேமல்

ேக க்களால் ைர ேவயப்பட் ந்த . ௪

ன் வரிைச ஜன்னல்கள் இ ந்த ; ன்

வரிைசயி ம் ஜன்னல்கள், ஒன் க்ெகான்

எதிராக இ ந்த . ௫ எல்லா ஜன்னல்களின்

வாசல்க ம் சட்டங்க ம் ச ரமாகஇ ந்த ;

ன் வரிைசயி ம் ஜன்னல்கள்

ஒன் க்ெகான் எதிராக இ ந்த . ௬ 75

அ ள ம் 45 அ அகல மான

மண்டபத்ைத ம், ண்கள் நி த்திக்
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கட் னான்; அந்த மண்டப ம், அதின்

ண்க ம், உத்திரங்க ம், மாளிைகயின்

ண்க க் ம் உத்திரங்க க் ம் எதிராக

இ ந்த . ௭தான் இ ந் நியாயம் ர்ப்பதற்

நியாயாசனம் ேபாடப்பட் க் ம் ஒ நியாய

விசாரைணமண்டபத்ைத ம் கட் , அதின் ஒ

பக்கம் வங்கி ம பக்கம்வைர ேக

பலைககளால் தைரைய னான். ௮

அவன் தங் ம் அவ ைடய அரண்மைன

மண்டபத்திற் ள்ேள அேத மாதிரியாகச்

ெசய்யப்பட்ட ேவெறா மண்டப ம்இ ந்த .

சாெலாேமான் தி மணம்ெசய்த பார்ேவானின்

மக க் ம் அந்த மண்டபத்ைதப்ேபால

ஒ மாளிைகையக் கட் னான். ௯

இைவகெளல்லாம், உள்ேள ம்ெவளிேய ம்,

அஸ்திபாரம் தல் ேமல் ைரவைர, ெவளிேய

இ க் ம் ெபரிய ற்றம்வைரக் ம்,

அளவின்ப ெவட் வாளால்அ க்கப்பட்ட

விைல யர்ந்த கற்களால் ெசய்யப்பட்ட . ௧0

அஸ்திபாரம் 15 அ கற்க ம், 12 அ

கற்க மானவிைல யர்ந்த ெபரிய கற்களாக

இ ந்த . ௧௧அதின்ேமல் உயரமாகஇ க் ம்

அளவின்ப ேவைலப்பா ெசய்யப்பட்ட

விைல யர்ந்த கற்க ம், ேக மரங்க ம்

ைவக்கப்பட் ந்த . ௧௨ ெபரிய

ற்றத்திற் ச் ற்ற ம் ன் வரிைசக்

ேக மர உத்திரங்களா ம் ஒ வரிைச

ேவைலப்பா ெசய்யப்பட்ட கற்களா ம்

ெசய்யப்பட் ந்த ; ெயேகாவா ைடய
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ஆலயத்தின் உட்பிராகாரத்திற் ம்,

அதின் ன்மண்டபத்திற் ம் அப்ப ேய

ெசய்யப்பட் ந்த . ௧௩ ராஜாவாகிய

சாெலாேமான் ஈராம் என் ம் ஒ வைனத்

வி ந் அைழப்பித்தான். ௧௪ இவன்

நப்த ேகாத்திரத்தாளாகியஒ விதைவயின்

மகன்; இவ ைடயதகப்பன் நகரத்ைதச்

ேசர்ந்த ெவண்கல ைகவிைன கைலஞர்;

இவன் சகலவித ெவண்கல ேவைலைய ம்

ெசய்யத்தக்க க்தி ம், த்தி ம், அற ம்

உள்ளவனாகஇ ந்தான்; இவன் ராஜாவாகிய

சாெலாேமானிடம் வந் , அவ ைடய

ேவைலையெயல்லாம் ெசய்தான். ௧௫

இவன் இரண் ெவண்கலத் ண்கைள

உண்டாக்கினான்; ஒவ்ெவா ம்

27 அ உயர ம், ஒவ்ெவா ணின்

ற்றள ம் 18 அ லள மாக இ ந்த . ௧௬

அந்தத் ண்க ைடய உச்சியில் ைவக்க,

ெவண்கலத்தால் வார்க்கப்பட்ட இரண்

ம்பங்கைள உண்டாக்கினான்; ஒவ்ெவா

ம்ப ம் 7.6 அ உயரமாக இ ந்த . ௧௭

ண்க ைடய ைனயின்ேம ள்ள

ம்பங்க க் வைலேபான்ற பின்னல்க ம்,

சங்கி ேபான்ற ெதாங்கல்க ம், ஒவ்ெவா

ம்பத்திற் ம் ஏ ஏழாக இ ந்த . ௧௮

ண்கைளச்ெசய்த விதம்: உச்சியில் உள்ள

ம்பங்கைள வதற்காக, ம்பங்கள்

ஒவ்ெவான்ற ம் பின்ன ன்ேமல் ற்ற ம்

இரண் வரிைச மா ளம்பழங்கைளச்
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ெசய்தான். ௧௯மண்டபத்தின் ன்னி க் ம்

அந்தத் ண்க ைடய உச்சியில் உள்ள

ம்பங்கள் ஷ்பங்களின் ேவைல ம், 6

அ உயர மாக இ ந்த . ௨0 இரண்

ண்களின்ேமேல உள்ள ம்பங்களில்

ெசய்யப்பட்ட பின்ன க் அ கில் இ ந்த

இடத்தில் இ மா ளம்பழங்களின்

வரிைசகள் ற்ற ம் இ ந்த ; மற்றக்

ம்பத்தி ம் அப்ப ேயஇ ந்த . ௨௧அந்தத்

ண்கைள ேதவாலய வாசல் மண்டபத்தில்

நி த்தினான்; அவன் வல றத்தில்

நி த்தின க் யா ன் என் ம்,

இட றத்தில் நி த்தின க் ேபாவாஸ்

என் ம் ெபயரிட்டான். ௨௨ ண்க ைடய

சிகரத்தில் மலர்கைளப்ேபால ேவைல

ெசய்யப்பட் ந்த ; இவ்விதமாகத்

ண்களின் ேவைல ந்த . ௨௩ெவண்கலக்

கடல் என் ம் ெதாட் ைய ம்வட்டவ வில்

கட் னான்; ற்ற ம் அதி ைடய

ஒ விளிம் வங்கி ம விளிம் வைர,

அகலம் 15 அ , உயரம் 7.6 அ , ற்றள 45

அ லள மாக இ ந்த . ௨௪ அந்தக்

கடல்ெதாட் ையச் ற்ற விளிம் க் க்

ேழ அைதச் ற்ற ம் ெமாக் கள்

ஒவ்ெவா ழத்திற் ப் பத் பத்தாகச்

ெசய்யப்பட் ந்த ; வார்க்கப்பட்ட அந்த

ெமாக் களின் வரிைசகள் இரண் ம்

ெதாட் ேயா ஒன்றாய் வார்க்கப்பட் ந்த .

௨௫ அ பன்னிரண் காைளகளின் ேமல்
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நின்ற ; அைவகளில் ன் வடக்ேக ம்,

ன் ேமற்ேக ம், ன் ெதற்ேக ம், ன்

கிழக்ேக ம் ேநாக்கியி ந்த ; கடல்ெதாட்

காைளகளின் ேமலாக ம், அைவகளின்

பின் றங்கெளல்லாம்உள்ளாக ம்இ ந்த .

௨௬அதின் கனம் நான் விரலள ம்,அதின்

விளிம் பானபாத்திரத்தின் விளிம் ேபா ம்,

மலர் ேபால ம் இ ந்த ; அ 2,000 டம்

தண் ர் பி க் ம். ௨௭ 10 ெவண்கல

கால்கைள ம் ெசய்தான்; ஒவ்ெவா கா ம் 6

அ ள ம், 6 அ அகல ம், 4.6 அ

உயர மாக இ ந்த . ௨௮அந்த கால்களின்

ேவைலப்பா என்னெவனில், அைவக க்

பலைககள் உண்டாக்கப்பட் ந்த ;

பலைககேளா சட்டங்களின் ந வில் இ ந்த .

௨௯ சட்டங்க க் ந ேவ இ க்கிற அந்த

பலைககளில் சிங்கங்க ம், காைளக ம்,

ேக ன்க ம், சட்டங்க க் ேமேல ம்,

சிங்கங்க க் ம் காைளக க் ம்

ழாக சாய்வான ேவைலப்பா ள்ள

வாய்க்கால்க ம் அதேனா இ ந்த . ௩0

ஒவ்ெவா கால்க க் ம் நான் ெவண்கல

உ ைளக ம், ெவண்கலத் தட் க ம்,

அதின் நான் ைனக க் அச் க ம்

இ ந்த ; ெகாப்பைரயின் ழ க்க, அந்த

அச் கள்ஒவ்ெவான் ம்வார்ப் ேவைலயாக

வாய்க்கால்க க் ேநராக இ ந்த . ௩௧

அதின் வாய் ேமேல 1.6 அ உயர்ந்தி ந்த ;

அதின் வாய் 1.6 அ தட்ைட மாக,
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அதின் வாயின்ேமல் சித்திரங்க ம்

ெசய்யப்பட் ந்த ; அைவகளின் பலைககள்

வட்டமாயிராமல் ச ரமாகஇ ந்த . ௩௨அந்த

நான் உ ைளகள் பலைககளின் ம்,

உ ைளகளின் அச் கள் கால்களி ம்

இ ந்த ; ஒவ்ெவா உ ைள 2.3 அ

உயரமாக இ ந்த . ௩௩உ ைளகளின் ேவைல

இரதத் உ ைளகளின் ேவைலையப்

ேபாலேவஇ ந்த ;அைவகளின்அச் க ம்,

சக்கரங்க ம், வட்டங்க ம், கம்பிக ம்

எல்லாம் வார்ப் ேவைலயாக இ ந்த . ௩௪

ஒவ்ெவா கா ைடய நான் ைனகளி ம்,

கா ந் றப்ப கிற நான் ைகப்பி கள்

இ ந்த . ௩௫ ஒவ்ெவா கால்களின்

தைலப்ப தியி ம் 3/4 அ உயரமான

வட்டவ வகட் ம், ஒவ்ெவா கா ைடய

தைலப்பின்ேம ம் அதி ந் றப்ப கிற

அதின் ைகப்பி க ம் பலைகக ம் இ ந்த .

௩௬அைவகளி க்கிற ைகப்பி க க் ம்

பலைகக க் ம் இ க்கிற சந் களிேல,

ேக ன்கள் சிங்கங்கள் பைன மரங்க ைடய

சித்திர ேவைலகைள ெசய்தி ந்தான்; ற்ற ம்

ஒவ்ெவான்ற ம், வாய்க்கால்களி ம்

இ க் ம்இடங்க க் த் த ந்தப ெசய்தான்.

௩௭ இப்ப யாக அந்தப் 10 கால்கைள ம்

ெசய்தான்; அைவகெளல்லாம் ஒேர

வார்ப் ம், ஒேர அள ம், ஒேரவித ெகாத்

ேவைல மாக இ ந்த . ௩௮ 10 ெவண்கலக்

ெகாப்பைரகைள ம் உண்டாக்கினான்;
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ஒவ்ெவா ெகாப்பைர ம் 40 டம் பி க் ம்; 6

அ அகலமான ஒவ்ெவா ெகாப்பைர ம்

அந்தப் 10 கால்களில் ஒவ்ெவான்ற ன்ேம ம்

ைவக்கப்பட்ட . ௩௯ 5 கால்கைள

ஆலயத்தின் வல றத்தி ம், 5 கால்கைள

ஆலயத்தின் இட றத்தி ம் ைவத்தான்;

கடல்ெதாட் ையக் கிழக்கில் ஆலயத்தின்

வல றத்திேல ெதற் ேநாக்கி ைவத்தான். ௪0

பின் ஈராம் ெகாப்பைரகைள ம்

சாம்பல் எ க்கிற கரண் கைள ம்

கலங்கைள ம் ெசய்தான். இவ்விதமாக

ஈராம் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற்காக

ராஜாவாகிய சாெலாேமா க் ச்

ெசய்யேவண் ய எல்லா ேவைலைய ம் ெசய்

த்தான். ௪௧ அைவகள் என்னெவனில்:

இரண் ண்க ம், இரண் ண்க ைடய

ைனயின்ேமல் இ க்கிற இரண்

உ ண்ைடக் ம்பங்க ம், ண்க ைடய

ைனயின்ேமல் இ க்கிற இரண்

உ ண்ைடக் ம்பங்கைள ம் இரண்

வைலப் பின்னல்க ம், ௪௨ ண்களின்

ேம ள்ளஇரண் உ ண்ைடக் ம்பங்கைள

ம்ப ஒவ்ெவா வைலப்பின்ன க் ம்

ெசய்த இரண் வரிைச மா ளம்பழங்க ம்,

ஆக இரண் வைலப்பின்னல்க க் ம்

400 மா ளம்பழங்க ம், ௪௩ 10

கால்க ம், கால்களின்ேமல் ைவத்த

10 ெகாப்பைரக ம், ௪௪ ஒ கடல்

ெதாட் ம், கடல் ெதாட் யின் ழ க்கிற 12
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காைளக ம், ௪௫ ெசம் ச்சட் க ம்,

சாம்பல் கரண் க ம், கலங்க ம்

ெசய்தான்; ெயேகாவாவின் ஆலயத்திற்காக

ராஜாவாகிய சாெலாேமா க் ஈராம்

ெசய்த இந்த எல்லாப் பணிப்ெபா ட்க ம்

த்தமான ெவண்கலமாக இ ந்த . ௪௬

ேயார்தான் நதிக் அ த்த சமமான மயிேல,

க்ேகாத்திற் ம் சர்தா க் ம் ந ேவ களிமண்

தைரயிேல ராஜா இைவகைள வார்த்தான்.

௪௭ இந்தச் சகல பணிப்ெபா ட்களின்

ெவண்கலம் மக ம் ஏராளமாக இ ந்ததால்,

சாெலாேமான் அைவகைள எைட

பார்க்கவில்ைல; அதி ைடய எைட

இவ்வளெவன் ஆராய்ந் பார்க்க ம ல்ைல.

௪௮பின் ம் ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் த்

ேதைவயான பணிப்ெபா ட்கைளெயல்லாம்

சாெலாேமான் உண்டாக்கினான்;

அைவயாவன, ெபான் ப டத்ைத ம்,

ச கத் அப்பங்கைள ைவக் ம் ெபான்

ேமைஜைய ம், ௪௯ மகா பரி த்த

ஸ்தலத்திற் ன்பாகைவக் ம் ப ம்ெபான்

விளக் த்தண் கள், வல றமாக ஐந்ைத ம்

இட றமாக ஐந்ைத ம், ெபான்னான

அதின் க்கேளா ம் விளக் கேளா ம்

கத்தரிகேளா ம் உண்டாக்கினான்.

௫0 ப ம்ெபான் கிண்ணங்கைள ம்,

ெவட் க்கத்திகைள ம், கலங்கைள ம்,

கலயங்கைள ம், பகலசங்கைள ம்,

மகாபரி த்தமான உள் ஆலயத்தி ைடய
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கத களின் ெபான்னான ெமாட் கைள ம்,

ேதவாலயமாகிய மாளிைகக் கத களின்

ெபான்னானெமாட் கைள ம் ெசய்தான். ௫௧

இப்ப யாக ராஜாவாகிய சாெலாேமான்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற்காகச்

ெசய்த ேவைலகெளல்லாம் ந்த ;

அப்ெபா சாெலாேமான் தன் ைடய

தகப்பனாகிய தா பரி த்தம்ெசய் ம்ப

ேநர்ந் ெகாண்ட ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம் பணிப்ெபா ட்கைள ம்

ெகாண் வந் , ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்களில்ைவத்தான்.

௮

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ையச் ேயான் என் ம்

தா தின் நகரத்தி ந் ெகாண் வ ம்ப

சாெலாேமான் இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கைள ம்,

ேகாத்திரத் தைலைமயில் உள்ளவர்களாகிய

இஸ்ரேவல் மக்களி ள்ள பிதாக்களின்

தைலவர்கள் அைனவைர ம், எ சேலம ல்

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் தன்னிடம்

வரச்ெசய்தான். ௨இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்

எல்ேலா ம் 7 ஆம் மாதமாகிய ஏத்தா ம்

மாதத்தின் பண் ைகயிேல, ராஜாவாகிய

சாெலாேமானிடம் வந்தார்கள். ௩

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கள் அைனவ ம்

வந்தி க் ம்ேபா , ஆசாரியர்கள்

ெயேகாவா ைடய ெபட் ைய எ த் , ௪

ெபட் ைய ம், ஆசரிப் க் டாரத்ைத ம்,

டாரத்தி ந்த பரி த்த பணிப்ெபா ட்கள்
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அைனத்ைத ம் மந் ெகாண் வந்தார்கள்;

ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம், அைவகைளச்

மந்தார்கள். ௫ராஜாவாகிய சாெலாேமா ம்

அவேனா ய இஸ்ரேவல் சைப மக்கள்

அைனவ ம் ெபட் க் ன்பாக நடந் ,

எண்ணிக்ைக ம் கணக் ம் இல்லாத திரளான

ஆ கைள ம், மா கைள ம் ப யிட்டார்கள்.

௬அப்ப ேயஆசாரியர்கள் ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ையஆலயத்தின் உள்

அைறயாகிய மகா பரி த்த ஸ்தலத்திேல

ேக ன்க ைடய இறக்ைககளின் ேழ

ெகாண் வந் ைவத்தார்கள். ௭ ேக ன்கள்

ெபட் இ க் ம் இடத்திேல தங்கள் இரண்

இறக்ைககைள ம் விரித் , உயர இ ந்

ெபட் ைய ம் அதின் தண் கைள ம்

க்ெகாண் ந்த . ௮ தண் களின்

ைனகள் உள் அைறக் ன்னான

பரி த்த இடத்திேல காணப்ப ம்ப யாக

அந்தத் தண் கைள ன் க்

இ த்தார்கள்;ஆகி ம் ெவளிேயஅைவகள்

காணப்படவில்ைல; அைவகள் இந்த நாள்

வைரக் ம் அங்ேகதான் இ க்கிற . ௯

இஸ்ரேவல் மக்கள் எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்டபின் ெயேகாவா அவர்கேளா

உடன்ப க்ைக ெசய்கிறேபா , ேமாேச

ஓேரபிேலஅந்தப் ெபட் யில் ைவத்த இரண்

கற்பலைககைளத் தவிரஅதிேல ேவெறான் ம்

இ ந்ததில்ைல. ௧0அப்ெபா ஆசாரியர்கள்

பரி த்த ஸ்தலத்தி ந் றப்ப ம்ேபா ,
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ேமகமான ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைத

நிரப்பிய . ௧௧ ேமகத்தினால் ஆசாரியர்கள்

ஊழயம்ெசய்வதற் நிற்க யாமற்ேபான ;

ெயேகாவா ைடய மகிைம ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைத நிரப்பிய . ௧௨ அப்ெபா

சாெலாேமான்: காரி ளிேல வாழ்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசான்னார் என் ம், ௧௩

ேதவ ர் தங்கக் ய ம், ர் என்ைறக் ம்

தங்க ய நிைலயான இட மாகிய

ஆலயத்ைத உமக் க் கட் ேனன் என் ம்

ெசால் , ௧௪ ராஜா தி ம்பி, இஸ்ரேவல்

சைபையெயல்லாம் ஆ ர்வதித்தான்;

இஸ்ரேவல் சைபயார்கள் எல்ேலா ம்

நின்றார்கள். ௧௫ அவன் ெசான்ன :

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஸ்ேதாத்திரம்;அவர் என் ைடயதகப்பனாகிய

தா க் த் தம் ைடய வாக்கினால்

ெசான்னைதத் தம் ைடய கரத்தினால்

நிைறேவற்றனார். ௧௬அவர் நான் என் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவைல எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்த நாள் தல், என் ைடய

நாமம் ெவளிப்ப ம்ப , ஒ ஆலயத்ைதக்

கட்டேவண் ம் என் நான் இஸ்ரேவ ைடய

எல்லாக் ேகாத்திரங்களி ம் உள்ள ஒ

பட்டணத்ைத ம் ெதரிந் ெகாள்ளாமல்

என் ைடயமக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல்

அதிகாரியாக இ க் ம்ப தா ைதேய

ெதரிந் ெகாண்ேடன் என்றார். ௧௭

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்
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நாமத்திற் ஆலயத்ைதக் கட்டேவண் ம்

என்கிறவி ப்பம் என் ைடயதகப்பனாகிய

தா தின் இ தயத்தில் இ ந்த . ௧௮

ஆனா ம் ெயேகாவா என் ைடய

தகப்பனாகிய தா ைத ேநாக்கி: என் ைடய

நாமத்திற் ஆலயத்ைதக் கட்டேவண் ம்

என்கிற வி ப்பம் உன் ைடய மனதிேல

இ ந்த நல்ல காரியந்தான். ௧௯ஆனா ம்

அந்த ஆலயத்ைதக் கட்டமாட்டாய், உனக்

பிறக் ம் உன் ைடய மகேன என் ைடய

நாமத்திற் அந்த ஆலயத்ைதக் கட் வான்

என்றார். ௨0இப்ேபா ம் ெயேகாவா ெசால் ய

தம் ைடயவார்த்ைதையநிைறேவற்றனார்;

ெயேகாவாெசான்னப ேய, நான்என் ைடய

தகப்பனாகிய தா தின் இடத்தில் எ ந் ,

இஸ்ரேவ ன் சிங்காசனத்தின்ேமல்

உட்கார்ந் , இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் நாமத்திற் ஆலயத்ைதக்

கட் ேனன். ௨௧ ெயேகாவா நம் ைடய

பிதாக்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்தேபா , அவர்கேளா ெசய்த

உடன்ப க்ைகஇ க்கிறெபட் க்காகஅதிேல

ஒ இடத்ைதஉண்டாக்கிேனன் என்றான். ௨௨

பின் சாெலாேமான்: ெயேகாவா ைடய

ப டத்திற் ன்ேன இஸ்ரேவல்

சைபயார்கள்எல்ேலா க் ம் எதிராகநின் ,

வானத்திற் ேநராகத் தன் ைடயைககைள

விரித் : ௨௩ இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, ேமேல வானத்தி ம் ேழ
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மயி ம் உமக் நிகரான ேதவன் இல்ைல;

தங்க ைடய இ தயத்ேதா ம் உமக்

ன்பாக நடக்கிற உம அ யார்க க்

உடன்ப க்ைகைய ம் கி ைபைய ம்

காத் வ கி ர். ௨௪ ேதவ ர் என் ைடய

தகப்பனாகிய தா என் ம் உம் ைடய

ஊழய க் ச் ெசய்த வாக் த்தத்தத்ைதக்

காத்த ளி ர்; அைத உம் ைடய

வாக்கினால் ெசான் ர்; இந்த நாளில்

இ க்கிறப , உம் ைடய கரத்தினால்

அைத நிைறேவற்ற ர். ௨௫ இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, ேதவ ர்

என் ைடய தகப்பனாகிய தா என் ம்

உம் ைடய ஊழயக்காரைன ேநாக்கி:

எனக் ன்பாகநடந்த ேபால,உன் ைடய

மகன்க ம் எனக் ன்பாக நடக் ம்ப

தங்கள் வழையக் காத் க்ெகாண்டால்,

இஸ்ரேவ ன் சிங்காசனத்தின்ேமல்

அமர்ந்தி க் ம்ஆண்மகன்எனக் ன்பாக

உனக் இல்லாமல் ேபாவதில்ைல என்

ெசான்னைத இப்ெபா அவ க்

நிைறேவற் ம். ௨௬ இஸ்ரேவ ன் ேதவேன,

என் ைடய தகப்பனாகிய தா என் ம்

உம் ைடய ஊழயக்கார க் ச் ெசான்ன

உம் ைடய வார்த்ைத ெமய்ெயன்

ெவளிப்ப வதாக. ௨௭ ேதவன் ெமய்யாக

மயிேல தங் வாேரா? இேதா, வானங்க ம்

வானாதி வானங்க ம் உமக் ப் ேபாதாேத;

நான் கட் னஇந்தஆலயம் எம்மாத்திரம்? ௨௮
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என் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம

அ ேயன் இன் உமக் ன்பாக ெசய்கிற

விண்ணப்பத்ைத ம் மன்றாட்ைட ம் ேகட் ,

உம அ ேய ைடய விண்ணப்பத்ைத ம்

ேவண் தைல ம்கவனத்தில் ெகாண்ட ம்.

௨௯உம அ ேயன்இந்தஇடத்திேலெசய் ம்

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட் ம்ப என் ைடய

நாமம் அங்ேக இ க் ம் என் ர்

ெசான்ன இடமாகிய இந்த ஆலயத்தின்

ேமல் உம் ைடய கண்கள் இர ம் பக ம்

திறந்தி ப்பதாக. ௩0உம அ யா ம், இந்த

இடத்திேல விண்ணப்பம் ெசய்யப்ேபாகிற

உம மக்களாகிய இஸ்ரேவ ம் ெசய் ம்

ெஜபத்ைதக் ேகட்ட ம்; பரேலாகமாகிய

ர் தங் மடத்திேல அைத ேகட் ராக,

ேகட் மன்னிப் ராக. ௩௧ ஒ வன் தன்

அ கில் உள்ளவ க் விேராதமாகக் ற்றம்

ெசய்தி க் ம்ேபா , இவன் அவைன

ஆைணயிடச்ெசால் ம்ேபா , அந்தஆைண

இந்தஆலயத்திேல உம் ைடய ப டத்திற்

ன் வந்தால், ௩௨ அப்ெபா

பரேலாகத்தில் இ க்கிற ேதவ ர் ேகட் ,

ன்மார்க்க ைடய ெசய்ைகையஅவ ைடய

தைலயின்ேமல் மரச்ெசய் , அவைனக்

ற்றவாளியாகத் ர்க்க ம், திமா க்

அவ ைடய திக் த் த ந்தப ெசய்

அவைன திமானாக்க ம் தக்கதாக உம

அ யார்கைள நியாயந் ர்ப் ராக. ௩௩

உம் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவலர்கள்
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உமக் விேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால்

எதிரிக க் ன்பாக ேதாற் ப்ேபாய்,

உம்மடத்திற் த் தி ம்பி, உம் ைடய நாமத்ைத

அற க்ைகெசய் , இந்த ஆலயத்திற் ேநராக

உம்ைம ேநாக்கி விண்ணப்பத்ைத ம்

ேவண் தைல ம் ெசய்தால், ௩௪பரேலாகத்தில்

இ க்கிற ேதவ ர் ேகட் , உம் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன் பாவத்ைத

மன்னித் , அவர்க ைடய ன்ேனார்க க்

ர் ெகா த்த ேதசத்திற் அவர்கைளத்

தி ம்பி வரச்ெசய் ராக. ௩௫ அவர்கள்

உமக் விேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால்

வானம் அைடபட் மைழெபய்யாமல்

இ க் ம்ேபா , அவர்கள் இந்த இடத்திற்

ேநராக விண்ணப்பம் ெசய் , உம் ைடய

நாமத்ைதஅற க்ைகெசய் , தங்கைளேதவ ர்

மனவ த்தப்ப த் ம்ேபா தங்க ைடய

பாவங்கைளவிட் த் தி ம்பினால். ௩௬

பரேலாகத்தில் இ க்கிற ேதவ ர் ேகட் , உம

அ யார்க ம் உம மக்களாகிய இஸ்ரேவ ம்

ெசய்த பாவத்ைத மன்னித் , அவர்கள்

நடக்கேவண் யநல்வழையஅவர்க க் ப்

ேபாதித் , ேதவ ர் உம மக்க க் ச்

தந்திரமாகக் ெகா த்த உம ேதசத்தில்

மைழ ெபய்யக் கட்டைளயி ராக. ௩௭

ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாகிறேபா ம்,

ெகாள்ைளேநாய்உண்டாகிறேபா ம்,வறட்சி,

விஷப்பனி, ெவட் க்கிளி, பச்ைசக்கிளி

உண்டாகிறேபா ம், அவர்க ைடய



1 இராஜாக்கள் 1441

எதிரிகள் ேதசத்தி ள்ள பட்டணங்கைள

ற் க்ைகயி ம்ேபா ம், ஏதாவ ஒ

வாைதேயா வியாதிேயா வ ம்ேபா ம்,

௩௮ உம் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவல்

அைனவரி ம் எந்த மனிதனானா ம்

தன் ைடய இ தயத்தின் வாைதைய

உணர்ந் , இந்த ஆலயத்திற் ேநராகத்

தன் ைடய ைககைள விரித் ச் ெசய் ம்

எல்லா விண்ணப்பத்ைத ம், எல்லா

ேவண் தைல ம், ௩௯ ர் தங் மடமாகிய

பரேலாகத்தில் இ க்கிற ேதவ ர்

ேகட் மன்னித் , ௪0 ேதவ ர் எங்கள்

ன்ேனார்க க் க் ெகா த்த ேதசத்தில்

அவர்கள் உயிேரா க் ம் நாெளல்லாம்

உமக் ப் பயப்ப ம்ப ேதவ ர் ஒ வேர எல்லா

மனிதர்களின் இ தயத்ைத ம்அற ந்தவராக

இ க்கிறப யால், ர் அவனவ ைடய

இ தயத்ைத அற ந்தி க்கிறப ேய,

அவனவ ைடய வழக க் த் த ந்தப

ெசய் , அவனவ க் ப் பலன்அளிப் ராக.

௪௧ உம் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவலர்கள்

அல்லாத அந்நியர்கள் உம மகத் வமான

நாமத்ைத ம், உம பலத்த கரத்ைத ம், உம

ஓங்கிய யத்ைத ம் ேகள்விப்ப வார்கேள.

௪௨ அப்ப ப்பட்ட அந்நிய ம், உம

நாமத்தினிம த்தம் ர ேதசத்தி ந் வந் ,

இந்த ஆலயத்திற் ேநராக விண்ணப்பம்

ெசய்தால், ௪௩ உம தங் மடமாகிய

பரேலாகத்தில் இ க்கிற ேதவ ர் அைதக் ேகட் ,
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மயின் மக்கெளல்ேலா ம் உம் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவைலப்ேபால

உமக் ப் பயப்ப ம்ப ம், நான் கட் ன

இந்த ஆலயத்திற் உம் ைடய நாமம்

ைவக்கப்பட்டெதன் அற ம்ப ம்,

உம் ைடய நாமத்ைதஅற ந் ெகாள்வதற்காக,

அந்த அந்நியன் உம்ைம ேநாக்கி

ேவண் க்ெகாள்வதின்ப ெயல்லாம்

ேதவ ர் ெசய் ராக. ௪௪ ர் உம் ைடய

மக்கைள அ ப் ம் வழயிேல அவர்கள்

தங்கள் எதிரிகேளா த்தம் ெசய்யப்

றப்ப ம்ேபா , ர் ெதரிந் ெகாண்ட இந்த

நகரத்திற் ம், உம் ைடய நாமத்திற்

நான் கட் ன இந்த ஆலயத்திற் ம் ேநராக

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி விண்ணப்பம்

ெசய்தால், ௪௫பரேலாகத்தில் இ க்கிற ேதவ ர்

அவர்க ைடய விண்ணப்பத்ைத ம்

ேவண் தைல ம் ேகட் , அவர்க ைடய

நியாயத்ைத விசாரிப் ராக. ௪௬ பாவம்

ெசய்யாத மனிதன் இல்ைலேய; ஆைகயால்,

அவர்கள் உமக் விேராதமாகப் பாவம்ெசய் ,

ேதவ ர் அவர்கள்ேமல் ேகாபம்ெகாண் ,

அவர்க ைடய எதிரிக ைடய ைகயில்

அவர்கைளஒப் க்ெகா த் , அந்த எதிரிகள்

அவர்கைளத் ரத்திேலா அ கிேலா

இ க்கிற தங்கள் ேதசத்திற் ச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபா ம்ேபா , ௪௭ அவர்கள்

சிைறப்பட் ப் ேபாயி க்கிற ேதசத்திேல

தங்களில் உணர்வைடந் , மனந்தி ம்பி:
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நாங்கள் பாவம்ெசய் , அக்கிரமம்ெசய் ,

ன்மார்க்கமாக நடந்ேதாம் என்

தங்க ைடய சிைறயி ப்பான ேதசத்திேல

உம்ைம ேநாக்கி ேவண் தல் ெசய் , ௪௮

தங்கைளச் சிைறபி த் க்ெகாண்ட

தங்க ைடய எதிரிகளின் ேதசத்திேல

தங்க ைடய இ தயத்ேதா ம்

தங்க ைடய ஆத் மாேவா ம்

உம்மடத்தில் தி ம்பி, ேதவ ர் தங்க ைடய

பிதாக்க க் க் ெகா த்த தங்க ைடய

ேதசத்திற் ம், ேதவ ர் ெதரிந் ெகாண்ட இந்த

நகரத்திற் ம், உம் ைடய நாமத்திற் நான்

கட் ன இந்த ஆலயத்திற் ம் ேநராக உம்ைம

ேநாக்கி விண்ணப்பம் ெசய் ம்ேபா , ௪௯ ர்

தங் மடமாகிய பரேலாகத்திேல இ க்கிற

ேதவ ர்அவர்க ைடயவிண்ணப்பத்ைத ம்

ேவண் தைல ம் ேகட் , அவர்க ைடய

நியாயத்ைதவிசாரித் , ௫0உம் ைடய மக்கள்

உமக் விேராதமாகச் ெசய்த பாவத்ைத ம்,

அவர்கள் உம் ைடய கட்டைளைய றய

அவர்க ைடய ேராகங்கைள எல்லாம்

மன்னித் , அவர்கைளச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபாகிறவர்கள் அவர்க க்

இரங்கத்தக்கதானஇரக்கத்ைதஅவர்க க் க்

கிைடக்கச் ெசய் ராக. ௫௧அவர்கள் எகிப்

என்கிற இ ம் ச் ைளயின் ந வி ந்

ேதவ ர் றப்படச்ெசய்த உம் ைடய

மக்க ம் உம் ைடய தந்திர மாக

இ க்கிறார்கேள. ௫௨ அவர்கள் உம்ைம
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ேநாக்கி ேவண் க்ெகாள்வதின்ப ெயல்லாம்

ேதவ ர் அவர்க க் ச் ெசய் ம்ப ,

உம் ைடய கண்கள் உம அ யானின்

ேவண் த க் ம், உம மக்களாகிய

இஸ்ரேவ ன் ேவண் த க் ம்

திறந்தி ப்பதாக. ௫௩கர்த்தராகியஆண்டவேர,

ர் எங்க ைடயபிதாக்கைளஎகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய் ம்ேபா , உம் ைடய

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசையக்ெகாண்

ெசான்னப ேய, ேதவ ர் மயின் எல்லா

மக்களி ம் அவர்கைளஉமக் ச் தந்திரமாகப்

பிரித்ெத த் ேர என் விண்ணப்பம்

ெசய்தான். ௫௪ சாெலாேமான் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி, இந்த ெஜபத்ைத ம் ேவண் தைல ம்

எல்லாம் ெசய் த்தபின் , அவன்

ெயேகாவா ைடய ப டத்திற் ன்பாகத்

தன் ைடய ைககைள வானத்திற் ேநராக

விரித் , ழங்காற்ப யிட் ந்தைதவிட்

எ ந் , ௫௫ நின் , இஸ்ரேவல் சைபயார்

எல்ேலாைர ம் ஆ ர்வதித் , உரத்த

சத்தத்ேதா ெசான்ன : ௫௬ தாம்

வாக் த்தத்தம் ெசய்தப ெயல்லாம்

தம் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவ க்

இைளப்பா தைலக் ெகா த்த ெயேகாவா க்

ஸ்ேதாத்திரம், அவர் தம் ைடய

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசையக்ெகாண்

ெசான்னஅவ ைடய நல்வார்த்ைதகளில் ஒ

வார்த்ைத ட தவற ப்ேபாகவில்ைல. ௫௭

நம் ைடயேதவனாகியெயேகாவாநம்ைமக்
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ைகவிடாம ம், நம்ைம ெநகிழவிடாம ம்,

அவர் நம் ைடய ன்ேனார்கேளா

இ ந்த ேபால, நம்ேமா ம் இ ந் , ௫௮

நாம் அவ ைடய வழகளில் எல்லாம்

நடப்பதற் ம், அவர் நம் ைடய

பிதாக்க க் க் கட்டைளயிட்டஅவ ைடய

கற்பைனகைள ம், கட்டைளகைள ம்,

நியாயங்கைள ம் ைகக்ெகாள் வதற் ம்,

நம் ைடய இ தயத்ைத அவர்பக்கமாக

தி ம்பச்ெசய்வாராக. ௫௯ ெயேகாவாேவ

ேதவன், ேவெறா வ ம் இல்ைலெயன்பைத

மயின் மக்கெளல்லாம்அற ம்ப யாக, ௬0

அவர்தம அ யா ைடயநியாயத்ைத ம்,

தம மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்

நியாயத்ைத ம், அந்தந்த நாளில் நடக் ம்

காரியத்திற் த் த ந்தப விசாரிப்பதற் , நான்

ெயேகாவா க் ன்பாகவிண்ணப்பம்ெசய்த

என் ைடய வார்த்ைதகள் இர ம்பக ம்

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் இ ப்பதாக. ௬௧ஆதலால் இந்த

நாளில் இ க்கிற ேபால, ங்கள்அவ ைடய

கட்டைளகளில் நடந் , அவ ைடய

கற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள்ள, உங்க ைடய

இ தயம் நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவா உத்தமமாக இ ப்பதாக

என்றான். ௬௨ பின் ராஜா ம் அவேனா

இ ந்த இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம்,

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ப கைளச்

ெச த்தினார்கள். ௬௩ சாெலாேமான்
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ெயேகாவா க் ச் சமாதானப களாக,

22,000 மா கைள ம், ஒ 1,20,000

ஆ கைள ம் ப யிட்டான்; இவ்விதமாக

ராஜா ம் இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவ ம்

ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதப்பிரதிஷ்ைட

ெசய்தார்கள். ௬௪ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

இ ந்தெவண்கலப்ப டமான சர்வாங்க

தகனப கைள ம், ேபாஜனப கைள ம்,

சமாதானப களின் ெகா ப்ைப ம்

ெகாள்ளமாட்டாமல் சிற தாக இ ந்ததால், ராஜா

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ன்

இ க்கிற ற்றத்தின் ைமயத்ைதப்

பரி த்தப்ப த்தி, அன்ைறயதினம்

அங்ேக சர்வாங்க தகனப கைள ம்,

உண ப கைள ம், சமாதானப களின்

ெகா ப்ைப ம் ெச த்தினான். ௬௫

அந்தக்காலத்திேலேயசாெலாேமா ம்,ஆமாத்

பட்டணத்தின் எல்ைல வங்கி எகிப்தின்

நதிவைர இ ந் , அவேனா இ ந்த

ெபரிய ட்டமாகிய இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவ ம் நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ஏ நாட்க ம்,

அதற் ப் பின் ேவேற ஏ நாட்க மாக

பதினான் நாட்கள்வைர பண் ைகைய

ெகாண்டா னார்கள். ௬௬ எட்டாம் நாளிேல

மக்க க் விைடெகா த் அ ப்பினான்;

அவர்கள் ராஜாைவ வாழ்த்தி, ெயேகாவா

தம ஊழயக்காரனாகிய தா க் ம்

தம மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் ம் ெசய்த
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எல்லா நன்ைமக்காக ம் சந்ேதாஷப்பட்

மனமகிழ்ச்சிேயா தங்க ைடய க க் ப்

ேபானார்கள்.

௯

சாெலாேமான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைத ம் ராஜ அரண்மைனைய ம்,

தான் ெசய்யேவண் ம் என் வி ம்பின

எல்லாவற்ைற ம் கட் த்தபின் , ௨

ெயேகாவா கிபிேயானிேல சாெலாேமா க் த்

தரிசனமான ேபால,இரண்டாவ ைற ம்

அவ க் த் தரிசனமானார். ௩ ெயேகாவா

அவைன ேநாக்கி: என் ைடய ச கத்தில்

ெசய்த உன் ைடய விண்ணப்பத்ைத ம்

ேவண் தைல ம் ேகட்ேடன்; கட் ன

இந்த ஆலயத்தில் என் ைடய நாமம்

என்ைறக் ம் ெவளிப்ப ம்ப , அைதப்

பரி த்தமாக்கிேனன்; என் ைடய கண்க ம்,

இ தய ம் எப்ெபா ம் அங்ேக

இ க் ம். ௪ நான் உனக் க் கட்டைளயிட்ட

எல்லாவற்ைற ம் ெசய் , என் ைடய

கட்டைளகைள ம் நியாயங்கைள ம்

ைகக்ெகாள் ம்ப , என் ைடயச கத்தில்

மன உத்தம ம் ெசம்ைம மாக உன் ைடய

தகப்பனாகிய தா நடந்த ேபால நடந்தால்,

௫ இஸ்ரேவ ன் சிங்காசனத்தின்ேமல்

உட்கா ம் ஆண்மகன் உனக் இல்லாமல்

ேபாவதில்ைல என் உன் ைடய

தகப்பனாகிய தா ேதா நான் ெசான்னப ேய,

இஸ்ரேவ ன் ேம ள்ள உன் ைடய

ராஜ்ஜயபாரத்தின் சிங்காசனத்ைத
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என்ைறக் ம் நிைலக்கச்ெசய்ேவன். ௬

ங்க ம் உங்க ைடய பிள்ைளக ம்

என்ைனவிட் ப் பின்வாங்கி, நான்

உங்க க் ன்ேன ைவத்த என் ைடய

கற்பைனகைள ம், கட்டைளகைள ம்

ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாய், ேவ ெதய்வங்கைள

வணங்கி,அைவகைளப்பணிந் ெகாண்டால்,

௭நான் இஸ்ரேவ க் க் ெகா த்த ேதசத்திேல

அவர்கைளைவக்காதப அழ த் ப்ேபாட் ,

என் ைடய நாமம் ெவளிப்பட நான்

பரி த்தமாக்கின இந்த ஆலயத்ைத

என் ைடயபார்ைவையவிட் அகற் ேவன்;

அப்ெபா இஸ்ரேவல் என்கிற ெபயர் எல்லா

மக்கள் மத்தியி ம் பழெமாழயாக ம்

நைகப்பாக ம்இ ப்பார்கள். ௮அப்ெபா

உன்னதமாயி க்கிற இந்த ஆலயத்ைதக்

கடந் ேபாகிறவன் எவ ம் பிரம த் ,

இழவாகப் ேபசி: ெயேகாவா இந்த ேதசத்திற் ம்

இந்த ஆலயத்திற் ம் இப்ப ச் ெசய்த

என்ன? என் ேகட்பார்கள். ௯ அதற்

அவர்கள்: தங்கள் ன்ேனார்கைள எகிப்

ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த தங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ விட் ேவ

ெதய்வங்கைளப் பற்ற க்ெகாண் , அவர்கைள

வணங்கி ெதா தப யால், ெயேகாவா

இந்தத் ங்ைகெயல்லாம் அவர்கள்ேமல்

வரச்ெசய்தார் என் ெசால் வார்கள்

என்றார். ௧0 சாெலாேமான் ெயேகாவா ைடய

ஆலய ம் ராஜஅரண்மைன மாகிய இரண்
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மாளிைககைள ம் கட் நிைறேவற் கிற 20

ஆம் வ டம் விேல, ௧௧ தன் ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெயல்லாம் தனக் க்

ேக மரங்கைள ம், ேதவதா மரங்கைள ம்,

ெபான்ைன ம் ெகா த் வந்த வின்

ராஜாவாகிய ஈரா க் , ராஜாவாகிய

சாெலாேமான் க ேலயா நாட் ள்ள

20 பட்டணங்கைளக் ெகா த்தான். ௧௨

ஈராம் தனக் சாெலாேமான் ெகா த்த

பட்டணங்கைளப் பார்ப்பதற் த் வி ந்

றப்பட் வந்தான்; அைவகளின்ேமல் அவன்

பிரியப்படவில்ைல. ௧௩ அதனாேல அவன்:

என் ைடய சேகாதரேன, ர் எனக் க்

ெகா த்த இந்தப் பட்டணங்கள் என்ன

பட்டணங்கள்? என்றான். அைவக க்

இந்த நாள்வைர ெசால் வ கிறப

கா ல் நா என் ெபயரிட்டான். ௧௪ ஈராம்

ராஜாவிற் ற்ற ப தாலந் ெபான்

அ ப்பியி ந்தான். ௧௫பி த்த யில்லா

ேவைலயாட்கைளக்ெகாண் சாெலாேமான்

ராஜா தான் ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைத ம்,

தன் ைடய அரண்மைனைய ம்,

ம ல்ேலாைவ ம், எ சேலம ன் மதிைல ம்,

ஆத்ேசாைர ம், ெமகிேதாைவ ம், ேகேசைர ம்

கட் னான். ௧௬ ேகேசைர ஏன் கட் னான்

என்றால், எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவான்

றப்பட் வந் , அந்தக் ேகேசர் பட்டணத்ைதப்

பி த் , அைத அக்கினியால் ட்ெடரித் ,

அதிேல யி ந்த கானானியர்கைளக்
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ெகான் ேபாட் , அைத சாெலாேமானின்

மைனவியாகிய தன் ைடய மக க்

தனமாகக் ெகா த்தி ந்தான். ௧௭

சாெலாேமான் அந்தக் ேகேசர் பட்டணத்ைத ம்,

ழ்ப்ெபத்ெதாேராைன ம், ௧௮பாலாத்ைத ம்,

வனாந்திரத்தி ள்ள தாமாைர ம், ௧௯ தனக்

இ க்கிற எல்லாவற்ைற ம் ேசம த் ைவக் ம்

எல்லாப் பட்டணங்கைள ம், இரதங்கள்

இ க் ம் பட்டணங்கைள ம், திைர

ரர்கள் இ க் ம் பட்டணங்கைள ம்,

எ சேலம ம் பேனானி ம், தான்

அரசாட்சி ெசய்த ேதசெமங் ம் தனக்

வி ப்பமானைதெயல்லாம் கட் னான். ௨0

இஸ்ரேவல் மக்கள் அழ க்காமல் தியாக

விட் ந்த இஸ்ரேவல் மக்களல்லாத

எேமாரியர்கள், ஏத்தியர்கள், ெபரிசியர்கள்,

ஏவியர்கள், எ சியர்க மான எல்லா

மக்களி ம், ௨௧ அவர்க க் ப் பிற

ேதசத்தில் தியாக இ ந்த எல்லா

மக்க ைடய பிள்ைளகைள ம்,

சாெலாேமான் இந்த நாள்வைரக் ம்

நடக்கிற ேபால, யில்லாமல்

ேவைலெசய்ய அ ைமப்ப த்திக்ெகாண்டான்.

௨௨ இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒ வைர ம்

சாெலாேமான் அ ைமப்ப த்தவில்ைல;

அவர்கள் த்த ரர்க ம், அவ க் ப்

பணிவிைடக்காரர்க ம், பிர க்க ம்,

பைடத்தைலவர்க ம், இரத ரர்க ம்,

திைர ரர்க மாக இ ந்தார்கள். ௨௩
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550 ேபர் சாெலாேமானின் ேவைலைய

விசாரித் , ேவைலயாட்கைளக்

கண்காணிப்பதற் த் தைலைமயான

விசாரிப் க்காரர்களாக இ ந்தார்கள். ௨௪

பார்ேவானின் மகள், தா தின் நகரத்தி ந்

சாெலாேமான் தனக் க் கட் னதன் ைடய

மாளிைகயிேல வந்தாள்; அப்ெபா

ம ல்ேலா பட்டணத்ைதக் கட் னான். ௨௫

சாெலாேமான் ெயேகாவாவின் ஆலயத்ைதக்

கட் த்தபின் , அவ க் க் கட் ன

ப டத்தின்ேமல் ஒ வ டத்தில்

ன் ைற சர்வாங்க தகனப கைள ம்

சமாதான ப கைள ம் ெச த்தி,

ெயேகாவாவின் சந்நிதியில் இ க்கிற

ப டத்தின்ேமல் பம் காட் வந்தான்.

௨௬ ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ஏேதாம்

ேதசத்தில் ெசங்கட ன் கைரயிேல

ஏலாத்திற் அ கி ள்ள எசிேயான்

ேகேபரிேல கப்பல்கைளச் ெசய்தான். ௨௭

அந்தக் கப்பல்களில், கடல் பயணத்தில்

பழகின கப்பலாட்களாகிய தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைளஈராம் சாெலாேமா ைடய

ேவைலக்காரர்கேளா அ ப்பினான்.

௨௮ அவர்கள் ஓப் க் ப்ேபாய், அந்த

இடத்தி ந் நா ற் இ ப தாலந்

ெபான்ைன ராஜாவாகிய சாெலாேமானிடம்

ெகாண் வந்தார்கள்.

௧0

ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதக் ற த்

சாெலாேமா க் உண்டாயி ந்த கைழ
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ேசபாவின் ராணி ேகள்விப்பட்டேபா ,

அவள் வி கைதகளால் அவைனச்

ேசாதிப்பதற்காக, ௨திரளான ட்டத்ேதா ம்,

ந மணப்ெபா ட்கைள ம், ம தியான

ெபான்ைன ம் இரத்தினங்கைள ம் மக்கிற

ஒட்டகங்கேளா ம், எ சேல க்

வந்தாள்; அவள் சாெலாேமானிடம்

வந்தேபா , தன் ைடய மனதில் இ ந்த

எல்லாவற்ைற ம் ற த் அவனிடம்

உைரயா னாள். ௩அப்ெபா சாெலாேமான்

அவள் ேகட்ட எல்லாவற்ற க் ம் பதிலளித்தான்.

அவ க் பதிலளிக்க யாதப , ஒன் ட

ராஜாவிற் மைறெபா ளாயி க்கவில்ைல. ௪

ேசபாவின் ராணி சாெலாேமா ைடய

எல்லா ஞானத்ைத ம், அவன் கட் ன

அரண்மைனைய ம், ௫ அவ ைடய

பந்தியின் உண வைககைள ம்,

ேவைலக்காரர்களின் கைள ம்,

ேவைலக்காரர்களின் பணிைய ம்,

அவ ைடய ஆைடகைள ம், அவ க்

பானம் பரிமா கிறவர்கைள ம், அவன்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ள்

பிரேவசிக் ம் நைடமண்டபத்ைத ம்

கண்டேபா அவள் ஆச்சரியத்தால்

வியப்பைடந் , ௬ ராஜாைவ ேநாக்கி:

உம் ைடய வார்த்ைதகைள ம் உம் ைடய

ஞானத்ைத ம் ற த் நான் என் ைடய

ேதசத்தில் ேகட்ட ெசய்தி ெமய்யான . ௭நான்

வந் அைத என் ைடய கண்களால்
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கா ம்வைர அந்த வார்த்ைதகைள நான்

நம்பவில்ைல; இைவகளில் பாதி ட

எனக் அறவிக்கப்படவில்ைல; நான்

ேகள்விப்பட்ட கழ்ச்சிையவிட, உம் ைடய

ஞான ம் ெசல்வ ம் அதிகமாக

இ க்கிற . ௮ உம் ைடய மக்கள்

பாக்கியவான்கள்; எப்ேபா ம் உமக்

ன்பாக நின் , உம் ைடய ஞானத்ைதக்

ேகட்கிற உம் ைடய ேவைலக்காரர்க ம்

பாக்கியவான்கள். ௯ உம்ைம இஸ்ரேவ ன்

சிங்காசனத்தின்ேமல் ைவக்க, உம்ேமல்

பிரியம் ெகாண்ட உம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ஸ்ேதாத்திரிக்கப்ப வாராக:

ெயேகாவா இஸ்ரேவைல என்ைறக் ம்

ேநசிப்பதால், நியாய ம் தி ம் ெசய்வதற்

உம்ைம ராஜாவாக ஏற்ப த்தினார்

என்றாள். ௧0 அவள் ராஜாவிற்

ற்ற ப தாலந் ெபான்ைன ம்,

திரளான ந மணப்ெபா ட்கைள ம்,

இரத்தினங்கைள ம்ெகா த்தாள்; ேசபாவின்

ராணி ராஜாவாகிய சாெலாேமா க் க்

ெகா த்த அவ்வள ந மணப்ெபா ட்கள்

பிற ஒ ேபா ம் வரவில்ைல. ௧௧

ஓப் ரி ந் ெபான்ைனக் ெகாண் வ கிற

ஈராம ன்கப்பல்க ம், ஓப் ரி ந் ம ந்த

வாசைனமரங்கைள ம்இரத்தினங்கைள ம்

ெகாண் வந்த . ௧௨ அந்த

வாசைனமரங்களால் ராஜாெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ம் ராஜ அரண்மைனக் ம்



1 இராஜாக்கள் 1454

ஊன் கால்கைள ம்,சங் தக்காரர்க க் ச்

ரமண்டலங்கைள ம் தம் க்கைள ம்

உண்டாக்கினான்; அப்ப ப்பட்ட வாசைன

மரங்கள் பிற வந்த ம ல்ைல, இந்த

நாள்வைரக் ம் காணப்பட ம் இல்ைல. ௧௩

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ேசபாவின்

ராணிக் சந்ேதாஷமாக ெவ மதிகள்

ெகா த்த மட் மல்லாமல், அவள்

வி ப்பப்பட் க் ேகட்ட எல்லாவற்ைற ம்

அவ க் க் ெகா த்தான்; பின் அவள்

தன் ைடய ட்டத்ேதா தன் ைடய

ேதசத்திற் த் தி ம்பிப்ேபானாள். ௧௪

சாெலாேமா க் வியாபாரிக ம்,

ந மணப்ெபா ட்களின் ெமாத்த

வியாபாரிக ம், அரபிேதசத் எல்லா

ராஜாக்க ம், மாகாணங்களின்அதிபதிக ம்

ெகாண் வந்த ெபான்ைனத்தவிர, ௧௫

ஒவ்ெவா வ டத்தி ம் அவ க் வந்த

ெபான் அ ற் அ பத்தா தாலந்

நிைறயாக இ ந்த . ௧௬ சாெலாேமான்

ராஜா, அ த்த ெபான்தகட்டால் 200 ெபரிய

ேகடகங்கைளச் ெசய்தான்; ஒவ்ெவா

ேகடகத்திற் ம் 600 ேசக்கல் நிைறெபான்

ெசலவான . ௧௭அ த்த ெபான்தகட்டால் 300

ேகடகங்கைள ம் ெசய்தான்; ஒவ்ெவா

ேகடகத்திற் ம் ன் இராத்தல் நி ைவ

ெபான் ெசன்ற ; அைவகைள ராஜா

பேனான் வனம் என் ம் மாளிைகயிேல

ைவத்தான். ௧௮ ராஜா தந்தத்தினால் ெபரிய
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ஒ சிங்காசனத்ைத ம் ெசய் , அைதப்

ப ம்ெபான்தகட்டால் னான். ௧௯

அந்தச் சிங்காசனத்திற் ஆ ப கள்

இ ந்த ; சிங்காசனத்தின் தைலப் பின்னாக

வைளவாக இ ந்த ; உட்கா ம் இடத்திற்

இ ற ம் ைகப்பி கள் இ ந்த ; இரண்

சிங்கங்கள்ைகப்பி களின்அ ேக நின்ற . ௨0

ஆ ப களின்ேம ம், இரண் பக்கத்தி ம்,

பன்னிரண் சிங்கங்கள் நின்ற ; எந்த

ராஜ்யத்தி ம் இப்ப ப் ெசய்யப்படவில்ைல.

௨௧ ராஜாவாகிய சாேலாேமா க் இ ந்த

பானபாத்திரங்கெளல்லாம் ெபான் ம்,

பேனான் வனம் என்கிற மாளிைகயின்

பணிப்ெபா ட்கெளல்லாம் ப ம்ெபான் மாக

இ ந்த ; ஒன் ம் ெவள்ளியினால்

ெசய்யப்படவில்ைல; சாெலாேமானின்

நாட்களில் ெவள்ளி ஒ ெபா ட்டாக

நிைனக்கப்படவில்ைல. ௨௨ ராஜாவிற் க்

கட ேல ஈராம ன் கப்பல்கேளா தர் சின்

கப்பல்க ம் இ ந்த ; தர் சின்

கப்பல்கள் ன் வ டத்திற் ஒ ைற

ெபான்ைன ம், ெவள்ளிைய ம், யாைனத்

தந்தங்கைள ம், ரங் கைள ம்,

மயில்கைள ம் ெகாண் வ ம். ௨௩

மயின் எல்லா ராஜாக்கைள ம்விட,

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ஐ வரியத்தி ம்

ஞானத்தி ம் சிறந்தவனாக இ ந்தான். ௨௪

சாெலாேமானின் இ தயத்திேல ேதவன்

அ ளிய ஞானத்ைதக் ேகட்பதற்காக,
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எல்லா ேதசத்ைத ேசர்ந்தவர்க ம்

அவ ைடய கத்தின் தரிசனத்ைதத்

ேத னார்கள். ௨௫ ஒவ்ெவா வ ட ம்

அவரவர் தங்க ைடய காணிக்ைகயாகிய

ெவள்ளிப்பாத்திரங்கைள ம்,

ெபாற்பாத்திரங்கைள ம், ஆைடகைள ம்,

ஆ தங்கைள ம், ந மணப்ெபா ட்கைள ம்,

திைரகைள ம், ேகாேவ க ைதகைள ம்

ெகாண் வ வார்கள். ௨௬ சாெலாேமான்

இரதங்கைள ம் திைர ரர்கைள ம்

ேசர்த்தான்; அவ க் 1,400 இரதங்கள்

இ ந்த , 12,000 திைர ரர்க ம்

இ ந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்கள்

ைவக் ம் பட்டணங்களி ம், அவர்கைள

எ சேலம ல் தன்னிடத்தி ம் ைவத்தி ந்தான்.

௨௭ எ சேலம ேல ராஜா ெவள்ளிையக்

கற்கள் ேபால ம், ேக மரங்கைளப்

பள்ளத்தாக் களில் இ க் ம்

காட்டத்திமரங்கள்ேபால ம் அதிகமாக்கினான்.

௨௮ சாெலாேமான் தனக் க் திைரகைள ம்

இைணப் க் கயி கைள ம் எகிப்தி ந்

வரவைழத்தான்; ராஜாவின் வியாபாரிகள்

அைவகைள ஒப்பந்த விைலக்

வாங்கினார்கள். ௨௯ எகிப்தி ந் வந்த

ஒவ்ெவா இரதத்தின் விைல 600

ெவள்ளிக்கா ம், ஒவ்ெவா திைரயின்

விைல 150 ெவள்ளிக் கா மாக இ ந்த ;

இந்தவிதமாக ஏத்தியர்களின் ராஜாக்கள்
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எல்ேலா க் ம், ரியாவின் ராஜாக்க க் ம்,

அவர்கள் லமாகக் ெகாண் வரப்பட்ட .

௧௧

ராஜாவாகிய சாெலாேமான், பார்ேவானின்

மகைள ேநசித்த மட் மல்லாமல்,

ேமாவாபியர்க ம், அம்ேமானியர்க ம்,

ஏேதாமயர்க ம், ேதானியர்க ம்,

ஏத்தியர்க மாகிய அந்நியர்களான அேநக

ெபண்கள்ேம ம் ஆைசைவத்தான். ௨

ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்கி:

ங்கள் அவர்க க் ள் ம் அவர்கள்

உங்க க் ள் ம் ைழயக் டா ;

அவர்கள் நிச்சயமாகத் தங்கள்

ெதய்வங்கைளப் பின்பற் ம்ப உங்கள்

இ தயத்ைதத் தி ப் வார்கள் என்

ெசால் யி ந்தார்; சாெலாேமான்

அவர்கள்ேமல்ஆைசைவத் , அவர்கேளா

ஐக்கியமாக இ ந்தான். ௩ அவ க் ராஜ

பரம்பைர ள்ள 700 மைனவிக ம், 300

ம மைனயாட் க ம் இ ந்தார்கள்;

அவ ைடய ெபண்கள் அவ ைடய

இ தயத்ைதத் தி ம்பச்ெசய்தார்கள். ௪

சாெலாேமா க் வயதானேபா ,

அவ ைடய மைனவிகள் அவ ைடய

இ தயத்ைத அந்நிய ெதய்வங்கைளப்

பின்பற் ம்ப தி ப்பிவிட்டார்கள்;

அதினால் அவ ைடய தகப்பனாகிய

தா தின் இ தயம் ெயேகாவாவிடத்தில்

ைமயாக அர்ப்பணிக்கப்பட்டைதப்ேபால,

சாெலாேமானின் இ தயம் தன் ைடய
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ேதவனாகிய ெயேகாவாேவா

ைமயாக அர்ப்பணிக்கப்படவில்ைல.

௫ சாெலாேமான் ேதானியர்களின்

ேதவியாகிய அஸ்தேராத்ைத ம்,

அம்ேமானியர்களின் அ வ ப்பாகிய

ம ல்ேகாைம ம் பின்பற்றனான். ௬

சாெலாேமான் தன் ைடய தகப்பனாகிய

தா ைதப்ேபால ெயேகாவாைவப் ரணமாகப்

பின்பற்றாமல், ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாதைவகைளச் ெசய்தான். ௭

அப்ெபா சாெலாேமான் எ சேல க்

எதிரான மைலயிேல ேமாவாபியர்களின்

அ வ ப்பாகிய காேமா க் ம், அம்ேமான்

மக்களின் அ வ ப்பாகிய ேமாேளா க் ம்

ேமைடையக் கட் னான். ௮இப்ப ேய தங்கள்

ெதய்வங்க க் த் பங்காட் ப் ப யி கிற

அந்நியர்களான தன் ைடய மைனவிகள்

எல்ேலா க்காக ம் ெசய்தான். ௯ஆைகயால்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

சாெலாேமா க் இரண் ைற தரிசனமாகி,

அந்நிய ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றேவண்டாம்

என் கட்டைளயிட் ந் ம், அவன்

ெயேகாவாைவ விட் த் தன் ைடய

இ தயத்ைதத் தி ப்பி, ௧0அவர் கற்பித்தைதக்

ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபானதால் ெயேகாவா

அவன்ேமல் ேகாபமானார். ௧௧ ஆைகயால்

ெயேகாவா சாெலாேமாைன ேநாக்கி: நான்

உனக் க் கட்டைளயிட்ட என் ைடய

உடன்ப க்ைகைய ம் என் ைடய
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கட்டைளகைள ம் ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபாய்

இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ததால்,

ராஜ்ஜயபாரத்ைதஉன்னிடத்தி ந் பி ங்கி,

அைத உன் ைடய ேவைலக்கார க் க்

ெகா ப்ேபன். ௧௨ ஆகி ம் உன் ைடய

தகப்பனாகிய தா திற்காக, நான் அைத

உன் ைடய நாட்களிேல ெசய்வதில்ைல;

உன் ைடய மக ைடய ைகயி ந்

அைதப் பி ங் ேவன். ௧௩ ஆனா ம்

ராஜ்ஜயம் வைத ம் நான் பி ங்காமல்,

என் ைடய ஊழயக்காரனாகிய

தா திற்காக ம், நான் ெதரிந் ெகாண்ட

எ சேலம ற்காக ம், ஒ ேகாத்திரத்ைத நான்

உன் ைடய மக க் க் ெகா ப்ேபன்

என்றார். ௧௪ ெயேகாவா ஏேதாமயனான

ஆதாத் என் ம் ஒ எதிரிையச்

சாெலாேமா க் எ ப்பினார்; இவன்

ஏேதாம ந்த ராஜ ம்பத்ைதச்ேசர்ந்தவன்.

௧௫ தா ஏேதாம ல் இ க் ம்ேபா

பைடத்தைலவனாகிய ேயாவாப் ஏேதாம ள்ள

ஆண்மக்கைளெயல்லாம் ெகான் ,

இறந்தவர்கைள அடக்கம்ெசய்யப்

ேபானான். ௧௬ அவர்கைளெயல்லாம்

ெகான் ேபா ம்வைர, தா ம் இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவ ம் அங்ேக ஆ மாதங்கள்

இ க் ம்ேபா , ௧௭ ஆதா ம் அவேனா

அவ ைடய தகப்ப ைடய ேவைலக்காரர்கள்

சில ஏேதாமயர்க ம் எகிப்திற்

ஓ ப்ேபானார்கள்; ஆதாத் அப்ெபா ஒ
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சி பிள்ைளயாக இ ந்தான். ௧௮அவர்கள்

தியானி ந் எ ந் , பாரா க் ச்

ெசன் , பாரானிேல சில மனிதர்கைள

எகிப்திற் க் ட் க்ெகாண் , பார்ேவான்

என் ம் எகிப்தின் ராஜாவிடத்திற் ப்

ேபானார்கள்; அவன் இவ க் ஒ

ெகா த் , இவ க் உண க்

ஏற்பா ெசய் , நிலத்ைத ம் ெகா த்தான். ௧௯

ஆதா க் ப் பார்ேவானின் கண்களில்

ம ந்த தய கிைடத்ததால், அவ ைடய

ராணியாகிய தாப்ெபேனஸ் என் ம்

தன் ைடய மைனவியின் சேகாதரிைய

அவ க் த் தி மணம்ெசய் ெகா த்தான்.

௨0 தாப்ெபேனசின் சேகாதரியாகிய இவள்

அவ க் க் ேக பாத் என் ம் ஒ மகைனப்

ெபற்றாள்; அவைனத் தாப்ெபேனஸ்

பார்ேவானின் ட் ேல வளர்த்தாள்;

அப்ப ேய ேக பாத் பார்ேவானின்

ட் ல் அவ ைடய மகன்க டன்

இ ந்தான். ௨௧ தா தன் ைடய

ன்ேனார்கேளா மரணமைடந்தான்

என் ம், பைடத்தைலவனாகிய ேயாவாப்

இறந் ேபானான்என் ம், எகிப்திேலஆதாத்

ேகள்விப்பட்டேபா , ஆதாத் பார்ேவாைன

ேநாக்கி: நான் என் ைடய ெசாந்த

நாட் ற் ப்ேபாகஎன்ைனஅ ப்பேவண் ம்

என்றான். ௨௨அதற் ப் பார்ேவான்: இேதா,

உன் ைடய ெசாந்தநாட் ற் ப்ேபாக

வி ம் வதற் , என்னிடத்தில் உனக்
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என்ன ைற இ க்கிற என்றான்; அதற்

அவன்: ஒ ைற ம் இல்ைல; இ ந்தா ம்

என்ைன அ ப்பிவிடேவண் ம் என்றான்.

௨௩ எ யாதாவின் மகனாகிய ேரேசான்

என் ம் ேவெறா எதிரிைய ேதவன்

எ ப்பினார்; இவன் தன் ைடய

தைலவனாகிய ஆதாேதசர் என் ம்

ேசாபாவின் ராஜாைவவிட் ஓ ப்ேபாய்,

௨௪ தா ேசாபாவில் உள்ளவர்கைளக்

ெகான் ேபா ம்ேபா ,அவன் தன்ேனா சில

மனிதர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாண் , அந்தக்

ட்டத்திற் த் தைலவனானான்; இவர்கள்

தமஸ் க் ப் ேபாய், அங்ேக யி ந் ,

தமஸ் வில் ஆட்சி ெசய்தார்கள். ௨௫

ஆதாத் ங் ெசய்த மல்லாமல், ேரேசான்

சாெலாேமா ைடய நாட்கெளல்லாம்

இஸ்ரேவலர்க க் எதிரியாகி, ரியாவின்ேமல்

ராஜாவாக இ ந் , இஸ்ரேவைலப்

பைகத்தான். ௨௬ ேசேரதா ஊரி ள்ள

எப்பிரா ம் மனிதனாகிய ேநபாத்தின் மகன்

ெயெராெபயாம் என் ம் சாெலாேமானின்

அதிகாரி ம் ராஜாவிற் எதிரியாக

எ ம்பினான்; அவ ைடய தாய் ெச காள்

என் ம் ெபய ள்ள ஒ விதைவ. ௨௭

அவன் ராஜாவிற் எதிரியாக எ ம்பிய

காரணம் என்னெவன்றால், சாெலாேமான்

ம ல்ேலாைவக்கட் , தன் ைடயதகப்பனாகிய

தா ைடய நகரத்தின் இ ந் ேபான

இடங்கைளப் ப பார்த்தேபா , ௨௮
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ெயெராெபயாம் என்பவன் பலசா யாக

இ ந்தான்; அவன் திறைம ள்ள வா பன்

என் சாெலாேமான் கண் , ேயாேசப்

வம்சத்தார்களின் காரியத்ைதெயல்லாம்

அவ ைடய விசாரிப் க் ஒப் வித்தான்.

௨௯ அக்காலத்திேல ெயெராெபயாம்

எ சேலம ந் ெவளிேய ேபாகிறேபா ,

ேலானியனான அகியா என் ம்

ர்க்கதரிசி திய சால்ைவையப்

ேபார்த் க்ெகாண் ந் , வழயிேலஅவைனக்

கண்டான்; இ வ ம் வயல்ெவளியில்

தனியாக இ க் ம்ேபா , ௩0 அகியா தான்

ேபார்த் க்ெகாண் ந்த திய சால்ைவையப்

பி த் , அைதப் பன்னிரண் ண்டாகக்

கிழ த் ப்ேபாட் , ௩௧ ெயெராெபயாைம

ேநாக்கி: பத் த் ண் கைளஎ த் க்ெகாள்;

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா, நான்

ராஜ்ஜயபாரத்ைதச் சாெலாேமா ைடய

ைகயி ந் எ த் க் கிழ த் , உனக் ப்

பத் க் ேகாத்திரங்கைளக் ெகா ப்ேபன். ௩௨

ஆனா ம் என் ைடய ஊழயனாகிய

தா க்காக ம், நான் இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்களில் எல்லாம் ெதரிந் ெகாண்ட

எ சேலம் நகரத்திற்காக ம், ஒ ேகாத்திரம்

அவ க் இ க் ம். ௩௩ அவர்கள்

என்ைனவிட் , ேதானியர்களின் ேதவியாகிய

அஸ்தேராத்ைத ம், ேமாவாபியர்களின்

ேதவனாகிய காேமாைச ம், அம்ேமான்
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மக்களின் ேதவனாகிய ம ல்ேகாைம ம்

பணிந் ெகாண் , அவ ைடய தகப்பனாகிய

தா ைதப்ேபால என் ைடய பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய்ய ம், என் ைடய

கட்டைளகைள ம் என் ைடய

நியாயங்கைள ம்ைகக்ெகாள்ள ம், அவர்கள்

என் ைடய வழகளில் நடக்காமல்ேபானதால்

அப்ப ச் ெசய்ேவன். ௩௪ஆனா ம்அரசாட்சி

வைத ம் நான் அவ ைடய

ைகயி ந் எ த் ப்ேபா வதில்ைல; நான்

ெதரிந் ெகாண்டவ ம், என் ைடய

கற்பைனகைள ம் என் ைடய

கட்டைளகைள ம் ைகக்ெகாண்டவ மான

என் ைடய ஊழயனாகிய தா திற்காக,

அவன் உயிேரா க் ம் நாெளல்லாம்

அவைன அதிபதியாக ைவப்ேபன். ௩௫

ஆனா ம் ராஜ்ஜயபாரத்ைத அவ ைடய

மக ைடய ைகயி ந் எ த் , அதிேல

பத் க் ேகாத்திரங்கைளஉனக் த் த ேவன்.

௩௬என் ைடய நாமம் ெவளிப்ப ம்ப , நான்

ெதரிந் ெகாண்ட நகரமாகிய எ சேலம ேல

எனக் ன்பாகஎன் ைடயஊழயனாகிய

தா க் எந்நா ம் ஒ விளக்

இ க் ம்ப , அவ ைடய மக க்

ஒ ேகாத்திரத்ைதக் ெகா ப்ேபன். ௩௭

உன் ைடய மனவி ப்பத்தின்ப

ஆண் ெகாண் , இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாக இ ப்பதற்காக நான் உன்ைனத்

ெதரிந் ெகாண்ேடன். ௩௮ நான் உனக் க்
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கட்டைளயிட்டைதெயல்லாம் ேகட் க்

ைகக்ெகாண் , என் ைடய வழகளில்

நடந் , என் ைடய ஊழயனாகிய

தா ெசய்த ேபால, என் ைடய

கட்டைளகைள ம் என் ைடய

கற்பைனகைள ம் ைகக்ெகாள் ம்ப

என் ைடய பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச்

ெசய்தால், நான் உன்ேனா இ ந் , நான்

தா க் க் கட் ன ேபால உனக் ம்

நிைலயான ட்ைடக் கட் இஸ்ரேவலர்கைள

உனக் த் த ேவன். ௩௯இப்ப நான் இந்தக்

காரியத்திற்காக தா தின் சந்ததிையச்

சி ைமப்ப த் ேவன்; இ ந்தா ம் எல்லா

நா ம் அப்ப இ க்கா என் ெசான்னான்.

௪0அதற்காக சாெலாேமான் ெயெராெபயாைமக்

ெகால்ல யற்சி ெசய்தான்; ெயெராெபயாம்

எ ந் , எகிப்திற் ஷாக் என் ம் எகிப்தின்

ராஜாவினிடம் ஓ ப்ேபாய், சாெலாேமான்

மரணமைட ம்வைர எகிப்தில் இ ந்தான். ௪௧

சாெலாேமானின் மற்றக் காரியங்க ம், அவன்

ெசய்தஅைனத் ம்,அவ ைடயஞான ம்,

சாெலாேமா ைடயவரலாற் ப் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிற . ௪௨ சாெலாேமான்

எ சேலம ேல இஸ்ரேவலர்கைளெயல்லாம்

அரசாட்சி ெசய்த நாட்கள் 40 வ டங்கள். ௪௩

சாெலாேமான் தன் ைடய ன்ேனார்கேளா

மரணமைடந் , தன் ைடய தகப்பனாகிய

தா தின் நகரத்தில்அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
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அவ ைடய மகனாகிய ெரெகாெபயாம்

அவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான்.

௧௨

ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக்க,

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் ேக க்

வந்ததால், அவ ம் ேக க் ப் ேபானான்.

௨ ராஜாவாகிய சாெலாேமாைனவிட்

ஓ ப்ேபாய், எகிப்திேல யி ந்த ேநபாத்தின்

மகனாகிய ெயெராெபயாேமா, எகிப்தில்

இ க் ம்ேபா இைதக் ேகள்விப்பட்டான்.

௩ அவர்கள் ெயெராெபயா க் ஆள்

அ ப்பி அவைனஅைழத்தார்கள்; அவ ம்

இஸ்ரேவல் சைபயார்கள்அைனவ ம்வந் ,

ெரெகாெபயாைம ேநாக்கி: ௪ உம் ைடய

தகப்பன் பாரமான ைமைய எங்கள்ேமல்

ைவத்தார்; இப்ேபா ம் ர் உம் ைடயதகப்பன்

மத்திய க னமான ேவைலைய ம், அவர்

எங்கள்ேமல் ைவத்த பாரமான ைமைய ம்

இல வாக் ம்; அப்ெபா உமக் ேவைல

ெசய்ேவாம் என்றார்கள். ௫ அதற் அவன்:

ங்கள் ேபாய், ன் நாட்க க் ப் பின்

என்னிடம் தி ம்பிவா ங்கள் என்றான்;

அப்ப ேய மக்கள் ேபானார்கள். ௬

அப்ெபா ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம்

தன் ைடய தகப்பனாகிய சாெலாேமான்

உயிேரா இ க் ம்ேபா அவ க் ன்பாக

நின்ற தியவர்கேளா ஆேலாசைனெசய் ,

இந்த மக்க க் பதில் ெசால்ல, ங்கள்

என்ன ேயாசைன ெசால் கி ர்கள் என்

ேகட்டான். ௭அதற் அவர்கள்: ர் இன் இந்த
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மக்க க் ேவைலக்காரனாகி,அவர்கைளப்

பணிந் , அவர்க ைடய ெசாற்ப ெசய் ,

ம ெமாழயாக நல்வார்த்ைதகைளச்

ெசால் ரானால், எப்ேபா ம் அவர்கள்

உமக் ேவைலக்காரர்களாக இ ப்பார்கள்

என்றார்கள். ௮ திேயார் தனக் ச் ெசான்ன

ஆேலாசைனைய அவன் தள்ளிவிட் ,

தன்ேனா வளர்ந் தனக் ன்னால் நிற்கிற

வா பர்கேளா ஆேலாசைனெசய் , ௯

அவர்கைள ேநாக்கி: உம் ைடய தகப்பன்

எங்கள்ேமல்ைவத்த ைமையஇல வாக் ம்

என் என்னிடத்தில் ெசான்னஇந்த மக்க க்

பதில் ெசால்ல, ங்கள் என்ன ேயாசைன

ெசால் கி ர்கள் என் ேகட்டான். ௧0

அப்ெபா அவேனா வளர்ந்தவா பர்கள்

அவைன ேநாக்கி: உம் ைடய தகப்பன்

எங்க ைடய ைமையப்பாரமாக்கினார், ர்

அைத எங்க க் இல வாக் ம் என்

உம்மடம் ெசான்ன இந்த மக்க க் ர்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

என் ைடய ண் விரல் என் ைடய

தகப்ப ைடய இ ப்ைபவிட ப மனாக

இ க் ம். ௧௧ இப்ேபா ம் என் ைடய

தகப்பன் பாரமான ைமைய உங்கள்ேமல்

ைவத்தார், நான் உங்க ைடய ைமையஅதிக

பாரமாக் ேவன்; என் ைடய தகப்பன்

உங்கைளச் ச க் களினாேல தண் த்தார்,

நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண் ப்ேபன்

என் ர் அவர்கேளா ெசால்லேவண் ம்
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என்றார்கள். ௧௨ ன்றாம் நாள் என்னிடத்தில்

வா ங்கள் என் ராஜா ெசால் யி ந்தப ேய,

ெயெராெபயா ம் எல்லா மக்க ம்

ன்றாம் நாளிேல ெரெகாெபயாமடம்

வந்தார்கள். ௧௩ ராஜா திேயார் தனக் ச்

ெசான்ன ஆேலாசைனையத் தள்ளிவிட் ,

வா பர்க ைடய ஆேலாசைனயின்ப

அவர்கேளா ேபசி: ௧௪என் ைடய தகப்பன்

உங்க ைடய ைமையப் பாரமாக்கினார்,

நான் உங்க ைடய ைமைய அதிக

பாரமாக் ேவன்; என் ைடய தகப்பன்

உங்கைளச் ச க் களினாேல தண் த்தார்,

நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல

தண் ப்ேபன் என் மக்க க் க் க னமான

உத்திர ெகா த்தான். ௧௫ ராஜா, மக்கள்

ெசான்னைதக் ேகட்காமற்ேபானான்; ெயேகாவா

ேலானியனான அகியாைவக்ெகாண்

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயா க் ச்

ெசான்ன தம் ைடய வார்த்ைதைய

உ திப்ப த் ம்ப கர்த்தரால் இப்ப நடந்த .

௧௬ ராஜா தாங்கள் ெசான்னைவகைளக்

ேகட்காதைத இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

கண்டேபா , மக்கள் ராஜாவிற்

ம ெமாழயாக: “தா ேதா எங்க க் ப்

பங்ேக ? ஈசாயின் மகனிடம் எங்க க் ச்

தந்திரம் இல்ைல; இஸ்ரேவேல,

உன் ைடய டாரங்க க் ப் ேபாய்வி ;

இப்ேபா தா ேத, உன் ைடய ெசாந்த

ட்ைடப் பார்த் க்ெகாள்” என்
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ெசால் , இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள்

டாரங்க க் ப் ேபாய்விட்டார்கள். ௧௭

ஆனா ம் தாவின் பட்டணங்களிேல

யி ந்த இஸ்ரேவல் மக்க க்

ெரெகாெபயாம் ராஜாவாக இ ந்தான். ௧௮

பின் ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் கட்டாய

ேவைலக்காரர்களின் ெபா ப்பாளனாகிய

அேதாராைமஅ ப்பினான்; இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் அவைனக் கல்ெலற ந்

ெகான்றார்கள்; அப்ெபா ராஜாவாகிய

ெரெகாெபயாம் ேவகமாக இரதத்தின்ேமல்

ஏற , எ சேல க் ஓ ப்ேபானான். ௧௯

அப்ப ேயஇந்தநாள்வைரக் ம்இ க்கிறப

இஸ்ரேவலர்கள் தா தின் சந்ததிக் எதிராக

கலகம்ெசய் பிரிந் ேபாயி க்கிறார்கள்.

௨0 ெயெராெபயாம் தி ம்பிவந்தான்

என் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

ேகள்விப்பட்டேபா ,அவைனசைபயினிடம்

அைழத்த ப்பி, அவைன எல்லா

இஸ்ரேவ ன்ேம ம் ராஜாவாக்கினார்கள்;

தா ேகாத்திரத்ைதத் தவிர ேவெறா வ ம்

தா தின் சந்ததிையப் பின்பற்றவில்ைல. ௨௧

ெரெகாெபயாம் எ சேல க் வந்தேபா ,

இஸ்ரேவல் சந்ததிேயா த்தம்ெசய்ய ம்,

ராஜ்ஜயத்ைத சாெலாேமானின் மகனாகிய

தன்னிடம் தி ப்பிக்ெகாள்ள ம், தா

ட்டார்கள் ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தார்கள்

அைனவ மாகிய ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

த்த ரர்கள் ஒ லட்சத் எண்பதாயிரம்
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ேபைரக் ட் னான். ௨௨ ேதவ ைடய

மனிதனாகிய ெசமாயா க் ேதவ ைடய

வார்த்ைதஉண்டாகி, அவர் ெசான்ன : ௨௩

தாவின் ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம்

என் ம் சாெலாேமானின் மகைன ம்

தாவின் ட்டார்கள் அைனவைர ம்,

ெபன்ய னர்கைள ம், மற்ற மக்கைள ம்

ேநாக்கி: ௨௪ ங்கள் ேபாகாம ம், இஸ்ரேவல்

மக்களான உங்கள் சேகாதரர்கேளா

த்தம்ெசய்யாம ம்,அவரவர் தங்க ைடய

ட் ற் த் தி ம் ங்கள்; என்னாேல இந்தக்

காரியம் நடந்த என் ெயேகாவா ெசால்கிறார்

என் ெசால் என்றார்; அப்ெபா அவர்கள்:

ெயேகாவா ைடய ெசால்ைலக் ேகட் ,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

தி ம்பிப் ேபாய்விட்டார்கள். ௨௫

ெயெராெபயாம் எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத்தில்

ேகைமக் கட் , அதிேல யி ந் ,

அங்கி ந் ேபாய் ெப ேவைலக் கட் னான்.

௨௬ெயெராெபயாம்: இப்ேபா அரசாட்சி தா

ம்பத்தாரின் பக்கமாகத் தி ம் ம்.

௨௭ இந்த மக்கள் எ சேலம ள்ள

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திேல

ப கைளச் ெச த்தப்ேபானால், இந்த

மக்களின் இ தயம் தாவின் ராஜாவாகிய

ெரெகாெபயாம் என் ம் தங்க ைடய

எஜமானின் பக்கமாகத் தி ம்பி, அவர்கள்

என்ைனக் ெகான் ேபாட் , தாவின்

ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம ன் பக்கமாகப்
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ேபாய்வி வார்கள் என் தன் ைடய

மனதிேல சிந்தித் க்ெகாண் ந்தான்.

௨௮ ஆைகயால் ராஜா ேயாசைனெசய் ,

ெபான்னினால் இரண் கன் க் ட் கைள

உண்டாக்கி, மக்கைளப் பார்த் : ங்கள்

எ சேல க் ப் ேபாவ உங்க க்

வ த்தம்; இஸ்ரேவலர்கேள, இேதா, இைவகேள

உங்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

வரச்ெசய்த உங்கள் ெதய்வங்கள் என்

ெசால் , ௨௯ ஒன்ைறப் ெபத்ேத ம்,

ஒன்ைறத் தாணி ம் ைவத்தான். ௩0 இந்தக்

காரியம் பாவமாக மாறன ; மக்கள் இந்த

கன் க் ட் க்காகத் தாண்வைர ேபாவார்கள்.

௩௧அவன் ேமைடயாகிய ஒ ேகாவிைல ம்

கட் , ேலவியின் மகன்களாக இல்லாத

மற்ற தாழ்ந்த மக்கைள ஆசாரியர்களாக

ஆக்கினான். ௩௨ தாவில் ெகாண்டாடப்ப ம்

பண் ைகையப்ேபாலேவ எட்டாம் மாதம்

பதிைனந்தாம் ேததியிேல ெயெராெபயாம்

ஒ பண் ைகைய ம் ெகாண்டா ,

ப டத்தின்ேமல் ப யிட்டான்; அப்ப ேய

ெபத்ேத ேல தான் உண்டாக்கின

கன் க் ட் க க் ப் ப யிட் , தான்

உண்டாக்கின ேமைடகளில்ஆசாரியர்கைளப்

ெபத்ேத ேல நியம த் , ௩௩ தன் ைடய

மனதிேல தாேன நியம த் க் ெகாண்ட எட்டாம்

மாதம் பதிைனந்தாம் ேததியிேல ெபத்ேத ல்

தான் உண்டாக்கின ப டத்தின்ேமல்

ப யிட் , இஸ்ரேவல் மக்க க் ப்
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பண் ைகையஏற்ப த்தி, ப டத்தின்ேமல்

ப யிட் த் பம் காட் னான்.

௧௩

ெயெராெபயாம் பம் காட்ட

ப டத்தின் அ கில் நிற் ம்ேபா ,

இேதா, ேதவ ைடய மனிதன் ஒ வன்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய,

தாவி ந் ெபத்ேத க் வந் , ௨

அந்த ப டத்ைத ேநாக்கி: ப டேம

ப டேம, இேதா, தா தின் வம்சத்தில்

ேயாசியா என் ம் ெபய ள்ள ஒ

மகன் பிறப்பான்; அவன் உன்ேமல்

பங்காட் கிற ேமைடகளின்ஆசாரியர்கைள

உன்ேமல் ப யி வான்; மனிதர்களின்

எ ம் க ம் உன்ேமல் ட்ெடரிக்கப்ப ம்

என்பைதக் ெயேகாவா ெசால்கிறார் என்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக்

ற ; ௩ அன்ைறயதினம் அவன் ஒ

அைடயாளத்ைத ம் ெசால் , இேதா, இந்த

ப டம் ெவ த் , அதின்ேமல் உள்ள

சாம்பல் ெகாட்டப்பட் ப்ேபா ம்; ெயேகாவா

ெசான்னதற் இ ேவஅைடயாளம் என்றான்.

௪ெபத்ேத ல் இ க்கிறஅந்த ப டத்திற்

எதிராக ேதவ ைடய மனிதன் றன

வார்த்ைதைய ராஜாவாகிய ெயெராெபயாம்

ேகட்டேபா , அவைனப் பி ங்கள் என்

தன் ைடய ைகையப் ப டத்தி ந்

ட் னான்; அவ க் விேராதமாக ட் ன

ைக தன்னிடமாக மடக்க யாதப

மரத் ப்ேபான . ௫ ேதவ ைடய மனிதன்
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ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதயால் ற த்தி ந்த

அைடயாளத்தின்ப ேய ப டம்

ெவ த் , சாம்பல் ப டத்தி ந்

ெகாட்டப்பட் ப்ேபான . ௬ அப்ெபா

ராஜா, ேதவ ைடய மனித க்

ம ெமாழயாக: உன் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ச கத்ைத ேநாக்கி

ேவண் க்ெகாண் , என் ைடய ைக

ன்ேபால இ க் ம்ப எனக்காக

விண்ணப்பம் ெசய்யேவண் ம் என்றான்;

அப்ெபா ேதவ ைடய மனிதன்

ெயேகாவா ைடய ச கத்ைத ேநாக்கி

வ ந்தி விண்ணப்பம்ெசய்தான், ராஜாவின்

ைக ன்ேன இ ந்தப ேய சரியான . ௭

அப்ெபா ராஜா ேதவ ைடயமனிதைன

ேநாக்கி: என்ேனா ட் ற் வந்

இைளப்பா ; உனக் பரி த ேவன்

என்றான். ௮ ேதவ ைடயமனிதன் ராஜாைவ

ேநாக்கி: ர் எனக் உம் ைடய ட் ல்

பாதிையக் ெகா த்தா ம், நான் உம்ேமா

வ வ ம் இல்ைல, இந்த இடத்தில் அப்பம்

சாப்பி வ ம் இல்ைல, தண் ர் ப்ப ம்

இல்ைல. ௯ ஏெனன்றால் அப்பம்

சாப்பிடாம ம், தண் ர் க்காம ம்,

ேபானவழயாகத் தி ம்பா ம் இ என்

ெயேகாவா தம் ைடய வார்த்ைதயால்

எனக் க் கட்டைளயிட் க்கிறார் என்

ெசால் , ௧0 அவன் ெபத்ேத க் வந்த

வழயாகத் தி ம்பாமல், ேவ வழயாகப்
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ேபாய்விட்டான். ௧௧ வய திர்ந்த ஒ

ர்க்கதரிசி ெபத்ேத ேல யி ந்தான்;

அவ ைடய மகன்கள் வந் ேதவ ைடய

மனிதன்அன்ைறயதினம் ெபத்ேத ேல ெசய்த

எல்லா ெசய்ைககைள ம், அவன் ராஜாேவா

ெசான்ன வார்த்ைதகைள ம் தங்க ைடய

தகப்ப க் அறவித்தார்கள். ௧௨அப்ெபா

அவர்க ைடய தகப்பன்: அவன் எந்த

வழயாகப் ேபானான் என் அவர்கைளக்

ேகட்டான். தாவி ந் வந்த ேதவ ைடய

மனிதன் ேபானவழ எ ெவன் அவ ைடய

மகன்கள் பார்த்தி ந்தப யால், ௧௩ அவன்

தன் ைடய மகன்களிடம்: க ைதயின்ேமல்

ேசணம் ைவத் க் ெகா ங்கள் என்றான்;

அவர்கள்க ைதயின்ேமல் ேசணம்ைவத் க்

ெகா த்தபின் , அவன்அதின்ேமல் ஏற , ௧௪

ேதவ ைடய மனிதைனத் ெதாடர்ந் ேபாய்,

ஒ கர்வா மரத்தின் ழ் உட்கார்ந்தி க்கிற

அவைனக் கண் : தாவி ந் வந்த

ேதவ ைடய மனிதன் ர்தானா என்

அவைனக் ேகட்டதற் ; அவன், நான்தான்

என்றான். ௧௫ அப்ெபா அவைன

ேநாக்கி: என்ேனா ட் க் வந் அப்பம்

சாப்பி ம் என்றான். ௧௬ அதற் அவன்:

நான் உம்ேமா தி ம்ப ம், உம்ேமா

உள்ேள வர மாட்ேடன்; இந்த இடத்திேல

உம்ேமா நான்அப்பம் சாப்பிட ம் தண் ர்

க்க மாட்ேடன். ௧௭ஏெனன்றால் அப்பம்

சாப்பிடாம ம், அங்ேக தண் ர் க்காம ம்,
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ேபான வழயாகத் தி ம்பிவராம ம்

இ என் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாயி க்கிற என்றான். ௧௮

அதற் அவன்: உம்ைமப்ேபால நா ம்

ர்க்கதரிசிதான்; அவன் அப்பம் சாப்பிட் த்

தண் ர் க்க, அவைனத் தி ப்பி,

உன் ைடய ட் க் அைழத் க்

ெகாண் வா என் ஒ தன்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதயாகஎன்ேனா

ெசான்னான் என் அவனிடம் ெபாய்

ெசான்னான். ௧௯ அப்ெபா அவன்

இவேனா தி ம்பிப் ேபாய், இவன் ட் ேல

அப்பம் சாப்பிட் த் தண் ர் த்தான். ௨0

அவர்கள் பந்தியில் உட்கார்ந்தி க்கிறேபா ,

அவைனத் தி ப்பிக் ெகாண் வந்த

ர்க்கதரிசிக் க் ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

உண்டானதால், ௨௧ அவன் தாவி ந்

வந்த ேதவ ைடய மனிதைனப் பார்த் ச்

சத்தம ட் , உன் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா உனக் க் கற்பித்த கட்டைளைய

ைகக்ெகாள்ளாமல் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதைய ற , ௨௨அப்பம் சாப்பிட ம்

தண் ர் க்க ம் ேவண்டாம் என் அவர்

விலக்கின இடத்திற் தி ம்பிப் ேபாய்,

அப்பம் சாப்பிட் த் தண் ர் த்ததால்,

உன் ைடய சடலம் உன் ைடய பிதாக்களின்

கல்லைறயிேல ேச வதில்ைல என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான். ௨௩அவன்

சாப்பிட் க் த் ந்தபின் , அந்தத்
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ர்க்கதரிசிையத் தி ப்பிக் ெகாண் வந்தவன்

அவ க் க் க ைதயின்ேமல் ேசணம்

ைவத் க்ெகா த்தான். ௨௪அவன் ேபானபிற

வழயிேலஒ சிங்கம்அவ க் எதிர்ப்பட்

அவைனக் ெகான் ேபாட்ட ; அவ ைடய

சடலம் வழயில் கிடந்த ; க ைத அதின்

அ கில் நின்ற ; சிங்க ம் சடலத்தின்அ கில்

நின்ற . ௨௫ அந்த வழேய கடந் வ கிற

மனிதர்கள், வழயிேல கிடந்த சடலத்ைத ம்,

சடலத்தின் அ கில் நிற்கிற சிங்கத்ைத ம்

கண் , கிழவனான ர்க்கதரிசி யி ந்த

பட்டணத்திேல வந் ெசான்னார்கள். ௨௬

அவைன வழயி ந் தி ம்பச்ெசய்த

ர்க்கதரிசி அைதக் ேகட்டேபா , அவன்

ெயேகாவா ைடய வாக்ைக றய

ேதவ ைடய மனிதன் தான், ெயேகாவா

அவ க் ச் ெசான்ன வார்த்ைதயின்ப ேய,

ெயேகாவா அவைன ஒ சிங்கத்திற்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அ அவைனத் தாக்கிக்

ெகான் ேபாட்ட என் ெசால் , ௨௭ தன்

மகன்கைளேநாக்கி: எனக் க் க ைதயின்ேமல்

ேசணம் ைவத் க் ெகா ங்கள் என்றான்;

அவர்கள் ேசணம்ைவத் க் ெகா த்தார்கள்.

௨௮ அப்ெபா அவன் ேபாய், வழயிேல

கிடக்கிற அவ ைடய சடலத்ைத ம்,

சடலத்தின் அ கில் க ைத ம் சிங்க ம்

நிற்பைத ம் கண்டான்; அந்தச் சிங்கம்

சடலத்ைத சாப்பிட ம் இல்ைல, க ைதைய

தாக்க ம் இல்ைல. ௨௯அப்ெபா வய
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திர்ந்த அந்தத் ர்க்கதரிசி ேதவ ைடய

மனிதனின் சடலத்ைத எ த் , அைதக்

க ைதயின்ேமல்ைவத் ,அதற்காகத் க்கம்

ெகாண்டாட ம் அைத அடக்கம் ெசய்ய ம்,

அைதத் தன் ைடய பட்டணத்திற் க்

ெகாண் வந் , ௩0அவ ைடயசடலத்ைதத்

தன் ைடய கல்லைறயில் ைவத்தான்.

அவ க்காக: ஐேயா, என் ைடய சேகாதரேன

என் லம்பி, க்கம்ெகாண்டா னார்கள். ௩௧

அவைன அடக்கம்ெசய்த பின் , அவன்

தன் ைடய மகன்கைள ேநாக்கி: நான்

மரணமைட ம்ேபா , ேதவ ைடயமனிதன்

அடக்கம்ெசய்யப்பட்ட கல்லைறயிேல

என்ைன ம் ங்கள் அடக்கம்ெசய் ,

அவ ைடய எ ம் களின் அ கில்

என் ைடயஎ ம் கைள ம்ைவ ங்கள். ௩௨

அவன் ெபத்ேத ல் இ க்கிற ப டத்திற் ம்,

சமாரியாவின் பட்டணங்களில் இ க்கிற

ேமைடகளாகிய எல்லாக் ேகாவில்க க் ம்

விேராதமாகக் றய ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதநிச்சயமாகநிைறேவ ம்என்றான்.

௩௩இதற் ப்பின் , ெயெராெபயாம் தன் ைடய

ெபால்லாத வழையவிட் த் தி ம்பாமல்,

ம ப ம் மக்களில் தாழ்ந்தவர்கைள

ேமைடகளின் ஆசாரியர்களாக்கினான்;

எவன்ேமல் அவ க் வி ப்பம் இ ந்தேதா

அவைனப் பிரதிஷ்ைட ெசய்தான்;

அப்ப ப்பட்டவர்கள் ேமைடகளின்

ஆசாரியர்களானார்கள். ௩௪ ெயெராெபயாம ன்
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ட்டாைர மயின்ேமல் ைவக்காமல்

அவர்கைள க்கி அழ க் ம்ப யாக இந்தக்

காரியம்அவர்க க் ப் பாவமான .

௧௪

அக்காலத்திேல ெயெராெபயாம ன்

மகனாகியஅபியாவியாதியில் ப த்தான். ௨

அப்ெபா ெயெராெபயாம் தன் ைடய

மைனவிையப் பார்த் : எ ந் ,

ெயெராெபயாம ன் மைனவிெயன்

ஒ வ ம் அறயாதப ேவஷம் மாற

ேலா க் ப் ேபா; இந்த மக்களின்ேமல்

நான் ராஜாவாேவன் என் என்ேனா

ெசான்ன ர்க்கதரிசியாகிய அகியா அங்ேக

இ க்கிறான். ௩ உன் ைடயைகயிேல பத்

அப்பங்கைள ம், பணியாரங்கைள ம், ஒ

கலசம் ேதைன ம் எ த் க்ெகாண்

அவனிடம் ேபா; பிள்ைளக் நடக்கப்ேபாகிற

என்னெவன் அவன்உனக் அறவிப்பான்

என்றான். ௪ ெயெராெபயாம ன் மைனவி

அப்ப ேய ெசய்தாள்; அவள் எ ந்

ேலா க் ப் ேபாய்,அகியாவின் ட் ற் ள்

ைழந்தாள்;அகியாேவா திர்வயதானதால்

அவன் கண்கள் மங்கலைடந்

பார்க்க யாமல் இ ந்தான். ௫ ெயேகாவா

அகியாவினிடம்: இேதா, ெயெராெபயாம ன்

மைனவி வியாதியாக இ க்கிற தன் ைடய

மக க்காக உன்னிடம் ஒ ஆேலாசைன

ேகட்க வ கிறாள்; அவ க் இன்ன

இன்னப யாகச் ெசால்லேவண் ம்; அவள்

உள்ேள ைழகிறேபா , தன்ைன ேவ
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ெபண்ணாகக் காட் வாள் என்றார். ௬எனேவ,

வாசற்ப க் ள் ைழ ம் அவ ைடய

நைடயின் சத்தத்ைத அகியா ேகட்ட டேன,

அவன்: ெயெராெபயாம ன் மைனவிேய, உள்ேள

வா; உன்ைன ேவ ெபண்ணாக ஏன்

காட் கிறாய்? க்கெசய்திைய உனக்

அறவிக்க நான்அ ப்பப்பட்ேடன். ௭ ேபாய்

ெயெராெபயாைம ேநாக்கி: இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்; மக்களிடத்தி ந்

உன்ைனநான்உயர்த்தி, உன்ைனஇஸ்ரேவல்

என் ம் என் ைடய மக்களின்ேமல்

அதிபதியாக ைவத்ேதன். ௮ நான்

ராஜ்ஜயபாரத்ைத தா ட்டாரி ைடய

ைகயி ந் பி ங்கி உனக் க் ெகா த்ேதன்;

ஆனா ம் என் ைடய கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாண் , என் ைடய பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதேயெசய்ய, தன் ைடய

இ தயத்ேதா ம் என்ைனப் பின்பற்றன

என் ைடயஊழயனாகிய தா ைதப்ேபால

இல்லாமல், ௯ உனக் ன்ேன இ ந்த

எல்ேலாைர ம்விட ெபால்லாப் ச் ெசய்தாய்;

எனக் க் ேகாபம் உண்டாக்க, ேபாய் உனக்

அந்நிய ெதய்வங்கைள ம் வார்க்கப்பட்ட

விக்கிரகங்கைள ம் ஏற்ப த்தி, என்ைன

உனக் ப் பின்ேன தள்ளிவிட்டாய். ௧0

ஆைகயால் இேதா, நான் ெயெராெபயா ைடய

ட் ன்ேமல் ங்ைக வரச்ெசய் ,

ெயெராெபயா க் , வர்ேமல் ர்வி ம் ஒ
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நாய் ட இல்லாதப , இஸ்ரேவ ேல

அைடபட்டவைன ம் வி பட்டவைன ம்

அழ த் , ப்ைபகழ த் ப்ேபாடப்ப வ ேபால

ெயெராெபயா க் பின்வ பவர்கைள

அவர்கள் வ ம் அழ ம்வைர

கழ த் ப்ேபா ேவன் என்றார். ௧௧

ெயெராெபயாம ன் ம்பத்தார்களில்

பட்டணத்தில் சாகிறவைனநாய்கள் சாப்பி ம்;

ெவளியிேல சாகிறவைன ஆகாயத்தின்

பறைவகள் சாப்பி ம்; ெயேகாவா இைத

உைரத்தார். ௧௨ ஆைகயால் எ ந் ,

உன் ைடய ட் க் ப்ேபா, உன் ைடய

கால்கள் பட்டணத்திற் ள் ைழ ம்ேபா

பிள்ைளெசத் ப்ேபாவான். ௧௩அவ க்காக

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் க்கம்

ெகாண்டா அவைனஅடக்கம் ெசய்வார்கள்;

ெயெராெபயாம ன் ட்டாரில் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ன்பாக

அவனிடம் நல்ல காரியம் காணப்பட்டதால்,

ெயெராெபயாம ன் ட்டாரில்அவன்ஒ வேன

கல்லைறக் ப்ேபாவான். ௧௪ ஆனா ம்

ெயேகாவா தமக் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ஒ ராஜாைவ எ ம்பச்ெசய்வார்; அவன்

அந்த நாளிேல ெயெராெபயாம ன்

ட்டாைர அழ ப்பான்; இப்ேபாேத இ

நடக் ம். ௧௫ தண் ரில் நாணல்

அைசகிற ேபால, ெயேகாவா இஸ்ரேவைல

ற த் அைசயச்ெசய் , அவர்க ைடய

ன்ேனார்க க் த் தாம் ெகா த்த இந்த நல்ல
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ேதசத்தி ந் இஸ்ரேவைல ேவேரா

பி ங்கி, அவர்கள் தங்க க் ேதாப்

விக்கிரகங்கைளைவத் , ெயேகாவா க் க்

ேகாபம் உண்டாக்கியதால், அவர்கைள

ஐபிராத் நதிக் ம றம் சிதற த் , ௧௬

ெயெராெபயாம் ெசய்த ம் இஸ்ரேவைலச்

ெசய்யச்ெசய்த மான பாவத்தினால்

இஸ்ரேவைல ஒப் க்ெகா த் வி வார்

என்றான். ௧௭அப்ெபா ெயெராெபயாம ன்

மைனவி எ ந் றப்பட் திர்சா க்

வந்தாள்;அவள்வாசற்ப யிேலவ ம்ேபா

பிள்ைள ெசத் ப்ேபானான். ௧௮ ெயேகாவா

ர்க்கதரிசியாகிய அகியா என் ம் தம

ஊழயக்காரைனக் ெகாண் ெசான்ன

வார்த்ைதயின்ப ேய, அவர்கள் அவைன

அடக்கம்ெசய் , இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

அவ க்காகத் க்கம் அ சரித்தார்கள்.

௧௯ ெயெராெபயாம் த்தம்ெசய்த ம்

ஆட்சி ெசய்த மான அவ ைடய மற்ற

ெசயல்பா கள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௨0

ெயெராெபயாம் 22வ டங்கள்ஆட்சிெசய்தான்;

அவன்இறந் தன் ைடய ன்ேனார்கேளா

அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட பிற , அவ ைடய

மகனாகிய நாதாப் அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான். ௨௧ சாெலாேமானின் மகனாகிய

ெரெகாெபயாம் தாவிேல ஆட்சிெசய்தான்;

ெரெகாெபயாம் ராஜாவாகிறேபா 41

வயதாக இ ந் , ெயேகாவா தம் ைடய
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நாமம் ெவளிப்ப ம்ப இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் ெதரிந் ெகாண்ட

நகரமாகிய எ சேலம ேல 17 வ டங்கள்

ஆட்சிெசய்தான்; அம்ேமானிய ெபண்ணான

அவ ைடய தாயின் ெபயர் நாகமாள். ௨௨ தா

மக்கள் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த்

ங்கானைதச் ெசய் , தாங்கள் ெசய் வ கிற

தங்க ைடயபாவங்களினால் தங்க ைடய

பிதாக்கள் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம்விட

அவ க் அதிக எரிச்சைல ட் னார்கள். ௨௩

அவர்க ம் உயர்ந்த எல்லா ேமட் ன்

ேம ம், பச்ைசயான எல்லா மரத்தின்

ம், ேமைடகைள ம் சிைலகைள ம்

ேதாப் விக்கிரகங்கைள ம் தங்க க்

உண்டாக்கினார்கள். ௨௪ ேதசத்திேல ஆண்

விபசாரக்காரர்க ம் இ ந்தார்கள்;

ெயேகாவா இஸ்ரேவல் மக்க க்

ன்பாகத் ரத்திவிட்ட ேதசங்க ைடய

அ வ ப் களின்ப ெயல்லாம் ெசய்தார்கள்.

௨௫ ெரெகாெபயாம் அரசாட்சிெசய் ம்

ஐந்தாம்வ டத்திேல, எகிப்தின் ராஜாவாகிய

ஷாக் எ சேல க் எதிராக வந் ,

௨௬ ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

ெபாக்கிஷங்கைள ம், ராஜா ைடய

அரண்மைனயின் ெபாக்கிஷங்கைள ம்,

சாெலாேமான் ெசய்த ெபான் ேகடகங்கள்ஆகிய

எல்லாவற்ைற ம் எ த் க்ெகாண்

ேபாய்விட்டான். ௨௭அைவக க் பதிலாக

ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் ெவண்கல
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ேகடகங்கைளச்ெசய் ,அைவகைளராஜாவின்

வாசற்ப ையக் காக்கிற காவற்காரர்க ைடய

தளபதிகளின்ைககளில் ஒப் வித்தான். ௨௮

ராஜா ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ள்

ைழ ம்ேபா , அரண்மைனக் காவலர்கள்

அைவகைளப் பி த் க்ெகாண் ேபாய்,

தி ம்பத் தங்க ைடய அைறயிேல

ைவப்பார்கள். ௨௯ ெரெகாெபயாம ன் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்தைவயா ம்,

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௩0

ெரெகாெபயா க் ம் ெயெராெபயா க் ம்

அவர்கள் இ ந்த நாட்களிெலல்லாம் த்தம்

நடந் ெகாண் ந்த . ௩௧ ெரெகாெபயாம்

இறந் தன் ைடய ன்ேனார்கேளா

தா தின் நகரத்தில் தன் ைடய பிதாக்க க்

அ கில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;

அம்ேமானிய ெபண்ணான அவ ைடய

தாய்க் நாகமாள் என் ெபயர்; அவ ைடய

மகனாகிய அபியாம் அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான்.

௧௫

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம்

என் ம் ராஜாவின் 18 ஆம் வ டத்திேல

அபியாம் தா ேதசத்திற் ராஜாவாகி,

௨ ன் வ டங்கள் எ சேலம ல்

அரசாட்சிெசய்தான்;அப்சேலாம ன்மகளாகிய

அவ ைடய தாயின் ெபயர் மாகாள். ௩

தன் ைடய தகப்பன் தன் காலத்திற் ன்

ெசய்த எல்லாப் பாவங்களி ம் தா ம்
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நடந்தான்;அவ ைடயஇ தயம்அவ ைடய

தகப்பனாகியதா தின்இ தயத்ைதப்ேபால்,

தன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாக உத்தமமாக இ க்கவில்ைல. ௪

ஆனா ம் தா க்காக அவ ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா, அவ க் ப் பிற

அவ ைடயமகைனஎ ம்பச்ெசய்வதா ம்,

எ சேலைம நிைலநி த் வதா ம்,

அவ க் எ சேலம ல் ஒ விளக்ைகக்

கட்டைளயிட் வந்தார். ௫தா ஏத்தியனான

உரியாவின் காரியம் ஒன் தவிர ெயேகாவா

தனக் க் கட்டைளயிட்டதிேல தான் உயிேரா

இ ந்த நாட்கெளல்லாம் ஒன்ைற ம்

விட் விலகாமல், அவ ைடய பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய் வந்தான். ௬

ெரெகாெபயா க் ம், ெயெராெபயா க் ம்

அவர்கள் இ ந்த நாட்களிெலல்லாம்

த்தம் நடந் ெகாண் ந்த . ௭

அபியாம ன் மற்ற ெசயல்பா க ம்,

அவன் ெசய்தைவகெளல்லாம்

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற ;

அபியா க் ம் ெயெராெபயா க் ம்

த்தம் நடந் ெகாண் ந்த . ௮

அபியாம் இறந்தபின் அவ ைடய

ன்ேனார்கேளா , அவைன தா தின்

நகரத்தில்அடக்கம்ெசய்தார்கள்;அவ ைடய

மகனாகிய ஆசா அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான். ௯இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய
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ெயெராெபயாம ன் 20 ஆம் வ டத்திேல

ஆசா தா ேதசத்திற் ராஜாவாகி, ௧0 41

வ டங்கள்எ சேலம ல்அரசாட்சி ெசய்தான்;

அப்சேலாம ன் மகளாகியஅவ ைடய தாயின்

ெபயர் மாகாள். ௧௧ ஆசா தன் ைடய

தகப்பனாகிய தா ைதப்ேபால் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்.

௧௨ அவன் ஆண் விபசாரக்காரர்கைள

ேதசத்தி ந் அகற்ற , தன் ைடய

ன்ேனார்கள் ஏற்ப த்தினஅ வ ப்பான

விக்கிரகங்கைளெயல்லாம் விலக்கி, ௧௩

ேதாப்பிேல அ வ ப்பான விக்கிரகத்ைத

ஏற்ப த்தின தன் ைடய தாயாகிய

மாகாைள ம் ராணியாக இல்லாதப

விலக்கிவிட்டான்; அவ ைடய

விக்கிரகத்ைத ம் ஆசா அழ த் , தேரான்

ஆற்ற ன்அ கில் ட்ெடரித் ப்ேபாட்டான். ௧௪

ேமைடகேளாதகர்க்கப்படவில்ைல;ஆனா ம்

ஆசா உயிேரா இ ந்த நாட்கெளல்லாம்

அவ ைடய இ தயம் ெயேகாவாேவா

இைணந்தி ந்த . ௧௫ தன் ைடய

தகப்ப ம் தா ம் பரி த்தப்ப த் ம்ப

ேநர்ந் ெகாண்ட ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம் பணிப்ெபா ட்கைள ம்

அவன் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் க்

ெகாண் வந்தான். ௧௬ ஆசா க் ம்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய பாஷா க் ம்

அவர்க ைடய நாட்களிெலல்லாம் த்தம்

நடந் ெகாண் ந்த . ௧௭ ஒ வ ம்
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தாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவினிடம்

ேபாக் வரத்தாக இல்லாதப , இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய பாஷா தா க் விேராதமாக

வந் ராமாைவக் கட் னான். ௧௮அப்ெபா

ஆசா ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

ெபாக்கிஷங்களில் தியான எல்லா

ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம், ராஜாவின்

அரண்மைனயின் ெபாக்கிஷங்கைள ம்

எ த் , அைவகைளத் தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கள் லம் தமஸ் வில் வாழ்ந்த

எசிேயானின் மகனாகிய தப்ரிேமானின் மகன்

ெபனாதாத் என் ம் ரியாவின் ராஜாவிற் க்

ெகா த்த ப்பி: ௧௯ எனக் ம் உமக் ம்

என் ைடய தகப்ப க் ம் உம் ைடய

தகப்ப க் ம் உடன்ப க்ைகஉண்ேட;இேதா,

உமக் ெவ மதியாக ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம்அ ப் கிேறன்; இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய பாஷா என்ைனவிட்

விலகிப்ேபா ம்ப , ர் வந் அவேனா

ெசய்த உடன்ப க்ைகையத் தள்ளிப்ேபா ம்

என் ெசால்லச்ெசான்னான். ௨0ெபனாதாத்,

ராஜாவாகிய ஆசாவின் ெசால்ைலக்ேகட் ,

தனக் உண்டான ேசனாபதிகைள

இஸ்ரேவ ன் பட்டணங்க க் எதிராக

அ ப்பி, ஈேயாைன ம், தாைண ம்

ெபத்மாக்கா என் ம்ஆேபைல ம் கின்னேரத்

அைனத்ைத ம் நப்த யின் ேதசத்ைத ம்

ேதாற்க த்தான். ௨௧ பாஷா அைதக்

ேகட்டேபா , ராமாைவக் கட் கிறைதவிட்
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திர்சாவில் இ ந் விட்டான். ௨௨அப்ெபா

ராஜாவாகிய ஆசா தா எங் ம் ஒ வ ம்

தப்பாமல் எல்ேலா ம் ேபாய், பாஷா கட் ன

ராமாவின் கற்கைள ம்அதின் மரங்கைள ம்

எ த் வரஅறவிப் ெகா த் ; அைவகளால்

ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தி ள்ள ேகபாைவ ம்

ம ஸ்பாைவ ம் கட் னான். ௨௩ஆசாவின் மற்ற

எல்லா ெசயல்பா க ம், அவ ைடய எல்லா

வல்லைம ம், அவன் ெசய்தைவக ம்,

அவன் கட் ன பட்டணங்களின் வரலா ம்,

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற ; அவன்

திர்வயதான காலத்தில் அவ ைடய

கால்களில் வியாதி வந்தி ந்த . ௨௪ஆசா

இறந்தபின் தன் ைடய ன்ேனார்கேளா ,

தன் ைடய தகப்பனாகிய தா தின்

நகரத்தில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;

அவ ைடய மகனாகிய ேயாசபாத்

அவ ைடய இடத்திேல ராஜாவானான்.

௨௫ தாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின்

இரண்டாம் வ டத்திேல ெயெராெபயாம ன்

மகனாகிய நாதாப் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாகி, இரண் வ டம் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

அரசாட்சிெசய்தான். ௨௬ அவன்

ெயேகாவா ைடயபார்ைவக் த் ங்கானைதச்

ெசய் , தன் ைடய தகப்ப ைடய

வழயி ம், அவன் இஸ்ரேவைலப்

பாவஞ்ெசய்யச்ெசய்த அவ ைடய

பாவத்தி ம் நடந்தான். ௨௭ இசக்கார்
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வம்சத்தானாகியஅகியாவின் மகனானபாஷா,

அவ க் எதிராகக் சதிெசய் , நாதா ம்

இஸ்ரேவலைனத் ம் ெப ஸ்தர்க க்

இ ந்த கிெபத்ேதாைன ற் ைக

இட் க் ம்ேபா , பாஷா அவைனக்

கிெபத்ேதானிேல ெவட் ப்ேபாட்டான். ௨௮

பாஷா தாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின்

ன்றாம் அரசாட்சியின் வ டத்திேல

அவைனக் ெகான் ேபாட்டபின் ,

அவ ைடய இடத்தில் ராஜாவானான். ௨௯

அப்ெபா ெயெராெபயாம் ெசய்த ம்,

இஸ்ரேவைலச் ெசய்யச்ெசய்த மான

பாவங்களினா ம், அவன் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் உண்டாக்கின

ேகாபத்தினா ம், ெயேகாவா

ேலானியனான அகியா என் ம்

தம ஊழயக்காரைனக்ெகாண்

ெசால் யி ந்த வார்த்ைதயின்ப ேய,

௩0 அவன் ராஜாவானபின் அவன்

ெயெராெபயாம ன் ட்டாைரெயல்லாம்

ெவட் ப்ேபாட்டான்; ெயெராெபயா க்

இ ந்த வாச ள்ளெதான்ைற ம் அவன்

அழ க்காமல் விடவில்ைல. ௩௧நாதாபின் மற்ற

ெசயல்பா க ம் அவன் ெசய்தைவக ம்

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௩௨ஆசா க் ம்

இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய பாஷா க் ம்

அவர்கள் நாட்களிெலல்லாம் த்தம்

நடந் ெகாண் ந்த . ௩௩ தாவின்
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ராஜாவாகிய ஆசாவின் ன்றாம் வ ட

அரசாட்சியிேலஅகியாவின் மகனாகிய பாஷா,

இஸ்ரேவலைனத்தின் ேம ம் திர்சாவிேல

ராஜாவாகி 24 வ டங்கள் ஆண் , ௩௪

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த் ங்கானைதச்

ெசய் , ெயெராெபயாம ன் வழயி ம்,

அவன் இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த

அவ ைடயபாவத்தி ம் நடந்தான்.

௧௬

பாஷா க் எதிராகக்ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதஅனானியின் மகனாகிய ெய க்

உண்டான , அவர்: ௨ நான் உன்ைனத்

ப்ைபயி ந் உயர்த்தி, உன்ைன

என் ைடயமக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல்

தைலவனாக ைவத்தி க் ம்ேபா ,

ெயெராெபயாம ன் வழயிேல நடந் ,

என் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவல்

தங்க ைடய பாவங்களால் எனக் க்

ேகாப ண்டாக் ம்ப அவர்கைளப் பாவம்

ெசய்யச்ெசய்கிறப யால், ௩ இேதா, நான்

பாஷா க் பின் வ பவர்கைள ம்

அவ ைடய ட்டா க் பின்

வ பவர்கைள ம் அழ த் ப்ேபாட் ,

உன் ைடய ட்ைட ேநபாத்தின் மகனாகிய

ெயெராெபயாம ன் ட்ைடப்ேபாலஆக் ேவன்.

௪ பாஷாவின் சந்ததியிேல பட்டணத்திேல

சாகிறவைனநாய்கள் சாப்பி ம்; ெவளியிேல

சாகிறவைன ஆகாயத் ப் பறைவகள்

சாப்பி ம் என்றார். ௫ பாஷாவின் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்த ம்,
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அவ ைடய வல்லைம ம், இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் நாளாகமப் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிற . ௬ பாஷா இறந்

தன் ைடயபிதாக்கேளா திர்சாவில்அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான்; அவ ைடய மகனாகிய

ஏலாஅவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான். ௭

பாஷா தன் ைடயைககளின் ெசய்ைகயால்

ெயேகாவா க் க் ேகாப ண்டாக்கி,

அவ ைடய பார்ைவக் ச் ெசய்த எல்லாத்

ைமயினால், அவன் ெயெராெபயாம ன்

ட்டாைர ெவட் ப்ேபாட்டதால்,

இவர்கைளப்ேபால் ஆவான் என்

அவ க் ம், அவ ைடய ட் க் ம்

எதிராக அனானியின் மகனாகிய ெய

என் ம் ர்க்கதரிசியினால் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத பின் ம் உண்டாயிற் . ௮

தாவின் ராஜாவான ஆசாவின் 26 ஆம்

வ டத்திேல பாஷாவின் மகனாகிய ஏலா

இஸ்ரேவ ன்ேமல் திர்சாவிேல ராஜாவாகி

இரண் வ டங்கள் அரசாட்சி ெசய்தான். ௯

இரதங்களில் பாதிபங் க் த் தைலவனாகிய

சிம்ரி என் ம் அவ ைடய ேவைலக்காரன்

அவ க் விேராதமாக சதிெசய் , அவன்

திர்சாவிேல அந்த இடத்தின் அரண்மைனப்

ெபா ப்பாளன் அர்சாவின் ட் ேல

ெவறயில் இ க் ம்ேபா , ௧0 சிம்ரி

உள்ேள ந் , தாவின் ராஜாவாகிய

ஆசாவின் 27 ஆம் வ டத்தில் அவைன

ெவட் க் ெகான் ேபாட் , அவ ைடய
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இடத்தில் ராஜாவானான். ௧௧அவன் ராஜாவாகி,

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்தேபா ,

அவன் பாஷாவின் ட்டார்கைளெயல்லாம்

ெவட் ப்ேபாட்டான்; அவ ைடய

உறவினர்கைளேயா, நண்பர்கைளேயா,

வரில் ர்வி ம் ஒ நாையேயா, அவன்

உயிேரா ைவக்கவில்ைல. ௧௨ அப்ப ேய

பாஷா ம்,அவ ைடயமகனாகிய ஏலா ம்,

தங்கள் ணான விக்கிரகங்களினாேல

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் க்

ேகாப ண்டாக்கிச் ெசய்த ம்இஸ்ரேவைலச்

ெசய்யைவத்த மான அவர்க ைடய

எல்லாப் பாவங்களினால், ௧௩

ெயேகாவா ர்க்கதரிசியாகிய ெய வினால்

பாஷாைவக் ற த் ச் ெசால் யி ந்த

அவ ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய,

சிம்ரி பாஷாவின் ட்டாைரெயல்லாம்

அழ த் ப்ேபாட்டான். ௧௪ ஏலாவின் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்தைவக ம்

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௧௫ தாவின்

ராஜாவாகிய ஆசாவின் இ பத்ேதழாம்

வ டத்திேல சிம்ரி திர்சாவிேல ஏ நாட்கள்

ராஜாவாக இ ந்தான்; மக்கள் அப்ெபா

ெப ஸ்தர்க க் இ க்கிற கிெபத்ேதா க்

எதிராக காம ட் ந்தார்கள். ௧௬ சிம்ரி

சதிெசய் , ராஜாைவக் ெகான் ேபாட்டான்

என்பைத அங்ேக காம ட் ந்த மக்கள்

ேகட்டேபா , இஸ்ரேவலர்கெளல்லாம் அந்த
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நாளிேல காம ேல பைடத்தைலவனாகிய

உம்ரிையஇஸ்ரேவ க் ராஜாவாக்கினார்கள்.

௧௭ அப்ெபா உம்ரி ம் அவேனா

இஸ்ரேவல்அைனத் ம் கிெபத்ேதானி ந்

வந் , திர்சாைவ ற் ைக ேபாட்டார்கள்.

௧௮ பட்டணம் பி பட்டைத சிம்ரி

கண்டேபா , அவன் ராஜாவின் டாகிய

அரண்மைனக் ள் ைழந் , தான் இ க்கிற

ராஜ அரண்மைனையத் யிட் ெகா த்தி,

அதிேலெசத்தான். ௧௯அவன்ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் த் ைமயானைதச் ெசய் ,

ெயெராெபயாம ன் வழயி ம் அவன்

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த

அவ ைடய பாவத்தி ம் நடந்ததால்,

அப்ப நடந்த . ௨0 சிம்ரியின் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்தஅவ ைடய

சதி ம் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௨௧அப்ெபா

இஸ்ரேவல் மக்கள் இரண் வ ப்பாகப்

பிரிந் , பாதி மக்கள் னாத்தின் மகனாகிய

திப்னிைய ராஜாவாக்க, அவைனப்

பின்பற்றனார்கள்; பாதி மக்கள் உம்ரிையப்

பின்பற்றனார்கள். ௨௨ஆனா ம் னாத்தின்

மகனாகிய திப்னிையப் பின்பற்றன

மக்கைளவிட, உம்ரிையப் பின்பற்றன மக்கள்

பலப்பட்டார்கள்; திப்னி இறந் ேபானான்;

உம்ரி அரசாட்சி ெசய்தான். ௨௩ தாவின்

ராஜாவாகிய ஆசாவின் ப்பத்ேதாராம்

வ டத்தில், உம்ரி இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாகி,
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பன்னிரண் வ டங்கள்அரசாட்சிெசய்தான்;

அவன் திர்சாவிேல ஆ வ டங்கள்

அரசாட்சி ெசய் , ௨௪ பின் ேசேமரின்

ைகயி ந் சமாரியா மைலைய இரண்

தாலந் ெவள்ளிக் வாங்கி, அந்த

மைலயின்ேமல் ஒ பட்டணத்ைதக் கட் ,

அதற் மைலயி ைடய எஜமானாக

இ ந்த ேசேம ைடய ெபயரின்ப ேய

சமாரியா என் ம் ெபயைர ைவத்தான்.

௨௫ உம்ரி ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த்

ங்கானைதச் ெசய் , தனக் ன்ேனஇ ந்த

எல்ேலாைர ம்விட ேகடாக நடந் , ௨௬

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

எல்லாவழயி ம், இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் த் தங்க ைடய ணான

விக்கிரகங்களாேல ேகாபம் ஏற்ப த் ம்ப யாக

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த

அவ ைடய பாவங்களி ம் நடந்தான்.

௨௭ உம்ரி ெசய்த அவ ைடய மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் காண்பித்த

வல்லைம ம், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௨௮

உம்ரி இறந் தன் ைடய ன்ேனார்கேளா ,

சமாரியாவிேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;

அவ ைடயமகனாகியஆகாப்அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவானான். ௨௯ தாவின்

ராஜாவாகிய ஆசாவின் 38 ஆம் வ டத்தில்

உம்ரியின் மகனாகியஆகாப்இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாகி, சமாரியாவில் இஸ்ரேவ ன்ேமல்
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22 வ டங்கள் அரசாட்சி ெசய்தான். ௩0

உம்ரியின் மகனாகியஆகாப், தனக் ன்ேன

இ ந்த எல்ேலாைர ம் விட ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் த் ங்கானைதச் ெசய்தான். ௩௧

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்களில் நடப்ப அவ க் க்

ெகாஞ்சக்காரியெமன் நிைனத்தைதப்ேபால

அவன் ேதானியர்களின் ராஜாவாகிய

ஏத்பாகா ன் மகள் ேயசேபைல தி மணம்

ெசய்த மல்லாமல், அவன் ேபாய் பாகாைல ம்

ெதா அைதப் பணிந் ெகாண் , ௩௨தான்

சமாரியாவிேலகட் னபாகா ன் ேகாவி ல்

பாகா க் ப் ப டத்ைதக் கட் னான்.

௩௩ ஆகாப் ஒ விக்கிரகத்ேதாப்ைப ம்

ைவத் , இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் க் ேகாபம் உண்டாக் ம்ப

தனக் ன்ேன இ ந்த இஸ்ரேவ ன்

ராஜாக்கெளல்லாம் ெசய்தைதவிடஅதிகமாகச்

ெசய் வந்தான். ௩௪அவ ைடயநாட்களிேல

ெபத்ேதல்ஊைரச்ேசர்ந்த ஈேயல்எரிேகாைவக்

கட் னான்; ெயேகாவா னின் மகனாகிய

ேயா வாைவக்ெகாண் ெசால் யி ந்த

வார்த்ைதயின்ப ேய, அவன் அதின்

அஸ்திபாரத்ைதப் ேபா கிறேபா , அபிராம்

என் ம் தன் ைடய த்த மகைன ம்,

அதின் வாசல்கைளைவக்கிறேபா ெச ப்

என் ம் தன் ைடய இைளய மகைன ம்

சாகக்ெகா த்தான்.
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௧௭

ேலயாத்தின் களிேலதிஸ்பியனாகிய

எ யா ஆகாைப ேநாக்கி: என் ைடய

வார்த்ைத இல்லாமல் இந்த வ டங்களிேல

பனி ம் மைழ ம் ெபய்யாமல் இ க் ம் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாக நிற்கிற நான் அவ ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்றான்.

௨ பின் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

அவ க் உண்டான , அவர்: ௩ இந்த

இடத்ைதவிட் க் கிழக் த்திைசையேநாக்கிப்

ேபாய், ேயார்தான் நதிக் ேநராக இ க்கிற

ேக த் ஆற்ற ன் அ கில் ஒளிந் ெகாள்.

௪ அந்த ஆற்ற ன் தண் ைரக் ப்பாய்;

அங்ேகஉனக் உணவளிக்க, காகங்க க் க்

கட்டைளயி ேவன்என்றார். ௫அவன் ேபாய்,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

ேயார்தா க் ேநராக இ க்கிற ேக த்

ஆற்ற ன் அ கில் தங்கியி ந்தான். ௬

காகங்கள் அவ க் காைலயில் அப்ப ம்

இைறச்சி ம், மாைலயில்அப்ப ம்இைறச்சி ம்

ெகாண் வந்த ; தாகத்திற் அந்தஆற்ற ன்

தண் ைரக் த்தான். ௭ ேதசத்தில் மைழ

ெபய்யாததால், சில நாட்க க் ப்பின்

அந்தஆ வற்ற ப்ேபான . ௮அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத அவ க்

உண்டான , அவர்: ௯ எ ந் ,

ேதாைனச்ேசர்ந்த சாரிபாத்ஊ க் ப்ேபாய்,

அங்ேக தங்கியி ; உன்ைனப் பராமரிக் ம்ப

அங்ேக இ க்கிற ஒ விதைவக் க்
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கட்டைளயிட்ேடன் என்றார். ௧0 அப்ப ேய

அவன் எ ந் , சாரிபாத் க் ப் ேபானான்;

அந்தப் பட்டணத்தின் வாச க் அவன்

வந்தேபா , அங்ேக ஒ விதைவ விற

ெபா க்கிக்ெகாண் ந்தாள்; அவன்

அவைளப் பார்த் க் ப்பிட் , நான்

ப்பதற் க் ெகாஞ்சம் தண் ர் ஒ

பாத்திரத்தில் எனக் க் ெகாண் வா என்றான்.

௧௧ ெகாண் வர அவள் ேபாகிறேபா

அவன் அவைள ேநாக்கிக் ப்பிட் ,

ெகாஞ்சம் அப்ப ம் உன் ைடய ைகயிேல

எனக் க் ெகாண் வா என்றான். ௧௨

அதற் அவள்: பாைனயில் ஒ பி மா ம்

கலயத்தில் ெகாஞ்சம் எண்ெணைய ம்தவிர,

என்னிடத்தில் ஒ அப்ப ம் இல்ைலெயன்

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன்; இேதா,

நா ம் என் ைடய மக ம் சாப்பிட் ,

சாப்பிடஒன் ம ல்லாைமயால்ெசத் ப்ேபாக,

அைத எனக் ம் அவ க் ம்ஆயத்தப்ப த்த

இரண் விற ெபா க் கிேறன் என்றாள்.

௧௩ அப்ெபா எ யா அவைளப்

பார்த் : பயப்படாேத; ேபாய் உன் ைடய

வார்த்ைதயின்ப ஆயத்தப்ப த் ; ஆனா ம்

த ல்அதிேலஎனக் ஒ சிறயஅப்பத்ைதச்

ெசய் என்னிடம் ெகாண் வா; பின்

உனக் ம் உன் ைடய மக க் ம் ெசய்யலாம்.

௧௪ ெயேகாவா ேதசத்தின்ேமல் மைழையக்

கட்டைளயி ம் நாள்வைர ம் பாைனயில்
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இ ந்த மா ர்ந் ேபாவ ம் இல்ைல;

கலசத்தின் எண்ெணய் ைறந் ேபாவ ம்

இல்ைல என் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான். ௧௫

அவள் ேபாய், எ யாவின் ெசாற்ப

ெசய்தாள்; அவ ம், இவ ம், அவ ைடய

ட்டா ம் அேநகநாட்கள் சாப்பிட்டார்கள்.

௧௬ ெயேகாவா எ யாைவக்ெகாண்

ெசான்னவார்த்ைதயின்ப ேய, பாைனயிேல

மா ர்ந் ேபாக ம் இல்ைல; கலசத்தின்

எண்ெணய் ைறந் ேபாக ம் இல்ைல. ௧௭

இைவகள் நடந்தபின் , ட் க்காரியாகிய

அந்த ெபண்ணின் மகன் வியாதிப்பட் ப்

ப த்தான்; அவ ைடய உயிர்ேபா ம்வைர

அவ ைடயவியாதிஅதிகரித் க்ெகாண்ேட

இ ந்த . ௧௮ அப்ெபா அவள்

எ யாைவேநாக்கி: ேதவ ைடயமனிதேன,

எனக் ம் உமக் ம் என்ன? என் ைடய

அக்கிரமத்ைத நிைனக்கச்ெசய்ய ம்,

என் ைடய மகைனச் சாகச்ெசய்ய மா

என்னிடம் வந் ர் என்றாள். ௧௯ அதற்

அவன்: உன் ைடய மகைன என்னிடத்தில்

ெகா என் ெசால் , அவைனஅவ ைடய

ம யி ந் எ த் , தான் தங்கியி க்கிற

ேமல் ட் ேல அவைனக் ெகாண் ேபாய்,

தன் ைடய கட் ன்ேமல் ைவத் : ௨0

என் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

நான் தங்கியி க்க இடம்ெகா த்த இந்த

விதைவயின் மகைனச் சாகச்ெசய்ததால்
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அவ க் த் க்கத்ைதவ வித் ேரா என்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட் ; ௨௧

அந்தப் பிள்ைளயின்ேமல் ன் ைற

ப் றவி ந் : என் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, இந்தப் பிள்ைளயின்ஆத் மா

அவ க் ள் தி ம்பி வரச்ெசய் ம் என்

ெயேகாவா ைவ ேநாக்கி விண்ணப்பம்

ெசய்தான். ௨௨ ெயேகாவா எ யாவின்

சத்தத்ைதக் ேகட்டார்; பிள்ைளயின்ஆத் மா

அவ க் ள் தி ம்பிவந்த ; அவன்

பிைழத்தான். ௨௩ அப்ெபா எ யா

பிள்ைளைய எ த் , ேமல் ட் ந்

அவைனக் ழ் ட் ற் ள் ெகாண் வந் ,

அவைனஅவ ைடயதாயினிடம் ெகா த் :

பார் உன் ைடய பிள்ைள உயிேரா

இ க்கிறான் என் ெசான்னான். ௨௪

அப்ெபா அந்தப்ெபண்எ யாைவேநாக்கி:

ர் ேதவ ைடய மனிதன் என் ம், உம் ைடய

வாயி ந் வ ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்ைம என் ம், இதினால்

இப்ேபா அற ந்தி க்கிேறன் என்றாள்.

௧௮

அேநகநாட்கள் ெசன் , ன்றாம்

வ டமா ம்ேபா , ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எ யா க் உண்டாகி: ேபாய்

ஆகா க் உன்ைனக் காண்பி; நான்

ேதசத்தின்ேமல் மைழையக் கட்டைளயி ேவன்

என்றார். ௨அப்ெபா எ யாஆகா க் த்

தன்ைனக் காண்பிக்கப்ேபானான்; பஞ்சேமா

சமாரியாவிேல ெகா யதாக இ ந்த .
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௩ ஆனப யால் ஆகாப் அரண்மைனப்

ெபா ப்பாளனாகிய ஒபதியாைவ

அைழத்தான்; ஒபதியா ெயேகாவா க்

மக ம் பயந் நடக்கிறவனாக

இ ந்தான். ௪ ேயசேபல் ெயேகாவாவின்

ர்க்கதரிசிகைளக் ெகால் கிறேபா ,

ஒபதியா ர்க்கதரிசிகைளச் ேசர்த் ,

அவர்கைளக் ெகபிக் ஐம்ப ஐம்ப

ேபராக மைறத் ைவத் , அவர்க க்

அப்ப ம் தண் ம் ெகா த் ,

அவர்கைளப் பராமரித் வந்தான். ௫

ஆகாப் ஒபதியாைவப் பார்த் :

ேதசத்தி க்கிற எல்லா ற் களிடத்தி ம்,

எல்லா ஆ களிடத்தி ம் ேபா;

நாம் எல்லா ம க வன்கைள ம்

சாகவிடாமல், திைரகைள ம் ேகாேவ

க ைதகைள மாவ உயிேரா

காப்பாற் ம்ப க் நமக் ப் ல் கிைடக் மா

என் பார் என்றான். ௬ அப்ப ேய

ேதசத்ைதச் ற்ற ப்பார்க் ம்ப , அைதப்

பிரித் க்ெகாண் ,ஆகாப்ஒ வழயாக ம்,

ஒபதியா ேவெறா வழயாக ம் ேபானார்கள்.

௭ ஒபதியா வழயில் ேபா ம்ேபா , எ யா

அவ க் எதிராக வந்தான்; அவன்

எ யாைவ இன்னான் என் அற ந் ,

கங் ப் ற வி ந் , ர் என் ைடய

எஜமானாகிய எ யா அல்லவா என்

ேகட்டதற் ; ௮அவன், நான்தான்; ேபாய்,

இேதா, எ யா வந்தி க்கிறான் என்
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உன் ைடயஎஜமா க் ச் ெசால் என்றான்.

௯ அதற் அவன்: ஆகாப் என்ைனக்

ெகான் ேபா ம்ப , ர் உம அ யாைன

அவ ைடயைகயில் ஒப் க்ெகா க்க நான்

என்ன பாவம் ெசய்ேதன். ௧0 உம்ைமத்

ேத ம்ப என் ைடயஎஜமான்மனிதர்கைள

அ ப்பாத ேதச ம் ராஜ்ஜய ம் இல்ைல

என் உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன்; ர்

இல்ைலெயன் அவர்கள் ெசான்னேபா ,

அவன் அந்த ராஜ்ஜயத்தி ம் அந்த

ேதசத்தி ம் உம்ைமக் காணவில்ைல

என் சத்தியம் வாங்கிக்ெகாண்டான்.

௧௧ இப்ேபா ம் ேபாய், உன் ைடய

எஜமா க் , இேதா, எ யாவந்தி க்கிறான்

என் ெசால் என் ர் ெசால் கி ேர.

௧௨ நான் உம்ைம விட் ப்ேபான டேன

ஒ ேவைளெயேகாவா ைடயஆவியானவர்

உம்ைம எ த் , நான் அறயாத இடத்திற் க்

ெகாண் ேபாவார்; அப்ெபா நான்

ஆகாபிடம் ேபாய் அறவித்த பின் ,

அவன் உம்ைமக் பார்க்காவிட்டால்,

என்ைனக் ெகான் ேபா வாேன;

உம அ யானாகிய நான் சி வய

தல் ெயேகாவா க் ப் பயந்

நடக்கிறவன். ௧௩ ேயசேபல் ெயேகாவாவின்

ர்க்கதரிசிகைளக் ெகான் ேபா கிறேபா ,

நான் ெயேகாவா ைடய ர்க்கதரிசிகளில்

ேபைர ஒவ்ெவா ைகயிேல
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ஐம்ப ஐம்ப ேபராக மைறத் ைவத் ,

அவர்க க் அப்ப ம் தண் ம்

ெகா த் , பராமரித் வந்த என் ைடய

ெசயல் என் ைடய எஜமா க்

அறவிக்கப்படவில்ைலேயா? ௧௪இப்ேபா ம்

என் ைடய எஜமான் என்ைனக்

ெகான் ேபாட, ர்: இேதா, எ யா

வந்தி க்கிறான் என் ேபாய் அவ க் ச்

ெசால் என் ெசால் கி ேர என்றான். ௧௫

அதற் எ யா: இன்ைறக் என்ைன

அவ க் க் காண்பிப்ேபன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா க் ன்பாக

நிற்கிற நான்அவ ைடய வைனக் ெகாண்

ெசால் கிேறன் என்றான். ௧௬அப்ெபா

ஒபதியா ேபாய்,ஆகாைபச் சந்தித் அவ க்

அைதஅறவித்த டன்,ஆகாப் எ யாைவச்

சந்திக்கப்ேபானான். ௧௭ஆகாப்எ யாைவக்

கண்டேபா , ஆகாப் அவைன ேநாக்கி:

இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்கிறவன் யல்லவா

என்றான். ௧௮அதற் அவன்: இஸ்ரேவைலக்

கலங்கச்ெசய்கிறவன் நான் அல்ல;

ெயேகாவாவின் கட்டைளகைளவிட்

பாகால்கைளப் பின்பற்றயதால் ம்

உம் ைடய தகப்பன் ட்டா ேம

இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்கிறவர்கள்.

௧௯ இப்ேபா ம் கர்ேமல் பர்வதத்திேல

இஸ்ரேவலைனத்ைத ம், பாகா ன்

ர்க்கதரிசிகள் 450 ேபைர ம், ேயசேப ன்

பந்தியிேல சாப்பி கிற ேதாப் விக்கிரகத்தின்
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ர்க்கதரிசிகள் 400 ேபைர ம் என்னிடம்

ட் க்ெகாண் வர ஆட்கைள அ ப் ம்

என்றான். ௨0அப்ப ேய ஆகாப்: இஸ்ரேவல்

மக்கள் எல்ேலாரிடத்தி ம்ஆட்கைளஅ ப்பி,

கர்ேமல் பர்வதத்திேலஅந்தத் ர்க்கதரிசிகைளக்

வ ம்ப ெசய்தான். ௨௧ அப்ெபா

எ யா எல்லா மக்க க் ம் அ கில் வந் :

ங்கள் எ வைரக் ம் இரண் நிைன களால்

ந்திக் ந்தி நடப் ர்கள்; ெயேகாவா ெதய்வம்

என்றால் அவைரப் பின்பற் ங்கள்; பாகால்

ெதய்வம் என்றால்அவைனப்பின்பற் ங்கள்

என்றான், மக்கள் ம ெமாழயாகஅவ க்

ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல. ௨௨அப்ெபா

எ யா மக்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவாவின்

ர்க்கதரிசிகளில் தியாகஇ க்கிறவன்நான்

ஒ வன்; பாகா ன் ர்க்கதரிசிகேளா 450 ேபர்.

௨௩அவர்கள் இப்ேபா ம் இரண் காைளகைள

எங்களிடம் ெகாண் வரட் ம்; ஒ காைளைய

அவர்கள் ெதரிந் ெகாண் , அைத ண் த்

ண்டாகத் ண் த் , ெந ப் ப் ேபாடாமல்

விற களின்ேமல் ைவக்கட் ம்; நான் மற்றக்

காைளைய ம்அப்ப ேயெசய் , ெந ப் ப்

ேபாடாமல் விற களின்ேமல் ைவப்ேபன்.

௨௪ ங்கள் உங்க ைடய ெதய்வத்தின்

நாமத்ைதச் ெசால் க் ப்பி ங்கள்; நான்

ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதச் ெசால் க்

ப்பி ேவன்; அப்ெபா அக்கினியால்

பதில் ெசால் ம் ெதய்வேம ெதய்வம் என்றான்;

அதற் மக்கெளல்ேலா ம் இ நல்லவார்த்ைத
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என்றார்கள். ௨௫ அப்ெபா எ யா

பாகா ன் ர்க்கதரிசிகைள ேநாக்கி: ங்கள்

அேநகராக இ ப்பதால் ங்கேள ந்தி ஒ

காைளையத் ெதரிந் ெகாண் அைத

ஆயத்தம்ெசய் , ெந ப் ப்ேபாடாமல்

உங்கள் ெதய்வத்தி ைடய நாமத்ைதச்

ெசால் க் ப்பி ங்கள் என்றான். ௨௬

தங்க க் க் ெகா க்கப்பட்ட காைளைய

அவர்கள் வாங்கி, அைத ஆயத்தம்ெசய் :

பாகாேல, எங்க க் பதில் ெசால் ம் என்

காைல வங்கி மத்தியானம்வைர பாகா ன்

நாமத்ைதச் ெசால் க் ப்பிட்டார்கள்;

ஆனா ம் ஒ சத்த ம் வரவில்ைல, பதில்

ெகா ப்பவ ம் இல்ைல. அவர்கள் கட் ன

ப டத்திற் எதிேர தித் ஆ னார்கள். ௨௭

மத்தியானேவைளயில் எ யா அவர்கைள

ேக ெசய் : உரத்த சத்தமாகக் ப்பி ங்கள்;

அவன் ெதய்வமாேம, அவன் தியானத்தில்

இ ப்பான்;அல்ல ேவைலயாகஇ ப்பான்;

அல்ல பயணம் ேபாயி ப்பான்; அல்ல

ங்கினா ம் ங் வான்; அவைன

எ ப்பேவண் யதாக இ க் ம் என்றான். ௨௮

அவர்கள் உரத்தசத்தமாகக் ப்பிட் ,

தங்க ைடய வழக்கத்தின்ப ேய இரத்தம்

தங்கள்ேமல் வ ம்வைர கத்திகளா ம்

ஈட் களா ம் தங்கைளக் ற க்ெகாண்டார்கள்.

௨௯ மத்தியானேவைள ெசன்றபின் ,

மாைலப ெச த் ம் ேநரம்வைர

ப்பிட் க்ெகாண் ந்தார்கள்; ஆனா ம்
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ஒ சத்த ம் பிறக்கவில்ைல, பதில்

ெகா ப்பவ ம் இல்ைல, கவனிப்பவர்க ம்

இல்ைல. ௩0 அப்ெபா எ யா எல்லா

மக்கைள ம் ேநாக்கி: என்அ கில் வா ங்கள்

என்றான்; எல்லா மக்க ம் அவன் அ கில்

வந்தேபா , தகர்க்கப்பட்ட ெயேகாவா ைடய

ப டத்ைதஅவன் ப பார்த் : ௩௧உனக்

இஸ்ரேவல் என் ம் ெபயர் இ ப்பதாக

என் ெசால் , ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையப்ெபற்ற யாக்ேகா ைடய

மகன்களால்உண்டானேகாத்திரங்க ைடய

எண்ணிக்ைகயின்ப ேய, பன்னிரண்

கற்கைள எ த் , ௩௨ அந்தக் கற்களால்

ெயேகாவா ைடய நாமத்திற்ெகன் ஒ

ப டத்ைதக் கட் , ப டத்ைதச் ற்ற ம்

தானியம் அளக்கிற இரண் ப விைத

விைதக்கத்தக்க இடம் இ க் ம்ப ஒ

வாய்க்காைல உண்டாக்கி, ௩௩ விற கைள

அ க்கி, ஒ காைளையத் ண் ண்டாக

ண் த் விற களின்ேமல்ைவத்தான். ௩௪

பிற்பா அவன்: ங்கள் நான் டம்

தண் ர் ெகாண் வந் , சர்வாங்க

தகனப யின்ேம ம், விற களின்ேம ம்

ஊற் ங்கள் என்றான்; பின் இரண்டாவ

ைற ம்அப்ப ேயஊற் ங்கள் என்றான்;

இரண்டாவ ைற ம் ஊற்றனார்கள்;

அதற் ப்பின் ன்றாவ ைற ம்

அப்ப ேயஊற் ங்கள் என்றான்; ன்றாவ

ைற ம் ஊற்றனார்கள். ௩௫அப்ெபா
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தண் ர் ப டத்ைதச் ற்ற ம்

ஓ ய ; வாய்க்காைல ம் தண் ரால்

நிரப்பினான். ௩௬ மாைலப ெச த் ம்

ேநரத்திேல, ர்க்கதரிசியாகிய எ யா வந் ;

ஆபிரகா க் ம் ஈசாக் க் ம்யாக்ேகா க் ம்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, இஸ்ரேவ ேல

ர் ேதவன் என் ம், நான் உம் ைடய

ஊழயக்காரன் என் ம், நான் இந்தக்

காரியங்கைளெயல்லாம் உம் ைடய

வார்த்ைதயின்ப ச்ெசய்ேதன் என் ம்

இன்ைறக் விளங்கச்ெசய் ம். ௩௭

ெயேகாவாேவ, ர் ேதவனாகிய ெயேகாவா

என் ம், ேதவ ர் தங்க ைடய இ தயத்ைத

ம ப ம் தி ப்பி ர் என் ம் இந்த மக்கள்

அற ம்ப , என்ைனக் ேகட்ட ம், என்ைனக்

ேகட்ட ம் என்றான். ௩௮ அப்ெபா :

ெயேகாவாவிடத்தில் இ ந் அக்கினி

இறங்கி, அந்தச் சர்வாங்க தகனப ைய ம்,

விற கைள ம், கற்கைள ம், மண்ைண ம்

எரித் , வாய்க்கா ந்த தண் ைர ம்

நக்கிப்ேபாட்ட . ௩௯ மக்கெளல்ேலா ம்

இைதக் கண்டேபா , கங் ப் ற வி ந் :

ெயேகாவாேவ ெதய்வம், ெயேகாவாேவ

ெதய்வம் என்றார்கள். ௪0 அப்ெபா

எ யா அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

பாகா ன் ர்க்கதரிசிகளில் ஒ வ ம்

தப்பிப்ேபாகாதப அவர்கைளப் பி ங்கள்

என்றான்; அவர்கைளப் பி த்தேபா , எ யா

அவர்கைளக் ேழ ேசான்ஆற்றங்கைரயிேல
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ெகாண் ேபாய், அங்ேக அவர்கைள

ெவட் ப்ேபாட்டான். ௪௧ பின் எ யா

ஆகாைப ேநாக்கி: ர் ேபாம், சாப்பிட்

ம், ெப மைழயின் இைரச்சல்

ேகட்கப்ப கிற என்றான். ௪௨ ஆகாப்

சாப்பிட் க்கப்ேபானான்; பின் எ யா

கர்ேமல் மைலயி ள்ள சிகரத்தின்ேமல் ஏற ,

தைரயிேல பணிந் , தன் ைடய கம்

தன் ைடய ழங்கா ல் ப ம்ப க் னிந் ,

௪௩தன் ைடயஊழயக்காரைன ேநாக்கி:

ேபாய் ச த்திரத்ைத ேநாக்கிப் பார் என்றான்;

அவன் ேபாய்ப் பார்த் , ஒன் ம் இல்ைல

என்றான்; இன் ம் ஏ ைற ேபாய்ப்

பார் என்றான். ௪௪ ஏழாவ ைற

இவன்: இேதா, ச த்திரத்தி ந் ஒ

மனித ைடய உள்ளங்ைக அள ள்ள

ஒ சிறய ேமகம் எ ம் கிற என்றான்;

அப்ெபா அவன் ேபாய், ஆகாைப

ேநாக்கி: மைழ உம்ைமத் தைடெசய்யாதப

இரதத்ைதப் ட் , ேபாய்வி ம் என் ெசால்

என்றான். ௪௫ அதற் ள்ளாக வானம்

ேமகங்களினா ம் காற்றனா ம் இ ண்

ெப மைழ உண்டான ; ஆகாப் இரதத்தில்

ஏற ெயஸ்ரேய க் ப் ேபானான். ௪௬

ெயேகாவா ைடய ைக எ யாவின்ேமல்

இ ந்ததால்,அவன்தன் ைடயஅைரையக்

கட் க்ெகாண் , ெயஸ்ரேய க் வ ம்வைர

ஆகா க் ன்ேனஓ னான்.
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௧௯

எ யா ெசய்த எல்லாவற்ைற ம், அவன்

ர்க்கதரிசிகள் எல்ேலாைர ம் பட்டயத்தாேல

ெகான் ேபாட்ட ெசய்தி அைனத்ைத ம்,

ஆகாப் ேயசேப க் அறவித்தான். ௨

அப்ெபா ேயசேபல் எ யாவிடம் ஆள்

அ ப்பி: அவர்களிேல ஒவ்ெவா வ ைடய

உயி க் ம் ெசய்யப்பட்ட ேபால, நான் நாைள

இந்த ேநரத்தில் உன் ைடய உயி க் ச்

ெசய்யாமற்ேபானால், ெதய்வங்கள் அதற் ச்

சரியாக ம் அதற் அதிகமாக ம்

எனக் ச் ெசய்யக்கடவர்கள் என்

ெசால்லச் ெசான்னாள். ௩ அவ க் அ

ெதரிந்தேபா எ ந் , தன் ைடய

உயிைரக் காப்பாற்ற தாைவச்ேசர்ந்த

ெபெயர்ெசபா க் ப் றப்பட் ப்ேபாய்,

தன் ைடய ேவைலக்காரைன அங்ேக

நி த்திவிட்டான். ௪அவன் வனாந்திரத்தில்

ஒ நாள் பயணம் ேபாய், ஒ ைரச்ெச யின்

ழ் உட்கார்ந் , தான் சாகேவண் ம் என்

ெசால் : ேபா ம் ெயேகாவாேவ, என் ைடய

ஆத் மாைவ எ த் க்ெகாள் ம்; நான்

என் ைடய ன்ேனார்கைளவிட

நல்லவன் இல்ைல என் ெசால் , ௫ ஒ

ைரச்ெச யின் ேழப் ப த் த் ங்கினான்;

அப்ெபா ஒ தன் அவைனத் தட்

எ ப்பி: எ ந் சாப்பி என்றான். ௬

அவன் விழ த் ப் பார்த்தேபா , இேதா,

ெந ப்பில் டப்பட்ட அப்ப ம், ஒ

பாத்திரத்தில் தண் ம் அவ ைடய
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தைலமாட் ல் இ ந்த ; அப்ெபா

அவன், சாப்பிட் க் த் த் தி ம்ப ம்

ப த் க்ெகாண்டான். ௭ ெயேகாவா ைடய

தன் தி ம்ப இரண்டாவ ைற ம் வந்

அவைனத் தட் ெய ப்பி: எ ந் சாப்பி ;

ேபாகேவண் ய பயணம் ெவ ரம் என்றான்.

௮அப்ெபா அவன் எ ந் சாப்பிட் க்

த் , அந்த உணவின் ெபலத்தினால் 40

நாட்கள் இர ம் பக ம் ஓேரப் என் ம்

ேதவ ைடய மைலவைர ம் நடந் ேபானான்.

௯ அங்ேக அவன் ஒ ைகக் ள் ேபாய்த்

தங்கினான்; இேதா, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத அவ க் உண்டாகி, அவர்:

எ யாேவ, இங்ேக என்னெசய்கிறாய் என்றார்.

௧0அதற் அவன்: ேசைனகளின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாக்காக மக ம் பக்திைவராக்கியமாக

இ ந்ேதன்; இஸ்ரேவல் மக்கள் உம

உடன்ப க்ைகையத் தள்ளிவிட்டார்கள்;

உம் ைடய ப டங்கைள இ த் ,

உம் ைடய ர்க்கதரிசிகைளப்பட்டயத்தினால்

ெகான் ேபாட்டார்கள்; நான் ஒ வன் மட் ம்

தியாக இ க்கிேறன்; என் ைடய உயிைர ம்

எ க்கத் ேத கிறார்கள் என்றான். ௧௧

அப்ெபா அவர்: ெவளிேய வந்

ெயேகாவா க் ன்பாக மைலயின்ேமல் நில்

என்றார்; அப்ெபா , இேதா, ெயேகாவா

கடந் ேபானார்; ெயேகாவா க் ன்பாகப்

மைலகைளப் பிளக்கிற ம் பாைறகைள

உைடக்கிற மான பலத்த ெப ங்காற்
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உண்டான ; ஆனா ம் அந்தக் காற்ற ேல

ெயேகாவாஇ க்கவில்ைல;காற் க் ப்பின்

ம அதிர்ச்சி உண்டான ; ம அதிர்ச்சியி ம்

ெயேகாவா இ க்கவில்ைல. ௧௨ ம

அதிர்ச்சிக் ப் பின் அக்கினி உண்டான ;

அக்கினியி ம் ெயேகாவா இ க்கவில்ைல;

அக்கினிக் ப்பின் அைமதியானெமல் ய

சத்தம் உண்டான . ௧௩ அைத எ யா

ேகட்டேபா , தன் ைடய சால்ைவயால்

தன் ைடய கத்ைத க்ெகாண்

ெவளிேய வந் , ைகயின் வாச ல்

நின்றான். அப்ெபா , இேதா, எ யாேவ,

இங்ேக என்ன ெசய்கிறாய் என்கிற சத்தம்

அவ க் உண்டான . ௧௪அதற் அவன்:

ேசைனகளின் ேதவனாகியெயேகாவா க்காக

மக ம் பக்திைவராக்கியமாக இ ந்ேதன்;

இஸ்ரேவல் மக்கள்உம உடன்ப க்ைகையத்

தள்ளிவிட்டார்கள்; உம் ைடயப டங்கைள

இ த் , உம் ைடய ர்க்கதரிசிகைளப்

பட்டயத்தால் ெகான் ேபாட்டார்கள், நான்

ஒ வன் மட் ம் தியாக இ க்கிேறன்;

என் ைடய உயிைர ம் எ க்கத்

ேத கிறார்கள் என்றான். ௧௫ அப்ெபா

ெயேகாவாஅவைனப்பார்த் : தமஸ் வின்

வழயாக வனாந்திரத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாய்,

ஆசேகைலச் ரியாவின்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய் , ௧௬ பின் நிம்சியின்

மகனாகிய ெய ைவ இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய் , ஆேபல்
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ெமெகாலாஊரானானசாப்பாத்தின் மகனாகிய

எ சாைவ உன் ைடய இடத்திேல

ர்க்கதரிசியாக அபிேஷகம்ெசய். ௧௭

சம்பவிப்பதாவ :ஆசேக ன் பட்டயத்திற் த்

தப்பினவைன ெய ெகான் ேபா வான்;

ெய வின் பட்டயத்திற் த் தப்பினவைன

எ சா ெகான் ேபா வான். ௧௮

ஆனா ம் பாகா க் டங்காதி க்கிற

ழங்கால்கைள ம், அவைன

த்தம்ெசய்யாம க்கிற வாய்கைள ம்

உைடய ஏழாயிரம்ேபைர இஸ்ரேவ ேல

தியாக ைவத்தி க்கிேறன் என்றார். ௧௯

அப்ப ேய அவன் அந்த இடத்ைதவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபாய், பன்னிரண்

ஏர்கைளப் ட் உ த சாப்பாத்தின் மகனாகிய

எ சாைவக் கண்டான்;அவன் 12ஆம் ஏைர

ஓட் க்ெகாண் ந்தான்; எ யா அவன்

இ க் ம் இடம்வைர ேபாய், அவன்ேமல்

தன் ைடய சால்ைவையப் ேபாட்டான். ௨0

அப்ெபா அவன் மா கைளவிட் ,

எ யாவின் பின்ேன ஓ : நான் என் ைடய

தகப்பைன ம் என் ைடய தாைய ம்

த்தம்ெசய்யஉத்திர ெகா ம், அதற் ப்பின்

உம்ைமப் பின்ெதாடர்ேவன் என்றான். அதற்

அவன்: ேபாய்த் தி ம்பிவா; நான் உனக் ச்

ெசய்தைத நிைனத் க்ெகாள் என்றான். ௨௧

அப்ெபா அவன்இவைனவிட் ப் ேபாய்,

ஒ ஏர் மா கைளப் பி த் அ த் , ஏரின்

மரங்களால் அைவகளின் இைறச்சிையச்
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சைமத் மக்க க் க் ெகா த்தான்;

அவர்கள் சாப்பிட்டபிற , அவன் எ ந் ,

எ யா க் ப் பின்ேனெசன் அவ க்

பணிவிைடெசய்தான்.

௨0

ரியாவின் ராஜாவாகிய ெபனாதாத்

தன் ைடய பைடையெயல்லாம்

ட் க்ெகாண் ேபாய், சமாரியாைவ

ற் ைகயிட் அதின்ேமல் த்தம்ெசய்தான்;

அவேனா ப்பத்திரண் ராஜாக்கள்

இ ந்த மல்லாமல், திைரக ம் இரதங்க ம்

இ ந்த . ௨ அவன் நகரத்திற் ள்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ஆகாபிடம்

வர்கைள அ ப்பி: ௩ உன் ைடய

ெவள்ளி ம் உன் ைடய ெபான் ம்

என் ைடய ; உன் ைடய ெபண்க ம்

உன் ைடய மகன்க க் ள் சிறந்தவர்களாக

இ க்கிறவர்க ம் என் ைடயவர்கள் என்

ெபனாதாத் ெசால் கிறான் என் அவ க் ச்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௪ இஸ்ரேவ ன்

ராஜா அதற் ம ெமாழயாக: ராஜாவாகிய

என் ைடய எஜமானேன, உம் ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேய, நா ம் எனக்

உண்டான யா ம் உம் ைடயைவகள்தான்

என் ெசால் ய ப்பினான். ௫ அந்த

வர்கள் தி ம்ப ம் வந் : ெபனாதாத்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், உன் ைடய

ெவள்ளிைய ம், ெபான்ைன ம்,

ெபண்கைள ம், மகன்கைள ம்

எனக் க் ெகா க்கேவண் ம் என்
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உமக் ச் ெசால் ய ப்பிேனேன. ௬

ஆனா ம் நாைள இந்த ேநரத்தில்

என் ைடய ேவைலக்காரர்கைள

உன்னிடம் அ ப் ேவன்; அவர்கள்

உன் ைடய ட்ைட ம் உன் ைடய

ேவைலக்காரர்களின் கைள ம்

ேசாதித் , உன் ைடய கண் க் ப்

பிரியமானைவகள் எல்லாவற்ைற ம்

தங்க ைடய ைககளில் எ த் க்ெகாண்

ேபாவார்கள் என்றார் என் ெசான்னார்கள். ௭

அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் ராஜா, ேதசத்தின்

ப்பர்கைளெயல்லாம் அைழத் :

இவன் ஆபத்ைதத் ேத கிற விதத்ைதக்

கவனித் ப் பா ங்கள்; என் ைடய

ெபண்கைள ம், என் ைடய மகன்கைள ம்,

என் ைடய ெவள்ளிைய ம், என் ைடய

ெபான்ைன ம் ேகட்க, இவன் என்னிடம்ஆள்

அ ப்பினேபா , நான் ெகா க்கமாட்ேடன்

என் இவ க் ம க்கவில்ைலேய என்றான்.

௮அப்ெபா எல்லா ப்பர்க ம் எல்லா

மக்க ம் அவைனப் பார்த் : ர்

அவ ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்க ம்,

அவ க் ச் சம்மதிக்க ம் ேவண்டாம்

என்றார்கள். ௯ அதினால் அவன்

ெபனாதாத்தின் வர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

ராஜாவாகிய என் ைடய எஜமா க் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

ர் தல் ைற உம அ யா க் ச்

ெசால் ய ப்பினயா ம் ெசய்ேவன்; இந்தக்
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காரியத்ைதேயா நான் ெசய்யக் டா என்

ெசால் ங்கள் என்றான்; வர்கள்

ேபாய், இந்த ம ெமாழைய அவ க் ச்

ெசான்னார்கள். ௧0அப்ெபா ெபனாதாத்

அவனிடம் ஆள் அ ப்பி: எனக் ப்

பின்ேன ெசல் கிற மக்கள் எல்ேலா ம்

ைகக் ஒ பி யாவ வாரிக்ெகாள்ள

சமாரியாவின் ள் ேபா மானதாக இ ந்தால்,

ெதய்வங்கள் அதற் ச் சரியாக ம் அதற்

அதிகமாக ம் எனக் ச் ெசய்யக்கடவர்கள்

என் ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௧ அதற்

இஸ்ரேவ ன் ராஜா ம ெமாழயாக;

ஆ தம் அணிந்தி க்கிறவன், ஆ தம்

பி ங்கிப் ேபா கிறவைனப்ேபாலப்

ெப ைமபாராட்டக் டா என் அவ க் ச்

ெசால் ங்கள் என்றான். ௧௨ெபனாதாத் ம்,

மற்ற ராஜாக்க ம் டாரங்களிேல

த் க்ெகாண் க் ம்ேபா , இந்த

வார்த்ைதையக் ேகட் , தன் ைடயஆட்கைள

ேநாக்கி: த்தம் ெசய்யஆயத்தம்ெசய் ங்கள்

என்றான்; அப்ப ேய நகரத்தின்ேமல்

த்தம்ெசய்ய ஆயத்தம்ெசய்தார்கள். ௧௩

அப்ெபா ஒ ர்க்கதரிசி இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ஆகாபிடம் வந் : அந்த

ஏராளமான மக்கள் ட்டத்ைதெயல்லாம்

கண்டாயா? இேதா, நாேனெயேகாவா என்

அற ம்ப இன்ைறக் அைத உன் ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான். ௧௪யாைரக்ெகாண்
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என் ஆகாப் ேகட்டான்; அதற் அவன்:

மாகாணங்க ைடய அதிபதிகளின்

ரர்கைளக்ெகாண் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான்; பின் அவன்,

த்தத்ைத யார் வக்கேவண் ம் என்

ேகட்டதற் ; அவன், ர்தான் என்றான். ௧௫

அவன் மாகாணங்க ைடய அதிபதிகளின்

ரர்கைளஎண்ணிப்பார்த்தான், அவர்கள் 232

ேபர்; அவர்க க் ப்பின் , இஸ்ரேவல்

மக்களாகியஎல்லாமக்களின் எண்ணிக்ைக ம்

பார்த் 7,000 ேபர் என் கண்டான். ௧௬

அவர்கள் மத்தியான ேவைளயிேல ெவளிேய

றப்பட்டார்கள்; ெபனாதாத் ம், அவ க்

உதவியாக வந்த 32 ராஜாக்களாகிய மற்ற

ராஜாக்க ம், டாரங்களில் ெவற

ெகாண் ந்தார்கள். ௧௭மாகாணங்க ைடய

அதிபதிகளின் ரர்கள் த ல்

றப்ப கிறேபா , ெபனாதாத் அ ப்பின

மனிதர்கள்: சமாரியாவி ந் மனிதர்கள்

றப்பட் வ கிறார்கள் என் அவ க்

அறவித்தார்கள். ௧௮ அப்ெபா அவன்:

அவர்கள் சமாதானத்திற்காகப் றப்பட்

வந்தா ம்அவர்கைளஉயிேரா பி ங்கள்;

அவர்கள் த்தத்திற்காகப் றப்பட் வந்தா ம்

அவர்கைள உயிேரா பி ங்கள் என்றான்.

௧௯ மாகாணங்க ைடய அதிபதிகளின்

ரர்களான அவர்க ம், அவர்கள் பின்ேன

வ கிற இரா வ ம், நகரத்தி ந்

ெவளிேய வந்தேபா , ௨0 அவர்கள்
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அவரவர் தங்க க் எதிர்ப்பட்டவர்கைள

ெவட் னார்கள்; ரியர்கள் பயந்ேதா ப்

ேபானார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள் அவர்கைளத்

ரத்தினார்கள்; ரியாவின் ராஜாவாகிய

ெபனாதாத், திைரயின்ேமல் ஏற ச் சில

திைர ரர்கேளா தப்பிேயா ப்ேபானான்.

௨௧ இஸ்ரேவ ன் ராஜா றப்பட் ,

திைரகைள ம், இரதங்கைள ம் தாக்கி,

ரியர்களில் ெபரிய அழ உண்டாக

ெவட் னான். ௨௨ பின் அந்தத் ர்க்கதரிசி

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவினிடம் வந் ,

அவைன ேநாக்கி: ர் ேபாய் உம்ைமப்

பலப்ப த்திக்ெகாண் , ர் ெசய்யேவண் ய

என்னெவன் கவனித் ப்பா ம்; அ த்த

வ டத்திேல ரியாவின் ராஜா உமக்

எதிராக வ வான் என்றான். ௨௩ ரியாவின்

ராஜா ைடய ேவைலக்காரர்கள் அவைனப்

பார்த் : அவர்க ைடய ெதய்வங்கள்

மைலத்ெதய்வங்கள், அதினால் அவர்கள்

நம்ைம ேமற்ெகாண்டார்கள்; நாம் அவர்கேளா

சம மயிேல த்தம்ெசய்தால் நல்ல ;

அப்ெபா அவர்கைள ேமற்ெகாள்வ

நிச்சயம். ௨௪அதற்காக ர் ெசய்யேவண் ய

என்னெவன்றால், இந்த ராஜாக்கள்

ஒவ்ெவா வைர ம் தங்க ைடய

இடத்தி ந் மாற்ற , அவர்க க் ப் பதிலாக

ரர்கைளஏற்ப த்தி; ௨௫ ர் சாகக்ெகா த்த

ரர்க க் ச் சரியாக ரர்கைள ம்,அந்தக்

திைரக க் ச் சரியாகக் திைரகைள ம்,
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இரதங்க க் ச் சரியாக இரதங்கைள ம்

எண்ணிப் பார்த் க்ெகாள் ம்; பிற்பா

சம மயிேல நாம்அவர்கேளா த்தம்ெசய் ,

நிச்சயமாக அவர்கைள ேமற்ெகாள்ேவாம்

என்றார்கள்; அவன் அவர்கள் ெசாற்ேகட்

அப்ப ேய ெசய்தான். ௨௬அ த்தவ டத்திேல

ெபனாதாத் ரியர்கைள எண்ணிப் பார்த் ,

இஸ்ரேவேலா த்தம்ெசய்ய ஆப்ெபக் க்

வந்தான். ௨௭ இஸ்ரேவல் மக்க ம்

எண்ணிக்ைக பார்க்கப்பட் , ேதைவயானைதச்

சம்பாதித் க்ெகாண் ,அவர்கைளஎதிர்க்கப்

றப்பட் , அவர்க க் எதிேர இரண்

சிறய ெவள்ளாட் மந்ைதையப்ேபால

காம ட்டார்கள்; ேதசம் ரியர்களால்

நிைறந்தி ந்த . ௨௮ அப்ெபா

ேதவ ைடய மனிதன் ஒ வன் வந் ,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாைவப்பார்த் : ெயேகாவா

பள்ளத்தாக் களின் ேதவனாக இல்லாமல்,

மைலகளின் ேதவனாயி க்கிறார் என்

ரியர்கள் ெசால் யி க்கிறப யால், நான்

இந்தஏராளமானமக்கள் ட்டத்ைதெயல்லாம்

உன் ைடய ைகயில் ஒப் க்ெகா த்ேதன்;

அதினால் நாேன ெயேகாவா என் ங்கள்

அற ர்கள்என் ெயேகாவாெசால் கிறார்

என்றான். ௨௯ ஏ நாட்கள்வைர அவர்கள்

ேந க் ேநராக காம ட் ந்தார்கள்; ஏழாம்

நாளில் த்தம் வங்கி, இஸ்ரேவல் மக்கள்

ஒேர நாளிேல ரியர்களில் ஒ 1,00,000

காலாட்கைளக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௩0
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தியானவர்கள் ஆப்ெபக் பட்டணத்திற் ள்

ஓ ப்ேபானார்கள்; அங்ேக தியாக இ ந்த

27,000 ேபரின்ேமல் மதில் இ ந் வி ந்த ;

ெபனாதாத் ம் ஓ ப்ேபாய் நகரத்திற் ள்

ந் , உள்ளைறயில் ப ங்கினான். ௩௧

அப்ெபா அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள்

அவைனேநாக்கி: இேதா, இஸ்ரேவல்வம்சத்

ராஜாக்கள் தய ள்ள ராஜாக்கள் என்

ேகட் க்கிேறாம்; நாங்கள் சணலாைடகைள

எங்க ைடய இ ப் களில் கட் , கயி கைள

எங்க ைடய தைலகளில் ற்ற க்ெகாண் ,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவிடம் ேபாேவாம்;

ஒ ேவைளஉம்ைமஉயிேரா ைவப்பார் என்

ெசால் , ௩௨ சணலாைடகைளத் தங்க ைடய

இ ப் களில் கட் , கயி கைளத் தங்க ைடய

தைலகளில் ற்ற க்ெகாண் , இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவிடம் வந் : என்ைனஉயிேரா ைவ ம்

என் உம அ யானாகிய ெபனாதாத்

விண்ணப்பம்ெசய்கிறான் என்றார்கள்.

அதற் அவன், இன் ம் அவன் உயிேரா

இ க்கிறானா, அவன் என் ைடய சேகாதரன்

என்றான். ௩௩ அந்த மனிதர்கள் நன்றாய்க்

கவனித் , அவன் வாயின்ெசால்ைல

உடேன பி த் : உம சேகாதரனாகிய

ெபனாதாத் இ க்கிறான் என்றார்கள்;

அப்ெபா அவன்: ங்கள் ேபாய்,அவைன

அைழத் க்ெகாண் வா ங்கள் என்றான்;

ெபனாதாத் அவனிடம் வந்தேபா , அவைனத்

தன் ைடயஇரதத்தில் ஏற்ற க்ெகாண்டான். ௩௪
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அப்ெபா ெபனாதாத் இவைனப்பார்த் :

என் ைடய தகப்பன் உம் ைடய தகப்பனார்

ைகயிேல பி த்த பட்டணங்கைளத்

தி ம்பக் ெகா த் வி கிேறன்;

என் ைடய தகப்பன் சமாரியாவிேல

ெசய்த ேபால, ம் தமஸ் விேல திகைள

உண்டாக்கிக்ெகாள்ளலாம் என்றான்.

அதற் அவன், இந்த உடன்ப க்ைக ெசய்

நான் உம்ைம அ ப்பிவி கிேறன் என்

ெசால் , அவேனா உடன்ப க்ைகெசய்

அவைனஅ ப்பிவிட்டான். ௩௫அப்ெபா

ர்க்கதரிசிகளின் மகன்களில் ஒ வன்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப

தன் ைடய நண்பைன ேநாக்கி: என்ைன

அ என்றான்; அந்த மனிதன் அவைனப்

பார்த் அ க்கமாட்ேடன் என்றான். ௩௬

அப்ெபா அவன் இவைனப் பார்த் :

ெயேகாவா ைடயசத்தத்திற் க் ழ்ப்ப யாமல்

ேபானதால், இேதா, என்ைனவிட் ப்

றப்பட் ப் ேபான டேன ஒ சிங்கம்

உன்ைனக் ெகால் ம் என்றான்; அப்ப ேய

இவன்அவைனவிட் ப் றப்பட்ட டேன, ஒ

சிங்கம் இவைனக் கண் ெகான் ேபாட்ட .

௩௭ அதின்பின் அவன் ேவெறா வைனக்

கண் : என்ைனஅ என்றான்; அந்த மனிதன்,

அவைனக் காய ண்டாக அ த்தான். ௩௮

அப்ெபா அந்தத் ர்க்கதரிசி ேபாய்,

தன் ைடய கத்தின்ேமல் சாம்பைலப்

ேபாட் , மா ேவடம ட் வழயிேல
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ராஜா க்காகக் காத்தி ந்தான். ௩௯ ராஜா

அவ்வழயாகவ கிறேபா , இவன் ராஜாைவப்

பார்த் க் ப்பிட் : உம அ யான் த்தத்தில்

நின்றேபா , ஒ வன் விலகி, என்னிடத்தில்

ஒ வைனக் ெகாண் வந் , இந்த

மனிதைனப் பா காப்பாக ைவத்தி ;

இவன் தப்பிப்ேபானால் உன் ைடய

உயிர் அவன் உயி க் ச்சமமாக இ க் ம்,

அல்ல ஒ தாலந் ெவள்ளிைய

ெகா க்கேவண் ம் என்றான். ௪0ஆனா ம்

உம அ யான் இங் ம்அங் ம் ேவைலயாக

இ க் ம்ேபா , அவன் ேபாய்விட்டான்

என்றான். இஸ்ரேவ ன் ராஜா அவைனப்

பார்த் : ெசான்ன ர்ப்பின்ப ேய ஆ ம்

என்றான். ௪௧அப்ெபா அவன் க்கிரமாகத்

தன் ைடய கத்தின் ேம க் ம்

சாம்பைலத் ைடத் விட்டதால், இஸ்ரேவ ன்

ராஜாஅவன் ர்க்கதரிசிகளில் ஒ வன் என்

அற ந் ெகாண்டான். ௪௨அப்ெபா இவன்

அவைன ேநாக்கி: ெகாைலெசய்வதற்

நான் நியம த்த மனிதைன உன் ைடய

ைகயி ந் தப்பிப்ேபா ம்ப விட்டதால்,

உன் ைடய உயிர் அவ ைடய உயி க்

ஈடாக ம், உன் ைடய மக்கள்அவ ைடய

மக்க க் இைணயாக ம் இ க் ம் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான். ௪௩

அதினால் இஸ்ரேவ ன் ராஜா ச ப் ம்

ேகாப மாகத் தன் ைடய ட் ற் ப்

ேபாகப் றப்பட் சமாரியா க் வந்தான்.



1 இராஜாக்கள் 1519

௨௧

இைவக க் ப்பின் ,ெயஸ்ரேயலனாகிய

நாேபாத்திற் ெயஸ்ரேய ேல சமாரியாவின்

ராஜாவாகிய ஆகாபின் அரண்மைனயின்

அ கில் ஒ திராட்ைசத்ேதாட்டம்

இ ந்த . ௨ ஆகாப் நாேபாத்ேதா ேபசி:

உன் ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டம் என் ைடய

ட் ற் அ கில் இ ப்பதால், அைதக்

ைரத்ேதாட்டமாக் ம்ப எனக் க் ெகா ,

அைதவிட நல்ல திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத

அதற் ப் பதிலாக உனக் த் த ேவன்;

அல்ல உனக் ேவண் மானால், அதின்

விைலக்கிரயமான பணத்ைதத் த ேவன்

என்றான். ௩நாேபாத்ஆகாைப ேநாக்கி: நான்

என் ைடய ன்ேனார்களின் தந்தரத்ைத

உமக் த் தராதப ெயேகாவா என்ைனக்

காப்பாராக என்றான். ௪இப்ப என் ைடய

ன்ேனார்களின் தந்திரத்ைத உமக் க்

ெகா க்கமாட்ேடன் என் ெயஸ்ரேயலனாகிய

நாேபாத் தன்ேனா ெசான்னவார்த்ைதக்காக

ஆகாப் ச ப் ம் ேகாப மாகத் தன் ைடய

ட் ற் வந் , சாப்பிட்டாமல், தன் ைடய

கட் ன்ேமல் ப த் , தன் ைடய கத்ைதத்

தி ப்பிக் ெகாண் ந்தான். ௫அப்ெபா

அவ ைடய மைனவியாகிய ேயசேபல்

அவனிடம் வந் : ர் சாப்பிடாதப ,

உம் ைடய மனம் ேசார்வாக இ ப்ப

என்ன என் அவைனக் ேகட்டதற் ,

௬ அவன் அவைளப் பார்த் : நான்

ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத்ேதா ேபசி:
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உன் ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத

எனக் விைலக்கிரயமாகக் ெகா ; அல்ல

உனக் பி த்தி ந்தால் அதற் ப் பதிலாக

ேவ திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உனக் த்

த ேவன் என்ேறன். அதற் அவன்:

என் ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உமக் க்

ெகா க்கமாட்ேடன் என் ெசான்னான்

என்றான். ௭ அப்ெபா அவ ைடய

மைனவியாகிய ேயசேபல் அவைன

ேநாக்கி: ர் இப்ேபா இஸ்ரேவ ன்ேமல்

அரசாட்சிெசய்கிறவர் அல்லவா? ர்

எ ந் சாப்பிட் மனமகிழ்ச்சியாக

இ ம்; ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத்தின்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நான் உமக் க்

ெகா ப்ேபன் என் ெசான்னாள். ௮அவள்

ஆகாபின் ெபயரால் க தங்கைளஎ தி,அவன்

த்திைரையஅைவக க் ப் ேபாட் , அந்த

க தங்கைள நாேபாத் இ க் ம் பட்டணத்தில்

அவேனா யி க்கிற ப்பர்களிடத்திற் ம்

ெபரிேயார்களிடத்திற் ம் அ ப்பினாள்.

௯ அந்த க தங்களில் அவள் எ தின

என்னெவன்றால்: ங்கள் உபவாசம் என்

ெதரியப்ப த்தி, நாேபாத்ைத மக்களின்

ன்பாகநி த்தி, ௧0ேதவைன ம்ராஜாைவ ம்

ஷ த்தாய் என் அவன்ேமல் சாட்சி

ெசால் கிற வஞ்சகமான இரண் ேபைர

அவ க் எதிராக நி த்தி, அவைனெவளிேய

ெகாண் ேபாய் அவன் சா ம்ப அவன்

கல்ெலற ங்கள் என் எ தினாள்.
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௧௧ அவன் பட்டணத்தில் யி க்கிற

ப்பர்க ம் ெபரிேயார்க மாகிய

அவன் பட்டணத் மனிதர்கள், ேயசேபல்

தங்க க் அ ப்பின க தங்களில்

எ திக் கட்டைளயிட் ந்தப ேய

ெசய்தார்கள். ௧௨அவர்கள் உபவாசம் என்

ெதரியப்ப த்தி நாேபாத்ைத மக்களின்

ன்ேன நி த்தினார்கள். ௧௩ அப்ெபா

வஞ்சகமான இரண் ேபர் வந் , அவ க்

எதிராக உட்கார்ந் : நாேபாத் ேதவைன ம்

ராஜாைவ ம் ஷ த்தான் என் மக்க க்

ன்பாக அவன்ேமல் சாட்சி ெசான்னார்கள்;

அதற் ப்பின் அவைனப் பட்டணத்திற்

ெவளிேய ெகாண் ேபாய், அவன் சா ம்ப

அவைனக் கல்ெலற ந் , ௧௪ பிற

ேயசேப க் , நாேபாத் கல்ெலறயப்பட்

ெசத்தான் என் ெசால் ய ப்பினார்கள்.

௧௫ நாேபாத் கல்ெலறயப்பட் ெசத்தைத

ேயசேபல் ேகட்டேபா , ஆகாைப ேநாக்கி:

ர் எ ந் , ெயஸ்ரேயலனாகிய நாேபாத்

உமக் விைலக்கிரயமாகக் ெகா க்கமாட்ேடன்

என் ெசான்ன திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச்

ெசாந்தமாக எ த் க்ெகாள் ம்; நாேபாத்

உயிேரா இல்ைல,அவன் ெசத் ப்ேபானான்

என்றாள். ௧௬ நாேபாத் ெசத் ப்ேபானைத

ஆகாப் ேகட்டேபா ,அவன்ெயஸ்ரேயலனாகிய

நாேபாத்தின் திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச்

ெசாந்தமாக எ த் க்ெகாள் ம்ப எ ந்

ேபானான். ௧௭ ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத
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திஸ்பியனாகிய எ யா க் உண்டான ,

அவர்: ௧௮ எ ந் , சமாரியாவில் இ க்கிற

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ஆகாைபச்

சந்திக் ம்ப ேபா; இேதா,அவன்நாேபாத்தின்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதச் ெசாந்தமாக

எ த் க்ெகாள்ள அங்ேக ேபாயி க்கிறான்.

௧௯ அவைனப் பார்த் : ெகாைல

ெசய்த ம் எ த் க்ெகாண்ட ம் இல்ைலேயா

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; நாய்கள்

நாேபாத்தின் இரத்தத்ைத நக்கின இடத்திேல

உன் ைடய இரத்தத்ைத ம் நாய்கள்

நக் ம் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என் ெசால் என்றார். ௨0 அப்ெபா

ஆகாப் எ யாைவ ேநாக்கி: என் ைடய

பைகவேன, என்ைனக் கண் பி த்தாயா

என்றான். அதற் அவன்: கண் பி த்ேதன்;

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த் ங்கானைதச்

ெசய்ய உன்ைன விற் ப்ேபாட்டாய்.

௨௧ நான் உன்ேமல் ங் வரச்ெசய் ,

உன் ைடய சந்ததிைய அழ த் ப் ேபாட் ,

ஆகா க் வரில் ர்வி ம் ஒ நாயாவ

இல்லாதப இஸ்ரேவ ல்அைடபட்டவைன ம்

வி பட்டவைன ம்அழ த் , ௨௨ எனக் க்

ேகாபம் உண்டாக்கி, இஸ்ரேவைலப் பாவம்

ெசய்யச்ெசய்ததால், உன் ைடய ம்பத்ைத

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

ம்பத்திற் ம், அகியாவின் மகனாகிய

பாஷாவின் ம்பத்திற் ம் சமமாக் ேவன்

என்றார் என் ெசான்னான். ௨௩
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ேயேசேபைல ம் ற த் க் ெயேகாவா:

நாய்கள் ேயசேபைல ெயஸ்ெரேய ன்

மதில் அ ேக தின் ம். ௨௪ ஆகாபின்

சந்ததியில் பட்டணத்திேல சாகிறவைன

நாய்க ம், ெவளியிேல சாகிறவைன

ஆகாயத் ப் பறைவக ம் சாப்பி ம்

என்றார். ௨௫ தன் ைடய மைனவியாகிய

ேயசேபல் ண் விட்டப ேய, ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் த் ங்கானைதச் ெசய்ய,

தன்ைன விற் ப்ேபாட்ட ஆகாைபப்ேபால

ஒ வ ம ல்ைல. ௨௬ெயேகாவாஇஸ்ரேவல்

மக்க க் ன்பாக ரத்திவிட்ட

எேமாரியர்கள் ெசய்தப ெயல்லாம், அவன்

அ வ ப்பானவிக்கிரகங்கைளப் பின்பற்ற ,

ம க ம்அ வ ப்பாய் நடந் ெகாண்டான். ௨௭

ஆகாப் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபா ,

தன் ைடய ஆைடகைளக் கிழ த் ,

தன் ைடய ச ரத்தின்ேமல் சணலாைடையப்

ேபார்த் க்ெகாண் , உபவாசம்ெசய் ,

சணலாைடயில் ப த் த் தாழ்ைமயாக

நடந் ெகாண்டான். ௨௮ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைததிஸ்பியனாகிய

எ யா க் உண்டாயிற் , அவர்: ௨௯ஆகாப்

எனக் ன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்தியைதக்

கண்டாயா? அவன் எனக் ன்பாகத்

தன்ைனத் தாழ்த் கிறதால், நான்அவ ைடய

நாட்களில் அந்த அழைவ வரச்ெசய்யாமல்,

அவ ைடய மக ைடய நாட்களில் அைத
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அவ ைடய ட் ன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்

என்றார்.

௨௨

ரியர்க க் ம் இஸ்ரேவலர்க க் ம்

ன் வ டங்கள் த்தம ல்லாமல்

இ ந்த . ௨ ன்றாம் வ டத்திேல

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவிடம் ேபாயி க் ம்ேபா ,

௩ இஸ்ரேவ ன் ராஜா தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைள ேநாக்கி: ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத் நம் ைடயெதன் அற ர்களா? நாம்

அைதச் ரியா ராஜாவின் ைகயி ந்

பி த் க்ெகாள்ளாமல், ம்மாயி ப்பாேனன்

என் ெசால் , ௪ ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி:

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்தின்ேமல்

த்தம்ெசய்ய என்ேனா டவ கி ரா என்

ேகட்டான். ேயாசபாத் இஸ்ரேவ ன் ராஜாைவ

ேநாக்கி: நான்தான் ர், என் ைடய மக்கள்

உம் ைடய மக்கள், என் ைடய திைரகள்

உம் ைடய திைரகள் என்றான். ௫

பின் ம் ேயாசபாத் இஸ்ரேவ ன் ராஜாைவப்

பார்த் : ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதைய

இன்ைறக் விசாரித் அற ம் என்றான். ௬

அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் ராஜாஏறக் ைறய

நா ர்க்கதரிசிகைளக் வரச்ெசய் :

நான் ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்தின்ேமல்

த்தம்ெசய்யப்ேபாகலாமா, ேபாக ேவண்டாமா

என் அவர்கைளக் ேகட்டதற் ; அவர்கள்,

ேபாம், ஆண்டவர் ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்பார் என்றார்கள். ௭ பின்
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ேயாசபாத்: நாம் விசாரித் அறவதற்

இவர்கைளத் தவிர ெயேகாவா ைடய

ர்க்கதரிசி ேவேறயாராவ இங்ேகஇல்ைலயா

என் ேகட்டான். ௮ அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ராஜா, ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி:

ெயேகாவாவிடம் விசாரித் அறவதற்

இம்லாவின் மகனாகிய மகாயா என் ம்

இன் ம் ஒ வன் இ க்கிறான்; ஆனா ம்

நான் அவைனப் பைகக்கிேறன்; அவன்

என்ைனக் ற த் நன்ைமயாக அல்ல,

ைமயாகேவ ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறவன்

என்றான். அதற் ேயாசபாத், ராஜாேவ,அப்ப ச்

ெசால்லேவண்டாம் என்றான். ௯அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ராஜா அதிகாரிகளில்

ஒ வைனக் ப்பிட் : இம்லாவின் மகனாகிய

மகாயாைவச் க்கிரமாய் அைழத் வா

என்றான். ௧0 இஸ்ரேவ ன் ராஜா ம்,

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத் ம்,

சமாரியாவின் வாச க் ன்பாக

இ க் ம் திறந்த ெவளியிேல ராஜஉைட

அணிந் ெகாண்டவர்களாக,அவரவர் தம்தம்

சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்;

எல்லாத் ர்க்கதரிசிக ம் அவர்க க்

ன்பாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௧௧

ேகனானாவின் மகனாகிய சிேதக்கியா

தனக் இ ம் க்ெகாம் கைள உண்டாக்கி,

இைவகளால் ர் ரியர்கைளத் தள்ளி

அழ த் ப்ேபா ர் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான். ௧௨ எல்லாத்
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ர்க்கதரிசிக ம் அதற் இைசவாகத்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் , ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத் க் ப் ர் ேபாம், உமக் வாய்க் ம்;

ெயேகாவா அைத ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்பார் என்றார்கள். ௧௩

மகாயாைவ அைழக்கப்ேபான ஆள்

அவ டன் ேபசி: இேதா, ர்க்கதரிசிக ைடய

வார்த்ைதகள் எல்லாம் ராஜாவிற்

நன்ைமயாக இ க்கிற ; உம் ைடய

வார்த்ைத ம் அவர்களில் ஒ வர்

வார்த்ைதையப்ேபால இ க் ம்ப

நன்ைமயாகச் ெசால் ம் என்றான். ௧௪அதற்

மகாயா: ெயேகாவா என்னிடம் ெசால்வைதேய

ெசால் ேவன் என் ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்றான்.

௧௫ அவன் ராஜாவிடம் வந்தேபா , ராஜா

அவைனப் பார்த் : ம காயாேவ, நாங்கள்

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்தின்ேமல்

த்தம்ெசய்யப் ேபாகலாமா, ேபாகேவண்டாமா

என் ேகட்டான். அதற் அவன்: ர் ேபாம்,

உமக் வாய்க் ம்; ெயேகாவாஅைத ராஜாவின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பார்; என்றான். ௧௬

ராஜாஅவைனப் பார்த் : ெயேகாவா ைடய

நாமத்தில் உண்ைமையத்தவிர

ேவெறான்ைற ம் என்னிடம் ெசால்லாதப க் ,

நான் எத்தைன ைற உன்ைன

ஆைணயிடச் ெசய்யேவண் ம் என்

ெசான்னான். ௧௭ அப்ெபா மகாயா:

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் ேமய்ப்பன்
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இல்லாத ஆ கைளப்ேபால மைலகளிேல

சிதறப்பட்டைதக் கண்ேடன்; அப்ெபா

ெயேகாவா: இவர்க க் எஜமான் இல்ைல;

அவரவர் தம்தம் ட் ற் ச் சமாதானத்ேதா

தி ம்பக்கடவர்கள் என்றார் என்

ெசான்னான். ௧௮அப்ெபா இஸ்ரேவ ன்

ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: இவன் என்ைனக்

ற த் நன்ைமயாக அல்ல, ைமயாகேவ

ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறவன் என் நான்

உம்ேமா ெசால்லவில்ைலயா என்றான்.

௧௯ அப்ெபா மகாயா ெசான்ன :

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக் ேக ம்;

ெயேகாவா தம் ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

அமர்ந்தி க்கிறைத ம், பரமேசைனெயல்லாம்

அவரிடம்அவரின்வல பக்கத்தி ம், இட

பக்கத்தி ம் நிற்கிறைத ம் கண்ேடன். ௨0

அப்ெபா ெயேகாவா: ஆகாப் ேபாய்,

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்தில் வி ம்ப ,

அவ க் ப் ேபாதைன ெசய்கிறவன் யார்

என் ேகட்டதற் , ஒ வன் இப்ப ம் ஒ வன்

அப்ப ம் ெசான்னார்கள். ௨௧அப்ெபா

ஒ ஆவி றப்பட் வந் , ெயேகாவா க்

ன்பாக நின் ; நான்அவ க் ப் ேபாதைன

ெசய்ேவன் என்ற . ௨௨ எதினால் என்

ெயேகாவாஅைதக் ேகட்டார். அப்ெபா அ :

நான் ேபாய், அவ ைடய ர்க்கதரிசிகள்

எல்ேலாரின் வாயி ம் ெபாய்யின் ஆவியாக

இ ப்ேபன் என்ற . அதற் அவர்:

அவ க் ப் ேபாதைனெசய் அப்ப
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நடக்கச்ெசய்வாய்; ேபாய் அப்ப ச் ெசய்

என்றார். ௨௩ஆதலால் ெயேகாவா ெபாய்யின்

ஆவிைய உம் ைடய ர்க்கதரிசிகளாகிய

இவர்கள் எல்ேலா ைடய வாயி ம்

கட்டைளயிட்டார்; ெயேகாவா உம்ைமக்

ற த் த் ைமயாகச் ெசான்னார் என்றான். ௨௪

அப்ெபா ேகனானாவின் மகனாகிய

சிேதக்கியா அ கில் வந் , ம காயாைவக்

கன்னத்தில் அ த் , ெயேகாவா ைடய

ஆவி எந்த வழயாக என்ைனவிட்

உன்ேனா ேப ம்ப வந்த என்றான். ௨௫

அதற் மகாயா: ஒளிந் ெகாள்ள உள்

அைறயிேலப ங் ம்அந்த நாளிேலஅைதக்

காண்பாய் என்றான். ௨௬ அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ராஜா: ம காயாைவப் பி த் ,

அவைனப் பட்டணத்தின் தைலவனாகிய

ஆேமானிடத்திற் ம், ராஜாவின் மகனாகிய

ேயாவாசிடத்திற் ம் தி ம்பக் ெகாண் ேபாய்,

௨௭ இவைனச் சிைறச்சாைலயிேல ைவத் ,

நான் சமாதானத்ேதா வ ம்வைர, இவ க்

ெகாஞ்சம் அப்பத்ைத ம் ெகாஞ்சம்

தண் ைர ம் சாப்பிடக் ெகா ங்கள் என்

ராஜா ெசான்னார் என் ெசால் ங்கள்

என்றான். ௨௮ அப்ெபா மகாயா:

ர் சமாதானத்ேதா தி ம்பி வ கிற

உண்டானால், ெயேகாவா என்ைனக்ெகாண்

ேபசவில்ைல என் ெசால் ; மக்கேள, ங்கள்

எல்ேலா ம் இைதக் ேக ங்கள் என்றான். ௨௯

பின் இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ஆகா ம்,
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தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத் ம்

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத் க் ப் ேபானார்கள்.

௩0இஸ்ரேவ ன் ராஜா ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி:

நான் ேவஷம்மாற த்தத்தில் ைழேவன்; ேரா

ராஜஉைட அணிந்தி ம் என் ெசால் ,

இஸ்ரேவ ன் ராஜா ேவஷம்மாற , த்தத்தில்

ைழந்தான். ௩௧ ரியாவின் ராஜா தனக்

இ க்கிற இரதங்களின் ப்பத்திரண்

தைலவர்கைள ம் ேநாக்கி: ங்கள்

சிறயவர்கேளா ம் ெபரியவர்கேளா ம்

த்தம்ெசய்யாமல் இஸ்ரேவ ன் ராஜா

ஒ வேனா மாத்திரம் த்தம் ெசய் ங்கள்

என் கட்டைளயிட் ந்தான். ௩௨ எனேவ,

இரதங்களின் தைலவர்கள் ேயாசபாத்ைதக்

கா ம்ேபா , இவன்தான் இஸ்ரேவ ன் ராஜா

என் ெசால் த்தம்ெசய்ய அவ க்

ேநராக வந்தார்கள்; அப்ெபா ேயாசபாத்

க் ர ட்டான். ௩௩ இவன் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாஅல்ல என் இரதங்களின் தைலவர்கள்

கண் அவைனவிட் விலகிப்ேபானார்கள்.

௩௪ ஒ வன் ெதரியாமல் வில்ைல

நாேணற்ற எய்தான்; அ இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவி ைடய கவசத்தின் சந் க க் ள்

பட்ட ; அப்ெபா அவன் தன் ைடய

ரத ஓட் ையப் பார்த் ; தி ப்பி

என்ைன இரா வத்திற் ம றம்

ெகாண் ேபா; எனக் க் காயம்பட்ட

என்றான். ௩௫ அன்ைறயதினம் த்தம்

அதிகரித்த ; ராஜாைவச் ரியர்க க்
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எதிராக இரதத்தில் நி த்திைவத்தார்கள்;

சாயங்காலத்திேல அவன் இறந் ேபானான்;

காயத்தின் இரத்தம் இரதத்தின் தட் ேல

வ ந்த . ௩௬ ெபா ேபா ம்ேபா

அவரவர் தம்தம் பட்டணத்திற் ம், அவரவர்

தம்தம் ேதசத்திற் ம் ேபாகலாம் என்

இரா வத்தில் அறவிக்கப்பட்ட . ௩௭

அப்ப ேய ராஜா இறந்தபின் சமாரியா க் க்

ெகாண் வரப்பட்டான்; ராஜாைவ

சமாரியாவில் அடக்கம்ெசய்தார்கள். ௩௮

அந்த இரதத்ைத ம் அவ ைடய

கவசத்ைத ம் சமாரியாவின் ளத்திேல

க கிறேபா ெயேகாவா ெசால் யி ந்த

வார்த்ைதயின்ப ேய, நாய்கள் அவ ைடய

இரத்தத்ைத நக்கின . ௩௯ஆகாபின் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்தைவக ம்,

அவன்கட் னஅரண்மைனயின்வரலா ம்,

அவன் கட் ன எல்லாப் பட்டணங்களின்

வரலா ம் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௪0 ஆகாப்

மரணமைடந் ன்ேனார்கேளா அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டபின் , அவ ைடய

மகனாகிய அகசியா அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான். ௪௧ ஆசாவின் மகனாகிய

ேயாசபாத் இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகியஆகாப்

அரசாட்சி ெசய்த நான்காம் வ டத்தில்

தாவின்ேமல் ராஜாவானான். ௪௨ ேயாசபாத்

ராஜாவாகிறேபா ப்பத்ைதந் வயதாக

இ ந் , இ பத்ைதந் வ டங்கள்
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எ சேலம ல் அரசாட்சிெசய்தான்; சில்கியின்

மகளாகிய அவ ைடய தாயின்ெபயர்

அ பாள். ௪௩ அவன் தன் ைடய

தகப்பனாகிய ஆசாவின் வழகளிெலல்லாம்

நடந்தான்; அவன் அைதவிட்

விலகாமல் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்; ஆனா ம்

ேமைடகள் இ க்கப்படவில்ைல; மக்கள்

இன் ம் ேமைடகளின்ேமல் ப யிட் த் பம்

காட் வந்தார்கள். ௪௪ ேயாசபாத் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாேவா சமாதானமாக இ ந்தான். ௪௫

ேயாசபாத்தின் மற்ற ெசயல்பா க ம்,அவன்

காட் யவல்லைம ம், அவன் ெசய்த த்த ம்,

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௪௬தன் ைடய

தகப்பனாகியஆசாவின் நாட்களில் தியாக

விட் ந்த ஆண் விபசாரக்காரர்கைள ம்

அவ ைடய ேதசத்தி ந்

அற் ப்ேபாகச்ெசய்தான். ௪௭ அப்ெபா

ஏேதாம ல் ராஜா இல்ைல; பிரதிராஜா

ஒ வன் இ ந்தான். ௪௮ ெபான் க்காக

ஓப் க் ப் ேபா ம்ப , ேயாசபாத் தர் ஸ்

கப்பல்கைளச் ெசய்தான்;ஆனால்அைவகள்

ேபாகவில்ைல; அைவகள் எசிேயான்

ேகேபரிேலஉைடந் ேபான . ௪௯அப்ெபா

ஆகாபின் மகனாகியஅகசியா ேயாசபாத்ைத

ேநாக்கி: என் ைடய ேவைலக்காரர்கள்

உம் ைடய ேவைலக்காரர்கேளா

கப்பல்களில் ேபாகட் ம் என்றான்;
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அதற் ேயாசபாத் சம்மதிக்கவில்ைல.

௫0 ேயாசபாத் மரணமைடந் , தா தின்

நகரத்தில் தன் ைடய ன்ேனார்கேளா

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவ ைடய

மகனாகிய ேயாராம் அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவானான். ௫௧ ஆகாபின்

மகனாகிய அகசியா தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாசபாத்தின் பதிேனழாம் வ டத்திேல

சமாரியாவில் ராஜாவாகி, இஸ்ரேவ ன்ேமல்

இரண் வ டங்கள் அரசாட்சிெசய் ,

௫௨ ெயேகாவாவின் பார்ைவக் த்

ங்கானைதச் ெசய் , தன் ைடய தகப்பன்

வழயி ம், தன் ைடய தாயின் வழயி ம்,

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யச்ெசய்த

ேநபாத்தின் மகன் ெயெராெபயாம ன்வழயி ம்

நடந் , ௫௩ பாகாைல வணங்கி, அைதப்

பணிந் ெகாண் , தன் ைடய தகப்பன்

ெசய்தப ெயல்லாம் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் க் ேகாப ட் னான்.
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2 இராஜாக்கள்

௧

ஆகாப் மரணமைடந்தபின் ,

ேமாவாபியர்கள்இஸ்ரேவ க் விேராதமாகக்

கலகம்ெசய் பிரிந் ேபானார்கள். ௨அகசியா

சமாரியாவி க்கிற தன் ேமல் ட் ன்

ஜன்ன ந் வி ந் , வியாதிப்பட் : இந்த

வியாதி கமாகிப் பிைழப்ேபனா என்

எக்ேரானின் ேதவனாகிய பாகால்ேச விடத்தில்

ேபாய் விசாரி ங்கள் என் ஆட்கைள

அ ப்பினான். ௩ ெயேகாவா ைடய

தன் திஸ்பியனாகிய எ யாைவ ேநாக்கி:

எ ந் , சமாரியா ைடய ராஜாவின்

ஆட்கைளச் சந்தித் : இஸ்ரேவ ேல ேதவன்

இல்ைலெயன்றா ங்கள் எக்ேரானின்

ேதவனாகிய பாகால்ேச விடத்தில்

விசாரிக்கப்ேபாகி ர்கள்? ௪ இதனால்

ஏற ப்ப த்த கட் ந் இறங்காமல்,

நிச்சயமாக மரணமைடவாய் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்பைத அவர்கேளாேட

ெசால் என்றான்; அப்ப ேய எ யா

ேபாய்ச் ெசான்னான். ௫ அந்த ஆட்கள்

அவனிடத்திற் த் தி ம்பிவந்தேபா : ங்கள்

ஏன் தி ம்பிவந் ர்கள் என் அவன்

அவர்களிடம் ேகட்டான். ௬அதற் அவர்கள்:

ஒ மனிதன் எங்க க் எதிர்ப்பட் வந் :

ங்கள் உங்கைள அ ப்பின ராஜாவிடம்

தி ம்பிப்ேபாய், இஸ்ரேவ ேல ேதவன்

இல்ைலெயன்றா எக்ேரானின் ேதவனாகிய

பாகால்ேச விடத்தில் விசாரிக்கப்ேபாகிறாய்;
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இதனால் ஏறனகட் ந் இறங்காமல்

நிச்சயமாக மரணமைடவாய் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்பைத அவனிடம்

ெசால் ங்கள் என்றான் என் ெசான்னார்கள்.

௭அப்ெபா அவன் அவர்கைள ேநாக்கி:

உங்கைளச் சந்தித் , இந்த வார்த்ைதகைள

உங்களிடத்தில் ெசான்ன மனிதனின் ேதாற்றம்

எப்ப இ ந்த என் ேகட்டான். ௮

அதற் அவர்கள்: அவன் கம்பளி உைடைய

அணிந் , ேதால் கச்ைசையத் தன் இ ப்பிேல

கட் யி ந்தான் என்றார்கள்; அப்ெபா

அவன்: திஸ்பியனாகிய எ யாதான் என்

ெசால் ; ௯ அவனிடத்திற் ஒ

தைலவைன ம், அவ ைடய ஐம்ப

ரர்கைள ம் அ ப்பினான்; மைலயின்

உச்சியில் உட்கார்ந்தி க்கிற அவனிடத்தில்

இவன் ஏற ப்ேபாய்: ேதவ ைடய மனிதேன,

ராஜா உன்ைன வரச்ெசால் கிறார்

என்றான். ௧0 அப்ெபா எ யா, அந்த

ஐம்ப ேபரின்தைலவ க் ம ெமாழயாக:

நான் ேதவ ைடய மனிதனானால்,

வானத்தி ந் அக்கினி இறங்கி,

உன்ைன ம் உன் ஐம்ப ேபைர ம்

ட்ெடரிக்கக்கடவ என்றான்; உடேன

வானத்தி ந் அக்கினி இறங்கி,

அவைன ம்அவ ைடயஐம்ப ேபைர ம்

ட்ெடரித்த . ௧௧ம ப ம்அவனிடத்திற்

ேவெறா தைலவைன ம், அவ ைடய

ஐம்ப ரர்கைள ம்அ ப்பினான். இவன்
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அவைன ேநாக்கி: ேதவ ைடய மனிதேன,

ராஜா உன்ைனச் க்கிரமாக வரச்ெசால் கிறார்

என்றான். ௧௨ எ யா அவர்க க்

ம ெமாழயாக: நான் ேதவ ைடய

மனிதனானால், வானத்தி ந் அக்கினி

இறங்கி, உன்ைன ம் உன் ைடய

ஐம்ப ேபைர ம் ட்ெடரிக்கக்கடவ

என்றான்; உடேன வானத்தி ந்

ேதவ ைடயஅக்கினி இறங்கி, அவைன ம்

அவ ைடயஐம்ப ேபைர ம் ட்ெடரித்த .

௧௩ ம ப ம் ன்றாவ ைற ஒ

தைலவைன ம், அவ ைடய ஐம்ப

ரர்கைள ம் அ ப்பினான்; இந்த

ன்றாவ தைலவன் ஏறவந் , எ யா க்

ன்பாக ழங்காற்ப யிட் , அவைன

ேவண் க்ெகாண் : ேதவ ைடயமனிதேன,

என் ைடய உயி ம், உம அ யாராகிய

இந்த ஐம்ப ேபரின் உயி ம் உம

பார்ைவக் அ ைமயாயி ப்பதாக. ௧௪

இேதா, வானத்தி ந் அக்கினி இறங்கி,

ந்தின இரண் தைலவர்கைள ம்,

அவரவர்க ைடய ஐம்ப ரர்கைள ம்

ட்ெடரித்த ; இப்ேபா ம் என் ைடயஉயிர்

உம பார்ைவக் அ ைமயாயி ப்பதாக

என்றான். ௧௫அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

தன் எ யாைவ ேநாக்கி: அவேனாேட ட

இறங்கிப்ேபா, அவ க் ப் பயப்படாேத

என்றான்; அப்ப ேய அவன் எ ந்

அவேனாேட ட ராஜாவினிடத்திற்
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இறங்கிப்ேபாய், ௧௬ அவைனப் பார்த் :

இஸ்ரேவ ேல ேதவன் இல்ைலெயன்றா

எக்ேரானின் ேதவனாகிய பாகால்ேச விடத்தில்

விசாரிக்கஆட்கைளஅ ப்பினாய்;ஆதலால்

ஏறன கட் ந் இறங்காமல்

நிச்சயமாக மரணமைடவாய் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான். ௧௭எ யா ெசான்ன

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

அவன் இறந் ேபானான்; அவ க் மகன்

இல்லாததால், தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாசபாத் ைடய மகனான ேயாராம ன்

இரண்டாம் வ டத்தில் ேயாராம்அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவானான். ௧௮அகசியாவின்

மற்ற ெசயல்பா கள் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற .

௨

ெயேகாவா எ யாைவ

ழல்காற்ற ேல பரேலாகத்திற்

எ த் க்ெகாள்ளப்ப கிறேபா , எ யா

எ சாேவாேட டக் கில்கா ந்

றப்பட் ப்ேபானான். ௨ எ யா எ சாைவ

ேநாக்கி: இங்ேக இ ; ெயேகாவா என்ைனப்

ெபத்ேதல்வைர ேபாகஅ ப் கிறார் என்றான்.

அதற் எ சா: நான் உம்ைமவி வதில்ைல

என் ெயேகாவாவின் வைன ம் உம் ைடய

வைன ம் ெகாண் ெசால் கிேறன்

என்றான்; அப்ப ேய இ வ ம் ெபத்ேத க் ப்

ேபானார்கள். ௩அப்ெபா ெபத்ேத ந்த

ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்தார் எ சாவிடம்

வந் : இன்ைறக் க் ெயேகாவா உனக் த்
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தைலைமயாயி க்கிற உன் எஜமாைன

உன்ைனவிட் எ த் க்ெகாள்வார் என்ப

உனக் த் ெதரி மா என்றார்கள். அதற்

அவன்: எனக் த் ெதரி ம், ம்மா இ ங்கள்

என்றான். ௪பின் எ யாஅவைனேநாக்கி:

எ சாேவ, இங்ேகஇ ; ெயேகாவாஎன்ைன

எரிேகாவைர ேபாகஅ ப் கிறார் என்றான்.

அதற் அவன்: நான்உம்ைமவி வதில்ைல

என் ெயேகாவா ைடய வைன ம்

உம் ைடய வைன ம் ெகாண்

ெசால் கிேறன் என்றான்; அப்ப ேயஅவர்கள்

எரிேகா க் வந்தார்கள். ௫எரிேகாவி ந்த

ர்க்கதரிசிகளின் த்திரர்கள் எ சாவிடம்

வந் : இன்ைறக் க் ெயேகாவா உனக் த்

தைலைமயாயி க்கிற உன் எஜமாைன

உன்ைனவிட் எ த் க்ெகாள்வார் என்ப

உனக் த் ெதரி மா என் அவைனக்

ேகட்டார்கள். அதற் அவன்: எனக் த் ெதரி ம்,

ம்மா இ ங்கள் என்றான். ௬ பின் எ யா

அவைன ேநாக்கி: இங்ேக இ ; ெயேகாவா

என்ைன ேயார்தா க் அ ப் கிறார்

என்றான். அதற் அவன்: நான் உம்ைம

வி வதில்ைல என் ெயேகாவா ைடய

வைன ம்உம் ைடய வைன ம் ெகாண்

ெசால் கிேறன் என்றான்; அப்ப ேய

இ வ ம் ேபானார்கள். ௭ ர்க்கதரிசிகளின்

ட்டத்தாரில் ஐம்ப ேபர் ரத்திேல நின்

பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள்; அவர்கள்

இ வ ம் ேயார்தான் கைரயிேலநின்றார்கள்.
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௮ அப்ெபா எ யா, தன் சால்ைவைய

எ த் க்கித் தண் ைரஅ த்தான்; அ

இரண்டாகப் பிரிந்த ; அவர்கள் இ வ ம்

உலர்ந்த தைரவழயாக ம கைரக் ப்

ேபானார்கள். ௯ அவர்கள் ம கைரக் ப்

ேபானபின் , எ யா எ சாைவ ேநாக்கி: நான்

உன்ைனவிட் எ த் க்ெகாள்ளப்ப வதற்

ன்ேன நான் உனக் ச் ெசய்யேவண் ய

என்ன, ேகள் என்றான். அதற் எ சா:

உம்மடத்தி ள்ள ஆவியின்வரம் எனக்

இரண் மடங்காகக் கிைடக்க ேவண் கிேறன்

என்றான். ௧0 அதற் அவன்: அரிதான

காரியத்ைதக் ேகட்டாய்; உன்ைனவிட் நான்

எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்ேபா என்ைன

பார்த்தால் உனக் க் கிைடக் ம்;

இல்லாவிட்டால் கிைடக்கா என்றான். ௧௧

அவர்கள் ேபசிக்ெகாண் நடந் ேபா ம்ேபா ,

இேதா,அக்கினிரத ம்அக்கினிக் திைரக ம்

அவர்க க் ந வாக வந் இ வைர ம்

பிரித்த ; எ யா ழல்காற்ற ேல

பரேலாகத்திற் ஏற ப்ேபானான். ௧௨ அைத

எ சா கண் : என் தகப்பேன, என் தகப்பேன,

இஸ்ரேவ க் இரத ம் திைர ர மாக

இ ந்தவேர என் லம்பினான்; அவைன

அதற் ப் பிற காணாமல், தன் உைடையப்

பி த் இரண் ண்டாகக் கிழ த்தான். ௧௩

பின் அவன் எ யாவின்ேம ந்

ேழ வி ந்த சால்ைவைய எ த் த்

தி ம்பிப்ேபாய், ேயார்தானின் கைரயிேல
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நின் , ௧௪ எ யாவின்ேம ந் ேழ

வி ந்த சால்ைவையப் பி த் : எ யாவின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா எங்ேக என்

ெசால் த் தண் ைர அ த்தான்;

தண் ைரஅ த்த டேனஅ இரண்டாகப்

பிரிந்ததால் எ சா இக்கைரக் வந்தான்.

௧௫ எரிேகாவில் பார்த் க்ெகாண்

நின்ற ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்தார்

அவைனக் கண்ட டேன, எ யாவின் ஆவி

எ சாவின்ேமல் இறங்கியி க்கிற என்

ெசால் , அவ க் எதிர்ெகாண் ேபாய்த்

தைரமட் ம் னிந் அவைன வணங்கி:

௧௬ இேதா, உம அ யாேரா ஐம்ப

பலவான்கள்இ க்கிறார்கள்;அவர்கள் ேபாய்

உம் ைடய எஜமாைனத் ேத ம்ப உத்திர

ெகா ம்; ஒ ேவைள ெயேகாவா ைடய

ஆவியானவர் அவைர எ த் , மைலகளில்

ஒன்ற ன் ேமலாகி ம் பள்ளத்தாக் களில்

ஒன்றலாகி ம் ெகாண் ேபாய்

ைவத்தி ப்பார் என்றார்கள். அதற்

எ சா: அவர்கைள அ ப்பேவண்டாம்

என்றான். ௧௭அவன் ேசார்ந் ேபா ம்வைர

அவர்கள் அவைனத் ெதாந்தர

ெசய் ெகாண் ந்ததால், அ ப் ங்கள்

என்றான்; அப்ப ேய ஐம்ப ேபைர

அ ப்பினார்கள்; அவர்கள் ன்

நாட்கள் அவைனத் ேத ம் காணாமல்,

௧௮ எரிேகாவி ந்த அவனிடத்திற் த்

தி ம்பிவந்தேபா , அவன் இவர்கைளப்
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பார்த் : ேபாகேவண்டாம் என் நான்

உங்க க் ச் ெசால்லவில்ைலயா என்றான்.

௧௯ பின் அந்தப் பட்டணத்தின் மனிதர்கள்

எ சாைவ ேநாக்கி: இேதா, எங்கள்ஆண்டவன்

காண்கிறப இந்தப் பட்டணம் யி ப்பதற்

நல்ல ; தண் ேரா ெகட்ட , நில ம்

பாழ்நிலம் என்றார்கள். ௨0அப்ெபா அவன்:

ஒ திய பாத்திரத்ைத எ த் , அதிேல உப் ப்

ேபாட் க் ெகாண் வா ங்கள் என்றான்;

அைத அவனிடத்தில் ெகாண் வந்தேபா ,

௨௧ அவன் ற்ற ற் ப் ேபாய், உப்ைப

அதிேல ேபாட் : இந்தத் தண் ைர

த்திகரித்ேதன்; இனி இதனால் சா ம்

வரா , பாழ்நிலமாக ம் இ க்கா என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான். ௨௨எ சா

ெசான்ன வார்த்ைதயின்ப ேய அந்தத்

தண் ர் இந்தநாள் வைரக் ம் இ க்கிறப

ஆேராக்கியமான . ௨௩ அவன் அந்த

இடத்ைதவிட் ப் ெபத்ேத க் ப் ேபானான்;

அவன் வழயிேல நடந் ேபா ம்ேபா

வா பர்கள் பட்டணத்தி ந் வந் ,

அவைனப் பார்த் : ெமாட்ைடத்தைலயா

ஏற ப்ேபா என் ெசால் ேக ெசய்தார்கள்.

௨௪ அப்ெபா அவன் தி ம்பி

அவர்கைளப் பார்த் : ெயேகாவாவின்

நாமத்திேல அவர்கைளச் சபித்தான்; உடேன

காட் ந் இரண் கர கள் வந் ,

அவர்களில் நாற்பத்திரண் வா பர்கைளக்

ெகான் ேபாட்ட . ௨௫ அவன் அந்த
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இடத்ைதவிட் க் கர்ேமல் மைலக் ப்ேபாய்,

அங்ேகயி ந் சமாரியா க் த் தி ம்பினான்.

௩

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின்

பதிெனட்டாம் வ ட ஆட்சியில் ஆகாபின்

மகனாகிய ேயாராம் சமாரியாவிேல

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாகிப் பன்னிெரண்

வ டங்கள்ஆட்சிெசய் , ௨ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச்

ெசய்தான்; ஆனா ம் தன் தகப்பைனப்

ேபால ம் தன் தாையப் ேபால ம் அல்ல;

தன் தகப்பன் உண்டாக்கிய பாகா ன்

சிைலைய அகற்றவிட்டான். ௩ என்றா ம்

இஸ்ரேவைலப் பாவம் ெசய்யைவத்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்கைளவிட் அவன் ங்காமல்

அைவகளிேல சிக்கிக்ெகாண் ந்தான். ௪

ேமாவாபின் ராஜாவாகிய ேமசா, திரளான

ஆ மா கைள உைடயவனாயி ந் ,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவிற் ஒ இலட்சம்

ஆட் க் ட் கைள ம், ஒ இலட்சம்

ம்பாட் க் கடாக்கைள ம்

ெச த்திவந்தான். ௫ ஆகாப் இறந்தபின்

ேமாவாபின் ராஜா இஸ்ரேவ ன் ராஜாவிற்

விேராதமாகக் கலகம் ெசய்தான். ௬

அந்தக் காலத்திேல ேயாராம் என் ம்

ராஜா சமாரியாவி ந் றப்பட் ,

இஸ்ரேவைலெயல்லாம் எண்ணிக்ைக

ெசய் ேபாய்: ௭ ேமாவாபின் ராஜா

எனக் விேராதமாகக் கலகம்ெசய்தான்;
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ேமாவாபியர்கள்ேமல் ேபார்ெசய்ய,

என்ேனாேட ட வ கி ரா என்

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்ைதக்

ேகட்ட ப்பினதற் ;அவன் நான்வ கிேறன்;

நான்தான் ர், என் ைடய மக்கள் உம் ைடய

மக்கள், என் ைடய திைரகள் உம் ைடய

திைரகள் என்றான். ௮ எந்த வழயாகப்

ேபாேவாம் என் ேகட்டான்; அதற் அவன்:

ஏேதாம் வனாந்திரவழயாகப் ேபாேவாம்

என்றான். ௯ அப்ப ேய இஸ்ரேவ ன்

ராஜா ம் தாவின் ராஜா ம் ஏேதாம ன்

ராஜா ம் ேசர்ந் ேபானார்கள்; ஆனா ம்

அவர்கள் ஏ நாட்கள் ற்ற த்திரிந்தேபா ,

அவர்க க் ப் பின்ெசல் கிற

இரா வத்திற் ம் கால்நைடக க் ம்

தண் ர் இல்லாமல்ேபான . ௧0அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ராஜா: ஐேயா, இந்த ன்

ராஜாக்கைள ம் ெயேகாவா ேமாவாபியர்களின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்க வரவைழத்தாேர

என்றான். ௧௧ அப்ெபா ேயாசபாத்:

நாம் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிப்பதற்

ெயேகாவா ைடய ர்க்கதரிசி ஒ வ ம்இங்ேக

இல்ைலயா என் ேகட்டதற் , எ யாவின்

ைகக க் த் தண் ர்ஊற்றய சாப்பாத்தின்

மகனாகிய எ சா இங்ேக இ க்கிறான் என்

இஸ்ரேவல் ராஜாவின் ேவைலக்காரர்களில்

ஒ வன் ம ெமாழயாகச் ெசான்னான். ௧௨

அப்ெபா ேயாசபாத் அவைன ேநாக்கி:

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத அவனிடத்தில்
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இ க்கிற என்றான்; இஸ்ரேவ ன் ராஜா ம்

ேயாசபாத் ம் ஏேதாம ன் ராஜா ம்

அவனிடத்திற் ப் ேபானார்கள். ௧௩ எ சா

இஸ்ரேவ ன் ராஜாைவப் பார்த் : எனக் ம்

உமக் ம் என்ன? ர் உம் ைடய தகப்பன்

மற் ம் தாயா ைடய ர்க்கதரிசிகளிடம் ேபா

என்றான்; அதற் இஸ்ரேவ ன் ராஜா:

அப்ப யல்ல, ெயேகாவா இந்த ன்

ராஜாக்கைள ம் ேமாவாபியர்களின்ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கிறதற் வரவைழத்தார்

என்றான். ௧௪அதற் எ சா: நான் தாவின்

ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின் கத்ைதப்

பார்க்காம ந்தால் நான் உம்ைமக்

கவனிக்க ம் பார்க்க மாட்ேடன் என்

ேசைனக ைடய ெயேகாவா க் ன் நிற்கிற

நான் அவ ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன். ௧௫ இப்ேபா ம் ஒ

ரமண்டலவாத்தியக்காரைனஎன்னிடத்தில்

ெகாண் வா ங்கள் என்றான்; ரமண்டல

வாத்தியக்காரன் வந் வாசித்தேபா

ெயேகாவா ைடய கரம் அவன்ேமல் இறங்கி,

௧௬ அவன்: ெயேகாவா உைரக்கிற

என்னெவன்றால், இந்தப் பள்ளத்தாக்கிேல

எங் ம் வாய்க்கால்கைள ெவட் ங்கள். ௧௭

ங்கள் காற்ைற ம் காணமாட் ர்கள்,

மைழைய ம் காணமாட் ர்கள்; ஆனா ம்

ங்க ம், உங்க ைடய ஆ மா க ம்

கால்நைடக ம் ப்பதற் , இந்தப்

பள்ளத்தாக் தண் ரால் நிரப்பப்ப ம்
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என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௮ இ

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் சாதாரணகாரியம்;

ேமாவாபியர்கைள ம் உங்கள் ைகயிேல

ஒப் க்ெகா ப்பார். ௧௯ ங்கள் சகல

ேகாட்ைடகைள ம், சிறந்த பட்டணங்கைள ம்

தகர்த் நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட் ,

ற் கைளெயல்லாம் அைடத் , நல்ல

நிலத்ைதெயல்லாம் கல்ேம களாக்கிக்

ெக ப் ர்கள் என்றான். ௨0 அ த்தநாள்

காைலயில் ப ெச த் கிற ேநரத்தில்,

இேதா, தண் ர் ஏேதாம் ேதசவழயாக

வந்ததால் ேதசம் தண் ரால் நிரம்பின . ௨௧

தங்கேளா ேபார்ெசய்ய ராஜாக்கள் வ கிறைத

ேமாவாபியர்கள் அைனவ ம் ேகட்டேபா ,

அவர்கள் ஆ தம் பயன்ப த்தக் ய

வய ள்ளவர்கைள ம், அதற் ேமல்

த தியானவர்கள் எல்ேலாைர ம் ேசர்த்

அைழத் க்ெகாண் வந் எல்ைலயிேல

நின்றார்கள். ௨௨ ேமாவாபியர்கள்அதிகாலேம

எ ந்தேபா ரியன் தண் ரின்ேமல்

பிரகாசித்ததால் அந்தத் தண் ர் அவர்க க்

இரத்தத்ைதப் ேபால சிவப்பாகக் காணப்பட்ட .

௨௩அதனால் அவர்கள்: இ இரத்தம், அந்த

ராஜாக்கள் தங்கைளத் தாங்கேள ஒ வைர

ஒ வர் ெவட் க்ெகாண் இறந் ேபானார்கள்;

ஆதலால் ேமாவாபியர்கேள, ெகாள்ைளயிட

வா ங்கள் என் ெசான்னார்கள். ௨௪

அவர்கள் இஸ்ரேவ ன் காம ற் வந்தேபா ,

இஸ்ரேவலர்கள் எ ம்பி, ேமாவாபியர்கைளத்
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தங்க க் ன்பாகஓ ப்ேபாகத்தக்கதாகத்

தாக்கி, அவர்க ைடய ேதசத்திற் ள்

ந் , அங்ேக ம் ேமாவாபியர்கைளத்

தாக்கி, ௨௫ பட்டணங்கைள இ த் , சகல

நல்ல நிலங்களி ம் கற்களால் நிரப்பி,

ற் கைளெயல்லாம் அைடத் , நல்ல

மரங்கைளெயல்லாம்ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்;

கிராேரேசத்திேல மாத்திரம் அதின் மதில்கள்

இன் ம் இ க்கப்படாமல் இ க்கிறேபா ;

கவண்காரர்கள் அைதச் ற்றவைளத்

அைத ம் ேசதமாக்கினார்கள். ௨௬ ேபார்

ம் ரமாகிறெதன் ேமாவாபியர்களின்

ராஜா கண்டேபா , அவன் ஏேதாம ன்

ராஜாவின்ேமல் க ைமயாகத் தாக் கிறதற் ப்

பட்டயம் உ கிற எ ேபைரக்

ட் க்ெகாண் ேபானான்; ஆனா ம்

அவர்களாேல யாமல்ேபான . ௨௭

அப்ெபா அவன் தன் ைடய இடத்தில்

ராஜாவாகப்ேபாகிற தன் த்த மகைனப்

பி த் , மதி ன்ேமல் அவைனச் சர்வாங்க

தகனமாகப் ப யிட்டான்; அப்ெபா

இஸ்ரேவலர்கள்ேமல் க ங்ேகாபம்

ஏற்பட்டதால், அவர்கள் அவைனவிட் ப்

றப்பட் , தங்கள் ேதசத்திற் த்

தி ம்பிவிட்டார்கள்.

௪

ர்க்கதரிசிக ைடய ட்டத்தாரில்

ஒ வ க் மைனவியாயி ந்த ஒ ெபண்

எ சாைவப் பார்த் : உம அ யானாகிய என்

கணவன் இறந் ேபானான்; உம அ யான்
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ெயேகாவா க் ப் பயந் நடந்தான் என்பைத

அற ர்; கடன் ெகா த்தவன் இப்ேபா

என் இரண் மகன்கைள ம் தனக்

அ ைமகளாக்கிக்ெகாள்ளவந்தான் என்றாள்.

௨எ சாஅவைளேநாக்கி: நான் உனக் என்ன

ெசய்யேவண் ம்? ட் ல் உன்னிடத்தில் என்ன

இ க்கிற ெசால் என்றான். அதற் அவள்:

ஒ டம் எண்ெணையத் தவிர உம

அ யா ைடய ட் ல் ேவெறான் ம் இல்ைல

என்றாள். ௩ அப்ெபா அவன்: ேபாய்,

உன் ைடய அண்ைட ட் க்காரர்கள்

எல்ேலாரிடத்தி ம் அேநகம் கா யான

பாத்திரங்கைளக் ேகட் வாங்கி, ௪ ம் உன்

பிள்ைளக ம் ட் ற் ள் ெசன் கதைவப்

ட் , அந்தப் பாத்திரங்கள் எல்லாவற்ற ம்

ஊற்ற , நிைறந்தைத ஒ பக்கத்தில் ைவ

என்றான். ௫அவள்அவனிடத்தி ந் ேபாய்,

கதைவப் ட் க்ெகாண் , மகன்கள்

அவளிடத்தில் பாத்திரங்கைள ெகா க்க,

அவள்அைவகளில்ஊற்றனாள். ௬அந்தப்

பாத்திரங்கள் நிைறந்தபின் , அவள் தன் மகன்

ஒ வைன ேநாக்கி: இன் ம் ஒ பாத்திரம்

ெகாண் வாஎன்றாள்.அதற் அவன்: ேவ

பாத்திரம் இல்ைல என்றான்; அப்ெபா

எண்ெணய் நின் ேபான . ௭ அவள்

ேபாய் ேதவ ைடய மனித க் அைத

அறவித்தாள். அப்ெபா அவன்: ேபாய்

அந்த எண்ெணைய விற் , உன் கடைனத்

ர்த் , தம் இ க்கிறைதக்ெகாண்
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ம் உன் மகன்க ம் வாழக்ைகைய

நடத் ங்கள் என்றான். ௮ பின் ஒ நாள்

எ சா ேன க் ப் ேபாயி க் ம்ேபா ,

அங்ேகயி ந்த கனம்ெபா ந்திய ஒ

ெபண் அவைன சாப்பிட வ ந்திக்

ேகட் க்ெகாண்டாள்; அப்ப ேய அவன்

பிரயாணமாக வ கிறேபாெதல்லாம்

சாப்பி வதற்காகஅங்ேகவந் தங் வான். ௯

அவள் தன் கணவைன ேநாக்கி: இேதா,

நம்மடத்தில் எப்ேபா ம் வந் ேபாகிற

ேதவ ைடய மனிதனாகிய இவர் பரி த்தவான்

என் காண்கிேறன். ௧0 நாம் ேமல்மா யில் ஒ

சிறயஅைறையக் கட் , அதில்அவ க் ஒ

கட் ைல ம், ேமைஜைய ம், நாற்கா ைய ம்,

த் விளக்ைக ம் ைவப்ேபாம்; அவர்

நம்மடத்தில் வ ம்ேபா அங்ேக தங்கலாம்

என்றாள். ௧௧ ஒ நாள் அவன் அங்ேக

வந் , அந்த அைறயிேல தங்கி, அங்ேக

ப த் க்ெகாண் ந்தான். ௧௨ அவன்

தன் ைடய ேவைலக்காரனாகிய

ேகயாசிைய ேநாக்கி: இந்தச் ேனமயாைள

அைழத் க்ெகாண் வா என்றான்;

அவைள அைழத் க்ெகாண் வந்தான்;

அவள் அவ க் ன்பாக நின்றாள்.

௧௩ அவன் ேகயாசிையப் பார்த் : இேதா,

இப்ப ப்பட்ட சகல கரிசைனேயா ம்

எங்கைள விசாரித் வ கிறாேய, உனக்

நான் என்ன ெசய்யேவண் ம் என் ம்

ராஜாவிடமாவ ேசனாதிபதியிடமாவ
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உனக்காக நான் ேபசேவண் ய காரியம்

உண்ேடாஎன் ம்அவைளக் ேகள்என்றான்.

அதற் அவள்: என் மக்களின் ந ேவ

நான் கமாகக் யி க்கிேறன் என்றாள்.

௧௪ அவ க் ச் ெசய்யேவண் ய

என்னெவன் ேகயாசிைய அவன்

ேகட்டதற் ; அவன், அவ க் க் ழந்ைத

இல்ைல, அவ ைடய கணவ ம் அதிக

வய ள்ளவன் என்றான். ௧௫ அப்ெபா

அவன்: அவைளக் ப்பி என்றான்;

அவைளக் ப்பிட்டேபா , அவள் வந்

வாசற்ப யிேல நின்றாள். ௧௬ அப்ெபா

அவன்: ஒ கர்ப்பகாலத்திட்டத்தில் ஒ

மகைன அைணத் க்ெகாண் ப்பாய்

என்றான். அதற் அவள்: இல்ைல,

ேதவ ைடய மனிதனாகிய என்

ஆண்டவேன, உம அ யா க் ெபாய்

ெசால்லேவண்டாம் என்றாள். ௧௭ அந்த

ெபண் கர்ப்பவதியாகி, எ சா தன்ேனாேட

ெசான்னப , ஒ கர்ப்பகாலத்திட்டத்தில்

ஒ மகைனப் ெபற்றாள். ௧௮ அந்த

மகன் வளர்ந்தான், ஒ நாள் அவன்

அ ப்ப க்கிறவர்களிடத்தி ந்த தன்

தகப்பனிடம் ேபாயி க் ம்ேபா , ௧௯ தன்

தகப்பைனப்பார்த் : என் தைலவ க்கிற ,

என் தைலவ க்கிற என்றான்;அப்ெபா

அவன் ேவைலக்காரனிடத்தில், இவைனஇவன்

தாயினிடத்தில் எ த் க்ெகாண் ேபாய்வி

என்றான். ௨0 அவைன எ த் , அவன்
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தாயினிடத்தில் ெகாண் ேபானேபா , அவன்

மத்தியானம்வைர அவள் ம யில் இ ந்

இறந் ேபானான். ௨௧ அப்ெபா அவள்

மா க் ஏற ப்ேபாய், அவைன ேதவ ைடய

மனிதனின் கட் ன்ேமல் ைவத் , அவன்

ைவக்கப்பட்டஅைறயின் கதைவப் ட் விட்

ேபாய், ௨௨தன் கணவனிடத்தில்ஆள்அ ப்பி:

நான் க்கிரமாக ேதவ ைடய மனிதன்

இ க் ம் இடம்வைர ேபாய்வ வதற் ;

ேவைலக்காரர்களில் ஒ வைன ம் ஒ

க ைதைய ம் எனக் அ ப்பேவண் ம்

என் ெசால்லச்ெசான்னாள். ௨௩அப்ெபா

அவன்: இ அமாவாைச ம் அல்ல ஓய்

நா ம்அல்லேவ; இன்ைறக் அவரிடத்திற்

ஏன் ேபாகேவண் ம் என் ேகட்கச்

ெசான்னான். அதற் அவள்: எல்லாம் சரிதான்,

நான் ேபாகேவண் யி க்கிற என்

ெசால் ய ப்பி, ௨௪க ைதயின்ேமல் ேசணம்

ைவத் ஏற , தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி:

இைத ஓட் க்ெகாண் ேபா; நான் உனக் ச்

ெசான்னால் ஒழய, ேபாகிற வழயில் எங் ம்

ஓட்டத்ைத நி த்தாேத என் ெசால் ப்

றப்பட் , ௨௫ கர்ேமல் மைலயி க்கிற

ேதவ ைடயமனிதனிடத்திற் ப் ேபானாள்;

ேதவ ைடய மனிதன் ரத்திேல அவைள

வரக்கண் , தன் ேவைலக்காரனாகிய

ேகயாசிையப் பார்த் : அேதா ேனமயாள்

வ கிறாள். ௨௬ அவ க் எதிர்ெகாண்

ஓ , கமாயி க்கிறாயா, உன் கணவன்
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கமாயி க்கிறானா, அந்தப் பிள்ைள

கமாயி க்கிறதா என் அவளிடத்தில் ேகள்

என்றான். அவள்: கம்தான் என் ெசால் ,

௨௭ மைலயில் இ க்கிற ேதவ ைடய

மனிதனிடத்தில் வந் ,அவ ைடயகாைலப்

பி த் க்ெகாண்டாள்; அப்ெபா

ேகயாசி அவைள விலக்கிவிட வந்தான்;

ேதவ ைடயமனிதன்:அவைளத்த க்காேத;

அவ ைடயஆத் மா க்கமாயி க்கிற ;

ெயேகாவா அைத எனக் அறவிக்காமல்

மைறத் ைவத்தார் என்றான். ௨௮அப்ெபா

அவள், என் ஆண்டவேன எனக் ஒ

மகன் ேவண் ம் என் நான் உம்மடத்தில்

ேகட்ேடனா? என்ைன ஏமாற்றேவண்டாம்

என் நான் ெசால்லவில்ைலயா என்றாள்.

௨௯ அப்ெபா அவன் ேகயாசிையப்

பார்த் : உன் பயணத்திற்கான உைடைய

அணிந் ெகாண் , என் த ைய உன்

ைகயில் பி த் க்ெகாண் ,வழயில் யாைரச்

சந்தித்தா ம்அவைனக் ேகள்வி ேகட்காம ம்,

உன்ைன ஒ வன் ேகள்வி ேகட்டா ம்

அவ க் பதில் ெசால்லாம ம் ேபாய், என்

த ையஅந்தச் சி வனின் கத்தின்ேமல்ைவ

என்றான். ௩0 சி வனின் தாேயா: நான் உம்ைம

வி வதில்ைல என் ெயேகாவாவின்

வைன ம்உம் ைடய வைன ம் ெகாண்

ெசால் கிேறன் என்றாள்; அப்ெபா அவன்

எ ந்தி ந் அவள் பின்ேன ேபானான். ௩௧

ேகயாசி அவர்க க் ன்ேன ேபாய்,
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அந்தத் த ையச் சி வனின் கத்தின்ேமல்

ைவத்தான்; ஆனா ம் சத்த ம் இல்ைல,

உணர்ச்சி ம் இல்ைல; ஆைகயால் அவன்

தி ம்பி அவ க் எதிர்ெகாண் வந் :

சி வன் கண் விழ க்கவில்ைல என்

அவ க் அறவித்தான். ௩௨ எ சா

ட் ற் ள் வந்தேபா , இேதா, இந்தச்

சி வன் அவ ைடய கட் ன்ேமல்

இறந் கிடந்தான். ௩௩உள்ேள ேபாய்த் தங்கள்

இ வ க் ம் பின்னாகஅவன் கதைவப் ட் ,

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ேவண் தல்ெசய் , ௩௪

அ கில்ேபாய், தன் வாய் சி வனின்

வாயின்ேம ம், தன் கண்கள் அவ ைடய

கண்களின்ேம ம், தன் உள்ளங்ைககள்

அவ ைடய உள்ளங்ைககளின்ேம ம்

ப ம்ப யாக அவன்ேமல் ப் றப்

ப த் க்ெகாண்டான்; அப்ெபா சி வனின்

உட ல் ஏற்பட்ட . ௩௫அவன் எ ந் ,

அைற ட் ல் இங் ம் அங் ம் உலாவி,

தி ம்ப ம் அ கில்ேபாய் அவன்ேமல்

ப் றப்ப த்தான்; அப்ெபா அந்தச்

சி வன் ஏ ைற ம்ம தன் கண்கைளத்

திறந்தான். ௩௬ அப்ெபா அவன்:

ேகயாசிையக் ப்பிட் , அந்தச் ேனமயாைள

அைழத் க்ெகாண் வா என்றான்; அவைள

அைழத் க்ெகாண் வந்தான்; அவள்

அவனிடத்தில் வந்தேபா ; அவன், உன்

மகைன எ த் க்ெகாண் ேபா என்றான்.

௩௭ அப்ெபா அவள் உள்ேள ேபாய்,
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அவ ைடயபாதத்திேலவி ந் , தைரவைர

பணிந் , தன் மகைன எ த் க்ெகாண்

ெவளிேய ேபானாள். ௩௮எ சா கில்கா க் த்

தி ம்பி வந்தான். ேதசத்திேல பஞ்சம்

உண்டான ; ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்தார்,

அவ க் ன்பாக உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்;

அவன் தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி:

ெபரிய பாைனைய அ ப்பிேல ைவத் த்

ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்தா க் க் ழ்

காய்ச் என்றான். ௩௯ஒ வன் ைரகைளப்

பற க்க ெவளியிேலேபாய், ஒ ெகாம்மட் க்

ெகா ையக் கண் , அதின் காய்கைள

ம நிைறய அ த் வந் , அைவகைள

அரிந் ழ்ப்பாைனயிேல ேபாட்டான்;

அ இன்னெதன் அவர்க க் த்

ெதரியாம ந்த . ௪0 சாப்பிட அைதக்

ட்டத்தா க் க் ெகா த்தார்கள்; அவர்கள்

அந்தக் ைழ எ த் ச் சாப்பி கிறேபா ,

அைதச் சாப்பிட யாமல்: ேதவ ைடய

மனிதேன, பாைனயில் விஷம் இ க்கிற

என் சத்தம ட்டார்கள். ௪௧ அப்ெபா

அவன், மாைவக் ெகாண் வரச்ெசால் ,

அைதப் பாைனயிேல ேபாட் , ட்டத்தார்

சாப்பி ம்ப அவர்க க் ெகா

என்றான்; அப் றம் பாைனயிேல விஷம்

இல்லாமல்ேபான . ௪௨ பின் பாகால்

ச ஷாவி ந் ஒ மனிதன்

ேதவ ைடய மனித க் தற்பலனான

வாற்ேகா ைமயின்இ ப அப்பங்கைள ம்
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கதிர்த்தட் கைள ம் ெகாண் வந்தான்;

அப்ெபா அவன்: ட்டத்தா க் ச்

சாப்பிடக்ெகா என்றான். ௪௩ அதற்

அவ ைடய ேவைலக்காரன்: இைத நான்

ேப க் ன்ைவப்ப எப்ப என்றான்.

அதற் அவன்: அைதக் ட்டத்தா க் ச்

சாப்பிடக்ெகா ; சாப்பிட்டப் பிற இன் ம்

தி ண்டாயி க் ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான். ௪௪ அப்ெபா

அவர்க க் ன்பாக அைத ைவத்தான்;

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

அவர்கள் சாப்பிட்ட மல்லாமல் தி ம்

இ ந்த .

௫

ரிய ராஜாவின் பைடத்தைலவனாகிய

நாகமான் என்பவன் தன் எஜமானிடத்தில்

ெபரியவ ம் மதிக்கத்தக்கவ மாக

இ ந்தான்; அவைனக்ெகாண் ெயேகாவா

ரியா க் ெவற்றையக் ெகா த்தார்; ம க ம்

பலசா யாகிய அவேனா ெதா ேநாயாளியாக

இ ந்தான். ௨ ரியாவி ந்

பைடகள் றப்பட் , இஸ்ரேவல்

ேதசத்தி ந் ஒ சி ெபண்ைணச்

சிைறபி த் க்ெகாண் வந்தி ந்தார்கள்;

அவள் நாகமானின் மைனவிக் ப்

பணிவிைட ெசய் ெகாண் ந்தாள்.

௩ அவள் தன் எஜமானிையப் பார்த் :

என் எஜமான் சமாரியாவி க்கிற

ர்க்கதரிசியினிடத்தில் ேபாவாரானால்

நலமாயி க் ம்; அவர் இவ ைடய
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ெதா ேநாைய க்கிவி வார் என்றாள். ௪

அப்ெபா நாகமான் ேபாய், இஸ்ரேவல்

ேதசத் ப் ெபண் ெசான்ன காரியங்கைளத்

தன் எஜமானிடத்தில் அறவித்தான். ௫

அப்ெபா ரியாவின் ராஜா: நல்ல

ேபாகலாம், இஸ்ரேவ ன் ராஜாவிற் க தம்

த கிேறன் என்றான்; அப்ப ேயஅவன் தன்

ைகயிேல பத் த்தாலந் ெவள்ளிைய ம்,

ஆறாயிரம் ேசக்கல் எைட ள்ள

ெபான்ைன ம், பத் மாற் உைடகைள ம்

எ த் க்ெகாண் ேபாய், ௬ இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவிடத்தில் அந்தக் க தத்ைதக்

ெகா த்தான். அதிேல: இந்தக் க தத்ைத

உம்மடத்தில் என் ஊழயக்காரனாகிய

நாகமான் ெகாண் வ வான்; ர் அவ ைடய

ெதா ேநாைய க்கிவிட அவைன

உம்மடத்தில் அ ப்பியி க்கிேறன் என்

எ தப்பட் ந்த . ௭ இஸ்ரேவ ன் ராஜா

அந்த க தத்ைத வாசித்தேபா , அவன்

தன் உைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் :

ஒ மனிதைன ெதா ேநாயி ந்

கப்ப த்தேவண் ம் என் , அவன்

என்னிடத்தில் க தம் அ ப் கிறதற் ,

ெகால்ல ம் உயிர்ப்பிக்க ம் நான் ேதவனா?

இவன் என்ைன விேராதிக்க வாய்ப்ைபத்

ேத கிறான் என்பைதச் சிந்தித் ப்பா ங்கள்

என்றான். ௮ இஸ்ரேவ ன் ராஜா

தன் உைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண்ட

ெசய்திைய ேதவ ைடய மனிதனாகிய
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எ சா ேகட்டேபா , அவன்: ர் உம் ைடய

உைடகைளஏன்கிழ த் க்ெகாள்ளேவண் ம்?

அவன் என்னிடத்தில் வந் ,

இஸ்ரேவ ேல ர்க்கதரிசி உண்ெடன்பைத

அற ந் ெகாள்ளட் ம் என் ராஜாவிற் ச்

ெசால் ய ப்பினான். ௯அப்ப ேய நாகமான்

தன் திைரகேளா ம் தன்இரதத்ேதா ம்வந்

எ சாவின் வாசற்ப யிேல நின்றான். ௧0

அப்ெபா எ சா: அவனிடத்தில் ஆள்

அ ப்பி, ேபாய், ேயார்தானில் ஏ ைற

ழ்கி எ ;அப்ெபா உன் ச ரம் திதாகி,

த்தமாவாய் என் ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௧

அதற் நாகமான் க ங்ேகாபம்ெகாண் ,

றப்பட் ப்ேபாய்: அவன் ெவளிேய வந் , தன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதத்

ெதா , தன் ைகயினால் அந்த இடத்ைதத்

தடவி ெதா ேநாைய க்கிவி வான் என்

எனக் ள் நிைனத்தி ந்ேதன். ௧௨ நான்

ழ்கிச் த்தமாகிறதற் இஸ்ரேவ ன்

தண் ர்கள் எல்லாவற்ைறப்பார்க்கி ம்

தமஸ் வின் நதிகளாகிய ஆப்னா ம்

பர்பா ம் நல்லதல்லேவா என் ெசால் ,

ேகாபத்ேதாேட தி ம்பிப்ேபானான். ௧௩

அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள் அ கில்

வந் , அவைன ேநாக்கி: தகப்பேன, அந்தத்

ர்க்கதரிசி ஒ ெபரிய காரியத்ைதச் ெசய்யச்

ெசால் யி ந்தால் அைத ர் ெசய் ர்

அல்லவா? ழ்கி எ ம், அப்ெபா

த்தமா ர் என் அவர் உம்ேமாேட
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ெசால் ம்ேபா , அைதச் ெசய்யேவண் ய

எத்தைனஅதிகம் என் ெசான்னார்கள். ௧௪

அப்ெபா அவன் இறங்கி, ேதவ ைடய

மனிதனின்வார்த்ைதயின்ப ேய ேயார்தானில்

ஏ ைற கினேபா , அவ ைடய ச ரம்

ஒ சி பிள்ைளயின் ச ரத்ைதப்ேபால

திதாகி, அவன் த்தமானான். ௧௫

அப்ெபா அவன் தன் ட்டத்ேதா

ேதவ ைடய மனிதனிடத்திற் த்

தி ம்பிவந் , அவ க் ன்பாக நின் :

இேதா, இஸ்ரேவ க்கிற ேதவைனத்தவிர

மெயங் ம் ேவேற ேதவன் இல்ைல

என்பைத அற ந்ேதன்; இப்ேபா ம் உம

அ ேய ைடயைகயி ந் ஒ காணிக்ைக

வாங்கிக்ெகாள்ளேவண் ம் என்றான். ௧௬

அதற் அவன்: நான் வாங் கிறதில்ைல என்

ெயேகாவா க் ன்பாக அவ ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன்

என்றான்; வாங்கேவண் ம் என்

அவைன வற் த்தி ம் ம த் விட்டான்.

௧௭ அப்ெபா நாகமான்: ஆனா ம்

இரண் ேகாேவ க ைதகள் மக்கத்தக்க

இரண் ெபாதி மண் உம அ ேய க் க்

கட்டைளயிடேவண் ம்; உம அ ேயன்

இனிக் கர்த்த க்ேக அல்லாமல், அந்நிய

ேதவர்க க் ச் சர்வாங்க தகனத்ைத ம்

ப ைய ம் ெச த் வதில்ைல. ௧௮

ஒ காரியத்ைதேய ெயேகாவா உம

அ ேய க் மன்னிப்பாராக; என்
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எஜமான் பணிந் ெகாள்ள ரிம்ேமான்

ேகாவி க் ள் பிரேவசிக் ம்ேபா , நான்

அவ க் உதவி ெசய் ரிம்ேமான் ேகாவி ேல

பணியேவண் யதாயி க் ம்; இப்ப ரிம்ேமான்

ேகாவி ல் நான் பணியேவண் ய இந்தக்

காரியத்ைதக் ெயேகாவா உம அ ேய க்

மன்னிப்பாராகஎன்றான். ௧௯அதற் அவன்:

சமாதானத்ேதாேட ேபா என்றான்; இவன்

றப்பட் க் ெகாஞ்ச ரம் ேபானேபா . ௨0

ேதவ ைடய மனிதனாகிய எ சாவின்

ேவைலக்காரன் ேகயாசி என்பவன், அந்தச்

ரியனாகியநாகமான்ெகாண் வந்தைதஎன்

எஜமான் அவ ைடய ைகயி ந்

வாங்காமல் அவைன விட் விட்டார்;

நான் அவன் பின்ேன ஓ , அவ ைடய

ைகயி ந் ஏதாகி ம்வாங் ேவன்என்

ெயேகாவா ைடய வன்ேமல்ஆைணயிட் ,

௨௧ நாகமாைனப் பின்ெதாடர்ந்தான்; அவன்

தன் பிறேக ஓ வ கிறைத நாகமான்

கண்டேபா ,அவ க் எதிர்ெகாண் ேபாக

இரதத்தி ந் தித் : கெசய்தியா என்

ேகட்டான். ௨௨அதற் அவன்: கெசய்திதான்;

ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்தாரில்

இரண் வா பர்கள் இப்ெபா தான்

எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத்தி ந்

என்னிடத்தில் வந்தார்கள்; அவர்க க்

ஒ தாலந் ெவள்ளிைய ம், இரண்

மாற் உைடகைள ம் தரேவண் ம் என்

ேகட்க, என் எஜமான் என்ைனஅ ப்பினார்
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என்றான். ௨௩அதற் நாகமான்: தய ெசய் ,

இரண் தாலந்ைத வாங்கிக்ெகாள் என்

ெசால் , அவைன வற் த்தி, இரண்

தாலந் ெவள்ளிைய இரண் ைபகளில்

இரண் மாற் உைடகேளாேட கட் ,

அவ க் ன்பாகச் மந் ேபாக, தன்

ேவைலக்காரர்களான இரண் ேபர்ேமல்

ைவத்தான். ௨௪அவன் ேமடான இடத்திற்

வந்தேபா , அவன் அைத அவர்கள்

ைகயி ந் வாங்கி, ட் ேலைவத் , அந்த

மனிதர்கைள அ ப்பிவிட்டான்; அவர்கள்

ேபாய்விட்டார்கள். ௨௫ பின் அவன்

உள்ேளேபாய்த் தன் எஜமா க் ன்பாக

நின்றான்; ேகயாசிேய, எங்ேகயி ந் வந்தாய்

என் எ சாஅவைனக் ேகட்டதற் , அவன்:

உம அ யான் எங் ம் ேபாகவில்ைல

என்றான். ௨௬ அப்ெபா அவன்

இவைனப்பார்த் : அந்த மனிதன் உனக்

எதிர்ெகாண் வரத் தன் இரதத்தி ந்

இறங்கித் தி ம் கிறேபா என் மனம்

உன் டன் டச் ெசல்லவில்ைலயா?

பணத்ைத வாங் கிறதற் ம்,

உைடகைள ம் ஒ வத்ேதாப் கைள ம்

திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம்

ஆ மா கைள ம் ேவைலக்காரர்கைள ம்

ேவைலக்காரிகைள ம்வாங் கிறதற் ம்இ

காலமா? ௨௭ ஆைகயால் நாகமானின்

ெதா ேநாய் உன்ைன ம்உன் சந்ததியாைர ம்

என்ைறக் ம் பி த்தி க் ம் என்றான்; உடேன
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அவன் உைறந்த மைழயின் நிறமான

ெதா ேநாயாளியாகி, அவைனவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபானான்.

௬

ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்தார் எ சாைவ

ேநாக்கி: இேதா, நாங்கள் உம் டன்

யி க்கிற இந்த இடம் எங்க க்

ெந க்கமாக இ க்கிற . ௨ நாங்கள்

ேயார்தான்வைர ெசன் அவ்விடத்தில்

ஒவ்ெவா வர் ஒவ்ெவா மரத்ைத ெவட் ,

யி க்கஅங்ேக எங்க க் ஒ இடத்ைத

உண்டாக் ேவாம் என்றார்கள். அதற் அவன்:

ேபாங்கள் என்றான். ௩அவர்களில் ஒ வன்:

ர் தய ெசய் உம அ யார்களாகிய

எங்க டன்வரேவண் ம் என்றான்.அதற்

அவன்: நான் வ கிேறன் என் ெசால் , ௪

அவர்கேளாேட டப் ேபானான்; அவர்கள்

ேயார்தான் நதிய கில் வந்தேபா மரங்கைள

ெவட் னார்கள். ௫ ஒ வன் ஒ மரத்ைத

ெவட் ழ்த் ம்ேபா ேகாடரி தண் ரில்

வி ந்த ; அவன்: ஐேயா என்ஆண்டவேன,

அ இரவலாக வாங்கப்பட்டேத என்

சத்தம ட்டான். ௬ ேதவ ைடயமனிதன்அ

எங்ேக வி ந்த என் ேகட்டான்; அவன்

அந்த இடத்ைதக் காண்பித்தேபா , ஒ

கிைளைய ெவட் , அைத அங்ேக எற ந் ,

அந்த இ ம்ைப மதக்கச் ெசய் , ௭ அைத

எ த் க்ெகாள் என்றான்;அப்ப ேயஅவன்

தன்ைகைய ட் அைதஎ த் க்ெகாண்டான்.

௮ அக்காலத்தில் ரியாவின் ராஜா
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இஸ்ரேவ க் விேராதமாக ேபார்ெசய் ,

இந்த இந்த இடத்திேல பாளயமறங் ேவன்

என் தன் ேவைலக்காரர்கேளா

ஆேலாசைனெசய்தான். ௯ ஆகி ம்

ேதவ ைடய மனிதன் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவினிடத்தில் ஆள் அ ப்பி: இன்ன

இடத்திற் ப் ேபாகாதப எச்சரிக்ைகயாயி ம்;

ரியர்கள் அங்ேக வ வார்கள் என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௧0 அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ராஜா ேதவ ைடய மனிதன்

தன்ைனஎச்சரித் , தனக் க் ற த் ச்ெசான்ன

இடத்திற் மனிதர்கைள அ ப்பிப்பார்த்

எச்சரிக்ைகயாயி ந் , இப்ப அேநக ைற

தன்ைனக் காத் க்ெகாண்டான். ௧௧ இந்தக்

காரியத்தால் ரிய ராஜாவின் இ தயம் ழம்பி,

அவன் தன் இரா வ அதிகாரிகைள

அைழத் : நம் ைடயவர்களில்இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவிற் உளவாளியாக இ க்கிறவன் யார்

என் ங்கள் எனக் அறவிக்கமாட் ர்களா

என் ேகட்டான். ௧௨ அப்ெபா

அவ ைடய அதிகாரிகளில் ஒ வன்:

அப்ப யில்ைல;என்எஜமானாகிய ராஜாேவ,

ர் உம் ைடய ப க்ைகயைறயிேல ேப கிற

வார்த்ைதகைள ம் இஸ்ரேவ க்கிற

ர்க்கதரிசியாகிய எ சா இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவிற் அறவிப்பான் என்றான். ௧௩

அப்ெபா அவன்: நான் மனிதர்கைள

அ ப்பி அவைனப் பி க் ம்ப , ங்கள்

ேபாய் அவன் எங்ேக இ க்கிறான்
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என் பா ங்கள் என்றான்; அவன்

ேதாத்தானில் இ க்கிறான் என் அவ க்

அறவிக்கப்பட்ட . ௧௪அப்ெபா அவன்

அங்ேக திைரகைள ம் இரதங்கைள ம்

பலத்த இரா வத்ைத ம் அ ப்பினான்;

அவர்கள் இரவிேல வந் பட்டணத்ைத

ழ்ந் ெகாண்டார்கள். ௧௫ ேதவ ைடய

மனிதனின் ேவைலக்காரன் அதிகாைலயில்

எ ந் ெவளிேய றப்ப ம்ேபா , இேதா,

இரா வ ம் திைரக ம் இரதங்க ம்

பட்டணத்ைதச் ழ்ந் ெகாண் க்கக்

கண்டான்; அப்ெபா ேவைலக்காரன்

அவைன ேநாக்கி: ஐேயா, என் ஆண்டவேன,

என்னெசய்ேவாம் என்றான். ௧௬ அதற்

அவன்: பயப்படாேத; அவர்கேளா

இ க்கிறவர்கைளவிட நம்ேமா

இ க்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான். ௧௭

அப்ெபா எ சா விண்ணப்பம்ெசய் :

ெயேகாவாேவ, இவன் பார்க் ம்ப

இவ ைடய கண்கைளத் திறந்த ம்

என்றான்; உடேன ெயேகாவா அந்த

ேவைலக்கார ைடயகண்கைளத் திறந்தார்;

இேதா, எ சாைவச் ற்ற ம்அக்கினிமயமான

திைரகளா ம் இரதங்களா ம் அந்த

மைல நிைறந்தி க்கிறைத அவன்

கண்டான். ௧௮ அவர்கள் அவனிடத்தில்

வ ம்ேபா , எ சா ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம்ெசய் : இந்த மக்க க் க்

கண்மயக்கம் உண்டா ம்ப ச் ெசய் ம்
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என்றான்; எ சா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய

அவர்க க் க் கண்மயக்கம் உண்டாகச்

ெசய்தார். ௧௯அப்ெபா எ சாஅவர்கைள

ேநாக்கி: இ வழ அல்ல; இ பட்டண ம்

அல்ல; என் பின்ேன வா ங்கள்; ங்கள்

ேத கிற மனிதனிடத்திற் நான் உங்கைள

வழநடத் ேவன் என் ெசால் , அவர்கைளச்

சமாரியா க் அைழத் க் ெகாண் ேபானான்.

௨0 அவர்கள் சமாரியாவிற் வந்தேபா ,

எ சா: ெயேகாவாேவ, இவர்கள் பார்க் ம்ப

இவர்க ைடய கண்கைளத் திறந்த ம்

என்றான்; பார்க் ம்ப க் ெயேகாவா

அவர்க ைடயகண்கைளத் திறக் ம்ேபா ,

இேதா, இவர்கள் சமாரியாவின் ந ேவ

இ ந்தார்கள். ௨௧ இஸ்ரேவ ன் ராஜா

அவர்கைளக் கண்டேபா , எ சாைவப்

பார்த் : என் தகப்பேன, நான் அவர்கைள

ெவட் ப்ேபாடலாமா என் ேகட்டான். ௨௨

அதற் அவன்: ர் ெவட்டேவண்டாம்; ர்

உம் ைடய பட்டயத்தா ம், உம் ைடய

வில் னா ம் சிைறபி த்தவர்கைள

ெவட் கி ேரா? இவர்கள் சாப்பிட் க் த் ,

தங்கள் எஜமானிடத்திற் ப் ேபா ம்ப ,

அப்ப ம் தண் ம்அவர்க க் ன்பாக

ைவ ம் என்றான். ௨௩ அப்ெபா

அவர்க க் ப் ெபரிய வி ந் ெசய் ,

அவர்கள் சாப்பிட் க் த்தபின் ,அவர்கைள

அ ப்பிவிட்டான்; அவர்கள் தங்க ைடய

ஆண்டவனிடத்திற் ப் ேபாய்விட்டார்கள்;
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ரியர்களின் பைடகள் இஸ்ரேவல்

ேதசத்திேல அதற் ப் பிற வரவில்ைல. ௨௪

இதற் ப்பின் ரியாவின் ராஜாவாகிய

ெபனாதாத் தன் இரா வத்ைதெயல்லாம்

ட் க்ெகாண் வந் சமாரியாைவ

ற் ைகயிட்டான். ௨௫ அதனால்

சமாரியாவிேல ெகா ய பஞ்சம் ஏற்பட்ட ;

ஒ க ைதயின் தைல எண்ப

ெவள்ளிக்கா க் ம், றாக்க க் ப்

ேபா கிற காற்ப பய ஐந்

ெவள்ளிக்கா க் ம்விற்கப்ப ம்வைரஅைத

ற் ைகயிட்டார்கள். ௨௬இஸ்ரேவ ன் ராஜா

மதி ன்ேமல் நடந் ேபா ம்ேபா , ஒ ெபண்

அவைனப்பார்த் க் ப்பிட் , ராஜாவாகிய

என் ஆண்டவேன, உதவி ெசய் ம் என்றாள்.

௨௭ அதற் அவன்: ெயேகாவா உனக்

உதவி ெசய்யாதி ந்தால் நான் எதி ந்

எ த் உனக் உதவி ெசய்ய ம்?

களஞ்சியத்தி ந்தா, ஆைலயி ந்தா

என் ெசால் , ௨௮ ராஜா ேம ம்அவைளப்

பார்த் : உனக் என்னேவண் ம் என்

ேகட்டான். அதற் அவள்: இந்தப் ெபண்

என்ைனேநாக்கி: உன் மகைனத் தா, அவைன

இன் சாப்பி ேவாம்; நாைளக் என் மகைனச்

சாப்பி ேவாம் என்றாள். ௨௯அப்ப ேயஎன்

மகைன ேவகைவத் ச் சாப்பிட்ேடாம்;

ம நாளில் நான் இவைள ேநாக்கி: நாம் உன்

மகைனச் சாப்பிட அவைனத் தா என்ேறன்;

அவள்தன்மகைனஒளித் ைவத் விட்டாள்
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என்றாள். ௩0 அந்தப் ெபண்ணின்

வார்த்ைதகைள ராஜா ேகட்ட டேன,

மதி ன்ேமல் நடந் ேபாகிற அவன் தன்

உைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண்டான்;

அவன் உள்ேள சணல் ஆைடைய

அணிந்தி க்கிறைத மக்கள் கண்டார்கள். ௩௧

அவன்: சாப்பாத்தின் மகனாகிய எ சாவின்

தைல இன்ைறக் அவன்ேமல் இ ந்தால்,

ேதவன் அதற் ச் சரியாக ம் அதற்

அதிகமாக ம் எனக் ச் ெசய்யக்கடவர்

என் ெசான்னான். ௩௨ எ சா தன் ட் ல்

உட்கார்ந்தி ந்தான்; ப்பர்க ம்அவேனா

உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.அப்ெபா ராஜா: ஒ

மனிதைனத் தனக் ன்ேனஅ ப்பினான்;

இந்த ஆள் எ சாவினிடத்திற்

வ வதற் ன்ேன,அவன்அந்த ப்பர்கைள

ேநாக்கி: என் தைலைய ெவட்ட, அந்தக்

ெகாைலபாதக ைடய மகன் ஆள்

அ ப்பினான்; பார்த் ர்களா? அந்த ஆள்

வ ம்ேபா , ங்கள் அவைன உள்ேள

வரவிடாமல் கதைவப் ட் ப்ேபா ங்கள்;

அவ க் ப் பின்னாக அவ ைடய

எஜமானின் கா ன் சத்தம் ேகட்கிற

அல்லவா என்றான். ௩௩ அவர்கேளாேட

அவன் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

அந்த ஆள் அவனிடத்தில் வந் : இேதா,

இந்தப் ெபால்லாப் ெயேகாவாவால்

உண்டான ; நான்இனிக் ெயேகாவா க்காக
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ஏன் காத்தி க்கேவண் ம் என் ராஜா

ெசால் கிறார் என்றான்.

௭

அப்ெபா எ சா: ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள்: நாைள இந்த

ேநரத்தில் சமாரியாவின் வாச ேல எட் ப்ப

அள ள்ளஒ மரக்கால் ேகா ைமமா ஒ

ேசக்க க் ம், பதினா ப அள ள்ள

இரண் மரக்கால் வாற்ேகா ைம ஒ

ேசக்க க் ம் விற்கப்ப ம் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான். ௨

அப்ெபா ராஜாவிற் க் ைக ெகா த்

உதவி ெசய்கிற அதிகாரி ஒ வன்

ேதவ ைடய மனித க் ம ெமாழயாக:

இேதா, ெயேகாவா வானத்திேல மத கைள

உண்டாக்கினா ம் இப்ப நடக் மா

என்றான். அதற் அவன்: உன் ைடய

கண்களினாேலஅைதக் காண்பாய்; ஆனா ம்

அதிேல சாப்பிடமாட்டாய் என்றான். ௩

ெதா ேநாயாளிகளான நான் ேபர்

பட்டணத்தின் ைழவாயி ல் இ ந்தார்கள்;

அவர்கள் ஒ வைர ஒ வர் ேநாக்கி: நாம்

இங்ேக இ ந் ஏன் சாக ேவண் ம்? ௪

பட்டணத்திற் ள் ேபாேவாெமன்றா ம்

பட்டணத்தில் பஞ்சம் உண்டாயி க்கிறதால்

அங்ேக சாேவாம்; நாம் இங்ேக இ ந்தா ம்

சாேவாம்;ஆைகயால் இப்ெபா ரிய ைடய

இரா வத்திற் ப் ேபாேவாம் வா ங்கள்;

அவர்கள் நம்ைம உயிேராேட ைவத்தால்

பிைழக்கிேறாம்; நம்ைமக் ெகான்றால்



2 இராஜாக்கள் 1566

சாகிேறாம் என் ெசால் , ௫ ரிய ைடய

இரா வத்திற் ப் ேபாக இரவிேல

எ ந்தி ந் , ரிய ைடய காம ற் அ கில்

வந்தார்கள்; அங்ேக ஒ வ ம ல்ைல. ௬

ஆண்டவர் ரியர்களின் இரா வத்திற்

இரதங்களின் இைரச்சைல ம், திைரகளின்

இைரச்சைல ம், மகா இரா வத்தின்

இைரச்சைல ம் ேகட்கச் ெசய்ததால், அவர்கள்

ஒ வைர ஒ வர் ேநாக்கி: இேதா, நமக்

எதிராகப் ேபா க் வர, இஸ்ரேவ ன் ராஜா

ஏத்தியரின் ராஜாக்கைள ம் எகிப்தியரின்

ராஜாக்கைள ம் க் அமர்த்தினான் என்

ெசால் , ௭இரவிேலஎ ந்தி ந் ஓ ப்ேபாய்,

தங்கள் டாரங்கைள ம், திைரகைள ம்,

க ைதகைள ம், காைம ம் அைவகள்

இ ந்த விதமாகேவ விட் விட் , தங்கள்

உயிர் தப்ப ஓ ப்ேபானார்கள். ௮ அந்தத்

ெதா ேநாயாளிகள், காம ன் அ கில்

வந்தேபா , ஒ டாரத்திற் ள் ைழந்

சாப்பிட் க் த் , அதி ந்த

ெவள்ளிைய ம், ெபான்ைன ம்,

ஆைடகைள ம் எ த் க்ெகாண் ேபாய்

ஒளித் ைவத் , தி ம்பிவந் , ேவெறா

டாரத்திற் ள் ைழந் , அதி ந் ம்

அப்ப ேய எ த் க்ெகாண் ேபாய்

ஒளித் ைவத் , ௯ பின் அவர்கள்

ஒ வைர ஒ வர் ேநாக்கி: நாம் ெசய்கிற

நியாயமல்ல, இந்நாள் நற்ெசய்தி அறவிக் ம்

நாள்; நாம் ம னமாயி ந் , ெபா
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வி ம்வைர காத்தி ந்தால் ற்றம் நம்ேமல்

ம ம்; இப்ேபா ம் நாம் ேபாய் ராஜாவின்

அரண்மைனயில் உள்ளவர்க க் இைத

அறவிப்ேபாம் வா ங்கள் என்றார்கள். ௧0

அப்ப ேயஅவர்கள் வந் , பட்டணத் வாசல்

காவலாளைனேநாக்கிக் ப்பிட் : நாங்கள்

ரியர்களின் காம ற் ப் ேபாய்வந்ேதாம்;

அங்ேகஒ வ ம்இல்ைல, ஒ மனித ைடய

சத்த ம் இல்ைல, கட் யி க்கிற திைரக ம்,

க ைதக ம், டாரங்க ம் இ ந்த

விதமாகேவஇ க்கிற என் அவர்க க் ச்

ெசான்னார்கள். ௧௧ அப்ெபா அவன்

வாசல்காக்கிற மற்றவர்கைளக் ப்பிட்டான்;

அவர்கள் உள்ேள ேபாய் ராஜாவின்

அரண்மைனயில் உள்ளவர்க க் அைத

அறவித்தார்கள். ௧௨ அப்ெபா இராஜா

இரவில் எ ந் , தன் ேவைலக்காரர்கைள

ேநாக்கி: ரியர்கள் நமக் ச் ெசய்கிற காரியத்ைத

உங்க க் த் ெதரியப்ப த் கிேறன்;

நாம் பட் னியாயி க்கிேறாம் என்

அவர்கள் அறவார்கள்; ஆைகயால் நாம்

பட்டணத்தி ந் றப்பட் ப்ேபானால்

நம்ைம உயிேராேட பி த் க்ெகாண்

பட்டணத்திற் ள் பிரேவசிக்கலாம்

என் எண்ணி, அவர்கள் காைம

விட் ப் றப்பட் ெவளியில்

ஒளிந் ெகாண் க்கிறார்கள்என்றான். ௧௩

அவ ைடய ேவைலக்காரர்களில் ஒ வன்

ம ெமாழயாக: இங்ேக தியான திைரகளில்
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ஐந் திைரகைளக்ெகாண் ேபாகஉத்திர

ெகா ம்; இேதா, இங்ேக இஸ்ரேவ ன் சகல

ம தியி ம், இறந் ேபான இஸ்ரேவ ன்

அைனத் ட்டத்தி ம்,அைவகள்மாத்திரம்

தியாக இ க்கிற ; அைவகைள நாம்

அ ப்பிப்பார்ப்ேபாம் என்றான். ௧௪

அப்ப ேய இரண் இரதக் திைரகைளக்

ெகாண் வந்தார்கள்; ராஜா ேபாய்வா ங்கள்

என் ெசால் , ரியர்களின் இரா வத்ைதப்

பின்ெதாடர்ந் ேபா ம்ப அ ப்பினான். ௧௫

அவர்கள் ேயார்தான்வைர அவர்கைளப்

பின்ெதாடர்ந் ேபானார்கள்; ரியர்கள்

அவசரமாக ஓ ம்ேபா , அவர்கள்

எற ந் ேபாட்ட உைடக ம் ெபா ட்க ம்

வழ வ ம் நிைறந்தி ந்த ;

அ ப்பப்பட்டவர்கள் தி ம்பிவந்

ராஜாவிற் அைத அறவித்தார்கள். ௧௬

அப்ெபா மக்கள் றப்பட் , ரியர்களின்

காைமக் ெகாள்ைளயிட்டார்கள்;

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய,

எட் ப்ப அள ள்ள ஒ மரக்கால்

ேகா ைமமா ஒ ேசக்க க் ம், பதினா ப

அள ள்ளஇரண் மரக்கால் வாற்ேகா ைம

ஒ ேசக்க க் ம் விற்கப்பட்ட . ௧௭ ராஜா

தனக் க் ைக ெகா த் உதவி ெசய்கிற

அதிகாரிைய பட்டணத்தின் ைழவாயி ல்

கண்காணிக்கக் கட்டைளயிட் ந்தான்;

பட்டணத்தின் ைழவாயி ேல மக்கள்

அவைன ெந க்கி ம தித்ததாேல,
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ராஜா ேதவ ைடய மனிதனிடத்தில்

வந்தேபா ெசால் யி ந்தப ேய அவன்

இறந் ேபானான். ௧௮பதினா ப அள ள்ள

இரண் மரக்கால் வாற்ேகா ைம ஒ

ேசக்க க் ம், எட் ப்ப அள ள்ள

ஒ மரக்கால் ேகா ைமமா ஒ ேசக்க க் ம்,

நாைளஇந்ேநரத்திேல சமாரியா பட்டணத்தின்

ைழவாயி ல்விற் ம் என் ேதவ ைடய

மனிதன் ராஜாேவாேட ெசான்னப ேய நடந்த .

௧௯ அதற் அந்த அதிகாரி ேதவ ைடய

மனித க் ம ெமாழயாக: இேதா, ெயேகாவா

வானத்திேலமத கைளஉண்டாக்கினா ம்,

இந்த வார்த்ைதயின்ப நடக் மா என்

ெசால்ல; இவன், இேதா, உன் ைடய

கண்களினாேலஅைதக் காண்பாய்,ஆனா ம்

அதிேல சாப்பிடமாட்டாய் என்றாேன. ௨0

அப்ப ேயஅவ க் நடந்த ; பட்டணத்தின்

ைழவாயி ேல மக்கள் அவைன ெந க்கி

ம தித்ததினாேலஅவன்இறந் ேபானான்.

௮

எ சா தான் உயிேரா எ ப்பின

சி வனின் தாைய ேநாக்கி: உன்

ம்பத்தாேரா எ ந் றப்பட் ப்ேபாய்

எங்ேகயாவ ேபாய் தங்கியி ; ெயேகாவா

பஞ்சத்ைத வரச்ெசய்வார்; அ ஏ வ டங்கள்

ேதசத்தில் இ க் ம் என் ெசால் யி ந்தான்.

௨ அந்தப் ெபண் எ ந் , ேதவ ைடய

மனிதன் ெசான்னவார்த்ைதயின்ப ேய ெசய் ,

தன் ம்பத்தாேரா டப் றப்பட் ,

ெப ஸ்தரின் ேதசத்திற் ப்ேபாய்,
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ஏ வ டங்கள் யி ந்தாள். ௩

ஏ வ டங்கள் ெசன்றபின் , அவள்

ெப ஸ்தரின் ேதசத்ைதவிட் த்

தி ம்பவந் , தன் ட் க்காக ம் தன்

வய க்காக ம் ராஜாவினிடத்தில்

ைறயி வதற்காகப் ேபானாள். ௪

அந்ேநரத்தில் ராஜா, ேதவ ைடயமனிதனின்

ேவைலக்காரனாயி ந்த ேகயாசி டேன ேபசி:

எ சா ெசய்த அதிசயங்கைளெயல்லாம்

எனக் விவரமாகச் ெசால் என்றான்.

௫ இறந் ேபானவைன உயிேரா

எ ப்பினார் என்பைத அவன் ராஜாவிற் ச்

ெசால் கிறேபா , இேதா, அவன் உயிேரா

எ ப்பின சி வனின் தாயாகியஅந்தப் ெபண்

வந் , தன் ட் க்காக ம் தன் வய க்காக ம்

ராஜாவிடம் ைறயிட்டாள்; அப்ெபா

ேகயாசி: ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன,

இவள்தான் அந்த ெபண்; எ சா உயிேரா

எ ப்பின இவ ைடய மகன் இவன்தான்

என்றான். ௬ ராஜா அந்த ெபண்ைணக்

ேகட்டதற் , அவள்: அைத அவ க்

விவரமாகச் ெசான்னாள்; அப்ெபா

ராஜா அவ க்காக ஒ அதிகாரிைய

நியம த் , அவ க் ரிய எல்லாவற்ைற ம்,

அவள் ேதசத்ைதவிட் ப் ேபான நாள் தல்

இ வைரக் ம் உண்டான அந்த வய ன்

வ மானம் அைனத்ைத ம் அவ க் க்

கிைடக்கச் ெசய் என்றான். ௭ ரியாவின்

ராஜாவாகிய ெபனாதாத் வியாதியாயி ந்தான்;
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எ சா தமஸ் க் வந்தான்; ேதவ ைடய

மனிதன் இவ்விடத்திற் வந்தி க்கிறான்

என் அவ க் அறவிக்கப்பட்டேபா . ௮

ராஜா ஆசேகைல ேநாக்கி: உன் ைகயிேல

காணிக்ைகைய எ த் க்ெகாண் ,

ேதவ ைடயமனித க் எதிர்ெகாண் ேபாய்,

நான் இந்த வியாதி கமாகிப் பிைழப்ேபனா

என் அவைனக் ெகாண் கர்த்தரிடத்தில்

விசாரிக்கச் ெசான்னான். ௯ ஆசேகல்

தமஸ் வின் சகல உச்சிதங்களி ம்

நாற்ப ஒட்டகங்களின் ைமயான

காணிக்ைகைய எ த் க்ெகாண் ,

அவ க் எதிர்ெகாண் ேபாய், அவ க்

ன்பாக நின் , ரியாவின் ராஜாவாகிய

ெபனாதாத் என் ம் உம் ைடய மகன்

என்ைன உம்மடத்திற் அ ப்பி, இந்த

வியாதி கமாகிப் பிைழப்ேபனா என்

ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். ௧0 எ சா

அவைனேநாக்கி: ேபாய், வியாதி கமாகிப்

பிைழப் ர் என் அவ க் ச் ெசால்;

ஆனா ம்அவன் சாகேவ சாவான் என்பைதக்

ெயேகாவா எனக் க் காண்பித்தார்

என்றான். ௧௧ பின் ேதவ ைடய

மனிதன்: தன் கத்ைதத் தி ப்பாமல்

அவன் ச த் ப்ேபா ம்வைர அவைனப்

பார்த் க்ெகாண்ேட அ தான். ௧௨

அப்ெபா ஆசேகல்: என் ஆண்டவேன,

ஏன் அ கி ர் என் ேகட்டான். அதற்

அவன்: இஸ்ரேவல் மக்க க் ச் ெசய் ம்
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ங்ைக நான் அற ந்தி க்கிறப யால்

அ கிேறன்; அவர்க ைடய ேகாட்ைடகைள

அக்கினிக் இைரயாக்கி, அவர்க ைடய

வா பர்கைளப் பட்டயத்தால் ெகான் ,

அவர்க ைடய ழந்ைதகைளத் தைரேயாேட

ேமாதி, அவர்க ைடய கர்ப்பவதிகளின்

வயிற்ைறக் கிழ த் ப்ேபா வாய் என்றான். ௧௩

அப்ெபா ஆசேகல், இத்தைன ெபரிய

காரியத்ைதச் ெசய்வதற் நாையப்ேபால

இ க்கிற உம அ யான் எம்மாத்திரம்

என்றான். அதற் எ சா: ரியாவின்ேமல்

ராஜாவாவாய் என்பைதக் ெயேகாவா

எனக் த் ெதரிவித்தார் என்றான். ௧௪ இவன்

எ சாைவவிட் ப் றப்பட் , தன்

எஜமானிடத்திற் வந்தேபா ,அவன்: எ சா

உனக் என்ன ெசான்னான் என் ேகட்டதற் ;

இவன், ர் இந்த வியாதி கமாகிப் பிைழப் ர்

என் எனக் ச் ெசான்னான் என் ெசால் ,

௧௫ ம நாளிேல ஒ ச க்காளத்ைத

எ த் , தண் ரிேல ேதாய்த் அவ ைடய

கத்தின்ேமல் விரித்தான்; அதனால் அவன்

இறந் ேபானான்; ஆசேகல் அவ க் ப்

பதிலாக ராஜாவானான். ௧௬ இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகியஆகாபின் மகன் ேயாரா ைடய

ஐந்தாம் வ டஆட்சியில், ேயாசபாத் தாவிேல

இன் ம் ராஜாவாக இ க் ம்ேபா ,

ேயாசபாத்தின் மகனாகிய ேயாராம் என் ம்

தாவின் ராஜாஆட்சிெசய்யத் வங்கினான்.

௧௭அவன் ராஜாவாகிறேபா ப்பத்திரண்



2 இராஜாக்கள் 1573

வயதாயி ந் , எட் வ டங்கள்எ சேலம ல்

ஆட்சிெசய்தான். ௧௮ அவன் இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் வழயிேல நடந் , ஆகாபின்

ட்டார் ெசய்த ேபாலச் ெசய்தான்;ஆகாபின்

மகள் அவ க் மைனவியாயி ந்தாள்;

அவன் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். ௧௯

ெயேகாவா: உன் மகன்க க் ள்ேள எந்நா ம்

ஒ விளக்ைகஉனக் க் கட்டைளயி ேவன்

என் தம் ைடய தாசனாகிய தா க் ச்

ெசான்னப ேய,அவனிம த்தம்அவர் தாைவ

ற்ற ம்அழ க்கவில்ைல. ௨0அவ ைடய

நாட்களில் தா ைடயஆ ைகயின் ழ ந்த

ஏேதாமயர்கள் கலகம்ெசய் , தங்க க் ஒ

ராஜாைவ ஏற்ப த்திக்ெகாண்டார்கள். ௨௧

அதனாேல ேயாராம் சகலஇரதங்கேளா ங் ட

சா க் ப் றப்பட் ப் ேபானான்;

அவன் இரவில் எ ந்தி ந் , தன்ைனச்

ழ்ந் ெகாண்ட ஏேதாமயர்கைள ம்

இரதங்களின் தைலவர்கைள ம் தாக்கியேபா ,

மக்கள் தங்க ைடய டாரங்க க்

ஓ ப்ேபானார்கள். ௨௨அப்ப ேய தா ைடய

ஆ ைகயின் ழ ந்த ஏேதாமயர்கள்,

இந்நாள்வைரக் ம் இ க்கிற ேபால

கலகம்ெசய்தார்கள்; அக்காலத்தில்தாேன

ப்னாபட்டணத்தா ம் கலகம்ெசய்தார்கள்.

௨௩ ேயாராம ன் மற்ற ெசயல்பா க ம், அவன்

ெசய்த அைனத் ம், தா ைடய ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .
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௨௪ ேயாராம் இறந் , தா தின் நகரத்தில் தன்

ன்ேனார்க டன்அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;

அவ க் ப் பதிலாக அவ ைடய

மகனாகிய அகசியா ராஜாவானான். ௨௫

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ஆகாபின்

மகன் ேயாரா ைடய பன்னிரண்டாம்

வ ட ஆட்சியிேல, தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாராம ன் மகன்அகசியா ராஜாவானான். ௨௬

அகசியா ராஜாவாகிறேபா , இ பத்திரண்

வயதாயி ந் , ஒேர ஒ வ டம் எ சேலம ல்

அரசாட்சி ெசய்தான்; இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ஒம்ரியின் மகளானஅவ ைடய

தாயின் ெபயர் அத்தா யாள். ௨௭ அவன்

ஆகா ைடய ட்டாரின் வழ ேய நடந் ,

ஆகாபின் ட்டாைரப்ேபால் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச்

ெசய்தான்; அவன் ஆகாப் ட்டாேராேட

சம்பந்தம் கலந்தி ந்தான். ௨௮ அவன்

ஆகாபின் மகனாகிய ேயாராேமாேட டக்

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்திற் ச்

ரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகேலா

ேபாரிடப்ேபானான்; ரியர்கள் ேயாராைமக்

காயப்ப த்தினார்கள். ௨௯ ராஜாவாகிய

ேயாராம் தான் ரியாவின் ராஜாவாகிய

ஆசேகேலா ேபார்ெசய் ம்ேபா , ரியர்கள்

ராமாவிேல தன்ைன ெவட் ன காயங்கைள

ஆற்ற க்ெகாள்ள ெயஸ்ரேய க் ப்

ேபாயி ந்தான்;ஆகாபின் மகனாகிய ேயாராம்

வியாதியாயி ந்ததால், தாவின் ராஜாவாகிய
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ேயாராம ன் மகன் அகசியா ெயஸ்ரேய ல்

இ க்கிறஅவைனப் பார்ப்பதற் ப் ேபானான்.

௯

அப்ெபா ர்க்கதரிசியாகிய

எ சா ர்க்கதரிசிகளின் ட்டத்தாரில்

ஒ வைன அைழத் : பயணத்திற்கான

உைடயணிந் ெகாண் , இந்தத்

ைதலக் ப்பிைய உன் ைகயில்

எ த் க்ெகாண் , ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத்திற் ப் ேபா. ௨ அங்ேக ெசன்றபின் ,

நிம்சியின் மகனானேயாசபாத்தின் மகன் ெய

எங்ேக இ க்கிறான் என் பார்த் , அங்ேக

ெசன் , அவைனத் தன் சேகாதரர்களின்

ந வி ந் எ ந்தி க்கச்ெசய் ,

அவைன ஒ உள் அைறயிேல

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், ௩ைதலக் ப்பிைய

எ த் , அவ ைடயதைலயின்ேமல்ஊற்ற :

உன்ைன இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய்ேதன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என் ெசால் , கதைவத்

திறந் தாமதிக்காமல்ஓ ப்ேபாஎன்றான். ௪

அப்ப ேய ர்க்கதரிசியின் ஊழயக்காரனாகிய

அந்த வா பன் ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத்திற் ப் ேபானான். ௫அவன்அங்ேக

ெசன்றேபா , ேசனாதிபதிகள் அங்ேக

உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்; அப்ெபா அவன்:

ேசனாதிபதிேய, உமக் ச் ெசால்லேவண் யஒ

வார்த்ைத உண் என்றான். அதற் ெய :

எங்களில் யா க் என் ேகட்டதற் ,

அவன், ேசனாதிபதியாகிய உமக் த்தான்
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என்றான். ௬அவன்எ ந் ,அைற ட் ற் ள்

பிரேவசித்தான்; அவன் அந்தத் ைதலத்ைத

அவன் தைலயின்ேமல் ஊற்ற : , அவைன

ேநாக்கி: இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

உன்ைனக் ெயேகாவா ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய்ேதன். ௭ நான் என்

ஊழயக்காரர்களாகிய ர்க்கதரிசிகளின்

இரத்தப்பழைய ம், ெயேகாவா ைடய சகல

ஊழயக்காரர்களின் இரத்தப்பழைய ம்,

ேயசேப ன் ைகயிேல வாங் ம்ப

உன் ஆண்டவனாகிய ஆகாபின்

ம்பத்ைத அழ த் விடேவண் ம். ௮

ஆகாபின் ம்பெமல்லாம் அழ ம்ப ,

நான் ஆகா க் ச் வரில் ர்வி ம்

ஒ நாய் தலாக இ க்காதப ,

இஸ்ரேவ ேல அவ ைடயவர்களில்

அ ைமபட்டவைன ம் மற்றவைன ம்

க வ த் , ௯ ஆகாபின் ம்பத்ைத

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

ம்பத்திற் ம், அகியாவின் மகனாகிய

பாஷாவின் ம்பத்திற் ம் சரியாக் ேவன். ௧0

ேயசேபைல ெயஸ்ரேய ன் நிலத்திேல நாய்கள்

தின் வி ம்; அவைளஅடக்கம்ெசய்கிறவன்

இல்ைலெயன் ெசால்கிறார் என் ெசால் ,

கதைவத் திறந் ஓ ப்ேபானான். ௧௧ெய தன்

எஜமா ைடய ஊழயக்காரர்களிடத்திற் த்

தி ம்பிவந்தேபா , அவர்கள் அவைன
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ேநாக்கி: கெசய்தியா?அந்தப் பயித்தியக்காரன்

உன்னிடத்திற் எதற்காக வந்தான் என்

ேகட்டார்கள். அதற் அவன்: அந்த

மனிதைன ம், அவன் ெசான்னகாரியத்ைத ம்

ங்கள் அற ர்கள் என்றான். ௧௨ அதற்

அவர்கள்: அ ெபாய், அைத எங்க க் ச்

ெசால் ம் என்றார்கள்.அப்ெபா அவன்:

நான்உன்ைனஇஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய்ேதன் என் ெயேகாவா

உைரக்கிறார் என் இன்னஇன்னபிரகாரமாக

என்னிடத்தில் ெசான்னான் என்றான். ௧௩

அப்ெபா அவர்கள் ரிதமாக அவரவர்

தங்கள் ஆைடகைளப் ப களின் உயரத்தில்

அவ க் ேழவிரித் , எக்காளம்ஊதி: ெய

ராஜாவானான் என்றார்கள். ௧௪ அப்ப ேய

நிம்சியின் மகனாகிய ேயாசபாத்தின் மகன்

ெய என்பவன் ேயாரா க் விேராதமாக

சதித்திட்டம் ட் னான்; ேயாராேமா

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாேரா ங் ட

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்திேல ரியாவின்

ராஜாவாகிய ஆசேக னிம த்தம் காவல்

ைவத் ைவத்தான். ௧௫ ஆனா ம்

ரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகேலாேட

ெசய்த ேபாரிேல, ரியர்கள் தன்ைன

ெவட் ன காயங்கைள ெயஸ்ரேய ேல

ஆற்ற க்ெகாள்வதற் , ராஜாவாகிய ேயாராம்

தி ம்பிப்ேபாயி ந்தான். ெய என்பவன்;

இ உங்க க் ச் சம்மதமாயி ந்தால்

ெயஸ்ரேய ல் இைத அறவிக்கிறதற்
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ஒ வ ம் பட்டணத்தி ந் தப்பிச்ெசல்ல

விடாதி ங்கள் என்றான். ௧௬ அப்ெபா

ெய இரதத்தின்ேமல் ஏற , ெயஸ்ரேய க்

ேநராகப் ேபானான், ேயாராம் அங்ேக

வியாதியாகக் கிடந்தான்; ேயாராைமப்பார்க்க,

தாவின் ராஜாவாகிய அகசியா ம் அங்ேக

வந்தி ந்தான். ௧௭ ெயஸ்ரேய ல்

ேகா ரத்தின்ேமல் நிற்கிற ஜாமக்காரன்,

ெய வின் ட்டம் வ கிறைதக் கண் : ஒ

ட்டத்ைதக் காண்கிேறன் என்றான்.

அப்ெபா ேயாராம்: ஒ திைர ரைனக்

ப்பிட் , அவர்க க் எதிராக அ ப்பி

சமாதானமா என் ேகட்கச்ெசால் என்றான்.

௧௮ அந்தக் திைர ரன்: அவ க்

எதிர்ெகாண் ேபாய், சமாதானமாஎன் ராஜா

ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான். அதற் ெய :

சமாதானத்ைதப்பற்ற உனக் என்ன? என்

பின்ேன தி ம்பிவா என்றான். அப்ெபா

ஜாமக்காரன்: அ ப்பப்பட்டவன் அவர்கள்

இ க் ம் இடம்வைர ேபானேபாதி ம்

தி ம்பிவரவில்ைல என்றான். ௧௯ஆைகயால்

ேவெறா திைர ரைன அ ப்பினான்,

அவன்அவர்களிடத்தில் ேபாய்: சமாதானமா

என் ராஜா ேகட்கச்ெசான்னார் என்றான்.

அதற் ெய : சமாதானத்ைதப்பற்ற உனக்

என்ன? என் பின்ேன தி ம்பிவா என்றான். ௨0

அப்ெபா ஜாமக்காரன்: அவன்அவர்கள்

இ க் ம் இடம்வைர ேபானேபாதி ம்

தி ம்பிவரவில்ைல என் ம், ஓட் கிற



2 இராஜாக்கள் 1579

நிம்சியின் மகனாகிய ெய ஓட் கிற ேபால

இ க்கிற ; அதிேவகமாக ஓட் கிறான்

என் ம் ெசான்னான். ௨௧ அப்ெபா

ேயாராம்: இரதத்ைத ஆயத்தப்ப த்

என்றான்; அவ ைடய இரதத்ைத

ஆயத்தப்ப த்தினேபா , இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ேயாரா ம், தாவின் ராஜாவாகிய

அகசியா ம் அவனவன் தன்தன் இரதத்தில்

ஏற ெய க் ேநராகப் றப்பட் ,

ெயஸ்ரேயலயனாகிய நாேபாத்தின் நிலத்திேல

அவ க் எதிர்ப்பட்டார்கள். ௨௨ ேயாராம்

ெய ைவக் கண்ட டேன: ெய ேவ,

சமாதானமா என்றான். அதற் ெய : உன்

தாயாகிய ேயசேப ன் ேவசித்தனங்க ம்

அவ ைடய பில் னியங்க ம், இத்தைன

ஏராளமாயி க் ம்ேபா சமாதானம் ஏ

என்றான். ௨௩ அப்ெபா ேயாராம் தன்

இரதத்ைதத் தி ப்பிக்ெகாண் ஓ ப்ேபாய்,

அகசியாைவ ேநாக்கி: அகசியாேவ, இ சதி

என்றான். ௨௪ ெய தன் ைகயால் வில்ைல

நாேணற்ற , அம் ேயாரா ைடய ெநஞ்சில்

ஊ விப் ேபாகத்தக்கதாக, அவைன

அவ ைடய யங்களின் ந ேவ எய்தான்;

அதினால் அவன் தன் இரதத்திேல ண்

வி ந்தான். ௨௫ அப்ெபா ெய , தன்

ேசனாதிபதியாகிய பித்காைர ேநாக்கி:

அவைன எ த் , ெயஸ்ரேயலயனாகிய

நாேபாத்தின் வயல்நிலத்தில் எற ந் ேபா ;

நா ம் ம் ஒன் ேசர்ந் அவ ைடய
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தகப்பனாகியஆகாபின் பின்ேன திைரயில்

ஏறவ கிறேபா , ெயேகாவா இந்த

ஆக்கிைனைய அவன்ேமல் மத்தினார்

என்பைத நிைனத் க்ெகாள். ௨௬ ேநற்

நாேபாத்தின் இரத்தத்ைத ம், அவ ைடய

மகன்களின் இரத்தத்ைத ம் கண்ேடன்

அல்லவா என் ம், இந்த நிலத்தில் உனக்

திையச் சரிக்கட் ேவன் என் ம் அப்ெபா

ெயேகாவா ெசான்னாேர; இப்ேபா ம்

அவைன எ த் , ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேய இந்த நிலத்தில்

எற ந் ேபா என்றான். ௨௭இைத தாவின்

ராஜாவாகிய அகசியா கண் , ேதாட்டத்தின்

ட் வழயாக ஓ ப்ேபானான்; ெய

அவைனப் பின்ெதாடர்ந் : அவைன ம்

இரதத்திேல ெவட் ப்ேபா ங்கள் என்றான்;

அவர்கள் இப்ேலயாம் அ கில் இ க்கிற ர்

என் ம் மைலயின்ேமல் ஏ கிற வழயிேல

அப்ப ச் ெசய்தார்கள்; அவன் ெமகிேதா க்

ஓ ப்ேபாய் அங்ேக இறந் ேபானான்.

௨௮ அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள்

அவைன இரதத்தில் ஏற்ற எ சேல க் க்

ெகாண் ேபாய், அவைனத் தா தின் நகரத்தில்

அவ ைடய ன்ேனார்கேளா அவ ைடய

கல்லைறயிேல அடக்கம்ெசய்தார்கள். ௨௯

இந்த அகசியா, ஆகா ைடய மகனாகிய

ேயாராம ன் பதிேனாராம் வ டத்தில்

தாவின்ேமல் ராஜாவானான். ௩0 ெய

ெயஸ்ரேய க் வந்தான்; அைத ேயசேபல்
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ேகட்டேபா , தன் கண்க க் ைமயிட் ,

தன் தைலைய அலங்கரித் க்ெகாண் ,

ஜன்னல் வழயாக எட் ப்பார்த் , ௩௧ ெய

பட்டணத் ைழவாயி க் வந்தேபா ,

அவள்: தன் ஆண்டவைனக் ெகான்ற

சிம்ரி பா காக்கப்பட்டானா என்றாள். ௩௨

அப்ெபா அவன் தன் கத்ைத அந்த

ஜன்ன க் ேநராக ஏெற த் : என் டன்

இ க்கிற யார் யார் என் ேகட்டதற் ,

இரண் ன் அதிகாரிகள் அவைன

எட் ப்பார்த்தார்கள். ௩௩ அப்ெபா

அவன்: அவைளக் ேழ தள் ங்கள்

என்றான்; அப்ப ேய அவைளக் ேழ

தள்ளினதால், அவ ைடயஇரத்தம் வரி ம்

திைரகளி ம் ெதற த்த ;அவன்அவைள

மதித் க்ெகாண் , ௩௪ உள்ேளேபாய்,

சாப்பிட் க் த்த பின் : ங்கள் ேபாய்

சபிக்கப்பட்ட அந்த ெபண்ைணப் பார்த் ,

அவைளஅடக்கம் ெசய் ங்கள்; அவள் ஒ

ராஜ மாரத்தி என்றான். ௩௫அவர்கள்அவைள

அடக்கம்ெசய்யப்ேபாகிறேபா , அவ ைடய

தைலேயாட்ைட ம் கால்கைள ம்

உள்ளங்ைககைள ம்தவிர ேவெறான்ைற ம்

காணவில்ைல. ௩௬ ஆைகயால் அவர்கள்

தி ம்பிவந் அவ க் அறவித்தார்கள்;

அப்ெபா அவன்: இ ெயேகாவா

திஸ்பியனாகிய எ யா என் ம் தம் ைடய

ஊழயக்காரைனக்ெகாண் ெசான்ன

வார்த்ைத; ெயஸ்ரேய ன்நிலத்திேலநாய்கள்
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ேயசேப ன் மாம்சத்ைதத் தின் ம் என் ம், ௩௭

இ தான் ேயசேபெலன் ெசால்ல யாத

அளவிற் , ேயசேப ன் பிேரதம் ெயஸ்ரேய ன்

நிலத்திேல வயல்ெவளியின்ேமல் ேபா ம்

எ ைவப்ேபால்ஆ ம் என் ம் ெசான்னாேர

என்றான்.

௧0

ஆகா க் ச் சமாரியாவிேல

எ ப மகன்கள் இ ந்ததால், ெய

சமாரியாவி க்கிற ெயஸ்ரேய ன்

பிர க்களாகிய ப்பர்களிடத்திற் ம்,

ஆகா ைடய பிள்ைளகைள

வளர்க்கிறவர்களிடத்திற் ம்

க தங்கைள எ திய ப்பினான்.

௨ அதில்: உங்கள் எஜமா ைடய

மகன்கள் உங்கேளா க்கிறார்கேள;

இரதங்க ம், திைரக ம், பா காப்பான

பட்டண ம் ஆ தங்க ம் உங்க க்

இ க்கிறேத. ௩ இப்ேபா ம் இந்தக் க தம்

உங்களிடத்தில் வ ம்ேபா ங்கள்

உங்கள் எஜமா ைடய மகன்களில்

உத்தம ம் ெசம்ைம மாயி க்கிறவைனப்

பார்த் , அவைன அவன் தகப்ப ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் ைவத் , உங்கள்

எஜமா ைடய ம்பத் க்காக

ேபார்ெசய் ங்கள் என் எ தப்பட் ந்த .

௪ அவர்கள் மக ம் பயந் : இேதா,

இரண் ராஜாக்கள் அவ க் ன்பாக

நிற்கவில்ைலேய; நாங்கள் எப்ப

நிற்ேபாம் என்றார்கள். ௫ ஆைகயால்
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அரண்மைன விசாரிப் க்கார ம், நகர

விசாரிப் க்கார ம், ப்பர்க ம்,

பிள்ைளகளின் விசாரிப் க்காரர்க ம்:

நாங்கள் உம அ யார்கள், ர் எங்க க் ச்

ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்ேவாம்; நாங்கள்

ஒ வைர ம் ராஜாவாக் வதில்ைல; உம

பார்ைவக் நலமானைதச் ெசய் ம் என்

ெய க் ச் ெசால் ய ப்பினார்கள்.

௬ அப்ெபா அவன்: அவர்க க்

இரண்டாம் க தத்ைத எ தினான்; அதில்:

ங்கள் என்ேனா ேசர்ந் என் ெசால்ைலக்

ேகட் ர்களானால், உங்கள்ஆண்டவ ைடய

மகன்களின் தைலகைளத் ண் த் , நாைள

இந்ேநரத்தில் ெயஸ்ரேய க் என்னிடத்தில்

வா ங்கள் என் எ தப்பட் ந்த .

ராஜாவின் மகன்களாகிய எ ப ேப ம்

தங்கைள வளர்க்கிற பட்டணத்தின் ெபரிய

மனிதர்கேளா இ ந்தார்கள். ௭இந்த க தம்

அவர்களிடத்தில் வந்தேபா , அவர்கள்

ராஜாவின் மகன்களாகிய எ ப ேபைர ம்

பி த் ெவட் , அவர்கள் தைலகைளக்

ைடகளில் ைவத் , ெயஸ்ரேய க்கிற

அவனிடத்திற் அ ப்பினார்கள். ௮

அ ப்பப்பட்ட ஆள் வந் : ராஜ மாரரின்

தைலகைளக் ெகாண் வந்தார்கள் என்

அவ க் அறவித்தேபா , அவன்

வி யற்காலம்வைரஅைவகைளபட்டணத்

ைழவாயி ல் இரண் வியலாகக்

வித் ைவ ங்கள் என்றான். ௯ ம நாள்
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காலேம அவன் ெவளிேயவந் நின் ,

சகல மக்கைள ம் ேநாக்கி: ங்கள்

திமான்களல்லவா? இேதா, நான் என்

எஜமா க் விேராதமாக சதித்திட்டம் ட்

அவைனக் ெகான் ேபாட்ேடேன; ஆனா ம்

இவர்கள் எல்ேலாைர ம் ெகான்றவன்

யார்? ௧0 ஆதலால் ெயேகாவா ஆகாபின்

ம்பத்தா க் விேராதமாகச் ெசான்ன

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதகளில் ஒன் ம்

தைரயிேல விழவில்ைல என்பைத

அற ந் ெகாள் ங்கள்; ெயேகாவா தம் ைடய

ஊழயக்காரனாகிய எ யாைவக்ெகாண்

ெசான்னைதச் ெசய்தார் என்றான். ௧௧

ெயஸ்ரேய ம் ஆகாபின் ம்பத்தாரில்

தியான யாவைர ம், அவ க் இ ந்த

எல்லா மந்திரிகைள ம், அவைனச்

ேசர்ந்த மனிதர்கைள ம், அவ ைடய

ஆசாரியர்கைள ம், அவ க்

ஒ வைர ம் தியாக ைவக்காதப , ெய

ெகான் ேபாட்டான். ௧௨பின் அவன்எ ந்

சமாரியா க் ப் ேபாகப் றப்பட்டான்;

வழயிேல அவன் ஆட் ேராமம் கத்தரிக்கிற

ேமய்ப்பரின் ஊர் இ க் ம் இடத்திற்

வந்தேபா , ௧௩ தாவின் ராஜாவாகிய

அகசியாவின் சேகாதரர்கைளஅங்ேக கண் ,

ங்கள் யார் என் ேகட்டான். அவர்கள்:

நாங்கள்அகசியாவின் சேகாதரர்கள்; நாங்கள்

ராஜாவின் பிள்ைளகைள ம் ராஜாத்தியின்

பிள்ைளகைள ம் நலம் விசாரிப்பதற் ப்
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ேபாகிேறாம் என்றார்கள். ௧௪ அப்ெபா

அவன்: இவர்கைள உயிேராேட பி ங்கள்

என்றான்; அவர்கைள உயிேராேட பி த் ,

நாற்பத்திரண் ேபர்களாகிய அவர்கைள

ஆட் ேராமம் கத்தரிக்கிற கிணற்ற ன்

அ கில் ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்; அவர்களில்

ஒ வைன ம்அவன் தியாகவிடவில்ைல.

௧௫ அவன் அந்த இடத்ைதவிட் ப்

றப்பட்டேபா , தனக் எதிர்ப்பட்ட ேரகாபின்

மகனாகிய ேயானதாைபச் சந்தித் , அவைன

உபசரித் : என்இ தயம்உன்இ தயத்ேதாேட

ெசம்ைமயாகஇ க்கிற ேபாலஉன்இ தய ம்

ெசம்ைமயாக இ க்கிறதா என் ேகட்டான்.

அதற் ேயானதாப்: அப்ப ேய இ க்கிற

என்றான்; அப்ப யானால், உன்ைகையத் தா

என் ெசான்னான்; அவன் தன் ைகையக்

ெகா த்தேபா , அவைனத் தன்னிடத்தில்

இரதத்தின்ேமல் ஏறவரச்ெசால் , ௧௬

என்ேனாேட டவந் ேயேகாவாக்காக எனக்

இ க்கிற பக்திைவராக்கியத்ைதப் பார்

என்றான்; அப்ப ேய இவைனஅவ ைடய

இரதத்தின்ேமல் ஏற்றனார்கள். ௧௭ அவன்

சமாரியா க் வந்தேபா , ெயேகாவா

எ யாேவாேடெசான்னவார்த்ைதயின்ப ேய,

சமாரியாவில் ஆகா க் தியான யாவ ம்

அழ ம்வைர ெகான் ேபாட்டான். ௧௮

பின் ெய மக்கைளெயல்லாம் ட் ,

அவர்கைள ேநாக்கி: ஆகாப் பாகாைலச்

ேசவித்த ெகாஞ்சம், ெய அவைனச்
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ேசவிப்ப ம தி. ௧௯இப்ேபா ம் பாகா ன்

சகல ர்க்கதரிசிகைள ம், அவ ைடய

சகல பணிவிைடக்காரர்கைள ம்,

அவ ைடய சகல ஆசாரியர்கைள ம்

என்னிடத்தில் வரவைழ ங்கள்; ஒ வ ம்

வி படக் டா ; நான் பாகா க் ப்

ெபரிய ப யிடப்ேபாகிேறன்; வராதவன்

எவேனா அவன் உயிேரா ப்பதில்ைல

என்றான்; பாகா ன் பணிவிைடக்காரர்கைள

அழ க் ம்ப ெய இைதத் தந்திரமாகச்

ெசய்தான். ௨0 பாகா க் ப் பண் ைகயின்

ஆசரிப் நாைள நியம ங்கள் என் ெய

ெசான்னான்; அப்ப ேய நியம த்தார்கள். ௨௧

ெய இஸ்ரேவல் ேதசெமங் ம் அைதச்

ெசால் ய ப்பினதால், பாகா ன்

பணிவிைடக்காரர்கள் எல்ேலா ம் வந்தார்கள்;

வராதவன் ஒ வ ம ல்ைல; அவர்கள்

பாகா ன் ேகாவி க் ள் பிரேவசித்ததால்

பாகா ன் ேகாவில் நான் ற ம்

நிைறந்தி ந்த . ௨௨ அப்ெபா அவன்,

ஆைடகள் ைவக் ம் அைறகளின்

கண்காணிப்பாளைன ேநாக்கி: பாகா ன்

பணிவிைடக்காரர்கள் அைனவ க் ம்

ஆைடகைள எ த் க்ெகாண் வா

என்றான்; அவர்க க் ஆைடகைள

எ த் க்ெகாண் வந்தான். ௨௩பின் ெய :

ேரகாபின் மகனாகிய ேயானதாேபா டப்

பாகா ன் ேகாவி க் ள் ெசன் , பாகா ன்

பணிவிைடக்காரர்கைள ேநாக்கி: பாகா ன்
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ஊழயக்காரர்கைளத் தவிர ெயேகாவாவின்

ஊழயக்காரர்களில் ஒ வ ம் இங்ேக

உங்கேளா இ க்காமல் கவனமாகப்

பா ங்கள் என்றான். ௨௪ அவர்கள்

ப கைள ம் சர்வாங்க தகனங்கைள ம்

ெச த்த உட்பிரேவசித்த பின் , ெய

ெவளியிேல எண்ப ேபைரத் தனக்

ஆயத்தமாக ைவத் : நான் உங்கள் ைகயில்

ஒப் விக்கிற மனிதர்களில் ஒ வைனஎவன்

தப்பவி கிறாேனாஅவ ைடய வ க் ப்

பதிலாக அவைனத் தப்பவிட்டவ ைடய

வன் ஈடாயி க் ம் என்றான். ௨௫

சர்வாங்க தகனப யிட் த் ர்ந்தேபா ,

ெய ரர்கைள ம் அவர்களின்

தைலவர்கைள ம் ேநாக்கி: உள்ேளேபாய்,

அவர்கைள ெவட் ப்ேபா ங்கள்;

ஒ வைர ம் ெவளிேய விடேவண்டாம்

என்றான்; அப்ப ேய பட்டயக்க க்கினால்

ரர்க ம் அவர்களின் தைலவர்க ம்

அவர்கைள ெவட் எற ந் ேபாட் , பாகா ன்

ேகாவிைலச் ேசர்ந்த இடெமங் ம் ேபாய்,

௨௬ ேகாவி ன் சிைலகைள ெவளிேய

எ த் வந் , அைவகைளத் க்ெகா த்தி, ௨௭

சிைலையத் தகர்த் , பாகா ன் ேகாவிைல

இ த் , அைத இந்நாள்வைரக் ம்

இ க்கிற ேபால கழ ப்பிடமாக்கினார்கள். ௨௮

இப்ப ேய ெய பாகாைல இஸ்ரேவ ல்

இல்லாமல் அழ த் ப்ேபாட்டான். ௨௯

ஆனா ம் ெபத்ேத ம் தாணி ம் ைவத்த
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ெபாற்கன் க் ட் களால், இஸ்ரேவைலப்

பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தின் மகனாகிய

ெயெராெபயாம ன் பாவங்கைள ெய

விட் விலகவில்ைல. ௩0ெயேகாவா ெய ைவ

ேநாக்கி: என் பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைத

நன்றாகச் ெசய் , என் இ தயத்தில்

இ ந்தப ெயல்லாம்ஆகாபின் ம்பத்திற் ச்

ெசய்ததால், உன் மகன்கள் இஸ்ரேவ ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் நான் தைல ைறயாக

ற்ற ப்பார்கள் என்றார். ௩௧ஆனா ம் ெய

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப தன்

இ தயத்ேதா ம் நடக்கக் கவைலப்படவில்ைல;

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ெயெராெபயாம ன் பாவங்கைளவிட் அவன்

விலக ம் இல்ைல. ௩௨ அந்நாட்கள் தல்

ெயேகாவா இஸ்ரேவைலக் ைறந் ேபாகச்

ெசய்தார்; ஆசேகல்அவர்கைளஇஸ்ரேவ ன்

எல்ைலகளிெலல்லாம் ேதாற்க த் , ௩௩

ேயார்தான் நதி வங்கிக் கிழக்கி ள்ள

அர்ேனான் நதிக் அ கி ள்ள ஆேராேவர்

தற்ெகாண் க்கிற ேலயாத்தி ம்

பாசானி ள்ளகாத்தியர்கள், பனியர்கள்,

மனாேசயர்கள் இவர்க ைடய ேதசமாகிய

ேலயாத் வைத ம் ேதாற்க த்தான். ௩௪

ெய வின் மற்ற ெசயல்பா க ம், அவன்

ெசய்த யா ம், அவ ைடய அைனத்

வல்லைம ம் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .
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௩௫ெய இறந்தபின், அவைனச் சமாரியாவில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவ ைடய இடத்தில்

அவன் மகனாகிய ேயாவாகாஸ் ராஜாவானான்.

௩௬ ெய சமாரியாவிேல இஸ்ரேவ ன்ேமல்

அரசாட்சிெசய்த நாட்கள் இ பத்ெதட்

வ டங்கள்.

௧௧

அகசியாவின் தாயாகியஅத்தா யாள்

தன் மகன் இறந் ேபானைதக் கண்டேபா ,

எ ம்பி ராஜவம்சத்தார்கள் அைனவைர ம்

ெகாைலெசய்தாள். ௨ராஜாவாகிய ேயாராம ன்

மக ம் அகசியாவின் சேகாதரி மாகிய

ேயாேசபாள், ெகாைலெசய்யப்ப கிற

ராஜ மாரரின் ந வி க்கிற அகசியாவின்

மகனாகிய ேயாவாைசயா க் ம் ெதரியாமல்

எ த்தாள்; அவன் ெகால்லப்படாதப ,

அவைன ம் அவன் வளர்ப் த் தாைய ம்

அத்தா யா க் த் ெதரியாமல்

ப க்ைகயைறயில் ஒளித் ைவத்தார்கள். ௩

இவேளாேட ட அவன் ஆ வ டங்கள்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில்

மைறத் ைவக்கப்பட் ந்தான்;

அத்தா யாள் ேதசத்தின்ேமல்

அரசாட்சிெசய்தாள். ௪ ஏழாம் வ டத்திேல

ேயாய்தா ேப க் அதிபதிகைள ம்

தைலவர்கைள ம் காவலாளர்கைள ம்

அைழப்பித் , அவர்கைளத் தன்னிடத்தில்

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திேலவரச்ெசால் ,

அவர்கேளா உடன்ப க்ைகெசய் ,

அவர்கைளக் ெயேகாவா ைடயஆலயத்திேல
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உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண் , அவர்க க்

ராஜாவின் மகைனக் காண்பித் , ௫

அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள் ெசய்யேவண் ய

காரியம் என்னெவன்றால், ஓய் நாளில்

ைறப்ப இங்ேக வ கிற உங்களில் ன்ற ல்

ஒ பங் ராஜாவின் அரண்மைனையக்

காவல் காக்கேவண் ம். ௬ ன்ற ல் ஒ பங்

ர் என் ம் வாச ம், ன்ற ல் ஒ பங்

காவலாளர்களின் காவ ன் பின்ேன

இ க்கிறவாச ம ந் ஆலயக்காவைலப்

பத்திரமாகக் காக்கேவண் ம். ௭ இப்ப ேய

ஓய் நாளில் ைறப்ப ேயஉங்களில் இரண்

பங் ேபர், ராஜாவினிடத்தில் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைதக் காவல் காக்கேவண் ம். ௮

ங்கள் அவரவர் தங்கள் ஆ தங்கைளக்

ைகயிேல பி த்தவர்களாக, ராஜாைவச்

ற்ற ம் வரிைசயாக நிற்கேவண் ம்;

வரிைசக க் ள் ந் வ கிறவன்

ெகாைல ெசய்யப்படேவண் ம்; ராஜா

ெவளிேய ேபா ம்ேபா ம் உள்ேள

வ ம்ேபா ம் ங்கள் அவேராேட

இ ங்கள் என்றான். ௯ ஆசாரியனாகிய

ேயாய்தா கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ேப க் அதிபதிகள் ெசய் ,

அவரவர் ஓய் நாளில் ைறப்ப

வ கிறவர்க ம் ேபாகிறவர்க மாகிய

தங்கள் மனிதர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவினிடத்தில்

வந்தார்கள். ௧0 ஆசாரியன் ெயேகாவாவின்
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ஆலயத்தில் தா ராஜா ைவத்தி ந்த

ஈட் கைள ம் ேகடகங்கைள ம் ேப க்

அதிபதிகளிடத்தில் ெகா த்தான்.

௧௧ காவலாளர்கள் அவரவர் தங்கள்

ஆ தங்கைளப் பி த்தவர்களாக,

ஆலயத்தின் வலப்பக்கம் ெதாடங்கி அதன்

இடப்பக்கம்வைர, ப டத்திற் எதிராக ம்

ஆலயத்திற் எதிராக ம் ராஜாைவச் ற்ற ம்

நின்றார்கள். ௧௨ அப்ெபா அவன்:

ராஜ மாரைன ெவளிேய ெகாண் வந் ,

கி டத்ைத அவன்ேமல் ைவத் , சாட்சியின்

ஆகமத்ைத அவன் ைகயிேல ெகா த்தான்;

இப்ப அவைன ராஜாவாக்கி அபிேஷகம்

ெசய் : ராஜா வாழ்க என் ெசால்

கரங்கைளத் தட் னார்கள். ௧௩ ஓ வ கிற

மக்களின் ஆரவாரத்ைத அத்தா யாள்

ேகட்டேபா : அவள் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ள்ள மக்களிடம் வந் , ௧௪

இேதா, ைறைமயின்ப ேய ராஜா ண்

அ கில் நிற்கிறைத ம், ராஜாவின்

அ கில் நிற்கிற பிர க்கைள ம்,

எக்காளம் ஊ கிறவர்கைள ம், ேதசத்

மக்கள் எல்ேலா ம் சந்ேதாஷப்பட்

எக்காளம் ஊ கிறைத ம் கண்ட டேன,

அத்தா யாள் தன் ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் : ேராகம் ேராகம்

என் சத்தம ட்டாள். ௧௫ ஆசாரியனாகிய

ேயாய்தா இரா வத்தைலவர்களாகிய

ேப க் அதிபதிகளானவர்க க் க்
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கட்டைளயிட் : இவைள வரிைசக க்

ெவளிேய ெகாண் ேபாங்கள்; இவைளப்

பின்பற் கிறவைனப் பட்டயத்தாேல

ெவட் ப்ேபா ங்கள் என்றான்.

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில் அவைளக்

ெகால்லக் டா என் ஆசாரியன்

ெசால் யி ந்தான். ௧௬அவர்கள்அவ க்

இடம் உண்டாக்கினேபா , ராஜாவின்

அரண்மைனக் ள் திைரகள் ைழகிற

வழயிேல அவள் ேபா ம்ேபா , அவைளக்

ெகான் ேபாட்டார்கள். ௧௭ அப்ெபா

ேயாய்தா, அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

மக்களாயி க் ம்ப க் , ராஜா ம் மக்க ம்

கர்த்தேராேட உடன்ப க்ைகெசய்ய ம்,

ராஜா ம் மக்க ம் ஒ வேராெடா வர்

உடன்ப க்ைகெசய்ய ம் ெசய் , ௧௮

பின் ேதசத்தின் மக்கள் எல்ேலா ம்

பாகா ன் ேகாவி க் ப் ேபாய், அைதஇ த் ,

அதின் ப டங்கைள ம் சிைலகைள ம்

ற்ற ம்உைடத் , பாகா ன் சாரியாகிய

மாத்தாைனப் ப டங்க க் ன்பாகக்

ெகான் ேபாட்டார்கள். ஆசாரியன்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைத விசாரிக் ம்

அதிகாரிகைள ஏற்ப த்தினான். ௧௯

ேப க் அதிபதிகைள ம்,

தைலவர்கைள ம், காவலாளர்கைள ம்

ேதசத்தின் மக்கைள ம் ட் , ராஜாைவக்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தி ந்

இறங்கச்ெசய் , அவைனக் காவலாளர்களின்



2 இராஜாக்கள் 1593

வாசல் வழயாக ராஜஅரண்மைனக்

அைழத் க்ெகாண் ேபானார்கள்; அங்ேக

அவன் ராஜாக்க ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

உட்கார்ந்தான். ௨0 ேதசத்தின் மக்கள்

எல்ேலா ம் மகிழ்ந் , நகரம்அைமதலான .

அத்தா யாைளேயா ராஜாவின்அரண்மைன

அ கில் பட்டயத்தால் ெகான் ேபாட்டார்கள்.

௨௧ ேயாவாஸ் ராஜாவாகிறேபா ஏ

வயதாயி ந்தான்.

௧௨

ெய வின் ஏழாம் வ ட ஆட்சியில்

ேயாவாஸ் ராஜாவாகி, எ சேலம ேல நாற்ப

வ டங்கள் அரசாட்சி ெசய்தான்; ெபெயர்ெசபா

ஊைரச் ேசர்ந்த அவ ைடய தாயின் ெபயர்

சிபியாள். ௨ ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா

ேயாவா க் அற ைரெசய்த நாட்கெளல்லாம்

அவன் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். ௩ ேமைடகைள

மாத்திரம் அகற்றவில்ைல; மக்கள்

இன் ம் ேமைடகள்ேமல் ப யிட் த்

பம் காட் வந்தார்கள். ௪ ேயாவாஸ்

ஆசாரியர்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வரப்ப கிற

பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்களாகிய

எல்லாப் பணத்ைத ம், மக்களின்

வரிப்பணத்ைத ம், ட் க்காக மதிக்கப்ப கிற

ஆட்களின் பணத்ைத ம், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வ ம்ப அவரவர்

தம்தம் மனதிேல நியம த்தி க் ம் எல்லாப்

பணத்ைத ம், ௫ ஆசாரியர்கள் அவரவர்
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தங்க க் அற கமானவர்களின் ைகயில்

வாங்கிக்ெகாண் , ஆலயத்தில் எங்ெகங்ேக

ப இ க்கிறேதா, அங்ேகெயல்லாம்

ஆலயத்ைதப் ப பார்க்கேவண் ம்

என்றான். ௬ ஆனா ம் ராஜாவாகிய

ேயாவாசின் இ பத் ன்றாம்

வ டம்வைர ஆசாரியர்கள் ஆலயத்ைதப்

ப பார்க்காததால், ௭ ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்

ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாைவ ம் மற்ற

ஆசாரியர்கைள ம் அைழப்பித் : ங்கள்

ஆலயத்ைதஏன் ப பார்க்கவில்ைல? இனி

ங்கள் உங்க க் அற கமானவர்கள்

ைகயிேல பணத்ைத வாங்காமல், அைத

ஆலயத்ைதப் ப பார்க்கிறதற்காக

விட் வி ங்கள் என்றான். ௮ அப்ெபா

ஆசாரியர்கள் மக்களின்ைகயிேல பணத்ைத

வாங்கிக்ெகாள்ளாம ம், ஆலயத்ைதப்

ப பார்க்காம ம் இ க்கிறதற் ச்

சம்மதித்தார்கள். ௯ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா

ஒ ெபட் ையஎ த் ,அதின் யிேலஒ

வாரம ட் , அைதப் ப டத்தின் அ கில்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில் மக்கள்

உட்பிரேவசிக் ம்வல பக்கத்தில்ைவத்தான்;

வாசற்ப ையக் காக்கிற ஆசாரியர்கள்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் க்

ெகாண் வரப்பட்ட பணத்ைதெயல்லாம்

அதிேல ேபாட்டார்கள். ௧0 ெபட் யிேல

ம ந்த பணம் உண்ெடன் அவர்கள்

கா ம்ேபா , ராஜாவின் அதிகாரி ம் பிரதான
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ஆசாரிய ம் வந் : ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல ேசகரிக்கப்பட்ட பணத்ைத

எண்ணி ைபகளிேலேபாட் க் கட் , ௧௧

எண்ணின பணத்ைதக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல கண்காணிப்பாளர்களின்

ைகயிேல ெகா ப்பார்கள்; அைத அவர்கள்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைதப்

ப பார்க்கிற தச்ச க் ம், சிற்பிக க் ம்,

௧௨ ெகால்ல க் ம், கல்தச்ச க் ம்,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைதப்

ப பார்க்கத் ேதைவயான மரங்கைள ம்

ெவட் ன கற்கைள ம் வாங் கிறதற் ம்,

ஆலயத்ைதப் ப பார்க்கிறதற் த்

ேதைவயான எல்லாச் ெசல க் ம்

ெகா ப்பார்கள். ௧௩ ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வரப்பட்ட

பணத்தினாேல ெவள்ளிக்கிண்ணங்க ம்,

வாத்தியக்க விக ம், கலங்க ம்,

எக்காளங்க ம், ெபாற்பாத்திரங்க ம்,

ெவள்ளிப் பாத்திரங்க ம் ெசய்யப்படாமல்,

௧௪ ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைதப்

ப பார்ப்பதற்காக ேவைல

ெசய்கிறவர்க க்ேகஅைதக் ெகா த்தார்கள்.

௧௫ ேவைலெசய்கிறவர்க க் க்

ெகா க் ம்ப , பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட

மனிதர்களின் ைகயிேல கணக் க்

ேகட்காம ந்தார்கள்; அவர்கள்

அைத உண்ைமயாகச் ெசய்தார்கள். ௧௬

ற்றப்பிராயசித்தப் பண ம்பாவபிராயசித்தப்
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பண ம்ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற்காகக்

ெகாண் வரப்படவில்ைல; அ

ஆசாரியர்கைளச் ேசர்ந்த . ௧௭ அதற் ப்

பின் ரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகல்

வந் , காத் ரின்ேமல் ேபார்ெசய்

அைதப் பி த்தான்; அதன் பின்

எ சேல க் விேராதமாகப்ேபாகஆசேகல் தன்

கத்ைதத் தி ப்பினான். ௧௮அப்ெபா

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ், தன்

ன்ேனார்களாகிய ேயாசபாத், ேயாராம்,

அகசியா என் ம் தாவின் ராஜாக்கள்

பரி த்தம்ெசய் ைவத்த எல்லாவற்ைற ம்,

தான் பரி த்தம் ெசய் ைவத்தைத ம்,

ெயேகாவா ைடயஆலயத்தி ம் ராஜாவின்

அரண்மைனயி ள்ள ெபாக்கிஷங்களில்

கிைடத்த ெபான் எல்லாவற்ைற ம் எ த்

ரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேக க்

அ ப்பினான்; அப்ெபா அவன்

எ சேலைமவிட் த் தி ம்பிப்ேபானான். ௧௯

ேயாவாசின் மற்ற ெசயல்பா க ம், அவன்

ெசய்த யா ம் தா ைடய ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௨0 ேயாவாசின் ஊழயக்காரர்கள் எ ம்பி

சதிெசய் , சில்லா க் ப் ேபாகிற

வழயி க்கிற ம ல்ேலா ட் ேல

அவைனக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௨௧

சிமயாதின் மகனாகிய ேயாசகார், ேசாேமரின்

மகனாகிய ேயாசபாத் என் ம் அவ ைடய

ஊழயக்காரர்கள்அவைனக்ெகான்றார்கள்;
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இறந் ேபானஅவைனத்தா தின் நகரத்தில்

அவ ைடய ன்ேனார்க க் அ கில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகிய

அமத்சியா அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான்.

௧௩

அகசியா என் ம் தா ைடய

ராஜாவின் மகனாகிய ேயாவா ைடய

இ பத் ன்றாம் வ ட ஆட்சியில்

ெய வின் மகனாகிய ேயாவாகாஸ்

இஸ்ரேவ ன்ேமல் சமாரியாவிேல

பதிேன வ டங்கள் அரசாட்சிெசய் ,

௨ ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச்ெசய் ,இஸ்ரேவைலப்

பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தின் மகனாகிய

ெயெராெபயாம ன் பாவங்கைளப் பின்பற்ற

நடந்தான்; அைவகைளவிட் அவன்

விலகவில்ைல. ௩ஆைகயால் ெயேகாவா க்

இஸ்ரேவலர்களின்ேமல் ேகாப ண் ,

அவர்கைளச் ரியாவின் ராஜாவாகிய

ஆசேக ன் ைகயி ம் ஆசேக ன்

மகனாகிய ெபனாதாத்தின் ைகயி ம்

அந்நாட்களிெலல்லாம் ஒப் க்ெகா த்தார். ௪

ேயாவாகாஸ் ெயேகாவா ைடய ச கத்ைத

ேநாக்கிப் பிரார்த்தித்தான்; ரியாவின் ராஜா

இஸ்ரேவைல ஒ க் கிறதால் அவர்கள்

ஒ ங்கிப்ேபாகிறைதப் பார்த் : ெயேகாவா

அவ க் ச் ெசவிெகா த்தார். ௫ெயேகாவா

இஸ்ரேவ க் ஒ ரட்சகைனக் ெகா த்ததால்,

அவர்கள் ரிய ைடயஆ ைகயின் ழ ந்
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வி தைலயானார்கள்; ஆதலால் இஸ்ரேவல்

மக்கள் ன் ேபால தங்க ைடய

டாரங்களிேல யி ந்தார்கள். ௬

ஆகி ம் இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ெயெராெபயாம் ட்டாரின் பாவங்கைள

அவர்கள்விட் விலகாமல் அதிேல

நடந்தார்கள்; சமாரியாவி ந்த

விக்கிரகத்ேதாப் ம் நிைலத்தி ந்த . ௭

ேயாவாகா க் ச் ரியாவின் ராஜா,

ஐம்ப திைர ரர்கைள ம், பத்

இரதங்கைள ம், பத்தாயிரம் காலாட்கைள ேம

அல்லாமல், மக்களில் ேவெறான் ம் தியாக

ைவக்கவில்ைல; அவன்அவர்கைளஅழ த் ,

ேபார க் ம்இடத்தின் ைளப்ேபால

ஆக்கிவிட்டான். ௮ ேயாவாகாசின் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்த யா ம்,

அவ ைடய வல்லைம ம் இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் நாளாகமப் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற . ௯ ேயாவாகாஸ்

இறந்தபின், அவைனச் சமாரியாவிேல

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகிய

ேயாவாஸ் அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான். ௧0 தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாவா ைடய ப்பத்ேதழாம் வ ட

ஆட்சியில் ேயாவாகாசின் மகனாகிய

ேயாவாஸ், இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாகி

சமாரியாவிேல பதினா வ டங்கள்

அரசாட்சிெசய் , ௧௧ ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;



2 இராஜாக்கள் 1599

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்கைள விட் விலகாமல்

அைவகைளெயல்லாம் ெசய்தான். ௧௨

ேயாவாசின் மற்ற ெசயல்பா க ம், அவன்

ெசய்த யா ம், அவன் தாவின் ராஜாவாகிய

அமத்சியாேவா அவன் ேபார்ெசய்த

வல்லைம ம், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௧௩ ேயாவாஸ் இறந்தபின், ெயெராெபயாம்

அவன் சிங்காசனத்தில் ற்ற ந்தான்;

ேயாவாஸ் சமாரியாவில் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாக்களின் அ கில் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான். ௧௪அவ ைடய நாட்களில்

எ சா மரணத்திற் ஏ வானவியாதியாகக்

கிடந்தான்; அப்ெபா இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ேயாவாஸ் அவனிடத்திற் ப்

ேபாய், அவன்ேமல் வி ந் , அ : என்

தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவ க்

இரத ம் திைர ர மாயி ந்தவேர

என்றான். ௧௫ எ சா அவைனப் பார்த் :

வில்ைல ம் அம் கைள ம் பி ம் என்றான்;

அப்ப ேய வில்ைல ம் அம் கைள ம்

பி த் க்ெகாண்டான். ௧௬அப்ெபா அவன்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாைவ ேநாக்கி: உம் ைடய

ைகைய வில் ன்ேமல் ைவ ம் என்றான்;

அவன் தன்ைகையைவத்தேபா , எ சா தன்

ைககைள ராஜா ைடய ைககள்ேமல்

ைவத் : ௧௭ கிழக்ேக இ க்கிற ஜன்னைலத்
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திற ம் என்றான்; அவன் அைதத்

திறந்தேபா , எ சா: எய் ம் என்றான்; இவன்

எய்தேபா , அவன்: அ ெயேகாவா ைடய

ரட்சிப்பின் அம் ம், ரியர்களிடம ந்

வி தைலயாக் ம் ரட்சிப்பின் அம் மாக

இ க்கிற ; ர் ஆப்ெபக்கிேல ரியர்கைள

ற்ற ம் றய ப் ர் என்றான். ௧௮

பின் அம் கைளப் பி ம் என்றான்;

அைவகைளப் பி த்தான். அப்ெபா அவன்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாைவ ேநாக்கி: தைரயிேல

அ ம் என்றான்; அவன் ன் ைற

அ த் நின்றான். ௧௯ அப்ெபா

ேதவ ைடய மனிதன் அவன்ேமல் ேகாபமாகி:

ர் ஐந் ஆ ைற அ த் ரானால்,

அப்ெபா ரியர்கைள ற்ற ம்

றய ப் ர்; இப்ெபா ேதா ரியர்கைள

ன் ைறமாத்திரம் றய ப் ர் என்றான்.

௨0 எ சா மரணமைடந்தான்; அவைன

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ம வ டத்திேல

ேமாவாபியரின் ட்டம் ேதசத்திேலவந்த . ௨௧

அப்ெபா அவர்கள், ஒ மனிதைன

அடக்கம் ெசய்யப்ேபா ம்ேபா , அந்தக்

ட்டத்ைதக் கண் , அந்த மனிதைன

எ சாவின் கல்லைறயில் ேபாட்டார்கள்;

அந்த மனிதனின் பிேரதம் அதிேல

வி ந் எ சாவின் எ ம் களின்ேமல்

பட்டேபா , அந்த மனிதன் உயிரைடந்

தன் கால்கைள ஊன்ற எ ந்தி ந்தான்.

௨௨ ேயாவாகாசின் நாட்களிெலல்லாம்
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ரியாவின் ராஜாவாகியஆசேகல் இஸ்ரேவைல

ஒ க்கினான். ௨௩ ஆனா ம் ெயேகாவா

அவர்க க் மனமரங்கி,ஆபிரகாம், ஈசாக் ,

யாக்ேகா என்பவர்கேளா ெசய்த தம

உடன்ப க்ைகயினிம த்தம் அவர்கைள

அழ க்க வி ப்பம ல்லாம ம், அவர்கைள

இன் ம் தம் ைடய கத்ைதவிட் த்

தள்ளாம ம் அவர்கள்ேமல் மன கி,

அவர்கைள நிைனத்த ளினார். ௨௪

ரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசேகல்

மரணமைடந் ,அவன் மகனாகிய ெபனாதாத்

அவ ைடய இடத்திேல ராஜாவான

பின் , ௨௫ ேயாவாகாசின் மகனாகிய

ேயாவாஸ், ஆசேகேலாேட ேபார்ெசய் , தன்

தகப்பனாகிய ேயாவாகாசின் ைகயி ந்

பி த் க்ெகாண்ட பட்டணங்கைள

அவ ைடய மகனாகிய ெபனாதாத்தின்

ைகயி ந் தி ம்பப் பி த் க்ெகாண்டான்;

ன் ைற ேயாவாஸ்அவைன றய த்

இஸ்ரேவ ன் பட்டணங்கைளத் தி ம்பக்

கட் க்ெகாண்டான்.

௧௪

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாவாகாசின்

மகனாகிய ேயாவா ைடய இரண்டாம்

வ ட ஆட்சியில் தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாவாசின் மகன்அமத்சியா ராஜாவானான். ௨

அவன் ராஜாவாகிறேபா இ பத்ைதந்

வயதாயி ந் , எ சேலம ேல இ பத்ெதான்ப

வ டங்கள் அரசாட்சி ெசய்தான்; எ சேலம்

நகரத்ைதச் ேசர்ந்தஅவ ைடயதாயின் ெபயர்
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ெயாவதானாள். ௩ அவன் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்;

ஆனா ம் தன் தகப்பனாகிய தா ைதப்ேபால்

அல்ல; தன் தகப்பனாகிய ேயாவாஸ்

ெசய்தப ெயல்லாம் ெசய்தான். ௪ ேமைடகள்

மாத்திரம் அகற்றப்படவில்ைல; மக்கள்

இன் ம் ேமைடகளின்ேமல் ப யிட் த்

பம்காட் வந்தார்கள். ௫அரசாட்சி அவன்

ைகயிேல உ திப்பட்டேபா , அவ ைடய

தகப்பனாகிய ராஜாைவக் ெகான் ேபாட்ட தன்

ேவைலக்காரர்கைளக் ெகான் ேபாட்டான்.

௬ ஆனா ம் பிள்ைளகளினாேல

தகப்பன்க ம், தகப்பன்களினாேல

பிள்ைளக ம் ெகாைல ெசய்யப்படாம ம்,

அவனவன் ெசய்த பாவத்தினாேல

அவனவன் ெகாைல ெசய்யப்படேவண் ம்

என் ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிறப ,

ெயேகாவா கட்டைளயிட்ட பிரகாரம்

ெகாைலெசய்தவர்களின் பிள்ைளகைள

அவன் ெகால்லவில்ைல. ௭ அவன்

உப் ப்பள்ளத்தாக்கிேல ஏேதாமயர்களில்

பத்தாயிரம்ேபைரக் ெகான் ,

ேபார்ெசய் ேசலாைவப் பி த் , அதற்

இந்நாள்வைரக் ம் இ க்கிற ெயாக்திேயல்

என் ம் ெபயர் ைவத்தான். ௮அப்ெபா

அமத்சியா ெய வின் மகனாகிய ேயாவாகாசின்

மகன் ேயாவாஸ் என் ம் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவிடத்தில் பிரதிநிதிகைள அ ப்பி:
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நம் ைடய திறைமையப் பார்ப்ேபாம் வா

என் ெசால்லச் ெசான்னான். ௯ அதற்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்

தாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியா க்

ஆள் அ ப்பி: பேனானி ள்ள

ட்ெச யான , பேனானி ள்ள

ேக மரத்ைத ேநாக்கி, உன் மகைள

என் மக க் மைனவியாக தி மணம்

ெசய் ெகா என் ெசால்லச்ெசான்ன ;

ஆனா ம் பேனானி ள்ள ஒ

காட் ம கம் அந்த வழேய ஓ ம்ேபா

அந்த ட்ெச ைய மதித் ப்ேபாட்ட . ௧0

ஏேதாமயர்கைள றய த்ததால் உன்

இ தயம் உன்ைனக் கர்வமைடயச்ெசய்த ;

ெப ைம பாராட் க்ெகாண் உன்

ட் ேல இ ; ம் உன்ேனாேட ட

தா ம் வி ம்ப , ெபால்லாப்ைப ஏன்

வ வித் க்ெகாள்ளேவண் ம் என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௧ ஆனா ம்

அமத்சியா ேகட்காமல்ேபானான்;ஆைகயால்,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்வந்தான்;

தாவி ள்ள ெபத்ஷேமசிேல அவ ம்,

தாவின் ராஜா அமத்சியா ம், தங்கள்

திறைமையப் பார்க்கிறேபா , ௧௨ தா மக்கள்

இஸ்ரேவல க் ன்பாகத் ேதாற் அவரவர்

தங்கள் டாரங்க க் ஓ ப்ேபானார்கள். ௧௩

அகசியாவின் மகனாகிய ேயாவாசின் மகன்

அமத்சியா என் ம் தாவின் ராஜாைவேயா,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்
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ெபத்ஷேமசிேலபி த் , எ சேல க் வந் ,

எ சேலம ன் மதி ேல எப்பிரா ம் வாசல்

ெதாடங்கி ைலவாசல்வைர நா ழ

ளம்இ த் ப்ேபாட் , ௧௪ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ம் ராஜா ைடய அரண்மைனப்

ெபாக்கிஷங்களி ம் கிைடத்த ெபான் ெவள்ளி

அைனத்ைத ம், சகல பணி ட் கைள ம்,

பிைணக்ைகதிகைள ம் பி த் க்ெகாண்

சமாரியா க் த் தி ம்பிப்ேபானான். ௧௫

ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற ெசயல்பா க ம்,

அவ ைடயவல்லைம ம்,அவன் தாவின்

ராஜாவாகிய அமத்சியாேவா ேபார்ெசய்த

வித ம், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௧௬

ேயாவாஸ் இறந்தபின், சமாரியாவில்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாக்களின் அ கில்

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவன்

மகனாகிய ெயெராெபயாம் அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவானான். ௧௭ இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ேயாவாகாசின் மகன்

ேயாவாஸ் மரணமைடந்தபின், தாவின்

ராஜாவாகிய ேயாவாசின் மகன் அமத்சியா

பதிைனந் வ டங்கள் உயிேரா ந்தான்.

௧௮ அமத்சியாவின் மற்ற ெசயல்பா கள்

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௧௯

எ சேலம ேல அவ க் விேராதமாக

சதித்திட்டம் ட் னார்கள்; அப்ெபா

லா க் ஓ ப்ேபானான்;ஆனா ம்அவர்கள்
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அவன் பின்ேன லா க் மனிதர்கைள

அ ப்பி,அங்ேகஅவைனக்ெகான் ேபாட் ,

௨0 திைரகள்ேமல்அவைனஎ த் க்ெகாண்

வந்தார்கள்; அவன் எ சேலம ல் இ க்கிற

தா தின் நகரத்திேல தன் ன்ேனார்க க்

அ கில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ௨௧

தா மக்கள் யாவ ம் பதினா வய ள்ள

அசரியாைவ அைழத் வந் அவைன

அவ ைடய தகப்பனாகிய அமத்சியாவின்

இடத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள். ௨௨ ராஜா

இறந்தபின் , இவன்ஏலாத்ைதக் கட் ,அைதத்

தி ம்ப தாவின் வசமாக்கிக்ெகாண்டான்.

௨௩ தாவின் ராஜாவாகிய ேயாவாசின்

மகன் அமத்சியாவின் பதிைனந்தாம்

வ டத்தில், இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

ேயாவாசின் மகன் ெயெராெபயாம்

ராஜாவாகி சமாரியாவில் நாற்பத்ெதா

வ டங்கள்ஆட்சிெசய் , ௨௪ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்கள் ஒன்ைற ம் அவன்

விட் விலகவில்ைல. ௨௫ காத்ேதப்ேபர்

ஊரானாகிய அம த்தாய் என் ம்

ர்க்கதரிசியின் மகன் ேயானா என் ம்

தம் ைடய ஊழயக்காரைனக்ெகாண்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் யி ந்த வார்த்ைதயின்ப ேய,

அவன் ஆமாத்தின் எல்ைல தற்ெகாண்
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சம மயின் கடல்வைரஉள்ளஇஸ்ரேவ ன்

எல்ைலகைளத் தி ம்பச் ேசர்த் க்ெகாண்டான்.

௨௬ இஸ்ரேவ ன் உபத்திரவம் மக ம்

ெகா ய என் ம், அைடபட்டவ ம ல்ைல,

வி பட்டவ ம ல்ைல, இஸ்ரேவ க்

ஒத்தாைச ெசய்கிறவ ம ல்ைல என் ம்

ெயேகாவா பார்த்தார். ௨௭ இஸ்ரேவ ன்

ெபயைர வானத்தின் ழ ந்

அழ த் ப்ேபா ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால்லாமல், ேயாவாசின் மகனாகிய

ெயெராெபயாம ன் ைகயால் அவர்கைள

இரட்சித்தார். ௨௮ ெயெராெபயாம ன் மற்ற

ெசயல்பா க ம்,அவன் ெசய்தயா ம்,அவன்

ேபார்ெசய் , தா க் இ ந்த தமஸ் ைவ ம்

ஆமாத்ைத ம் இஸ்ரேவ க்காகத் தி ம்பச்

ேசர்த் க்ெகாண்ட அவ ைடய வல்லைம ம்,

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௨௯

ெயெராெபயாம்இறந்தபின்,அவன்மகனாகிய

சகரியாஅவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான்.

௧௫

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

ெயெராெபயாம ன் இ பத்ேதழாம் வ ட

ஆட்சியில், தாவின் ராஜாவாகிய

அமத்சியாவின் மகன்அசரியா ராஜாவானான்.

௨ அவன் ராஜாவாகிறேபா பதினா

வயதாயி ந் , ஐம்பத்திரண் வ டங்கள்

எ சேலம ேல ஆட்சிெசய்தான்; எ சேலம்

நகரத்ைதச் ேசர்ந்தஅவ ைடயதாயின் ெபயர்

எக்ேகா யாள். ௩அவன் தன் தகப்பனாகிய
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அமத்சியா ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். ௪

ேமைடகள் மாத்திரம் அகற்றப்படவில்ைல;

மக்கள் இன் ம் ேமைடகள்ேமல் ப யிட் த்

பம் காட் வந்தார்கள். ௫ ெயேகாவா

இந்த ராஜாைவ வாதித்ததால், அவன் தன்

மரணநாள்வைர ெதா ேநாயாளியாகஇ ந் ,

தனித் ஒ ட் ேல யி ந்தான்;

ராஜாவின் மகனாகிய ேயாதாம்அரண்மைன

விசாரிப் க்காரனாயி ந் , ேதசத்தின்

மக்கைள நியாயம் விசாரித்தான். ௬

அசரியாவின் மற்ற ெசயல்பா க ம்,அவன்

ெசய்த யா ம், தா ைடய ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௭அசரியா இறந்தபின், அவைனத் தா தின்

நகரத்திேல அவ ைடய ன்ேனார்க க்

அ கில் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்

மகனாகிய ேயாதாம் அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான். ௮ தாவின் ராஜாவாகிய

அசரியாவின் ப்பத்ெதட்டாம் வ ட

ஆட்சியில் ெயெராெபயாம ன் மகனாகிய

சகரியா இஸ்ரேவ ன்ேமல் சமாரியாவிேல

ஆ மாதங்கள் ஆட்சிெசய் , ௯ தன்

ன்ேனார்கள் ெசய்த ேபால, ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்கைளவிட் அவன்விலகவில்ைல. ௧0

யாேபசின் மகனாகிய சல் ம் அவ க்
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விேராதமாக சதித்திட்டம் ட் , மக்க க்

ன்பாகஅவைனெவட் க் ெகான் ேபாட் ,

அவ ைடய இடத்தில் ராஜாவானான். ௧௧

சகரியாவின் மற்ற ெசயல்பா கள் இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் நாளாகமப் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற . ௧௨ உன் மகன்கள்

நான்காம் தைல ைறவைரஇஸ்ரேவ ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற ப்பார்கள் என்

ெயேகாவா ெய ேவாேட ெசான்னவார்த்ைத

இ தான்; அப்ப ேய நிைறேவறய .

௧௩ தாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின்

ப்பத்ெதான்பதாம் வ ட ஆட்சியில்

யாேபசின் மகனாகிய சல் ம் ராஜாவாகி,

சமாரியாவில் ஒ மாதம் ஆட்சிெசய்தான்.

௧௪ காதியின் மகனாகிய ெமனாேகம்

திர்சாவி ந் சமாரியா க் வந் ,

யாேபசின் மகனாகிய சல் ைம சமாரியாவிேல

ெவட் க் ெகான் ேபாட் , அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவானான். ௧௫ சல் ம ன்

மற்ற ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்த

சதித்திட்ட ம், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௧௬ அப்ெபா ெமனாேகம் திப்சா

பட்டணத்ைத ம், அதி ள்ள யாைவ ம்,

திர்சா ெதாடங்கி அதின் எல்ைலகைள ம்

தாக்கினான்; அவர்கள் தனக் வாசைலத்

திறக்கவில்ைலெயன் அவர்கைள ெவட் ,

அவர்க ைடய கர்ப்பவதிகளின்

கர்ப்பங்கைளெயல்லாம் கிழ த் ப்ேபாட்டான்.
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௧௭ தாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின்

ப்பத்ெதான்பதாம் ஆ ைக வ டத்தில்,

காதியின் மகனாகிய ெமனாேகம்

இஸ்ரேவல்ேமல் ராஜாவாகி சமாரியாவிேல

பத் வ டங்கள் அரசாட்சிெசய் , அவன்

தன் நாட்களிெலல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.

௧௮ இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்கைளவிட் விலகாதி ந்தான். ௧௯

அ ரியாவின் ராஜாவாகிய ல், ேதசத்திற்

விேராதமாகவந்தான்;அப்ெபா ெமனாேகம்

ன் உதவியினால் அரசாட்சிைய தன்

ைகயில் பலப்ப த் வதற்காக, அவ க்

ஆயிரம் தாலந் ெவள்ளி ெகா த்தான். ௨0

இந்தப் பணத்ைதஅ ரியாவின் ராஜாவிற் க்

ெகா க் ம்ப , ெமனாேகம் இஸ்ரேவ ல்

பலத்த ஐ வரியவான்களிடத்தில் ஆள்

ஒன்ற ற் ஐம்ப ெவள்ளிச் ேசக்கல்

மத்தினான்; அப்ப ேயஅ ரியாவின் ராஜா

ேதசத்திேல நிற்காமல் தி ம்பிப்ேபானான். ௨௧

ெமனாேகம ன்மற்றெசயல்பா க ம்,அவன்

ெசய்த யா ம், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௨௨ ெமனாேகம் இறந்தபின், அவ ைடய

மகனாகிய ெபக்காகியா அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவானான். ௨௩ தாவின்

ராஜாவாகிய அசரியாவின் ஐம்பதாம் வ ட

ஆட்சியில், ெமனாேகம ன் மகனாகிய
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ெபக்காகியா இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாகி

சமாரியாவிேல இரண் வ டங்கள்

அரசாட்சிெசய் , ௨௪ ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;

அவன் இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்கைளவிட் விலகவில்ைல. ௨௫

ஆனா ம்ெரம யாவின்மகனாகியெபக்கா

என் ம் அவ ைடய அதிகாரி அவ க்

விேராதமாக சதித்திட்டம் ட் , ேலயாத்

மனிதர்களில் ஐம்ப ேபைரக் ட் க்ெகாண் ,

அவைன ம் அர்ேகாைப ம் ஆரிேயைய ம்

ராஜாவின் டாகிய அரண்மைனயிேல

சமாரியாவில் ெவட் க் ெகான் ேபாட் ,

அவ ைடய இடத்தில் ராஜாவானான். ௨௬

ெபக்காகியாவின் மற்ற ெசயல்பா க ம்,

அவன் ெசய்த யா ம், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௨௭ தாவின் ராஜாவாகிய அசரியாவின்

ஐம்பத்திரண்டாம் வ ட, ெரம யாவின்

மகனாகிய ெபக்கா இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாகி சமாரியாவிேல இ ப வ டங்கள்

அரசாட்சிெசய் , ௨௮ ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;

இஸ்ரேவைலப் பாவம்ெசய்யைவத்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம ன்

பாவங்கைளவிட் அவன்விலகவில்ைல. ௨௯

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ெபக்காவின்

நாட்களில் அ ரியாவின் ராஜாவாகிய
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திகிலாத்பிேலசர் வந் , ஈேயாைன ம்,

ெபத்மாக்கா என் ம் ஆேபைல ம்,

யேனாவாைக ம், ேகேதைச ம், ஆத்ேசாைர ம்,

ேலயாத்ைத ம், க ேலயாவாகிய நப்த

ேதசமைனத்ைத ம் பி த் , மக்கைளச்

சிைறயாக அ ரியா க் க் ெகாண் ேபானான்.

௩0ஏலாவின் மகனாகிய ஓெசயா ெரம யாவின்

மகனாகிய ெபக்கா க் விேராதமாக

சதித்திட்டம் ட் , அவைன உசியாவின்

மகனாகிய ேயாதாம ன் இ பதாம்

வ டத்தில் ெவட் க்ெகான் ேபாட் ,

அவ ைடய இடத்தில் ராஜாவானான். ௩௧

ெபக்காவின் மற்ற ெசயல்பா க ம்,

அவன் ெசய்த யா ம், இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் நாளாகமப் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற . ௩௨ இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ெரம யாவின் மகன் ெபக்காவின்

இரண்டாம் வ ட ஆட்சியில், தாவின்

ராஜாவாகிய உசியாவின் மகன் ேயாதாம்

ராஜாவானான். ௩௩அவன் ராஜாவாகிறேபா ,

இ பத்ைதந் வயதாயி ந் , எ சேலம ேல

பதினா வ டங்கள் ஆட்சிெசய்தான்;

சாேதாக்கின் மகளாகியஅவ ைடய தாயின்

ெபயர் எ சாள். ௩௪அவன் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்;

தன் தகப்பனாகியஉசியா ெசய்தப ெயல்லாம்

ெசய்தான். ௩௫ ேமைடகள் மாத்திரம்

அகற்றப்படவில்ைல; மக்கள் இன் ம்

ேமைடகளின்ேமல் ப யிட் த் பம்
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காட் வந்தார்கள்; இவன் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் உயர்ந்த வாசைலக் கட் னான்.

௩௬ ேயாதாம ன் மற்ற ெசயல்பா க ம், அவன்

ெசய்த யா ம், தா ைடய ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௩௭ அந்நாட்களிேல ெயேகாவா ரியாவின்

ராஜாவாகிய ேரத் ைன ம், ெரம யாவின்

மகனாகிய ெபக்காைவ ம் தா க்

விேராதமாக அ ப்பத்ெதாடங்கினார். ௩௮

ேயாதாம் இறந்தபின். தன் தகப்பனாகிய

தா தின் பட்டணத்திேல தன்

ன்ேனார்க க் அ கில் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான்; அவ ைடய மகனாகிய

ஆகாஸ்அவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான்.

௧௬

ெரம யாவின்மகனாகியெபக்காவின்

பதிேனழாம் வ ட ஆட்சியில் தாவின்

ராஜாவாகிய ேயாதாம ன் மகன் ஆகாஸ்

ராஜாவானான். ௨ஆகாஸ் ராஜாவாகிறேபா

இ ப வயதாயி ந் , எ சேலம ேல

பதினா வ டங்கள்ஆட்சிெசய்தான்; அவன்

தன் ற்பிதாவாகிய தா ைதப்ேபால் தன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யாமல், ௩இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் வழயிேல நடந் , ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாகத் ரத்தின

மக்க ைடய அ வ ப் களின்ப ேய

தன் மகன் தற்ெகாண் அக்கினியில்

ட்ெடரித் ப்ேபாட்டான். ௪ ேமைடகளி ம்

மைலகளின்ேம ம் பச்ைசயான சகல மரத்தின்
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ம் ப யிட் த் பம் காட் வந்தான். ௫

அப்ெபா ரியாவின் ராஜாவாகிய

ேரத் ம், இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

ெரம யாவின் மகன் ெபக்கா ம்,

எ சேலம ன்ேமல் ேபார்ெசய்யவந் ஆகாைச

ற் ைகயிட்டார்கள்; ஆனா ம் ெவற்றெபற

யவில்ைல. ௬அக்காலத்திேல ரியாவின்

ராஜாவாகிய ேரத் ன் ஏலாத்ைதத் தி ம்பச்

ரியாேவாேட ேசர்த் க்ெகாண் . தர்கைள

ஏலாத்தி ந் ரத்தினான்; ரியர்கள்

ஏலாத்திற் வந் இந்நாள்வைரக் ம்

அவ்விடத்திேல யி க்கிறார்கள். ௭

ஆகாஸ் அ ரியாவின் ராஜாவாகிய

திகிலாத்பிேலசரிடத்திற் பிரதிநிதிகைள

அ ப்பி: நான் உம் ைடய அ யா ம்

உம் ைடய மக மாயி க்கிேறன்; ர் வந் ,

எனக் விேராதமாக எ ம்பின ரியா

ராஜாவின் ைகக் ம், இஸ்ரேவல் ராஜாவின்

ைகக் ம் என்ைனத் தப் வி ம் என்

ெசால்லச் ெசால் ; ௮ ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ம் ராஜாவின் அரண்மைனப்

ெபாக்கிஷங்களி ம் கிைடத்த ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம் எ த் , அ ரியாவின்

ராஜாவிற் க் காணிக்ைகயாகஅ ப்பினான்.

௯அ ரியா ராஜாஅவ க் ச் ெசவிெகா த் ,

தமஸ் க் ப்ேபாய்அைதப் பி த் , அதின்

மக்கைளக் ர் என் ம் பட்டணத்திற் ச்

சிைறபி த் க்ெகாண் ேபாய், ேரத் ைனக்

ெகான் ேபாட்டான். ௧0 அப்ெபா
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ராஜாவாகிய ஆகாஸ் தமஸ் வி ள்ள

அ ரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத்பிேலச க்

எதிர்ெகாண் ேபாய்த் தமஸ் வி ள்ள

ப டத்ைதக் கண்டான். ராஜாவாகியஆகாஸ்

அந்தப் ப டத்தின் ேதாற்றத்ைத ம்,

அதி ைடய சகல ேவைலப்பாடாகிய

அதின் மாதிரிைய ம் ஆசாரியனாகிய

உரியா க் அ ப்பினான். ௧௧ ராஜாவாகிய

ஆகாஸ் தமஸ் வி ந் வ கிறதற் ள்

ஆசாரியனாகிய உரியா அைதப்ேபாலேவ

ஒ ப டத்ைதக் கட் , ராஜாவாகிய

ஆகாஸ் தமஸ் வி ந் அ ப்பின

கட்டைளயின்ப ெயல்லாம் ெசய்தான். ௧௨

ராஜா தமஸ் வி ந் வந்தேபா ,

அவன் அந்தப் ப டத்ைதப் பார்த் ,

அந்தப் ப டத்திற் அ கில் வந் ,

அதின்ேமல் ப யிட் , ௧௩ தன் சர்வாங்க

தகனப ைய ம் தன் ேபாஜனப ைய ம்

தகனித் , தன் பானப ைய ஊற்ற ,

தன் சமாதானப களின் இரத்தத்ைத

அந்தப் ப டத்தின்ேமல் ெதளித்தான். ௧௪

ெயேகாவாவின் சந்நிதியி ந்த ெவண்கலப்

ப டத்ைத அவன் தன் ப டத்திற் ம்

ெயேகாவாவின் ஆலயத்திற் ம் ந ேவ

ஆலயத்தின் ன் றத்தி ந் எ த் ,

அைதத் தன் ப டத்திற் வட றமாக

ைவத்தான். ௧௫ ராஜாவாகிய ஆகாஸ்

ஆசாரியனாகிய உரியாைவ ேநாக்கி: இந்தப்

ெபரிய ப டத்தின்ேமல் காைல சர்வாங்க
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தகனப ைய ம், மாைல ேபாஜனப ைய ம்,

ராஜாவின் சர்வாங்க தகனப ைய ம்,

அவ ைடய ேபாஜனப ைய ம்,

ேதசத்தி ைடய சகல மக்க ைடய சர்வாங்க

தகனப , ேபாஜனப , பானப

ஆகியவற்ைறச் ெச த்தி, அதின்ேமல்

சர்வாங்க தகனங்களின் சகலஇரத்தத்ைத ம்,

ப களின் சகல இரத்தத்ைத ம்

ெதளிப்பாயாக; அந்த ெவண்கலப்

ப டேமா, நான் உதவி ேகட்கிறதற்

உத ம் என்றான். ௧௬ ராஜாவாகிய

ஆகாஸ் கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ஆசாரியனாகிய உரியா ெசய்தான். ௧௭பின் ம்

ராஜாவாகிய ஆகாஸ் ஆதாரங்களின்

பலைககைள அகற்றவிட் , அைவகளின்

ேம ந்த ெகாப்பைரகைள எ த் ,

கடல்ெதாட் ையக் ேழ நிற்கிற ெவண்கல

காைளகளின்ேம ந் இறக்கி, அைதக்

கற்களின் தளவரிைசயிேல ைவத் , ௧௮

ஆலயத்தின் அ ேக கட்டப்பட் ந்த

ஓய் நாளின் மண்டபத்ைத ம், ராஜா

பிரேவசிக் ம் மண்டபத்ைத ம், அ ரியாவின்

ராஜாவினிம த்தம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ந் அப் றப்ப த்தினான்.

௧௯ ஆகாஸ் ெசய்த மற்ற ெசயல்பா கள்

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௨0ஆகாஸ்

இறந்தபின், அவன் தா தின் நகரத்தில் தன்

ன்ேனார்க க் அ கில் அடக்கம்
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ெசய்யப்பட்டான்;அவன்மகனாகியஎேசக்கியா

அவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான்.

௧௭

தாவின் ராஜாவாகிய ஆகாசின்

பன்னிரண்டாம் வ ட ஆட்சியில், ஏலாவின்

மகனாகிய ஓெசயா இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாகி, சமாரியாவிேல ஒன்ப வ டங்கள்

அரசாட்சிெசய் , ௨ ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;

ஆனா ம் தனக் ன்னி ந்தஇஸ்ரேவ ன்

ராஜாக்கைளப்ேபால் ெசய்யவில்ைல. ௩

அவ க் விேராதமாக அ ரியாவின்

ராஜாவாகிய சல்மனாசார் வந்தான்;

அப்ெபா ஓெசயா அவ க் க்

ழ ந் , அவ க் வரி ெச த்தினான்.

௪ ஓெசயா எகிப்தின் ராஜாவாகிய ேசா

என்பவனிடத்திற் பிரதிநிதிகைள

அ ப்பின ம், தனக் வ டந்ேதா ம்

ெசய்த ேபால், வரி ெச த்தாமல் ேபான மான

கலக ேயாசைனைய அ ரியாவின் ராஜா

ஓெசயாவினிடத்திேல கண் , அவைனப்

பி த் க் கட் ச் சிைறச்சாைலயிேல

ைவத்தான். ௫அ ரியா ராஜா ேதசம் எங் ம்

ேபாய், சமாரியா க் ம் வந் அைத

ன் வ டங்கள் ற் ைகயிட் ந்தான். ௬

ஓெசயாவின் ஒன்பதாம் வ ட ஆட்சியில்

அ ரியா ராஜா சமாரியாைவப் பி த் ,

இஸ்ரேவைல அ ரியா க் ச் சிைறயாகக்

ெகாண் ேபாய் அவர்கைளக் ேகாசான் நதி

ஓரமானஆலாகி ம், ஆேபாரி ம், ேமதியரின்
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பட்டணங்களி ம் ேயற்றனான். ௭

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவா ைடய

ைகயின் ழ ந்த தங்கைள எகிப்

ேதசத்தி ந் வரச்ெசய்த தங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் விேராதமாக இஸ்ரேவல்

மக்கள்பாவம்ெசய் ,அந்நிய ேதவர்க க் ப்

பயந் நடந் , ௮ ெயேகாவா இஸ்ரேவல்

மக்க க் ன்பாகத் ரத்தின மக்களின்

வழபா களி ம் இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

வழபா களி ம்நடந் ெகாண் ந்தார்கள்.

௯ ெசய்யத்தகாத காரியங்கைள இஸ்ரேவல்

மக்கள் தங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

விேராதமாக இரகசியத்தில் ெசய்த மன்ற ,

காவல்காக்கிற ேகா ரங்கள் ெதாடங்கி

அரணான பட்டணங்கள்வைர ள்ள

தங்கள் ஊர்களிெலல்லாம் தங்க க்

ேமைடகைள ம் கட் , ௧0 உயரமான சகல

ேமட் ன்ேம ம் பச்ைசயான சகல

மரத்தின் ம் தங்க க் ச் சிைலகைள ம்

விக்கிரகத் ேதாப் கைள ம் நி த்தி,

௧௧ ெயேகாவா தங்கைள விட் க்

விலக்கின மக்கைளப்ேபால, சகல

ேமைடகளி ம் பம்காட் , ெயேகாவா க் க்

ேகாப ண்டாகத் ர்க்கிரிையகைளச்

ெசய் , ௧௨ இப்ப ச் ெசய்யத்தகா என்

ெயேகாவா தங்க க் ச் ெசால் யி ந் ம்,

அ வ ப்பான விக்கிரகங்கைள வழபட்

வந்தார்கள். ௧௩ ங்கள் உங்கள்

ெபால்லாத வழகைள விட் த் தி ம்பி,
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நான் உங்கள் ன்ேனார்க க் க்

கட்டைளயிட்ட ம், என்ஊழயக்காரர்களாகிய

ர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்

உங்க க் ச் ெசால் ய ப்பின மான

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ெயல்லாம்

என் கற்பைனகைள ம் என்

கட்டைளகைள ம் ைகக்ெகாள் ங்கள்

என் ெயேகாவா ர்க்கதரிசிகள், தரிசனம்

காண்கிறவர்கள் எல்ேலாைர ம்ெகாண்

இஸ்ரேவ க் ம் தா க் ம் ம கஉ தியாக

எச்சரித் க்ெகாண் ந் ம், ௧௪ அவர்கள்

ெசவிெகாடாமல், தங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேமல் வி வாசிக்காம ந்த க னக்

க த் ள்ள தங்கள் ன்ேனார்கைளப்ேபால்,

தங்கள் க த்ைதக் க னப்ப த்தி,

௧௫ அவ ைடய கட்டைளகைள ம்,

அவர் தங்கள் ன்ேனார்கேளா ெசய்த

அவ ைடய உடன்ப க்ைகைய ம், அவர்

தங்க க் மக உ தியாகக் காண்பித்த

அவ ைடயசாட்சிகைள ம்ெவ த் விட் ,

ணான விக்கிரகங்கைளப் பின்பற்ற

ணராகி, அவர்கைளச் ற்ற ம்

இ க்கிறவர்கைளப்ேபால, ெசய்ய

ேவண்டாெமன் ெயேகாவா தங்க க் க்

கட்டைளயிட் விலக்கியி ந்த மக்க க் ப்

பின்ெசன் , ௧௬ தங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் கற்பைனகைளெயல்லாம்

விட் விட் , இரண் கன் க் ட் களாகிய

வார்ப்பித்த விக்கிரகங்கைளத் தங்க க்
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உண்டாக்கி, விக்கிரகத் ேதாப் கைள

நாட் , வானத்தின் ேசைனகைளெயல்லாம்

பணிந் ெகாண் , பாகாைல

வணங்கினார்கள். ௧௭ அவர்கள் தங்கள்

மகன்கைள ம் தங்கள் மகள்கைள ம்

அக்கினியில் ட்ெடரித் ப்ேபாட் , ற ேகட்

ச னங்கள் பார்த் , ெயேகாவா க் க்

ேகாப ண்டாக்க அவர் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்கிறதற் த்

தங்கைள விற் ப்ேபாட்டார்கள். ௧௮

ஆைகயால் ெயேகாவா இஸ்ரேவ ன்ேமல்

மக ம் ேகாபமைடந் , அவர்கைளத்

தம் ைடய கத்ைதவிட் அகற்றனார்; தா

வம்சம் மாத்திரேம தியான . ௧௯ தா

மக்க ம் தங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல்

இஸ்ரேவல் உண்டாக்கின வழபா களில்

நடந்தார்கள். ௨0 ஆைகயால் ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் சந்ததியாைரெயல்லாம்

றக்கணித் , அவர்கைளத் தம

கத்ைதவிட் த் தள் ம்வைர ஒ க்கி,

அவர்கைளக் ெகாள்ைளக்காரர்கள் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௨௧ இஸ்ரேவலர்கள்

தா வம்சத்ைதவிட் ப் பிரிந் ,

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாைம

ராஜாவாக்கினார்கள்; அப்ெபா

ெயெராெபயாம் இஸ்ரேவைலக்

ெயேகாவாைவவிட் ப் பின்வாங்க ம், ெபரிய

பாவத்ைதச் ெசய்ய ம் ெசய்தான். ௨௨
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அப்ப ேயஇஸ்ரேவல் மக்கள் ெயெராெபயாம்

ெசய்த எல்லாப் பாவங்களி ம் நடந் , ௨௩

ெயேகாவா ர்க்கதரிசிகளாகிய தம் ைடய

ஊழயக்காரர்கள் எல்ேலாைர ம் ெகாண்

ெசால் யி ந்தப . அவர்கைளத் தம

ச கத்ைதவிட் அகற் கிறவைரக் ம்,

அைவகைளவிட் விலகாதி ந்தார்கள்;

இப்ப ேய இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள்

ேதசத்தி ந் அ ரியா க் க்

ெகாண் ேபாகப்பட் இந்நாள்வைரக் ம்

இ க்கிறார்கள். ௨௪ அ ரியா ராஜா,

பாபிேலானி ம், த்தாவி ம், ஆபாவி ம்,

ஆமாத்தி ம், ெசப்பர்வாயிம ம்

இ ந் மனிதர்கைள வரச்ெசய் ,

அவர்கைள இஸ்ரேவல் மக்க க் ப்

பதிலாகச் சமாரியாவின் பட்டணங்களிேல

ேயற்றனான்; இவர்கள் சமாரியாைவச்

ெசாந்தமாகக் கட் க்ெகாண் அதின்

பட்டணங்களிேல யி ந்தார்கள். ௨௫

அவர்கள் அங்ேக ேயறன தல்,

ெயேகாவா க் ப் பயப்படாததால், ெயேகாவா

அவர்க க் ள்ேள சிங்கங்கைள

அ ப்பினார்;அைவகள்அவர்களில் சிலைரக்

ெகான் ேபாட்ட . ௨௬அப்ெபா மக்கள்

அ ரியா ராஜாைவேநாக்கி: ர் இங்ேகயி ந்

அ ப்பி, சமாரியாவின் பட்டணங்களிேல

ேயறச்ெசய்த மக்கள் அந்த ேதசத்

ேதவ ைடய காரியத்ைத அறயாததால்,

அவர் அவர்க க் ள்ேள சிங்கங்கைள
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அ ப்பினார்; அந்த ேதசத் ேதவ ைடய

காரியத்ைதஅவர்கள்அறயாததால், அைவகள்

அவர்கைளக் ெகான் ேபா கிற என்

ெசான்னார்கள். ௨௭அதற் அ ரியா ராஜா:

ங்கள் அங்ேகயி ந் ெகாண் வந்த

ஆசாரியர்களில் ஒ வைன அங்ேக

அைழத் க்ெகாண் ேபாங்கள்; அவர்கள்

அங்ேக யி க் ம்ப ,அவன்அவர்க க்

அந்த ேதசத் ேதவ ைடய காரியத்ைதப்

ேபாதிக்கக்கடவன் என் கட்டைளயிட்டான்.

௨௮அப்ப ேயஅவர்கள் சமாரியாவி ந்

ெகாண் ேபாயி ந்த ஆசாரியர்களில்

ஒ வன் வந் , ெபத்ேத ேல யி ந் ,

ெயேகாவா க் ப் பயந் நடக்கேவண் ய

விதத்ைத அவர்க க் ப் ேபாதித்தான். ௨௯

ஆனா ம் அந்தந்த மக்கள் தங்கள் தங்கள்

ேதவர்கைளத் தங்க க் உண்டாக்கி,

அந்தந்த மக்கள் ேயறன தங்கள் தங்கள்

பட்டணங்களில் சமாரியர்கள் உண்டாக்கிய

ேமைடகளின் ேகாவில்களில் ைவத்தார்கள்.

௩0 பாபிேலானின் மனிதர்கள் க்ேகாத்

ெபேனாத்ைத ம், த்தின் மனிதர்கள்

ேநர்காைல ம், ஆமாத்தின் மனிதர்கள்

அசிமாைவ ம், ௩௧ஆவியர்கள் நிேபகாைச ம்

தர்தாக்ைக ம் உண்டாக்கினார்கள்,

ெசப்பர்வியர்கள் ெசப்பர்வாயிம ன்

ேதவர்களாகிய அத்ரமேலக் க் ம்

அன்னமேலக் க் ம் தங்கள் பிள்ைளகைள

அக்கினியில் ட்ெடரித் வந்தார்கள். ௩௨
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அவர்கள் ெயேகாவா க் ப் பயந்த மன்ற ,

ேமைடகளி ள்ள ேகாவில்களில் தங்க க்காக

ஆராதைன ெசய்கிறதற் , தங்க க் ள்

இழவானவர்கைள ஆசாரியர்களாக ம்

ஏற்ப த்தினார்கள். ௩௩ அப்ப ேய

ெயேகாவா க் ப் பயந் ம், தாங்கள்

விட் வந்த மக்க ைடய ைறைமயின்ப ேய

தங்கள் ேதவர்கைளவணங்கி ம்வந்தார்கள்.

௩௪ இந்நாள்வைரக் ம் அவர்கள் தங்கள்

ந்தின ைறகளின்ப ேய ெசய்

வ கிறார்கள்; அவர்கள் ெயேகாவா க் ப்

பயந் நடக்கிற ம ல்ைல, தங்கள் ய

திட்டங்கள் ைறைமகளின்ப யாகி ம்,

ெயேகாவா இஸ்ரேவல் என் ெபயரிட்ட

யாக்ேகாபின் மக்க க் க் கற்பித்த

நியாயப்பிரமாணத்திற் ம் கற்பைனக் ம்

ஒத்தவிதமாகி ம் ெசய்கிற ம ல்ைல. ௩௫

ெயேகாவாஇவர்கேளா உடன்ப க்ைகெசய் ,

இவர்க க் க் கற்பித்த என்னெவன்றால்:

ங்கள் அந்நிய ேதவர்க க் ப்

பயப்படாம ம், அவர்கைளப்

பணிந் ெகாள்ளாம ம், வணங்காம ம்,

அவர்க க் ப் ப யிடாம ம், ௩௬

உங்கைள மகா வல்லைமயினா ம் ஓங்கிய

யத்தினா ம் எகிப் ேதசத்தி ந்

வரச்ெசய்த ெயேகாவா க்ேக பயந் ,

அவைரேய பணிந் ெகாண் , அவ க்ேக

ப யிட் , ௩௭ அவர் உங்க க்

எ திக்ெகா த்த திட்டங்கள், ைறைமகள்,
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நியாயப்பிரமாணம், கற்பைனகள்

ஆகியவற்ைற ங்கள் சகல நா ம்

ெசய்கிறதற் க் கவனமாயி ந் அந்நிய

ேதவர்க க் ப் பயப்படாதி ங்கள். ௩௮நான்

உங்கேளாேட ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ங்கள்

மறவாம ம், அந்நிய ேதவர்க க் ப்

பயப்படாம ம், ௩௯ உங்கள் ேதவனாகிய

கர்த்த க்ேக பயந் நடப் ர்களாக;

அப்ெபா அவர் உங்க ைடய எல்லா

எதிரிகளின்ைகக் ம் உங்கைளத் தப் விப்பார்

என் அவர்க க் ச் ெசால் யி ந்தார். ௪0

ஆனா ம் அவர்கள் அைவகைளக் ேகட்காமல்

தங்கள் ந்தின ைறைமகளின்ப ேய

ெசய்தார்கள். ௪௧ அப்ப ேய அந்த மக்கள்

ெயேகாவா க் ப் பயந் ம், தங்கள்

விக்கிரகங்கைளச் ேசவித் ம் வந்தார்கள்;

அவர்கள் பிள்ைளக ம் அவர்கள்

பிள்ைளகளின் பிள்ைளக ம் தங்கள்

ன்ேனார்கள் ெசய்தப ேய இந்நாள்வைரக் ம்

ெசய் வ கிறார்கள்.

௧௮

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ஏலாவின்

மகன் ஓெசயாவின் ன்றாம் வ டஆட்சியில்

ஆகாஸ் என் ம் தா ைடய ராஜாவின்

மகனாகிய எேசக்கியா ராஜாவானான். ௨

அவன் ராஜாவாகிறேபா , இ பத்ைதந்

வயதாயி ந் , எ சேலம ேல இ பத்ெதான்ப

வ டங்கள் ஆட்சிெசய்தான்; சகரியாவின்

மகளாகியஅவ ைடயதாயின் ெபயர்ஆபி.

௩ அவன் தன் ற்பிதாவாகிய தா
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ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். ௪

அவன் ேமைடகைள அகற்ற , சிைலகைளத்

தகர்த் , விக்கிரகத்ேதாப் கைள ெவட் ,

ேமாேச உண்டாக்கியி ந்த ெவண்கலச்

சர்ப்பத்ைத உைடத் ப்ேபாட்டான்;

அந்நாட்கள்வைர இஸ்ரேவல் மக்கள் அதற் த்

பம் காட் வந்தார்கள்;அதற் நி ஸ்தான்

என் ெபயரிட்டான். ௫அவன்இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்ேமல் ைவத்த

நம்பிக்ைகயிேல, அவ க் ப் பின் ம்

அவ க் ன் ம் இ ந்த தாவின்

ராஜாக்களிெலல்லாம் அவைனப்ேபால்

ஒ வ ம் இ ந்ததில்ைல. ௬ அவன்

ெயேகாவாைவவிட் ப் பின்வாங்காமல்

அவைரச் சார்ந்தி ந் , ெயேகாவா ேமாேசக் க்

கற்பித்த அவ ைடய கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாண் நடந்தான். ௭ ஆைகயால்

ெயேகாவாஅவேனா ந்தார்; அவன் ேபாகிற

இடெமங் ம் அவ க் அ லமான ;

அவன்அ ரியா ராஜாவிற் க் கட் ப்படாமல்,

அவ ைடயஅதிகாரத்ைதத் தள்ளிவிட்டான்.

௮ அவன் ெப ஸ்தியர்கைளக் காசாவைர

அதின் எல்ைலகள்வைரக் ம், காவலாளர்கள்

காக்கிற ேகா ரங்கள் வங்கி பா காப்பான

நகரங்கள் வைரக் ம் தாக்கினான். ௯

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ஏலாவின் மகன்

ஓெசயாவின் ஏழாம் வ டஆட்சியில் சரியான

எேசக்கியா ராஜாவின் நான்காம் வ ட
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ஆட்சியிேலஅ ரியா ராஜாவாகிய சல்மனாசார்

சமாரியா க் விேராதமாக வந் அைத

ற் ைகயிட்டான். ௧0 ன் வ டங்கள்

ெசன்றபின் ,அவர்கள்அைதப் பி த்தார்கள்;

எேசக்கியாவின் ஆறாம் வ ட ஆட்சியி ம்,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ஓெசயாவின்

ஒன்பதாம் வ ட ஆட்சியி ம் சமாரியா

பி பட்ட . ௧௧அ ரியா ராஜா இஸ்ரேவைல

அ ரியா க் ச் சிைறபி த் க்ெகாண் ேபாய்,

ேகாசான் நதிேயாரமான ஆலாகி ம்,

ஆேபாரி ம், ேமதியரின் பட்டணங்களி ம்

ேயற்றனான். ௧௨ அவர்கள் தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப யாமல், அவ ைடய

உடன்ப க்ைகைய ம் ெயேகாவாவின்

தாசனாகிய ேமாேச கற்பித்த யாவற்ைற ம் ற ,

அைதக் ேகட்காம ம்அதின்ப ெசய்யாம ம்

ேபானார்கள். ௧௩ தாவின் ராஜாவாகிய

எேசக்கியாவின் பதினான்காம் வ ட

ஆட்சியிேல அ ரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப்

தாவி க்கிற பா காப்பான சகல

பட்டணங்க க் ம் விேராதமாக வந்

அைவகைளப் பி த்தான். ௧௪அப்ெபா

தாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா

லா சி ள்ள அ ரியா ராஜாவிற்

ஆள் அ ப்பி: நான் ற்றம்ெசய்ேதன்;

என்ைனவிட் த் தி ம்பிப்ேபாம்; ர்

என்ேமல் மத் வைதச் மப்ேபன் என்

ெசான்னான்; அப்ப ேய அ ரியா ராஜா
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தாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின்ேமல்

ந் தாலந் ெவள்ளிைய ம் ப்ப

தாலந் ெபான்ைன ம் மத்தினான். ௧௫

ஆதலால் எேசக்கியா ெயேகாவாவின்

ஆலயத்தி ம் ராஜா ைடய அரண்மைன

ெபாக்கிஷங்களி ம் அகப்பட்ட எல்லா

ெவள்ளிைய ம் ெகா த்தான். ௧௬

அக்காலத்திேல தாவின் ராஜாவாகிய

எேசக்கியா ெயேகாவா ைடய

ஆலயக்கத களி ம் நிைலகளி ம்

தான் அ த்தியி ந்த ெபான் தக கைளக்

கழற்ற அைவகைள அ ரியா ராஜாவிற் க்

ெகா த்தான். ௧௭ ஆகி ம் அ ரியா ராஜா

லா சி ந் தர்தாைன ம், ரப்சா ைச ம்,

ரப்சாக்ேகைய ம் ெபரிய பைடேயாேட

எ சேல க் எேசக்கியா ராஜாவினிடத்தில்

அ ப்பினான்; அவர்கள் எ சேல க்

வந் , வண்ணார் ைறயின் வழயி ள்ள

ேமல் ளத்தின் வாய்க்கா ன் அ கில்

நின் , ௧௮ ராஜாைவ வரவைழத்தார்கள்;

அப்ெபா இல்க்கியாவின் மகனாகிய

எ யாக் ம் என் ம் அரண்மைன

விசாரிப் க்கார ம், ெசப்னா என் ம்

எ த்த ம்,ஆசாப்பின் மகனாகிய ேயாவாக்

என் ம் கணக்காள ம்அவர்களிடத்திற் ப்

றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௧௯ ரப்சாக்ேக

அவர்கைள ேநாக்கி: அ ரியா ராஜாவாகிய

மகாராஜாவானவர் உைரக்கிற ம், ங்கள்

எேசக்கியா க் ச் ெசால்லேவண் ய ம்
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என்னெவன்றால்: நம்பியி க்கிற இந்த

நம்பிக்ைக என்ன? ௨0 ேபா க் மந்திர

ஆேலாசைன ம் வல்லைம ம் உண்ெடன்

ெசால் கிறாேய,அ வாய் ேபச்ேசயல்லாமல்

ேவறல்ல; என்ைன விேராதிக் ம்ப

யார்ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கிறாய்?

௨௧ இேதா, ெநரிந்த நாணற்ேகாலாகிய

அந்த எகிப்ைத நம் கிறாய்; அதின்ேமல்

ஒ வன் சாய்ந்தால், அ அவ ைடய

உள்ளங்ைகயில் பட் ஊ விப்ேபா ம்;

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவான்

தன்ைன நம் கிற யாவ க் ம் இப்ப ேய

இ ப்பான். ௨௨ ங்கள் என்னிடத்தில்:

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

நம் கிேறாம் என் ெசால் ர்களானால்,

அவ ைடய ேமைடகைள ம் அவ ைடய

ப டங்கைள ம் அல்லேவா எேசக்கியா

அகற்ற , தாைவ ம் எ சேலைம ம் ேநாக்கி:

எ சேலம க்கிற இந்தப் ப டத்தின் ன்

பணி ங்கள் என்றாேன. ௨௩ நான் உனக்

இரண்டாயிரம் திைரகைளக் ெகா ப்ேபன்;

அைவகள்ேமல் ஏறத் த தி ள்ளவர்கைளச்

சம்பாதிக்க மானால் அ ரியா

ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேனாேட

சபதம்ெசய். ௨௪ ெசய்யாமல்ேபானால், என்

ஆண்டவ ைடய ேவைலக்காரர்களில்

ஒேர ஒ சிறய தைலவனின் கத்ைத

எப்ப த் தி ப் வாய்? இரதங்கேளா

திைர ரர்க ம் வ வார்கள் என்
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எகிப்ைதயா நம் கிறாய்? ௨௫ இப்ேபா ம்

ெயேகாவா ைடயகட்டைளயில்லாமல்இந்த

இடத்ைதஅழ க்கவந்ேதேனா? இந்த ேதசத்திற்

விேராதமாகப் ேபாய் அைத அழ த் ப்ேபா

என் ெயேகாவா என்ேனாேட ெசான்னாேர

என்றான். ௨௬அப்ெபா இல்க்கியாவின்

மகன்எ யாக் ம், ெசப்னா ம், ேயாவா ம்,

ரப்சாக்ேகையப் பார்த் : உம அ யார்கேளா

ரியெமாழயிேல ேப ம், அந்த ெமாழ

எங்க க் த் ெதரி ம்; மதி க்கிற

மக்களின் கா கள் ேகட்க எங்கேளாேட எபிேரய

ெமாழயிேல ேபசேவண்டாம் என்றார்கள்.

௨௭ அதற் ரப்சாக்ேக: உங்கேளா டத்

தங்கள் மலத்ைதத் தின்ன ம் தங்கள்

சி ைரக் க்க ம் மதி ேல தங்கியி க்கிற

மனிதர்களிடத்திற்ேக அல்லாமல், உன்

எஜமானிடத்திற் ம் உன்னிடத்திற் மா என்

எஜமான் இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபச

என்ைனஅ ப்பினார் என் ெசால் , ௨௮

ரப்சாக்ேக நின் ெகாண் தெமாழயிேல

உரத்தசத்தமாக: அ ரியா ராஜாவாகிய

மகாராஜா ைடய வார்த்ைதையக்

ேக ங்கள். ௨௯ எேசக்கியா உங்கைள

ஏமாற்றாதப பா ங்கள்; அவன் உங்கைள

என் ைகயி ந் தப் விக்கமாட்டான்.

௩0 ெயேகாவா நம்ைம நிச்சயமாகத்

தப் விப்பார்; இந்த நகரம்அ ரியா ராஜாவின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப வதில்ைல

என் ெசால் , எேசக்கியா உங்கைளக்
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ெயேகாவாைவ நம்பச்ெசய்வான்; அதற்

இடம்ெகாடாதி ங்கள் என் ராஜா

ெசால் கிறார். ௩௧ எேசக்கியாவின்

ெசால்ைலக் ேகளாதி ங்கள்; அ ரியா ராஜா

ெசால் கிறதாவ : ங்கள் என்ேனாேட

சமாதானமாகி, காணிக்ைகேயாேட

என்னிடத்தில் வா ங்கள்; நான் வந் ,

உங்கைள உங்கள் ேதசத்திற் ஒப்பான

தானிய ம் திராட்ைசத்ேதாட்ட ள்ள

ேதச ம், அப்ப ம் திராட்ைசரச ம் உள்ள

ேதச ம், ஒ வ எண்ெண ம் ேத ம்

உள்ள ேதச மாகிய ேவெறா நாட் ற்

அைழத் க்ெகாண் ேபா ம்வைரக் ம், ௩௨

அவனவன் தன்தன் திராட்ைசச்ெச யின்

பழத்ைத ம் தன்தன் அத்திமரத்தின்

பழத்ைத ம் சாப்பிட் , அவனவன்

தன்தன் கிணற்ற ன் தண் ைரக்

ங்கள்; இவ்விதமாக ங்கள் சாகாமல்

பிைழப் ர்கள்; ெயேகாவா நம்ைமத்

தப் விப்பார் என் எேசக்கியா உங்க க் ப்

ேபாதிக் ம்ேபா அைதக் ேகட்காதி ங்கள்.

௩௩ மக்க ைடய ேதவர்களில் யாராவ

தங்கள் ேதசத்ைத அ ரியா ராஜாவின்

ைகக் த் தப் வித்த ண்ேடா? ௩௪ ஆமாத்,

அர்பாத் பட்டணங்களின் ேதவர்கள் எங்ேக?

ெசப்பர்வாயிம், ஏனா, ஈவா பட்டணங்களின்

ேதவர்கள் எங்ேக?அவர்கள் சமாரியாைவஎன்

ைகக் த் தப் வித்த ண்ேடா? ௩௫ெயேகாவா

எ சேலைம என் ைகக் த் தப் விப்பார்
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என்பதற் , அந்த ேதசங்க ைடய எல்லா

ேதவர்க க் ள் ம் தங்கள் ேதசத்ைத என்

ைகக் த் தப் வித்தவர் யார் என்கிறார்

என் ெசான்னான். ௩௬ஆனா ம் மக்கள்

அவ க் ஒ வார்த்ைத ம் ம ெமாழயாகச்

ெசால்லாமல் ம னமாக இ ந்தார்கள்;

அவ க் ம உத்திர ெசால்லேவண்டாம்

என் ராஜா கட்டைளயிட் ந்தான். ௩௭

அப்ெபா இல்க்கியாவின் மகனாகிய

எ யாக் ம் என் ம் அரண்மைன

விசாரிப் க்கார ம், ெசப்னா என் ம்

எ த்த ம், ஆசாப்பின் மகன் ேயாவாக்

என் ம் கணக்காள ம் ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , எேசக்கியாவினிடத்தில்

வந் , ரப்சாக்ேகயின் வார்த்ைதகைள

அவ க் த் ெதரிவித்தார்கள்.

௧௯

ராஜாவாகியஎேசக்கியாஅைதக்ேகட்டேபா ,

தன்ஆைடகைளக் கிழ த் , சணல்ஆைடைய

அணிந் ெகாண் , ெயேகாவ ைடய

ஆலயத்தில் பிரேவசித் , ௨ அரண்மைன

விசாரிப் க்காரனாகிய எ யாக் ைம ம்,

எ த்தனாகிய ெசப்னாைவ ம்,

ஆசாரியர்களின் ப்பர்கைள ம்,

ஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா என் ம்

ர்க்கதரிசியினிடத்திற் சணல் ஆைடைய

அணிந் ெகாண்டவர்களாக அ ப்பினான்.

௩ இவர்கள் அவைன ேநாக்கி: இந்த

நாள் ெந க்க ம் க ந் ெகாள் த ம்

அவமான ம் அ பவிக்கிற நாள்; பிரசவேநரம்
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ெந ங்கியி க்கிற , ெபற்ெற க்கேவா

ெபலனில்ைல. ௪ வ ள்ள ேதவைன

நிந்திக் ம்ப அ ரியா ராஜாவாகிய தன்

எஜமானால்அ ப்பப்பட்ட ரப்சாக்ேக ெசான்ன

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உம ேதவனாகிய

ெயேகாவா ேகட் க்கிறார்; உம ேதவனாகிய

ெயேகாவா ேகட் க்கிறவார்த்ைதக க்காக

தண்டைன ெசய்வார்; ஆைகயால்

இன் ம் தியாக இ க்கிறவர்க க்காக

விண்ணப்பம்ெசய் ராக என் எேசக்கியா

ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள். ௫

இவ்விதமாக எேசக்கியா ராஜாவின்

ஊழயக்காரர்கள் ஏசாயாவிடம் வந்

ெசான்னார்கள். ௬ அப்ெபா ஏசாயா

அவர்கைள ேநாக்கி: அ ரியா ராஜாவின்

ேவைலக்காரர்கள் என்ைனத் ஷ த்த ம்

ர் ேகட்ட மான வார்த்ைதகளினாேல

பயப்படாேத ம். ௭ இேதா, அவன் ஒ

ெசய்திையக் ேகட் , தன் ேதசத்திற் த்

தி ம் வதற்கானஆவிையநான்அவ க் ள்

அ ப்பி, அவைன அவன் ேதசத்திேல

பட்டயத்தால் விழச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா உைரக்கிறார் என்பைத

உங்கள் எஜமானிடத்தில் ெசால் ங்கள்

என்றான். ௮அ ரியா ராஜா லா ைசவிட் ப்

றப்பட்டான் என் ேகள்விப்பட் , ரப்சாக்ேக

தி ம்பிப்ேபாய், அவன் ப்னாவின்ேமல்

ேபார்ெசய்கிறைதக் கண்டான். ௯ இேதா,

எத்திேயாப்பியா ராஜாவாகிய ராக்கா
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உம்ேமா ேபார்ெசய்யப் றப்பட்டான் என்

ெசால்லக் ேகள்விப்பட்டான்; அப்ெபா

அவன் தி ம்ப எேசக்கியாவினிடத்திற்

பிரதிநிதிகைள அ ப்பி: ௧0 ங்கள்

தாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா க் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

எ சேலம் அ ரியா ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வதில்ைலெயன்

நம்பியி க்கிற உன் ேதவன் உன்ைன

ஏமாற்ற இடம்ெகாடாேத. ௧௧ இேதா, அ ரியா

ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைள ம் அழ த்த

ெசய்திைய ேகட் க்கிறாேய, தப் வாேயா?

௧௨ என் ன்ேனார்கள் அழ த் விட்ட

ேகாசாைன ம்,ஆராைன ம், ேரத்ேசப்ைப ம்,

ெதலாசாரி ந்த ஏேதனின் மக்கைள ம்,

அவர்க ைடய ேதவர்கள் தப் வித்த

உண்ேடா? ௧௩ ஆமாத்தின் ராஜா ம்,

அர்பாத்தின் ராஜா ம், ெசப்பர்வாயிம், ஏனா,

ஈவா பட்டணங்களின் ராஜாக்க ம் எங்ேக

என் ெசால் ங்கள் என்றான். ௧௪எேசக்கியா

பிரதிநிதிகளின் ைகயி ந் க தத்ைத

வாங்கி வாசித்த பின் , அவன் ெயேகாவாவின்

ஆலயத்திற் ப்ேபாய்,அைதக் ெயேகாவா க்

ன்பாகவிரித் , ௧௫ெயேகாவாைவ ேநாக்கி:

ேக ன்களின் மத்தியில் வாசம்ெசய்கிற

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ. ர்

ஒ வேர மயின் ராஜ்ஜயங்க க்ெகல்லாம்

ேதவனானவர்; ர் வானத்ைத ம் மைய ம்

உண்டாக்கி ர். ௧௬ ெயேகாவாேவ, உம
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ெசவிையச் சாய்த் க் ேக ம்; ெயேகாவாேவ,

ர் உம கண்கைளத் திறந் பா ம்; சனெகரிப்

வ ள்ள ேதவைன ஏளனம் ெசய் ம்ப

ெசால் ய ப்பின வார்த்ைதகைளக்

ேக ம். ௧௭ ெயேகாவாேவ, அ ரியா

ராஜாக்கள் அந்த மக்கைள ம் அவர்கள்

ேதசத்ைத ம் நாசமாக்கி, ௧௮அவர்க ைடய

ேதவர்கைள ெந ப்பிேல ேபாட் விட்ட

உண்ைமதான்; அைவகள் ேதவர்கள்

அல்லேவ, மனிதர்கள் ைகேவைலயான மர ம்

கல் ம்தாேன; ஆைகயால் அைவகைள

அழ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௧௯ இப்ேபா ம்

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, ர் ஒ வேர

ேதவனாகிய ெயேகாவா என் மயின்

ராஜ்ஜயங்கள் அைனத் ம் அற ம்ப க் ,

எங்கைள அவ ைடய ைகக் ங்கலாக்கி

இரட்சி ம் என் விண்ணப்பம்ெசய்தான்.

௨0 அப்ெபா ஆேமாத்சின் மகனாகிய

ஏசாயாஎேசக்கியா க் ச் ெசால் ய ப்பின :

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உைரக்கிற என்னெவன்றால், அ ரியா

ராஜாவாகிய சனெகரிப்பினிம த்தம்

என்ைன ேநாக்கிச் ெசய்த விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்ேடன். ௨௧அவைனக் ற த் க் ெயேகாவா

ெசால் கிற வசனமாவ : “ ேயான்

மாரத்தியாகிய கன்னிப்ெபண் உன்ைன

இகழ்ந் , உன்ைனப் பரிகாசம்ெசய்கிறாள்;

எ சேலம் மாரத்தி உன் பின்னாேல தைலைய

அைசக்கிறாள். ௨௨ “யாைர அவமதித்
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ஷத்தாய்? யா க் விேராதமாக உன்

சத்தத்ைத உயர்த்தினாய்? இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த க் விேராதமாக அல்லேவா உன்

கண்கைளப் ெப ைமயாக ஏெற த்தாய்?

௨௩ உன் பிரதிநிதிகைளக்ெகாண்

ஆண்டவைரஅவமதித் : என்இரதங்களின்

திரளினாேலநான் மைலகளின்உச்சிக க் ம்

பேனானின் சிகரங்க க் ம் வந் ஏற ேனன்;

அதின் உயரமான ேக மரங்கைள ம்,

உச்சிதமான ேதவதா மரங்கைள ம்

நான் ெவட் , அதின் கைடசிவைர, அதின்

ெச ைமயான கா வைர வ ேவன்

என் ம், ௨௪ நான் அந்நிய ேதசங்களில்

கிண ெவட் தண் ர் த்ேதன்; என்

உள்ளங்கால்களினால் பா காப்பான

இடங்களின் அகழகைளெயல்லாம்

வறண் ேபாகச்ெசய்ேதன் என் ம் ெசான்னாய்.

௨௫ நான் ெவ காலத்திற் ன் அைத

ஏற்ப த்தி, ஆரம்பநாட்கள் தல்

அைதத் திட்டம்ெசய்ேதன் என்பைத

ேகட்டதில்ைலேயா? இப்ெபா

பா காப்பான பட்டணங்கைளப் பாழான

மண்ேம கள் ஆக் ம்ப க் நாேன அைதச்

சம்பவிக்கச்ெசய்ேதன். ௨௬ அதினாேல

அைவகளின் மக்கள் ேசார்வைடந் ,

கலங்கி ெவட்கப்பட் , ெவளியின் ண் க் ம்,

பச்சிைலக் ம், களின்ேமல் ைளக் ம்

ல் க் ம், ஓங்கிவள வதற் ன்

உலர்ந் ேபா ம் பயி க் ம் சமமானார்கள்.
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௨௭ உன் உட்கா தைல ம், ேபாக்ைக ம்,

வரைவ ம், எனக் விேராதமாகக்

ெகாந்தளிக்கிறைத ம்அறேவன். ௨௮ எனக்

விேராதமாகக் ெகாந்தளித் , ராப் ேபசின

என் கா க க் எட் னதால், நான் என்

ெகாக்கிைய உன் க்கி ம் என் க வாளத்ைத

உன் வாயி ம் ேபாட் , வந்தவழ ேய

உன்ைனத் தி ப்பிக்ெகாண் ேபாேவன்

என் அவைனக் ற த் ச் ெசால் கிறார்.”

௨௯ உனக் அைடயாளமாயி ப்ப

என்னெவன்றால்: இந்த வ டத்திேல

தப்பிப் பயிராகிறைத ம், இரண்டாம்

வ டத்திேல தானாக விைளகிறைத ம்

சாப்பி ர்கள்; ன்றாம் வ டத்திேலா

விைதத் அ த் , திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள

நாட் , அைவகளின் பழங்கைள

சாப்பி ர்கள். ௩0 தா வம்சத்தாரில்

தப்பி ந்தி க்கிறவர்கள் ம ப ம் ேழ

ேவர்பற்ற ேமேல கனிெகா ப்பார்கள். ௩௧

தியாயி க்கிறவர்கள் எ சேலம ம்,

தப்பினவர்கள் ேயான் மைலயி ம்

இ ந் றப்ப வார்கள்; ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின் ைவராக்கியம் இைதச்

ெசய் ம். ௩௨ஆைகயால் ெயேகாவாஅ ரியா

ராஜாைவக் ற த் :அவன்இந்த நகரத்திற் ள்

பிரேவசிப்பதில்ைல; இதின்ேமல் அம்

எய்வ ம ல்ைல; இதற் ன் ேகடகத்ேதாேட

வ வ ம ல்ைல; இதற் எதிராக ற் ைக

ேபா வ ம ல்ைல. ௩௩ அவன் இந்த
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நகரத்திற் ள்பிரேவசியாமல்,தான்வந்தவழேய

தி ம்பிப்ேபாவான். ௩௪ என் நிம த்த ம்

என் தாசனாகிய தா தின் நிம த்த ம் நான்

இந்த நகரத்ைத இரட்சிக் ம்ப க் , இதற்

ஆதரவாயி ப்ேபன் என்பைதக் ெயேகாவா

உைரக்கிறார் என் ெசால் ய ப்பினான். ௩௫

அன் இரவில் சம்பவித்த என்னெவன்றால்:

ெயேகாவா ைடய தன் றப்பட் ,

அ ரியர்களின் காம ல் லட்சத்ெதண்பத்

ஐயாயிரம்ேபைரக் ெகான் ேபாட்டான்;

அதிகாைலயில் எ ந்தி க் ம்ேபா , இேதா,

அவர்கள் எல்ேலா ம் ெசத்த பிரேதங்களாகக்

கிடந்தார்கள். ௩௬ அப்ெபா அ ரியா

ராஜாவாகிய சனெகரிப் பிரயாணப்பட் ,

தி ம்பிப்ேபாய் நினிேவயில் இ ந் விட்டான்.

௩௭ அவன் தன் ேதவனாகிய நிஸ்ேராகின்

ேகாவி ேல பணிந் ெகாள் கிறேபா ,

அவ ைடய மகன்களாகிய அத்ரமேலக் ம்,

சேரத்ேச ம் அவைனப் பட்டயத்தால்

ெவட் ப்ேபாட் , அரராத் ேதசத்திற் த் தப்பி

ஓ ப்ேபானார்கள்; அவ ைடய மகனாகிய

எசரத்ேதான் அவன் பட்டத்திற் வந்

ஆட்சிெசய்தான்.

௨0

அந்நாட்களில் எேசக்கியாவியாதிப்பட்

மரணத்த வாயில் இ ந்தான்; அப்ெபா

ஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா என் ம்

ர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந் , அவைன

ேநாக்கி: ர் உம ட் க்காரியத்ைத

ஒ ங் ப்ப த் ம்; ர் பிைழக்கமாட் ர்,
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இறந் ேபா ர் என் ெயேகாவெசால் கிறார்

என்றான். ௨ அப்ெபா எேசக்கியா தன்

கத்ைதச் வர்ப் றமாகத் தி ப்பிக்ெகாண் ,

ெயேகாவைவேநாக்கி: ௩ஆெயேகாவேவ, நான்

உமக் ன்பாகஉண்ைம ம் மனஉத்தம மாக

நடந் , உம பார்ைவக் நலமானைதச்

ெசய்ேதன் என்பைத நிைனத்த ம்

என் விண்ணப்பம்ெசய்தான்.

எேசக்கியா மக ம் அ தான். ௪ ஏசாயா

பாதி ற்றத்ைதவிட் அப் றம்

ேபாகிறதற் ன்ேன, ெயேகாவ ைடய

வார்த்ைத அவ க் உண்டாகி, அவர்

ெசான்ன : ௫ தி ம்பிப்ேபாய், என்

மக்களின் அதிபதியாகிய எேசக்கியாைவ

ேநாக்கி: உன் தகப்பனாகிய தா தின்

ேதவனாயி க்கிற ெயேகாவ ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: உன் விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்ேடன், உன் கண் ைரக் கண்ேடன்; இேதா,

நான் உன்ைனக் ணமாக் ேவன்; ன்றாம்

நாளிேல ெயேகாவ ைடயஆலயத்திற் ப்

ேபாவாய். ௬உன் நாட்கேளாேட பதிைனந்

வ டங்கைளக் ட் ேவன்; உன்ைன ம்

இந்த நகரத்ைத ம் அ ரியா ராஜாவின்

ைகக் த் தப் வித் , என்னிம த்த ம்

என் தாசனாகிய தா தின்நிம த்த ம்

இந்த நகரத்திற் ஆதரவாக இ ப்ேபன்

என் ெசால் என்றார். ௭ பின் ஏசாயா:

அத்திப்பழஅைடையக் ெகாண் வா ங்கள்

என்றான்; அைத அவர்கள் ெகாண் வந் ,



2 இராஜாக்கள் 1638

ண்ணின்ேமல் பற் ப்ேபாட்டேபா

அவன் பிைழத்தான். ௮ எேசக்கியா

ஏசாயாைவ ேநாக்கி: ெயேகாவ என்ைனக்

ணமாக் வதற் ம், ன்றாம் நாளிேல

நான் ெயேகாவ ைடய ஆலயத்திற் ப்

ேபாவதற் ம்அைடயாளம் என்னஎன்றான். ௯

அதற் ஏசாயா: ெயேகாவ தாம் ெசான்ன

வார்த்ைதயின்ப ேய ெசய்வார் என்பதற் ,

ெயேகாவாவால் உனக் உண்டா ம்

அைடயாளமாக நிழல் பத் ேகா கள்

ன்ேனாக்கிப் ேபாகேவண் ேமா,

பத் ேகா கள் பின்ேனாக்கித் தி ம்ப

ேவண் ேமா என் ேகட்டான். ௧0 அதற்

எேசக்கியா: நிழல் பத் ேகா கள்

ன்ேனாக்கிப்ேபாவ எளிதான காரியம்;

அப்ப ேவண்டாம்; நிழல் பத் ேகா கள்

பின்ேனாக்கித் தி ம்பேவண் ம் என்றான். ௧௧

அப்ெபா ஏசாயா ர்க்கதரிசி ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிக் ப்பி ம்ேபா ,அவர்ஆகா ைடய

ரிய க காரத்தில் ேகாட் க் ேகா

ன்ேனாக்கிச் ெசன்ற நிழல் பத் ேகா கள்

பின்ேனாக்கித் தி ம் ம்ப ெசய்தார். ௧௨

அக்காலத்திேல பலாதானின் மகனாகிய

ெபேராதாக்பலாதான் என் ம் பாபிேலானின்

ராஜா எேசக்கியா வியாதிப்பட் க்கிறைதக்

ேகட் , அவனிடத்திற் க தங்கைள ம்

ெவ மானத்ைத ம் அ ப்பினான். ௧௩

எேசக்கியா அவர்கைள அங் கரித் , பின்

அவர்க க் த் தன் ெபாக்கிஷசாைல
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அைனத்ைத ம், ெவள்ளிைய ம்,

ெபான்ைன ம், கந்தவர்க்கங்கைள ம்,

நல்ல பரிமளைதலத்ைத ம், தன்

ஆ தசாைல அைனத்ைத ம் தன்

ெபாக்கிஷசாைலகளி ள்ளஎல்லாவற்ைற ம்

காண்பித்தான்; தன் அரண்மைனயி ம்

தன் ராஜ்ஜயத்தில் எங் ம் எேசக்கியா

அவர்க க் க் காண்பிக்காத ெபா ள்

ஒன் ம் இல்ைல. ௧௪ அப்ெபா ஏசாயா

ர்க்கதரிசி எேசக்கியா ராஜாவினிடத்தில் வந் :

அந்த மனிதர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்,

எங்ேகயி ந் உம்மடத்தில் வந்தார்கள்

என் ேகட்டான். அதற் எேசக்கியா:

பாபிேலான் என் ம் ரேதசத்தி ந்

வந்தார்கள் என்றான். ௧௫ அப்ெபா

அவன்: உம் ைடய ட் ல் எைவகைளப்

பார்த்தார்கள் என் ேகட்டான். அதற்

எேசக்கியா: என் ட் ள்ள எல்லாவற்ைற ம்

பார்த்தார்கள்; என் ெபாக்கிஷங்களில்

நான் அவர்க க் க் காண்பிக்காத

ெபா ள் ஒன் ம் இல்ைல என்றான். ௧௬

அப்ெபா ஏசாயா எேசக்கியாைவ ேநாக்கி:

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக் ேக ம். ௧௭

இேதா, நாட்கள் வ ம்; அப்ெபா உம

ட் ல் உள்ளதி ம், உம ன்ேனார்கள்

இந்நாள்வைரக் ம் ேசர்த்ததி ம் ஒன் ம்

தியாக ைவக்கப்படாமல் எல்லாம்

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாகப்ப ம். ௧௮

ர் ெபறப்ேபாகிற உம சந்ததியாகிய
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உம மகன்களி ம் சிலர் பாபிேலான்

ராஜாவின் அரண்மைனயிேல அரண்மைன

ேவைலக்காரர்களாக இ ப்பார்கள் என்

ெயேகாவ ெசால் கிறார் என்றான். ௧௯

அப்ெபா எேசக்கியா ஏசாயாைவ ேநாக்கி:

ர் ெசான்ன ெயேகாவ ைடய வார்த்ைத

நல்ல தான் என் ெசால் , என்

நாட்களிலாவ சமாதான ம் உண்ைம ம்

இ க் ேமஎன்றான். ௨0எேசக்கியாவின் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவ ைடய எல்லா

வல்லைம ம், அவன் ஒ ளத்ைத ம்

வாய்க்காைல ம் உண்டாக்கினதினாேல

தண் ைர நகரத்திற் ள்ேளவரச்ெசய்த ம்,

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௨௧

எேசக்கியா இறந்தபின், அவ ைடயமகனாகிய

மனாேசஅவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான்.

௨௧

மனாேச ராஜாவாகிறேபா பன்னிரண்

வயதாயி ந் , ஐம்பத்ைதந் வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்; அவ ைடய

தாயின் ெபயர் எப்சிபாள். ௨ ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாகத் ரத்தின

மக்க ைடய அ வ ப் களின்ப ேய,

அவன் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய் , ௩ தன்

தகப்பனாகிய எேசக்கியா இ த் ப்ேபாட்ட

ேமைடகைளத்தி ம்ப ம் கட் , பாகா க் ப்

ப டங்கைள எ ப்பித் , இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ஆகாப் ெசய்த ேபால
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விக்கிரகத்ேதாப்ைபஉண்டாக்கி, வானத்தின்

ேசைனகைளெயல்லாம் பணிந் ெகாண்

அைவகைளவணங்கினான். ௪எ சேலம ேல

என் நாமத்ைத விளங்கச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் க் ற த்த

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திேல அவன்

ப டங்கைளக் கட் , ௫ ெயேகாவ ைடய

ஆலயத்தின் இரண் பிராகாரங்களி ம்

வானத்தின் ேசைனக க்ெகல்லாம்

ப டங்கைளக் கட் , ௬ தன் மகைனப்

ப யாக அக்கினியில் ட்ெடரித் , நாள்

நட்சத்திரம் பார்க்கிறவ மாயி ந் ,

ேஜாதிடம் பார்க்கிறவர்கைள ம்

றெசால் கிறவர்கைள ம் ைவத் ,

ெயேகாவா க் க் ேகாப ண்டாக அவர்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைத ம தியாகச்

ெசய்தான். ௭ இந்த ஆலயத்தி ம், நான்

இஸ்ரேவ ன் சகல ேகாத்திரங்களி ம ந்

ெதரிந் ெகாண்ட எ சேலம ம், என்

ெபயைர என்ைறக் ம் விளங்கச் ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவ தா ேதா ம் அவ ைடய

மகனாகிய சாெலாேமாேனா ம் ெசால்

ற த்த ஆலயத்திேல அவன் ெசய்த

ேதாப் விக்கிரகத்ைத ைவத்தான்.

௮ நான் அவர்க க் க் கற்பித்த

எல்லாவற்ற ன்ப ேய ம், என் தாசனாகிய

ேமாேச அவர்க க் க் கற்பித்த எல்லா

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ேய ம் ெசய்ய

ஜாக்கிரைதயாகஇ ந்தார்கேளயானால், நான்
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இனி இஸ்ரேவ ன் காைல அவர்க ைடய

ன்ேனார்க க் க் ெகா த்த ேதசத்ைத

விட் அைலயச் ெசய்வதில்ைல என்

ெசால் யி ந்தார். ௯ ஆனா ம் அவர்கள்

ேகட்காமல்ேபானார்கள்; ெயேகாவஇஸ்ரேவல்

மக்க க் ன்பாக அழ த்த மக்கள் ெசய்த

ெபால்லாப்ைபப்பார்க்கி ம் அதிகமாகச்

ெசய்ய மனாேசஅவர்கைளத் ண் விட்டான்.

௧0ஆைகயால்ெயேகாவா ர்க்கதரிசிகளாகிய

தம் ைடய ஊழயக்காரர்கைளக் ெகாண்

உைரத்த : ௧௧ தாவின் ராஜாவாகிய

மனாேச தனக் ன்னி ந்த எேமாரியர்கள்

ெசய்த எல்லாவற்ைறப்பார்க்கி ம் ேகடாக

இந்த அ வ ப் கைளச் ெசய் , தன்

அ வ ப்பான சிைலகளால் தாைவ ம்

பாவம் ெசய்யைவத்ததால், ௧௨இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவ ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, ேகட்கப்ேபாகிற

யாவ ைடய இரண் கா களி ம் அ

ெதானித் க்ெகாண் க் ம்ப யான

ெபால்லாப்ைப நான் எ சேலம ன்ேம ம்,

தாவின்ேம ம் வரச்ெசய் , ௧௩

எ சேலம ன்ேமல் சமாரியாவின்

மட்ட ைல ம் ஆகாப் ட் ன் க்

ைல ம் பி ப்ேபன்; ஒ வன்

ஒ தட்ைடத் ைடத் , பின்

அைதக் கவிழ்த் ைவக்கிற ேபால

எ சேலைமத் ைடத் வி ேவன். ௧௪

அவர்கள் தங்க ைடய ன்ேனார்கள்
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எகிப்தி ந் றப்பட்ட நாள் தற்ெகாண்

இந்நாள்வைரக் ம் என் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய் , என்ைனக்

ேகாபப்ப த்தி வந்ததால், என் தந்தரத்தில்

தியானைதக் ைகவிட் , அவர்கள்

எதிரிகளின் ைகயில் அவர்கைள

ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௧௫ தங்கள்

பைகஞர்க க்ெகல்லாம் ெகாள்ைள ம்

ைற மாகப் ேபாவார்கள் என்றார்.

௧௬ ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய் ம்ப யாக, மனாேச

தாைவப் பாவம்ெசய்யைவத்த அந்தப்

பாவ ம் தவிர, அவன் எ சேலைம நான்

ைலகள்வைர ம் இரத்தப்பழகளால்

நிரப்பத்தக்கதாக, ற்றம ல்லாத இரத்தத்ைத ம்

ம தியாகச் சிந்தினான். ௧௭மனாேசயின் மற்ற

ெசயல்பா க ம்,அவன் ெசய்தயா ம்,அவன்

ெசய்த பாவ ம் தா ைடய ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௧௮ மனாேச இறந்தபின், அவன் ஊசாவின்

ேதாட்டமாகிய தன்அரண்மைனத் ேதாட்டத்தில்

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்; அவ ைடய

இடத்தில் அவன் மகனாகிய ஆேமான்

ராஜாவானான். ௧௯ஆேமான் ராஜாவானேபா

இ பத்திரண் வயதாயி ந் , இரண்

வ டங்கள் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்;

ேயாத்பா ஊரானாகிய ஆ த்சின் மகளான

அவ ைடய தாயின் ெபயர் ெம ல்ேலேமத்.

௨0 அவன் தன் தகப்பனாகிய மனாேச
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ெசய்த ேபால, ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய் , ௨௧தன் தகப்பன்

நடந்த எல்லாவழயி ம் நடந் , தன் தகப்பன்

ேசவித்த அ வ ப்பான சிைலகைளவணங்கி

அைவகைளப் பணிந் ெகாண் , ௨௨

ெயேகாவாவின் வழயிேல நடவாமல், தன்

ன்ேனார்களின் ேதவனாகியெயேகாவாைவ

விட் விட்டான். ௨௩ ஆேமானின்

ஊழயக்காரர்கள் அவ க் விேராதமாக

சதித்திட்டம் ட் , ராஜாைவ அவன்

அரண்மைனயிேலெகான் ேபாட்டார்கள். ௨௪

அதினால் ேதசத் மக்கள் ராஜாவாகிய

ஆேமா க் விேராதமாக சதித்திட்டம்

ட் யவர்கைளெயல்லாம் ெவட் ப்ேபாட் ,

அவன் மகனாகிய ேயாசியாைவஅவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள். ௨௫ஆேமான்

ெசய்த மற்ற ெசயல்பா கள் தா ைடய

ராஜாக்களின் நாளாகமப் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற . ௨௬அவன்ஊசாவின்

ேதாட்டத்தி ள்ளஅவ ைடய கல்லைறயில்

அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;அவன்இடத்திேல

அவ ைடய மகனாகிய ேயாசியா

ராஜாவானான்.

௨௨

ேயாசியா ராஜாவாகிறேபா , எட்

வயதாயி ந் , ப்பத்ெதா வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்; ேபாஸ்காத்

ஊைரச் ேசர்ந்த அதாயாவின் மகளான

அவ ைடய தாயின் ெபயர் எதிதாள். ௨

அவன் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ச்
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ெசம்ைமயானைதச் ெசய் , தன் தகப்பனாகிய

தா தின்வழயிெலல்லாம்வல இட றம்

விலகாமல் நடந்தான். ௩ ராஜாவாகிய

ேயாசியாவின் பதிெனட்டாம் வ ட

ஆட்சியிேல, ராஜா ெம ல்லாம ன் மகனாகிய

அத்ச யாவின் மகன் சாப்பான் என் ம்

எ த்தைனக் ெயேகாவாவின் ஆலயத்திற்

அ ப்பி: ௪ பிரதான ஆசாரியனாகிய

இல்க்கியாவினிடத்தில் ேபாய், ெயேகாவ ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வரப்பட்ட ம்

வாசல் காக்கிறவர்கள் மக்களின் ைகயிேல

வாங்கப்பட்ட மான பணத்ைத அவன்

ெதாைகபார்த் , ௫பின் அவர்கள்அைதக்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் ேவைலைய

விசாரிக்கிறவர்களின் ைகயிேல ெகா த் ,

அவர்கள் அைதக் ெயேகாவாவின்

ஆலயத்ைதப் ப பார்க்கிறதற்காக

அதி க்கிற ேவைலக்காரர்களாகிய,

௬ தச்சர்க க் ம், சிற்பாசாரிக க் ம்,

ெகால்லர்க க் ம், ஆலயத்ைதப்

ப பார்ப்பதற் த் ேதைவயான

மரங்கைள ம் ெவட் ன கற்கைள ம்

வாங் கிறதற் ம் ெசலவழ க்கேவண் ம். ௭

ஆகி ம் அந்தப் பணத்ைதத் தங்கள்

ைகயில் ஒப் வித் க்ெகாள் கிறவர்கேளா

காரியத்ைத உண்ைமயாக

நடப்பிக்கிறப யினால், அவர்களிடத்தில்

அதின் கணக்ைகக் ேகட்கேவண் யதில்ைல

என் ெசால் என்றான். ௮ அப்ெபா
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பிரதான ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா

எ த்தனாகிய சாப்பாைன ேநாக்கி: நான்

ெயேகாவாவின்ஆலயத்திேல நியாயப்பிரமாண

த்தகத்ைதக் கண் பி த்ேதன் என் ெசால் ,

அந்தப் த்தகத்ைத சாப்பானிடத்தில்

ெகா த்தான்; அவன் அைத வாசித்தான். ௯

அப்ெபா சாப்பான் ராஜாவினிடத்தில்

வந் , ராஜாவிற் ம உத்திர ெசால் ,

ஆலயத்திேல ெதாைகயிட் க் கிைடத்த

பணத்ைதஉம அ யார்கள் ேசர்த் க் கட் ,

அைதக் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

ேவைலைய விசாரிக்கிறவர்களின் ைகயிேல

ெகா த்தார்கள் என் ெசான்னான். ௧0

எ த்தனாகிய சாப்பான் ேம ம் ராஜாைவ

ேநாக்கி: ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா

என்னிடத்தில் ஒ த்தகத்ைதக் ெகா த்தான்

என் அறவித் , அைத ராஜாவிற் ன்பாக

வாசித்தான். ௧௧ ராஜா நியாயப்பிரமாண

த்தகத்தின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபா ,

தன் ஆைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் ,

௧௨ ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா க் ம்,

சாப்பானின் மகனாகிய அ க்கா க் ம்,

ம காயாவின் மகனாகிய அக்ேபா க் ம்,

எ த்தனாகிய சாப்பா க் ம், ராஜாவின்

ேவைலக்காரனாகிய அசாயா க் ம் ராஜா

கட்டைளயிட்ட : ௧௩ கண்ெட க்கப்பட்ட

இந்தப் த்தகத்தின் வார்த்ைதக க்காக

ங்கள் ேபாய், எனக்காக ம் மக்க க்காக ம்

தாஅைனத்திற்காக ம் ெயேகாவாவிடத்தில்
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விசாரி ங்கள்; நமக்காக எ தப்பட் க்கிற

எல்லாவற்ற ன்ப ேய ம் ெசய்ய நம் ைடய

ன்ேனார்கள் இந்தப் த்தகத்தின்

வார்த்ைதகைளக் ேகட்காததால், நம்ேமல்

பற்றெயரிந்த ெயேகாவ ைடயக ங்ேகாபம்

ெபரிய என்றான். ௧௪ அப்ெபா

ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா ம், அ க்கா ம்,

அக்ேபா ம், சாப்பா ம், அசாயா ம்,

அர்காசின் மகனாகிய திக்வாவின் மகனான

சல் ம் என் ம்ஆசாரியஆைடகள்ைவக் ம்

அைறகளின் கண்காணிப்பாளனின்

மைனவியாகிய உல்தாள் என் ம்

ர்க்கதரிசியானவளிடத்திற் ப்ேபாய்

அவேளாேட ேபசினார்கள்; அவள் எ சேலம ன்

இரண்டாம் ப தியில் யி ந்தாள். ௧௫

அவள் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்கைள

என்னிடத்திற் அ ப்பினவரிடத்தில் ங்கள்

ேபாய்: இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவ

உைரக்கிற என்னெவன்றால்: ௧௬ இேதா,

தாவின் ராஜா, வாசித்த த்தகத்தின்

வார்த்ைதகளிெலல்லாம்எ தப்பட் க்கிற

ெபால்லாப்ைப நான் இந்த இடத்தின்ேம ம்,

அதின் மக்களின்ேம ம் வரச்ெசய்ேவன்.

௧௭ அவர்கள் என்ைனவிட் , தங்கள்

ைககளின் கிரிையகள் எல்லாவற்ற ம்

எனக் க் ேகாப ண்டாக்க ேவேற

ேதவர்க க் த் பம்காட் னதால்,

என் க ங்ேகாபம் இந்த இடத்தின்ேமல்

பற்றெயரி ம்; அ அவிந் ேபாவ
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இல்ைலெயன் ெயேகாவ ெசால் கிறார்

என் ெசால் ங்கள். ௧௮ெயேகாவவிடத்தில்

விசாரிக்கிறதற் உங்கைள அ ப்பின

தாவின் ராஜாவினிடத்தில் ங்கள் ேபாய்: ர்

ேகட்டவார்த்ைதகைளக் ற த் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவ ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: ௧௯நான் இந்த இடத்திற் ம்

அதின் மக்க க் ம் விேராதமாக, அவர்கள்

பா ம் சாப மாவார்கள் என் ெசான்னைத

ேகட்டேபா , உன் இ தயம் இளகி,

ெயேகாவா க் ன்பாக உன்ைனத் தாழ்த்தி,

உன் ஆைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் ,

எனக் ன்பாக அ ததால் நா ம் உன்

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேடன். ௨0ஆைகயால்,

இேதா, நான் உன்ைனஉன் ன்ேனார்க க்

அ கில் ேசர்த் க்ெகாள் ேவன்;

சமாதானத்ேதாேட உன் கல்லைறயில் ேசர்வாய்;

நான் இந்த இடத்தின்ேமல் வரச்ெசய் ம்

சகல ெபால்லாப்ைப ம் உன் கண்கள்

காண்பதில்ைலஎன் ெயேகாவெசால் கிறார்

என்பைதச் ெசால் ங்கள் என்றாள்; இந்த

ம உத்திரைவஅவர்கள் ேபாய் ராஜாவிற் ச்

ெசான்னார்கள்.

௨௩

அப்ெபா ராஜா தாவி ம்

எ சேலம ம்இ ந்த ப்பர்கைளெயல்லாம்

வரவைழத்தான்; அவர்கள் அவனிடத்தில்

னேபா , ௨ ராஜா ம், அவேனா

தாவின் மனிதர்கள் யாவ ம்

எ சேலம ன் மக்கள் அைனவ ம்,
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ஆசாரியர்க ம், ர்க்கதரிசிக ம்,

சிற ேயார் தல் ெபரிேயார்வைர ள்ள

அைனவ ம்ெயேகாவாவின்ஆலயத்திற் ப்

ேபானார்கள்; ெயேகாவா ைடயஆலயத்திேல

கண்ெட க்கப்பட்ட உடன்ப க்ைக

த்தகத்தின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

அவர்கள் கா கள் ேகட்க வாசித்தான். ௩

அப்ெபா ராஜா, ண் அ ேக

நின் , ெயேகாவாைவப் பின்பற்ற

நடக்க ம், அவ ைடய கற்பைனகைள ம்

அவ ைடய சாட்சிகைள ம் அவ ைடய

கட்டைளகைள ம் இ தயத்ேதா ம்

ஆத் மாேவா ம் ைகக்ெகாள்ள ம்,

அந்தப் த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற

அந்த உடன்ப க்ைகயின் வார்த்ைதகைள

நிைறேவற்ற ம் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் உடன்ப க்ைக ெசய்தான்;

மக்கள் எல்ேலா ம் உடன்ப க்ைகக்

உடன்பட்டார்கள். ௪பின் ராஜா: பாகா க் ம்

விக்கிரகத்ேதாப் க் ம் வானத்தின் சகல

ேசைனக க் ம் ெசய்யப்பட் ந்த சகல

பணி ட் கைள ம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ந் ெவளிேயற்ற, பிரதான

ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா க் ம் இரண்டாம்

ப தியி ள்ள ஆசாரியர்க க் ம் வாசல்

காக்கிறவர்க க் ம் கட்டைளயிட் ,

அைவகைள எ சேல க் ெவளிேய

தேரான் ெவளிகளில் ட்ெடரித் ,

அைவகளின் சாம்பைலப் ெபத்ேத க் க்
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ெகாண் ேபாகச்ெசய்தான். ௫ தாவின்

பட்டணங்களி ம் எ சேலைமச் ற்ற ம்

ேமைடகளின்ேமல் பம்காட்ட, தாவின்

ராஜாக்கள் ைவத்த சாரிகைள ம்,

பாகா க் ம் ரிய க் ம் சந்திர க் ம்

கிரகங்க க் ம் வானத்தின் சகல

ேசைனக க் ம் பம்காட் னவர்கைள ம்

அகற்றவிட்டான். ௬ ேதாப் விக்கிரகத்ைத

ெயேகாவாவின் ஆலயத்தி ந்

எ சேல க் ெவளிேய தேரான்ஆற்ற ற் க்

ெகாண் ேபாய், அைதக் தேரான் ஆற்ற ன்

ஓரத்திேல ட்ெடரித் , அைதத் ளாக்கி,

அந்தத் ைளப் ெபா மக்க ைடய

பிேரதக் ழகளின்ேமல் ேபாடச்ெசய்தான். ௭

ெயேகாவாவின் ஆலயத்திற் அ ேக

ெபண்கள் ேதாப் விக்கிரகத்திற் க்

டாரங்கைள ெநய்த இடத்தி ள்ள

அவமானமான ஆண் விபசாரக்காரர்களின்

கைள இ த் ப்ேபாட்டான். ௮ அவன்

தாவின் பட்டணங்களி ள்ள எல்லா

ஆசாரியர்கைள ம் வரச்ெசால் ,

ேகபா தல் ெபெயர்ெசபாவைர

ஆசாரியர்கள் பம்காட் யி ந்த

ேமைடகைளத் ட்டாக்கி, பட்டணத்தின்

ைழவாயில்களின் ேமைடகைள ம்,

பட்டணத் வாச க் ப்ேபா ம் வழ க்

இட றமாயி க்கிற பட்டணத்தைலவனாகிய

ேயா வாவின் வாசற்ப யில் இ ந்த

ேமைடைய ம் இ த் ப்ேபாட்டான்.
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௯ ேமைடகளின் ஆசாரியர்கள்

எ சேலம க்கிற ெயேகாவா ைடய

ப டத்தின்ேமல் ப யிடாமல், தங்கள்

சேகாதரர்க க் ள்ேள ளிப்பில்லாத

அப்பங்கைள சாப்பி வதற் மாத்திரம்

அ மதிெபற்றார்கள். ௧0 ஒ வ ம்

ேமாேள க்ெகன் தன் மகைனயாகி ம்

தன் மகைளயாகி ம் ெந ப்பிேல

ப யிடாம க்க, ெபன் இன்ேனாம்

பள்ளத்தாக்கி க்கிற ேதாப்ேபத்

என் ம் இடத்ைத ம் அவன் ட்டாக்கி,

௧௧ ெயேகாவாவின் ஆலயத்திற் ள்

ேபாகிற இடம் வங்கி, பட்டணத்திற்

ெவளிேய இ க்கிற நாத்தான்ெமெலக்

என் ம் பிரதானியின் அைற வைர

தாவின் ராஜாக்கள் ரிய க்ெகன்

ைவத்தி ந்த திைரகைளஅகற்ற , ரியனின்

இரதங்கைளஅக்கினியில் ட்ெடரித்தான். ௧௨

தாவின் ராஜாக்கள் உண்டாக்கின ம்,

ஆகா ைடய ேமல் ட் ல் இ ந்த மான

ப டங்கைள ம், மனாேச ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் இரண் பிராகாரங்களி ம்

உண்டாக்கின ப டங்கைள ம் ராஜா இ த் ,

அைவகளின் ைள அங்ேகயி ந்

எ த் க் தேரான் ஆற்ற ல் ெகாட் னான்.

௧௩ எ சேல க் எதிேர இ க்கிற

நாசமைலயின்வல றத்தில் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ேதானியர்களின்

அ வ ப்பாகிய ெபண் விக்கிரக ெதய்வமாகிய
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அஸ்தேராத்திற் ம், ேமாவாபியர்களின்

அ வ ப்பாகிய காேமா க் ம்,

அம்ேமானியர்களின் அ வ ப்பாகிய

ம ல்ேகா க் ம் கட் யி ந்த ேமைடகைள ம்

ராஜா ட்டாக்கி, ௧௪ சிைலகைள உைடத் ,

விக்கிரகத்ேதாப் கைள நிர் லமாக்கி,

அைவகளின் இடத்ைத மனிதர்களின்

எ ம் களால் நிரப்பினான். ௧௫இஸ்ரேவைலப்

பாவம்ெசய்யைவத்த ேநபாத்தின்

மகனாகிய ெயெராெபயாம் ெபத்ேத ல்

உண்டாக்கியி ந்த ப ட ம் ேமைட ம்

ஆகியஅவ்விரண்ைட ம்அவன்இ த் ,அந்த

ேமைடையச் ட்ெடரித் த் ளாக்கி,

விக்கிரகத்ேதாப்ைப ம் ட்ெடரித்தான். ௧௬

ேயாசியா தி ம்பிப்பார்க்கிறேபா அங்ேக

அந்த மைலயி க்கிற கல்லைறகைளக்

கண் , ஆட்கைள அ ப்பி, அந்தக்

கல்லைறகளி ள்ள எ ம் கைள

எ த் வரச்ெசய் , இப்ப நடக் ம்

என் ேதவ ைடய மனிதன் றன

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய,

அைவகைள அந்தப் ப டத்தின்ேமல்

ட்ெடரித் அைதத் ட்டாக்கினான். ௧௭

அப்ெபா அவன்: நான் காண்கிற அந்தக்

ற ப்பைடயாளம் என்னஎன் ேகட்டதற் ,

அந்தப் பட்டணத் மனிதர்கள்: அ

தாவி ந் வந் , ர் ெசய்த இந்தக்

கிரிையகைளப் ெபத்ேத ன் ப டத்திற்

விேராதமாகக் ற அறவித்த ேதவ ைடய
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மனிதனின் கல்லைறஎன்றார்கள். ௧௮அதற்

அவன்: இ க்கட் ம், ஒ வ ம் அவன்

எ ம் கைளத் ெதாடேவண்டாம் என்றான்;

அப்ப ேய அவ ைடய எ ம் கைளச்

சமாரியாவி ந் வந்த ர்க்கதரிசியின்

எ ம் கேளா விட் விட்டார்கள். ௧௯

ெயேகாவா க் க் ேகாப ண்டாக்க

இஸ்ரேவ ன் ராஜாக்கள் சமாரியாவின்

பட்டணங்களில் உண்டாக்கியி ந்த

ேமைடகளின் ேகாவில்கைளெயல்லாம்

ேயாசியா தகர்த் , ெபத்ேத ேல தான் ெசய்த

ெசய்ைககளின்ப ேய அைவக க் ச் ெசய் ,

௨0அவ்விடங்களில் இ க்கிற ேமைடகளின்

ஆசாரியர்கைளெயல்லாம் ப டங்களின்ேமல்

ெகான் ேபாட் , அைவகளின்ேமல்

மனிதர்களின் எ ம் கைளச் ட்ெடரித் ,

எ சேல க் த் தி ம்பினான். ௨௧பின் ராஜா:

இந்த உடன்ப க்ைகயின் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிறப ேயஉங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் பஸ்கா பண் ைகைய

ஆசரி ங்கள் என் சகல மக்க க் ம்

கட்டைளயிட்டான். ௨௨இஸ்ரேவைலநியாயம்

விசாரித்த நியாயாதிபதிகளின் நாட்கள்

வங்கி, இஸ்ரேவ ன் ராஜாக்கள் தாவின்

ராஜாக்கள் ஆகிய அவர்க ைடய சகல

நாட்களி ம் இந்தப் பஸ்காைவப்ேபால்

பஸ்கா அ சரிக்கப்படவில்ைல. ௨௩

ராஜாவாகிய ேயாசியாவின் பதிெனட்டாம்

வ ட ஆட்சியிேல ெயேகாவா க் இந்தப்
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பஸ்காஎ சேலம ேலஅ சரிக்கப்பட்ட . ௨௪

ஆசாரியனாகிய இல்க்கியா ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் கண்ெட த்த த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற நியாயப்பிரமாணத்தின்

வார்த்ைதகைள நிைறேவற் ம்ப க் ,

ேயாசியா ேஜாதிடர்கைள ம்,

ற ெசால் கிறவர்கைள ம்,

சிைலகைள ம் அ வ ப்பான

சிைலகைள ம், தாேதசத்தி ம்

எ சேலம ம் காணப்பட்ட எல்லா

அ வ ப் கைள ம் நிர் லமாக்கினான்.

௨௫ ெயேகாவாவிடத்திற் த் தன்

இ தயத்ேதா ம் தன் ஆத் மாேவா ம்

தன் பலத்ேதா ம் ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணத்திற் ஏற்றப ெயல்லாம்

ெசய்ய மனைதச் சாய்த்தான்; அவைனப்

ேபான்ற ராஜா அவ க் ன்

இ ந்த ம ல்ைல, அவ க் ப்பின்

எ ம்பின ம ல்ைல. ௨௬ஆகி ம், மனாேச

ெயேகாவா க் க் ேகாப ண்டாக்கின சகல

காரியங்களினிம த்த ம்அவர் தாவின்ேமல்

ெகாண்ட தம் ைடய மகா ேகாபத்தின்

உக்கிரத்ைத விட் த் தி ம்பாமல்: ௨௭

நான் இஸ்ரேவைலத் தள்ளிவிட்ட ேபால

தாைவ ம் என் கத்ைதவிட் த் தள்ளி,

நான் ெதரிந் ெகாண்ட இந்த எ சேலம்

நகரத்ைத ம், என் நாமம் விளங் ம்

என் நான் ெசான்ன ஆலயத்ைத ம்

ெவ த் வி ேவன் என் ெயேகாவா
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ெசான்னார். ௨௮ ேயாசியாவின் மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்த யா ம்,

தா ைடய ராஜாக்களின் நாளாகமப்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௨௯

அவ ைடய நாட்களில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய

பார்ேவான்ேநேகா அ ரியா ராஜாவிற்

விேராதமாக ஐப்பிராத் நதிக் ப் ேபாகிறேபா

ராஜாவாகிய ேயாசியா அவ க் எதிராகப்

றப்பட்டான்; பார்ேவான்ேநேகா அவைன

ெமகிேதாவிேல கண்டேபா , அவைனக்

ெகான் ேபாட்டான். ௩0 மரணமைடந்த

அவைன அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள்

ரதத்தின்ேமல் ஏற்ற , ெமகிேதாவி ந்

எ சேல க் க் ெகாண் வந் , அவைன

அவன் கல்லைறயில் அடக்கம்ெசய்தார்கள்;

அப்ெபா ேதசத்தின் மக்கள் ேயாசியாவின்

மகனாகிய ேயாவாகாைசஅைழத் , அவைன

அபிேஷகம்ெசய் , அவன் தகப்ப ைடய

இடத்தில் அவைன ராஜாவாக்கினார்கள்.

௩௧ ேயாவாகாஸ் ராஜாவாகிறேபா

இ பத் ன் வயதாயி ந் , ன்

மாதம் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்;

ப்னா ஊைரச்ேசர்ந்த எேரமயாவின்

மகளான அவ ைடய தாயின் ெபயர்

அ த்தாள். ௩௨ அவன் தன் ன்ேனார்கள்

ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச்

ெசய்தான். ௩௩ அவன் எ சேலம ல்

அரசாளாதப க் , பார்ேவான்ேநேகா
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அவைன ஆமாத் ேதசமான ரிப்லாவிேல

பி த் க் கட் வித் , ேதசத்தின்ேமல்

தாலந் ெவள்ளிைய ம் ஒ தாலந்

ெபான்ைன ம் அபராதமாகச் மத்தி, ௩௪

ேயாசியாவின் மகனாகிய எ யாக் ைமஅவன்

தகப்பனாகிய ேயாசியாவின் இடத்தில்

ராஜாவாக ைவத் , அவன் ெபயைர

ேயாயாக் ம் என் மாற்ற , ேயாவாகாைசக்

ெகாண் ேபாய்விட்டான்; இவன்எகிப்திற் ப்

ேபாய் அங்ேக மரணமைடந்தான். ௩௫

அந்த ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்

ேயாயாக் ம் பார்ேவா க் க் ெகா த்தான்;

ஆனா ம்பார்ேவா ைடயகட்டைளயின்ப

அந்தப் பணத்ைதக் ெகா க் ம்ப அவன்

ேதசத்ைத மதிப்பிட் , அவரவர் மதிப்பின்ப

அந்த ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்

பார்ேவான்ேநேகா க் க் ெகா க்கத்தக்கதாக

ேதசத் மக்களின் ைகயிேல மத்தினான்.

௩௬ ேயாயாக் ம் ராஜாவாகிறேபா

இ பத்ைதந் வயதாயி ந் , பதிெனா

வ டங்கள் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்;

மா ஊைரச்ேசர்ந்த ெபதாயாம ன்

மகளாகிய அவ ைடய தாயின் ெபயர்

ெச தாள். ௩௭ அவன் தன் ன்ேனார்கள்

ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.

௨௪

அவ ைடய நாட்களிேல பாபிேலானின்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் வந்தான்;

ேயாயாக் ம் ன் வ டங்கள்
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அவைனச் ேசவித் , பின் அவ க்

விேராதமாகக் கலகம்ெசய்தான். ௨

அப்ெபா ெயேகாவா கல்ேதயர்களின்

பைடகைள ம், ரியர்களின் பைடகைள ம்,

ேமாவாபியர்களின் பைடகைள ம்,

அம்ேமானியர்களின் பைடகைள ம்

அவன்ேமல்வரவிட்டார்; ர்க்கதரிசிகளாகிய

தம் ைடய ஊழயக்காரர்கைளக்ெகாண்

ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைதயின்ப ேய

அவர் அைவகைள தாைவ

அழ ப்பதற் வரவிட்டார். ௩ மனாேச

தன் எல்லாச் ெசய்ைககளினா ம்

ெசய்த பாவங்களினிம த்தம் தாைவத்

தம ச கத்ைதவிட் அகற் ம்ப

ெயேகாவா ைடயகட்டைளயினால்அப்ப

நடந்த . ௪ அவன் சிந்தின ற்றமற்ற

இரத்தத்திற்காக ம் எ சேலைமக் ற்றமற்ற

இரத்தத்தால் நிரப்பினதற்காக ம் ெயேகாவா

மன்னிக்க வி ப்பம ல்லாதி ந்தார். ௫

ேயாயாக் ம ன் மற்ற ெசயல்பா க ம், அவன்

ெசய்த யா ம், தா ைடய ராஜாக்களின்

நாளாகமப் த்தகத்தில்எ தப்பட் க்கிற .

௬ ேயாயாக் ம் இறந்தபின், அவ ைடய

மகனாகிய ேயாயாக் ன்அவ ைடயஇடத்தில்

ராஜாவானான். ௭எகிப்தின் ராஜா பின் தன்

ேதசத்தி ந் றப்பட் வரவில்ைல;

எகிப்தின் நதி வங்கி ஐப்பிராத் நதிவைர

எகிப்தின் ராஜாவிற் இ ந்த யாைவ ம்

பாபிேலான் ராஜா பி த்தி ந்தான். ௮
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ேயாயாக் ன் ராஜாவாகிறேபா பதிெனட்

வயதாயி ந் , எ சேலம ேல ன் மாதங்கள்

ஆட்சிெசய்தான்; எ சேலம் ஊைரச்ேசர்ந்த

எல்நாத்தானின் மகளான அவ ைடய

தாயின் ெபயர் ெந ஸ்தாள். ௯அவன் தன்

தகப்பன் ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச்

ெசய்தான். ௧0 அக்காலத்திேல பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாரின் ரர்கள்

எ சேல க் வந்தார்கள்; நகரம்

ற் ைகயிடப்பட்ட . ௧௧ பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சா ைடய ரர்கள்

நகரத்ைத ற் ைகயி ம்ேபா அவ ம்

அதற் விேராதமாகவந்தான். ௧௨அப்ெபா

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக் ம்,

அவ ைடய தா ம், ஊழயக்காரர்க ம்,

பிர க்க ம், அதிகாரிக ம் பாபிேலான்

ராஜாவினிடத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபானார்கள்;

அவைனப் பாபிேலான் ராஜா தன்

ஆ ைகயின் எட்டாம் வ டத்திேல

பி த் க்ெகாண்டான். ௧௩ அங்ேகயி ந்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் சகல

ெபாக்கிஷங்கைள ம், ராஜா ைடய

அரண்மைனயின் ெபாக்கிஷங்கைள ம்

எ த் க்ெகாண் , இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் உண்டாக்கியி ந்த ெபான்

பணி ட் கைளெயல்லாம் ெயேகாவா

ெசால் யி ந்தப ேய உைடத் ப்ேபாட் ,
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௧௪ எ சேலமயர்கள் அைனவ ம் சகல

பிர க்க ம் சகல பராக்கிரமசா க மாகிய

பத்தாயிரம்ேபைர ம், சகல

தச்சர்கைள ம் ெகால்லர்கைள ம்

சிைறபி த் க்ெகாண் ேபானான்;

ேதசத்தில் ஏைழ மக்கைளத் தவிர

ேவெறா வ ம் தியாயி க்கவில்ைல. ௧௫

அவன் ேயாயாக் ைன ம், ராஜாவின்

தாைய ம், ராஜாவின் ெபண்கைள ம்,

அவன் அதிகாரிகைள ம், ேதசத்தின்

பராக்கிரமசா கைள ம் எ சேலம ந்

பாபிேலா க் ச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபானான். ௧௬இப்ப ேயபாபிேலான்

ராஜாபராக்கிரமசா களானமனிதர்களாகிய

ஏழாயிரம்ேபைர ம், தச்சர்க ம்

ெகால்லர்க மாகிய ஆயிரம்ேபைர ம்,

ேபார்ெசய்யத்தக்க பலசா கைள ம்

பாபிேலா க் ச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபானான். ௧௭அவ க் ப் பதிலாகப்

பாபிேலான் ராஜா அவ ைடய சிறய

தகப்பனாகிய மத்தனியாைவ ராஜாவாக

ஏற்ப த்தி, அவ க் சிேதக்கியா என்

ேவ ெபயரிட்டான். ௧௮ சிேதக்கியா

ராஜாவாகிறேபா இ பத்ெதா

வயதாயி ந் , பதிேனா வ டங்கள்

எ சேலம ேல ஆட்சிெசய்தான்; ப்னா

ஊைரச்ேசர்ந்த எேரமயாவின் மகளான

அவ ைடய தாயின் ெபயர் அ த்தாள்.

௧௯ ேயாயாக் ம் ெசய்தப ெயல்லாம்
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அவ ம் ெயேகாவா ைடய பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.

௨0 எ சேலைம ம் தாைவ ம்

ெயேகாவா தம் ைடய ச கத்ைதவிட்

அகற்றவி ம்வைர, அைவகளின்ேம ள்ள

அவ ைடய ேகாபத்தால் இப்ப நடந்த ம்

அல்லாமல், சிேதக்கியா பாபிேலானிேல

ராஜாவிற் விேராதமாகக் கலக ம் ெசய்தான்.

௨௫

அவன் அரசாட்சிெசய் ம் ஒன்பதாம்

வ டம் பத்தாம்மாதம் பத்தாந்ேததியிேல

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

அவ ைடய எல்லா பைடகேளா

எ சேல க் விேராதமாக வந் ,

அதற் எதிேர காம ட் , ற்ற ம்

அதற் எதிராக ற் ைகச் வர்கைளக்

கட் னான். ௨ அப்ப ேய ராஜாவாகிய

சிேதக்கியாவின் பதிேனாராம் வ ட ஆட்சி

வைர நகரம் ற் ைகயிடப்பட் ந்த . ௩

அேத வ டத்தில் நான்காம் மாதம்

ஒன்பதாம்ேததியிேல பஞ்சம் நகரத்திேல

அதிகரித் , ேதசத்தின் மக்க க் உண

இல்லாமல்ேபான ; நகரத்தின் மதி ல்

உைடப் ஏற்பட்ட . ௪ அப்ெபா

கல்ேதயர்கள் நகரத்ைதச் ழ்ந்தி க் ம்ேபா ,

ேபார் ரர்கள் எல்ேலா ம் இர ேநரத்தில்

ராஜா ைடய ேதாட்டத்தின் வழயாக இரண்

மதில்க க் ந வான வாசலால் தப்பி,

அவர்க ம் ராஜா ம் சம மைய ேநாக்கி

ஓ ப்ேபானார்கள். ௫கல்ேதயரின் ேபார் ரர்கள்
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ராஜாைவப் பின்ெதாடர்ந் எரிேகாவின்

சம மயில் அவைனப் பி த்தார்கள்;

அப்ெபா அவ ைடயபைடகெளல்லாம்

அவைனவிட் ச் சிதற ப்ேபான . ௬

அவர்கள் ராஜாைவப் பி த் , அவைன

ரிப்லாவி க்கிற பாபிேலான் ராஜாவிடம்

ெகாண் ேபாய், அவைன நியாயந் ர்த் , ௭

சிேதக்கியாவின் மகன்கைள அவ ைடய

கண்க க் ன்பாக ெவட் , சிேதக்கியாவின்

கண்கைளக் டாக்கி, அவ க் இரண்

ெவண்கலவிலங் கைளப்ேபாட் ,அவைன

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபானார்கள்.

௮ ஐந்தாம் மாதம் ஏழாம் ேததியிேல

ேந காத்ேநச்சார் என் ம் பாபிேலான்

ராஜாவின் பத்ெதான்பதாம்வ டஆட்சியிேல,

பாபிேலான் ராஜாவின் ஊழயக்காரனாகிய

ெந சராதான் என் ம் ெமய்க்காப்பாளர்களின்

தைலவன் எ சேல க் வந் , ௯

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைத ம்,

ராஜாவின் அரண்மைனைய ம்,

எ சேலம ன் சகல கட் டங்கைள ம்,

ெபரிய கள் எல்லாவற்ைற ம்

அக்கினியால் ட்ெடரித் விட்டான். ௧0

ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவேனா ந்த

கல்ேதயரின் ேபார் ரர்கள் அைனவ ம்

எ சேலைமச் ற்ற ம் இ ந்த மதில்கைள

இ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௧௧நகரத்தில் தியான

மற்ற மக்கைள ம், பாபிேலான் ராஜாவின்

வசமாக ஓ வந் விட்டவர்கைள ம், மற்ற
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மக்கள் ட்டத்ைத ம், ெமய்க்காப்பாளர்களின்

தைலவனாகிய ெந சராதான் சிைறகளாகக்

ெகாண் ேபானான். ௧௨ ேதசத்தில் ஏைழயான

சிலைரத்திராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்களாக ம்

பயிரி கிறவர்களாக ம் விட் ந்தான்.

௧௩ ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தி ந்த

ெவண்கலத் ண்கைள ம், அதி ந்த

ஆதாரங்கைள ம், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ந்த ெவண்கலக்

கடல்ெதாட் ைய ம், கல்ேதயர்கள்

உைடத் ப்ேபாட் , அைவகளின்

ெவண்கலத்ைதப் பாபிேலா க்

எ த் க்ெகாண் ேபானார்கள்.

௧௪ ெசப் ச்சட் கைள ம், சாம்பல்

பாத்திரங்கைள ம், கத்திகைள ம்,

பகலசங்கைள ம், ஆராதைனக் ரிய

சகல ெவண்கலப் பணி ட் கைள ம்

எ த் க்ெகாண்டார்கள். ௧௫ த்தப் ெபான் ம்

த்த ெவள்ளி மான பகலசங்கைள ம்

கலங்கைள ம் ெமய்க்காப்பாளர்களின்

தைலவன் எ த் க்ெகாண்டான். ௧௬

சாெலாேமான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத் க்காக உண்டாக்கிய இரண்

ண்க ம், ஒ கடல்ெதாட் ம்

ஆதாரங்க மாகிய அந்தச் சகல

பணி ட் க ைடய ெவண்கலத்தின்

எைடக் கணக்கில்ைல. ௧௭ ஒ ணின்

உயரம் பதிெனட் ழமாயி ந்த ;

அதின்ேமல் அதற் ன் ழ உயரமான
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ெவண்கலத் தைலப் ம் உண்டாயி ந்த ;

மழ ேல ற்ற ம் ெசய்யப்பட் ந்த

பின்ன ம் மா ளம்பழங்க ம் எல்லாம்

ெவண்கலமாயி ந்த ; மற்றத் ம்அதின்

பின்ன ம் அைதப்ேபாலேவ இ ந்த . ௧௮

ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவன், பிரதான

ஆசாரியனாகிய ெசராயாைவ ம், இரண்டாம்

ஆசாரியனாகிய ெசப்பனியாைவ ம்,

வாசல்காக் ம் ன் காவற்காரர்கைள ம்

பி த்தான். ௧௯ நகரத்திேல அவன்

ேபார் ரர்களின் விசாரிப் க்காரனாகிய

அதிகாரி ஒ வைன ம், ராஜாவின்

மந்திரிகளிேல நகரத்தில் பி பட்ட

ஐந் ேபைர ம், ேதசத்தின் மக்கைளப்

பைடயில் ேசர்க்கிற பைடத்தைலவனின்

தைலைமச் ெசயலாளைன ம்,

நகரத்தில் பி ப்பட்ட ெபா மக்களில்

அ ப ேபைர ம் பி த்தான். ௨0அவர்கைள

ெமய்க்காப்பாளர்களின் தைலவனாகிய

ெந சராதான் பி த் , ரிப்லாவில் இ க்கிற

பாபிேலான் ராஜாவிடம் ெகாண் ேபானான்.

௨௧ அவர்கைளப் பாபிேலான் ராஜா ஆமாத்

ேதசத்தின் பட்டணமானரிப்லாவிேலெவட் க்

ெகான் ேபாட்டான்; இப்ப ேய தாமக்கள்

தங்கள் ேதசத்தி ந் சிைறயி ப் க் க்

ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள். ௨௨பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார், ேதயாேதசத்தில்

தியாகைவத்தமக்களின்ேமல், சாப்பானின்

மகனாகியஅ க்காம ன் மகன் ெகத யாைவ
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அதிகாரியாகைவத்தான். ௨௩பாபிேலான் ராஜா

ெகத யாைவஅதிகாரியாகைவத்தைத, சகல

பைடத்தைலவர்க ம் அவர்க ைடய

ரர்க ம் ேகட்டேபா , அவர்கள் ம ஸ்பாவில்

இ க்கிற ெகத யாவிடம் வந்தார்கள்;

அவர்கள் யாெரனில், ெநத்தானியாவின்

மகன் இஸ்மேவ ம், கேரயாவின் மகன்

ேயாகனா ம், ெநத்ேதாப்பாத்தியனாகிய

தன் ேமத்தின் மகன் ெசராயா ம்,

மாகாத்தியனான ஒ வ ைடய மகன்

யசனியா ம்அவர்க ைடயமனிதர்க ேம.

௨௪ அப்ெபா ெகத யா அவர்க க் ம்

அவர்கள் மனிதர்க க் ம் ஆைணயிட் :

ங்கள் கல்ேதயர்களின் ஆ ைகக்

உட்பட பயப்படேவண்டாம்; ேதசத்தி ந்

பாபிேலான் ராஜாவிற் க் ழ்ப்பட் ங்கள்;

அப்ெபா உங்க க் நன்ைம

உண்டா ம் என்றான். ௨௫ஏழாம் மாதத்திேல,

ராஜவம்சத்திேல பிறந்த எ ஷாமாவின்

மகனாகிய ெநத்தானியாவின் மகன் இஸ்மேவல்

பத் மனிதர்கேளா வந் , ெகத யாைவ ம்,

அவேனாேட மஸ்பாவி ந்த

தர்கைள ம், கல்ேதயர்கைள ம் ெவட் க்

ெகான் ேபாட்டான். ௨௬ அப்ெபா

சிற ேயா ம் ெபரிேயா மாகிய மக்கள்

அைனவ ம் பைடத்தைலவர்க ம்

கல்ேதய க் ப் பயந்ததினாேல எ ந்

றப்பட் எகிப்திற் ப் ேபானார்கள். ௨௭

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக் ைடய
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சிைறயி ப்பின் ப்பத்ேதழாம்

வ டம் பன்னிரண்டாம் மாதம்

இ பத்ேதழாந்ேததியிேல, ஏவில் ெமெராதாக்

என் ம் பாபிேலான் ராஜா, தான் ராஜாவான

வ டத்திேல, தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாயாக் ைனச் சிைறச்சாைலயி ந்

வி தைலெசய் , அவ ைடய தைலைய

உயர்த்தி, ௨௮அவேனாேட அன்பாகப் ேபசி,

அவ ைடய சிங்காசனத்ைதத் தன்ேனாேட

பாபிேலானி ந்த ராஜாக்களின்

சிங்காசனங்க க் உயரமாக ைவத் , ௨௯

அவ ைடய சிைறச்சாைல உைடகைள

மாற்றனான்; அவன் உயிேரா ந்த சகல

நாட்க ம் எப்ெபா ம் தனக் ன்பாக

உணவ ந்தச் ெசய்தான். ௩0 அவன்

உயிேரா ந்த நாட்கெளல்லாம்அவ ைடய

ெசல க்காக, ராஜாவினால் கட்டைளயான

அ தினத் திட்டத்தின்ப , ஒவ்ெவா நா ம்

ெகா க்கப்பட் வந்த .
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௧

ஆதாம், ேசத், ஏேனாஸ், ௨ ேகனான்,

மகலாெலேயல், யாேரத், ௩ ஏேனாக் ,

ெமத் சலா, லாேமக் , ௪ ேநாவா, ேசம், காம்,

யாப்ேபத். ௫யாப்ேபத்தின் மகன்கள் ேகாமர்,

மாேகா , மாதாய், யாவான், பால், ேமேசக் ,

ராஸ் என்பவர்கள். ௬ ேகாம ைடய

மகன்கள்அஸ்கினாஸ், ப்பாத் , ெதாகர்மா

என்பவர்கள். ௭ யாவா ைடய மகன்கள்,

எ சா, தர் ஸ், கித் ம், ெதாதா ம்

என்பவர்கள். ௮ காம ன் மகன்கள், ஷ்,

ம ஸ்ராயிம், த், கானான் என்பவர்கள். ௯

ஷன் மகன்கள், ேசபா, ஆவிலா, சப்தா,

ராமா, சப்திகா என்பவர்கள்; ராமாவின்

மகன்கள், ேசபா, திதான் என்பவர்கள்.

௧0 ஷ் நிம்ேராைதப் ெபற்றான்; இவன்

மயிேல பலசா யானான். ௧௧ மஸ்ராயிம்

மயர்கைள ம், ஆனாமயர்கைள ம்,

ெலகா யர்கைள ம், நப் யர்கைள ம், ௧௨

பத் சியர்கைள ம், ெப ஸ்தர்கைளப் ெபற்ற

கஸ் கியர்கைள ம், கப்ெதா யர்கைள ம்

ெபற்றான். ௧௩ கானான் தன் ைடய

த்தமகனாகிய ேதாைன ம், ஏத்ைத ம், ௧௪

எ சியர்கைள ம், எேமாரியர்கைள ம்,

கிர்காசியர்கைள ம், ௧௫ ஏவியர்கைள ம்,

அர் யர்கைள ம், னியர்கைள ம், ௧௬

அர்வாதியர்கைள ம், ெசமாரியர்கைள ம்,

ஆமாத்தியர்கைள ம் ெபற்றான். ௧௭ ேசம ன்

மகன்கள், ஏலாம், அ ர், அர்பக்சாத், த்,
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ஆராம், ஊத்ஸ், ல், ேகத்ெதர், ேமேசக்

என்பவர்கள். ௧௮ அர்பக்சாத் சாலாைவப்

ெபற்றான்; சாலா ஏேபைரப் ெபற்றான். ௧௯

ஏேப க் இரண் மகன்கள் பிறந்தார்கள்;

ஒ வ ைடய ெபயர் ேபேல , ஏெனனில்

அவ ைடய நாட்களில் ம பிரிக்கப்பட்ட ;

அவ ைடய சேகாதரன் ெபயர் ெயாக்தான்.

௨0 ெயாக்தான் அல்ேமாதாைத ம்,

சாேலப்ைப ம், அசர்மாேவத்ைத ம்,

ேயராைக ம், ௨௧ அேதாராைம ம்,

ஊசாைல ம், திக்லாைவ ம், ௨௨ஏபாைல ம்,

அபிமாேவைல ம், ேசபாைவ ம், ௨௩

ஓப் ைர ம், ஆவிலாைவ ம், ேயாபாைப ம்,

ெபற்றான்; இவர்கள் எல்ேலா ம் ெயாக்தானின்

மகன்கள். ௨௪ ேசம், அர்பக்சாத், சாலா, ௨௫

ஏேபர், ேபேல , ெர , ௨௬ ெச , நாேகார்,

ேதரா , ௨௭ ஆபிராமாகிய ஆபிரகாம். ௨௮

ஆபிரகாம ன் மகன்கள், ஈசாக் , இஸ்மேவல்

என்பவர்கள். ௨௯ இவர்க ைடய

சந்ததிகளாவன: இஸ்மேவ ன் த்த

மகனாகிய ெநபாேயாத், ேகதார், அத்பிேயல்,

ம ப்சாம், ௩0மஷ்மா, மா, மாசா,ஆதாத், ேதமா,

௩௧ ெயத் ர், நா ஸ், ேகத்மா என்பவர்கள்;

இவர்கள் இஸ்மேவ ன் மகன்கள். ௩௨

ஆபிரகாம ன் ம மைனயாட் யாகிய

ேகத் ராள் ெபற்ற மகன்கள் சிம்ரான்,

யக் ான், ேமதான், தியான், இஸ்பாக், வா

என்பவர்கள்; யக் ானி ைடய மகன்கள்

ேசபா, ேததான் என்பவர்கள். ௩௩ தியானின்
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மகன்கள் ஏப்பா, ஏப்ேபர், ஆேனாக் ,

அ தா, எல்தாகா என்பவர்கள்; இவர்கள்

எல்ேலா ம் ேகத் ராளின் மகன்கள். ௩௪

ஆபிரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான்; ஈசாக்கின்

மகன்கள் ஏசா, இஸ்ரேவல் என்பவர்கள். ௩௫

ஏசாவின் மகன்கள் எ ப்பாஸ், ெர ேவல்,

எ ஷ், யாலாம், ேகாரா என்பவர்கள். ௩௬

எ ப்பாசி ைடய மகன்கள் ேதமான், ஓமார்,

ெசப்பி, கத்தாம், ேகனாஸ், திம்னா, அமேலக்

என்பவர்கள். ௩௭ெர ேவ ைடய மகன்கள்

நகாத், ெசரா , சம்மா, சா என்பவர்கள். ௩௮

ேச ரின் மகன்கள் ேலாத்தான், ேசாபால்,

சிபிேயான்,ஆனா, ேசான், ஏத்ேசர், திேஷான்

என்பவர்கள். ௩௯ ேலாத்தான் மகன்கள்

ஓரி, ஓமாம் என்பவர்கள்; ேலாத்தானின்

சேகாதரி திம்னாள்என்பவள். ௪0 ேசாபா ன்

மகன்கள் அல்வான், மானகாத், ஏபால்,

ெசப்பி, ஓனாம் என்பவர்கள்; சிபிேயானின்

மகன்கள் அயா, ஆனா என்பவர்கள். ௪௧

ஆனாகின் மகன்களில் ஒ வன் திேஷான்

என்பவன்; திேஷானின் மகன்கள் அம்ராம்,

எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் என்பவர்கள். ௪௨

திஷானின் மகன்கள் பில்கான், சகவான்,

யாக்கான் என்பவர்கள்; ஏத்ேசரின்

மகன்கள் ஊத்ஸ், அரான் என்பவர்கள்.

௪௩ இஸ்ரேவலர்கைள ஒ இராஜா

ஆளாததற் ன்ேன, ஏேதாம் ேதசத்தில்

அரசாண்ட இராஜாக்கள்: ேபேயாரின் மகன்

ேபலா என்பவன்; இவ ைடய பட்டணத்தின்
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ெபயர் தின்காபா. ௪௪ ேபலா இறந்தபின்

ேபாஸ்றா ஊைரச்ேசர்ந்த ேசராகின் மகன்

ேயாபாப் அவன் இ ந்த இடத்தில்

இராஜாவானான். ௪௫ ேயாபாப் இறந்தபின் ,

ேதமானியர்க ைடயேதசத்தானாகியஊஷாம்

அவன்இ ந்தஇடத்தில் இராஜாவானான். ௪௬

ஊஷாம் இறந்தபின் , ேபதாதின் மகன்ஆதாத்

அவன் இ ந்த இடத்தில் இராஜாவானான்,

இவன் தியானியர்கைள ேமாவாபின்

நாட் ேல ேதாற்க த்தவன்; இவ ைடய

பட்டணத்தின் ெபயர் ஆ த். ௪௭ ஆதாத்

இறந்தபின் , மஸ்ேரக்காஊைரச்ேசர்ந்த சம்லா

அவன் இ ந்த இடத்தில் இராஜாவானான்.

௪௮ சம்லா இறந்தபின் , நதிேயாரமான

ெரெகாேபாத்தானாகிய ச ல் அவன் இ ந்த

இடத்தில் இராஜாவானான். ௪௯ ச ல்

இறந்தபின் ,அக்ேபாரின் மகன் பாகாலானான்

அவன்இ ந்த இடத்தில் இராஜாவானான். ௫0

பாகாலானான் இறந்தபின் , ஆதாத் அவன்

இ ந்த இடத்தில் இராஜாவானான்; இவ ைடய

பட்டணத்தி ைடயெபயர் பாகி; ேமசகாபின்

மகளாகியமத்ேரத்தின் மகளானஅவ ைடய

மைனவியின் ெபயர் ெமேகதேபல். ௫௧ஆதாத்

இறந்தபின் , ஏேதாைமஅரசாண்டபிர க்கள்;

திம்னா பிர , அல்வா பிர , எேதத் பிர , ௫௨

அேகா பாமா பிர , ஏலா பிர , பிேனான் பிர ,

௫௩ ேகனாஸ் பிர , ேதமான் பிர , ம ப்சார் பிர ,

௫௪ மக்திேயல் பிர , ஈராம் பிர , இவர்கேள

ஏேதாம ன் பிர க்கள்.



1 நாளாகமம் 1670

௨

இஸ்ரேவ ன்மகன்கள் பன், சிம ேயான்,

ேலவி, தா, இசக்கார், ெச ேலான், ௨ தாண்,

ேயாேசப் , ெபன்ய ன், நப்த , காத், ஆேசர்

என்பவர்கள். ௩ தாவின் மகன்கள் ஏர்,

ஓனான், ேசலா என்பவர்கள்; இந்த ன்

மகன்க ம் வாவின் மகளான கானானிய

ெபண்ணிடம் அவ க் ப் பிறந்தவர்கள்; ஏர்

என் ம் தாவின் த்த மகன் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாதவனானதால்

அவர் அவைனக் ெகான் ேபாட்டார். ௪

தாவின்ம மகளாகியதாமார்அவ க் ப்

பாேரைச ம் ேசராைவ ம் ெபற்றாள்; தாவின்

மகன்கள்எல்ேலா ம்ஐந் ேபர். ௫பாேரசின்

மகன்கள் எஸ்ேரான்,ஆ ல் என்பவர்கள். ௬

ேசராவின் மகன்கள் எல்ேலா ம் சிம்ரி, ஏத்தான்,

ஏமான், கல்ேகால், தாரா என் ம் ஐந் ேபர். ௭

சாபத் டான காரியத்திேல ேராகம்ெசய்

இஸ்ரேவைலக் கலங்கச்ெசய்த ஆகார்

என்பவன் கர் மகன்களில் ஒ வன். ௮

ஏத்தானின் மகன்கள்அசரியா தலானவர்கள்.

௯ எஸ்ேரா க் ப் பிறந்த மகன்கள்

ெயர்ெமேயல், ராம், ெக பா என்பவர்கள். ௧0

ராம் அம்மனதாைபப் ெபற்றான்; அம்மனதாப்

தா சந்ததியின் பிர வாகிய நகேசாைனப்

ெபற்றான். ௧௧நகேசான் சல்மாைவப் ெபற்றான்;

சல்மா ேபாவாைசப் ெபற்றான். ௧௨ ேபாவாஸ்

ஓேபத்ைதப் ெபற்றான்; ஓேபத் ஈசாையப்

ெபற்றான். ௧௩ஈசாய் தன் ைடய த்த மகன்

எ யாைப ம், அபினதாப் என் ம் இரண்டாம்
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மகைன ம், சம்மா என் ம் ன்றாம்

மகைன ம், ௧௪ ெநதெனேயல் என் ம்

நான்காம் மகைன ம், ரதாயி என் ம் ஐந்தாம்

மகைன ம், ௧௫ ஓத்ேசம் என் ம் ஆறாம்

மகைன ம், தா என் ம் ஏழாம் மகைன ம்

ெபற்றான். ௧௬அவர்க ைடய சேகாதரிகள்

ெச யாள், அபிகாயில் என்பவர்கள்;

ெச யாளின் மகன்கள், அபிசாய், ேயாவாப்,

ஆசேகல் என் ம் ன் ேபர். ௧௭அபிகாயில்

அமாசாைவப் ெபற்றாள்; அமாசாவின் தகப்பன்

இஸ்மேவலனாகிய ஏத்ேதர் என்பவன். ௧௮

எஸ்ேரானின் மகன் காேலப் எ ேயாத்

என்னப்பட்ட தன் ைடய மைனவியாகிய

அ பாளாேல ெபற்ற மகன்கள் ஏேசர், ேசாபாப்,

அர்ேதான்என்பவர்கள். ௧௯அ பாள்இறந்த

பின் காேலப் எப்ராத்ைதத் தி மணம்

ெசய்தான்; இவள் அவ க் ஊைரப்

ெபற்றாள். ௨0 ஊர் ஊரிையப் ெபற்றான்;

ஊரி ெபசெலேயைலப் ெபற்றான். ௨௧

பின் , எஸ்ேரான் அ ப வயதானேபா

கிெலயாத்தி ைடய தகப்பனாகிய

மா ரி ைடயமகைளத்தி மணம்ெசய்தான்;

இவள்அவ க் ச் ெச ைபப் ெபற்றாள். ௨௨

ெச ப் யா ைரப் ெபற்றான்; இவ க் க்

ேலயாத் ேதசத்தில் இ பத் ன்

ஊர்கள் இ ந்த . ௨௩ ெக ம், ஆரா ம்

யா ரின் கிராமங்கைள ம், ேகனாத்தி ள்ள

கிராமங்களாகிய அ ப ஊர்கைள ம்

எ த் க்ெகாண்டார்கள்; இவர்கள் எல்ேலா ம்
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கிெலயாத்தின் தகப்பனாகிய மா ரின்

மகன்கள். ௨௪ காேலபி ைடய ஊரான

எப்ராத்தாவில் எஸ்ேரான் இறந்தபின் ,

எஸ்ேரானின் மைனவியாகிய அபியாள்

அவ க் ெதக்ேகாவாவின் தகப்பனாகிய

அ ைரப் ெபற்றாள். ௨௫ எஸ்ேரா க்

த ல் பிறந்த ெயர்ெமேய ன் மகன்கள்

ராம் என் ம் த்தவ ம், னா, ஓெரன்,

ஓத்ேசம், அகியா என்பவர்க ேம. ௨௬

அத்தாராள் என் ம் ெபய ள்ள ேவெறா

மைனவி ம் ெயர்ெமேய க் இ ந்தாள்;

இவள் ஓனாம ன் தாய். ௨௭ ெயர்ெமேய க்

த ல் பிறந்த ராம ன் மகன்கள் மாஸ்,

யாம ன், எக்ேகர் என்பவர்கள். ௨௮ஓனாமன்

மகன்கள் சம்மாய், யாதா என்பவர்கள்;

சம்மாயின் மகன்கள் நாதாப், அபி ர்

என்பவர்கள். ௨௯அபி ைடய மைனவியின்

ெபயர் அபியாேயல்; அவள் அவ க்

அக்பாைன ம் ேமாளிைத ம் ெபற்றாள். ௩0

நாதாபி ைடயமகன்கள் ேசேலத், அப்பாயிம்

என்பவர்கள்; ேசேலத் பிள்ைளகள்இல்லாமல்

இறந்தான். ௩௧ அப்பாயிம ன் மகன் இஷ ;

இஷயின் மகன் ேசசான்; ேசசானின் மகள்

அக்லாய். ௩௨ சம்மாயி ைடய சேகாதரனாகிய

யாதாவி ைடய மகன்கள், ெயத்ெதர்,

ேயானத்தான் என்பவர்கள்; ெயத்ெதர்

பிள்ைளகள் இல்லாமல் இறந்தான். ௩௩

ேயானத்தானின் மகன்கள், ேபேலத், சாசா

என்பவர்கள்; இவர்கள் ெயர்ெமேய ன்
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சந்ததி. ௩௪ ேசசா க் மகள்கைளத் தவிர

மகன்கள் இல்ைல; ேசசா க் யர்கா என் ம்

ெபய ள்ளஎகிப்திய ேவைலக்காரன்ஒ வன்

இ ந்தான். ௩௫ ேசசான் தன் ைடயமகைளத்

தன் ேவைலக்காரனாகிய யர்கா க்

தி மணம் ெசய் ெகா த்தான்; அவள்

அவ க் அத்தாயிையப் ெபற்றாள். ௩௬

அத்தாயி நாதாைனப் ெபற்றான். நாதான்

சாபாைதப் ெபற்றான். ௩௭ சாபாத் எப்லாைலப்

ெபற்றான்; எப்லால் ஓேபைதப் ெபற்றான்.

௩௮ ஓேபத் ஏ ைவப் ெபற்றான்; ஏ

அசரியாைவப் ெபற்றான். ௩௯ அசரியா

எேலைசப் ெபற்றான்; ஏேலஸ் எெலயாசாைவப்

ெபற்றான். ௪0 எெலயாசா சிஸ்மாையப்

ெபற்றான்; சிஸ்மாய் சல் ைமப் ெபற்றான்.

௪௧ சல் ம் எக்கமயாைவப் ெபற்றான்;

எக்கமயா எ ஷாமாைவப் ெபற்றான். ௪௨

ெயர்ெமேய ன் சேகாதரனாகிய காேலபின்

மகன்கள் த ல் பிறந்த ப்பின் தகப்பனாகிய

ேமசா ம், எப்ேரானின் தகப்பனாகிய

ெமேரசாவின் மகன்க ேம. ௪௩ எப்ேரானின்

மகன்கள் ேகாரா , தப் வா, ெரக்ேகம், ெசமா

என்பவர்கள். ௪௪ ெசமா ேயார்க்ேகயாம ன்

தகப்பனாகிய ெரக்ேகைமப் ெபற்றான்; ெரக்ேகம்

சம்மாையப் ெபற்றான். ௪௫ சம்மாயின் மகன்

மாேகான்; மாேகான் ெபத் ரின் தகப்பன். ௪௬

காேலபின் ம மைனயாட் யாகிய எப்பாள்

ஆராைன ம், ேமாசாைவ ம், காேசைச ம்

ெபற்றாள்;ஆரான் காேசைசப் ெபற்றான். ௪௭
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யாதாயின் மகன்கள் ேரேகம், ேயாதாம், ேகசான்,

ேபேலத், எப்பா, சாகாப் என்பவர்கள். ௪௮

காேலபின் ம மைனயாட் யாகிய மாகாள்

ேசேபைர ம் திர்கானாைவ ம் ெபற்றாள். ௪௯

அவள் மத்மன்னாவின் தகப்பனாகிய

சாகாைப ம், மக்ேபனா க் ம் ேபயா க் ம்

தகப்பனாகிய ேசவாைவ ம் ெபற்றாள்;

காேலபின் மகள் அக்சாள் என்பவள். ௫0

எப்ராத்தாளிடம் த ல் பிறந்த ஊ ைடய

மகனாகிய காேலபி ைடய மகன்கள்

ரியாத்யா ம ன் ப்பனான ேசாபா ம், ௫௧

ெபத்ெலேகம ன் ப்பனான சல்மா ம்,

ெபத்காேதரின் ப்பனான ஆேரப் ேம. ௫௨

ரியாத்யாரிம ன் ப்பனான ேசாபா ன்

மகன்கள், ஆேராேவ, ஆசியம் ெம ேகாத்

என்பவர்கள். ௫௩ ரியாத்யாரிம ந்த

வம்சங்கள், இத்ரியர்க ம் கியர்க ம்

மாத்தியர்க ம் ம ஸ்ராவியர்க ேம;

இவர்களிடம் ேசாராத்தியர்க ம்,

எஸ்தாேவா யர்க ம் பிறந்தார்கள். ௫௪

சல்மாவின் சந்ததிகள் ெபத்ெலேகமயர்க ம்,

ெநத்ேதாப்பாத்தியர்க ம், ெபத்ேயாவாப்

என் ம் அதேராத் ஊர்க்காரர்க ம்,

மானாத்தியர்களி ம் ேசாரியர்களி ம் பாதி

மக்க ேம. ௫௫ யாேபசில் யி ந்த

ேவத வல் னர்க ைடய வம்சங்கள்

திராத்தியர்க ம் சிமாத்தியர்க ம்

க்காத்தியர்க ேம; ேரகாப் ட்டாரின்
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தகப்பனாகியஅம்மாத்தின் சந்ததியார்களான

ேகனியர்கள் இவர்கேள.

௩

தா க் எப்ேரானில் பிறந்த மகன்கள்:

ெயஸ்ெரேயல்ஊைரச்ேசர்ந்தஅகிேனாவாமடம்

பிறந்த அம்ேனான் த ல் பிறந்தவன்;

கர்ேம ன் ஊைரச்ேசர்ந்த அபிகாயி டம்

பிறந்த ேலயாப் இரண்டாம் மகன். ௨ெக ரின்

ராஜாவாகிய தல்மாயின் மகள் மாக்காள்

ெபற்ற அப்சேலாம் ன்றாம் மகன்; ஆ த்

ெபற்ற அேதானியா நான்காம் மகன். ௩

அபித்தாள் ெபற்ற ெசப்பத்தியா ஐந்தாம் மகன்;

அவ ைடய மைனவியாகிய எக்லாள்

ெபற்ற இத்ேரயாம் ஆறாம் மகன். ௪ இந்த

ஆ மகன்கள் அவ க் எப்ேரானில்

பிறந்தார்கள்;அங்ேக ஏ வ டங்க ம்ஆ

மாதங்க ம் ஆட்சிெசய்தான்; எ சேலம ல்

ப்பத் ன் வ டங்கள்ஆட்சிெசய்தான்.

௫ எ சேலம ல் அவ க் ப் பிறந்தவர்கள்:

அம்ம ேய ன் மகளாகிய பத்ேசபாளிடம் சி யா,

ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான் என் ம்

நான் ேபர்க ம், ௬ இப்பார், எ ஷாமா,

எ ப்ெபேலத், ௭ ேநாகா, ெநப்ேபக், யப்பியா, ௮

எ ஷாமா, எ யாதா, எ ப்ெபேலத் என் ம்

ஒன்ப ேபர்க ேம. ௯ம மைனயாட் களின்

மகன்கைள ம் இவர்க ைடய சேகாதரியாகிய

தாமாைர ம்தவிர, இவர்கெளல்ேலா ம்

தா தின் மகன்கள். ௧0 சாெலாேமானின் மகன்

ெரெகாெபயாம்; இவ ைடய மகன் அபியா;

இவ ைடயமகன்ஆசா; இவ ைடயமகன்
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ேயாசபாத். ௧௧ இவ ைடய மகன் ேயாராம்;

இவ ைடய மகன் அகசியா; இவ ைடய

மகன் ேயாவாஸ். ௧௨ இவ ைடய மகன்

அமத்சியா; இவ ைடய மகன் அசரியா;

இவ ைடயமகன் ேயாதாம். ௧௩இவ ைடய

மகன்ஆகாஸ்; இவ ைடய மகன் எேசக்கியா;

இவ ைடயமகன் மனாேச. ௧௪இவ ைடய

மகன்ஆேமான்; இவ ைடயமகன் ேயாசியா.

௧௫ ேயாசியாவின் மகன்கள், த ல் பிறந்த

ேயாகனா ம், ேயாயாக் ம் என் ம் இரண்டாம்

மக ம், சிேதக்கியா என் ம் ன்றாம் மக ம்,

சல் ம் என் ம் நான்காம் மக ேம. ௧௬

ேயாயாக் ம ன் மகன்கள் எெகானியா

தலானவர்கள்; இவ க் மகனானவன்

சிேதக்கியா. ௧௭ கட் ண்ட எெகானியாவின்

மகன்கள் ெசயல்திேயல், ௧௮ மல் ராம்,

ெபதாயா, ேசனாசார், ெயகமயா, ஒசாமா,

ெநதபியா என்பவர்கள். ௧௯ ெபதாயாவின்

மகன்கள் ெச பாேபல், ேமயி என்பவர்கள்;

ெச பாேப ன் மகன்கள் ெம ல்லாம்,

அனனியா என்பவர்கள்; இவர்கள் சேகாதரி

ெசேலா த் என்பவள். ௨0 அ பா, ஒேகல்,

ெபரகியா, அசதியா, ஊசாேபேசத் என் ம்

ஐந் ேபர்க ேம. ௨௧அனனியாவின் மகன்கள்,

ெபலத்தியா, எசாயா என்பவர்கள்; இவ ைடய

மகன்ெரபாயா; இவ ைடயமகன்அர்னான்;

இவ ைடயமகன்ஒபதியா; இவ ைடயமகன்

ெசக்கனியா. ௨௨ ெசக்கனியாவின் மகன்கள்

ெசமாயா தலானவர்கள்; ெசமாயாவின்
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மகன்கள் அத் ஸ், எெகயால், பாரியா,

ெநயாரியா, ெசப்பாத் என் ம் ஆ ேபர். ௨௩

ெநயாரியாவின் மகன்கள் எ ேயானாய்,

எேசக்கியா,அஸ்ரிக்காம் என் ம் ன் ேபர்.

௨௪ எ ேயானாவின் ஏ மகன்கள் ஒதாயா,

எ யாசிப், ெபலாயா, அக் ப், ேயாகனான்,

ெதலாயா,ஆனானி என்பவர்கள்.

௪

தாவின் சந்ததிகள் பாேரஸ், எஸ்ேரான்,

கர் ,ஊர், ேசாபால் என்பவர்கள். ௨ ேசாபா ன்

மகன் ராயா யாகாத்ைதப் ெபற்றான்; யாகாத்

அ மாயிைய ம், லாகாைத ம் ெபற்றான்;

ேசாராத்தியர்களின் வம்சங்கள் இைவகேள. ௩

ஏதாம் என் ம் ப்பனின் சந்ததியார்கள்,

ெயஸ்ெரேயல், இஷ்மா, இத்பாஸ் என்பவர்கள்;

இவர்க ைடய சேகாதரியின் ெபயர்

அத்ெசெலல்ேபானி; ௪ ேகேதா க் ப்பனான

ெப ெவல், உஷா க் ப்பனான எேசர்

என்பவர்கள்; இவர்கள் ெபத்ெலேக க்

ப்பனான எப்ராத்தா க் த ல் பிறந்த

ஊரின் மகன்கள். ௫ ெதக்ேகாவா க்

ப்பனானஅ க் ஏலாள், நாராள் என் ம்

இரண் மைனவிகள் இ ந்தார்கள். ௬ நாராள்

அவ க் அ சாைம ம், எப்ேபைர ம்,

ெதமனிைய ம்,ஆகாஸ்தாரிைய ம் ெபற்றாள்;

நாராளின் மகன்கள் இவர்கேள. ௭ஏலாளின்

மகன்கள், ேசேரத், எத்ேசாகார், எத்னான்

என்பவர்கள். ௮ ேகாஸ் என்பவன்

அ ைப ம், ேசாேபபாைக ம், ஆ மன்

மகனாகிய அகர்ேக ன் வம்சங்கைள ம்
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ெபற்றான். ௯ யாேபஸ் தன் ைடய

சேகாதரர்கைளவிட மதிப்பிற் ரியவனாக

இ ந்தான். அவ ைடய தாய்: நான்

க்கத்ேதாேட அவைனப் ெபற்ேறன் என்

ெசால் அவ க் யாேபஸ் என்

ெபயரிட்டாள். ௧0 யாேபஸ் இஸ்ரேவ ன்

ேதவைன ேநாக்கி: ேதவ ர் என்ைன

ஆ ர்வதித் , என் ைடய எல்ைலையப்

ெபரிதாக்கி, உம கரம் என்ேனா இ ந் ,

ங் என்ைன க்கப்ப த்தாதப

அதற் என்ைன விலக்கிக் காத்த ம்

என் ேவண் க்ெகாண்டான்; அவன்

ேவண் க்ெகாண்டைத ேதவன்அ ளினார். ௧௧

காவின் சேகாதரனாகிய ேக ப் ேம ைரப்

ெபற்றான்; இவன் எஸ்ேதானின் தகப்பன். ௧௨

எஸ்ேதான் ெபத்ராபாைவ ம், பேசயாைக ம்,

இர்நாகாஷன்தகப்பனாகியெதகினாைக ம்

ெபற்றான்; இவர்கள் ேரகா ர் மனிதர்கள். ௧௩

ேகனாசின் மகன்கள் ஒத்னிேயல், ெசராயா

என்பவர்கள்; ஒத்னிேய ன் மகன்களில்

ஒ வன் ஆத்தாத். ௧௪ ெமேயானத்தாய்

ஒபிராைவப் ெபற்றான்; ெசராயா கரா மன்

பள்ளத்தாக் க் ப்பனாகிய ேயாவாைபப்

ெபற்றான்; அவர்கள் ெதாழலாளர்களாக

இ ந்தார்கள். ௧௫ எப் ன்ேனயின்

மகனாகிய காேலபின் மகன்கள் ஈ , ஏலா,

நாகாம்; ஏலாவின் மகன்களில் ஒ வன்

ேகனாஸ். ௧௬ எகெலேல ன் மகன்கள்

ப், ப்பா, திரியா, அசாெரேயல். ௧௭
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எஸ்றாவின் மகன்கள் ெயத்ேதர், ேமேரத்,

ஏப்ேபர், யாேலான்; ேமேரத்தின் மைனவி

ம ரியாைம ம், சம்மாயிைய ம், எஸ்ெதேமாவா

ஊ க் ப்பனான இஸ்பாைவ ம்

ெபற்றாள். ௧௮ அவன் மைனவியாகிய

எ தியாள் ேகேதாரின் தகப்பனாகிய

யாேரைத ம், ேசாக்ேகாவின் தகப்பனாகிய

ஏேபைர ம், சேனாவாவின் தகப்பனாகிய

எக் த்திேயைல ம் ெபற்றாள்; ேமேரத்

தி மணம் ெசய்த பார்ேவானின் மகளாகிய

பித்தியாளின் மகன்கள் இவர்கேள. ௧௯

நாகாம ன் சேகாதரியாகிய ஒதியாவி ைடய

மைனவியின் மகன்கள் கர்மயனாகிய

ஆபிேகயிலா ம், மாகாத்தியனாகிய

எஸ்ெதெமாவா ேம. ௨0 ேமானின் மகன்கள்

அம்ேனான், ரின்னா, ெபன்கானான், ேலான்

என்பவர்கள், இஷயின் மகன்கள் ேசாேக ம்

ெபன்ேசாேக ேம. ௨௧ தாவின் மகனாகிய

ேசலாகின் மகன்கள்: ேலக்கா ர் ப்பனான

ஏ ம், மேரஷா ர் ப்பனான லாதா ம்,

ெமல் ய டைவ ெநய்த அஸ்ெபயா ட்

வம்சங்க ம், ௨௨ேயாக் ம், ேகாேசபாவின்

மனிதர்க ம், ேமாவாபியர்கைள ஆண்ட

ேயாவாஸ், சாராப் என்பவர்க ம்,

ய பிெலேக ேம; இைவகள்ஆரம்பகாலத்தின்

ெசய்திகள். ௨௩ இவர்கள் யவர்களாக

இ ந் ெநத்தாயிம ம் ெகேதராவி ம்

யி ந்தார்கள்; ராஜாவின் ேவைலைய

விசாரிப்பதற் அங்ேக யி ந்தார்கள்.
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௨௪ சிம ேயானின் மகன்கள் ெந ேவல்,

யாம ன், யா ப், ேசரா, ச ல் என்பவர்கள். ௨௫

இவ ைடய மகன் சல் ம்; இவ ைடய மகன்

ம ப்சாம்; இவ ைடய மகன் ம ஸ்மா. ௨௬

மஸ்மாவின் மகன்களில் ஒ வன்அம் ேவல்;

இவ ைடயமகன் சக் ர்; இவ ைடயமகன்

ேமயி. ௨௭ ேமயிக் ப் பதினா மகன்க ம்

ஆ மகள்க ம்இ ந்தார்கள்;அவ ைடய

சேகாதரர்க க் அதிக பிள்ைளகள் இல்ைல;

அவர்கள் வம்சங்கெளல்லாம் தாவின்

மக்கைளப்ேபாலப் ெப கின ம ல்ைல.

௨௮ அவர்கள் ெபெயர்ெசபாவி ம்,

ெமாலாதாவி ம், ஆசார் வாவி ம், ௨௯

பில்லாவி ம், ஏத்ேசம ம், ேதாலாதி ம், ௩0

ெபத் ேவ ம், ஓர்மாவி ம், சிக்லாகி ம்,

௩௧ெபத்மார்காேபாத்தி ம்,ஆத்சார் சிம ம்,

ெபத்பிரியி ம், சாராயிம ம் யி ந்தார்கள்;

தா ராஜாவா ம்வைர இைவகள்

அவர்க ைடயபட்டணங்களாகஇ ந்த . ௩௨

அவர்க ைடய ஐந் பட்டணங்கள் ஏத்தாம்,

ஆயின், ரிம்ேமான், ேதாேகன், ஆசான்

என்பைவகள். ௩௩அந்தப் பட்டணங்கைளச்

ற்ற ம், பாகால்வைர ள்ளஅவர்க ைடய

எல்லா யி ப் க்க ம், அவர்கள்

தங் மடங்க ம், அவர்க ைடய வம்ச

அட்டவைண ம்இைவகேள. ௩௪ெமேசாபா ம்,

யம்ேல ம், அமத்சியாவின் மகன் ேயாஷா ம்,

௩௫ ேயாேவ ம், ஆசிேய ன் மகன்

ெசராயா க் ப் பிறந்த ேயாசிபியாவின் மகன்
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ஏ ம், ௩௬எ ேயானா ம், யாக்ேகாபா ம்,

ெயெசாகாயா ம், அசாயா ம், ஆதிேய ம்,

ெயசிம ேய ம், ெபனாயா ம், ௩௭ ெசமாயா

ெபற்ற சிம்ரியின் மகன் ெயதாயா க் ப் பிறந்த

அல்ேலானின் மகனாகிய ப்பியின் மகன்

சா ம் என் , ௩௮ ெபயர் வரிைசயில்

எ தியி க்கிற இவர்கள் தங்க ைடய

வம்சங்களில் பிர க்களாக இ ந்தார்கள்;

இவர்க ைடய பிதாக்களின் ட்டார்கள்

ஏராளமாகப் பரவியி ந்தார்கள். ௩௯

தங்க ைடய ஆ க க் ேமய்ச்சைலத்

ேத ம்ப ேதேதாரின் எல்ைலயாகிய

மைலப்ப தியின் கிழக் ப் றம்வைர ேபாய்,

௪0நல்லெசழ ப்பானேமய்ச்ச ம்,அைமதி ம்,

க ள்ள விசாலமான ேதசத்ைதக்

கண் பி த்தார்கள்; ஆரம்பத்திேல காம ன்

சந்ததியார்கள் அங்ேக யி ந்தார்கள். ௪௧

ெபயர் வரிைசயில் எ தியி க்கிற இவர்கள்

தாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின்

நாட்களிேல அங்ேக ேபாய், அங்ேக

கண் பி த்தவர்களின் டாரங்கைள ம்

மைறவிடங்கைள ம்அழ த் , இந்த நாளிேல

இ க்கிற ேபால, அவர்கைள ற்ற ம்

அழ த் , அங்ேக தங்க ைடய ஆ க க்

ேமய்ச்சல் இ ந்தப யால், அவர்கள் அந்த

இடத்திேல ேயறனார்கள். ௪௨ சிம ேயானின்

ேகாத்திரத்தார்களாகிய இவர்களில்

ஐந் மனிதர்க ம், அவர்க ைடய

தைலவர்களாகிய இஷயின் மகன்களான
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ெபலத்தியா ம், ெநகரியா ம், ெரப்பாயா ம்,

ஊசிேய ம், ேச ர் மைலத்ேதசத்திற் ப்

ேபாய், ௪௩ அமேலக்கியர்களில் தப்பி

தியாக இ ந்தவர்கைளத் ேதாற்க த் ,

இந்த நாள்வைர இ க்கிறப அங்ேக

ேயறனார்கள்.

௫

பன் இஸ்ரேவ க் த ல் பிறந்த

த்தமகன் ஆவான்; ஆனா ம் அவன்

தன் தகப்ப ைடய ப க்ைகையத்

ட் ப்ப த்தியதால், ேகாத்திரத்

அட்டவைணயில்அவன் தற்பிறப்பவனாக

க தப்படாமல், அவ ைடய த்த மகன்

என்கிற பிறப் ரிைம இஸ்ரேவ ன்

மகனாகிய ேயாேசப்பின் மகன்க க் க்

ெகா க்கப்பட்ட . ௨ தா தன் ைடய

சேகாதரர்களிேல பலவானாக இ ந்ததால்

தைலைமத் வம் அவ ைடய சந்ததியில்

உண்டான ; ஆகி ம் த்தமகன் என்கிற

பிறப் ரிைமேயாேசப்பிற் ரியதாகமாறன .

௩ இஸ்ரேவ ன் த ல் பிறந்தவனான

பனின் மகன்ஆேனாக் , பல் , எஸ்ேரான்,

கர் என்பவர்கள். ௪ ேயாேவ ன் மகன்களில்

ஒ வன் ெசமாயா; இவ ைடயமகன் ேகாக்;

இவ ைடய மகன் சிேமயி. ௫ இவ ைடய

மகன் கா; இவ ைடய மகன் ராயா;

இவ ைடய மகன் பாகால். ௬ இவ ைடய

மகன் ேபரா; பனியரின் பிர வானஇவைன

அ ரியா ராஜாவாகிய தில்காத்பில்ேநசர்

சிைறபி த் ப்ேபானான். ௭ தங்க ைடய
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சந்ததிகளின்ப ேய தங்க ைடய வம்ச

அட்டவைணகளில்எ தப்பட்டஅவ ைடய

சேகாதரர்களில் தைலவர்கள் ஏேய ம்,

சகரியா ம், ௮ ேயாேவ ன் மகனாகிய

ேசமா க் ப் பிறந்தஆசாசின் மகன் ேபலா ம்;

இவ ைடய சந்ததியார் ஆேராேவரி ம்,

ேநேபாவைர, பாகால்ெமேயான்வைர

தங்கியி ந்தார்கள். ௯கிழக்ேக ஐப்பிராத் நதி

வங்கி வனாந்திரத்தின் எல்ைலவைர

அவர்கள் தங்கியி ந்தார்கள்; அவர்க ைடய

ஆ மா கள் ேலயாத்ேதசத்தில் ம தியான .

௧0 ச ன் நாட்களில் ஆகாரியர்கேளா

அவர்கள் த்தம்ெசய் , தங்க ைடய

ைகயால் அவர்கள் வி ந்தபின் ,

அவர்க ைடய டாரங்களிேல ேலயாத்தின்

கிழக்கில் ேயறனார்கள். ௧௧ காத்தின்

ேகாத்திரம் அவர்க க் எதிேர பாசான்

ேதசத்திேல சல்காயிவைர தங்கியி ந்தார்கள்.

௧௨ அவர்களில் ேயாேவல் தைலவ ம்,

சாப்பாம் அவ க் இரண்டாவதாக ம்

இ ந்தான்; யானா ம் சாப்பாத் ம் பாசானில்

இ ந்தார்கள். ௧௩அவர்க ைடய தகப்பன்

வழ உறவினர்களாகிய சேகாதரர்கள்,

ம காேவல், ெம ல்லாம், ேசபா, ேயாராயி,

யாக்கான், கா, ஏேபர் என் ம் ஏ ேபர். ௧௪

இவர்கள் ஊரிக் ப் பிறந்த அபிேய ன்

மகன்கள்;ஊரி என்பவன் ெயெராவா க் ம்,

ெயெராவா ேலயாத்திற் ம், ேலயாத்

மகாேவ க் ம், ம காேவல் எசிசாயிக் ம்,



1 நாளாகமம் 1684

எசிசாயி யாேதா க் ம், யாேதா க் ம்

மகன்களாக இ ந்தவர்கள். ௧௫ னியின்

மகனாகிய அப்திேய ன் மகன் அகி,

அவர்க ைடய பிதாக்களின் ட் த்

தைலவனாக இ ந்தான். ௧௬ அவர்கள்

ேலயாத்திேல இ க்கிற பாசானி ம்,

அதின் ெவளிநிலங்களி ம், சாேரானின்

எல்லாக் யி ப் க்களி ம் அைவகளின்

எல்ைலவைர தங்கியி ந்தார்கள். ௧௭

இவர்கெளல்ேலா ம் தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாதாம ன் நாட்களி ம், இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகியெயெராெபயாம ன்நாட்களி ம்

தங்க ைடய வம்சத் அட்டவைணப்ப

வரிைசப்ப த்தப்பட்டார்கள். ௧௮

பனியர்களி ம், காத்தியர்களி ம்,

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தார்களி ம்

ேகடக ம் பட்டய ம் எ த் , வில் எய் ,

த்தத்திற் ப் பழகி, பைடக் ப் ேபாகத்தக்க

ரர்கள் நாற்பத் நான்காயிரத் எ ற்

அ ப ேபராக இ ந்தார்கள். ௧௯

அவர்கள் ஆகாரியர்கேளா ம், ெயத் ர்

நா ஸ் ேநாதாப் என்பவர்கேளா ம்

த்தம்ெசய்கிறேபா , ௨0 அவர்கைள

எதிர்க்கத் ேதவ ைடயஉதவி ெபற்றப யால்,

ஆகாரியர்க ம் இவர்கேளா இ க்கிற

யாவ ம் ேதாற்க க்கப்பட்டார்கள்; அவர்கள்

த்தத்திேல ேதவைன ேநாக்கிக் ப்பிட் ,

அவர்ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்தப யால்

அவர்க ைடய விண்ணப்பத்ைதக்
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ேகட்ட ளினார். ௨௧அவர்கள் இவர்க க்

இ ந்த ம க வன்களாகிய ஐம்பதாயிரம்

ஒட்டகங்கைள ம், இரண் லட்சத்

ஐம்பதாயிரம் ஆ கைள ம், இரண்டாயிரம்

க ைதகைள ம், மனிதர்களில்

லட்சம்ேபைர ம் பி த்தார்கள். ௨௨ த்தம்

ேதவனால் நடந்ததால் அவர்க ைடய

எதிரிகளில் அேநகைர ெவட் ழ்த்தினார்கள்;

தாங்கள் சிைறப்பட் ப்ேபா ம்வைர

இவர்க ைடயஇடத்திேல யி ந்தார்கள்.

௨௩ மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரம் அந்த

ேதசத்தில் யி ந் , பாசான் ெதாடங்கிப்

பாகால் எர்ேமான்வைர, ேச ர்வைர, எர்ேமான்

பர்வதம்வைர ெப கியி ந்தார்கள். ௨௪

அவர்கள் தங்க ைடய பிதாக்களின்

ட் த் தைலவர்களாகிய ஏப்ேபர், இஷ ,

ஏ ேயல், அஸரிேயல், எேரமயா, ஒதாவியா,

யாதிேயல் என்பவர்கள் பராக்கிரம

ரர்களான மனிதர்க ம் ெபயர்ெபற்ற

தைலவர்க மாகஇ ந்தார்கள். ௨௫அவர்கள்

தங்க ைடய பிதாக்களின் ேதவ க்

ேராகம்ெசய் , ேதவன் அவர்க க்

ன்பாக அழ த்தி ந்த ேதச மக்களின்

ேதவர்கைளப் பின்பற்ற ெகட் ப்ேபானார்கள்.

௨௬ ஆைகயால் இஸ்ரேவ ன் ேதவன்

அ ரியா ராஜாவாகிய ன் ஆவிைய ம்,

அ ரியா ராஜாவாகிய தில்காத்பில்ேநசரின்

ஆவிைய ம் எ ப்பியதால், அவன்

பனியர்க ம் காத்தியர்க ம்மனாேசயின்
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பாதிக்ேகாத்திரத்தார்க மாகிய அவர்கைள

சிைறபி த் , இந்த நாள்வைரக் ம்

இ க்கிற ேபால,ஆலா க் ம்ஆேபா க் ம்

ஆரா க் ம் ேகாசான் ஆற்றங்கைரக் ம்

ெகாண் ேபானான்.

௬

ேலவியின் மகன்கள் ெகர்ேசான், ேகாகாத்,

ெமராரி என்பவர்கள். ௨ ேகாகாத்தின் மகன்கள்

அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான் ஊசிேயல்

என்பவர்கள். ௩ அம்ராம ன் பிள்ைளகள்,

ஆேரான், ேமாேச, ம ரியாம் என்பவர்கள்;

ஆேரானின் மகன்கள் நாதாப், அபி ,

எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள். ௪

எெலயாசார் பிெனகாைசப் ெபற்றான்;

பிெனகாஸ் அபி வாைவப் ெபற்றான். ௫

அபி வா க்கிையப் ெபற்றான்; க்கி

ஊசிையப் ெபற்றான். ௬ஊசி ெசராகியாைவப்

ெபற்றான்; ெசராகியா ெமராேயாைதப்

ெபற்றான். ௭ ெமராேயாத் அமரியாைவப்

ெபற்றான்; அமரியா அகி ைபப் ெபற்றான். ௮

அகி ப் சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக்

அகிமாைசப் ெபற்றான். ௯ அகிமாஸ்

அசரியாைவப் ெபற்றான்; அசரியா

ேயாகனாைனப் ெபற்றான். ௧0 ேயாகனான்

அசரியாைவப் ெபற்றான்; சாெலாேமான்

எ சேலம ல் கட் ன ஆலயத்திேல ஆசாரிய

பணிையச் ெசய்தவன் இவன்தான். ௧௧

அசரியா அமரியாைவப் ெபற்றான்; அமரியா

அகி ைபப் ெபற்றான். ௧௨ அகி ப்

சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக் சல் ைமப்
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ெபற்றான். ௧௩ சல் ம் இல்க்கியாைவப்

ெபற்றான்; இல்க்கியாஅசரியாைவப் ெபற்றான்.

௧௪ அசரியா ெசராயாைவப் ெபற்றான்;

ெசராயா ேயாசதாக்ைகப் ெபற்றான். ௧௫

ெயேகாவா ேந காத்ேநச்சாைரக் ெகாண்

தா மக்கைள ம் எ சேலமயர்கைள ம்

சிைறபி த் க் ெகாண் ேபாகச்ெசய்தேபா

ேயாசதாக் ம் சிைறப்பட் ப்ேபானான். ௧௬

ேலவியின் மகன்கள் ெகர்ேசாம், ேகாகாத்,

ெமராரி என்பவர்கேள. ௧௭ ெகர்ேசா ைடய

மகன்களின் ெபயர்கள், ப்னி, ேமயி

என்பைவகள். ௧௮ ேகாகாத்தின் மகன்கள்

அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசிேயல்

என்பவர்கள். ௧௯ ெமராரியின் மகன்கள்

மேக , சி என்பவர்கள். ேலவியர்க க்

அவர்க ைடய பிதாக்களின் வழயாக

உண்டான வம்சங்கள்: ௨0 ெகர்ேசாம ன்

மகன் ப்னி; இவ ைடய மகன் யாகாத்;

இவ ைடய மகன் சிம்மா. ௨௧ இவ ைடய

மகன் ேயாவா; இவ ைடய மகன் இத்ேதா;

இவ ைடய மகன் ேசரா; இவ ைடய மகன்

யாத்திராயி. ௨௨ ேகாகாத்தின் மகன்களில்

ஒ வன் அம்மனதாப், இவ ைடய மகன்

ேகாரா ; இவ ைடய மகன் ஆ ர். ௨௩

இவ ைடயமகன்எல்க்கானா;இவ ைடய

மகன் அபியாசாப்; இவ ைடய மகன்

ஆ ர். ௨௪ இவ ைடய மகன் எல்க்கானா;

இவ ைடய மகன் ஊரிேயல்; இவ ைடய

மகன்ஊசியா; இவ ைடயமகன் ச ல். ௨௫
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எல்க்கானாவின் மகன்கள் அமாசாயி,

ஆகிேமாத் என்பவர்கள். ௨௬எல்க்கானாவின்

மகன்களில் ஒ வன் ேசாபாய்; இவ ைடய

மகன் நாகாத். ௨௭இவ ைடயமகன் எ யாப்;

இவ ைடய மகன் எேராகாம்; இவ ைடய

மகன் எல்க்கானா. ௨௮ சா ேவ ன் மகன்கள்

அவ க் த ல் பிறந்த ேயாேவல், பிற

அபியா என்பவர்கள். ௨௯ ெமராரியின்

மகன்களில் ஒ வன் மேக ; இவ ைடய

மகன் ப்னி; இவ ைடய மகன்

சிேமயி; இவ ைடய மகன் ஊசா. ௩0

இவ ைடய மகன் சிெமயா; இவ ைடய

மகன் அகியா; இவ ைடய மகன்

அசாயா. ௩௧ ெயேகாவா ைடய ெபட்

தங்கினேபா , தா ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் சங் த ேசைவைய நடத் வற்

ஏற்ப த்தியவர்க ம், ௩௨ சாெலாேமான்

எ சேலம ேல ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதக்

கட் ம்வைரஆசரிப் க் டாரம்இ ந்த

இடத்திற் ன்பாக சங் த ேசைவ டன்

தங்க க் அற த்தப்பட்டப ேய

பணிவிைட ெசய் வந்தவர்க மாகிய

மனிதர்க ம்அவர்க ைடயமகன்களாவர்

௩௩ ேகாகாத்தியர்களின் மகன்களில் ஏமான்

என் ம் பாடகன்; இவன் ேயாேவ ன்மகன்;

இவன் சா ேவ ன் மகன். ௩௪ இவன்

எல்க்கானாவின் மகன்; இவன்ெயெராகாம ன்

மகன்; இவன் ஏ ேய ன் மகன்; இவன்

ேதாவாகின் மகன். ௩௫இவன் ப்பின் மகன்;
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இவன் எல்க்கானாவின் மகன்; இவன்

மாகாத்தின் மகன்; இவன்அமாசாயின் மகன்.

௩௬ இவன் எல்க்கானாவின் மகன்; இவன்

ேயாேவ ன் மகன்; இவன் அசரியாவின்

மகன்; இவன் ெசப்பனியாவின் மகன். ௩௭

இவன் தாகாதின் மகன்; இவன் ஆ ரின்

மகன்; இவன் எபியாசாப்பின் மகன்; இவன்

ேகாராகின் மகன். ௩௮ இவன் இத்ேசயாரின்

மகன்; இவன் ேகாகாத்தின் மகன்; இவன்

இஸ்ரேவ ன் மகனாகிய ேலவியின் மகன். ௩௯

இவன் சேகாதரனாகிய ஆசாப் இவன் வல

பக்கத்திேல நிற்பான்; ஆசாப் ெபரகியாவின்

மகன்; இவன் சிேமயாவின் மகன். ௪0 இவன்

மகாேவ ன் மகன்; இவன் பாெசயாவின்

மகன்; இவன் மல்கியாவின் மகன். ௪௧இவன்

எத்னியின் மகன்; இவன் ேசராவின் மகன்;

இவன் அதாயாவின் மகன். ௪௨ இவன்

ஏத்தானின் மகன்; இவன் சிம்மாவின்

மகன்; இவன் ேமயின் மகன். ௪௩ இவன்

யாகாதின் மகன்; இவன் ெகர்ேசாம ன்

மகன்; இவன் ேலவியின் மகன். ௪௪

ெமராரியின் மகன்களாகிய இவர்க ைடய

சேகாதரர்கள் இட பக்கத்திேல நிற்பார்கள்;

அவர்களில் ஏத்தான் என்பவன் கிஷயின்

மகன்; இவன் அப்தியின் மகன்; இவன்

மல் கின் மகன். ௪௫இவன்அஸபியாவின்

மகன்; இவன் அமத்சியாவின் மகன்; இவன்

இல்க்கியாவின் மகன். ௪௬இவன்அம்சியின்

மகன்; இவன் பானியின் மகன்; இவன்
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சாேமரின் மகன். ௪௭இவன்மேக யின் மகன்;

இவன் சியின் மகன்; இவன் ெமராரியின்

மகன்; இவன் ேலவியின் மகன். ௪௮

அவர்க ைடய சேகாதரர்களாகிய மற்ற

ேலவியர்கள் ேதவ ைடய ஆலயமாகிய

ஆசரிப் க் டாரத்தின் பணிகைளச்

ெசய்ய நியம க்கப்பட் ந்தார்கள். ௪௯

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

சர்வாங்க தகனப டத்தின்ேமல்

ப யிட் பங்காட் ம் டத்தின்ேமல்

பங்காட் , மகா பரி த்த இடத்தின் எல்லா

ேவைலக் ம், ேதவ ைடய தாசனாகிய ேமாேச

கற்பித்தப ெயல்லாம் இஸ்ரேவ க்காகப்

பாவநிவிர்த்தி ண்டாக்க ம்

ைவக்கப்பட் ந்தார்கள். ௫0 ஆேரானின்

மகன்களில் எெலயாசார் என்பவ ைடய

மகன் பிேனகாஸ்; இவ ைடய மகன்

அபி வா. ௫௧ இவ ைடய மகன் க்கி;

இவ ைடய மகன்ஊசி; இவ ைடய மகன்

ெசராகியா. ௫௨இவ ைடயமகன் ெமராேயாத்;

இவ ைடய மகன் அமரியா; இவ ைடய

மகன் அகி ப். ௫௩ இவ ைடய மகன்

சாேதாக்; இவ ைடய மகன் அகிமாஸ். ௫௪

அவர்க ைடய யி ப் க்களின்ப ேய

அவர்கள் எல்ைலக் ள்ளான அவர்கள்

தங் ம் இடங்களாவன: ேகாகாத்தியர்களின்

வம்சமான ஆேரானின் சந்ததிக் வி ந்த

ட் ன்ப ேய, ௫௫ தா ேதசத்தி க்கிற

எப்ேராைன ம் அைதச் ற்றயி க்கிற
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ெவளிநிலங்கைள ம் ெகா த்தார்கள். ௫௬

அந்தப் பட்டணத்தின் வயல்கைள ம்அதின்

கிராமங்கைள ம் எப் ன்ேனயின் மகனாகிய

காேல க் க் ெகா த்தார்கள். ௫௭இப்ப ேய

ஆேரானின் சந்ததிக் எப்ேரான் என் ம்

அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒன்ைற ம்

ப்னாைவ ம்அதின் ெவளிநிலங்கைள ம்,

யாத் ைர ம் எஸ்ெதேமாைவ ம் அவற்ற ன்

ெவளிநிலங்கைள ம், ௫௮ ஈேலைன ம்

அதின் ெவளிநிலங்கைள ம், ெத ைர ம்

அதின் ெவளிநிலங்கைள ம், ௫௯

ஆசாைன ம் அதின் ெவளிநிலங்கைள ம்,

ெபத்ஷேமைச ம் அதின்

ெவளிநிலங்கைள ம், ௬0 ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்திேல ேகபாைவ ம் அதின்

ெவளிநிலங்கைள ம், அெலேமத்ைத ம்

அதின் ெவளிநிலங்கைள ம்,

ஆனேதாத்ைத ம் அதின்

ெவளிநிலங்கைள ம் ெகா த்தார்கள்;

இவர்கள்வம்சங்க க் க் ெகா த்தஇவர்கள்

பட்டணங்கெளல்லாம் பதின் ன் . ௬௧

ேகாகாத்தின் மற்ற வம்சத்தின க்

ேவெறா ேகாத்திர வம்சத்தி ம், பாதிக்

ேகாத்திரமாகிய மனாேசயின் பாதியி ம்

வி ந்த ட் ன்ப ேய பத் ப் பட்டணங்கள்

இ ந்த . ௬௨ ெகர்ேசாம ன் சந்ததிக்

அவர்கள் வம்சங்களின்ப ேய, இசக்கார்

ேகாத்திரத்தி ம் ஆேசர் ேகாத்திரத்தி ம்,

நப்த ேகாத்திரத்தி ம், பாசானி க்கிற



1 நாளாகமம் 1692

மனாேச ேகாத்திரத்தி ம் பதின் ன்

பட்டணங்கள் இ ந்த . ௬௩ ெமராரியின்

சந்ததிக் அவர்கள் வம்சங்களின்ப ேய,

பன் ேகாத்திரத்தி ம், காத் ேகாத்திரத்தி ம்,

ெச ேலான் ேகாத்திரத்தி ம் வி ந்த ட் ன்ப

பன்னிெரண் பட்டணங்கள் இ ந்த .

௬௪ அப்ப ேய இஸ்ரேவல் மக்கள்

ேலவியர்க க் க் ெகா த்த பட்டணங்க ம்

அைவகளின் ெவளிநிலங்க ம்

என்னெவன்றால், ௬௫ ட் ப்ேபாட் ,

சில க் தா ேகாத்திரத்தி ம்,

சிம ேயான் ேகாத்திரத்தி ம், ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தி ம், ெபயர் வரிைசயில்

ெசால்லப்பட்ட அந்தப் பட்டணங்கைளக்

ெகா த்தார்கள். ௬௬ ேகாகாத் சந்ததியில் மற்ற

வம்சங்க க் அவர்கள் எல்ைலயான

பட்டணங்கள் அவர்க க் எப்பிரா ம்

ேகாத்திரத்திேலஇ ந்த . ௬௭எைவெயனில்,

அைடக்கலப்பட்டணங்களில் அவர்க க்

எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத்தி க்கிற

ேகைம ம் அதின் ெவளிநிலங்கைள ம்,

ேகேசைர ம் அதின் ெவளிநிலங்கைள ம்,

௬௮ ேயாக்ேமயாைம ம் அதின்

ெவளிநிலங்கைள ம், ெபத்ெதாேராைன ம்

அதின் ெவளிநிலங்கைள ம், ௬௯

ஆயேலாைன ம் அதின் ெவளிநிலங்கைள ம்,

காத்ரிம்ேமாைன ம் அதின்

ெவளிநிலங்கைள ம், ௭0 மனாேசயின்

பாதிக்ேகாத்திரத்திேல ஆேனைர ம் அதின்
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ெவளிநிலங்கைள ம், யாைம ம்அதின்

ெவளிநிலங்கைள ம் ெகா த்தார்கள்;

இைவகள் ேகாகாத் சந்ததியில் மற்ற

வம்சங்க க் இ ந்த . ௭௧ ெகர்ேசாம்

சந்ததிக க் மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திர

வம்சத்திேல பாசானில் இ க்கிற ேகாலா ம்

அதின் ெவளிநிலங்க ம், அஸ்தேராத் ம்

அதின் ெவளிநிலங்க ம், ௭௨ இசக்கார்

ேகாத்திரத்திேல ேகேத ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், தாபராத் ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், ௭௩ ராேமாத் ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், ஆேன ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், ௭௪ஆேசர் ேகாத்திரத்திேல

மாஷா ம் அதின் ெவளிநிலங்க ம்,

அப்ேதா ம் அதின் ெவளிநிலங்க ம், ௭௫

உக்ேகாக் ம் அதின் ெவளிநிலங்க ம்,

ேரேகா ம் அதின் ெவளிநிலங்க ம், ௭௬

நப்த ேகாத்திரத்திேல க ேலயாவில்

இ க்கிற ேகேத ம் அதின் ெவளிநிலங்க ம்,

அம்ேமா ம் அதின் ெவளிநிலங்க ம்,

ரியாத்தாயி ம் அதின் ெவளிநிலங்க ம்

இ ந்த . ௭௭ெமராரியின் மற்ற சந்ததிக க்

ெச ேலான் ேகாத்திரத்திேல ரிம்ேமா ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், தாேபா ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், ௭௮ எரிேகா க்

அப் றமாயி க்கிற ேயார்தா க் அ த்

ேயார்தா க் க் கிழக்ேக இ க்கிற பன்

ேகாத்திரத்திேலவனாந்திரத்தி ள்ளேபேச ம்

அதின் ெவளிநிலங்க ம், யாத்சா ம்அதின்
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ெவளிநிலங்க ம், ௭௯ெகெதேமாத் ம்அதின்

ெவளிநிலங்க ம், ெமபாகாத் ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், ௮0 காத் ேகாத்திரத்திேல

ேலயாத்திேல உள்ள ராேமாத் ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், மகனா ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், ௮௧ எஸ்ேபா ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம், யாேச ம் அதின்

ெவளிநிலங்க ம் இ ந்த .

௭

இசக்கா ைடய மகன்கள் ேதாலா, வா,

ய ப், சிம்ேரான் என் ம் நான் ேபர். ௨

ேதாலாவின் மகன்கள் ஊசி, ெரப்பாயா,

ெயரிேயல், யக்மாயி, இப்சாம், சா ேவல்

என்பவர்கள்; ேதாலா க் ப் பிறந்தஇவர்கள்

தங்க ைடய பிதாக்கள் வம்சத்தைலவர்க ம்

தங்க ைடய சந்ததிகளிேல ெபலசா க மாக

இ ந்தார்கள்; தா தின் நாட்களில் அவர்கள்

எண்ணிக்ைக இ பதாயிரத் அ

ேபர்களாகஇ ந்த . ௩ஊசியின் மகன்களில்

ஒ வன்இஸ்ரகியா; இஸ்ரகியாவின் மகன்கள்

மகாேயல், ஒபதியா, ேயாேவல், இஷயா

என்பவர்கள்; இவர்கள் ஐந் ேப ம்

தைலவர்களாக இ ந்தார்கள். ௪ அவர்கள்

ன்ேனார்களின் வம்சத்தார்களானஅவர்கள்

சந்ததிகளில் த்தமனிதர்களான ட்டங்கள்

ப்பத்தாறாயிரம்ேபர் அவர்கேளா

இ ந்தார்கள்; அவர்க க் அேநக

மைனவிக ம்பிள்ைளக ம்இ ந்தார்கள்.

௫இசக்கா ைடயமற்றஎல்லாவம்சங்களி ம்

அவர்க க் சேகாதரர்களானெபலசா கள்
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தங்கள் வம்சஅட்டவைணகளின்ப ெயல்லாம்

எண்பத்ேதழாயிரம் ேபர்களாக இ ந்தார்கள். ௬

ெபன்ய ன் மகன்கள் ேபலா, ெபேகர்,

ெயதியாேயல் என் ம் ன் ேபர். ௭

ேபலாவின் மகன்கள் எஸ்ேபான், ஊசி,

ஊசிேயல், ெயரிேமாத், இரி என்பவர்கள்;

இவர்கள் தங்க ைடய பிதாக்களின்

வம்சத்தில் ெபலசா களான ஐந்

தைலவர்களாகஇ ந்தார்கள்;இவர்க ைடய

வம்ச அட்டவைணக் ள்ளானவர்கள்

இ பத்திெரண்டாயிரத் ப்பத் நான் ேபர்.

௮ ெபேகரின் மகன்கள் ெசம ரா, ேயாவாஸ்,

எ ேயசர், எ ேயானாய், உம்ரி, ெயரிேமாத்,

அபியா, ஆனேதாத், அலேமத் என்பவர்கள்;

இவர்கள் எல்ேலா ம் ெபேகரின்

மகன்கள். ௯ தங்கள் பிதாக்களின்

வம்சத்தைலவர்களாகிய அவர்க ைடய

சந்ததிகளின் அட்டவைணக் ள்ளான

ெபலசா கள் இ பதாயிரத் இ ேபர். ௧0

ெயதியாேய ன் மகன்களில் ஒ வன்

பில்கான்; பில்கானின் மகன்கள் ஏ ஷ்,

ெபன்ய ன், ஏ த், ெகனானா, ேசத்தான்,

தர் ஸ், அகிஷாகார் என்பவர்கள். ௧௧

ெயதியாேய ன் மகன்களாகிய இவர்கள்

எல்ேலா ம் தங்க ைடய பிதாக்களின்

வம்சத்தார்களில் தைலவர்களாகஇ ந்தார்கள்;

இவர்களில் த்தத்திற் ப் ேபாகத்தக்க

ரர்களான ெபலசா கள் பதிேனழாயிரத்

இ ேபர். ௧௨ ப் ம், உப் ம் ஈரின்
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மகன்கள் ஊசிம் ஆேகரின் மகன்களில்

ஒ வன். ௧௩ நப்த யின் மகன்களான

பில்காளின் ேபரன்மார்கள், யாத்திேயல், னி,

எத்ேசர், சல் ம் என்பவர்கள். ௧௪மனாேசயின்

மகன்களில் ஒ வன்அஸ்ரிேயல்; அவ ைடய

ம மைனயாட் யாகியஅராமயெபண்ணிடம்

ேலயாத்தின் தகப்பனாகிய மா ர் பிறந்தான்.

௧௫மா ர் மாகாள் என் ம் ெபய ள்ளஉப் ம்

ப் ம் என்பவர்களின் சேகாதரிையத்

தி மணம் ெசய்தான்; மனாேசயின் இரண்டாம்

மகன் ெசேலாப்பியாத்; ெசெலாப்பியாத்திற்

மகள்கள் இ ந்தார்கள். ௧௬ மா ரின்

மைனவியாகிய மாக்காள் ஒ மகைனப்

ெபற் , அவ க் ேபேரஸ் என்

ெபயரிட்டாள்; இவ ைடய சேகாதரனின்

ெபயர் ேசேரஸ்; இவ ைடய மகன்கள்

ஊலாம், ேரேகம் என்பவர்கள். ௧௭

ஊலாமன் மகன்களில் ஒ வன் ேபதான்;

இவர்கள் மனாேசயின் மகனாகிய

மா க் ப் பிறந்த ேலயாத் மகன்கள். ௧௮

இவ ைடய சேகாதரியாகியஅம்ெமாெளேகத்

இஸ்ேகாைத ம் அபிேயசைர ம்

மாகலாைவ ம் ெபற்றாள். ௧௯ ெச தாவின்

மகன்கள்அகியான், ேசேகம், க்ேக,அனியாம்

என்பவர்கள். ௨0 எப்பிரா ம ன் மகன்களில்

ஒ வன் த்ெதலாக்; இவ ைடயமகன் ேபேரத்;

இவ ைடயமகன் தாகாத்; இவ ைடயமகன்

எலாதா; இவ ைடய மகன் தாகாத். ௨௧

இவ ைடய மகன் சாபாத்; இவ ைடய
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மகன்கள் த்ெதலாக், ஏேசர், எ யாத்; இவர்கள்

ேதசத்தில் பிறந்த காத் ரார்க ைடய

ஆ மா கைளப் பி க்கப்ேபானதால்அவர்கள்

இவர்கைளக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௨௨

அவர்கள் தகப்பனாகிய எப்பிரா ம் அேநக

நாட்கள் க்கங்ெகாண்டா ம்ேபா ,

அவ ைடய சேகாதரர்கள் அவ க் ஆ தல்

ெசால்லவந்தார்கள். ௨௩ பின் அவன்

தன் ைடய மைனவியிடம் இைணந்ததால்,

அவள் கர்ப்பந்தரித் ஒ மகைனப் ெபற்றாள்;

அவன், தன் ைடய ம்பத்திற் த்

ங் உண்டானதால், இவ க் ெப யா

என் ெபயரிட்டான். ௨௪ இவ ைடய

மகளாகிய ேசராள் ழ்ப் ற ம் ேமற் ற மான

ெபத்ெதாேராைன ம், ஊேசன்ேசராைவ ம்

கட் னவள். ௨௫ அவ ைடய மகன்கள்

ேரப்பாக், ேரேசப் என்பவர்கள்; இவ ைடய

மகன் ேதலாக்; இவ ைடயமகன் தாகான். ௨௬

இவ ைடயமகன் லாதான்; இவ ைடயமகன்

அம் த்; இவ ைடயமகன்எ ஷாமா. ௨௭

இவ ைடயமகன் ன்; இவ ைடயமகன்

ேயா வா. ௨௮ அவர்க ைடய ெசாந்த

நிலங்க ம், தங் மடங்க ம், கிழக்ேக

இ க்கிற நாரா ம், ேமற்ேக இ க்கிற ேகேச ம்

அதின் கிராமங்க ம், ெபத்ேத ம் அதின்

கிராமங்க ம், ேக ம்அதின் கிராமங்க ம்,

காசாவைர ள்ள அதின் கிராமங்க ம்,

௨௯ மனாேச ேகாத்திரத்தின் பக்கத்திேல

ெபத்ெசயா ம் அதின் கிராமங்க ம்,
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தானா ம்அதின் கிராமங்க ம், ெமகிேதா ம்

அதின் கிராமங்க ம், ேதா ம் அதின்

கிராமங்க ேம; இந்த இடங்களில்

இஸ்ரேவ ன் மகனாகிய ேயாேசப்பின்

சந்ததியர்கள் யி ந்தார்கள். ௩0ஆேசரின்

மகன்கள் இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வி, ெப யா

என்பவர்கள்; இவர்க ைடய சேகாதரி ேசராள்.

௩௧ ெப யாவின் மகன்கள் ஏேபர், மல்கிேயல்

என்பவர்கள்; இவன் பிர்சா த்தின் தகப்பன்.

௩௨ ஏேபர் யப்ேலத்ைத ம், ேசாேமைர ம்,

ஓதாைம ம், இவர்க ைடய சேகாதரியாகிய

காைள ம் ெபற்றான். ௩௩ யப்ேலத்தின்

மகன்கள் பாசாக், பிம்மால், அஸ்வாத்

என்பவர்கள்; இவர்கேள யப்ேலத்தின் மகன்கள்.

௩௪ ேசாேமரின் மகன்கள்அகி, ேராகா, எ பா,

ஆராம் என்பவர்கள். ௩௫ அவ ைடய

சேகாதரனாகிய ஏேலம ன் மகன்கள் ேசாபாக்,

இம்னா, ேசேலஸ், ஆமால் என்பவர்கள். ௩௬

ேசாபாக்கின் மகன்கள் வாக், அர்ெனப்பர்,

கால், ேபரி, இம்ரா, ௩௭ ேபேசர், ஓத், சம்மா,

சில்சா, இத்ரான், ேபரா என்பவர்கள். ௩௮

ெயத்ேதரின் மகன்கள் எப் ேன, பிஸ்பா,ஆரா

என்பவர்கள். ௩௯ உல்லாவின் மகன்கள்

ஆராக், அன்னிேயல், ரித்சியா என்பவர்கள்.

௪0 ஆேசரின் சந்ததிகளாகிய இவர்கள்

எல்ேலா ம் தங்க ைடய பிதாக்களின்

வம்சத்தைலவர்க ம் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

ெபலசா க ம், பிர க்களின்

தைலவர்க மாக இ ந்தார்கள்; அவர்கள்
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வம்ச அட்டவைணகளில் த்தத்திற் ப்

ேபாகத்தக்க ரர்களின் எண்ணிக்ைக

இ பத்தாறாயிரம்ேபர்.

௮

ெபன்ய ன், ேபலா என் ம் தன் ைடய

த்த மகைன ம், அஸ்ேபல் என் ம்

இரண்டாம் மகைன ம், அகராக் என் ம்

ன்றாம் மகைன ம், ௨ ேநாகா என் ம்

நான்காம் மகைன ம், ரப்பா என் ம் ஐந்தாம்

மகைன ம் ெபற்றான். ௩ ேபலா க்

இ ந்த மகன்கள் ஆதார், ேகரா, அபி த்

என்பவர்கள். ௪ அபி வா, நாகாமான்,

அேகாவா, ௫ ேகரா, ெசப் ப்பான், ஊராம்

என்பவர்கள் எ தின் மகன்கள். ௬ ேகபாவின்

க க் க்கிய தைலவர்களாக

இ ந் , இவர்கைள மனாகாத்திற்

அைழத் க்ெகாண் ேபானவர்கள், நாமான்,

அகியா, ேகரா என்பவர்கேள. ௭ ேகரா

அவர்கைள அங்ேக அைழத் க்ெகாண்

ேபானபின் , ஊசாைவ ம் அகியாைத ம்

ெபற்றான். ௮அவர்கைளஅ ப்பிவிட்டபின் ,

சகரா ம் ேமாவாப் ேதசத்திேலஊசிம், பாராள்

என் ம் தன் ைடயமைனவிகளிடம் ெபற்ற

பிள்ைளகைளத்தவிர, ௯ தன் ைடய

மைனவியாகிய ஓேதசால் ேயாபாைப ம்,

யாைவ ம், ேமசாைவ ம், மல்காைம ம், ௧0

எ ைச ம், சாகியாைவ ம், ம ர்மாைவ ம்

ெபற்றான்; பிதாக்களின் தைலவர்களான

இவர்கள் அவ ைடய மகன்கள். ௧௧ஊசிம்

வழயாகஅவன்அபி ைப ம் எல்பாைல ம்
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ெபற்றான். ௧௨ எல்பா ன் மகன்கள் ஏேபர்,

ஷாம், சாேமத்; இவன் ஓேனாைவ ம்

ேலாைத ம் அதின் கிராமங்கைள ம்

உண்டாக்கினவன். ௧௩ ெப யா ம் ேசமா ம்

ஆயேலான் க ைடய பிதாக்களிேல

தைலவர்களாக இ ந்தார்கள்; இவர்கள்

காத்தின் கைளத் ரத்திவிட்டார்கள். ௧௪

அகிேயா, சாஷாக், எேரேமாத், ௧௫ ெசபதியா,

ஆராத்,ஆேதர், ௧௬மகாேயல், இஸ்பா, ேயாகா

என்பவர்கள் ெப யாவின் மகன்கள். ௧௭

ெசபதியா, ெம ல்லாம், இஸ்கி, ஏேபர்,

௧௮ இஸ்ெமராயி, இஸ் யா, ேயாபாப்

என்பவர்கள் எல்பா ன் மகன்கள். ௧௯

யாக்கிம், சிக்ரி, சப்தி, ௨0எ ேயனாய், சில்தாய்,

ஏ ேயல், ௨௧ அதாயா, ெபராயா, சிம்ராத்

என்பவர்கள் சிமயின் மகன்கள். ௨௨இஸ்பான்,

ஏேபர், ஏ ேயல், ௨௩ அப்ேதான், சிக்ரி,

ஆனான், ௨௪அனனியா, ஏலாம், அந்ேதாதியா,

௨௫ இபிதியா, ெப ேயல் என்பவர்கள்

சாஷாக்கின் மகன்கள். ௨௬ சம்ேசராய்,

ெசகரியா, அத்தா யா, ௨௭ யெரஷயா,

எ யா, சிக்ரி என்பவர்கள் எெராகாம ன்

மகன்கள். ௨௮ இவர்கள் தங்க ைடய

சந்ததிகளின் பிதாக்களிேல தைலவர்களாக

இ ந் , எ சேலம ேல யி ந்தார்கள். ௨௯

கிபிேயானிேல யி ந்தவன் ேயேயல்,

இவன் கிபிேயானின் ப்பன்; அவ ைடய

மைனவியின் ெபயர் மாக்காள். ௩0அவ ைடய

த்த மகன்அப்ேதான் என்பவன்; மற்றவர்கள்,
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ர், ஸ், பாகால், நாதாப், ௩௧ ேகேதார், அகிேயா,

ேசேகர் என்பவர்கள். ௩௨ம க்ேலாத் சிமயாைவப்

ெபற்றான்; இவர்க ம் தங்க ைடய

சேகாதரர்கேளா எ சேலம ேல தங்க ைடய

சேகாதரர்க க் அ கில் யி ந்தார்கள்.

௩௩ ேநர் ைசப் ெபற்றான்; ஸ் ச ைலப்

ெபற்றான்; ச ல் ேயானத்தாைன ம்,

மல்கி வாைவ ம், அபினதாைப ம்,

எஸ்பாைல ம் ெபற்றான். ௩௪ ேயானத்தானின்

மகன் ெமரிபால்; ெமரிபால் காைவப்

ெபற்றான். ௩௫ காவின் மகன்கள் பித்ேதான்,

ேமேலக், தேரயா, ஆகாஸ் என்பவர்கள். ௩௬

ஆகாஸ் ேயாகதாைவப் ெபற்றான்; ேயாகதா

அலேமத்ைத ம், அஸ்மாேவத்ைத ம்,

சிம்ரிைய ம் ெபற்றான்; சிம்ரி ேமாசாைவப்

ெபற்றான். ௩௭ ேமாசா பினியாைவப் ெபற்றான்;

இவ ைடய மகன் ரப்பா; இவன் மகன்

எெலயாசா; இவ ைடயமகன்ஆத்ேசல். ௩௮

ஆத்ேச க் ஆ மகன்கள் இ ந்தார்கள்;

அவர்கள் ெபயர்களாவன, அச க்காம்,

ெபாக் , இஸ்மேவல், ெசகரியா, ஒபதியா,

ஆனான்; இவர்கள் எல்ேலா ம் ஆத்ேச ன்

மகன்கள். ௩௯அவ ைடய சேகாதரனாகிய

எேசக்கின் மகன்கள் ஊலாம் என் ம்

த்தமக ம், ஏ ஸ் என் ம் இரண்டாம்

மக ம், எ ப்ெபேலத் என் ம் ன்றாம்

மக ேம. ௪0 ஊலாமன் மகன்கள்

பலசா களானவில் ரர்களாகஇ ந்தார்கள்;

அவர்க க் அேநகமகன்க ம் ேபரன்க ம்
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இ ந்தார்கள்; அவர்கள் எண்ணிக்ைக

ற்ைறம்ப ேபர்; இவர்கள் எல்ேலா ம்

ெபன்ய ன் சந்ததிகள்.

௯

இஸ்ரேவல் எல்ேலா ம் தங்கள்

வம்சவரலாற்ற ன்ப பதி ெசய்யப்பட்டார்கள்;

இவர்க ைடய ெபயர்கள் இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் த்தகத்தில் எ தியி க்கிற ,

தா ேகாத்திரத்தார்கள் தங்க ைடய

ேராகத்தினால், பாபிேலா க்

சிைறபி த் க்ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள்.

௨ தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களி ம்

தங்க ைடய பட்டணங்களி ம் ன்

யி ந்தவர்கள் இஸ்ரேவலர்க ம்

ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம்

ஆலயப்பணியாளர்க ேம. ௩ தா

சந்ததிகளி ம், ெபன்ய ன் சந்ததிகளி ம்,

எப்பிரா ம் மனாேச என்பவர்களின்

சந்ததிகளி ம், எ சேலம ல் யி ந்தவர்கள்

யாெரன்றால், ௪ தாவின் மகனாகிய ேபேரசின்

சந்ததியில் பானியின் மகனாகிய இம்ரியின்

மகனான உம்ரிக் ப் பிறந்த அம்ம தின்

மகன் ஊத்தாய். ௫ ேசலாவின் சந்ததியில்

த்தவனாகிய அசாயா ம், அவ ைடய

பிள்ைளக ம், ௬ ேசராவின் சந்ததியில்

ெய ேவ ம்,அவ ைடயசேகாதரர்களாகிய

அ ற் த்ெதாண் ேபர்க ேம. ௭

ெபன்ய ன் சந்ததியில் அெச வாவின்

மகனாகிய ஒதாவியா க் ப் பிறந்த

ெம ல்லாம ன் மகன் சல் . ௮ எேராகாம ன்



1 நாளாகமம் 1703

மகன் இப்ெனயா; ம க்கிரியின் மகனாகிய

ஊசியின் மகன் ஏலா; இப்னியாவின் மகனாகிய

ேர ேவ க் ப் பிறந்த ெசபதியாவின்

மகன் ெம ல்லாம் என்பவர்க ம்; ௯

தங்கள் சந்ததிகளின்ப இ ந்த இவர்கள்

சேகாதரர்களாகிய ெதாளாயிரத்

ஐம்பத்தா ேப ேம; இந்த மனிதர்கள்

எல்ேலா ம், தங்க ைடய பிதாக்களின்

வம்சத்திேல ன்ேனார்களின்தைலவர்களாக

இ ந்தார்கள். ௧0ஆசாரியர்களில் ெயதாயா,

ேயாயா ப், யாகின். ௧௧அகி பின் மகனாகிய

ெமராேயாதின் மகன் சாேதாக் க் ப் பிறந்த

ெம ல்லாவின் மகனாகிய இல்க்கியாவின்

மகன் அசரியா என்பவன் ேதவாலயத்

விசாரைணக்காரன். ௧௨ மல்கியாவின்

மகனாகியபஸ் க் ப் பிறந்தஎேராகாம ன்

மகன் அதாயா; இம்ேமரின் மகனாகிய

ெமசில்ேலம த்தின் மகன் ெம ல்லா க் ப்

பிறந்த யாெசராவின் மகனாகியஆதிேய ன்

மகன் மாசாய் என்பவர்க ம், ௧௩

அவர்க ைடய சேகாதரர்க ம், தங்கள்

ன்ேனார்களின் வம்சத்தைலவர்களான

ஆயிரத் எ ற் அ ப ேபர்

ேதவாலயத்தின் பணிவிைடக் த்

திறைம ள்ளவர்களாக இ ந்தார்கள். ௧௪

ேலவியர்களில் ெமராரியின் சந்ததியான

அசபியாவின் மகனாகிய அ கா க் ப்

பிறந்தஅ பின் மகன் ெசமாயா, ௧௫பக்பக்கார்,

ஏேரஸ், காலால், ஆசாபின் மகனாகிய
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சிக்ரிக் ப் பிறந்த காவின் மகன்மத்தனியா,

௧௬ எ த் னின் மகனாகிய காலா க் ப்

பிறந்த ெசமாயாவின் மகன் ஒபதியா;

ெநத்ேதாபாத்தியர்களின் கிராமங்களில்

யி ந்த எல்க்கானாவின் மகனாகிய

ஆசாவின் மகன் ெபரகியா, ௧௭ வாசல்

காவலாளிகளாகிய சல் ம், அக் ப்,

தல்ேமான்,அ மான்என்பவர்க ம், இவர்கள்

சேகாதரர்க ேம; இவர்கள் தைலவன்

சல் ம். ௧௮ ேலவி சந்ததியின் ேசைனகளில்

இவர்கள் கிழக்ேகயி க்கிற ராஜாவின்

வாசைலக் காவல் காத் வந்தார்கள். ௧௯

ேகாராகின் மகனாகிய எபியாசா க் ப் பிறந்த

ேகாேரயின் மகன் சல் ம், அவ ைடய

தகப்பன் வம்சத்தார்களாகிய அவ ைடய

சேகாதரர்க மான ேகாராகியர்கள்

பணிவிைடேவைலையவிசாரித் , அவர்கள்

பிதாக்கள் ெயேகாவா ைடய இடத்திேல

டாரத்திற் ப்ேபாகிற வழையக்

காவல்காத்த ேபால, டாரத் வாசல்கைளக்

காத் வந்தார்கள். ௨0 எெலயாசாரின்

மகனாகிய பிேனகா டேன ெயேகாவா

இ ந்ததால், அவன் ற்காலத்திேல

அவர்கள்ேமல் விசாரைணக்காரனாக

இ ந்தான். ௨௧ ெமெசல்மயாவின்

மகனாகிய சகரியா ஆசரிப் க் டாரவாசல்

காவல்காரனாக இ ந்தான். ௨௨வாசல்கைளக்

காக்கிறதற் த் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

இவர்கெளல்லா ம் இ ற் ப்
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பன்னிெரண் ேபர்களாக இ ந் , தங்கள்

கிராமங்களின்ப ேய தங்க ைடயவம்சத்

அட்டவைணகளில் எ தப்பட்டார்கள்;

தா ம், தரிசனம்காண்கிறவனாகிய

சா ேவ ம், அவர்கைளத் தங்க ைடய

ேவைலகளில் ைவத்தார்கள். ௨௩அப்ப ேய

அவர்க ம், அவர்க ைடய மகன்க ம்

ெயேகாவா ைடய ஆலயமாகிய டாரத்

வாசல்கைளக்காக்கிறவர்கைளவரிைசயாக

விசாரித் வந்தார்கள். ௨௪ ஆலயத்தின்

வாசல்கைளக் காக்கிறவர்கள் நான்

திைசகளாகிய கிழக்கி ம் ேமற்கி ம்

வடக்கி ம் ெதற்கி ம் இ ந்தார்கள்.

௨௫ அவர்க ைடய சேகாதரர்கள்

தங்க ைடய கிராமங்களி ந் ,

ஏ நாட்க க் ஒ ைற மாறமாற

அவர்கேளா இ க்க வ வார்கள். ௨௬

ேதவாலயத்தின் அைறகள்ேம ம் க ல

அைறகள்ேம ம் உள்ளவிசாரிக் ம் ேவைல

ேலவியர்களான அந்த நான் தைலைமக்

காவலர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட . ௨௭

காவல் அவர்க க் ஒப்பைடத்தி ந்ததால்

அவர்கள் ேதவாலயத்ைதச் ற்ற ம் இர

தங்கியி ந் , காைலயில் கத கைளத்

திறந் வி வார்கள். ௨௮ அவர்களில்

சிலரிடத்தில் ஆராதைன ெபா ட்கள்

ஒப்பைடக்கப்பட் ந்த ; அவர்கள்

அைவகைளஎண்ணிஉள்ேளெகாண் ேபாய்,

எண்ணி ெவளிேய ெகாண் வ வார்கள். ௨௯
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அவர்களில் சிலர் மற்றப் ெபா ட்களின்ேம ம்,

பரி த்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்ற ன்ேம ம்,

ெமல் ய மா , திராட்ைசரசம், எண்ெணய்,

சாம்பிராணி, ந மணப் ெபா ட்களின்ேம ம்

விசாரைணக்காரர்களாக இ ந்தார்கள். ௩0

ஆசாரியர்களின் மகன்களில் சிலர் ந மணப்

ெபா ட்களால் பரிமளைதலம் இறக் வார்கள்.

௩௧ ேலவியர்களில் ேகாராகியனானசல் ம ன்

த்த மகனாகிய மத்தித்தியா க் ப்

பலகாரம் கிற ேவைலயின் விசாரிப்

ஒப்பைடக்கப்பட் ந்த . ௩௨ அவர்கள்

சேகாதரர்களாகிய ேகாகாத்தியர்களின்

மகன்களில் சில க் ஓய் நாள்ேதா ம்

ச கத் அப்பங்கைள ஆயத்தப்ப த் ம்

விசாரிப் இ ந்த . ௩௩ இவர்களில்

ேலவியர்க ைடய ம்பத்தைலவர்களாகிய

சங் தக்காரர்கள் இர ம் பக ம் தங்க ைடய

ேவைலையநடத்தேவண் யதி ந்ததால், மற்ற

ேவைலக் ங்கலாகித் தங்க ைடய

அைறகளில் இ ந்தார்கள். ௩௪

ேலவியர்களில் ம்பத்தைலவர்களாகிய

இவர்கள் தங்க ைடய சந்ததிக க் த்

தைலைமயானவர்கள்; இவர்கள் எ சேலம ேல

யி ந்தார்கள். ௩௫ கிபிேயானிேல

யி ந்தவர்கள் யாெரன்றால், கிபிேயானின்

ப்பனாகிய ெயகிேயல், இவ ைடய

மைனவியின் ெபயர் மாக்காள். ௩௬ அவன்

த்த மகனாகிய அப்ேதா ம், ர், ஸ்,

பாகால், ேநர், நாதாப், ௩௭ ேகேதார், அகிேயா,
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சகரியா, ம க்ேலாத் என்பவர்க ேம. ௩௮

ம க்ேலாத் மயாைமப் ெபற்றான்;

இவர்க ம் தங்க ைடய சேகாதரர்கேளா

எ சேலம க்கிற தங்க ைடய

சேகாதரர்க க் ச பத்தில் யி ந்தார்கள்.

௩௯ ேநர் ைசப் ெபற்றான்; ஸ் ச ைலப்

ெபற்றான்; ச ல் ேயானத்தாைன ம்,

மல்கி வாைவ ம், அபினதாைப ம்,

எஸ்பாைல ம் ெபற்றான். ௪0 ேயானத்தானின்

மகன் ெமரிபால்; ெமரிபால் காைவப்

ெபற்றான். ௪௧ காவின் மகன்கள் பித்ேதான்,

ேமேலக், தேரயா, ஆகாஸ் என்பவர்கள். ௪௨

ஆகாஸ் யாராைகப் ெபற்றான்; யாராக்

அலேமத்ைத ம், அஸ்மேவத்ைத ம்,

சிம்ரிைய ம் ெபற்றான்; சிம்ரி ேமாசாைவப்

ெபற்றான். ௪௩ ேமாசா பினியாைவப் ெபற்றான்;

இவ ைடய மகன் ரப்பாயா; இவ ைடய

மகன் எ யாசா; இவ ைடயமகன்ஆத்ேசல்.

௪௪ஆத்ேச க் ஆ மகன்கள் இ ந்தார்கள்;

அவர்க ைடயெபயர்களாவன,அச க்காம்,

ெபாக் , இஸ்மேவல், ேசராயா, ஒபதியா,

ஆனான், இவர்கள்ஆத்ேச ன் மகன்கள்.

௧0

ெப ஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்கேளா த்தம்

ெசய்தார்கள்; இஸ்ரேவல் ெப ஸ்தர்க க்

ன்பாக பயந்ேதா , கில்ேபாவா மைலயிேல

ெவட்டப்பட் வி ந்தார்கள். ௨

ெப ஸ்தர்கள் ச ைல ம் அவ ைடய

மகன்கைள ம் ெந ங்கித் ெதாடர்ந் ,

ச ன் மகன்களாகிய ேயானத்தாைன ம்
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அபினதாைப ம் மல்கி வாைவ ம்

ெவட் ப்ேபாட்டார்கள். ௩ ச க் விேராதமாக

ேபார் பலத்த ; வில் ரர்கள் அவைனக்கண்

ெந ங்கினார்கள்; அப்ெபா ச ல்

வில் ரர்க க் மக ம் பயந் , ௪

தன் ைடய ஆ ததாரிைய ேநாக்கி: அந்த

வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்கள் வந்

என்ைன அவமானப்ப த்தாதப ,

உன் ைடய பட்டயத்ைத உ வி, என்ைனக்

த்திப்ேபா என்றான்; அவ ைடய

ஆ ததாரி ம க ம் பயப்பட்டதால் அப்ப

ெசய்யமாட்ேடன் என்றான். அப்ெபா

ச ல் பட்டயத்ைத ஊன்ற அதின்ேமல்

வி ந்தான். ௫ ச ல் ெசத் ப்ேபானைத

அவ ைடயஆ ததாரி கண்டேபா ,அவ ம்

பட்டயத்தின்ேமல்வி ந் ெசத் ப்ேபானான்.

௬ அப்ப ேய ச ம், அவ ைடய ன்

மகன்க ம், அவ ைடய ட் மனிதர்கள்

அைனவ ம் ஒன்றாக இறந் ேபானார்கள்.

௭ மக்கள் பயந்ேதா யைத ம், ச ம்

அவ ைடய மகன்க ம் இறந் ேபானைத ம்,

பள்ளத்தாக்கி ள்ள இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் கண்டேபா தங்க ைடய

பட்டணங்கைளவிட் ஓ ப்ேபானார்கள்;

அப்ெபா ெப ஸ்தர்கள் வந் ,

அைவகளில் யி ந்தார்கள். ௮

ெவட்டப்பட்டவர்களின் ஆைடகைள

எ த் க்ெகாள்ளப் ெப ஸ்தர்கள் ம நாளில்

வந்தேபா , அவர்கள் ச ைல ம்
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அவ ைடய மகன்கைள ம் கில்ேபாவா

மைலயிேல வி ந் கிடக்கக்கண் , ௯

அவ ைடயஆைடகைள ம், அவ ைடய

தைலைய ம்,அவ ைடயஆ தங்கைள ம்

எ த் க்ெகாண் , தங்க ைடய

விக்கிரகங்க க் ம் மக்க க் ம் அைத

அறவிக் ம்ப ெப ஸ்தர்க ைடய

ேதசத்ைதச் ற்ற ம் ெசய்தி அ ப்பி, ௧0

அவ ைடய ஆ தங்கைளத் தங்க ைடய

ெதய்வங்களின் ேகாவி ேல ைவத் ,

அவ ைடய தைலையத் தாேகான் ேகாவி ேல

க்கிைவத்தார்கள். ௧௧ ெப ஸ்தர்கள்

ச க் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம்

ேலயாத்ேதசத் யாேபஸ் பட்டணத்தார்கள்

எல்ேலா ம் ேகட்டேபா , ௧௨ ெபலசா கள்

எல்ேலா ம் எ ந் ேபாய், ச ன்

உடைல ம், அவ ைடய மகன்களின்

உடல்கைள ம் எ த் , யாேப க் க்

ெகாண் வந் , அவர்க ைடய

எ ம் கைளயாேபசி க்கிற ஒ கர்வா

மரத்தின் ழ் அடக்கம்ெசய் , ஏ நாட்கள்

உபவாசம் இ ந்தார்கள். ௧௩ அப்ப ேய

ச ல் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதக்

ழ்ப்ப யாமல், ெயேகாவா க் ச்

ெசய்த தன் ைடய ேராகத்தினா ம்,

அவன் ெயேகாவாைவ ேதடாமல் ற

ெசால் கிறவர்கைளக் ேகட் ம்ப

ேத யதா ம் ெசத் ப்ேபானான். ௧௪அதற்காக
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அவர்அவைனக் ெகான் , ராஜ்ஜயபாரத்ைத

ஈசாயின் மகனாகிய தா திடம் ஒப்பைடத்தார்.

௧௧

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

எப்ேரானி க்கிற தா திடம் வந் :

இேதா, நாங்கள் உம் ைடய எ ம் ம்

உம் ைடய ச ர மானவர்கள். ௨ ச ல்

இன் ம் ராஜாவாக இ க் ம்ேபாேத, ர்

இஸ்ரேவைல நடத்திக்ெகாண் ேபாய்

நடத்திக்ெகாண் வ ர்; என் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவைல ர் ேமய்த் ,

அவர்கள்ேமல் தைலவனாக இ ப் ர் என்

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாஉமக் ச்

ெசால் ம் இ க்கிறார் என்றார்கள்.

௩ அப்ப ேய இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கள்

எல்ேலா ம் எப்ேரானிேல ராஜாவிடம்

வந்தார்கள்; தா எப்ேரானிேல

ெயேகாவா க் ன்பாக அவர்கேளா

உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண்டபின் ,

ெயேகாவா சா ேவைலக்ெகாண்

ெசான்ன வார்த்ைதயின்ப ேய அவர்கள்

தா ைத இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக

அபிேஷகம்ெசய்தார்கள். ௪ பின் தா

இஸ்ரேவல் எல்ேலாேரா ம் ஏ சாகிய

எ சேலம ற் ப் ேபானான்; எ சியர்கள்அந்த

ேதசத்தின் களாக இ ந்தார்கள். ௫

அப்ெபா ஏ சின் கள் தா ைத ேநாக்கி:

இதற் ள் ைழவதில்ைல என்றார்கள்;

ஆனா ம் தா ேயான் ேகாட்ைடையப்

பி த்தான்; அ தா தின் நகரமான . ௬
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எ சியர்கைள றய ப்பதில் எவன்

ந்தினவனாக இ க்கிறாேனா, அவன்

தைலவ ம் தளபதி மாக இ ப்பாெனன்

தா ெசால் யி ந்தான்; ெச யாவின்

மகனாகிய ேயாவாப் ந்தி அவர்கைள

றய த் தைலவனாக்கப்பட்டான். ௭ தா

அந்தக் ேகாட்ைடயில் தங்கியி ந்ததால்,

அ தா தின் நகரம் என்னப்பட்ட .

௮ பிற்பா அவன் நகரத்ைத ம ல்ேலா

ெதாடங்கிச் ற்ற ம் கட் னான்;

ேயாவாப் நகரத்தின் மற்ற இடங்கைளப்

ப பார்த்தான். ௯தா தின் ெபய ம் க ம்

நா க் நாள் வளர்ந் வந்த ; ஏெனன்றால்,

ேசைனக ைடய ெயேகாவா அவேனா

இ ந்தார். ௧0 ெயேகாவா இஸ்ரேவ க்காகச்

ெசான்ன வார்த்ைதயின்ப ேய, தா ைத

ராஜாவாக்க அவேனா இ ந்

ராஜ்ஜயபாரம்ெசய்கிற அவனிட ம், எல்லா

இஸ்ரேவலர்களிட ம், ரர்களாக இ ந்த

தன்ைமயான ெபலசா க ம், ௧௧

தா க் இ ந்த அந்த பலசா களின்

எண்ணிக்ைகயாவ : அக்ேமானியின்

மகனாகிய யாேஷாபியாம் என் ம்

ப்ப ேபர்களின் தைலவன்: இவன்

ந் ேபர்களின்ேமல் தன் ைடய

ஈட் ைய ஓங்கி அவர்கைள ஒன்றாகக்

ெகான் ேபாட்டான். ௧௨ இவ க்

இரண்டாவ அேகாயின் மகனாகிய

ேதாேதாவின் மகன் எெலயாசார்; இவன்
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ன் ெபலசா களில் ஒ வன். ௧௩

ெப ஸ்தர்கள் பாஸ்தம் ம க்கிற

வாற்ேகா ைம நிைறந்த வயல்நிலத்தில்

த்தத்திற் க் வந்தேபா ம், மக்கள்

ெப ஸ்தர்கைளக் கண் ஓ னேபா ம் இவன்

தா ேதா அங்ேக இ ந்தான். ௧௪அப்ெபா

அவர்கள் இந்த நிலத்தின் ந விேல நின்

அைதக் காப்பாற்ற ப் ெப ஸ்தர்கைள

ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்;அதினாேலெயேகாவா

ெபரிய இரட்சிப்ைப நடப்பித்தார். ௧௫

ப்ப தைலவர்களில் ன் ேபர்

அ ல்லாம் என் ம் கன்மைலக் ைகயில்

இ க்கிற தா திடம் ேபாயி ந்தார்கள்;

ெப ஸ்தர்களின் காம் ெரப்பா ம்

பள்ளத்தாக்கில் இறங் கிறேபா , ௧௬தா

பா காப்பான ஒ இடத்தில் இ ந்தான்;

அப்ெபா ெப ஸ்தர்களின் பைட

ெபத்ெலேகம ல் இ ந்த . ௧௭ தா

ெபத்ெலேகம ன் ைழ வாயி ல்

இ க்கிற கிணற்ற ன் தண் ர்ேமல்

ஆைசெகாண் , என் ைடய தாகத்திற் க்

ெகாஞ்சம் தண் ர் ெகாண் வ கிறவன்

யார் என்றான். ௧௮ அப்ெபா அந்த

ன் ேபர்க ம் ெப ஸ்தர்களின்

காம ற் ள் ணி டன் ைழந் ேபாய்,

ெபத்ெலேகம ன் ைழ வாயி ல் இ க்கிற

கிணற்ற ந் தண் ர் ெமாண் ,

தா திடம் ெகாண் வந்தார்கள்; ஆனா ம்

அவன்அைதக் க்க மனம ல்லாமல்அைதக்
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கர்த்த க்ெகன் ஊற்ற ப்ேபாட் : ௧௯நான்

இைதச் ெசய்யாதப , என் ைடய ேதவன்

என்ைனக் காத் க்ெகாள்வாராக; தங்க ைடய

உயிைரப்பற்ற நிைனக்காமல் ேபாய்அைதக்

ெகாண் வந்த இந்த மனிதர்களின் ரத்தத்ைதக்

ப்ேபேனா என் ெசால் அைதக்

க்கமாட்ேடன் என்றான். இப்ப இந்த

ன் ெபலசா க ம் ெசய்தார்கள். ௨0

ேயாவாபின் சேகாதரனாகிய அபிசாய் அந்த

ன் ேபர்களில் தன்ைமயானவன்;

அவன் தன் ைடய ஈட் ைய ஓங்கி,

ந் ேபைர ெகான்றதால் இந்த

ன் ேபர்களில் ெபயர்ெபற்றவனானான்.

௨௧ இந்த ன் ேபர்களில் அவன்

மற்ற இரண் ேபர்களி ம்

ேமன்ைம ள்ளவனானதால், அவர்களில்

தைலவனானான்; ஆனா ம் அந்த ந்தின

ன் ேபர்க க் அவன் சமமானவன்

இல்ைல. ௨௨ ெபலசா யாகிய ேயாய்தாவின்

மக ம், கப்ேசேயல்ஊைரச்ேசர்ந்தவ மாகிய

ெபனாயா ம் ெசய்ைககளில் வல்லவனாக

இ ந்தான்; அவன் ேமாவாப் ேதசத்தின்

இரண் வ ைமயான சிங்கங்கைளக்

ெகான்ற மட் மல்லாமல், உைறந்த

மைழெபய்த நாளில்அவன்ஒ ைகக் ள்ேள

இறங்கிப்ேபாய், ஒ சிங்கத்ைதக்ெகான்றான்.

௨௩ஐந் ழ உயரமானஒ எகிப்தியைன ம்

அவன் ெகான் ேபாட்டான்; அந்த

எகிப்திய ைடயைகயில் ெநய்கிறவர்களின்
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பைடமரத்திற் இைணயான ஒ ஈட்

இ க் ம்ேபா , இவன்ஒ த ையப் பி த் ,

அவனிடம் ேபாய், அந்த எகிப்திய ைடய

ைகயி ந்த ஈட் ையப் பற த் , அவ ைடய

ஈட் யால்அவைனக் ெகான் ேபாட்டான். ௨௪

இைவகைள ேயாய்தாவின் மகனான

ெபனாயா ெசய்ததால், ன்

ெபலசா க க் ள்ேளெபயர்ெபற்றவனாக

இ ந்தான். ௨௫ ப்ப ேபர்களி ம் இவன்

ேமன்ைம ள்ளவன்; ஆனா ம் அந்த ந்தின

ன் ேபர்க க் ம் இவன் சமமானவன்

இல்ைல; அவைன தா தன் ைடய

ெமய்க்காவலர்க க் த் தைலவனாக

ைவத்தான். ௨௬ இரா வத்தி ந்த

மற்ற ெபலசா கள்: ேயாவாபின் தம்பி

ஆசேகல், ெபத்லேகம் ஊைரச்ேசர்ந்த

ேதாேதாவின் மகன் எல்க்கானான், ௨௭

ஆேராதியனாகிய சம்ேமாத், ெபேலானியனாகிய

ஏெலஸ், ௨௮ ெதக்ேகாவியனாகிய

இக்ேகசின் மகன் ஈரா, ஆனேதாத்தியனான

அபிேயசர், ௨௯ ஊசாத்தியனாகிய

சிப்ெபக்காய், அேகாகியனாகிய ஈலாய்,

௩0 ெநத்ேதாபாத்தியனாகிய மகராயி,

ெநத்ேதாபாத்தியனாகிய பானாவின் மகன்

ஏேலத், ௩௧ ெபன்ய ன் சந்ததியில்

கிேபயா ஊைரச்ேசர்ந்த ரிபாயின் மகன்

இத்தாயி, பிரத்ேதானியனாகிய ெபனாயா,

௩௨ காகாஸ் ேராைடத் ேதசத்தானாகிய

ஊராயி, அர்பாத்தியனாகிய அபிேயல்,
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௩௩ பக மயனாகிய அஸ்மாேவத்,

சால்ேபானியனாகிய ஏ யாபா, ௩௪

ேசானியனாகிய ஆேசம ன் மகன்கள்,

ஆராரியனாகிய சாகியின் மகன் ேயானத்தான்.

௩௫ஆராரியனாகிய சாக்காரின் மகன்அகியாம்,

ஊரின் மகன்ஏ பால், ௩௬ெமகராத்தியனாகிய

எப்ேபர், ெபேலானியனாகிய அகியா, ௩௭

கர்ேம யனாகிய ஏஸ்ேரா, ஏஸ்பாயின்

மகன் நாராயி, ௩௮ நாத்தானின் சேகாதரன்

ேயாேவல், அகரியின் மகன் ம ப்கார், ௩௯

அம்ேமானியனாகிய ேசேலக், ெச யாவின்

மகனாகிய ேயாவாபின் ஆ ததாரியான

ெபேராத்தியனாகிய நாராய், ௪0இத்ரியனாகிய

ஈரா, இத்தரியனாகிய காேரப், ௪௧ஏத்தியனான

உரியா, அக்லாயின் மகன் சாபாத், ௪௨

பனியர்களின் தைலவனாகிய சாவின்

மகன் அதினா என் ம் பனியன்;

அவேனா ப்ப ேபர் இ ந்தார்கள். ௪௩

மாகாவின் மகன் ஆனான், ம தினியனாகிய

ேயாசபாத், ௪௪அஸ்தேரத்தியனாகிய உசியா,

ஆேராேவரியனாகிய ஓதாம ன் மகன்கள்

சமா ம், ேயகிேய ம், ௪௫ சிம்ரியின் மகன்

ெயதியாேயல், தித்சியனாகிய அவ ைடய

சேகாதரன் ேயாகா, ௪௬ மாகாவியர்களான

ஏ ேயல், ஏல்நாம ன் மகன்கள் ஏரிபா ம்,

ெயாசவியா ம், ேமாவாபியனான இத்மா ம்,

௪௭ ெமேசாபாயா ஊைரச்ேசர்ந்தவர்களாகிய

ஏ ேய ம், ஓேப ம், யா ேய ேம.
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௧௨

தா சின் மகனாகிய ச லால்

இன் ம் மைறவாக இ க் ம்ேபா , சிக்லாகில்

இ க்கிற அவனிடம் வந் , ௨ த்தத்திற்

ஒத்தாைச ெசய்த வில் ரர்க ம், கவண்கல்

எறவதற் ம் வில் னால்அம் எய்வதற் ம்

வல இட ைகபழக்கமானபலசா களான

மற்ற மனிதர்க மாவன: ச ன்

சேகாதரர்களாகிய ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தில், ௩

கிேபயாஊைரச்ேசர்ந்த ேசமாவின் மகன்கள்

அகிேயசர் என் ம் தைலவ ம், ேயாவா ம்,

அஸ்மாேவத்தின் மகன்களாகிய எசிேய ம்,

ேபேலத் ம், ெபராக்கா, ஆனேதாத்தியனான

ஏ என்பவர்க ம், ௪ ப்ப ேபர்களில்

பலசா ம் ப்ப ேபர்க க் ப்

ெபரியவ மான இஸ்மாயா என் ம்

கிபிேயானிய ம், எேரமயா, யகாசிேயல்,

ேயாகனான், ெகேதைரச்ேசர்ந்த ேயாசபாத், ௫

எ சாயி, எரிேமாத், பிக யா, ெசமரியா,

அ ப்பியனானெசப்பத்தியா, ௬எல்க்கானா,

எஷயா,அசாரிேயல், ெயாேவேசர், யெசாெபயாம்

என் ம் ேகாராகியர்க ம், ௭ ெயாேவலா,

ெசபதியா என் ம் ேகேதார் ஊைரச்ேசர்ந்த

எேராகாம ன் மகன்க ேம. ௮காத்தியர்களில்

ேகடக ம் ஈட் ம் பி த் , சிங்க கம் ேபான்ற

க ம், மைலகளில் இ க்கிற ெவளிமான்

ேவகம் ேபான்ற ேவக ம் உள்ளவர்களாக

இ ந் , த்த ரர்களான பலசா கள்

சில ம் வனாந்திரத்தி ள்ள பா காப்பான

இடத்தில் இ க்கிற தா க் ஆதரவாக
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ேசர்ந்தார்கள். ௯யாெரன்றால், ஏேசர் என் ம்

தைலவன், அவ க் இரண்டாவ ஒபதியா;

ன்றாவ எ யாப், ௧0 நான்காவ

மஸ்மன்னா, ஐந்தாவ எேரமயா, ௧௧

ஆறாவ அத்தாயி, ஏழாவ ஏ ேயல், ௧௨

எட்டாவ ேயாகனான், ஒன்பதாவ எல்சபாத்,

௧௩ பத்தாவ எேரமயா, பதிேனாராவ

மக்பன்னாயி, ௧௪காத் மகன்களானஇவர்கள்

இரா வத்தைலவர்களாக இ ந்தார்கள்;

அவர்களில் சிறயவன் ேபர்க க் ம்

ெபரியவன் ஆயிரம்ேபர்க க் ம்

தைலவர்களாகஇ ந்தார்கள். ௧௫ ேயார்தான்

கைர ரண் ேபாயி க்கிற தலாம் மாதத்தில்

அைதக் கடந் , கிழக்ேக ம் ேமற்ேக ம்

பள்ளத்தாக் களில் இ க்கிறஅைனவைர ம்

ரத்திவிட்டவர்கள் இவர்கேள. ௧௬பின் ம்

ெபன்ய ன் மனிதர்களி ம் தா

மனிதர்களி ம் சிலர் பா காப்பானஇடத்தில்

இ க்கிற தா திடம் வந்தார்கள். ௧௭ தா

றப்பட் , அவர்க க் எதிர்ெகாண் ேபாய்,

அவர்கைள சந்தித் : ங்கள் எனக்

உதவி ெசய்ய சமாதானமாக என்னிடம்

வந் ர்களானால், என் ைடய இ தயம்

உங்கேளா இைணந்தி க் ம்; என் ைடய

ைககளில் ெகா ைம இல்லாம க்க,

என்ைன என் ைடய எதிரிக க் க்

காட் க்ெகா க்க வந் ர்கெளன்றால்,

நம் ைடய ற்பிதாக்களின் ேதவன்அைதப்

பார்த் க் கண் ப்பாராக என்றான். ௧௮
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அப்ெபா அதிபதிக க் த் தைலவனான

அமாசாயின்ேமல்ஆவிஇறங்கியதால்,அவன்:

“தா ேத, நாங்கள் உம் ைடயவர்கள்; ஈசாயின்

மகேன, உமக் ஆதரவாக இ ப்ேபாம்; உமக் ச்

சமாதானம், சமாதானம்; உமக் உதவி

ெசய்கிறவர்க க் ம் சமாதானம்; உம் ைடய

ேதவன் உமக் த் ைணநிற்கிறார்” என்றான்;

அப்ெபா தா அவர்கைளச்

ேசர்த் க்ெகாண் ,அவர்கைளபைடக க் த்

தைலவர்களாக்கினான். ௧௯ ச ன்ேமல்

த்தம்ெசய்யப்ேபாகிற ெப ஸ்தர்க டேன

தா வ கிறேபா , மனாேசயி ம் சிலர்

அவ க் ஆதரவாகச் ேசர்ந்தார்கள்;

ெப ஸ்தர்களின் பிர க்கள் ேயாசைனெசய் ,

அவன்நம் ைடயதைலக க் ேமாசமாகத்

தன் ைடய ஆண்டவனாகிய ச ற்

ஆதரவாகப் ேபாவான் என் அவைன

அ ப்பிவிட்டார்கள்; அதனால் அவர்கள்

இவர்க க் உதவி ெசய்யவில்ைல.

௨0 அப்ப ேய அவன் சிக்லா க் த்

தி ம்பிப்ேபா ம்ேபா , மனாேசயில் அதனாக்,

ேயாசபாத், ெயதியாேயல், ம காேயல், ேயாசபாத்,

எ , சில்த்தாயி என் ம் மனாேச

ேகாத்திரத்தார்களின் ஆயிரம்ேபர்க க்

தைலவர்கள் அவ க் ஆதரவாக வந்தார்கள்.

௨௧ அந்த பைடக க் விேராதமாக

இவர்கள் தா க் உதவி ெசய்தார்கள்;

இவர்கெளல்ேலா ம் பலசா க ம்

இரா வத்தில் தைலவர்க மாக
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இ ந்தார்கள். ௨௨ அக்காலத்திேல

நா க் நாள் தா க் உதவிெசய் ம்

மனிதர்கள் அவனிடம் வந் ேசர்ந்ததால்,

அவர்கள் ேதவேசைனையப்ேபால ெபரிய

ேசைனயானார்கள். ௨௩ ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேய, ச ன்

ராஜ்ஜயபாரத்ைதத் தா திடம் தி ப்ப,

எப்ேரானில் இ க்கிற அவனிடம் வந்த

ேபார் ரர்களான தைலவர்களின்

எண்ணிக்ைக: ௨௪ தா ேகாத்திரத்தில்

ேகடக ம் ஈட் ம் பி த் , த்த

ேபார் ரர்களானவர்கள் ஆறாயிரத்

எண் ேபர். ௨௫சிம ேயான் ேகாத்திரத்தில்

பலசா களாகிய த்த ரர்கள் ஏழாயிரத்

ேபர். ௨௬ ேலவி ேகாத்திரத்தில்

நான்காயிரத் அ ேபர். ௨௭

ஆேரான் சந்ததியார்களின் அதிபதியாகிய

ேயாய்தா ம்,அவேனா இ ந்த வாயிரத்

எ ேபர்க ம், ௨௮ பலசா யான

சாேதாக் என் ம் வா ப ம், அவ ைடய

தகப்பன் வம்சத்தார்களான இ பத்திரண்

தைலவர்க ேம. ௨௯ ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தார்களானச ன் சேகாதரர்களில்

வாயிரம்ேபர்; அ வைரக் ம் அவர்களில்

ம ச்சமானவர்கள் ச ன் ம்பத்ைதக்

காப்பாற்றப்பார்த்தார்கள். ௩0 எப்பிரா ம்

ேகாத்திரத்தில் தங்க ைடய பிதாக்களின்

வம்சத்தில் ெபயர் ெபற்ற மனிதர்களான

பலசா கள்இ பதாயிரத் எண் ேபர்.
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௩௧மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தில் தா ைத

ராஜாவாக்க வ ம்ப , ெபயர்ெபயராகக்

ற க்கப்பட்டவர்கள் பதிெனட்டாயிரம்ேபர். ௩௨

இசக்கார் ேகாத்திரத்தில், இஸ்ரேவலர்கள்

ெசய்யேவண் ய இன்னெதன்

அற ந் காலாகாலங்க க் த் த ந்த

ேயாசைன ெசால்லத்தக்க தைலவர்கள்

இ ேப ம், இவர்கள் வாக் க் ச்

ெசவிெகா த்த இவர்க ைடய எல்லா

சேகாதரர்க ேம. ௩௩ெச ேலான் ேகாத்திரத்தில்

சகலவித த்த ஆ தங்களா ம் த்தம்

ெசய்வதற் ம், தங்க ைடய அணிையக்

காத் நிற்பதற் ம் பழகி, வஞ்சைன

ெசய்யாமல் த்தத்திற் ப் ேபாகத்தக்கவர்கள்

ஐம்பதாயிரம்ேபர். ௩௪ நப்த ேகாத்திரத்தில்

ஆயிரம் தைலவர்கள் ேகடக ம் ஈட் ம்

பி த்த அவர்கேளா இ ந்தவர்கள்

ப்பத்ேதழாயிரம்ேபர். ௩௫தாண் ேகாத்திரத்தில்

த்தத்திற் த் ேதறனவர்கள் இ பத்

எட்டாயிரத் அ ேபர். ௩௬ ஆேசர்

ேகாத்திரத்தில் த்தத்திற் த் ேதறனவர்களாக

ேபார்ெசய்யப்ேபாகத்தக்கவர்கள்

நாற்பதாயிரம்ேபர். ௩௭ ேயார்தா க்

அக்கைரயான பனியர்களி ம்,

காத்தியர்களி ம், மனாேசயின்

பாதிக்ேகாத்திரத்தார்களி ம், த்தம்ெசய்ய

எல்லாவிதஆ தங்கைள ம்அணிந்தவர்கள்

ற்ற பதாயிரம்ேபர். ௩௮ தா ைத

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக்க, இந்த
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த்தமனிதர்கள் எல்ேலா ம் அணி

அணியாய் ைவக்கப்பட்டவர்களாக, உத்தம

இதயத்ேதா எப்ேரா க் வந்தார்கள்;

இஸ்ரேவ ல் மற்ற அைனவ ம் தா ைத

ராஜாவாக்க ஒ மனப்பட் ந்தார்கள்.

௩௯ அவர்கள் அங்ேக தா ேதா

ன் நாட்கள் இ ந் , சாப்பிட் க்

த்தார்கள்; அவர்கள் சேகாதரர்கள்

அவர்க க்காக எல்லாவற்ைற ம்

ஆயத்தம்ெசய்தி ந்தார்கள். ௪0 இசக்கார்,

ெச ேலான், நப்த யின் எல்ைலவைர

அவர்க க் அ கில் இ ந்தவர்க ம்,

க ைதகள்ேம ம், ஒட்டகங்கள்ேம ம்,

ேகாேவ க ைதகள்ேம ம், மா கள்ேம ம்,

தின்பண்டங்களாகிய மா, அத்திப்பழ

அைடகள், உலர்ந்த திராட்ைசப்பழங்கள்,

திராட்ைசரசம், எண்ெணய், ஆ மா கள்

ஆகிய இைவகைளத் ேதைவயான அள

ஏற்ற க்ெகாண் வந்தார்கள்; இஸ்ரேவ ேல

மகிழ்ச்சி ண்டான .

௧௩

தா ஆயிரம்ேபர்க க் த்

தைலவர்கேளா ம் ேபர்க க் த்

தைலவர்கேளா ம்எல்லாஅதிபதிகேளா ம்

ஆேலாசைனெசய் , ௨ இஸ்ரேவல்

சைபகைளெயல்லாம் ேநாக்கி: உங்க க்

வி ப்பமாக ம் நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் சித்தமாக ம் இ ந்தால்,

இஸ்ரேவ ன் ேதசங்களில் எல்லாம் இ க்கிற

நம் ைடய மற்ற சேகாதரர்க ம்,
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அவர்கேளா தங்க ைடயஊரில்இ க்கிற

ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம் நம்ேமா

ேச ம்ப நாம் க்கிரமாக அவர்களிடம்

ஆள் அ ப்பி, ௩ நம ேதவ ைடய

ெபட் ையத் தி ம்ப நம்மடத்திற் க் ெகாண்

வ ேவாமாக; ச ன் நாட்களில் அைதத்

ேதடாமற்ேபாேனாம் என்றான். ௪ இந்தக்

காரியம் எல்லா மக்களின் பார்ைவக் ம்

சரியாக இ ந்ததால், சைபயார்கள்

எல்ேலா ம் அப்ப ேய ெசய்ேவாம்

என்றார்கள். ௫ அப்ப ேய ேதவ ைடய

ெபட் ையக் ரியாத்யா ம ந்

ெகாண் வ ம்ப , தா எகிப்ைதச்

ேசர்ந்த ேகார் நதி வங்கி ஆமாத்தின்

எல்ைலவைர ள்ள இஸ்ரேவைலெயல்லாம்

ேசர்த் , ௬ ேக ன்களின் ந ேவ

வாசம்ெசய்கிற கர்த்தராகிய ேதவ ைடய

நாமம் ெதா ெகாள்ளப்ப கிற

அவ ைடய ெபட் ைய தாவி க்கிற

ரியாத்யா ம ள்ள பாலாவி ந்

ெகாண் வ ம்ப , அவ ம்

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம் அந்த

இடத்திற் ப் ேபானார்கள். ௭ அவர்கள்

ேதவ ைடய ெபட் ைய அபினதாபின்

ட் ந் ஒ இரதத்தின்ேமல்

ஏற்ற க்ெகாண் வந்தார்கள்; ஊசா ம்

அகிேயா ம் ரதத்ைத வழநடத்தினார்கள்.

௮ தா ம் எல்லா இஸ்ரேவலர்க ம்

தங்க ைடய ெபலத்ேதா ம்
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ேதவ க் ன்பாக ரமண்டலங்கைள ம்

தம் க்கைள ம் ேமளங்கைள ம்

ைகத்தாளங்கைள ம் ரிைககைள ம்

இைசத் மகிழ்ச்சியாக ஆ ப்பா னார்கள்.

௯ அவர்கள் ேதானின் களம்வைர

வந்தேபா , மா கள் த மாறயதால், ஊசா

ெபட் ையப் பி க்கத் தன் ைடய ைகைய

ட் னான். ௧0 அப்ெபா ெயேகாவா

ஊசாவின்ேமல் ேகாபம் ண்டவராக,அவன்

தன் ைடய ைகையப் ெபட் யின் அ கில்

ட் யதால் அவைன அ த்தார்; அங்ேக

அவன் ேதவச கத்தில் ெசத்தான். ௧௧

அப்ெபா ெயேகாவாஊசாைவஅ த்ததால்

தா கவைலப்பட் , அந்த இடத்திற்

இந்த நாள்வைர ெசால்லப்பட்டவ கிற

ேபேரஸ் ஊசா என் ம் ெபயரிட் , ௧௨

அன்ைறயதினம் ேதவ க் பயந் :

ேதவ ைடய ெபட் ைய நான் என்னிடம்

ெகாண் வ வ எப்ப ெயன் ெசால் , ௧௩

ெபட் ையத் தன்னிடம் தா தின் நகரத்திேல

ெகாண் வராமல், அைதக் கித்தியனாகிய

ஓேபத் ஏேதாம ன் ட் ல் ேசர்த்தான். ௧௪

ேதவ ைடய ெபட் ஓேபத் ஏேதாம ன் ட் ேல

அவனிடம் ன் மாதங்கள் இ க் ம்ேபா ,

ெயேகாவா ஓேபத் ஏேதாம ன் ட்ைட ம்

அவ க் உண்டான எல்லாவற்ைற ம்

ஆ ர்வதித்தார்.

௧௪

வின் ராஜாவாகிய ஈராம் தா திடம்

வர்கைள ம், அவ க் ஒ ட்ைடக்
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கட் வற் க் ேக மரங்கைள ம்,

தச்சர்கைள ம், ெகாத்தனார்கைள ம்

அ ப்பினான். ௨ ெயேகாவா தன்ைன

இஸ்ரேவ ன்ேமல் ராஜாவாக ஏற்ப த்தி,

இஸ்ரேவல் என் ம் தம் ைடய

மக்க க்காக தன் ைடய ராஜ்ஜயத்ைத

மக ம் உயர்த்தினார் என் தா

அற ந் ெகாண்டான். ௩ எ சேலம ேல

தா பின் ம் அேநக ெபண்கைளத்

தி மணம்ெசய் , பின் ம் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபற்றான். ௪ எ சேலம ேல

அவ க் ப் பிறந்த மகன்களின் ெபயர்கள்:

சம் வா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான், ௫

இப்பார், எ வா, எல்ெபேலத், ௬ ேநாகா,

ெநப்ேபக், யப்பியா, ௭எ ஷாமா, ெப யாதா,

எ ப்ெபேலத் என்பைவகள். ௮ தா

அைனத் இஸ்ரேவலர்களின்ேம ம்

ராஜாவாக அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்டைதப்

ெப ஸ்தர்கள் ேகள்விப்பட்டேபா ,

ெப ஸ்தர்கள் எல்ேலா ம் தா ைதத் ேதட

வந்தார்கள்; அைத தா ேகட்டேபா

அவர்க க் எதிராகப் றப்பட்டான்.

௯ ெப ஸ்தர்கள் வந் ெரப்பா ம்

பள்ளத்தாக்கிேல பரவியி ந்தார்கள்.

௧0 ெப ஸ்தர்க க் விேராதமாகப்

ேபாகலாமா, அவர்கைள என் ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப் ரா என் தா

ேதவைனக் ேகட்டேபா , ெயேகாவா: ேபா,

அவர்கைள உன் ைடய ைகயில்
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ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என்றார். ௧௧ அவர்கள்

பாகால்பிரா க் வந்தேபா , தா

அங்ேக அவர்கைளத் ேதாற்க த் :

தண் ர்கள் உைடந் ஓ வ ேபால,

ேதவன் என் ைடய ைகயால் என் ைடய

எதிரிகைளஉைடந் ஓடச்ெசய்தார் என்றான்;

அதினால் அந்த இடத்திற் பாகால்பிரா ம்

என் ம் ெபயரிட்டார்கள். ௧௨ அங்ேக

அவர்கள் தங்க ைடய ெதய்வங்கைளவிட்

ஓ ப்ேபானார்கள்; தா கற்பித்தப

அைவகள்அக்கினியால் ட்ெடரிக்கப்பட்டன.

௧௩ ெப ஸ்தர்கள் ம ப ம் வந் அந்தப்

பள்ளத்தாக்கிேல இறங்கினார்கள். ௧௪

அப்ெபா தா தி ம்ப ேதவனிடம்

விசாரித்ததற் , ேதவன் அவர்க க் ப்

பின்னாேல ேபாகாமல், அவர்கைளச்

ற்றவைளத் , க்கட்ைடச் ெச க க்

எதிராகஇ ந் ,அவர்கள்ேமல் பாய்ந் , ௧௫

க்கட்ைடச் ெச களின் னிகளிேல

ெசல் கிற இைரச்சைல ேகட் ம்ேபா ,

த்தத்திற் ப் றப்ப ; ெப ஸ்தர்களின்

காைம றய க்க, ேதவன் உனக் ன்ேன

றப்பட் ப்பார் என்றார். ௧௬ ேதவன்

தனக் க் கற்பித்தப ேய தா ெசய்தேபா ,

ெப ஸ்தர்களின்இரா வத்ைதக்கிபிேயான்

வங்கிக் ேகேசர்வைரத் ேதாற்க த்தார்கள்.

௧௭ அப்ப ேய தா தின் கழ் எல்லா

ேதசங்களி ம் பிரபலமாகி, அவ க் ப்
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பயப்ப கிற பயத்ைதக் ெயேகாவா எல்லா

ேதசங்களின்ேம ம் வரச்ெசய்தார்.

௧௫

அவன் தனக் தா தின் நகரத்தில்

கைளக் கட் , ேதவ ைடய ெபட் க்

ஒ இடத்ைத ஆயத்தப்ப த்தி, அதற்

ஒ டாரத்ைதப் ேபாட்டான். ௨ பிற

தா : ேலவியர்கள் தவிர ேவெறா வ ம்

ேதவ ைடய ெபட் ைய எ க்கக்

டா ; ேதவ ைடய ெபட் ைய

எ க்க ம், என்ைறக் ம் அவ க் ப்

பணிவிைடெசய்ய ம், அவர்கைளேய

ெயேகாவா ெதரிந் ெகாண்டார் என்றான். ௩

அப்ப ேய ெயேகாவா ைடய ெபட் க் த் தான்

ஆயத்தப்ப த்தின அதின் இடத்திற்

அைதக் ெகாண் வ ம்ப , தா

இஸ்ரேவைலெயல்லாம் எ சேலம ேல

வரச்ெசய்தான். ௪ ஆேரானின்

சந்ததிகைள ம், ௫ ேலவியர்களாகிய ேகாகாத்

சந்ததியில் பிர வாகிய ஊரிேயைல ம்,

அவ ைடய சேகாதரர்களாகிய

ற்ற ப ேபைர ம், ௬ ெமராரியின்

சந்ததியில் பிர வாகிய அசாயாைவ ம்,

அவ ைடய சேகாதரர்களாகிய

இ ற்ற ப ேபைர ம், ௭ ெகர்ேசான்

மகன்களில் பிர வாகிய ேயாேவைல ம்,

அவ ைடய சேகாதரர்களாகிய

ற் ப்ப ேபைர ம், ௮ எ சாபான்

மகன்களில் பிர வாகிய ெசமாயாைவ ம்,

அவ ைடய சேகாதரர்களாகிய
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இ ேபைர ம், ௯ எப்ேரான் சந்ததியில்

பிர வாகிய ஏ ேயைல ம், அவ ைடய

சேகாதரர்களாகிய எண்ப ேபைர ம், ௧0

ஊசிேயல் சந்ததியில் பிர வாகிய

அம்மனதாைப ம், அவ ைடய

சேகாதரர்களாகிய ற் ப்பன்னிெரண்

ேபைர ம் தா வரச்ெசய்தான். ௧௧பின்

தா ஆசாரியர்களாகிய சாேதாக்ைக ம்,

அபியத்தாைர ம், ேலவியர்களாகியஊரிேயல்,

அசாயா, ேயாேவல், ெசமாயா, ஏ ேயல்,

அம்மனதாப் என்பவர்கைள ம் அைழத் ,

௧௨ அவர்கைள ேநாக்கி: ேலவியர்களில்

ங்கள் பிதாக்க ைடய சந்ததிகளின்

தைலவர்கள், ங்கள் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் ெபட் ைய

அதற் நான் ஆயத்தம்ெசய்த இடத்திற் க்

ெகாண் வ ம்ப , உங்கைள ம்

உங்க ைடய சேகாதரர்கைள ம்

பரி த்தம்ெசய் ெகாள் ங்கள். ௧௩ த ல்

ங்கள் அைத மக்காததா ம், நாம்

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

நியாயமானப ேதடாமற்ேபானதா ம்,

அவர் நமக் ள்ேள அ விழச்ெசய்தார்

என்றான். ௧௪ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

ெபட் ையக் ெகாண் வரத் தங்கைளச்

த்தம்ெசய் ெகாண்டார்கள். ௧௫

பின் ேலவியர்கள் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேய, ேமாேச கற்பித்தப
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ேதவ ைடய ெபட் ைய அதின்

தண் களினால் தங்கள் ேதாள்ேமல்

எ த் க்ெகாண் வந்தார்கள். ௧௬ தா

ேலவியர்களின்பிர க்கைளேநாக்கி: ங்கள்

உங்கள் சேகாதரர்களாகிய பாடகர்கைளத்

தம் ரமண்டலம் ைகத்தாளம் த ய

தவாத்தியங்கள் ழங்க, தங்கள் சத்தத்ைத

உயர்த்தி, சந்ேதாஷம் உண்டாகப் பா ம்ப

நி த்தேவண் ம் என் ெசான்னான். ௧௭

அப்ப ேய ேலவியர்கள் ேயாேவ ன் மகனாகிய

ஏமாைன ம், அவ ைடய சேகாதரர்களில்

ெபரகியாவின் மகனாகிய ஆசாப்ைப ம்,

ெமராரியின் சந்ததியான தங்க ைடய

சேகாதரர்களில் ஷாயாவின் மகனாகிய

ஏத்தாைன ம், ௧௮இவர்கேளா இரண்டாவ

வரிைசயாகத் தங்க ைடயசேகாதரர்களாகிய

சகரியா, ேபன், யாசிேயல், ெசம ரேமாத்,

ெயகிேயல், உன்னி, எ யாப், ெபனாயா,

மாெசயா, மத்தித்தியா, எ ப்ெபேல ,

ம க்ேனயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல் என் ம்

வாசல் காவலாளர்கைள ம் நி த்தினார்கள்.

௧௯ பாடகர்களாகிய ஏமா ம், ஆசாப் ம்,

ஏத்தா ம், ெவண்கல ெதானி ள்ள

ைகத்தாளங்கைள ஒ க்கச்ெசய்

பா னார்கள். ௨0 சகரியா, ஆசிேயல்,

ெசம ரேமாத், ெயகிேயல், உன்னி, எ யாப்,

மாெசயா, ெபனாயா என்பவர்கள் அல்ேமாத்

என் ம் இைசயில் பா , தம் க்கைள

வாசித்தார்கள். ௨௧மத்தித்தியா, எ ப்ெபேல ,
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ம க்ேனயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல், அசசியா

என்பவர்கள் ெசம த் என் ம் இைசயில் பா ,

ரமண்டலங்கைள ேநர்த்தியாக வாசித்தார்கள்.

௨௨ ேலவியர்க க் ள்ேள ெகனானியா

என்பவன் சங் தத்தைலவனாக இ ந்தான்;

அவன்நி ணனானப யால், தவித்ைதைய

நடத்தினான். ௨௩ெபரகியா ம் எல்க்கானா ம்

ெபட் க் ன்பாகக் காவல்காத் வந்தார்கள்.

௨௪ ெசபனியா, ேயாசபாத், ெநதெனேயல்,

அமாசாயி, சகரியா, ெபனாயா, எ ேயசர்

என் ம்ஆசாரியர்கள் ேதவ ைடய ெபட் க்

ன்பாகப் ரிைககைள ஊதினார்கள்;

ஓேபத்ஏேதா ம், எகியா ம் ெபட் க்

வாசல் காவலாளிகளாக இ ந்தார்கள்.

௨௫ இப்ப தா ம், இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்க ம், ஆயிரம்ேபர்களின் தைலவர்கள்

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ைய ஓேபத்ஏேதாம ன் ட் ந்

மகிழ்ச்சிேயா ெகாண் வரச்ெசய்தார்கள்.

௨௬ ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ையச் மக்கிற ேலவியர்க க்

ேதவன் தய ெசய்ததால், அவர்கள் ஏ

காைளகைள ம் ஏ ஆட் க்கடாக்கைள ம்

ப யிட்டார்கள். ௨௭ தா ம், ெபட் ைய

மக்கிறஎல்லா ேலவியர்க ம், பாடகர்க ம்,

பாடகர்களின் ேவைலைய விசாரிக்கிற

தைலவனாகிய ெகனானியா ம்,

ெமல் ய டைவயான சால்ைவகைள

அணிந்தி ந்தார்கள்; தா சணல் ல்
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ஏேபாத்ைதஅணிந்தி ந்தான். ௨௮அப்ப ேய

இஸ்ரேவலைனத் ம் ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ையக் ெகம் ரத்ேதா ம்,

எக்காளங்கள் ரிைககள் ைகத்தாளங்களின்

சத்தத்ேதா ம், தம் க்கைள ம்

ரமண்டலங்கைள ம் வாசிக்கிற

சத்தத்ேதா ம் ெகாண் வந்தார்கள். ௨௯

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்ெபட் ,

தா தின் நகரம்வைர வந்தேபா , ச ன்

மகளாகிய காள் பலகணிவழயாகப் பார்த் ,

தா ராஜாஆ ப்பா வ கிறைதக் கண் ,

அவைனத் தன் ைடய இ தயத்தில்

அவமதித்தாள்.

௧௬

அவர்கள் ேதவ ைடய ெபட் ைய

உள்ேளெகாண் வந்தேபா , தா அதற் ப்

ேபாட்ட டாரத்தின் ந ேவஅவர்கள்அைத

ைவத் , ேதவ ைடய சந்நிதியில் சர்வாங்க

தகனப கைள ம் சமாதானப கைள ம்

ெச த்தினார்கள். ௨ தா சர்வாங்க

தகனப கைள ம் சமாதானப கைள ம்

ெச த்தி ந்தபின் , அவன் மக்கைளக்

ெயேகாவா ைடய நாமத்திேலஆ ர்வதித் , ௩

ஆண்கள் வங்கி ெபண்கள்வைர,

இஸ்ரேவலர்களாகிய அைனவ க் ம்

அவரவ க் ஒவ்ெவா அப்பத்ைத ம்,

ஒவ்ெவா இைறச்சித் ண்ைட ம்,

ஒவ்ெவா ப திராட்ைசரசத்ைத ம்பங்கிட் க்

ெகா த்தான். ௪ இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவக் ெகாண்டா த் தித் ப்
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க வதற் க் ெயேகாவா ைடய ெபட் க்

ன்பாகப் பணிவிைட ெசய் ம்ப

ேலவியர்களில் சிலைர நியம த்தான். ௫

அவர்களில் ஆசாப் தைலவ ம், சகரியா

அவ க் இரண்டாவ மாக இ ந்தான்;

ஏெயல், ெசம ரேமாத், ெயகிேயல், மத்தித்தியா,

எ யாப், ெபனாயா, ஓேபத்ஏேதாம், ஏெயல்

என்பவர்கள் தம் ரமண்டலம் என் ம்

தவாத்தியங்கைள வாசிக்க ம், ஆசாப்

ைகத்தாளங்கைள தட்ட ம், ௬ ெபனாயா,

யாகாசிேயல் என் ம் ஆசாரியர்கள் எப்ேபா ம்

ேதவ ைடய உடன்ப க்ைகப் ெபட் க்

ன்பாகப் ரிைககைள ஊத ம்

நியம க்கப்பட்டார்கள். ௭அப்ப ஆரம்பித்த

அந்த நாளிேல ெயேகாவா க் த் தியாகப்

பா ம்ப தா ஆசாப்பிட ம்அவ ைடய

சேகாதரர்களிட ம் ெகா த்த சங் தமாவ . ௮

ெயேகாவாைவ தித் , அவ ைடய

நாமத்ைதத் ெதரியப்ப த் ங்கள்;

அவ ைடய ெசயல்கைள மக்க க் ள்ேள

பிரபலப்ப த் ங்கள். ௯ அவைரப்

பா , அவைரத் தித் , அவ ைடய

அதிசயங்கைளெயல்லாம் தியானித் ப்

ேப ங்கள். ௧0 அவ ைடய பரி த்த

நாமத்ைதக் ற த் ேமன்ைமபாராட் ங்கள்;

ெயேகாவாைவ ேத கிறவர்களின் இ தயம்

மகிழ்வதாக. ௧௧ ெயேகாவாைவ ம்

அவ ைடய வல்லைமைய ம் நா ங்கள்;

அவ ைடய ச கத்ைத அ தின ம்
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ேத ங்கள். ௧௨ அவ ைடய ஊழயனாகிய

இஸ்ரேவ ன் சந்ததிேய! அவரால்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்களாகிய

யாக்ேகாபின் மக்கேள! ௧௩ அவர் ெசய்த

அதிசயங்கைள ம் அவ ைடய

அற் தங்கைள ம் அவ ைடய

வார்த்ைதயின் நியாயத் ர்ப் கைள ம்

நிைனத் ப்பா ங்கள். ௧௪ அவேர

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா;

அவ ைடய நியாயத் ர்ப் கள்

மெயங் ம் விளங் ம். ௧௫ ஆயிரம்

தைல ைறக்ெகன் அவர் கட்டைளயிட்ட

வார்த்ைதைய ம், ஆபிரகாேமா அவர்

ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ம், ௧௬ அவர்

ஈசாக் க் க் ெகா த்த ஆைணைய ம்

என்ெறன்ைறக் ம் நிைனத்தி ங்கள். ௧௭

அைத யாக்ேகா க் க் கட்டைளயாக ம்,

இஸ்ரேவ க் நித்தியஉடன்ப க்ைகயாக ம்

உ திப்ப த்தி: ௧௮உங்கள் தந்திரபாகமாக

கானான் ேதசத்ைத உனக் த் த ேவன்

என்றார். ௧௯ அந்தக் காலத்தில் அவர்கள்

ெகாஞ்ச எண்ணிைக ள்ள மக்க ம்

பரேதசிக மாக இ ந்தார்கள். ௨0

அவர்கள் ஒ மக்கைளவிட் மற்ெறா

மக்களிடத்திற் ம், ஒ ராஜ்ஜயத்ைதவிட்

மற்ெறா ேதசத்தார்களிட ம் ேபானார்கள். ௨௧

அவர்கைள ஒ க் ம்ப ஒ வ க் ம்

இடங்ெகாடாமல், அவர்க க்காக

ராஜாக்கைளக் க ந் ெகாண் : ௨௨ நான்
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அபிேஷகம்ெசய்தவர்கைள ங்கள்

ெதாடாம ம், என் ைடய ர்க்கதரிசிக க் த்

ங் ெசய்யாம ம் இ ங்கள் என்றார். ௨௩

மயின் எல்லா மக்கேள, ெயேகாவாைவப்

பா , நா க் நாள்அவ ைடயஇரட்சிப்ைப

விேசஷமாக அறவி ங்கள். ௨௪

ேதசங்க க் ள்அவ ைடயமகிைமைய ம்,

எல்லா மக்க க் ள் ம் அவ ைடய

அதிசயங்கைள ம் விவரித் ச் ெசால் ங்கள்.

௨௫ ெயேகாவா ெபரியவ ம் மக ம்

திக்கப்படத்தக்கவ மாக இ க்கிறார்; எல்லா

ேதவர்கைளவிட பயப்படத்தக்கவர் அவேர. ௨௬

அைனத் மக்க ைடய ேதவர்க ம்

விக்கிரகங்கள்தாேன; ெயேகாவாேவா

வானங்கைளஉண்டாக்கினவர். ௨௭மகிைம ம்

கன ம்அவ ைடயச கத்தில் இ க்கிற ;

வல்லைம ம் மகிழ்ச்சி ம் அவ ைடய

ஸ்தலத்தில் இ க்கிற . ௨௮ மக்களின்

வம்சங்கேள, ெயேகாவா க் மகிைமைய ம்

வல்லைமைய ம் ெச த் ங்கள்;

கர்த்த க்ேக அைத ெச த் ங்கள். ௨௯

ெயேகாவா க் அவ ைடய நாமத்திற் ரிய

மகிைமையச் ெச த்தி, காணிக்ைககைளக்

ெகாண் வந் , அவ ைடய சந்நிதியில்

ைழ ங்கள்; பரி த்த அலங்காரத் டேன

ெயேகாவாைவ ெதா ெகாள் ங்கள்.

௩0 மயி ள்ளவர்கேள, ங்கள்

அைனவ ம் அவ க் ன்பாக

ந ங் ங்கள்; அவர் உலகத்ைத
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அைசயாதப உ திப்ப த் கிறவர். ௩௧

வானங்கள் மகிழ்ந் , ம ரிப்பதாக;

ெயேகாவா ஆ ைகெசய்கிறார் என்

ேதசங்க க் ள்ேள ெசால்லப்ப வதாக. ௩௨

கட ம் அதின் நிைற ம் ழங்கி, நா ம்

அதி ள்ள அைனத் ம் மகிழ்வதாக. ௩௩

அப்ெபா ெயேகாவா க் ன்பாகக்

காட் மரங்க ம் ழக்கம ம்; அவர்

மைய நியாயந் ர்க்க வ கிறார். ௩௪

ெயேகாவாைவ தி ங்கள், அவர் நல்லவர்,

அவ ைடய கி ைப என் ள்ள . ௩௫

எங்கள் இரட்சிப்பின் ேதவேன, நாங்கள் உம

பரி த்த நாமத்ைதப் ேபாற்ற , உம்ைமத்

திப்பதால் ேமன்ைமபாராட் ம்ப ,

எங்கைள இரட்சித் , எங்கைள

ேசர்த் க்ெகாண் , மற்ற ேதசங்க க்

எங்கைள ங்கலாக்கிவி ம் என்

ெசால் ங்கள். ௩௬இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் சதாகாலங்களி ம்

ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக;” அதற் மக்கள்

எல்ேலா ம் ஆெமன் என் ெசால் க்

ெயேகாவாைவ தித்தார்கள்.” ௩௭ பின்

ெபட் க் ன்பாக என் ம் அன்றாட

ைறயாக பணிவிைட ெசய் ம்ப , அவன்

அங்ேக ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் க் ன்பாக ஆசாப்ைப ம்,

அவ ைடய சேகாதரர்கைள ம்,

ஓேபத்ஏேதாைம ம், அவர்க ைடய

சேகாதரர்களாகிய அ பத்ெதட் ேபைர ம்
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ைவத் , ௩௮ எதித் னின் மகனாகிய

இந்த ஓேபத்ஏேதாைம ம் ஓசாைவ ம்

வாசல்காக்கிறவர்களாக ைவத்தான். ௩௯

கிபிேயானி ள்ள ேமட் ன்ேம க்கிற

ெயேகாவா ைடய ஆசரிப் க் டாரத்திற்

ன்பாக இ க்கிற சர்வாங்க தகன

ப டத்தின்ேமல் சர்வாங்கதகனங்கைள

எப்ெபா ம், காைலயி ம் மாைலயி ம்,

ெயேகாவா இஸ்ரேவ க் க்

கற்பித்த நியாயப்பிரமாணத்தில்

எ தியி க்கிறப ெயல்லாம் ெயேகாவா க் ச்

ெச த் வதற்காக, ௪0 அங்ேக அவன்

ஆசாரியனாகிய சாேதாக்ைக ம்,அவ ைடய

சேகாதரர்களாகிய ஆசாரியர்கைள ம்

ைவத் , ௪௧ இவர்கேளா ஏமாைன ம்,

எதித் ைன ம், ெபயர்ெபயராகக்

ற த் த் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட மற்ற

சிலைர ம்: ெயேகாவா ைடய கி ைப

என் ள்ள என் அவைரத் திக்க ம்,

௪௨ ரிைககைள ம் ைகத்தாளங்கைள ம்

ேதவைனப் பா கிறதற் ரிய

தவாத்தியங்கைள ம் ஒ க்கச்ெசய்ய ம்

அவர்க டன்ஏமாைன ம்எதித் ைன ம்

ைவத் , எதித் னின் மகன்கைள வாசல்

காக்கிறவர்களாகக் கட்டைளயிட்டான். ௪௩

பின் மக்கள் எல்ேலா ம் அவரவர் தங்கள்

ட் ற் ப் ேபானார்கள்; தா ம் தன் ைடய

ட்டாைரஆ ர்வதிக்கத்தி ம்பினான்.
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௧௭

தா தன் ைடய ட் ல்

தங்கியி க்கிறேபா , அவன் ர்க்கதரிசியாகிய

நாத்தாைன ேநாக்கி: பா ம், நான் ேக மர

ட் ேல தங்கியி க்கிேறன்; ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ேயா திைரகளின் ழ்

இ க்கிற என்றான். ௨அப்ெபா நாத்தான்

தா ைத ேநாக்கி: உம் ைடய இ தயத்தில்

இ க்கிறைதெயல்லாம் ெசய் ம்; ேதவன்

உம்ேமா இ க்கிறார் என்றான். ௩ அன்

இரவிேல, ேதவ ைடயவார்த்ைத நாத்தா க்

உண்டாகி, அவர்: ௪ ேபாய், என் ைடய

ஊழயக்காரனாகிய தா ைத ேநாக்கி:

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

நான் வா ம்ப எனக் ஆலயத்ைதக்

கட்டேவண்டாம். ௫ நான் இஸ்ரேவைல

வரச்ெசய்த நாள் தல் இந்த நாள்வைர

நான் ஒ ஆலயத்திேல வாழாமல், ஒ

டாரத்தி ந் ம டாரத்திற் ம்,

ஒ தங் மடத்தி ந் மற்ெறா

தங் மடத்திற் ம் ேபாேனன். ௬ நான்

எல்லா இஸ்ரேவேலா ம் உலாவி வந்த

எந்த இடத்திலாவ , நான் என் ைடய

மக்கைள ேமய்க்கக் கற்பித்த இஸ்ரேவ ன்

நியாயாதிபதிகளில் யாைரயாவ ேநாக்கி:

ங்கள் எனக் க் ேக மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட

ஆலயத்ைதக் கட்டாம க்கிற என்ன

என் ஏேத ம் ஒ வார்த்ைத ெசான்ன

உண்ேடா? ௭ இப்ேபா ம், என் ைடய

ஊழயக்காரனாகிய தா ைத ேநாக்கி:
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ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: என் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல் அதிபதியாக

இ க் ம்ப , ஆ களின் பின்ேன நடந்த

உன்ைன ஆட் மந்ைதையவிட் எ த் ,

௮ ேபான இடெமல்லாம் உன்ேனா

இ ந் , உன் ைடய எதிரிகைளெயல்லாம்

உனக் ன்பாக அழ த் , மயி க்கிற

ெபரிேயார்களின்ெபயர்க க் இைணயான

ெபரிய ெபயைரஉனக் உண்டாக்கிேனன். ௯

நான்என் ைடயமக்களாகியஇஸ்ரேவ க்

ஒ இடத்ைத ம் ஏற்ப த்தி, அவர்கள்

தங்க ைடயஇடத்திேல யி க்க ம், இனி

அவர்கள்அைலயாம ம், ன்ேபால ம், நான்

என் ைடயமக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல்

நியாயாதிபதிகைளக் கட்டைளயிட்ட

நாள் தல் நடந்த ேபால ம், ன்மார்க்கமான

மக்களால் இனி சி ைமப்படாம ம் இ க்க ம்

அவர்கைள நியம த்ேதன். ௧0 உன் ைடய

எதிரிகைளெயல்லாம் ழ்ப்ப த்திேனன்.

இப்ேபா ம் ெயேகாவா உனக் ஒ ட்ைடக்

கட் வார் என்பைதஉனக் அறவிக்கிேறன்.

௧௧ உன் ைடய பிதாக்களிடத்தில் ேபாக,

உன் ைடய நாட்கள் நிைறேவ ம்ேபா ,

நான் உனக் ப்பின் உன் ைடய

மகன்களில் ஒ வனாகிய உன் ைடய

சந்ததிைய எ ம்பச்ெசய் , அவ ைடய

ராஜ்ஜயத்ைத நிைலப்ப த் ேவன். ௧௨அவன்

எனக் ஒ ஆலயத்ைதக் கட் வான்;
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அவ ைடய சிங்காசனத்ைத என்ைறக் ம்

நிைலக்கச்ெசய்ேவன். ௧௩ நான் அவ க் ப்

பிதாவாகஇ ப்ேபன்,அவன்எனக் மகனாக

இ ப்பான்;உனக் ன்னி ந்தவைனவிட்

என் ைடய கி ைபைய நான்

விலகச்ெசய்த ேபால, அவைனவிட்

விலகச்ெசய்யாமல், ௧௪அவைனஎன் ைடய

ஆலயத்தி ம் என் ைடய ராஜ்ஜயத்தி ம்

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலக்கச்ெசய்ேவன்;

அவ ைடயசிங்காசனம்என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலெபற்ற க் ம் என் ெசால் என்றார். ௧௫

நாத்தான் இந்த எல்லாவார்த்ைதகளின்ப ம்

இந்த எல்லா தரிசனத்தின்ப ம் தா க்

ெசான்னான். ௧௬அப்ெபா தா ராஜா

உள்ேள ைழந் , ெயேகாவா ைடய

ச கத்தி ந் : ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

ேதவ ர் என்ைன இ வைரக் ம்

ெகாண் வந்ததற் நான் யார்? என் ம்பம்

எப்ப ப்பட்ட ? ௧௭ ேதவேன, இ இன் ம்

உம் ைடய பார்ைவக் சிறயதாக இ க்கிற

என் ேதவனாகிய கர்த்தராயி க்கிற ர் உம

அ யா ைடய ட்ைடக் ற த் ெவ

காலத்திற் ன் ெசான்ன ெசய்திைய ம்

ெசால் , என்ைன மகா ேமன்ைமயான

சந்ததியின் மனிதனாகப் பார்த் ர். ௧௮உம

அ யா க் உண்டா ம் ேமன்ைமையப்பற்ற ,

தா அதன்பின் உம்ேமா ெசால்வ

என்ன? ேதவ ர் உம அ யாைனஅற ர். ௧௯

ெயேகாவாேவ, உம அ யா க்காக,
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உம இ தயத்தின்ப ம், இந்தப் ெபரிய

காரியங்கைளெயல்லாம் அறயச்ெசய் ம்ப ,

இந்தப் ெபரிய காரியத்ைதெயல்லாம் ெசய் ர்.

௨0ெயேகாவாேவ, நாங்கள் எங்கள் கா களால்

ேகட்ட எல்லாவற்ற ன்ப ம் ேதவ க்

நிகரானவர் இல்ைல; உம்ைமத் தவிர ேவேற

ேதவ ம் இல்ைல. ௨௧ உம மக்களாகிய

இஸ்ரேவ க் நிகரானமக்க ம் உண்ேடா?

ேலாகத்தில் இந்த ஒேர ேதசத்ைத

ேதவனாகிய ர் உமக் மக்களாக ட் ம்ப ,

பயங்கரமான ெபரிய காரியங்களால் உமக்

கழ்ச்சிைய உண்டாக்கி, ர் எகிப்திற்

ங்கலாக்கி ட்ட உம மக்க க் ன்பாக

ேதசங்கைளத் ரத்தி, ௨௨உம மக்களாகிய

இஸ்ரேவலர்கள் என்ைறக் ம் உம மக்களாக

இ ப்பதற் அவர்கைள நிைலப்ப த்தி,

கர்த்தராகிய ர்தாேம அவர்க க்

ேதவனா ர். ௨௩ இப்ேபா ம் ெயேகாவாேவ,

ேதவ ர் அ யாைன ம் அவ ைடய

ட்ைட ம் ற த் ச் ெசான்ன வார்த்ைத

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்தி ப்பதாக; ேதவ ர்

ெசான்னப ேய ெசய்த ம். ௨௪ஆம், அ

நிைலத்தி க்க ம், இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ேசைனகளின் ெயேகாவா இஸ்ரேவ க்

ேதவன் என் ம், உம அ யானாகிய தா தின்

உமக் ன்பாக உ தியானெதன் ம்

ெசால்லப்ப வதால், உம நாமம் என்ைறக் ம்

மகிைமப்பட ங்கடவ . ௨௫ உனக்

கட் ேவன் என் என் ைடய
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ேதவனாகிய ர் உம அ யான் ெசவிேகட்க

ெவளிப்ப த்தி ர்; ஆைகயால் உமக்

ன்பாக விண்ணப்பம்ெசய்ய, உம

அ யா க் மனைதரியம் கிைடத்த . ௨௬

இப்ேபா ம் ெயேகாவாேவ, ேர ேதவன்; ர்

உம அ யாைனக் ற த் இந்த நல்ல

விேசஷத்ைதச் ெசான் ர். ௨௭ இப்ேபா ம்

உம அ யானின் என்ைறக் ம்

உமக் ன்பாக இ க் ம்ப , அைத

ஆ ர்வதித் ர்; கர்த்தராகிய ேதவ ர் அைத

ஆ ர்வதித்தப யால், அ என்ைறக் ம்

ஆ ர்வதிக்கப்பட் க் ம் என்றான்.

௧௮

இதற் ப்பின் ,தா ெப ஸ்தர்கைளத்

தாக்கி, அவர்கைளத் ேதாற்க த் , காத்

பட்டணத்ைத ம் அதின் கிராமங்கைள ம்

ெப ஸ்தர்களின் ைகயி ந்

பி த் க்ெகாண்டான். ௨ அவன்

ேமாவாபியர்கைள ம் ேதாற்க த்ததால்,

ேமாவாபியர்கள் தா திற் பணிவிைட

ெசய் அவ க் க் காணிக்ைககைளச்

ெச த்தினார்கள். ௩ ேசாபாவின் ராஜாவாகிய

ஆதாேரசர் ஐப்பிராத் நதி அ கில் தன் ைடய

இரா வத்ைத நி த்தப்ேபாகிறேபா ,

தா அவைன ம் ஆமாத்தின் அ கில்

ேதாற்க த்தான். ௪ அவ க் இ ந்த

ஆயிரம் இரதங்கைள ம் ஏழாயிரம் திைர

ரர்கைள ம் இ பதாயிரம் காலாட்கைள ம்

பி த் , இரதங்களில் இரதங்கைள

ைவத் க்ெகாண் , மற்றைவகைளெயல்லாம்
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ண் த் ப்ேபாட்டான். ௫ ேசாபாவின்

ராஜாவாகிய ஆதாேரச க் உதவிெசய்ய

தமஸ் பட்டணத்தார்களாகிய ரியர்கள்

வந்தார்கள்; தா ரியர்களில்

இ பத்திெரண்டாயிரம்ேபைர ெவட் ப்ேபாட் ,

௬ தமஸ் க்க த்த ரியாவிேல

பைடகைள ைவத்தான்; ரியர்கள்

தா க் பணிவிைடெசய் அவ க் க்

காணிக்ைககைளச் ெச த்தினார்கள்;

தா ேபான இடத்திெலல்லாம்

ெயேகாவா அவைனக் காப்பாற்றனார்.

௭ ஆதாேரசரின் ேவைலக்காரர்க க்

இ ந்த ெபான்ேகடகங்கைள தா

எ த் , அைவகைள எ சேலம ற் க்

ெகாண் வந்தான். ௮ ஆதாேரசரின்

பட்டணங்களாகிய திப்காத்தி ம்

னி ம ந் தா ெவ திரளான

ெவண்கலத்ைத ம் எ த் க்ெகாண்

வந்தான்;அதினாேலசாெலாேமான்ெவண்கலத்

ெதாட் ைய ம் ண்கைள ம் ெவண்கலப்

ெபா ட்கைள ம் உண்டாக்கினான். ௯

தா ேசாபாவின் ராஜாவாகியஆதாேரசரின்

இரா வத்ைதெயல்லாம் ேதாற்க த்த

ெசய்திைய ஆமாத்தின் ராஜாவாகிய

ேதா ேகட்டேபா , ௧0 அவன் தா

ராஜாவின் கெசய்திைய விசாரிக்க ம்,

அவன் ஆதாேரசேரா த்தம்ெசய் ,

அவைனத் ேதாற்க த்ததற்காக அவ க்

வாழ்த் தல் ெசால்ல ம், தன் ைடய
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மகனாகிய அேதாராைம ம், ெபான் ம்

ெவள்ளி ம் ெவண்கல மான எல்லாவித

ெபா ட்கைள ம், அவனிடத்திற்

அ ப்பினான்; ஆதாேரசர் ேதா வின்ேமல்

த்தம் ெசய்கிறவனாக இ ந்தான். ௧௧அந்த

ெபா ட்கைள ம், தான் ஏேதாமயர்கள்,

ேமாவாபியர்கள், அம்ேமானிய மக்கள்,

ெப ஸ்தர்கள், அமேலக்கியர்கள் என் ம்

எல்லா ேதசங்களின் ைகயி ம் வாங்கின

ெவள்ளிைய ம், ெபான்ைன ங் ட தா

ராஜா ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம் என்

ேநர்ந் ெகாண்டான். ௧௨ ெச யாவின்

மகன் அபிசாயி உப் ப்பள்ளத்தாக்கிேல

பதிெனட்டாயிரம் ஏேதாமயர்கைளத்

ேதாற்க த்தான். ௧௩ ஆைகயால் தா

ஏேதாம ேல பைடகைள ைவத்தான்;

ஏேதாமயர்கள் எல்ேலா ம் அவ க் ப்

பணிவிைடெசய்கிறவர்களானார்கள்; தா

ேபான இடங்களிெலல்லாம் ெயேகாவா

அவைனக் காப்பாற்றனார். ௧௪ தா

இஸ்ரேவைலெயல்லாம்ஆண் , தன் ைடய

மக்க க்ெகல்லாம் நியாய ம் தி ம்

ெசய்தான். ௧௫ ெச யாவின் மகன்

ேயாவாப் இரா வத்தைலவனாக இ ந்தான்;

அகி தின் மகனாகிய ேயாசபாத் மந்திரியாக

இ ந்தான். ௧௬அகி பின் மகன் சாேதாக் ம்,

அபியத்தாரின் மகன் அபிெமேலக் ம்

ஆசாரியர்களாக இ ந்தார்கள்; சவிஷா

எ த்தாளனாகஇ ந்தான். ௧௭ ேயாய்தாவின்
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மகன் ெபனாயா கிேரத்தியர்க க் ம்

பிேலத்தியர்க க் ம் தைலவனாகஇ ந்தான்;

தா தின் மகன்கள் ராஜாவிடம் ன்னணி

ஆேலாசகர்களாகஇ ந்தார்கள்.

௧௯

அதன்பின் , அம்ேமான் மக்களின்

ராஜாவாகிய நாகாஸ் இறந் , அவ ைடய

மகன்அவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான். ௨

அப்ெபா தா : ஆ னின் தகப்பனாகிய

நாகாஸ் எனக் தய ெசய்த ேபால,

நா ம் அவ ைடய மகனாகிய இவ க்

தய ெசய்ேவன்என் ெசால் ,அவ ைடய

தகப்ப க்காக அவ க் ஆ தல் ெசால்ல

வர்கைள அ ப்பினான்; தா தின்

ேவைலக்காரர்கள் ஆ க் ஆ தல்

ெசால்ல அம்ேமானியர்களின் ேதசத்திேல

வந்தேபா , ௩ அம்ேமானியர்களின்

பிர க்கள் ஆ ைனப் பார்த் :

தா ஆ தல் ெசால் கிறவர்கைள

உம்மடத்தில் அ ப்பின , உம் ைடய

தகப்ப க் மரியாைத ெகா ப்பதாக

உமக் த் ேதான் கிறேதா? ேதசத்ைத

ஆராய ம், அைதக் கவிழ்த் ப்ேபாட ம்,

உள பார்க்க ம் அல்லேவா, அவ ைடய

ேவைலக்காரர்கள் உம்மடத்தில் வந்தார்கள்

என் ெசான்னார்கள். ௪ அப்ெபா

ஆ ன்: தா தின் ேவைலக்காரர்கைளப்

பி த் , அவர்கள் தா ையச் சிைரத் ,

அவர்க ைடய ஆைடகைள இ ப் வைர

ைவத் விட் , மற்றபாதிையக் கத்தரித் ,
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அவர்கைள அ ப்பிவிட்டான். ௫ அந்த

மனிதர்கள் வ ம்ேபா , அவர்க ைடய

ெசய்தி தா க் அறவிக்கப்பட்ட ;

அப்ெபா அந்த மனிதர்கள் மக ம்

ெவட்கப்பட்டதால், அவர்க க் எதிராக

ராஜா ஆட்கைள அ ப்பி: உங்க ைடய

தா வள ம்வைர ங்கள் எரிேகாவில்

தங்கியி ந் , பின் வா ங்கள் என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௬அம்ேமான் மக்கள்

தாங்கள் தா க் அ வ ப்பானைதக்

கண்டேபா , ஆ ம் அம்ேமானியர்கள்

ெமெசாப்ெபாத்தாமயாவி ம் மாக்காேசாபா

என் ம் ரியர்களின் ேதசத்தி ம ந்

தங்க க் இரதங்க ம் திைர ரர்க ம்

க் வ ம்ப ஆயிரம் தாலந் ெவள்ளி

அ ப்பி, ௭ ப்பத்திெரண்டாயிரம்

இரதங்கைள ம், மாக்காவின் ராஜாைவ ம்,

அவ ைடய மக்கைள ம் ப்பைடயாக

அைழத்த ப்பினான்; இவர்கள்

வந் , ெமெதபா க் ன் றத்திேல

காம ட்டார்கள்; அம்ேமானியர்கள்

தங்க ைடய பட்டணங்களி ந்

க்ெகாண் த்தம்ெசய்யவந்தார்கள். ௮

அைதத் தா ேகட்டேபா , ேயாவாைப ம்

பலசா களின் இரா வம் வைத ம்

அ ப்பினான். ௯ அம்ேமானிய மக்கள்

றப்பட் வந் , பட்டணத் வாசல கில்

அணிவ த்தார்கள்; வந்த ராஜாக்கள்

தனித் ெவளியிேல ேபா க் ஆயத்தமாக
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நின்றார்கள். ௧0 த்த இரா வங்களின்

பைட தனக் ேநராக ன் ம் பின் ம்

இ ப்பைத ேயாவாப் கண் , அவன்

இஸ்ரேவ ேல ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

எல்லா இரா வங்களி ம் ஒ பங்ைகப்

பிரித்ெத த் , அைத ரியர்க க் எதிராக

நி த்தி, ௧௧ மற்ற மக்கைள அம்ேமான்

இரா வத்திற் எதிராகப் ேபா க்

ஆயத்தப்ப த்தி, தன் ைடயசேகாதரனாகிய

அபிசாயிக் ஒப் வித் , அவைன ேநாக்கி: ௧௨

என்ைனவிட ரியர்கள் பலங்ெகாண்டால்

எனக் த் ைணநில்; உன்ைனவிடஅம்ேமான்

இரா வத்தினர்கள்பலங்ெகாண்டால் நான்

உனக் த் ைண நிற்ேபன். ௧௩ைதரியமாக

இ ; நாம் நம் ைடயமக்க க்காக ம், நம

ேதவ ைடய பட்டணங்க க்காக ம்

நம் ைடய ெபலத்ைதக் காட் ேவாம்;

ெயேகாவா தம பார்ைவக் நலமானைதச்

ெசய்வாராக என்றான். ௧௪ பின் ேயாவா ம்

அவேனா ந்த மக்க ம் ரியர்கேளா

த்தம்ெசய்ய ெந ங்கினார்கள்; அவர்கள்

அவ க் ன்பாக தப்பிேயா னார்கள். ௧௫

ரியர்கள் தப்பிேயா வைத அம்ேமான்

இரா வத்தினர்கள் கண்டேபா ,

அவர்க ம் அவ ைடய சேகாதரனாகிய

அபிசாயிக் ன்பாக தப்பிேயா ப்

பட்டணத்திற் ள் ைழந்தார்கள்;

ேயாவாப் தி ம்ப எ சேலம ற் வந்தான்.

௧௬ தாங்கள் இஸ்ரேவ க் ன்பாக



1 நாளாகமம் 1746

ேதாற்க க்கப்பட்டைதக் கண்டேபா ,

அவர்கள் நதிக் ம கைரயில் ரியர்கைள

வரவைழத்தார்கள்; ஆதாேரசரின்

பைடத்தைலவனாகிய ேசாப்பாக் அவர்க க்

ன்னாேல நடந் ேபானான். ௧௭ அ

தா க் அறவிக்கப்பட்டேபா , அவன்

இஸ்ரேவைலெயல்லாம் ட் க்ெகாண் ,

ேயார்தாைனக்கடந் ,அவர்க க் அ கில்

வந்தேபா , அவர்க க் எதிராக

இரா வங்கைள நி த்தினான்; தா

ரியர்க க் எதிராக இரா வங்கைளப்

ேபா க் ஆயத்தப்ப த்தினபின்

அவேனா த்தம்ெசய்தார்கள். ௧௮

ரியர்கள் இஸ்ரேவ க் ன்பாக

தப்பி ஓ னார்கள்; தா ரியர்களில்

ஏழாயிரம் இரதங்களின் மனிதர்கைள ம்,

நாற்பதாயிரம் காலாட்கைள ம் ெகான் ,

பைடத்தைலவனாகிய ேசாப்பாக்ைக ம்

ெகான்றான். ௧௯ தாங்கள் இஸ்ரேவ க்

ன்பாக ேதாற்க க்கப்பட்டைத

ஆதாேரச க் ப் பணிவிைடெசய்கிற எல்லா

ராஜாக்க ம் கண்டேபா , அவர்கள்

தா ேதா சமாதானம்ெசய் , அவ க் ப்

பணிவிைட ெசய்தார்கள்; அதன்பின்

அம்ேமான் மக்க க் உதவிெசய்ய ரியர்கள்

மனம ல்லாதி ந்தார்கள்.

௨0

அ த்தவ டம், ராஜாக்கள் த்தத்திற் ப்

றப்ப ம் காலம் வந்தேபா , ேயாவாப்

இரா வபலத்ைதக் ட் க்ெகாண் ேபாய்,
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அம்ேமானியர்களின் ேதசத்ைத அழ த்

ரப்பா க் வந் அைத ற் ைகயிட்டான்;

தா ேதா எ சேலம ல் இ ந் விட்டான்;

ேயாவாப் ரப்பாைவத் தாக்கி அைதத்

ேதாற்க த்தான். ௨ தா வந் , அவர்கள்

ராஜா ைடய தைலயின்ேமல் இ ந்த

கி டத்ைத எ த் க்ெகாண்டான்; அ

ஒ தாலந் எைட ள்ள ெபான் ம்

இரத்தினங்கள் பதித்த மாக ம் இ ந்த ;

அ தா தின் தைலயில் ைவக்கப்பட்ட ;

பட்டணத்தி ந் ஏராளமான ெகாள்ைளப்

ெபா ட்கைள ம் ெகாண் ேபானான்.

௩ பின் அதி ந்த மக்கைள அவன்

ெவளிேய ெகாண் ேபாய், அவர்கைள

வாள்க ம், கடப்பாைரக ம், ேகாடரிக ம்

ெசய்கிற பணியில் பலவந்தமாக

உட்ப த்தி; இப்ப அம்ேமானிய மக்களின்

பட்டணங்க க்ெகல்லாம் தா ெசய் ,

எல்லா மக்கேளா எ சேலம ற் த்

தி ம்பினான். ௪ அதற் ப்பின் ேகேசரிேல

ெப ஸ்தர்கேளா த்தம் உண்டாயிற் ;

அப்ெபா ஊசாத்தியனாகிய சிப்ெபக்காய்

இராட்சத சந்ததியர்களில் ஒ வனான

சிப்பாயி என்பவைனக் ெகான்றான்;

அதினால் அவர்கள் அடக்கப்பட்டார்கள்.

௫ தி ம்பப் ெப ஸ்தர்கேளா த்தம்

உண்டாகிறேபா , யா ரின் மகனாகிய

எல்க்கானான் காத் ரானாகிய ேகா யாத்தின்

சேகாதரனான லாேகமையக் ெகான்றான்;
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அவ ைடய ஈட் க் தாங் ெநய்கிறவர்களின்

பைடமரம் அள ெபரிதாக இ ந்த . ௬

ம ப ம்ஒ த்தம் காத்திேல நடந்தேபா ,

அங்ேக உயரமான ஒ மனிதன் இ ந்தான்;

அவ க் ஆ ஆ விரலாக இ பத் நான்

விரல்கள் இ ந்த , அவ ம் இராட்சத

சந்ததியாக இ ந் , ௭இஸ்ரேவைல சபித்தான்;

தா தின் சேகாதரனாகிய சிேமயாவின் மகன்

ேயானத்தான் அவைனக் ெகான்றான். ௮

காத் ரி ந்த இராட்சத க் ப் பிறந்த

இவர்கள் தா தின் ைகயினா ம் அவ ைடய

ரர்களின்ைகயினா ம் இறந்தார்கள்.

௨௧

சாத்தான் இஸ்ரேவ க் விேராதமாக

எ ம்பி, இஸ்ரேவைலக் கணக்ெக க்க

தா ைதத் ண் விட்ட . ௨

அப்ப ேய தா ேயாவாைப ம்,

பைடத்தளபதிகைள ம் ேநாக்கி: ங்கள்

ேபாய், ெபெயர்ெசபா வங்கி தாண்வைர

இ க்கிற இஸ்ரேவைல எண்ணி,

அவர்களின் எண்ணிக்ைகைய நான்

அற ம்ப என்னிடத்தில் ெகாண்

வா ங்கள் என்றான். ௩ அப்ெபா

ேயாவாப்: ெயேகாவா ைடயமக்கள் இப்ேபா

இ க்கிறைதவிட மடங்காக அவர்

ெப கச்ெசய்வாராக;ஆனா ம் ராஜாவாகிய

என் ைடய ஆண்டவேன, அவர்கள்

எல்ேலா ம் என் ைடய ஆண்டவ க்

பணிவிைட ெசய்வதில்ைலயா? என் ைடய

ஆண்டவன்இைதஏன்விசாரிக்கேவண் ம்?
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இஸ்ரேவ ன்ேமல் ற்ற ண்டாக இ

எதற்காக நடக்கேவண் ம் என்றான். ௪

ேயாவாப் அப்ப ச் ெசால் ம், ராஜாவின்

வார்த்ைத ேமேலாங்கியதால், ேயாவாப்

றப்பட் , இஸ்ரேவல் எங் ம் ற்ற த்திரிந்

எ சேலம ற் வந் , ௫ ேபார் ரர்கைளக்

கணக்ெக த் , எண்ணிக்ைகைய

தா திடம் ெகா த்தான்; இஸ்ரேவெலங் ம்

பட்டயம் எ க்கத்தக்கவர்கள் பதிெனா

லட்சம்ேபர்க ம், தாவில் பட்டயம்

எ க்கத்தக்கவர்கள் நான் லட்சத்

எ பதாயிரம்ேபர்க ம் இ ந்தார்கள். ௬

ஆனா ம் ராஜாவின்வார்த்ைத ேயாவா க்

அ வ ப்பாக இ ந்ததால், ேலவி

ெபன்ய ன் ேகாத்திரங்களில் உள்ளவர்கைள

அவர்க ைடய கணக்ெக ப்பிற் ள்

வராதப எண்ணாமற்ேபானான். ௭ இந்தக்

காரியம் ேதவ ைடய பார்ைவக்

ஆகாததானப யால் அவர் இஸ்ரேவைலத்

தண் த்தார். ௮தா ேதவைனேநாக்கி: நான்

இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ததால் மக ம்

பாவஞ்ெசய்ேதன்; இப்ேபா ம் உம் ைடய

அ ேயனின்அக்கிரமத்ைத க்கிவி ம்; ெபரிய

ட்டாள்தனமாக ெசய்ேதன் என்றான்.

௯ அப்ெபா ெயேகாவா, தா தின்

ர்க்கதரிசியாகிய காத் டேன ேபசி, ௧0

தா திடம் ேபாய்: ன் காரியங்கைள

உனக் ன்பாகைவக்கிேறன்; அைவகளில்

ஒ காரியத்ைதத் ெதரிந் ெகாள்; அைத நான்
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உனக் ச் ெசய்ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧௧

அப்ப ேய காத் தா திடம் வந் , அவைன

ேநாக்கி: ௧௨ ன் வ டத் ப் பஞ்சேமா?

அல்ல உன் ைடய எதிரியின் பட்டயம்

உன்ைனப் பின்ெதாடர உன் ைடய

எதிரிக க் ன்பாக ஓ ப்ேபாகச் ெசய் ம்

ன் மாதத் ரத் தேலா? அல்ல

ன் நாட்கள் ெயேகாவா ைடய தன்

இஸ்ரேவ ைடய எல்ைலெயங் ம்

அழ உண்டா ம்ப ேதசத்தில் நிற் ம்

ெயேகாவா ைடய பட்டயமாகிய ெகாள்ைள

ேநாேயா? இைவகளில் ஒன்ைறத்

ெதரிந் ெகாள் என் ெயேகாவா ெசால்கிறார்.

இப்ேபா ம் என்ைனஅ ப்பினவ க் நான்

என்ன பதில் ெகாண் ேபாகேவண் ம்

என்பைத ேயாசித் ப்பா ம் என்றான். ௧௩

அப்ெபா தா காத்ைத ேநாக்கி: ெகா ய

பிரச்சைனயில் அகப்பட் க்கிேறன்;

இப்ேபா நான் ெயேகாவா ைடயைகயிேல

வி ேவனாக; அவ ைடய இரக்கங்கள்

மகப்ெபரிய ; மனிதர்கள் ைகயிேல

விழாமல் இ ப்ேபனாக என்றான். ௧௪

ஆைகயால் ெயேகாவா இஸ்ரேவ ேல

ெகாள்ைள ேநாையவரச்ெசய்தார்; அதினால்

இஸ்ரேவ ல்எ பதாயிரம்ேபர்இறந்தார்கள்.

௧௫ எ சேலைம ம் அழ க்க ேதவன் ஒ

தைன அ ப்பினார்; ஆனா ம் அவன்

அழ க் ம்ேபா ெயேகாவா பார்த் ,
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அந்தத் ங் க் மனேவதைனயைடந் ,

அழ க்கிற தைன ேநாக்கி: ேபா ம்;

இப்ேபா உன் ைகைய நி த் என்றார்;

ெயேகாவா ைடய தன் எ சியனாகிய

ஒர்னானின் ேபார க்கிற களத்திற் அ கில்

நின்றான். ௧௬தா தன் ைடயகண்கைள

ஏெற த் , ம க் ம் வானத்திற் ம் ந ேவ

நிற்கிற ெயேகாவா ைடய தன் உ வின

பட்டயத்ைதத் தன் ைடயைகயில் பி த் ,

அைத எ சேலம ன்ேமல் ட் யி க்கக்

கண்டான்; அப்ெபா தா ம் ப்பர்க ம்

சாக்ைகப் ேபார்த் க்ெகாண் கங் ப் ற

வி ந்தார்கள். ௧௭தா ேதவைனேநாக்கி:

மக்கைள எண்ணச்ெசான்னவன் நான்

அல்லேவா? நான்தான் பாவம் ெசய்ேதன்;

ங் நடக்கச்ெசய்ேதன்; இந்த ஆ கள்

என்ன ெசய்த ? என் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, தண் க் ம்ப உம் ைடயகரம்

உம் ைடயமக்க க் விேராதமாகஇராமல்,

எனக் ம் என் ைடய தகப்பன் ட் ற் ம்

விேராதமாக இ ப்பதாக என்றான். ௧௮

அப்ெபா எ சியனாகிய ஒர்னானின்

ேபார க்கிற களத்திேல ெயேகாவா க் ஒ

ப டத்ைத உண்டாக் ம்ப , தா

அங்ேக ேபாகேவண் ெமன் தா க் ச்

ெசால் என் ெயேகாவா ைடய தன்

காத் க் க் கட்டைளயிட்டான். ௧௯அப்ப ேய

தா ெயேகாவாவின் நாமத்திேல காத்

ெசான்ன வார்த்ைதயின்ப ேபானான். ௨0



1 நாளாகமம் 1752

ஒர்னான் தி ம்பிப் பார்த்தான்; அவ ம்

அவேனா க்கிற அவ ைடய நான்

மகன்க ம் அந்த ேதவ தைனக் கண்

ஒளிந் ெகாண்டார்கள்; ஒர்னாேனா

ேபார த் க்ெகாண் ந்தான். ௨௧ தா

ஒர்னானிடம் வந்தேபா , ஒர்னான்

கவனித் தா ைதப் பார்த் , அவ ைடய

களத்தி ந் றப்பட் வந் , தைரவைர

னிந் தா ைத வணங்கினான். ௨௨

அப்ெபா தா ஒர்னாைன ேநாக்கி:

இந்தக் களத்தின் நிலத்திேல நான்

ெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைதக் கட் ம்ப

அைதஎனக் க் ெகா ; வாைதமக்கைளவிட்

நி த்தப்பட, எனக் அைதஉரியவிைலக் க்

ெகா என்றான். ௨௩ஒர்னான் தா ைத ேநாக்கி:

ராஜாவாகிய என் ைடயஆண்டவன்அைத

வாங்கிக் ெகாண் , தம் ைடய பார்ைவக்

நலமானப ெசய்வாராக; இேதா, சர்வாங்க

தகனங்க க் மா க ம், விற க் ப்

ேபார க்கிற உ ைளக ம், உண ப க் க்

ேகா ைம ம் ஆகிய யாைவ ம்

ெகா க்கிேறன் என்றான். ௨௪அதற் தா

ராஜா ஒர்னாைன ேநாக்கி: அப்ப யல்ல, நான்

உன் ைடயைத இலவசமாக வாங்கி,

ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்க தகனத்ைதப்

ப யிடாமல், அைத உரிய விைலக்

வாங் ேவன் என் ெசால் , ௨௫தா அந்த

நிலத்திற் அ ேசக்கல் எைட ள்ள

ெபான்ைன ஒர்னா க் க் ெகா த் , ௨௬
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அங்ேக ெயேகாவா க் ஒ ப டத்ைதக்

கட் , சர்வாங்க தகனப கைள ம் சமாதான

ப கைள ம் ெச த்தி, ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய்தான்;

அப்ெபா அவர் வானத்தி ந்

சர்வாங்க தகனப டத்தின்ேமல்

இறங்கின அக்கினியினால் அவ க்

ம உத்திர ெகா த்த மல்லாமல், ௨௭

ேதவ தன் தன் ைடய பட்டயத்ைத

உைறயிேல தி ம்பப் ேபாடேவண் ம் என்

ெயேகாவா அவ க் ச் ெசான்னார். ௨௮

எ சியனாகிய ஒர்னானின் களத்திேல

ெயேகாவா தனக் பதில் ெசான்னைத

தா அந்த காலத்திேல கண் அங்ேகேய

ப யிட்டான். ௨௯ ேமாேச வனாந்திரத்தில்

உண்டாக்கின ெயேகாவா தங் மட ம்

சர்வாங்க தகனப ட ம் அக்காலத்திேல

கிபிேயானின் ேமட் ல் இ ந்த . ௩0 தா

ெயேகாவா ைடய தனின் பட்டயத்திற் ப்

பயந்தி ந்தப யால்,அவன்ேதவசந்நிதியில்

ேபாய் விசாரிக்க யாம ந்த .

௨௨

அப்ெபா தா : ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ஆலயம் இ க் ம்

இடம் இ ேவ; இஸ்ரேவல் ப யி ம்

சர்வாங்க தகனப டம் இ க் ம் இட ம்

இ ேவ என்றான். ௨ பின் தா

இஸ்ரேவல் ேதசத்தி க்கிற அந்நிய

ேதசத்தார்கைளக் வரச்ெசய் ,

ேதவ ைடய ஆலயத்ைதக் கட் வதற்கான
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கற்கைள ெவட் ப் பயன்ப த் ம்

ெகாத்தனார்கைள ஏற்ப த்தினான். ௩

தா வாசல்களின் கத க க்

ேவண் ய ஆணிக க் ம் ல்க க் ம்

அதிகமான இ ம்ைப ம், எைடேபாட

யாத ஏராளமான ெவண்கலத்ைத ம், ௪

எண்ண யாதஅள ேக மரங்கைள ம்

சம்பாதித்தான்; ேதானியர்க ம்,

ரியர்க ம் தா க் அதிகமான

ேக மரங்கைளக் ெகாண் வந்தார்கள். ௫

தா : என் ைடயமகனாகிய சாெலாேமான்

வா ப ம் இைளஞ மாக இ க்கிறான்;

ெயேகாவா க் க் கட்டப்ப ம் ஆலயம் சகல

ேதசங்களி ம் க ம் மகிைம ம்உைடயதாக

விளங் ம்ப மகப்ெபரியதாயி க்க ேவண் ம்;

ஆைகயால் அதற்காக ேவண் யைவகைள

இப்ெபா ேத ேசம க்க ெசய்யேவண் ம்

என் ெசால் , தா தன் ைடய

மரணத்திற் ன்ேன அதிகமாக ஆயத்தம்

ெசய் ைவத்தான். ௬ அவன் தன் ைடய

மகனாகிய சாெலாேமாைன அைழத் ,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஆலயத்ைதக் கட் வதற்காக அவ க் க்

கட்டைளெகா த் , ௭ சாெலாேமாைனேநாக்கி:

என் ைடய மகேன, நான் என் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் நாமத்திற்

ஒ ஆலயத்ைதக் கட்ட என் ைடய

இ தயத்தில் நிைனத்தி ந்ேதன். ௮ஆனா ம்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்
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உண்டாகி: அதிகமான இரத்தத்ைதச்

சிந்தி, ெபரிய த்தங்கைளச் ெசய்தாய்;

என் ைடய நாமத்திற் ஆலயத்ைதக்

கட்டேவண்டாம்; எனக் ன்பாக ம தியான

இரத்தத்ைதத் தைரயிேல சிந்தச்ெசய்தாய். ௯

இேதா, உனக் ப் பிறக்கப்ேபாகிற மகன்

அைமதி ள்ளஆண்மகனாக இ ப்பான்; ற்ற

இ க் ம்அவ ைடயஎதிரிகைளெயல்லாம்

விலக்கி அவைன அமர்ந்தி க்கச்

ெசய்ேவன்; ஆைகயால் அவ ைடய

ெபயர் சாெலாேமான் என்னப்ப ம்;

அவ ைடய நாட்களில் இஸ்ரேவ ன்ேமல்

சமாதானத்ைத ம் அைமதிைய ம்

ெகா ப்ேபன். ௧0 அவன் என் ைடய

நாமத்திற் ஆலயத்ைதக் கட் வான்;அவன்

எனக் மகனாகஇ ப்பான், நான்அவ க்

தகப்பனாக இ ப்ேபன்; இஸ்ரேவைல

ஆ ம் அவ ைடய ராஜாங்கத்தின்

சிங்காசனத்ைத என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலப்ப த் ேவன்என்றார். ௧௧இப்ேபா ம்

என் ைடய மகேன, பாக்கியவானாக

இ ந் , ெயேகாவா உன்ைனக் ற த் ச்

ெசான்னப ேய உன் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின்ஆலயத்ைதக் கட் ம்ப , அவர்

உன் டேன இ ப்பாராக. ௧௨ ெயேகாவா

உனக் ஞானத்ைத ம் உணர்ைவ ம்

ெகா த் , உன் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் நியாயப்பிரமாணத்ைதக்

ைகக்ெகாண் , இஸ்ரேவைல ஆ ம்ப
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உனக் க் கட்டைளயி வாராக. ௧௩ெயேகாவா

இஸ்ரேவ க்காக ேமாேசக் க் கற்பித்த

கட்டைளகைள ம் சட்டங்கைள ம்ெசய்ய

கவனமாக இ ந்தால் பாக்கியவானாக

இ ப்பாய்; பலங்ெகாண் ைதரியமாக இ ,

பயப்படாம ம் கலங்காம ம் இ . ௧௪

இேதா, நான் என் ைடய சி ைமயிேல

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற்காக ஒ லட்சம்

தாலந் ெபான்ைன ம், பத் லட்சம்

தாலந் ெவள்ளிைய ம், எைடேபாட

யாத அதிகமான ெவண்கலத்ைத ம்

இ ம்ைப ம் ேசம த் ம், மரங்கைள ம்

கற்கைள ம் ேசம த் ம் ைவத்ேதன்; இன் ம்

அைவக க் அதிகமாகஆயத்தம் ெசய்வாய்.

௧௫ ேவைலெசய்யத்தக்க திரளானசிற்பிக ம்,

தச்சர்க ம், ெகாத்தனார்க ம், எந்த

ேவைலயி ம் திறைமவாய்ந்தவர்க ம்

உன்ேனா இ க்கிறார்கள். ௧௬ ெபான் க் ம்,

ெவள்ளிக் ம், ெவண்கலத்திற் ம், இ ம் க் ம்

கணக்கில்ைல; எ ந் காரியத்ைத நடத் ;

ெயேகாவா உன்ேனா இ ப்பாராக என்றான்.

௧௭தன் ைடயமகனாகிய சாெலாேமா க்

உதவிெசய்ய, தா இஸ்ரேவ ன் பிர க்கள்

அைனவ க் ம் கற்பித் ச் ெசான்ன : ௧௮

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்கேளா

இ ந் நான் திைசயி ம் உங்க க்

இைளப்பா தைலத் தந்தார் அல்லவா?

ேதசத்தின் கைள என் ைடய ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; ெயேகாவா க்
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ன்பாக ம், அவ ைடய மக்க க்

ன்பாக ம், ேதசம் ழ்ப்பட் க்கிற . ௧௯

இப்ேபா ம் ங்கள்உங்கள்இ தயத்ைத ம்,

உங்கள்ஆத் மாைவ ம், உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேத வதற் ேநராக்கி,

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ைய ம், ேதவ ைடய பரி த்தப்

பணிெபா ட்கைள ம், ெயேகாவா ைடய

நாமத்திற் க் கட்டப்ப ம்அந்தஆலயத்திற் ள்

ெகாண் ேபா ம்ப , ங்கள் எ ந் ,

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் பரி த்த

இடத்ைதக் கட் ங்கள் என்றான்.

௨௩

தா வய ெசன்றவ ம் ரண

வய ள்ளவ மானேபா , தன் ைடய

மகனாகிய சாெலாேமாைனஇஸ்ரேவ ன்ேமல்

ராஜாவாக்கினான். ௨இஸ்ரேவ ன் எல்லாப்

பிர க்கைள ம், ஆசாரியர்கைள ம்,

ேலவியர்கைள ம் வ ம்ப ச் ெசய்தான். ௩

அப்ெபா ப்ப வய தல் அதற்

ேமற்பட்ட ேலவியர்கள் ெபயர்ெபயராக

எண்ணப்பட்டார்கள்; தைலதைலயாக

எண்ணப்பட்ட அவர்க ைடய

எண்ணிக்ைக ப்பத்ெதட்டாயிரம். ௪

அவர்களில் இ பத் நான்காயிரம்ேபர்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் ேவைலைய

விசாரிக்கிறவர்க ம், ஆறாயிரம்ேபர்

தைலவர்க ம் அ வலர்க ம் என் ம், ௫

நான்காயிரம்ேபர் வாசல் காக்கிறவர்களாக

இ க்கேவண் ம் என் ம், தி ெசய்வற்
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தான் ெசய் ைவத்த தவாத்தியங்களால்

நான்காயிரம்ேபர் ெயேகாவாைவ

திக்கிறவர்களாகஇ க்கேவண் ம் என் ம்

தா ெசால் , ௬ அவர்கைள ேலவியின்

மகன்களாகிய ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி

என்பவர்க ைடய க்களின்ப பிரித்தான்.

௭ ெகர்ேசானியர்களில், லாதா ம், ேம ம்

இ ந்தார்கள். ௮ லாதானின் மகன்கள்

ெயகிேயல், ேசத்தாம், ேயாேவல் என் ம்

ன் ேபர்; இவர்களில் ந்தினவன்

தைலவனாக இ ந்தான். ௯ ேமயின் மகன்கள்

ெசேலாம த்,ஆசிேயல்,ஆரான் என் ம் ன்

ேபர்; இவர்கள் லாதான் வம்சத்தார்களின்

தைலவர்களாக இறந்தார்கள். ௧0யாகாத், னா,

எ ஷ், ெப யா என் ம் நான் ேபர்க ம்

ேமயின் மகன்களாக இ ந்தார்கள். ௧௧

யாகாத் தைலவனாக இ ந்தான்; னா

இரண்டாம் மகனாகஇ ந்தான்; எ ஷ க் ம்

ெப யா க் ம் அேநகம் மகன்கள்

இல்லாததால், அவர்கள் தகப்பன்மார்களின்

ம்பத்தார்களில் ஒேர வம்சமாக

எண்ணப்பட்டார்கள். ௧௨ ேகாகாத்தின்

மகன்கள் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான்,

ஊசிேயல் என் ம் நான் ேபர். ௧௩அம்ராம ன்

மகன்கள் ஆேரான், ேமாேச என்பவர்கள்;

ஆேரா ம் அவ ைடய மகன்க ம்

பரி த்தத்திற் ப் பரி த்தமான இடத்ைத

என்ெறன்ைறக் ம் பரி த்தமாகக் காக்க ம்,

என்ைறக் ம் ெயேகாவா க் ன்பாக
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பங்காட்ட ம், அவ க் ஆராதைன

ெசய்ய ம், அவர் நாமத்திேல ஆ ர்வாதம்

ெகா க்க ம் பிரித் ைவக்கப்பட்டார்கள். ௧௪

ேதவ ைடய மனிதனாகிய ேமாேசயின்

மகன்கேளா, ேலவிேகாத்திரத்தார்க க் ள்

எண்ணப்பட்டார்கள். ௧௫ ேமாேசயின்

மகன்கள் ெகர்ேசாம் எ ேயசர் என்பவர்கள்.

௧௬ ெகர்ேசாம ன் மகன்களில் ெச ேவல்

தைலவனாகஇ ந்தான். ௧௭எ ேயச ைடய

மகன்களில் ெரகபியா என் ம்அவ ைடய

மகன் தைலவனாக இ ந்தான்; எ ேயச க்

ேவேற மகன்கள் இல்ைல; ெரகபியாவின்

மகன்கள் அேநகராக இ ந்தார்கள். ௧௮

இத்ேசயாரின் மகன்களில் ெசேலாம த்

தைலவனாக இ ந்தான். ௧௯ எப்ேரானின்

மகன்களில் எரியா என்பவன் தைலவனாக

இ ந்தான்; இரண்டாவ அமரியா, ன்றாவ

யாகாசிேயல், நான்காவ எக்காமயாம். ௨0

ஊசிேய ன் மகன்களில் கா என்பவன்

தைலவனாக இ ந்தான்; இரண்டாவ

இஷயா. ௨௧ ெமராரியின் மகன்கள் மேக ,

சி என்பவர்கள்; மேக யின் மகன்கள்

எெலயாசார், ஸ் என்பவர்கள். ௨௨எெலயாசார்

மரணமைடகிறேபா , அவ க் மகள்கேள

அன்ற மகன்கள் இல்ைல; சின் மகன்களாகிய

இவர்க ைடய சேகாதரர்கள் இவர்கைளத்

தி மணம் ெசய்தார்கள். ௨௩ சியின்

மகன்கள் மக , ஏேதர், எேரேமாத் என் ம்

ன் ேபர். ௨௪ தங்கள் பிதாக ைடய
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ம்பங்களின்ப , தகப்பன்மார்களில்

தைலவனாக இ ந்த ேலவி சந்ததிகளின்ப

ெபயர்ெபயராக ற க்கப்பட்டப ,

தைலதைலயாக எண்ணப்பட்ட இ ப

வய தல்அதற் ேமற்பட்டஇவர்க ைடய

சந்ததியார்கள் ெயேகாவா ைடயஆலயத் ப்

பணிவிைடையச் ெசய்தார்கள். ௨௫

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா தம

மக்கைள இைளப்பாறயி க்கச்ெசய்தார்;

அவர் என்ெறன்ைறக் ம் எ சேலம ல்

தங் வார் என் ம், ௨௬ இனி ேலவியர்கள்

தங் மடத்ைதயாவ அதின் ஊழயத்தில்

அதின் பணிெபா ட்களில் எைதயாவ

மக்கத் ேதைவயில்ைலஎன் ம், ௨௭தா

அவர்கைளக் ற த் ச் ெசான்ன கைடசி

வார்த்ைதகளின்ப ேய, ேலவி மகன்களில்

எண்ணிக்ைகக் உட்பட்டவர்கள் இ ப

வய தல் அதற் ேமற்பட்டவர்களாக

இ ந்தார்கள். ௨௮அவர்கள் ஆேரா ைடய

மகன்களின் ழ் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் ஊழயமாக நின் ,

பிராகாரங்கைள ம்,அைறகைள ம், எல்லா

பரி த்த பணிெபா ட்களின் த்திகரிப்ைப ம்,

ேதவ ைடய ஆலயத்தின் ஆராதைனயின்

ேவைலைய ம் விசாரிப்ப ம், ௨௯ ச கத்

அப்பங்கைள ம், உண ப க் ெமல் ய

மாைவ ம், ளிப்பில்லாதஅதிரசங்கைள ம்,

சட் களிேல ெசய்கிறைத ம் கிறைத ம்,

திட்டமான எல்லா எைடைய ம்
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அளைவ ம் விசாரிப்ப ம், ௩0 நாள்ேதா ம்

காைலயி ம் மாைலயி ம் ெயேகாவாைவப்

ேபாற்ற த் தித் , ஓய் நாட்களி ம்,

அமாவாைசகளி ம், பண் ைககளி ம்,

ெயேகாவா க் சர்வாங்க தகனப கள்

ெச த்தப்ப கிற எல்லா ேவைளகளி ம், ௩௧

எண்ணிக்ைகக் உள்ளான அவர்கள்

தங்க க் நியம க்கப்பட்டப ேய,

எப்ெபா ம் அதின்ப ெசய்ய,

ெயேகாவா க் ன்பாக நிற்ப ம், ௩௨

ஆசரிப் க் டாரத்தின் காவைல ம் பரி த்த

இடத்தின் காவைல ம் தங்க ைடய

சேகாதரர்களாகியஆேரா ைடயமகன்களின்

காவைல ம் காப்ப ம், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் பணிவிைடையச் ெசய்வ ம்,

அவர்கள் ேவைலயாகஇ ந்த .

௨௪

ஆேரான் சந்ததிகளின் பிரி களாவன:

ஆேரானின் மகன்கள் நாதாப், அபி ,

எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள். ௨

நாதா ம், அபி ம் மகன்கள் இல்லாமல்

தங்க ைடயதகப்ப க் ன்ேனஇறந்ததால்

எெலயாசா ம் இத்தாமா ம் ஆசாரியஊழயம்

ெசய்தார்கள். ௩தா சாேதாக்ைகக்ெகாண்

எெலயாசாரின் சந்ததிகைள ம்,

அகிெமேலக்ைகக்ெகாண் இத்தாமாரின்

சந்ததிகைள ம் அவர்கள் ெசய்யேவண் ய

ஊழயத்திற் ைறப்ப அவர்கைளப்

பிரித்தான். ௪அவர்கைளப் பிரிக்கிறேபா ,

இத்தாமாரின் சந்ததிகைளவிடஎெலயாசாரின்
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சந்ததிக க் ள்ேள தைலவர்கள்

அதிகமானேபர் இ ந்ததால், எெலயாசாரின்

மகன்களில் பதினா ேபர் தங்க ைடய

பிதாக்க ைடய ம்பத்திற் ம்,

இத்தாமாரின் மகன்களில் எட் ேபர் தங்கள்

பிதாக்க ைடய ம்பத்திற் ம்

தைலவர்களாக ைவக்கப்பட்டார்கள். ௫

எெலயாசாரின் சந்ததியாரி ம் இத்தாமாரின்

சந்ததியாரி ம், பரி த்த இடத்திற் ம்,

ேதவ க் அ த்த காரியங்களில் பிர க்களாக

இ க் ம்ப , இவர்க க் ம் அவர்க க் ம்

வித்தியாசம்ெசய்யாமல் ட் ப்ேபாட்

அவர்கைளப்பிரித்தார்கள். ௬ ேலவியர்களில்

எ த்தாளனாகிய ெசமாயா என் ம்

ெநதெனேய ன் மகன், ராஜா க் ம்,

பிர க்க க் ம், ஆசாரியனாகிய

சாேதாக் க் ம், அபியத்தாரின் மகனாகிய

அகிெமேலக் க் ம், ஆசாரியர்க ம்

ேலவியர்க மான ம்பத்தார்களின்

தைலவர்க க் ன்பாக அவர்கள்

ெபயர்கைள எ தினான்; ஒ ம்பத்தின்

ட் எெலயாசாரின் சந்ததிக் வி ந்த ;

பின் அப்ப ேய இத்தாமா க் ம் வி ந்த . ௭

தலாவ ட் ேயாயா பிற் ம்,

இரண்டாவ ெயதாயாவிற் ம், ௮

ன்றாவ ஆரிம ற் ம், நான்காவ

ெசேயா ம ற் ம், ௯ஐந்தாவ மல்கியாவிற் ம்,

ஆறாவ மயா னிற் ம், ௧0 ஏழாவ

அக்ேகாத்சிற் ம், எட்டாவ அபியாவிற் ம்,
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௧௧ஒன்பதாவ ெய வாவிற் ம், பத்தாவ

ெசக்கனியாவிற் ம், ௧௨ பதிேனாராவ

எ யாசிபிற் ம், பன்னிெரண்டாவ

யாக் ம ற் ம், ௧௩ பதின் ன்றாவ

உப்பாவிற் ம், பதினான்காவ

எெசெபயாபிற் ம், ௧௪ பதிைனந்தாவ

பில்காவிற் ம், பதினாறாவ இம்ேமரிற் ம்,

௧௫பதிேனழாவ ஏ ரிற் ம், பதிெனட்டாவ

அப்ேசசிற் ம், ௧௬ பத்ெதான்பதாவ

ெபத்தகியாவிற் ம், இ பதாவ

எெகெசக்கிேய ற் ம், ௧௭இ பத்ேதாராவ

யாகினிற் ம், இ பத்திரண்டாவ

கா ேவ ற் ம், ௧௮ இ பத் ன்றாவ

ெதலாயாவிற் ம், இ பத் நான்காவ

மாசியாவிற் ம் வி ந்த . ௧௯இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவர்க ைடய

தகப்பனாகியஆேரா க் க் கற்பித்தப ேய,

அவர்கள் அவ ைடய கட்டைளயின்ப ,

தங்கள் ெசயல் ைற வரிைசகளில்

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் ள் ைழ ம்

அவர்க ைடய ஊழயத்திற்காகச்

ெசய்யப்பட்ட வ ப் கள் இைவகேள. ௨0

ேலவியின் மற்ற சந்ததிக க் ள்ேளஇ க்கிற

அம்ராம ன் சந்ததியில் பேவ ம், பேவ ன்

சந்ததியில் எேகதியா ம், ௨௧ ெரகபியாவின்

சந்ததியில் த்தவனாகிய இஷயா ம்,

௨௨ இத்சாரியர்களில் ெசெலேமாத் ம்,

ெசெலேமாத்தின் சந்ததியில் யாகாத் ம், ௨௩

எப்ேரானின் சந்ததியில் த்தவனாகிய
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எரியா ம், இரண்டாம் மகனாகியஅமரியா ம்,

ன்றாம் மகனாகிய யாகாசிேய ம், நான்காம்

மகனாகிய எக்காமயா ம், ௨௪ஊசிேய ன்

சந்ததியில் கா ம், காவின் சந்ததியில்

சா ம், ௨௫ காவின் சேகாதரனாகிய

இஷயா ம், இஷயாவின் மகன்களில்

சகரியா ம், ௨௬ ெமராரியின் சந்ததியில்

மேக , சி என்பவர்க ம், யாசியாவின்

சந்ததியில் ேபேனா ம், ௨௭ ெமராரியின்

சந்ததியில் யாசியாவின் சந்ததியில் ேபேனா,

ேசாகாம், சக் ர், இப்ரி என்பவர்க ம், ௨௮

மேக யின் சந்ததியில் மகன்களில்லாத

எெலயாசா ம், ௨௯ சின் சந்ததியில்

ெயராம ேய ம், ௩0 சியின் சந்ததியில்

மக , ஏேதர், எரிேமாத் என்பவர்க மாகிய

இவர்கள் தங்கள் தகப்பன்மார்க ைடய

ம்பங்களின்ப ேய வரிைசப்ப த்தப்பட்ட

ேலவியர்கள் இவர்கேள. ௩௧ இவர்க ம்

ராஜாவாகிய தா க் ம் சாேதாக் க் ம்

அகிெமேலக் க் ம் ஆசாரியர்களி ம்

ேலவியர்களி ம் ம்பத் தைலவர்களாக

இ க்கிற தைலவர்க க் ம் ன்பாக,

தங்கள் சேகாதரர்களாகிய ஆேரானின்

சந்ததி ெசய்த ேபால, தங்களில் இ க்கிற

ம்பத் தைலவர்களானதைலவர்க க் ம்,

அவர்க ைடய சிறய சேகாதரர்க க் ம்

சரிசமமாக ட் ேபாட் க்ெகாண்டார்கள்.

௨௫

ேம ம் ரமண்டலங்களா ம்,

தம் க்களா ம் ைகத்தாளங்களா ம்,
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ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிற ஆசாப், ஏமான்,

எ த் ன் என்பவர்களின் மகன்களில் சிலைர,

தா ம் ேதவாலய ேசைனகளின் பிர க்க ம்

ஊழயத்திற்ெகன் பிரித் ைவத்தார்கள்;

தங்கள் ஊழயத்தின் ெசய்ைகக் க்

ற த் ைவக்கப்பட்ட மனிதர்களின்

எண்ணிக்ைகயாவ : ௨ ராஜா ைடய

கட்டைளயின்ப த் ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிற

ஆசாப்பினிடத்தி க்கிற, ஆசாப்பின்

மகன்களில் சக் ர், ேயாேசப் , ெநதானியா,

அஷாேரலா என்பவர்க ம், ௩ெயேகாவாைவப்

ேபாற்ற த் தித் த் ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிற

தங்கள் தகப்பனாகிய எ த் னினிடம்

ரமண்டலங்கைள வாசிக்க, எ த் னின்

மகன்களாகிய ெகத யா, ேச , எஷாயா,

அஷபியா, மத்தித்தியா என் ம்ஆ ேப ம், ௪

ெகாம்ைபத் ெதானிக்கச்ெசய்ய, ேதவ ைடய

காரியத்தில் ராஜா க் ர்க்கதரிசியான

வா பனாகிய ஏமானின் மகன்களான

க்கியா, மத்தனியா, ஊசிேயல், ெச ேவல்,

எரிேமாத், அனனியா, அனானி, எ யாத்தா,

கிதல்தி, ெராமந்திேயசர், ேயாஸ்ெபகாஷா,

மேலாத்தி, ஒத்திர், மகாசிேயாத் என்பவர்க ேம.

௫இவர்கள் எல்ேலா ம் ஏமானின் மகன்களாக

இ ந்தார்கள்; ேதவன் ஏமா க் ப்

பதினான் மகன்கைள ம் ன்

மகள்கைள ம் ெகா த்தார். ௬ இவர்கள்

அைனவ ம் ராஜா ைடய கட்டைளப்ப க்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில் தாளங்கள்
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தம் க்கள் ரமண்டலங்களாகிய

தவாத்தியம் வாசிக்க, ேதவ ைடய

ஆலயத்தின் ஊழயமாக அவரவர் தங்கள்

தங்கள் தகப்பன்மார்களாகிய ஆசாப்,

எ த் ன், ஏமான் என்பவர்களிடத்தில்

இ ந்தார்கள். ௭ ெயேகாவாைவப்

பா ம் பாட் கைளக் கற் க்ெகாண் ,

திறைமவாய்ந்தவர்கள் தங்க ைடய

சேகாதரர்கேளா அவர்கள் எண்ணிக்ைகக்

இ ற் எண்பத்ெதட் ப்ேபர்களாக

இ ந்தார்கள். ௮ அவர்களில் சிறயவ ம்

ெபரியவ ம், ஆசா ம், மாணவ ம்,

சரிசமமாக ைறவரிைசக்காக ட்

ேபாட் க்ெகாண்டார்கள். ௯ தலாவ ட்

ஆசாப்வம்சமானேயாேசப்பின் ம்பத்தில்

உள்ளவர்க க் ம், இரண்டாவ ெகத யா

ம்பத்தில், அவ ைடய சேகாதரர்கள்,

அவ ைடய மகன்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧0 ன்றாவ சக் ர்,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௧ நான்காவ இஸ்ரி,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௨ ஐந்தாவ ெநதானியா,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௩ ஆறாவ க்கியா,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய
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சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௪ ஏழாவ எசேரலா,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௫ எட்டாவ எஷாயா,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௬ ஒன்பதாவ மத்தனியா,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௭ பத்தாவ சிேமயா,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௮பதிேனாராவ அசாரிேயல்,

அவ ைடய மகன்கள் அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௧௯ பன்னிரண்டாவ

அஷாபியா, அவ ைடய மகன்கள்,

அவ ைடய சேகாதரர்கள் என் ம்

பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨0

பதின் ன்றாவ பேவல், அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௧

பதினான்காவ மத்தித்தியா, அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௨

பதிைனந்தாவ எேரேமாத், அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௩
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பதினாறாவ அனனியா, அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௪

பதிேனழாவ ேயாஸ்ேபக்காஷா,அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௫

பதிெனட்டாவ அனானி, அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௬

பத்ெதான்பதாவ மேலாத்தி, அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௭

இ பதாவ எ யாத்தா, அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௮

இ பத்ேதாராவ ஒத்திர், அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம், ௨௯

இ பத்திரண்டாவ கிதல்தி, அவ ைடய

மகன்கள், அவ ைடய சேகாதரர்கள்

என் ம் பன்னிெரண் நபர்க க் ம்,

௩0 இ பத் ன்றாவ மகாசிேயாத்,

அவ ைடய மகன்கள், அவ ைடய

சேகாதரர்கள் என் ம் பன்னிெரண்

நபர்க க் ம், ௩௧ இ பத் நான்காவ

ெராமந்திேயசர், அவ ைடய மகன்கள்,

அவ ைடய சேகாதரர்கள் என் ம்

பன்னிெரண் நபர்க க் ம் வி ந்த .
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௨௬

ஆலயத்தின் வாசல்காக்கிறவர்களின்

பிரி களாவன: ேகாராகியர்கள் சந்ததியான

ஆசாபின் சந்ததியிேல ேகாேரயின்

மகன் ெமெஷேலமயா என்பவன், ௨

ெமெஷேலமயாவின் மகன்கள் த்தவனாகிய

சகரியா ம், ௩ ெயதியாேயல், ெசபதியா,

யதனிேயல், ஏலாம், ேயாகனான், எ ேயானாய்

என் ம் இரண்டாம் ன்றாம் நான்காம்

ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் மகன்க ம், ௪

ஓேபத்ஏேதாம ன் மகன்கள் த்தவனாகிய

ெசமாயா ம், ௫ ேயாசபாத், ேயாவாக்,

சாக்கார், ெநதெனேயல், அம்ம ேயல்,

இசக்கார், ெப ள்தாயி என் ம் இரண்டாம்

ன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம்

எட்டாம் மகன்க ேம; ேதவன் அவைன

ஆ ர்வதித்தி ந்தார். ௬ அவ ைடய

மகனாகிய ெசமாயா க் ம் மகன்கள்

பிறந் , அவர்கள் ெபலசா களாக இ ந் ,

தங்க ைடய தகப்பன் ம்பத்தார்கைள

ஆண்டார்கள். ௭ ெசமாயா க் இ ந்த

மகன்கள் ஒத்னி ம், ெபலசா களாகிய

ெரப்பாேயல், ஓேபத், எல்சபாத் என் ம்

அவ ைடய சேகாதரர்க ம், எ ம்

ெசமகியா ேம. ௮ ஓேபத்ஏேதாம ன்

சந்ததிக ம் அவர்க ைடய மகன்க ம்,

சேகாதரர்க மாகிய ஊழயத்திற் ப் பலத்த

ெபலசா களான அவர்கெளல்ேலா ம்

அ பத்திரண் ேபர். ௯ெமெஷேலமயாவின்

மகன்க ம், சேகாதரர்க மானெபலசா கள்
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பதிெனட் ேபர். ௧0 ெமராரியின் மகன்களில்

ஓசா என்பவ ைடய மகன்கள்: சிம்ரி

என் ம் தைலவன்; இவன் த்தவனாக

இல்லாவிட்டா ம் இவ ைடய

தகப்பன் இவைனத் தைலவனாக

ைவத்தான். ௧௧ இல்க்கியா, ெதப யா,

சகரியா என் ம் இரண்டாம் ன்றாம்

நான்காம் மகன்களானவர்கள்; ஓசாவின்

மகன்க ம் சேகாதரர்க ம் எல்லாம்

பதின் ன் ேபர். ௧௨ காவல்காரர்களான

தைலவரின் ழ்த் தங்கள் சேகாதரர்க க்

ஒத்த ைறயாகக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் வாசல்காக்கிறவர்களாக

பணிவிைடெசய்யஇவர்கள் பிரிக்கப்பட் , ௧௩

தங்கள் பிதாக்களின் ம்பத்தார்களாகிய

சிறயவர்க ம், ெபரியவர்க மாக

இன்ன வாச க் இன்னாெரன்

ட் ப்ேபாட் க்ெகாண்டார்கள். ௧௪

ழ்ப் றத்திற் ெசேலமயா க்

ட் வி ந்த ; விேவக ள்ள

ஆேலாசைனக்காரனாகிய சகரியா என் ம்

அவ ைடய மக க் ட் ேபாட்டேபா ,

அவ ைடய ட் வட றத்திற்ெகன்

வி ந்த . ௧௫ ஓேபத்ஏேதா க் த்

ெதன் றத்திற் ம்,அவ ைடயமகன்க க்

அ ப் ம் ட் ற் ம், ௧௬ ப் க் ம்,

ஓசா க் ம் மண்ேபாட் உயர்த்தப்பட்ட

வழ ம் காவ க் எதிர்காவ ம் இ க்கிற

ேமற் றமானவாச க் ம் ட் வி ந்த . ௧௭
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கிழக்ேக ேலவியர்களான ஆ ேப ம்,

வடக்ேக பக ேல நான் ேபர்க ம், ெதற்ேக

பக ேல நான் ேபர்க ம், அ ப் ம் ட் ன்

அ கில் இரண் ரண் ேபர்க ம், ௧௮

ெவளிப் றமான வாசல் அ கில் ேமற்ேக

இ க்கிற உயர்ந்த வழ க் நான் ேபர்க ம்,

ெவளிப் றமானவழயில் இரண் ேபர்க ம்

ைவக்கப்பட்டார்கள். ௧௯ ேகாராகின்

சந்ததிக க் ள் ம், ெமராரியின்

சந்ததிக க் ள் ம், வாசல் காக்கிறவர்களின்

பிரி கள் இைவகேள. ௨0மற்ற ேலவியர்களில்

அகியா என்பவன் ேதவ ைடய

ஆலயத் ப் ெபாக்கிஷங்கைள ம்,

பிரதிஷ்ைடயாக்கப்பட்ட ெபா ள்களின்

ெபாக்கிஷங்கைள ம் கவனிக்கிறவ மாக.

௨௧ லாதானின் மகன்கள் யாெரன்றால்,

ெகர்ேசானியனானஅவ ைடயமகன்களில்

தைலைமயான ம்பத்தைலவர்களாக

இ ந்த ெயகிேய ம், ௨௨ ெயகிேய யின்

மகன்களாகிய ேசத்தா ம், அவ ைடய

சேகாதரனாகிய ேயாேவ ேம; இவர்கள்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத் ப்

ெபாக்கிஷங்கைள கவனிக்கிறவர்களாக

இ ந்தார்கள். ௨௩ அம்ராமயர்களி ம்,

இத்சாரியர்களி ம், எப்ேரானியர்களி ம்,

ஊசிேயரியர்களி ம், சிலர் அப்ப ேய

விசாரிக்கிறவர்களாக இ ந்தார்கள். ௨௪

ேமாேசயின் மகனாகிய ெகர்ேசாம ன்

சந்ததியான ெச ேவல் ெபாக்கிஷக்
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கண்காணியாக இ ந்தான். ௨௫

எ ேயசர் லமாக அவ க் இ ந்த

சேகாதரர்களானவர்கள், இவ ைடய

மகன் ெரகபியா ம், இவ ைடய மகன்

எஷாயா ம், இவ ைடய மகன் ேயாரா ம்,

இவ ைடய மகன் சிக்ரி ம், இவ ைடய

மகன் ெசேலாம த் ேம. ௨௬ ராஜாவாகிய

தா ம், ஆயிரம்ேப க் அதிபதிக ம்,

ேப க் அதிபதிக மான

ம்பத்தைலவர்க ம், தளபதிக ம்

த்தத்தில் அகப்பட்ட ெகாள்ைளகளில்

எ த் , ௨௭ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதப்

ப பார்க் ம்ப பரி த்தம் என்

ேநர்ந் ெகாண்ட ெபா ள்களின்

ெபாக்கிஷங்கைளெயல்லாம் அந்த

ெசேலாம த் ம்அவ ைடய சேகாதரர்க ம்

கவனித்தார்கள். ௨௮ ர்க்கதரிசியாகிய

சா ேவ ம், சின் மகனாகிய ச ம்,

ேநரின் மகனாகிய அப்ேன ம், ெச யாவின்

மகனாகிய ேயாவா ம், அவரவர் பரி த்தம்

என் ேநர்ந் ெகாண்ட அைனத் ம்

ெசேலாம த்தின் ைகயின் ம் அவ ைடய

சேகாதரர்கள் ைகயின் ம் இ ந்த .

௨௯ இத்சாரியர்களில் ெகனானியா ம்

அவ ைடய மகன்க ம் ேதசகாரியங்கைளப்

பார்க் ம்ப ைவக்கப்பட் ,

இஸ்ரேவ ன்ேமல் விசாரிப் க்காரர்க ம்

அ வலர்க மாக ம் இ ந்தார்கள். ௩0

எப்ேரானியர்களில் அஷபியா ம் அவ ைடய
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சேகாதரர்க மாகிய ஆயிரத் எ

ெபலசா கள் ேயார்தா க் இந்தப்பக்கம்

ேமற்ேக இ க்கிற இஸ்ரேவ ன்ேமல்

ெயேகாவா ைடய எல்லா ஊழயத்திற் ம்

ராஜாவின் ேவைலக் ம்ைவக்கப்பட்டார்கள்.

௩௧எப்ேரானியர்களில் எரியா ம் இ ந்தான்;

அவ ைடய ம்பத்தார்களின்

வம்சங்களான எப்ேரானியரில் தைலவனாக

இ ந்தவன்; தா அரசாண்ட நாற்பதாம்

வ டத்திேல அவர்கள் ேதடப்பட்டேபா

அவர்க க் ள்ேள ேலயாத்ேதசத்

யாேசரிேல ம ந்த பல ள்ள ரர்கள்

காணப்பட்டார்கள். ௩௨ ெபலசா களாகிய

அவ ைடய சேகாதரர்கள் இரண்டாயிரத்

எ தன்ைம தைலவர்களாக

இ ந்தார்கள்; அவர்கைளத் தா ராஜா

ேதவ ைடய எல்லாக் காரியத்திற்காக ம்,

ராஜாவின் காரியத்திற்காக ம்,

பனியர்கள்ேம ம், காத்தியர்கள்ேம ம்,

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்தின்ேம ம்

ைவத்தான்.

௨௭

தங்கள்எண்ணிக்ைகயின்ப இ க்கிற

இஸ்ரேவலர்க க் வம்சங்களின்

தைலவர்க ம், ஆயிரம் ேபர்க க்

தைலவர்க ம், ேபர்க க்

அதிபதிக ம் தைலவர்க ம், இவர்க ைடய

தைலவர்க ம் ைவக்கப்பட் ந்தார்கள்;

இவர்கள் வ டத்தில் உண்டான

மாதங்களிெலல்லாம் மாதத்திற் மாதம்
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ராஜாவிற் ப் பணிவிைட ெசய்வதற்

பிரிக்கப்பட்ட வரிைசகளின்ப ெயல்லாம்

மாறமாற வ வார்கள்; ஒவ்ெவா வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௨

தலாவ மாதத்திற் தல் வ ப்பின்ேமல்

சப்திேய ன் மகன் யெஷாெபயாம்

இ ந்தான்; அவ ைடய வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௩

அவன் ேபேரசின் சந்ததியார்களில்

சகல தளபதிகளின் தைலவனாக

இ ந் தல் மாதம் விசாரித்தான். ௪

இரண்டாவ மாதத்தின் வ ப்பின்ேமல்

அேகாகியனான ேதாதாயி இ ந்தான்;

அவ ைடயவ ப்பிேல ம க்ேலாத் த தியில்

இரண்டாவதாக இ ந்தான்; அவ ைடய

வ ப்பிேல இ பத் நான்காயிரம்ேபர்

இ ந்தார்கள். ௫ ன்றாவ மாதத்தின்

ன்றாம் தளபதி ேயாய்தாவின் மகனாகிய

ெபனாயா என் ம் ஆசாரிய ம்

தைலவ மானவன்;அவ ைடயவ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௬

இந்தப் ெபனாயாஅந்த ப்ப பலசா களில்

ஒ வ ம் அந்த ப்ப ேபர்களின்

தைலவ மாக இ ந்தான்; அவ ைடய

வ ப்ைபஅவ ைடயமகனாகியஅமசபாத்

விசாரித்தான். ௭ நான்காவ மாதத்தின்

நான்காம் தளபதி ேயாவாபின் சேகாதரனாகிய

ஆசேக ம், அவ க் ப்பின் அவ ைடய

மகன் ெசப்தியா ேம; அவ ைடய
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வ ப்பில் இ பத் நான்காயிரம்ேபர்

இ ந்தார்கள். ௮ ஐந்தாவ மாதத்தின்

ஐந்தாம் தளபதி இஸ்ராகியனான சம் த்

என்பவன்; அவ ைடய வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள்.

௯ ஆறாவ மாதத்தின் ஆறாம் தளபதி

இக்ேகசின் மகன் ஈரா என் ம்

ெதக்ேகாவியன்; அவ ைடய வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧0

ஏழாவ மாதத்தின் ஏழாம் தளபதி எப்பிரா ம்

மகன்களில் ஒ வனாகிய ஏேலஸ் என் ம்

ெபேலானியன்; அவ ைடய வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௧

எட்டாவ மாதத்தின் எட்டாம் தளபதி

ேசராகியர்களில் ஒ வனாகிய சிப்ெபக்காய்

என் ம்ஊசாத்தியன்; அவ ைடயவ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௨

ஒன்பதாவ மாதத்தின் ஒன்பதாம் தளபதி

ெபன்ய னர்களில் அபிேயசர் என் ம்

ஆனேதாத்தான்; அவ ைடய வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௩

பத்தாவ மாதத்தின் பத்தாம் தளபதி

ேசராகியர்களில் ஒ வனாகிய மகராயி என் ம்

ெநத்ேதாபாத்தியன்; அவ ைடய வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௪

பதிேனாராவ மாதத்தின் பதிேனாராம்

தளபதி எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்தில் ெபனாயா

என் ம் பிரத்ேதானியன்; அவ ைடய

வ ப்பில் இ பத் நான்காயிரம்ேபர்
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இ ந்தார்கள். ௧௫ பன்னிரண்டாவ

மாதத்தின் பன்னிரண்டாம் தளபதி

ஒத்னிேயல் சந்ததியான எல்தாயி என் ம்

ெநத்ேதாபாத்தியன்; அவ ைடய வ ப்பில்

இ பத் நான்காயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௬

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்க க் த் தைலவர்கள்:

பன் ேகாத்திரத்திற் த் தைலவன் சிக்ரியின்

மகன் எ ேயசர்; சிம ேயான் ேகாத்திரத்திற்

மாக்காவின் மகன் ெசப்பத்தியா. ௧௭ ேலவி

ேகாத்திரத்திற் ேக ேவ ன் மகன்

அஷாபியா;ஆேரான் சந்ததிக் சாேதாக். ௧௮

தா ேகாத்திரத்திற் தா தின் சேகாதரர்களில்

ஒ வனாகிய எ ; இசக்கா க்

மகாேவ ன் மகன் ஒம்ரி. ௧௯ ெச ேலான்

ேகாத்திரத்திற் ஒப்தியாவின் மகன் இஸ்மாயா:

நப்த ேகாத்திரத்திற் அஸ்ரிேய ன் மகன்

எரிேமாத். ௨0 எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்திற்

அசசியாவின் மகன் ஓெசயா; மனாேசயின்

பாதிக்ேகாத்திரத்திற் ெபதாயாவின்

மகன் ேயாேவல். ௨௧ ேலயாத்தி ள்ள

மனாேசயின் பாதிக்ேகாத்திரத்திற்

சகரியாவின் மகன் இத்ேதா; ெபன்ய க்

அப்ேனரின் மகன் யாசிேயல். ௨௨ தாண்

ேகாத்திரத்திற் எேராகாம ன் மகன்அசாரிேயல்;

இவர்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்க க் த்

தைலவர்களாக இ ந்தார்கள். ௨௩

இஸ்ரேவைலவானத்தின் நட்சத்திரங்கள்ேபால

ெப கச்ெசய்ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் யி ந்ததால், தா இ ப
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வய தல் அதற் க் ள்ளவர்களின்

எண்ணிக்ைகையக் கணக்ெக க்கவில்ைல.

௨௪ ெச யாவின் மகன் ேயாவாப்

எண்ணத் வங்கி ம் க்காமற்ேபானான்;

அதற்காக இஸ்ரேவ ன்ேமல் க ங்ேகாபம்

வந்த ; ஆதலால் அந்த எண்ணிக்ைக

தா ராஜாவின் நாளாகமக் கணக்கிேல

எ தப்படவில்ைல. ௨௫ ராஜா ைடய

ெபாக்கிஷங்களின்ேமல் ஆதிேய ன்

மகன் அஸ்மாேவத் ம், பட்டணங்களி ம்

கிராமங்களி ம் பா காப்பான

ேகா ரங்களி ம் நிலத்தின் வ மான

க லங்களின்ேமல் உசியாவின்

மகன் ேயானத்தா ம், ௨௬ நிலத்ைதப்

பயிரிட வயல்ெவளியின் ேவைல

ெசய்கிறவர்களின்ேமல் ேக ப்பின் மகன்

எஸ்ரி ம், ௨௭திராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்ேமல்

ராமாத்தியனான ேம ம்,

திராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்

பலனாகிய திராட்ைசரசம் ைவக் ம்

இடங்களின்ேமல் சிப்மயனாகிய

சப்தி ம், ௨௮ பள்ளத்தாக் களி ள்ள

ஒ வமரங்களின்ேம ம் க்கட்ைட

மரங்களின்ேம ம் ெகேதரியனான

பாகாலானா ம், எண்ெணய்

கிடங் களின்ேமல் ேயாவா ம், ௨௯ சாேரானில்

ேமய்கிற மா களின்ேமல் சாேரானியனான

சித்ரா ம், பள்ளத்தாக் களி ள்ள

மா களின்ேமல் அத்லாயின் மகன்
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சாப்பாத் ம், ௩0 ஒட்டகங்களின்ேமல்

இஸ்மேவ யனாகிய ஓபி ம்,

க ைதகளின்ேமல் ெமேராேனாத்தியனாகிய

எெகதியா ம், ௩௧ ஆ களின்ேமல்

ஆகாரியனான யாசி ம் விசாரிப் க்காரர்களாக

இ ந்தார்கள்; இவர்கள் எல்ேலா ம்

தா ராஜாவின் ெபா ட்க க்

விசாரிப் க்காரர்களாக இ ந்தார்கள். ௩௨

தா தின் சிறய தகப்பனாகிய ேயானத்தான்

என் ம் த்தி ம் ப ப் ள்ள மனிதன்

ஆேலாசைனக்காரனாக இ ந்தான்;

அக்ேமானியின் மகன் ெயகிேயல் ராஜாவின்

மகன்கேளா இ ந்தான். ௩௩அகித்ேதாப்ேபல்

ராஜா க் ஆேலாசைனக்காரனாக

இ ந்தான்;அற்கியனானஊசாய் ராஜாவின்

ேதாழனாயி ந்தான். ௩௪ ெபனாயாவின்

மகன் ேயாய்தா ம் அபியத்தா ம்

அகித்ேதாப்ேப க் உதவியாக இ ந்தார்கள்;

ேயாவாப் ராஜாவின் பைடத்தைலவனாக

இ ந்தான்.

௨௮

ேகாத்திரங்களின் தைலவர்க ம்,

ராஜா க் பணிவிைட ெசய்கிற வ ப் களின்

தைலவர்க ம், ஆயிரம்ேபர்க க்

தைலவர்க ம், ேபர்க க்

தைலவர்க ம், ராஜா க் ம் ராஜாவின்

மகன்க க் ம் உண்டானஎல்லா ெசாத்ைத ம்

ம க வன்கைள ம் விசாரிக்கிற

தைலவர்க மாகிய இஸ்ரேவ ன் எல்லா

பிர க்கைள ம், தன்ைமயானவர்கைள ம்,
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ெபலசா கைள ம், எல்லா

ெபலசா கைள ம் தா எ சேலம ேல

வரச்ெசய்தான். ௨ அப்ெபா

ராஜாவாகிய தா எ ந் கா ன்ற நின் :

என் ைடய சேகாதரர்கேள, என் ைடய

மக்கேள, நான் ெசால்வைதக் ேக ங்கள்;

ெயேகாவா ைடயஉடன்ப க்ைகப் ெபட் ம்

நம ேதவ ைடயபாதப்ப ம் தங் வதற்

ஒ ஆலயத்ைதக் கட்ட நான் என் ைடய

மனதிேலநிைனத் , கட் வதற் ஆயத்த ம்

ெசய்ேதன். ௩ஆனா ம் ேதவன்: என் ைடய

நாமத்திற் ஆலயத்ைதக் கட்டேவண்டாம்;

த்த மனிதனாக இ ந் , ரத்தத்ைத

சிந்தினாய் என்றார். ௪இப்ேபா ம் இஸ்ரேவல்

அைனத்தின்ேம ம் என்ைறக் ம் ராஜாவாக

இ க்க, இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

என் ைடய தகப்ப ைடய ட்டார்களில்

என்ைனத் ெதரிந் ெகாண்டார்; அவர்

தாைவ ம் தாவின் வம்சத்தில்

என் ைடய தகப்பன் ம்பத்ைத ம்

தைலைமயாகத் ெதரிந் ெகாண் ,

என்ைன எல்லா இஸ்ரேவ ன்ேம ம்

ராஜாவாக்க, என் ைடய தகப்ப ைடய

மகன்க க் ள் என்ேமல் பிரியம்ைவத்தார். ௫

ெயேகாவா எனக் அேநக மகன்கைளத்

தந்த ளினார்; ஆனா ம் இஸ்ரேவைலஆ ம்

ெயேகாவா ைடய ராஜ்ஜயபாரத்தின்

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கா வதற் ,

அவர் என் ைடய எல்லா மகன்களி ம்
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என் ைடய மகனாகிய சாெலாேமாைனத்

ெதரிந் ெகாண் , ௬அவர் என்ைனேநாக்கி:

உன் ைடய மகனாகிய சாெலாேமாேன

என் ைடய ஆலயத்ைத ம் என் ைடய

ற்றங்கைள ம் கட் வானாக; அவைன

எனக் மகனாகத் ெதரிந் ெகாண்ேடன்;

நான் அவ க் பிதாவாயி ப்ேபன்.

௭ இந்தநாளில் நடக்கிறப ேய அவன்

என் ைடய கற்பைனகளின்ப ம்

என் ைடய நியாயங்களின்ப ம் ெசய்ய

உ தியாக இ ப்பானானால், அவ ைடய

ராஜ்ஜயபாரத்ைத என்ெறன்ைறக் ம்

உ திப்ப த் ேவன்என்றார். ௮இப்ேபா ம்

ங்கள் என்ெறன்ைறக் ம் இந்த நல்ல

ேதசத்ைதச் தந்தரமாக அ பவித் ,

உங்க க் ப் பிற அைத உங்க ைடய

பிள்ைளக க் ச் தந்திரமாக ைவக் ம்ப ,

ங்கள் உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் கற்பைனகைளெயல்லாம்

ைகக்ெகாண் விசாரி ங்கள் என்

ெயேகாவாவின் சைபயாகிய இஸ்ரேவல்

அைனத்தின் கண்க க் ன்பாக ம்,

நம ேதவ ைடய ெசவிேகட்க ம்

உங்க க் ப் த்திெசால் கிேறன். ௯

என் ைடய மகனாகிய சாெலாேமாேன,

உன் ைடய பிதாவின் ேதவைன அற ந் ,

அவைர உத்தம இ தயத்ேதா ம் உற்சாக

மனேதா ம் பணிந் ெகாள்; ெயேகாவா

எல்லா இ தயங்கைள ம் ஆராய்ந் ,
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நிைன களின் ேதாற்றங்கைளெயல்லாம்

அறகிறார்; அவைரத் ேத னால் உனக் த்

ெதன்ப வார்; அவைர விட் விட்டால்

அவர் உன்ைன என்ெறன்ைறக் ம்

ைகவி வார். ௧0இப்ேபா ம் எச்சரிக்ைகயாக

இ ; பரி த்த இடமாக ஒ ஆலயத்ைதக்

கட் வதற்காகக் ெயேகாவா உன்ைனத் ெதரிந்

ெகாண்டார்; திடன்ெகாண் அைத

நடத் என் ெசான்னான். ௧௧ தா

தன் ைடய மகனாகிய சாெலாேமா க்

மண்டப ம், அதின் அைறக ம்,

அதின் ெபாக்கிஷசாைலக ம், அதின்

ேமல் க ம், அதின் உள்ளைறக ம்,

கி பாசன இடம் இ க்கேவண் ய

மாதிரிைய ம், ௧௨ ஆவியினால் தனக் க்

கட்டைளயிடப்பட்டப ெயல்லாம் அவன்

ெசய்யேவண் ய ெயேகாவா ைடய

ஆலய ற்றங்க ம், ேதவ ைடயஆலயத் ப்

ெபாக்கிஷங்கைள ம், பரி த்தமாக

ேநர்ந் ெகாள்ளப்பட்டைவகளின்

ெபாக்கிஷங்கைள ம் ைவக் ம் சகல

ற்றைறக ம் இ க்கேவண் ய

மாதிரிைய ம், ௧௩ ஆசாரியர்கைள ம்

ேலவியர்கைள ம் வரிைசகளாக

பிரிப்பதற் ம், ெயேகாவா ைடய ஆலய

பணிவிைடேவைல அைனத்திற் ம்,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத் ேவைலயின்

பணிெபா ட்கள் அைனத்திற் ரிய

கட்டைளைய ம் ெகா த்தான். ௧௪ அவன்
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பற்பல ேவைலக் ேவண் ய எல்லாப்

ெபாற்பாத்திரங்க க்காக எைடயின்ப

ெபான்ைன ம், பற்பல ேவைலக் ேவண் ய

எல்லா ெவள்ளிப்பாத்திரங்க க்காக

எைடயின்ப ெவள்ளிைய ம், ௧௫ ெபான்

விளக் த்தண் க க் ம் அைவகளின்

ெபான் விளக் க க் ம், ஒவ்ெவா

விளக் த்தண் க் ம் அதின் விளக் க க் ம்

எைடயின்ப ேவண் ய ெபான்ைன ம்,

ெவள்ளி விளக் த்தண் களிள் ஒவ்ெவா

விளக் த்தண் க் ம் அதின் விளக் க க் ம்

எைடயின்ப ேவண் ய ெவள்ளிைய ம்,

௧௬ ச கத் அப்பங்கைள ைவக் ம்

ஒவ்ெவா ேமைஜக் ம் எைடயின்ப

ேவண் ய ெபான்ைன ம், ெவள்ளி

ேமைஜக க் ேவண் ய ெவள்ளிைய ம்,

௧௭ ள் ற க க் ம் கலங்க க் ம்

தட் க க் ம் ேவண் ய ப ம்ெபான்ைன ம்,

ெபான் கிண்ணங்களில் ஒவ்ெவா

கிண்ணத்திற் ம் எைடயின்ப

ேவண் யைத ம், ெவள்ளிக் கிண்ணங்களில்

ஒவ்ெவா கிண்ணத்திற் ம் எைடயின்ப

ேவண் யைத ம், ௧௮ பங்காட் ம்

டத்திற் எைடயின்ப ேவண் ய

டமடப்பட்ட ெபான்ைன ம் ெகா த் ,

இறக்ைககைளவிரித் க் ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய ம் ெபான்

ேக ன்களானவாகனத்தின் மாதிரிைய ம்

ெகா த் , ௧௯ இந்த மாதிரியின்ப எல்லா
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ேவைலக ம் எனக் த் ெதரியப்ப த்த,

இைவெயல்லாம் ெயேகாவா ைடய

கரத்தினால் எனக் எ திக்ெகா க்கப்பட்ட

என்றான். ௨0தா தன் ைடயமகனாகிய

சாெலாேமாைன ேநாக்கி: பலங்ெகாண்

ைதரியமாக இ ந் , இைத நடத் :

பயப்படாம ம் கலங்காம ம் இ ; ேதவனாகிய

ெயேகாவா என் ம் என் ைடய ேதவன்

உன்ேனா இ ப்பார்; ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைதக் கட் வதின் எல்லா

ெசய்ைககைள ம் க் ம்வைர, அவர்

உன்ைனவிட் விலக மாட்டார், உன்ைனக்

ைகவிட மாட்டார். ௨௧இேதா, ேதவ ைடய

ஆலயத் ேவைலக்ெகல்லாம் ஆசாரியர்கள்

ேலவியர்க ைடய வ ப் கள் இ க்கிற ;

அந்த எல்லா ெசய்ைகக் ம் சகலவித

ேவைலயி ம் திறைம ள்ளவர்களான

மனப் ர்வ ள்ள சகல மனிதர்க ம்,

உன் ைடய ெசாற்ப ெயல்லாம் ேகட் ம்

பிர க்க ம், எல்லா மக்க ம் உன்னிடத்தில்

இ க்கிறார்கள் என்றான்.

௨௯

பின் தா ராஜா சைபயார்கள்

எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி: ேதவன்

ெதரிந் ெகாண்ட என் ைடய மகனாகிய

சாெலாேமான் இன் ம் வா ப ம்

இைளஞ மாக ம் இ க்கிறான்;

ெசய்யேவண் ய ேவைலேயா ெபரிய ; அ

ஒ மனித க் அல்ல, ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் க் கட் ம் அரண்மைன. ௨ நான்
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என்னாேல ந்தவைர என் ைடய

ேதவ ைடய ஆலயத்திற்ெகன்

ெபான் ேவைலக் ப் ெபான்ைன ம்,

ெவள்ளி ேவைலக் ெவள்ளிைய ம்,

ெவண்கல ேவைலக் ெவண்கலத்ைத ம்,

இ ம் ேவைலக் இ ம்ைப ம்,

மரேவைலக் மரத்ைத ம், பதிக்கப்படத்தக்க

ேகாேமதகக் கற்கைள ம், பலவர்ணக்

கற்கைள ம், விைலேயறப்ெபற்ற சகலவித

ரத்தினங்கைள ம், பளிங் கற்கள் த ய

கற்கைள ம் ஏராளமாகச் ேசம த்ேதன்.

௩ இன் ம் என் ைடய ேதவ ைடய

ஆலயத்தின்ேமல் நான் ைவத்தி க்கிற

வாஞ்ைசயால், பரி த்தஆலயத் க்காகநான்

ேசம த்த அைனத்ைத ம்தவிர, எனக் ச்

ெசாந்தமான ெபான்ைன ம் ெவள்ளிைய ம்

என் ைடய ேதவ ைடயஆலயத் க்ெகன்

ெகா க்கிேறன். ௪ அைறகளின் வர்கைள

வதற்காக ம். ெபான்ேவைலக் ப்

ெபான் ம், ெவள்ளிேவைலக் ெவள்ளி ம்

உண்டாக்க ம், ைகவிைனக் கைலஞர்கள்

ெசய் ம் ேவைலஅைனத்திற்காக ம், ஓப் ரின்

தங்கமாகிய வாயிரம் தாலந் தங்கத்ைத ம்,

த்த ெவள்ளியாகிய ஏழாயிரம் தாலந்

ெவள்ளிைய ம் ெகா க்கிேறன். ௫இப்ேபா ம்

உங்களில்இன்ைறயதினம்ெயேகாவா க் த்

தன் ைடயைகக்காணிக்ைககைளச் ெச த்த

மன ர்வமானவர்கள் யார் என்றான். ௬

அப்ெபா வம்சங்களின் பிர க்க ம்,
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இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின் பிர க்க ம்,

ஆயிரம்ேபர்க க் த் தைலவர்க ம்,

ேபர்க க் த் தைலவர்க ம், ராஜாவின்

ேவைலக்காரர்களாகிய பிர க்க ம்

மனப் ர்வமாக, ௭ ேதவ ைடய ஆலயத்

ேவைலக் ஐயாயிரம் தாலந் ெபான்ைன ம்,

பத்தாயிரம் தங்கக்காைச ம், பத்தாயிரம்

தாலந் ெவள்ளிைய ம், பதிெணட்டாயிரம்

தாலந் ெவண்கலத்ைத ம்,லட்சம் தாலந்

இ ம்ைப ம் ெகா த்தார்கள். ௮ யார்

ைகயில் ரத்தினங்கள் இ ந்தேதா, அவர்கள்

அைவகைள ம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத் ப் ெபாக்கிஷத்திற்ெகன்

ெகர்ேசானியனான ெயகிேய ன்

ைகயிேல ெகா த்தார்கள். ௯ இப்ப

மனப் ர்வமாகக் ெகா த்ததற்காக

மக்கள் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; உத்தம

இ தயத்ேதா உற்சாகமாகக் ெயேகாவா க் க்

ெகா த்தார்கள்; தா ராஜா ம் மக ம்

சந்ேதாஷப்பட்டான். ௧0 ஆைகயால் தா

சைபஅைனத்தின் கண்க க் ன்பாக ம்

ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம் ெச த்திச்

ெசான்ன : எங்கள் ற்பிதாவாகிய

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

எல்லாக் காலங்களி ம் ேதவ க்

ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக. ௧௧ெயேகாவாேவ,

மாட்சிைம ம் வல்லைம ம் மகிைம ம்

ெஜய ம் மகத் வ ம் உம் ைடயைவகள்;

வானத்தி ம் மயி ம் உள்ளைவகள்
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எல்லாம் உம் ைடயைவகள்; ெயேகாவாேவ,

ராஜ்ஜய ம் உம் ைடய ; ேதவ ர்,

எல்ேலா க் ம் தைலவராகஉயர்ந்தி க்கி ர்.

௧௨ஐ வரிய ம் க ம்உம்மாேலவ கிற ;

ேதவ ர் எல்லாவற்ைற ம் ஆ கிறவர்;

உம் ைடயகரத்திேல சக்தி ம் வல்லைம ம்

உண் ; எவைர ம் ேமன்ைமப்ப த்த ம்

பலப்ப த்த ம் உம் ைடய கரத்தினால்

ஆ ம். ௧௩ இப்ேபா ம் எங்க ைடய

ேதவேன, நாங்கள் உமக் ஸ்ேதாத்திரம்

ெச த்தி, உம மகிைம ள்ள நாமத்ைதத்

திக்கிேறாம். ௧௪ இப்ப மனப் ர்வமாகக்

ெகா க் ம் திராணி உண்டாவதற் நான் யார்?

என் ைடய மக்கள் யார்? எல்லாம் உம்மால்

உண்டான ; உம கரத்திேல வாங்கி

உமக் க் ெகா த்ேதாம். ௧௫உமக் ன்பாக

நாங்கள் எங்க ைடய ன்ேனார்கள்

எல்ேலாைரப்ேபால ம் அந்நியர்களாக ம்

வழ ப்ேபாக்கர்களாக ம் இ க்கிேறாம்;

மயின்ேமல் எங்கள் நாட்கள் ஒ

நிழைலப்ேபாலஇ க்கிற ; நிைலத்தி ப்ேபாம்

என் ம் நம்பிக்ைகயில்ைல. ௧௬எங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

பரி த்த நாமத்திற்ெகன் உமக் ஒ

ஆலயத்ைதக் கட் வதற் , நாங்கள்

ேசம த்தி க்கிற இந்தப் ெபா ட்கெளல்லாம்

உம கரத்தி ந் வந்த ; எல்லாம்

உம் ைடய . ௧௭என் ைடய ேதவேன, ர்

இ தயத்ைதச் ேசாதித் , உத்தம ணத்தில்
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பிரியமாயி க்கி ர் என்பைத அறேவன்;

இைவெயல்லாம் நான்உத்தமஇ தயத்ேதா

மனப் ர்வமாகக் ெகா த்ேதன்; இப்ெபா

இங்ேகயி க்கிற உம் ைடயமக்க ம் உமக்

மனப் ர்வமாகக் ெகா ப்பைதக் கண்

சந்ேதாஷமைடந்ேதன். ௧௮ஆபிரகாம் ஈசாக்

இஸ்ரேவல்என் ம் எங்கள் ன்ேனார்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம

மக்களின் இ தயத்தில் உண்டான இந்த

சிந்ைதைய ம் நிைனைவ ம் என்ைறக் ம்

காத் , அவர்கள் இ தயத்ைத உமக்

ேநராக்கிய ம். ௧௯என் ைடயமகனாகிய

சாெலாேமான்உம் ைடயகற்பைனகைள ம்

உம் ைடய சாட்சிகைள ம், உம் ைடய

கட்டைளகைள ம்ைகக்ெகாள் ம்ப க் ம்,

இைவகள் எல்லாவற்ைற ம் ெசய் , நான்

ஆயத்தம்ெசய்த இந்த அரண்மைனையக்

கட் ம்ப க் ம், அவ க் உத்தம

இ தயத்ைதத் தந்த ம் என்றான். ௨0

அதின்பின் தா சைபயார் அைனத்ைத ம்

ேநாக்கி: இப்ேபா உங்க ைடயேதவனாகிய

ெயேகாவாைவஸ்ேதாத்தரி ங்கள் என்றான்;

அப்ெபா சைபயார்கள் எல்ேலா ம்

தங்கள் ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ஸ்ேதாத்தரித் , தைல

னிந் ெயேகாவாைவ ம் ராஜாைவ ம்

பணிந் ெகாண் . ௨௧ ெயேகாவா க் ப்

ப யிட் , ம நாளிேல சர்வாங்க

தகனப களாக ஆயிரம் காைளகைள ம்,
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ஆயிரம் ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

ஆயிரம் ஆட் க் ட் கைள ம்,

அைவக க் ரிய பானப கைள ம்

இஸ்ரேவல் அைனத்திற்காக ம்

ெயேகாவா க் ச் ெச த்தினார்கள். ௨௨

அவர்கள் அன்ைறயதினம் ம ந்த

சந்ேதாஷத்ேதா ெயேகாவா க் ன்பாக

சாப்பிட் த் , தா தின் மகனாகிய

சாெலாேமாைன இரண்டாம் ைற

ராஜாவாக்கி, ெயேகாவா க் ன்பாக

அவைன அதிபதியாக ம், சாேதாக்ைக

ஆசாரியனாக ம் அபிேஷகம்ெசய்தார்கள். ௨௩

அப்ப ேய சாெலாேமான் தன் ைடய

தகப்பனாகிய தா தின் இடத்திேல

ெயேகாவா ைடயசிங்காசனத்தில் ராஜாவாக

அமர்ந்தி ந் பாக்கியசா யாக இ ந்தான்;

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் அவ க் க்

ழ்ப்ப ந்தி ந்தார்கள். ௨௪எல்லாபிர க்க ம்

ெபலசா க ம் தா ராஜாவி ைடய

எல்லா மகன்கேளா ம் ராஜாவாகிய

சாெலாேமா க் அடங்கியி ந்தார்கள். ௨௫

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் காணக்ெயேகாவா

சாெலாேமாைன மக ம் ெபரியவனாக்கி,

ன்ேபஇஸ்ரேவ ல் ராஜாவானஒ வ க் ம்

இல்லாம ந்த ராஜரிக மகத் வத்ைத

அவ க் க் கட்டைளயிட்டார். ௨௬

இவ்விதமாக ஈசாயின் மகனாகிய தா

இஸ்ரேவல் அைனத்திற் ம் ராஜாவாக

இ ந்தான். ௨௭அவன்இஸ்ரேவைலஅரசாண்ட
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நாட்கள் நாற்ப வ டங்கள்; எப்ேரானிேல ஏ

வ டங்க ம், எ சேலம ேல ப்பத் ன்

வ டங்க ம் ராஜாவாக இ ந்தான்.

௨௮ அவன் ர்க்கா ம் ஐ வரிய ம்

மகிைம ள்ளவனாக, நல்ல திர்வயதிேல

மரணமைடந்தபின் ,அவ ைடயமகனாகிய

சாெலாேமான் அவ ைடய இடத்திேல

ஆட்சிெசய்தான். ௨௯தா ராஜாவி ைடய

ஆரம்பம் தல் கைடசிவைர ெசய்த எல்லா

ெசயல்க ம், அவன் அரசாண்ட விபர ம்,

அவ ைடய வல்லைம ம், அவ க் ம்

இஸ்ரேவ க் ம், அந்தந்த ேதசங்களின்

ராஜ்ஜயங்கள் அைனத்திற் ம் நடந்த

காலசம்பவங்க ம், ௩0 ர்க்கதரிசியாகிய

சா ேவ ன் வரலாற் த்தகத்தி ம்,

ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானின் வரலாற்

த்தகத்தி ம், ர்க்கதரிசியாகிய காத்தின்

வரலாற் த்தகத்தி ம் எ தியி க்கிற .
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2 நாளாகமம்

௧

தா தின் மகனாகிய சாெலாேமான் தன்

ராஜ்ஜயத்தில் பலப்பட்டான்; அவ ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா அவேனா இ ந்

அவைன மக ம் ெபரியவனாக்கினார்.

௨ சாெலாேமான், இஸ்ரேவ ல் உள்ள

ஆயிரம்ேப க் அதிபதிகேளா ம்,

ேப க் அதிபதிகேளா ம்,

நியாயாதிபதிகேளா ம், இஸ்ரேவல்

எங் ம க்கிற வம்சங்களின் தைலவர்களாகிய

அைனத் ப் பிர க்கேளா ம் ேபசி, ௩அவ ம்

அவேனா ட சைபயார் அைனவ ம்,

கிபிேயானி க்கிற ேமைடக் ப் ேபானார்கள்.

௪ தா ேதவ ைடய ெபட் க்

எ சேலம ேல டாரம்ேபாட் ஆயத்தம்ெசய்த

இடத்திற் க் ரியாத்யா ம ந் அைதக்

ெகாண் வந்தான்; ெயேகாவாவின் தாசனாகிய

ேமாேசவனாந்திரத்திேலெசய்த ேதவ ைடய

ஆசரிப் க் டாரம் அங்ேக இ ந்த . ௫ஊரின்

மகனாகிய ஊரியின் மகன் ெபசெலேயல்

உண்டாக்கியெவண்கலப்ப ட ம்அங்ேக

ெயேகாவாவின் வாசஸ்தலத்திற் ன்பாக

இ ந்த ; சாெலாேமா ம் சைபயா ம்

அைத நா ப்ேபானார்கள். ௬ அங்ேக

சாெலாேமான் ஆசரிப் க் டாரத்திற்

ன்பாகக்ெயேகாவாவின் சந்நிதியி க்கிற

ெவண்கலப் ப டத்தின்ேமல் ஆயிரம்

சர்வாங்க தகனப கைளச் ெச த்தி

ப யிட்டான். ௭ அன் இரவிேல ேதவன்
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சாெலாேமா க் க் காட்சியளித் :

வி ம் கிறைத என்னிடத்தில் ேகள் என்றார்.

௮ சாெலாேமான் ேதவைன ேநாக்கி: ேதவ ர் என்

தகப்பனாகிய தா க் ப் ெபரிய கி ைப

ெசய் , என்ைன அவ ைடய இடத்திேல

ராஜாவாக்கி ர். ௯இப்ேபா ம் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, ர் என் தகப்பனாகிய

தா க் க் ெகா த்த உம வாக் த்தத்தம்

உ திப்ப வதாக; ேதவ ர் மயின்

ைளப்ேபான்ற ஏராளமானமக்களின்ேமல்

என்ைனராஜாவாக்கி ர். ௧0இப்ேபா ம் நான்

இந்த மக்க க் ன்பாகப் ேபாக் ம்

வரத் மாயி க்கத்தக்க ஞானத்ைத ம்

அறைவ ம் எனக் த் தந்த ம்;

ஏராளமாயி க்கிற இந்த உம் ைடய மக்கைள

நியாயம் விசாரிக்கத் த தி ள்ளவன்

யார் என்றான். ௧௧ அப்ெபா ேதவன்

சாெலாேமாைன ேநாக்கி: இந்த வி ப்பம்

உன் இ தயத்தில் இ ந்ததா ம்,

ஐ வரியத்ைத ம் ெசாத் க்கைள ம்

கனத்ைத ம், உன் எதிரிகளின் உயிைர ம்,

த்த ஆ ைள ம் ேகட்காமல், நான்

உன்ைன அரசாளச்ெசய்த என் மக்கைள

நியாயம் விசாரிப்பதற்ேகற்ற ஞானத்ைத ம்

விேவகத்ைத ம் ேகட்டதா ம், ௧௨ஞான ம்

விேவக ம்தந்தி க்கிற மல்லாமல்,உனக்

ன் ம் பின் ம் இ ந்த ராஜாக்க க்

இல்லாத ஐ வரியத்ைத ம் ெசாத் க்கைள ம்

கனத்ைத ம் உனக் த் த ேவன் என்றார். ௧௩



2 நாளாகமம் 1792

இப்ப சாெலாேமான் கிபிேயானி க்கிற

ேமட் ற் ப் ேபாய், ஆசரிப் க் டாரத்தின்

சந்நிதியி ந் எ சேல க்

வந் , இஸ்ரேவைல ஆட்சிெசய்தான்.

௧௪ சாெலாேமான் இரதங்கைள ம்

திைர ரர்கைள ம் ேசர்த்தான்;அவ க்

ஆயிரத் நா இரதங்கள் இ ந்தன;

பனிெரண்டாயிரம் திைர ரர்க ம்

இ ந்தார்கள்; அைவகைள இரதங்களின்

பட்டணங்களி ம், அவர்கைள ராஜாவாகிய

தன்னிடத்தில் எ சேலம ம்ைவத்தி ந்தான்.

௧௫ ராஜா எ சேலம ேல ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம் கற்கள்ேபால ம்,

ேக மரங்கைளப் பள்ளத்தாக்கில்

இ க்கிற காட்டத்தி மரங்கள்ேபால ம்

அதிகமாக்கினான். ௧௬ சாெலாேமா க்

இ ந்த திைரக ம், டைவக ம்

எகிப்தி ந் ெகாண் வரப்பட்டன;

ராஜாவின் வியாபாரிகள் டைவகைள

ஒப்பந்தவிைலக்கிரயத்திற் வாங்கினார்கள்.

௧௭அவர்கள் எகிப்தி ந் ஒ இரதத்ைத

அ ெவள்ளிக்கா க க் ம்,

ஒ திைரைய ற்ைறம்ப

ெவள்ளிக்கா க க் ம் ெகாண் வ வார்கள்;

அந்தப்ப ேய ஏத்தியர்களின் அைனத்

ராஜாக்க க் ம், ரியாவின் ராஜாக்க க் ம்

அவர்கள் லமாகக் ெகாண் வரப்பட்டன.

௨

சாெலாேமான் ெயேகாவா ைடய

நாமத்திற் ஒ ஆலயத்ைத ம், தன
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அரசாட்சிக் ஒ அரண்மைனைய ம்கட்டத்

ர்மானம் ெசய் , ௨ ைம மக்கிறதற்

எ பதாயிரம்ஆண்கைள ம், மைலயில் மரம்

ெவட் கிறதற் எண்பதாயிரம்ஆண்கைள ம்,

இவர்கள்ேமல் தைலவர்களாக வாயிரத்

அ ஆண்கைள ம் கணக்கிட்

ஏற்ப த்தினான். ௩ வின் ராஜாவாகிய

ஈராமடத்திற் ஆள் அ ப்பி: என்

தகப்பனாகிய தா தாம் யி க் ம்

அரண்மைனையத் தமக் க் கட் ம்ப க் ,

ர் அவ க் தய ெசய் , அவ க் க்

ேக மரங்கைள அ ப்பின ேபால

எனக் ம் தய ெசய் ம். ௪ இேதா,

என் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாகச் கந்தவர்க்கங்களின் பம்

காட் கிறதற் ம், ச கத் அப்பங்கைள

எப்ேபா ம் ைவக்கிறதற் ம், காைலயி ம்

மாைலயி ம், ஓய் நாட்களி ம்,

மாதப்பிறப் களி ம், எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் பண் ைககளி ம், இஸ்ரேவல்

நித்திய காலமாகச் ெச த்தேவண் யப

சர்வாங்கதகனப கைளச் ெச த் கிறதற் ம்,

அவ ைடய நாமத்திற் ஒ ஆலயத்ைதக்

கட் அைத அவ க் ப் பிரதிஷ்ைட ெசய்ய

நான் திட்டம ட் க்கிேறன். ௫எங்கள் ேதவன்

அைனத் ெதய்வங்கைள ம்விட ெபரியவர்;

ஆைகயால் நான் கட்டப்ேபாகிற ஆலயம்

ெபரியதாயி க் ம். ௬ வானங்க ம்,

வானாதிவானங்க ம், அவ க் ப்
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ேபாதாம க் ம்ேபா அவ க் ஒ

ஆலயத்ைதக் கட்ட வல்லவன் யார்? அவர்

சந்நிதியில் பங்காட் கிறதற்ேகஅல்லாமல்,

ேவ காரணத்திற்காக அவ க் ஆலயம்

கட் கிறதற் நான் எம்மாத்திரம்? ௭

இப்ேபா ம் என் தகப்பனாகிய தா

ற த்தவர்க ம், என்னிடத்தில் தாவி ம்

எ சேலம ம் இ க்கிறவர்க மாகிய

நி ணர்கேளா , ெபான்னி ம், ெவள்ளியி ம்,

ெவண்கலத்தி ம், இ ம்பி ம், இரத்தாம்பர

ம், சிவப் ம், இள ல

ம் ேவைலெசய்வதில் நி ண ம்,

ெகாத் ேவைல ெசய்யத்ெதரிந்த

ஒ மனிதைன என்னிடத்திற்

அ ப் ம். ௮ பேனானி ந் ேக

மரங்கைள ம், ேதவதா மரங்கைள ம்,

வாசைன மரங்கைள ம் எனக்

அ ப் ம்; பேனானின் மரங்கைள

ெவட்ட உம் ைடய ேவைலக்காரர்கள்

பழகினவர்கெளன் எனக் த் ெதரி ம்;

எனக் மரங்கைளத் திரளாகஆயத்தப்ப த்த

என் ேவைலக்காரர்கள் உம் ைடய

ேவைலக்காரர்கேளா இ ப்பார்கள். ௯

நான் கட்டப்ேபாகிற ஆலயம் ெபரிய ம்

ஆச்சரியப்படத்தக்க மாயி க் ம். ௧0

அந்த மரங்கைள ெவட் கிற உம் ைடய

ேவைலக்காரர்க க் இ பதாயிரம் மரக்கால்

ேகா ைம அரிசிைய ம், இ பதாயிரம்

மரக்கால் வாற்ேகா ைமைய ம், இ பதாயிரம்
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டம் திராட்ைசரசத்ைத ம், இ பதாயிரம் டம்

எண்ெணைய ம் ெகா ப்ேபன் என் ெசால்

அ ப்பினான். ௧௧ அப்ெபா வின்

ராஜாவாகிய ஈராம் சாெலாேமா க்

ம ெமாழயாக: ெயேகாவா தம் ைடய

மக்கைளசிேநகித்ததால், உம்ைமஅவர்கள்ேமல்

ராஜாவாகைவத்தார். ௧௨ெயேகாவா க் ஒ

ஆலயத்ைத ம், தம அரசாட்சிக் ஒ

அரண்மைனைய ம் கட்டத்தக்க ரிய

அற ம், த்தி ைடயஞான ள்ளமகைன,

தா ராஜா க் க் ெகா த்தவராகிய

வானத்ைத ம் மைய ம் உண்டாக்கின

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஸ்ேதாத்திர ண்டாவதாக. ௧௩ இப்ேபா ம்

ஈராம்அபி என் ம் த்திமானாகிய நி ணைன

அ ப் கிேறன். ௧௪ அவன் தாணின்

மகள்களில் ஒ ெபண்ணின் மகன்;

அவ ைடய தகப்பன் ேதசத்தான்;

அவன் ெபான்னி ம், ெவள்ளியி ம்,

ெவண்கலத்தி ம், இ ம்பி ம், கற்களி ம்,

மரங்களி ம், இரத்தாம்பர ம், இள ல

ம் ெமல் ய ம், சிவப்

ம் ேவைல ெசய்ய ம், சகலவிதக்

ெகாத் ேவைல ெசய்ய ம், என்ெனன்ன

ெசய்யேவண் ெமன் அவ க் ச்

ெசால்லப்ப ேமா, அைவகைளெயல்லாம்

உம்மடத்தி ள்ள நி ணர்கேளா ம்,

உம் ைடய தகப்பனாகிய தா என் ம் என்

ஆண்டவனின் நி ணர்கேளா ம்ஆேலாசித் ச்
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ெசய்ய ம்அற ந்தவன். ௧௫என்ஆண்டவன்

தாம் ெசான்னப ேகா ைமைய ம்,

வாற்ேகா ைமைய ம், எண்ெணைய ம்,

திராட்ைசரசத்ைத ம் தம் ைடய

ஊழயக்காரர்க க் அ ப் வாராக.

௧௬ நாங்கள் உமக் த் ேதைவயான

மரங்கைளெயல்லாம் பேனானிேல ெவட் ,

அைவகைளத் ெதப்பங்களாகக் கட்

கடல் வழயாக ேயாப்பாவைரக் ம்

ெகாண் வ ேவாம்; பின் ர் அைவகைள

எ சேல க் க் ெகாண் ேபாகலாம் என்

எ திஅ ப்பினான். ௧௭தன் தகப்பனாகிய

தா இஸ்ரேவல் ேதசத்தி ந்த

ேவ ேதசத்தாைரெயல்லாம் எண்ணித்

ெதாைகயிட்ட ேபால, சாெலாேமா ம்

அவர்கைள எண்ணினான்; அவர்கள்

ஒ லட்சத் ஐம்பத் வாயிரத்

அ ேபராக இ ந்தார்கள். ௧௮இவர்களில்

அவன் எ பதாயிரம்ேபைர ைம மக்க ம்,

எண்பதாயிரம்ேபைர மைலயில்

மரம்ெவட்ட ம், வாயிரத் அ ேபைர

மக்களின் ேவைலைய கவனிக் ம்

தைலவர்களாயி க்க ம் ஏற்ப த்தினான்.

௩

பின் சாெலாேமான் எ சேலம ேல தன்

தகப்பனாகிய தா க் க் ெயேகாவாவினால்

காண்பிக்கப்பட்ட ேமாரியா என் ம் மைலயில்

எ சியனாகிய ஒர்னானின் களம் என் ம்

தா ற த் ைவத்த இடத்திேல

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைதக் கட்டத்
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ெதாடங்கினான். ௨அவன்தான்ஆட்சிெசய்த

நான்காம் வ டம் இரண்டாம் மாதம் இரண்டாம்

ேததியிேல கட்டத்ெதாடங்கினான். ௩

ேதவ ைடய ஆலயத்ைதக் கட் கிறதற் ,

சாெலாேமான் ேபாட்ட அஸ்திபாரமான ,

ற்காலத் அளவின்ப ேய அ ப ழ

ள ம், இ ப ழஅகல மாயி ந்த . ௪

ன் ற மண்டபம் ஆலயத்தி ைடய

அகலத்தின்ப ேய இ ப ழ ள ம்,

ற்ற ப ழ உயர மாயி ந்த ;

அதின் உட் றத்ைதப் ப ம்ெபான் தகட்டால்

னான். ௫ ஆலயத்தின் ெபரிய

மாளிைகையத் ேதவதா பலைககளினால்

ெசய் ப ம்ெபான்னினால் ,

அதின்ேமல் ேப ச் ேவைலைய ம்

சங்கி ேவைலைய ம் சித்தரித் , ௬

அந்த மாளிைகைய இரத்தினங்களால்

அலங்கரித்தான்; ெபான்னான பர்வா ம ன்

ெபான்னாயி ந்த . ௭அந்த மாளிைகயின்

உத்திரங்கைள ம், நிைலகைள ம்,

வர்கைள ம், கத கைள ம் ெபான்தகட்டால்

, ெகாத் ேவைலயால் வர்களிேல

ேக ன்கைளச் ெசய்வித்தான். ௮

மகா பரி த்தமான ஆலயத்ைத ம்

கட் னான்; அதின் ளம் ஆலயத்தி ைடய

அகலத்தின்ப இ ப ழ ம், அதின்

அகலம் இ ப ழ மாக இ ந்த ; அைத

அ தாலந் ப ம்ெபான்னினால்

னான். ௯ ஆணிகளின் எைட ஐம்ப
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ெபான் ேசக்கலான ; ேமல் அைறகைள ம்

ெபான்னினால் னான். ௧0 அவன்

மகா பரி த்தமான ஆலயத்திேல இரண்

ேக ன்கைள ம் சித்திரேவைலயாக

உண்டாக்கினான்; அைவகைளப்

ெபான்தகட்டால் னான். ௧௧ அந்தக்

ேக ன்க ைடய சிற களின் ளம் இ ப

ழமான ; ஒன்ற ைடய ஒ சிற ஐந்

ழமாக இ ந் , ஆலயத் ச் வைரத்

ெதாட்ட ; மற்ற சிற ஐந் ழமாக இ ந் ,

மற்றக் ேக னின் சிறைகத் ெதாட்ட . ௧௨

மற்றக் ேக னின் ஒ சிற ம் ஐந் ழமாக

இ ந் ,ஆலயத் ச் வைரத் ெதாட்ட ;அதின்

மற்ற சிற ம் ஐந் ழமாக இ ந் , மற்றக்

ேக னின் சிறைகத் ெதாட்ட . ௧௩இப்ப ேய

அந்தக் ேக ன்களின் சிற கள்இ ப ழம்

விரிந்தி ந்த ;அைவகள் தங்கள் கால்களால்

ஊன்ற நின்ற ; அைவகளின் கங்கள்

ஆலயத்தின் உட் றத்ைத ேநாக்கியி ந்த . ௧௪

இள ல லா ம் இரத்தாம்பர லா ம்

சி ப் லா ம் ெமல் ய லா ம்

திைரைய ம், அதிேல ேக ன்களின்

உ வங்கைள ம் உண்டாக்கினான். ௧௫

ஆலயத்திற் ன்பாக ப்பத்ைதந் ழ

உயரமான இரண் ண்கைள ம்,

அைவக ைடய ைனகளின்ேமல் இ க் ம்

ஐந் ழ உயரமான ம்பங்கைள ம்

உண்டாக்கி, ௧௬ சந்நிதிக் ன்னி க்கச்

சங்கி கைள ம் ெசய் , ண்களின்
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ைனகளின் ேமல் பற்றைவத் ,

மா ளம் பழங்கைள ம் ெசய் அந்தச்

சங்கி களில் ேகார்த்தான். ௧௭ அந்தத்

ண்கைளஅவன் ேதவாலயத்திற் ன்பாக

ஒன்ைறவல றத்தி ம் மற்ெறான்ைறஇட

றத்தி ம் நாட் , வல றத் க் யா ன்

என் ம், இட றத் க் ேபாவாஸ்

என் ம் ெபயரிட்டான்.

௪

அன்ற ம் இ ப ழ ள ம் இ ப ழ

அகல ம் பத் ழ உயர மான ெவண்கலப்

ப டத்ைத ம் ெசய்தான். ௨ ெவண்கலக்

கடல்ெதாட் ைய ம் வார்ப்பித்தான்;

வட்டவ வமான அதி ைடய ஒ விளிம்

ெதாடங்கி ம விளிம் வைர பத் ழ

அகல ம், ஐந் ழ உயர ம், ற்றள

ப்ப ழ லள மாயி ந்த . ௩அதின்

ழ்ப் றமாக காைளகளின் உ வங்கள்

ஒவ்ெவா ழத்திற் ப் பத் உ வமாக

அந்தக் கடல்ெதாட் யின் சக்கரத்தில் இ ந்த ;

ெதாட் ேயா ஒன்றாய் வார்க்கப்பட்டஅந்தக்

காைளகளின் இரண் வரிைசகள் இ ந்த . ௪

அ பன்னிரண் காைளகளின்ேமல்

நின்ற ; இைவகளில் ன் வடக்ேக ம்,

ன் ேமற்ேக ம், ன் ெதற்ேக ம்,

ன் கிழக்ேக ம் ேநாக்கியி ந்த ;

கடல்ெதாட் அைவகளின்ேமல்

உயரமாக இ ந்த ; அைவகளின்

பின்பக்கெமல்லாம் உட் றமாக இ ந்த .

௫ அதின் கனம் நான் விரற்கைட ம்,
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அதின் விளிம் பானபாத்திரத்தின்

விளிம் ேபால ம், ஷ்பம்ேபால ம்

இ ந்த ; அ வாயிரம் டம் தண் ர்

பி க்கத்தக்கதாயி ந்த . ௬க கிறதற் ப்

பத் க் ெகாப்பைரகைள ம் உண்டாக்கி,

ஐந்ைத வல றத்தி ம், ஐந்ைத

இட றத்தி ம் ைவத்தான்; சர்வாங்க

தகனமாகிறைவகைள அைவகளில்

அல வார்கள்; கடல்ெதாட் ேயாஆசாரியர்கள்

தங்கைளச் த்தம்ெசய் ெகாள் கிறதற்காக

இ ந்த . ௭ பத் ப் ெபான்

விளக் த்தண் கைள ம்,அைவக ைடய

ைறயின்ப ெசய்வித் , அைவகைள

ேதவாலயத்தில் வல றத்திேல ஐந் ம்

இட றத்திேல ஐந் மாகைவத்தான். ௮பத்

ேமைஜகைள ம் ெசய் , அைவகைள

ேதவாலயத்தில் வல றத்திேல ஐந் ம்

இட றத்திேல ஐந் மாக ைவத் ,

ெபான் கலங்கைள ம் ெசய்தான். ௯ ேம ம்

ஆசாரியர்களின் பிராகாரத்ைத ம்,

ெபரிய பிராகாரத்ைத ம், பிராகாரத்தின்

வாசல்கைள ம் உண்டாக்கி, அைவகளின்

கத கைள ெவண்கலத்தால் னான்.

௧0 கடல்ெதாட் ையக் ழ்த்திைசயான

வல றத்திேல ெதற் கமாகைவத்தான். ௧௧

ஈராம் ெசப் ச்சட் கைள ம், சாம்பெல க்கிற

கரண் கைள ம், கலங்கைள ம் ெசய்தான்;

இந்தவிதமாக ஈராம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற்காக ராஜாவாகிய
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சாெலாேமா க் ச் ெசய்யேவண் ய

ேவைலையச் ெசய் த்தான். ௧௨அைவகள்

என்னெவனில், இரண் ண்க ம், இரண்

ண்க ைடய ைனயின்ேம க்கிற

ம்பங்க ம், ம ழ்க ம், ண்க ைடய

ைனயின் ேம க்கிற ம ழ்களான

இரண் ம்பங்கைள கிறதற்

இரண் வைலப்பின்னல்க ம், ௧௩

ண்களின்ேம ள்ள ம ழ்களான

இரண் ம்பங்கைள கிறதற் ,

ஒவ்ெவா வைலப்பின்ன ன் இரண்

வரிைச மா ளம்பழங்களாக, இரண்

வைலப்பின்னல்களி ம் இ க்கிற

நா மா ளம்பழங்க ேம. ௧௪

ஆதாரங்கைள ம்,ஆதாரங்களின்ேம க் ம்

ெகாப்பைரகைள ம், ௧௫ ஒ

கடல்ெதாட் ைய ம், அதின் ழ க் ம்

பன்னிரண் காைளகைள ம்,

௧௬ ெசப் ச்சட் கைள ம், சாம்பல்

கரண் கைள ம், ள் ற கள் தலான

பணி ட் கைள ம், ஈராம்அபி, ராஜாவாகிய

சாெலாேமா க் க் ெயேகாவாவின்

ஆலயத்திற்காக த்தமான ெவண்கலத்தால்

ெசய்தான். ௧௭ ேயார்தாைனச்சார்ந்த சமனான

மயில் க்ேகாத்திற் ம் சேரத்தா க் ம்

ந ேவ களிமண் தைரயிேல ராஜா

அைவகைள வார்ப்பித்தான். ௧௮ இந்தப்

பணி ட் கைளெயல்லாம் சாெலாேமான்

ெவ ஏராளமாக உண்டாக்கினான்;
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ெவண்கலத்தின் எைட ெதாைகக்

அடங்காததாயி ந்த . ௧௯ ேதவ ைடய

ஆலயத்திற் ேவண் ய அைனத்

பணி ட் கைள ம்; ெபாற் டத்ைத ம்,

ச கத் அப்பங்கைள ைவக் ம்

ேமைஜகைள ம், ௨0 ைறயின்ப ேய

சந்நிதிக் ன்பாக விளக் க்

ெகா த் கிறதற் ப் ப ம்ெபான்

விளக் த்தண் கைள ம், அைவகளின்

விளக் கைள ம், ௨௧ த்தத் தங்கத்தால்

ெசய்த க்கைள ம், விளக் கைள ம்,

கத்தரிகைள ம், ௨௨ ப ம்ெபான்

கத்திகைள ம், கலங்கைள ம்,

கலயங்கைள ம், பகலசங்கைள ம்

சாெலாேமான் ெசய்தான்; மகா

பரி த்தஸ்தலத்தின் உட்கத க ம்,

ஆலயமாகிய ட் ன் கத க ம்,

ஆலயத்தின்வாசல் கத க ம்அைனத் ம்

ெபான்னாயி ந்த .

௫

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற்காக

சாெலாேமான் ெசய்த ேவைலகள்அைனத் ம்

ந்தேபா , சாெலாேமான் தன் தகப்பனாகிய

தா பரி த்தம் ெசய்வதற்காக ெபா த்தைன

ெசய்தைவகைளக் ெகாண் வந் ,

ெவள்ளிைய ம், ெபான்ைன ம், அைனத்

பணி ட் கைள ம், ேதவ ைடய

ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்களில்ைவத்தான். ௨

பின் ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்

ெபட் ைய ேயான் என் ம் தா தின்
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நகரத்தி ந் ெகாண் வ ம்ப

சாெலாேமான் இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கைள ம்,

ேகாத்திரப் பிர க்களாகிய இஸ்ரேவல்

த்திரரின் வம்சத் தைலவர்கள் எல்ேலாைர ம்

எ சேலம ேல வரச்ெசய்தான். ௩

அப்ப ேய இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

ஏழாம் மாதத்தின் பண் ைகயிேல

ராஜாவினிடத்தில் வந்தார்கள். ௪

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கள் எல்ேலா ம்

வந்தபின் ேலவியர்கள் ெபட் ைய

எ த் , ௫ ெபட் ைய ம், ஆசரிப் க்

டாரத்ைத ம், டாரத்தி க்கிறபரி த்த

பணி ட் கைள ம் ெகாண் வந்தார்கள்;

அைவகைளக் ெகாண் வந்தவர்கள்

ேலவியரானஆசாரியர்கேள. ௬ ராஜாவாகிய

சாெலாேமா ம்,அவேனா னஇஸ்ரேவல்

சைபயார் அைனவ ம், ெபட் க் ன்பாக

எண்ணிக்ைகக் ம் ெதாைகக் ம் அடங்காத

ஏராளமானஆ மா கைளப்ப யிட்டார்கள்.

௭அப்ப ேயஆசாரியர்கள் ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ைய, ஆலயத்தின்

சந்நிதியாகிய மகா பரி த்தமான ஸ்தலத்திேல,

ேக ன்க ைடயஇறக்ைகக க் க் ழாகக்

ெகாண் வந் ைவத்தார்கள். ௮ ேக ன்கள்,

ெபட் இ க் ம் இடத்தின்ேமல், தங்கள்

இரண் ரண் சிற கைள விரித் உயர

இ ந் ெபட் ைய ம்அதின் தண் கைள ம்

க்ெகாண் ந்த . ௯ெபட் யி க்கிற

தண் களின் ைனகள் சந்நிதி ஸ்தலத்திற்



2 நாளாகமம் 1804

ன்ேன காணப்படத்தக்கதாக அந்தத்

தண் கைள இ த்தார்கள்; ெவளிேய

அைவகள் காணப்படவில்ைல; அ இந்த

நாள்வைரக் ம் அங்ேக இ க்கிற . ௧0

இஸ்ரேவல் வம்சத்தினர் எகிப்தி ந்

றப்பட்ட பின் , ெயேகாவா ஓேரபிேல

அவர்கேளா உடன்ப க்ைக ெசய்தேபா ,

ேமாேச அந்தப் ெபட் யிேல ைவத்த இரண்

கற்பலைககைளத் தவிர ேவெறான் ம்

அதிேல இ ந்ததில்ைல. ௧௧ வ ப் களின்

ைறகைளப் பாராமல், ஆசாரியர்கள்

எல்ேலா ம் தங்கைளப் பரி த்தம்

ெசய் ெகாண்டார்கள். ௧௨ ஆசாப்,

ஏமான், எ த் ைடய ட்டத்தா ம்,

அவர்க ைடய மகன்க ம் சேகாதர ைடய

ட்டத்தா மாகிய பாடகர்களான

ேலவியர்கள் அைனவ ம் ெமல் ய

டைவகைளஅணிந் , ைகத்தாளங்கைள ம்

தம் க்கைள ம் ரமண்டலங்கைள ம்

பி த் ப டத்திற் க் கிழக்ேக நின்றார்கள்;

அவர்கேளா ரிைககைள ஊ கிற

ஆசாரியர்கள் ற்ற ப ேபர் நின்றார்கள்.

௧௩ அவர்கள் ஒ ம க்கப் ரிைககைள

ஊதி, ஒேரசத்தமாக ெயேகாவாைவ

தித் ஸ்ேதாத்திரித் ப் பா னார்கள்;

ஆசாரியர்கள் பரி த்த ஸ்தலத்தி ந்

றப்ப ம்ேபா ம், பாடகர்கள் ரிைககள்

தாளங்கள் தவாத்தியங்க ைடய சத்தத்ைத

ெதானிக்கச்ெசய் , ெயேகாவா நல்லவர்,
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அவர் கி ைப என் ள்ள என்

அவைர ஸ்ேதாத்திரிக் ம்ேபா ம்,

ெயேகாவா ைடய டாகிய ேதவாலயம்

ேமகத்தால் நிரப்பப்பட்ட . ௧௪ அந்த

ேமகத்தால் ஆசாரியர்கள் ஊழயம்ெசய்

நிற்க யாமற்ேபான ; ெயேகாவா ைடய

மகிைம ேதவ ைடயஆலயத்ைத நிரப்பின .

௬

அப்ெபா சாெலாேமான்: “காரி ளிேல

வாசம்ெசய்ேவன் என் ெயேகாவா ெசான்னார்

என் ம், ௨ ேதவ ர் வாசம்ெசய்யத்தக்க

ம், ர் என்ைறக் ம் தங் வதற் ஏற்ற

நிைலயான ஸ்தான மாகிய ஆலயத்ைத

உமக் க் கட் ேனன்” என் ம் ெசால் , ௩

ராஜா கம் தி ம்பி, இஸ்ரேவல் சைபயார்

எல்ேலாைர ம் ஆ ர்வதித்தான்; இஸ்ரேவல்

சைபயார் எல்ேலா ம் நின்றார்கள். ௪அவன்

ெசான்ன : இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம்; அவர் என்

தகப்பனாகிய தா க் த் தம் ைடய

வாக்கினால் ெசான்னைத, தம் ைடய

கரத்தால் நிைறேவற்றனார். ௫அவர்: நான்

என் மக்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்த நாள் தற்ெகாண் , என்

நாமம் விளங் ம்ப , ஒ ஆலயத்ைதக்

கட்டேவண் ெமன் நான்இஸ்ரேவ ைடய

எல்லா ேகாத்திரங்களி ள்ள

ேவேற யாெதா பட்டணத்ைதத்

ெதரிந் ெகாள்ளாம ம், என் மக்களாகிய

இஸ்ரேவ ன்ேமல் அதிபதியாக இ க் ம்ப
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ேவேற ஒ வைரத் ெதரிந் ெகாள்ளாம ம், ௬

என் நாமம்விளங் ம் இடமாகஎ சேலைம ம்,

என் மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்ேமல்

அதிபதியாயி க்கத் தா ைத ம்

ெதரிந் ெகாண்ேடன் என்றார். ௭இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் நாமத்திற்

ஆலயத்ைதக் கட்டேவண் ம் என்கிற வி ப்பம்

என் தகப்பனாகிய தா தின் மனதில் இ ந்த .

௮ஆனா ம் ெயேகாவா என் தகப்பனாகிய

தா ைத ேநாக்கி: என் நாமத்திற்

ஆலயத்ைதக் கட்டேவண் ம் என்கிற வி ப்பம்

உன் மனதிேலஇ ந்த நல்ல காரியந்தான். ௯

ஆகி ம் அந்தஆலயத்ைதக் கட்டமாட்டாய்;

உன் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் மகேன என்

நாமத்திற் அந்த ஆலயத்ைதக் கட் வான்

என்றார். ௧0இப்ேபா ம் ெயேகாவாெசால் ய

தம வார்த்ைதைய நிைறேவற்றனார்;

ெயேகாவா ெசான்னப ேய, நான் என்

தகப்பனாகிய தா ைடயஇடத்தில் எ ம்பி,

இஸ்ரேவ ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

உட்கார்ந் , இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் நாமத்திற் ஆலயத்ைதக் கட் ,

௧௧ ெயேகாவா இஸ்ரேவல் வம்சத்தா டன்

ெசய்த உடன்ப க்ைக இ க்கிற ெபட் ைய

அதிேல ைவத்ேதன் என் ெசால் . ௧௨

ெயேகாவா ைடய ப டத்திற் ன்ேன

இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்ேலா க் ம் எதிேர

நின் தன் ைககைள விரித்தான். ௧௩

சாெலாேமான் ஐந் ழ ள ம், ஐந்
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ழ அகல ம், ன் ழ உயர மான

ஒ ெவண்கலப் பிரசங்க டத்ைத

உண்டாக்கி, அைத ந ப்பிராகாரத்திேல

ைவத்தி ந்தான்;அதின்ேமல்அவன் நின் ,

இஸ்ரேவ ன் சைபயார் எல்ேலா க் ம்

எதிராக ழங்காற்ப யிட் , தன் ைககைள

வானத்திற் ேநராகவிரித் : ௧௪இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, வானத்தி ம்,

மயி ம் உமக் ஒப்பான ேதவனில்ைல;

தங்கள் இ தயத்ேதா ம் உமக்

ன்பாக நடக்கிற உம அ யா க்

உடன்ப க்ைகைய ம் கி ைபைய ம்

காத் வ கி ர். ௧௫ ேதவ ர் ர் என்

தகப்பனாகிய தா என் ம் உம

அ யா க் ச் ெசய்த வாக் த்தத்தத்ைதக்

காத்த ளி ர்; உம் ைடய வாக்கினால்

அைதச் ெசான் ர்; உம் ைடய கரத்தால் அைத

இந்நாளில் இ க்கிறப நிைறேவற்ற ர். ௧௬

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

ேதவ ர் என் தகப்பனாகிய தா என் ம்

உம அ யாைனேநாக்கி: எனக் ன்பாக

நடந்த ேபால, உன் மகன்க ம் என்

நியாயப்பிரமாணத்தில் நடக் ம்ப தங்கள்

வழையக் காப்பார்கேளயானால், இஸ்ரேவ ன்

சிங்காசனத்தில் ற்ற க் ம் மனிதன் எனக்

ன்பாக உனக் இல்லாமற்ேபாவதில்ைல

என் ெசான்னைத இப்ெபா அவ க்

நிைறேவற் ம். ௧௭இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, ேதவ ர் உம அ யானாகிய
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தா க் ச் ெசான்ன உம் ைடய வார்த்ைத

உண்ைமெயன் விளங் வதாக. ௧௮

ேதவன் உண்ைமயாகேவ மனிதர்கேளா

மயிேல யி ப்பாேரா? இேதா,

வானங்க ம், வானாதி வானங்க ம்

உம்ைமக் ெகாள்ளாேத; நான் கட் ன இந்த

ஆலயம் எம்மாத்திரம்? ௧௯என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, உம அ ேயன் உம

சந்நிதியில் ெசய்கிற விண்ணப்பத்ைத ம்

மன்றாட்ைட ம் ேகட் , உம அ ேய ைடய

விண்ணப்பத்ைத ம் ேவண் தைல ம்

உம மனதில் ெகாண்ட ம். ௨0 உம

அ ேயன் இவ்விடத்திேல ெசய் ம்

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்க, என் நாமம்

விளங் ெமன் ர் ெசான்னஇடமாகிய இந்த

ஆலயத்தின்ேமல் உம் ைடய கண்கள்

இர ம் பக ம் திறந்தி ப்பதாக. ௨௧ உம

அ ேய ம், இந்த இடத்திேல விண்ணப்பம்

ெசய்யப்ேபாகிற உம மக்களாகிய

இஸ்ரேவ ம் ெசய் ம் ெஜபங்கைளக்

ேகட்ட ம்; பரேலாகமாகிய உம் ைடய

வாசஸ்தலத்திேல ர் அைதக் ேகட் ராக,

ேகட் மன்னிப் ராக. ௨௨ ஒ வன் தன்

அயலா க் க் ற்றம் ெசய்தி க் ம்ேபா ,

இவன்அவைனஆைணயிடச் ெசால் ம்ேபா ,

அந்தஆைணஇந்தஆலயத்திேலஉம் ைடய

ப டத்திற் ன்பாக வந்தால், ௨௩

அப்ெபா பரேலாகத்தி க்கிற ேதவ ர்

ேகட் , ன்மார்க்க ைடய நடக்ைகைய
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அவன் தைலயின்ேமல் மரச்ெசய் ,

அவ க் திைய சரிக்கட்ட ம், திமா க்

அவ ைடய திக் த்தக்கதாகச் ெசய்

அவைன திமானாக்க ம், உம அ யாைர

நியாயந் ர்ப் ராக. ௨௪உம் ைடயமக்களாகிய

இஸ்ரேவலர் உமக் விேராதமாகப் பாவம்

ெசய்ததினிம த்தம் எதிரிக் ன்பாக

ற ந் ேபாய், உம்மடத்திற் த் தி ம்பி,

உம் ைடயநாமத்ைதஅற க்ைகெசய் , இந்த

ஆலயத்திேல உம் ைடய சந்நிதியில்

விண்ணப்பத்ைத ம் ேவண் தைல ம்

ெசய்தால், ௨௫ பரேலாகத்தி க்கிற

ேதவ ர் ேகட் , உம் ைடய மக்களாகிய

இஸ்ரேவ ன் பாவத்ைத மன்னித் ,

அவர்க க் ம் அவர்கள் பிதாக்க க் ம்

ர் ெகா த்த ேதசத்திற் அவர்கைளத்

தி ம்பிவரச்ெசய் ராக. ௨௬அவர்கள்உமக்

விேராதமாகப் பாவம் ெசய்ததால், வானம்

அைடபட் மைழ ெபய்யாதி க் ம்ேபா ,

அவர்கள் இந்த இடத்திற் ேநராக

விண்ணப்பம் ெசய் , உம் ைடய

நாமத்ைத அற க்ைகெசய் , ேதவ ர்

தங்கைளத் க்கப்ப த் ம்ேபா தங்கள்

பாவங்கைள விட் த் தி ம்பினால், ௨௭

பரேலாகத்தி க்கிற ேதவ ர் ேகட் , உம

அ யா ம் உம மக்களாகிய இஸ்ரேவ ம்

ெசய்த பாவத்ைத மன்னித் , அவர்கள்

நடக்கேவண் யநல்வழையஅவர்க க் ப்

ேபாதித் , ேதவ ர் உம மக்க க் ச்
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தந்தரமாகக் ெகா த்த உம் ைடய ேதசத்தில்

மைழெபய்யக் கட்டைளயி ராக. ௨௮

ேதசத்திேல பஞ்சம் உண்டாகிறேபா ம்,

ெகாள்ைளேநாய் உண்டாகிறேபா ம்,

வறட்சி, சா , ெவட் க்கிளி, பச்ைசக்கிளி

உண்டாகிறேபா ம், அவர்க ைடய எதிரிகள்

அவர்கள் வாசஞ்ெசய்கிற ேதசத்திேல

அவர்கைள ற் ைக ேபா கிறேபா ம்,

யாெதா வாைதயாகி ம் யாெதா

வியாதியாகி ம் வந்தி க்கிறேபா ம், ௨௯

எந்த மனிதனானா ம், இஸ்ரேவலாகிய

உம் ைடய மக்களில் எவனானா ம், தன் தன்

வாைதைய ம் வியா லத்ைத ம் உணர்ந் ,

இந்த ஆலயத்திற் ேநராகத் தன் ைககைள

விரித் ச் ெசய் ம் சகலவிண்ணப்பத்ைத ம்,

சகல ேவண் தைல ம், ௩0 உம் ைடய

வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தி க்கிற

ேதவ ர் ேகட் மன்னித் , ௩௧ ேதவ ர்

எங்கள் ற்பிதாக்க க் க் ெகா த்த

ேதசத்தில் அவர்கள் உயிேரா க் ம்

நாெளல்லாம் உமக் பயப்பட் , உம் ைடய

வழகளில் நடக் ம்ப க் ேதவ ர்

ஒ வேர ம ப் த்திரரின் இ தயத்ைத

அற ந்தவரானதால், ர் அவனவன்

இ தயத்ைத அற ந்தி க்கிறப ேய

அவனவ ைடய அைனத் வழக க் ம்

ஏற்றப ச் ெசய் பலன் அளிப் ராக.

௩௨ உம் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவல்

மக்களல்லாத அந்நிய மக்கள் உம் ைடய
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மகத் வமானநாமத்தினிம த்த ம், உம் ைடய

பலத்த கரத்தினிம த்த ம், ஓங்கிய உம் ைடய

யத்தினிம த்த ம், ரேதசங்களி ந்

வந் , இந்த ஆலயத்திற் ேநராக நின்

விண்ணப்பம்ெசய்தால், ௩௩ உம

வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தி க்கிற ேதவ ர்

அைதக்ேகட் , மயின் மக்கெளல்ேலா ம்

உம் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவைலப்ேபால,

உம் ைடய நாமத்ைத அற ந் உமக்

பயப்பட் , நான் கட் ன இந்த ஆலயத்திற்

உம் ைடய நாமம் ட்டப்பட்டெதன்

அற ம்ப க் , அந்தஅந்நிய மனிதன் உம்ைம

ேநாக்கி ேவண் க்ெகாள்வதின்ப ேயேதவ ர்

ெசய் ராக. ௩௪ ர் உம் ைடய மக்கைள

அ ப் ம் வழயிேல அவர்கள் தங்கள்

எதிரிகேளா ேபார்ெசய்யப் றப்ப ம்ேபா ,

ர் ெதரிந் ெகாண்ட இந்த நகரத்திற் ம்,

உம் ைடய நாமத்திற் நான் கட் ன இந்த

ஆலயத்திற் ம் ேநராகவிண்ணப்பம்ெசய்தால்,

௩௫பரேலாகத்தில் இ க்கிற ேதவ ர்அவர்கள்

விண்ணப்பத்ைத ம் ேவண் தைல ம் ேகட் ,

அவர்கள் நியாயத்ைத விசாரிப் ராக. ௩௬

பாவம் ெசய்யாத மனிதன் இல்ைலேய;

ஆைகயால் அவர்கள் உமக் விேராதமாகப்

பாவம்ெசய் , ேதவ ர் அவர்கள்ேமல்

ேகாபங்ெகாண் , அவர்கள் எதிரிகளின்

ைகயில் அவர்கைளஒப் க்ெகா க்கிறதால்,

அவர்கைளச் சிைறபி க்கிறவர்கள்

அவர்கைளத் ரத்திலாகி ம்
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ச பத்திலாகி ம் இ க்கிற தங்கள்

ேதசத்திற் க் ெகாண் ேபாயி க் ம்ேபா , ௩௭

அவர்கள் சிைறபட் ப்ேபான ேதசத்திேல

தங்களில் உணர்வைடந் , மனந்தி ம்பி:

நாங்கள் பாவம்ெசய் அக்கிரமம்ெசய் ,

ன்மார்க்கமாக நடந்ேதாம் என் தங்கள்

சிைறயி ப்பானேதசத்திேலஉம்ைம ேநாக்கிக்

ெகஞ்சி, ௩௮ தாங்கள் சிைறகளாகக்

ெகாண் ேபாகப்பட்ட தங்கள் சிைறயி ப்பான

ேதசத்திேல, தங்கள் இ தயத்ேதா ம்

தங்கள் ஆத் மாேவா ம் உம்மடத்தில்

தி ம்பி, ேதவ ர் தங்கள் பிதாக்க க் க்

ெகா த்த தங்கள் ேதசத்திற் ம், ேதவ ர்

ெதரிந் ெகாண்ட இந்த நகரத்திற் ம்,

உம் ைடய நாமத்திற் நான் கட் ன இந்த

ஆலயத்திற் ம் ேநராக உம்ைம ேநாக்கி

விண்ணப்பம்ெசய்தால், ௩௯ உம் ைடய

வாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தி க்கிற

ேதவ ர் அவர்கள் விண்ணப்பத்ைத ம்

ெஜபங்கைள ம் ேகட் ,அவர்கள் நியாயத்ைத

விசாரித் , உமக் விேராதமாகப் பாவம்ெசய்த

உம் ைடயமக்க க் மன்னித்த ம். ௪0

இப்ேபா ம் என் ேதவேன, இந்த இடத்திேல

ெசய்யப்ப ம்விண்ணப்பத்திற் உம் ைடய

கண்கள் திறந்தைவக ம், உம் ைடய

ெசவிகள்கவனிக்கிறைவக மாயி ப்பதாக.

௪௧ ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

தங் ம் ஸ்தலத்திற் ேதவ ர் உம வல்லைம

விளங் ம் ெபட் டன் எ ந்த ம்;



2 நாளாகமம் 1813

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம

ஆசாரியர்கள் இரட்சிப்ைபத் தரித் ,

உம் ைடய பரி த்தவான்கள் நன்ைமயிேல

மகிழ்வார்களாக. ௪௨ ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, ர் அபிேஷகம்ெசய்தவனின்

கத்ைதப் றக்கணிக்காமல், உம் ைடய

தாசனாகிய தா க் வாக் த்தத்தம்ெசய்த

கி ைபகைளநிைனத்த ம்” என்றான்.

௭

சாெலாேமான்ெஜபம்ெசய் க்கிறேபா ,

அக்கினி வானத்தி ந் இறங்கி,

சர்வாங்க தகனப ைய ம் மற்ற

ப கைள ம் பட்சித்த ; ெயேகாவா ைடய

மகிைம ம் ஆலயத்ைத நிரப்பிய . ௨

ெயேகாவா ைடய மகிைம ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைத நிரப்பினதால், ஆசாரியர்கள்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ள்

பிரேவசிக்க யாம ந்த . ௩ அக்கினி

இறங் கிறைத ம், ெயேகாவா ைடயமகிைம

ஆலயத்தின்ேமல் தங்கியி க்கிறைத ம்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்கள் எல்ேலா ம்

கண்டேபா , தளவரிைசமட் ம் தைரயிேல

கங் ப் றக் னிந் பணிந் , ெயேகாவா

நல்லவர்,அவ ைடயகி ைபஎன் ள்ள

என் ெசால் , அவைரத் தித்தார்கள்.

௪ அப்ெபா ராஜா ம் அைனத்

மக்க ம் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ப கைளச் ெச த்தினார்கள். ௫ ராஜாவாகிய

சாெலாேமான் 22,000 மா கைள ம்,

1,20,000 ஆ கைள ம் ப யிட்டான்;
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இந்தவிதமாக ராஜா ம்அைனத் மக்க ம்

ேதவ ைடய ஆலயத்ைதப் பிரதிஷ்ைட

ெசய்தார்கள். ௬ ஆசாரியர்கள் தங்கள்

பணிவிைடகைளச் ெசய் நின்றார்கள்;

தா ராஜா ேலவியர்கைளக்ெகாண் ,

ெயேகாவா ைடய கி ைப என் ள்ள

என் அவைரத் தித் ப் பா வதற்காகச்

ெசய்யப்பட்ட ெயேகாவாவின்

தவாத்தியங்கைள அவர்க ம் வாசித்

ேசவித் நின்றார்கள்; ஆசாரியர்கள்

அவர்க க் எதிராக நின் ரிைககைள

ஊதினார்கள்; இஸ்ரேவலர் எல்ேலா ம்

நின் ெகாண் ந்தார்கள். ௭ சாெலாேமான்

உண்டாக்கின ெவண்கலப்ப டம் சர்வாங்க

தகனப கைள ம் ேபாஜன ப கைள ம்

ெகா ப்ைப ம் ைவக்க ேபா மானதாக

இல்லாததால், ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற்

ன்னி க்கிறபிராகாரத்தின் ந ைமயத்ைதச்

சாெலாேமான் பரி த்தப்ப த்தி,

அங்ேக சர்வாங்க தகனப கைள ம்

சமாதானப களின் ெகா ப்ைப ம்

ெச த்தினான். ௮ அக்காலத்தில்தாேன

சாெலாேமா ம்,ஆமாத்தின் எல்ைலயி ந்

எகிப்தின் நதிவைர வந் , அவேனா ட

இ ந்த மகா ெபரிய ட்டமாகிய இஸ்ரேவல்

அைனத் ம் ஏ நாட்கள்வைர ம்

பண் ைகைய ஆசரித் , ௯ எட்டாம்

நாைள விேசஷ த்த ஆசரிப் நாளாகக்

ெகாண்டா னார்கள்; ஏ நாட்கள்
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ப டத் ப் பிரதிஷ்ைடைய ம், ஏ

நாட்கள் பண் ைகைய ம் ஆசரித்தார்கள்.

௧0 ஏழாம் மாதத்தின் இ பத் ன்றாம்

ேததியிேல தங்கள் தங்கள் டாரங்க க் ப்

ேபாக மக்க க் விைட ெகா த்தான்;

ெயேகாவா தா க் ம், சாெலாேமா க் ம்,

தம மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் ம்

ெசய்த நன்ைமக்காகச் சந்ேதாஷத்ேதா ம்

மனமகிழ்ச்சிேயா ம் ேபானார்கள். ௧௧

இந்தவிதமாக சாெலாேமான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைத ம், ராஜஅரண்மைனைய ம் கட்

த்தான்; ெயேகாவா ைடயஆலயத்தி ம்,

தன் அரண்மைனயி ம் சாெலாேமான் ெசய்ய

மனதாயி ந்தெதல்லாம் அ லமான .

௧௨ ெயேகாவா இரவிேல சாெலாேமா க் க்

காட்சியளித் : நான் உன்விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட் , இந்த இடத்ைத எனக் ப யி ம்

ஆலயமாகத் ெதரிந் ெகாண்ேடன். ௧௩

நான் மைழயில்லாதப க் வானத்ைத

அைடத் அல்ல ேதசத்ைத அழ க்க

ெவட் க்கிளிக க் க் கட்டைளயிட்

அல்ல என் மக்க க் ள் ெகாள்ைள

ேநாைய அ ப் ம்ேபா , ௧௪ என் நாமம்

ட்டப்பட்டஎன்மக்கள் தங்கைளத்தாழ்த்தி,

ெஜபம்ெசய் , என் கத்ைதத் ேத , தங்கள்

ெபால்லாத வழகைளவிட் த் தி ம்பினால்,

அப்ெபா பரேலாகத்தி க்கிற நான்

ேகட் , அவர்க ைடய பாவத்ைத மன்னித் ,

அவர்க ைடய ேதசத்திற் ெசழ ப்ைபக்
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ெகா ப்ேபன். ௧௫இந்தஇடத்திேலெசய்யப்ப ம்

ெஜபத்திற் , என்கண்கள்திறந்தைவக ம்,

என் கா கள் கவனிக்கிறைவக மாக

இ க் ம். ௧௬ என் நாமம் இந்த ஆலயத்தில்

என்ெறன்ைறக் ம் இ க் ம்ப , நான் இைதத்

ெதரிந் ெகாண் பரி த்தப்ப த்திேனன்;

என் கண்க ம் என் இ தய ம் எந்நா ம்

இங்ேக இ க் ம். ௧௭உன் தகப்பனாகிய தா

நடந்த ேபால, எனக் ன்பாக நடந் ,

நான் உனக் க் கற்பித்தப ெயல்லாம் ெசய் ,

என் கட்டைளகைள ம் என் நியாயங்கைள ம்

ைகக்ெகாள்வாயானால், ௧௮ அப்ெபா

இஸ்ரேவைல அரசா பவன் உனக்

இல்லாமற்ேபாவதில்ைல என் நான் உன்

தகப்பனாகிய தா ேதா உடன்ப க்ைக

ெசய்தப ேய, உன் ராஜ்யபாரத்தின்

சிங்காசனத்ைத நிைலக்கச்ெசய்ேவன்.

௧௯ ங்கள் வழவிலகி, நான் உங்க க்

ன்பாக ைவத்த என் கட்டைளகைள ம்

என் கற்பைனகைள ம்விட் , ேவேற

ெதய்வங்கைளச் ேசவித் , அவர்கைளப்

பணிந் ெகாள் ர்கெளன்றால், ௨0 நான்

அவர்க க் க் ெகா த்த என் ேதசத்தி ந்

அவர்கைளப் பி ங்கி, என் நாமத்திற்ெகன்

நான் பரி த்தப்ப த்தின இந்தஆலயத்ைத என்

ச கத்ைதவிட் த் தள்ளி, அைதஅைனத்

மக்க க் ள் ம் பழெமாழயாக ம்

பரியாசச் ெசால்லாக ம் ைவப்ேபன். ௨௧

அப்ெபா உன்னதமாயி க்கிற இந்த
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ஆலயத்ைதக் கடந் ேபாகிறவன் எவ ம்

பிரம த் : ெயேகாவா இந்த ேதசத்திற் ம்

இந்த ஆலயத்திற் ம் இப்ப ச் ெசய்த

என்ன என் ேகட்பான். ௨௨ அதற்

அவர்கள்: தங்கள் ற்பிதாக்கைள எகிப்

ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவவிட் , ேவேற

ெதய்வங்கைளப்பற்ற க்ெகாண் ,அைவகைள

வணங்கி, ேசவித்ததால், ெயேகாவா இந்தத்

ங்ைகெயல்லாம்அவர்கள்ேமல்வரச்ெசய்தார்

என் ெசால் வார்கள் என்றார்.

௮

சாெலாேமான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைத ம் தன்அரண்மைனைய ம் கட்ட

இ ப வ டகாலம் ெசன்றபின் , ௨ ஈராம்

தனக் க் ெகா த்தி ந்த பட்டணங்கைள

சாெலாேமான் கட் , அைவகளில் இஸ்ரேவல்

மக்கைளக் ேயற்றனான். ௩ பின்

சாெலாேமான் ஆமாத்ேசாபா க் ப்

ேபாய், அைத ெஜயித்தான். ௪ அவன்

வனாந்திரத்தி ள்ள தத்ேமாைர ம்,

ஆமாத்ேதசத்திேல ெபா ட்கைள ைவக் ம்

பட்டணங்கள்அைனத்ைத ம் கட் னான். ௫

சாெலாேமான் ேமல்ெபத்ெதாேராைன ம்,

ழ்ெபத்ெதாேராைன ம், ேகாட்ைடச்

வர்க ம், கத க ம், தாழ்ப்பாள்க ள்ள

பா காப்பான பட்டணங்களாகக்

கட் , ௬ பாலாத்ைத ம், தனக்

இ க்கிற, ெபா ட்கைள ைவக் ம் சகல

பட்டணங்கைள ம், இரதங்கள் இ க் ம் சகல
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பட்டணங்கைள ம், திைர ரர்கள்

இ க் ம் பட்டணங்கைள ம், எ சேலம ம்

பேனானி ம் தான் ஆ ம் ேதசெமங் ம்

தனக் வி ப்பமானைதெயல்லாம் கட் னான்.

௭ இஸ்ரேவல் மக்கள் அழ க்காம ந்த

இஸ்ரேவல் அல்லாத ஏத்தியர்கள்,

எேமாரியர்கள், ெபரிசியர்கள், ஏவியர்கள்,

எ சியரில் தியானஅைனத் மக்களி ம்,

௮ அவர்க க் ப்பிற ேதசத்தி ந்த

அவர்க ைடய பிள்ைளகைள சாெலாேமான்

இந்நாள்வைரக் ம் இ க்கிறப கட்டாய

ேவைலக்காரர்களாக ஏற்ப த்தினான்.

௯ இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒ வைர ம்

சாெலாேமான் தன் ேவைலையச் ெசய்ய

அ ைமப்ப த்தவில்ைல; அவர்கள்

த்த மனிதர்க ம், அவ ைடய

பைடத்தளபதிக ம், அவ ைடய

இரதங்க க் ம் திைர ரர்க க் ம்

தைலவர்க மாக இ ந்தார்கள். ௧0

ராஜாவாகிய சாெலாேமா ைடய

ஊழயக்காரர்களின் தைலவர்களாகிய

இவர்களில் இ ற் ஐம்ப ேபர்

மக்கைள ஆண்டார்கள். ௧௧ சாெலாேமான்:

ெயேகாவா ைடய ெபட் வந்த இடங்கள்

பரி த்தமாயி க்கிற ; ஆதலால்,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய தா தின்

அரண்மைனயிேல என் மைனவி

யி க்கக் டா என் ெசால் ,

பார்ேவானின் மகைளத் தா தின்
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நகரத்தி ந் , தான் அவ க் க் கட் ன

மாளிைகக் க் வரச்ெசய்தான். ௧௨

அ தற்ெகாண் சாெலாேமான், தான்

மண்டபத்திற் ன்பாகக் கட் யி ந்த

ெயேகாவா ைடய ப டத்தின்ேமல், ௧௩

அந்தந்த நா க் க் ற ப்பிடப்பட் ந்தப

ேமாேச ைடய கற்பைனயின்ப ேய

ஓய் நாட்களி ம் மாதப்பிறப் களி ம்,

வ டத்தில் ன் ைற ஆசரிக்கிற

பண் ைககளாகிய ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகயி ம், வாரங்களின்

பண் ைகயி ம், டாரப்பண் ைகயி ம்,

ெயேகாவா க் சர்வாங்க தகனப கைளச்

ெச த்தினான். ௧௪அவன் தன் தகப்பனாகிய

தா ைடய பிரமாணத்தின்ப ேய,

ஆசாரியர்கள் தங்கள் தங்கள் ஊழயத்ைதச்

ெசய் ம் வ ப் கைள ம், ேலவியர்கள்

ஒவ்ெவா நாளின் கட்டைளயின்ப ேய

தித் , ேவைல ெசய் ஆசாரியர்க க்

ன்பாகத் தங்கள் ஊழயத்ைதச் ெசய் ம்

ைறகைள ம், வாசல் காப்பவர்கள்

ஒவ்ெவா வாச ல் காவல்காக் ம்

வ ப் கைள ம் நிற்க ெசய்தான்;

ேதவ ைடய மனிதனாகிய தா

இப்ப க் கட்டைளயிட் ந்தான். ௧௫

சகல காரியத்ைத ம் ெபாக்கிஷங்களின்

காரியத்ைத ம் ற த் , ராஜா

ஆசாரியர்க க் ம் ேலவியர்க க் ம்

ெகா த்த கட்டைளகைளவிட் அவர்கள்



2 நாளாகமம் 1820

விலகாதி ந்தார்கள். ௧௬ இப்ப ேய

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் அஸ்திபாரம்

ேபாடப்பட்ட நாள் தல் அைத க் ம்

நாள்வைர சாெலாேமானின் ேவைலெயல்லாம்

நடந்ேதற க் ெயேகாவா ைடய ஆலயம்

கட் க்கப்பட்ட . ௧௭ பின்

சாெலாேமான் ஏேதாம் ேதசத் க்

கடேலாரத்தி க் ம் எசிேயான்

ேகேப க் ம் ஏலாத்திற் ம் ேபானான். ௧௮

அவ க் ஈராம் தன் ஊழயக்காரர்கள்

லமாகக் கப்பல்கைள ம், ச த்திரப்

பயணத்தில் பழகின ேவைலயாட்கைள ம்

அ ப்பினான்; அவர்கள் சாெலாேமானின்

ேவைலக்காரர்கேளா ஓப் க் ப் ேபாய்,

அங்ேகயி ந் நா ற் ஐம்ப

தாலந் ெபான்ைன ஏற்ற ராஜாவாகிய

சாெலாேமானிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள்.

௯

ேசபாவின்அரசி, சாெலாேமானின் கைழக்

ேகள்விப்பட்டேபா , வி கைதகளினாேல

சாெலாேமாைன ேசாதிக்கிறதற்காக,

திரளான ட்டத்தினேரா ம்,

கந்தவர்க்கங்கைள ம், ம தியான

ெபான்ைன ம் இரத்தினங்கைள ம் மக்கிற

ஒட்டகங்கேளா ம் எ சேல க் வந்தாள்;

அவள் சாெலாேமானிடத்திற் வந்தேபா ,

தன் மனதி ந்த எல்லாவற்ைற ம்

ற த் அவனிடத்தில் உைரயா னாள்.

௨ அப்ெபா சாெலாேமான் அவள்

ேகட்டைவக க்ெகல்லாம் பதில் றனான்;
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அவ க் பதில் ற யாதப

ஒன்றாகி ம் சாெலாேமா க்

மைறெபா ளாயி க்கவில்ைல. ௩

ேசபாவின் அரசி சாெலாேமா ைடய

பானபாத்திரக்காரர்கைள ம்,

அரண்மைனைய ம், ௪ பந்தியின் உண

வைககைள ம், அவன் ஊழயக்காரரின்

கைள ம், உத்திேயாகஸ்தரின்

வரிைசைய ம், அவர்கள் உைடகைள ம்,

அவ ைடய பானபாத்திரக்காரர்கைள ம்,

அவர்கள் உைடகைள ம், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ள் பிரேவசிக் ம்

நைடமண்டபத்ைத ம் கண்டேபா அவள்

ஆச்சரியத்தால் பிரம த் , ௫ ராஜாைவ ேநாக்கி:

உம் ைடய ெசயல்கைள ம், உம் ைடய

ஞானத்ைத ம் ற த் , நான் என் ேதசத்திேல

ேகட்ட ெசய்தி உண்ைமதான். ௬ நான் வந்

அைத என் கண்களால் பார்க் ம்வைர

அவர்க ைடய வார்த்ைதகைள நம்பவில்ைல;

உம் ைடய ெபரியஞானத்தில் பாதியாகி ம்

அவர்கள் எனக் அறவிக்கவில்ைல;

நான் ேகள்விப்பட்ட கழ்ச்சிையவிட

அதிகம் உண்டாயி க்கிற . ௭ உம் ைடய

மக்கள் பாக்கியவான்கள்; எப்ேபா ம்

உமக் ன்பாக நின் , உம் ைடய

ஞானத்ைதக் ேகட்கிற உம் ைடய

ஊழயக்காரர்க ம் பாக்கியவான்கள். ௮

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாக ர் ராஜாவாயி க் ம்ப க் ,
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உம்ைமத் தம் ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

ற்ற க்கச் ெசய்ய, உம்ேமல் பிரியங்ெகாண்ட

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

ஸ்ேதாத்திரிக்கப்ப வாராக; உம் ைடய

ேதவன் இஸ்ரேவைல என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலநி த் ம்ப க் சிேநகிக்கிறதாேல,

அவர் நியாய ம் தி ம் ெசய்கிறதற்

உம்ைம அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக ைவத்தார்

என்றாள். ௯அவள் ராஜா க் ற்ற ப

தாலந் ெபான்ைன ம், ம தியான

கந்தவர்க்கங்கைள ம், இரத்தினங்கைள ம்

ெகா த்தாள்; ேசபாவின் அரசி ராஜாவாகிய

சாெலாேமா க் க் ெகா த்த அப்ப ப்பட்ட

கந்தவர்க்கங்கைளப்ேபால ஒ ேபா ம்

வரவில்ைல. ௧0ஓப் ரி ந் ெபான்ைனக்

ெகாண் வ கிற ஈராம ன் ேவைலக்காரர்க ம்

சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்க ம்

வாசைனமரங்கைள ம்இரத்தினங்கைள ம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௧ அந்த வாசைன

மரங்களால் ராஜா ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ம் ராஜ அரண்மைனக் ம்

ப க்கட் கைள ம், இைசக்கைலஞர்க க் ச்

ரமண்டலங்கைள ம் தம் க்கைள ம்

உண்டாக்கினான்; அப்ப ப்பட்டைவகள்

அதற் ன்ேன ேதயா ேதசத்தில் ஒ க்கா ம்

காணப்படவில்ைல. ௧௨ ேசபாவின் அரசி

ராஜா க் க் ெகாண் வந்தைவகைளவிட

அவள்ஆைசப்பட் க் ேகட்ட எல்லாவற்ைற ம்

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் அவ க்
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அதிகமாகக் ெகா த்தான்; பின் அவள்

தன் ட்டத்தினேரா தன் ேதசத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபானாள். ௧௩ சிறய மற் ம்

ெபரிய வியாபாரிகள் ெகாண் வ ம்

ெபான்ைனத்தவிர, சாெலாேமா க்

ஒவ்ெவா வ டத்தி ம் வந்த ெபான்

அ ற் அ பத்தா தாலந்

எைட ள்ளதாக இ ந்த . ௧௪

அர ேதசங்களின் அைனத் ராஜாக்க ம்,

ஆ நர்க ம் சாெலாேமா க் ப்

ெபான்ைன ம் ெவள்ளிைய ம்

ெகாண் வ வார்கள். ௧௫ ராஜாவாகிய

சாெலாேமான் இ ேகடகங்கைள

அ த்த ெபான்தகட்டால் ெசய்வித்தான்;

ஒவ்ெவா ேகடகத்திற் அ ேசக்கல்

எைட ெபான் தகட்ைடச் ெசலவழ த்தான்.

௧௬ அ த்த ெபான்தகட்டால் ந்

ேகடகங்கைள ம் உண்டாக்கினான்;

ஒவ்ெவா ேகடகத்திற் ந் ேசக்கல்

எைட ெபான்ைனச் ெசலவழ த்தான்;

அைவகைளராஜா பேனான்வனம்என் ம்

மாளிைகயிேல ைவத்தான். ௧௭ ராஜா

தந்தத்தால் ஒ ெபரிய சிங்காசனத்ைத ம்

ெசய்வித் , அைதப் ப ம்ெபான் தகட்டால்

னான். ௧௮ அந்தச் சிங்காசனத்திற் ப்

ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்டஆ ப க ம்,

ஒ பாதப்ப ம், உட்கா ம் இடத்திற்

இ றத்தி ம் ைக சாய்மானங்க ம்

இ ந்தன; இரண் சிங்கங்கள் ைக
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சாய்மானங்கள் அ ேக நின்றன. ௧௯ அந்த

ஆ ப களின்ேம ம், இரண் பக்கத்தி ம்

பன்னிரண் சிங்கங்கள் நின்றன; எந்த

ராஜ்ஜயத்தி ம்இப்ப ச் ெசய்யப்படவில்ைல.

௨0 ராஜாவாகிய சாெலாேமா க்

இ ந்த பானபாத்திரங்கெளல்லாம்

ெபான் ம், பேனான் வனம் என் ம்

மாளிைகயின் பணி ட் கெளல்லாம்

ப ம்ெபான் மாயி ந்த ; ஒன் ம்

ெவள்ளியினால் ெசய்யப்படவில்ைல;

சாெலாேமானின் நாட்களில் ெவள்ளி

ஒ ெபா ட்டாகக் க தப்படவில்ைல.

௨௧ ராஜாவின் கப்பல்கள் ஈராம ன்

ேவைலக்காரர்க டன் தர் க் ப்

ேபாய்வ ம்; தர் சின் கப்பல்கள்

ன் வ டங்க க் ஒ ைற

ெபான்ைன ம், ெவள்ளிைய ம், யாைனத்

தந்தங்கைள ம், ரங் கைள ம்,

மயில்கைள ம்ெகாண் வ ம். ௨௨ மயின்

அைனத் ராஜாக்கைள ம்விட சாெலாேமான்

ராஜா ஐ வரியத்தி ம் ஞானத்தி ம்

சிறந்தவனாயி ந்தான். ௨௩சாெலாேமானின்

இ தயத்திேல ேதவன்அ ளியஞானத்ைதக்

ேகட்பதற் மயின் ராஜாக்கள் எல்ேலா ம்

அவ ைடய கதரிசனத்ைதத்

ேத னார்கள். ௨௪ வ டந்ேதா ம்

அவரவர் தங்கள் காணிக்ைகயாகிய

ெவள்ளிப்பாத்திரங்கைள ம்,

ெபாற்பாத்திரங்கைள ம், ஆைடகைள ம்,
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ஆ தங்கைள ம், கந்தவர்க்கங்கைள ம்,

திைரகைள ம், ேகாேவ க ைதகைள ம்

ெகாண் வ வார்கள். ௨௫சாெலாேமா க்

நான்காயிரம் திைரலாயங்க ம்இரதங்க ம்

இ ந்தன, பனிெரண்டாயிரம் திைர

ரர்க ம் இ ந்தார்கள்; அைவகைள

இரதங்கள் ைவக் ம் பட்டணங்களி ம்,

அவர்கைள எ சேலம ல் தன்னிடத்தி ம்

ராஜா ைவத்தி ந்தான். ௨௬ நதி வங்கிப்

ெப ஸ்தரின் ேதசம்வைர எகிப்தின்

எல்ைலவைரக் ம் இ க்கிற அைனத்

ராஜாக்கைள ம் அவன் ஆண்டான். ௨௭

எ சேலம ேல ராஜா ெவள்ளிையக்

கற்கள்ேபால ம், ேக மரங்கைளப்

பள்ளத்தாக் களில் இ க் ம் காட்டத்தி

மரங்கள்ேபால ம் அதிகமாக்கினான். ௨௮

எகிப்தி ம் மற்ற ேதசங்களி ம ந்

சாெலாேமா க் க் திைரகள்

ெகாண் வரப்பட்ட . ௨௯ சாெலாேமா ைடய

ஆரம்பம் தல் கைடசிவைர ள்ள மற்ற

ெசயல்கள் ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானின்

த்தகத்தி ம், ேலானியனாகிய அகியா

எ தின ர்க்கதரிசனத்தி ம், ேநபாத்தின்

மகனாகிய ெயெராெபயாைமக் ற த்

தரிசனம் காண்கிறவனாகிய இத்ேதா

எ தின தரிசனங்களி ம் அல்லேவா

எ தப்பட் க்கிற . ௩0 சாெலாேமான்

எ சேலம ேல இஸ்ரேவல் வைத ம்

நாற்ப வ டங்கள் ஆட்சிெசய்தான். ௩௧
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பின் சாெலாேமான் இறந்தான்; அவைன

அவன் தகப்பனாகிய தா தின் நகரத்தில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவ ைடய இடத்தில்

அவன் மகனாகிய ெரெகாெபயாம்

ராஜாவானான்.

௧0

ெரெகாெபயாைம ராஜாவாக் ம்ப

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் ேக க்

வந்தி ந்ததால், அவ ம் ேக க் ப்

ேபானான். ௨ ராஜாவாகிய சாெலாேமாைன

விட் ஓ ப்ேபாய், எகிப்தி ந்த

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயாம்

அைதக் ேகட்டேபா ,அவன்எகிப்தி ந்

தி ம்பிவந்தான். ௩ஆள்அ ப்பி அவைன

அைழப்பித்தார்கள்; பின் ெயெராெபயா ம்

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம் வந் ,

ெரெகாெபயாைம ேநாக்கி: ௪ உம் ைடய

தகப்பன் பாரமான ைமைய எங்கள்ேமல்

ைவத்தார்; இப்ேபா ம் ர் உம் ைடயதகப்பன்

மத்தின க னமான ேவைலைய ம், அவர்

எங்கள்ேமல் ைவத்த பாரமான ைமைய ம்

எளிதாக் ம்; அப்ெபா உமக் ேசைவ

ெசய்ேவாம் என்றார்கள். ௫ அதற் அவன்:

ங்கள் ன் நாட்க க் ப்பின் தி ம்ப

என்னிடத்தில் வா ங்கள் என்றான்; அப்ப ேய

மக்கள் ேபானார்கள். ௬ அப்ெபா

ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் தன் தகப்பனாகிய

சாெலாேமான் உயிேரா க் ம்ேபா

அவ க் ன்பாகநின்ற திேயார்களிடம்

ஆேலாசைனெசய் , இந்த மக்க க்
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ம உத்திர ெகா க்க ங்கள் என்ன

ஆேலாசைன ெசால் கி ர்கள் என்

ேகட்டான். ௭ அதற் அவர்கள்:

ர் இந்த மக்க க் தயைவ ம்

ஆதரைவ ம் காண்பித் , அவர்க க்

நல்வார்த்ைதகைளச் ெசால் ரானால்,

என்ைறக் ம் அவர்கள் உமக்

ஊழயக்காரர்களாகஇ ப்பார்கள் என்றார்கள்.

௮ திேயார் ெசான்னஆேலாசைனையஅவன்

தள்ளிவிட் , தன்ேனா வளர்ந்தவர்க ம்

தனக் ன்பாக நிற்கிறவர்க மாகிய

வா பர்கேளா ஆேலாசைனெசய் , ௯

அவர்கைள ேநாக்கி: உம் ைடய தகப்பன்

எங்கள்ேமல் ைவத்த ைமைய எளிதாக் ம்

என் என்னிடத்தில் ெசான்னஇந்த மக்க க்

ம உத்திர ெகா க்க ங்கள் என்ன

ஆேலாசைன ெசால் கி ர்கள் என்

ேகட்டான். ௧0அவேனா வளர்ந்த வா பர்கள்

அவைன ேநாக்கி: உம் ைடய தகப்பன்

எங்கள் ைமைய பாரமாக்கினார், ர்

அைத எங்க க் எளிதாக் ம் என்

உம்மடத்தில் ெசான்ன இந்த மக்க க் ர்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

என் ண் விரல் என் தகப்ப ைடய

இ ப்ைபப்பார்க்கி ம் ப மனாயி க் ம். ௧௧

இப்ேபா ம் என் தகப்பன் பாரமான ைமைய

உங்கள்ேமல் ைவத்தார், நான் உங்கள்

ைமைய அதிக பாரமாக் ேவன்; என்

தகப்பன் உங்கைளச் ச க் களினாேல
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தண் த்தார், நான் உங்கைளத் ேதள்களினாேல

தண் ப்ேபன் என் ெசால் ம் என்றார்கள். ௧௨

ன்றாம் நாள் என்னிடத்தில் வா ங்கள்

என் ராஜா ெசால் யி ந்தப ேய,

ெயெராெபயா ம் அைனத் மக்க ம்

ன்றாம் நாளிேல ெரெகாெபயாமடத்தில்

வந்தார்கள். ௧௩ ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம்

திேயாரின் ஆேலாசைனையத் தள்ளிவிட் ,

அவர்க க் க் க னமான பதில் ெகா த்தான்.

௧௪வா பர்க ைடயஆேலாசைனயின்ப ேய

அவர்கேளா ேபசி, என் தகப்பன் உங்கள்

ைமையபாரமாக்கினார்; நான்அைதஅதிக

பாரமாக் ேவன்; என் தகப்பன் உங்கைளச்

ச க் களினாேல தண் த்தார், நான்

உங்கைளத் ேதள்களினாேல தண் ப்ேபன்

என் ெசான்னான். ௧௫ ராஜா, மக்கள்

ெசால்வைதக் ேகட்காமற்ேபானான்; ெயேகாவா

ேலானியனான அகியாைவக்ெகாண்

ேநபாத்தின் மகனாகிய ெயெராெபயா க் ச்

ெசான்னதம வார்த்ைதையஉ திப்ப த்த

ேதவனாேல இப்ப நடந்த . ௧௬ தாங்கள்

ெசான்னைத ராஜா ேகட்கவில்ைல என்

இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் கண்டேபா ,

மக்கள் ராஜா க் ம ெமாழயாக: “தா ேதா

எங்க க் ப் பங்ேக ? ஈசாயின் மகனிடத்தில்

எங்க க் உரிைமஇல்ைல; இஸ்ரேவேலஉன்

டாரங்க க் ப் ேபாய்வி ; இப்ேபா

தா ேத, உன் ெசாந்த ட்ைடப் பார்த் க்ெகாள்

என் ெசால் ,” இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்
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தங்கள் டாரங்க க் ப் ேபாய்விட்டார்கள்.

௧௭ ஆனா ம் தாவின் பட்டணங்களிேல

யி ந்த இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல்

ெரெகாெபயாம் ராஜாவாயி ந்தான். ௧௮

பின் ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் கட்டாய

ேவைலக்காரர்களின் தைலவனாகிய

அேதாராைம அ ப்பினான்; இஸ்ரேவல்

மக்கள் அவைனக் கல்ெலற ந்

ெகான்றார்கள்; அப்ெபா ராஜாவாகிய

ெரெகாெபயாம் விைரவாக இரதத்தின்ேமல்

ஏற எ சேல க் ஓ ப்ேபானான். ௧௯

அப்ப ேய இந்நாள்வைரக் ம் இ க்கிறப

இஸ்ரேவலர்கள் தா தின்வம்சத்ைதவிட் க்

கலகம்ெசய் பிரிந் ேபாயி க்கிறார்கள்.

௧௧

ெரெகாெபயாம் எ சேல க்

வந்தேபா , இஸ்ரேவேலா ேபார்ெசய்ய ம்,

ராஜ்ஜயத்ைதத் தன்னிடமாகத்

தி ப்பிக்ெகாள்ள ம், தா வம்சத்தா ம்

ெபன்ய ன் வம்சத்தா மாகிய

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட ேபார் ரரான

ஒ லட்சத் எண்பதாயிரம்ேபைரக்

ட் னான். ௨ ேதவ ைடய மனிதனாகிய

ெசமாயா க் க் ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

உண்டாகி. அவர் ெசான்ன : ௩

தாவின் ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம்

என் ம் சாெலாேமானின் மகைன ம்,

தாவி ம் ெபன்ய னி ம் இ க்கிற

அைனத் இஸ்ரேவலைர ம் ேநாக்கி: ௪

ங்கள் ேபாகாம ம், உங்கள் சேகாதரேரா
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ேபார்ெசய்யாம ம், அவரவர் தம்தம் ட் க் த்

தி ம் ங்கள்; என்னாேல இந்தக் காரியம்

நடந்த என் ெயேகாவா உைரக்கிறார் என்

ெசால் என்றார்; அப்ெபா அவர்கள்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதக க் க்

ழ்ப்ப ந் , ெயெராெபயா க் விேராதமாக

ேபார்ெசய்வைதத் தவிர்த் த் தி ம்பிப்

ேபாய்விட்டார்கள். ௫ ெரெகாெபயாம்

எ சேலம ல் யி ந் , தாவிேல

பா காப்பானபட்டணங்கைளக்கட் னான்.

௬ அவன் ெபத்ெலேக ம், ஏத்தா ம்,

ெதக்ேகாவா ம், ௭ெபத் ம், ேசாக்ேகா ம்,

அ ல்லா ம், ௮காத் ம், மேரஷா ம், ப் ம்,

௯அேதாரா ம், லா ம், அேசக்கா ம், ௧0

ேசாரா ம், ஆயேலா ம், எப்ேரா ம் ஆகிய

தாவி ம் ெபன்ய னி ம் இ க்கிற

பா காப்பான பட்டணங்கைளக் கட் , ௧௧

அந்தப் பா காப் கைளப் பலப்ப த்தி,

அைவகளிேல தைலவைர ம், ஆகார ம்

எண்ெண ம் திராட்ைசரச ம் உள்ள

ேசம ப் அைறகைள ம், ௧௨ தா ம்

ெபன்ய ம் அவன் கட் ப்பாட் க்க,

ஒவ்ெவா பட்டணத்தி ம் ேகடயங்கைள ம்

ஈட் கைள ம்ைவத் , அைவகைளம தி ம்

பலப்ப த்தினான். ௧௩ இஸ்ரேவெலங் ம்

இ க்கிற ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம்

தங்கள் எல்லா எல்ைலகளி ம ந்

அவனிடத்திற் வந்தார்கள். ௧௪ ேலவியர்கள்

ெயேகாவா க் ஆசாரிய ஊழயம்
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ெசய்யாம க்க ெயெராெபயா ம் அவன்

மகன்க ம் அவர்கைளத் தள்ளிப்ேபாட்டதால்,

தங்கள் ெவளிநிலங்கைள ம் தங்கள்

ெசாத் க்கைள ம்விட் , தா

ேதசத்திற் ம் எ சேல க் ம் வந்தார்கள்.

௧௫ அவன் ேமைடக க்ெகன் ம்,

ேபய்க க்ெகன் ம், தான் உண்டாக்கின

கன் க் ட் க க்ெகன் ம் ஆசாரியர்கைள

ஏற்ப த்தினான். ௧௬ அந்த

ேலவியர்களின் பின்ேன இஸ்ரேவ ன்

ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ ேத கிறதற் ,

தங்கள் இ தயத்ைத ேநராக்கினவர்கள்

தங்கள் ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ப் ப யி வதற்காக

எ சேல க் வந்தார்கள். ௧௭இப்ப ன்

வ டங்கள்வைர தாவின் ராஜ்ஜயத்ைதப்

பலப்ப த்தி, சாெலாேமானின் மகனாகிய

ெரெகாெபயாைமத் திடப்ப த்தினார்கள்;

தா ம் சாெலாேமா ம் நடந்த வழயிேல

ன் வ டங்கள்வைர நடந்தார்கள்.

௧௮ ெரெகாெபயாம் தா தின் மகனாகிய

எரிேமாத்தின் மகள் மகலாத்ைத ம்,

ஈசாயின் மகனாகிய எ யாபின் மகள்

அபியாேயைல ம் தி மணம்ெசய்தான். ௧௯

இவள் அவ க் ஏ ஸ், ெசமரியா, சாகாம்

என் ம் மகன்கைளப் ெபற்றாள். ௨0

அவ க் ப்பிற அப்சேலாம ன் மகளாகிய

மாகாைளத் தி மணம்ெசய்தான்; அவள்
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அவ க் அபியாைவ ம்,அத்தாயிைய ம்,

சாைவ ம். ெசேலாம த்ைத ம் ெபற்றாள். ௨௧

ெரெகாெபயாம் தன் ைடய மைனவிகள்

ம மைனயாட் கள் எல்ேலாரி ம்,

அப்சேலாம ன் மகளாகிய மாகாைளச்

சிேநகித்தான்; பதிெனட் மைனவிகைள ம்

அ ப ம மைனயாட் கைள ம்

தி மணம்ெசய் , இ பத்ெதட்

மகன்கைள ம் அ ப மகள்கைள ம்

ெபற்றான். ௨௨ ெரெகாெபயாம் மாகாளின்

மகனாகிய அபியாைவ அவன்

சேகாதரர்க க் ள்ேள தைலவ ம்

ெபரியவ மாக ஏற்ப த்தினான்; அவைன

ராஜாவாக்க நிைனத்தான். ௨௩ அவன்

த்தியாக நடந் , தா ெபன்ய ைடய

எல்லா ேதசங்களி ள்ள பா காப்பான

சகல பட்டணங்களி ம் தன் மகன்கள்

அைனவைர ம் பிரித் ைவத் ,அவர்க க்

ேவண் ய ஆகாரத்ைதக் ெகா த் ,

அவர்க க் அேநகம் ெபண்கைளத்

ேத னான்.

௧௨

ெரெகாெபயாம் ராஜ்ஜயத்ைதத்

திடப்ப த்தித் தன்ைன

பலப்ப த்திக்ெகாண்டபின், அவ ம்

அவேனா இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம்

ெயேகாவா ைடய நியாயப்பிரமாணத்ைத

விட் விட்டார்கள். ௨அவர்கள் ெயேகாவா க்

விேராதமாக ேராகம்ெசய்ததால், ராஜாவாகிய

ெரெகாெபயாம ன் ஐந்தாம் வ டத்தின்
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ஆட்சியில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய ஷாக்

ஆயிரத் இ இரதங்கேளா ம்,

அ பதாயிரம் திைர ரர்கேளா ம்

எ சேல க் விேராதமாக வந்தான்; ௩

அவேனா ட எகிப்தி ந் வந்த

பியர்கள், க்கியர்கள், எத்திேயாப்பியரான

மக்கள் எண்ண யாதவர்களாக

இ ந்தார்கள். ௪ அவன் தா க் அ த்த

பா காப்பான பட்டணங்கைளப் பி த் ,

எ சேலம்வைர வந்தான். ௫ அப்ெபா

ெசமாயா ர்க்கதரிசி ெரெகாெபயாமடத்திற் ம்,

ஷாக்கினிம த்தம் எ சேலம ேல வந்

யி க்கிற தாவின் பிர க்களிடத்திற் ம்

வந் , அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

என்ைன விட் விட் ர்கள், ஆைகயால்

நான் உங்கைள ம் ஷாக்கின் ைகயிேல

வி வதற் விட் விட்ேடன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான். ௬

அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் பிர க்க ம்

ராஜா ம் தங்கைளத் தாழ்த்தி: ெயேகாவா

தி ள்ளவர் என்றார்கள். ௭ அவர்கள்

தங்கைளத் தாழ்த்தினைதக் ெயேகாவா

கண்டேபா , ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

ெசமாயா க் உண்டாகி, அவர் ெசான்ன :

அவர்கள் தங்கைளத் தாழ்த்தினார்கள்,

ஆைகயால் அவர்கைள அழ க்கமாட்ேடன்;

என் உக்கிரம் ஷாக்ைகக்ெகாண்

எ சேலம ன்ேமல் ஊற்றப்படாதப க் ,

அவர்க க் க் ெகாஞ்சம் சகாயத்ைதக்
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கட்டைளயி ேவன். ௮ஆனா ம் என்ைன

ேசவிக்கிறதற் ம், அந்நிய ேதசங்களின்

ராஜ்யங்கைள ேசவிக்கிறதற் ம் இ க்கிற

வித்தியாசத்ைத அவர்கள் அற ம்ப க்

அவைனேசவிக்கிறவர்களாவார்கள் என்றார்.

௯ அப்ப ேய எகிப்தின் ராஜாவாகிய

ஷாக் எ சேல க் விேராதமாக

வந் , ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

ெபாக்கிஷங்கைள ம், ராஜா ைடய

அரண்மைனப் ெபாக்கிஷங்கைள ம்,

சாெலாேமான் ெசய்வித்த ெபான்ேகடயங்கள்

ஆகிய சகலத்ைத ம் எ த் க்ெகாண்

ேபாய்விட்டான். ௧0அைவக க் பதிலாக

ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் ெவண்கலக்

ேகடயங்கைளச் ெசய் , அைவகைள

ராஜாவின் வாசற்ப ையக் காக்கிற

பா காவல ைடய தைலவரின் ைகயில்

ஒப் வித்தான். ௧௧ ராஜா ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ள் பிரேவசிக் ம்ேபா ,

அரண்மைனக் காவலர் வந் , அைவகைள

எ த் க்ெகாண் ேபாய், தி ம்பத் தங்கள்

அைறயிேல ைவப்பார்கள். ௧௨ அவன்

தன்ைனத் தாழ்த்தினதால், ெயேகாவா

அவைன வ ம்அழ க்காமல் அவ ைடய

ேகாபம் அவைனவிட் த் தி ம்பின ;

தாவிேல இன் ம் சில காரியங்கள்

ஒ ங் ள்ளதாயி ந்த . ௧௩ அப்ப ேய

ராஜாவாகிய ெரெகாெபயாம் எ சேலம ேல

தன்ைனத் திடப்ப த்திக்ெகாண்
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ஆட்சிெசய்தான்; ெரெகாெபயாம்

ராஜாவாகிறேபா நாற்பத்ெதா

வயதாயி ந் , ெயேகாவா தம் ைடய

நாமம் விளங் ம்ப இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்களிெலல்லாம் ெதரிந் ெகாண்ட

நகரமாகிய எ சேலம ேல பதிேன

வ டங்கள் ஆட்சிெசய்தான்; அம்ேமான்

வம்சத்தாளான அவ ைடய தாயின் ெபயர்

நாகமாள். ௧௪ அவன் ெயேகாவாைவ

ேத கிறதற் த் தன்இ தயத்ைத ேநராக்காமல்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். ௧௫

ெரெகாெபயாம ன் ஆரம்பம் தல்

கைடசிவைர ள்ளஅைனத் ெசயல்க ம்

ெசமாயாவின் த்தகத்தி ம், தரிசனம்

காண்கிறவனாகிய இத்ேதாவின்

வம்ச அட்டவைணயி ம் அல்லேவா

எ தப்பட் க்கிற ; ெரெகாெபயா க் ம்

ெயெராெபயா க் ம் எல்லா நாட்க ம் ேபார்

நடந் ெகாண் ந்த . ௧௬ ெரெகாெபயாம்

இறந்தபின் தா தின் நகரத்தில் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான்; அவன் மகனாகிய அபியா

அவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான்.

௧௩

ராஜாவாகிய ெயெராெபயாம ன்

பதிெனட்டாம் வ டத்தில் அபியா

தாவின்ேமல் ராஜாவாகி, ௨ ன்

வ டங்கள் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்;

கிபியா ஊரானாகிய ஊரிேய ன்

மகளாகிய அவ ைடய தாயின்

ெபயர் மகாயாள்; அபியா க் ம்
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ெயெராெபயா க் ம் ேபார் நடந்த . ௩அபியா

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட நான் லட்சம்ேபராகிய

பலசா களான பைட ரர்கைளப்

ேபா க் ஆயத்தம்ெசய்தான்;

ெயெராெபயாம் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

எட் லட்சம்ேபராகிய மக ம் பலம்வாய்ந்த

பைட ரர்கைளஅவ க் எதிராக ேபா க்

நி த்தினான். ௪ அப்ெபா அபியா

எப்பிரா ம் மைலத்ேதசத்தி ள்ள

ெசமராயிம் என் ம் மைலயின்ேமல்

ஏற நின் : ெயெராெபயாேம, எல்லா

இஸ்ரேவலேர, ேக ங்கள். ௫ இஸ்ரேவைல

என்ைறக் ம் ஆ ம் அரசாட்சிைய

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

தா க் ம் அவன் மகன்க க் ம் மாறாத

உடன்ப க்ைகயாகக் கட்டைளயிட்டைத

ங்கள் அறயவில்ைலயா? ௬ ஆகி ம்

தா தின் மகனாகிய சாெலாேமானின்

ேவைலக்காரனான ெயெராெபயாம் என் ம்

ேநபாத்தின் மகன் எ ம்பி, தன் எஜமா க்

விேராதமாகக் கலகம்ெசய்தான். ௭ ன்மார்க்க

மக்களாகிய ணர்கள் அவேனா ,

சாெலாேமானின் மகனாகிய ெரெகாெபயாம்

அவர்கைள எதிர்க்க யாமல் இளவய ம்

உ தியற்ற மன ள்ளவனாக இ க் ம்ேபா ,

அவ க் விேராதமாகத் தங்கைளப்

பலப்ப த்திக்ெகாண்டார்கள். ௮இப்ேபா ம்

தா ைடய மகன் ைகயி க்கிற

ெயேகாவா ைடய ராஜ்ஜயத்திற் விேராதமாக
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ங்கள் ெபலன் ெகாள்ளலாெமன்

நிைனக்கி ர்கள்; ங்கள் ஏராளமான ட்டம்;

ெயெராெபயாம் உங்க க் ெதய்வங்களாக

உண்டாக்கின ெபான் கன் க் ட் க ம்

உங்களிடத்தில் இ க்கிறேத. ௯ ங்கள்

ஆேரானின் மகன்களாகிய ெயேகாவா ைடய

ஆசாரியர்கைள ம், ேலவியர்கைள ம்

தள்ளிவிட் , ேதசாேதசங்களின்

மக்கைளப்ேபாலஉங்க க் ஆசாரியர்கைள

ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளவில்ைலேயா?

இளங்காைளயினா ம், ஏ கடாக்களினா ம்,

தன்ைனப் பிரதிஷ்ைட ெசய் ெகாள்ளவ கிற

எவ ம் ெதய்வம் அல்லாதைவக க்

ஆசாரியனாகிறாேன. ௧0 எங்க க்ேகா

ெயேகாவாேவ ேதவன்; நாங்கள் அவைரவிட்

விலகவில்ைல; ெயேகாவா க்

ஊழயம்ெசய்கிற ஆசாரியர்கள் ஆேரானின்

மகன்க ம், பணிவிைட ெசய்கிறவர்கள்

ேலவிய மாேம. ௧௧அவர்கள் தினந்ேதா ம்

ெயேகாவா க் ச் சர்வாங்க தகனப கைள ம்

கந்த வாசைனயான பத்ைத ம்

ெச த்தி, காைலயி ம், மாைலயி ம்,

பரி த்தமான ேமைஜயின்ேமல் ச கத்

அப்பங்கைள அ க்கிைவத் , ெபான்

த் விளக்ைக ம் அதின் விளக் கைள

மாைலேதா ம் ஏற் கிறார்கள்; நாங்கள்

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

நியமங்கைளக் காக்கிேறாம்; ங்கேளாஅவைர

விட் விலகி ர்கள். ௧௨இேதா, ேதவன் எங்கள்
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ேசனாபதியாக எங்கேளா இ க்கிறார்;

உங்க க் விேராதமாகப் ரிைககைளப்

ெப ந்ெதானியாக ழக் கிறஆசாரியர்க ம்

இ க்கிறார்கள்; இஸ்ரேவல் த்திரேர, உங்கள்

ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

விேராதமாக ேபார்ெசய்யா ர்கள்; ெசய்தால்

உங்க க் ெவற்ற கிைடக்கா என்றான். ௧௩

ெயெராெபயாம் அவர்க க் ப் பின்னாக

வரத்தக்கதாக ஒ இரகசியப் பைடைய

ற்ற ப்ேபாகச் ெசய்தான்; அப்ப ேயஅவர்கள்

தா க் ன் இ ந்தார்கள்;அந்தஇரகசியப்

பைடஅவர்க க் ப்பின் இ ந்த . ௧௪ தா

மக்கள் தி ம்பிப்பார்க்கிறேபா , ன் ம்

பின் ம் ேபார் நடக்கிறைதக் கண் ,

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட்டார்கள்;

ஆசாரியர்கள் ரிைககைள ழக்கினார்கள்.

௧௫ தா மனிதர்கள்ஆர்ப்பரித்தார்கள்; தா

மனிதர்கள் ஆர்ப்பரிக்கிறேபா . ேதவன்

ெயெராெபயாைம ம்இஸ்ரேவலைனத்ைத ம்

அபியா க் ம் தா க் ம் ன்பாகத்

ேதாற்க த்தார். ௧௬ இஸ்ரேவல் மக்கள்

தா க் ன்பாகத் ேதாற் ஓ னார்கள்;

ேதவன் அவர்கைள தாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௧௭ அபியா ம்

அவ ைடய மக்க ம் அவர்களில்

ெப ம்ப திைய அழ த்தார்கள்;

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட ஐந் லட்சம்ேபர்

இஸ்ரேவ ல் ெவட் ண் வி ந்தார்கள். ௧௮

அப்ப ேயஇஸ்ரேவல் மக்கள்அக்காலத்திேல
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தாழ்த்தப்பட்டார்கள்; தா மனிதர்கேளா

தங்கள் ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவச் சார்ந் ெகாண்டதால்

ேமற்ெகாண்டார்கள். ௧௯ அபியா

ெயெராெபயாைமப் பின்ெதாடர்ந் ,அவ க்

உண்டான பட்டணங்களாகிய ெபத்ேதைல ம்

அதின் கிராமங்கைள ம், எஷானாைவ ம்

அதின் கிராமங்கைள ம், எப்ெபேராைன ம்

அதின் கிராமங்கைள ம் பி த்தான். ௨0பிற

அபியாவின் நாட்களில் ெயெராெபயாம்

பலப்பட யாமற்ேபான . ெயேகாவா

அவைன அ த்ததால் மரணமைடந்தான்.

௨௧ அபியா பலத் ப்ேபானான்; அவன்

பதினான் ெபண்கைளத் தி மணம்ெசய் ,

இ பத்திரண் மகன்கைள ம் பதினா

மகள்கைள ம் ெபற்றான். ௨௨அபியாவின்

மற்ற ெசயல்க ம், நடத்ைதக ம்,

வார்த்ைதக ம், ர்க்கதரிசியாகிய இத்ேதாவின்

சரித்திரத்தில் எ தப்பட் க்கிற .

௧௪

அபியா இறந்தபின், அவைனத் தா தின்

நகரத்தில்அடக்கம்ெசய்தார்கள்;அவ ைடய

இடத்தில் அவன் மகனாகிய ஆசா

ராஜாவானான்; இவ ைடயநாட்களில் ேதசம்

பத் வ டங்கள்வைரஅைமதலாயி ந்த . ௨

ஆசா தன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் நன்ைம ம் ெசம்ைம மானைதச்

ெசய்தான். ௩ அந்நிய ெதய்வங்களின்

ப டங்கைள ம் ேமைடகைள ம்

அகற்ற , சிைலகைள உைடத் ,
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விக்கிரகத்ேதாப் கைள ெவட் , ௪ தங்கள்

பிதாக்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ேதட ம், நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ம்

கற்பைனயின்ப ம் ெசய்ய ம் தா க் க்

கற் க்ெகா த் , ௫ தா ைடய

எல்லாப் பட்டணங்களி ம ந்

ேமைடகைள ம் விக்கிரகங்கைள ம்

அகற்றனான்;அவ க் ன்பாக ராஜ்ஜயம்

அைமதலாயி ந்த . ௬ெயேகாவாஅவ க்

இைளப்பா தைலக் கட்டைளயிட்டதால்,

அந்த வ டங்களில் அவ க்

விேராதமான ேபார் இல்லாம ந்த ;

ேதசம் அைமதலாயி ந்ததால் தாவிேல

பா காப்பான பட்டணங்கைளக் கட் னான். ௭

அவன் தாைவ ேநாக்கி: ேதசம் நமக்

ன்பாக அைமதலாயி க் ம்ேபா , நாம்

இந்தப் பட்டணங்கைளக் கட் , அைவக க்

ேகாட்ைடச் வர்கள், ேகா ரங்கள், வாசல்கள்

உண்டாக்கி, தாழ்ப்பாள் ேபாட் ப்

பலப்ப த் ேவாமாக; நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேத ேனாம், ேத னேபா ,

ற்ற ம் நமக் இைளப்பா தைலக்

கட்டைளயிட்டார் என்றான்; அப்ப ேய

கட் னார்கள்; அவர்க க் க் காரியம்

வாய்த்த . ௮ தாவிேல ேகடகத்ைத ம்

ஈட் ம் பி க்கிற ன் லட்சம்ேப ம்,

ெபன்ய னிேல ேகடகம் பி த் வில்ைல

நாேணற் கிற இரண் லட்சத்

எண்பதாயிரம்ேப மான பைட ஆசா க்
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இ ந்த , இவர்கெளல்ேலா ம்

பலசா கள். ௯ அவர்க க்

விேராதமாக எத்திேயாப்பியனாகிய ேசரா

பத் லட்சம்ேபர் ேசர்ந்த பைடேயா ம்

ந் இரதங்கேளா ம் றப்பட்

மேரஷாவைர வந்தான். ௧0 அப்ெபா

ஆசா அவ க் எதிராகப் றப்பட்டான்;

மேரஷா க் அ த்த ெசப்பத்தா என் ம்

பள்ளத்தாக்கில் ேபா க் அணிவ த்

நின்றார்கள். ௧௧ ஆசா தன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட் :

ெயேகாவாேவ, பல ள்ளவ க்காகி ம்

பலம ல்லாதவ க்காகி ம்உதவிெசய்கிற

உமக் ேலசான காரியம்; எங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, எங்க க் த்

ைணயாக நில் ம்; உம்ைமச் சார்ந்

உம் ைடய நாமத்தில் ஏராளமான

இந்தக் ட்டத்திற் எதிராக வந்ேதாம்;

ெயேகாவாேவ, ர் எங்கள் ேதவன்;

மனிதன் உம்ைம ேமற்ெகாள்ளவிடாேத ம்

என்றான். ௧௨ அப்ெபா ெயேகாவா

அந்த எத்திேயாப்பியர்கைள ஆசா க் ம்

தா க் ம் ன்பாகத் ேதாற்க த்ததால்

எத்திேயாப்பியர்கள் ஓ ப்ேபானார்கள். ௧௩

அவர்கைள ஆசா ம் அவேனா ந்த

மக்க ம் ேகரார்வைர ரத்தினார்கள்;

எத்திேயாப்பியர்கள் தி ம்ப

பலங்ெகாள்ளாதப க் ற்ற ம்

அழ க்கப்பட்டார்கள்; ெயேகாவா க் ம்
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அவ ைடய பைடக் ம் ன்பாக

ெநா ங்கிப்ேபானார்கள்; அவர்கள்

ம தியாகக் ெகாள்ைளய த் , ௧௪ ேகராரின்

ற் ப்பட்டணங்கைளெயல்லாம்

ேதாற்க த்தார்கள்; கர்த்தரால்

அவர்க க் ப் பயங்கரம் உண்டான ;

அந்தப் பட்டணங்கைளெயல்லாம்

ெகாள்ைளயிட்டார்கள், அைவகளில்

ெகாள்ைள ம தியாக அகப்பட்ட . ௧௫

ம க வன்கள்இ ந்த ெகாட்டைககைள ம்

அவர்கள் இ த் ப்ேபாட் , திரளான

ஆ கைள ம் ஒட்டகங்கைள ம்

ஓட் க்ெகாண் எ சேல க் த்

தி ம்பினார்கள்.

௧௫

அப்ெபா ேதவ ைடய ஆவி

ஓேததின் மகனாகிய அசரியாவின்ேமல்

இறங்கினதால், ௨அவன் ெவளிேயஆசா க்

எதிர்ெகாண் ேபாய், அவைன ேநாக்கி:

ஆசாேவ, தா ெபன்ய ன் ேகாத்திரங்களின்

சகல மனிதேர, ேக ங்கள்; ங்கள்

கர்த்தேரா இ ந்தால், அவர் உங்கேளா

இ ப்பார்; ங்கள் அவைரத் ேத னால்,

உங்க க் ெவளிப்ப வார்; அவைர

ங்கள் விட் விட்டால், அவர் உங்கைள

விட் வி வார். ௩ இஸ்ரேவ ேல அேநக

நாட்களாக உண்ைமயான ேதவ ம்

இல்ைல, உபேதசிக்கிற ஆசாரிய ம்

இல்ைல, ேவத ம் இல்ைல. ௪ தங்கள்

ெந க்கத்திேல இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய
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கர்த்தரிடத்திற் த் தி ம்பி, அவைரத்

ேத னேபா , அவர் அவர்க க்

ெவளிப்பட்டார். ௫ அக்காலங்களிேல

ெவளிேய ேபாகிறவர்க க் ம் உள்ேள

வ கிறவர்க க் ம் சமாதானம் இல்ைல;

ேதசங்களின் மக்கள் எல்ேலா க் ள் ம்

ெப ம் ழப்பம் உண்டாயி ந் , ௬ ேதசம்

ேதசத்ைத ம், பட்டணம் பட்டணத்ைத ம்

ெநா க்கின ; ேதவன்அவர்கைளச் சகலவித

ன்பத்தினா ம் கலங்கச்ெசய்தார். ௭

ங்கேளாஉங்கள்ைககைளத் தளரவிடாமல்

திடன்ெகாள் ங்கள்; உங்கள் ெசயல்க க் ப்

பலன் உண் என்றான். ௮ ஆசா இந்த

வார்த்ைதகைள ம் ர்க்கதரிசியாகியஓேததின்

ர்க்கதரிசனத்ைத ம் ேகட்டேபா , அவன்

ைதரியம் ெகாண் , அ வ ப் கைள

தா ெபன்ய ன் ேதசம் அைனத்தி ம்,

எப்பிரா ம ன் மைலத்ேதசத்தில் தான்

பி த்த பட்டணங்களி ம ந் அகற்ற ,

ெயேகாவா ைடய மண்டபத்தின் ன்னி ந்த

ெயேகாவா ைடயப டத்ைதப் ப்பித் ,

௯ அவன் தா ெபன்ய ன் மக்கைள ம்,

அவர்கேளா ட எப்பிரா ம ம்

மனாேசயி ம் சிம ேயானி ம ந் வந்

அவர்கேளா வசித்தவர்கைள ம்

ட் னான்; அவ ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா அவேனா இ க்கிறைதக்

கண் , இஸ்ரேவ ந் திரளான

மக்கள் அவ டன் ேசர்ந்தார்கள். ௧0 ஆசா
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அரசாண்ட பதிைனந்தாம் வ டம் ன்றாம்

மாதத்திேல அவர்கள் எ சேலம ேல , ௧௧

தாங்கள் ெகாள்ைளயிட் ஓட் க்ெகாண்

வந்தைவகளில் அந்நாளிேல எ

மா கைள ம் ஏழாயிரம் ஆ கைள ம்

ெயேகாவா க் ப யிட் , ௧௨ தங்கள்

ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

தங்கள் இ தயத்ேதா ம் தங்கள்

ஆத் மாேவா ம் ேத ேவாம் என் ம்;

௧௩ சிற ேயார் ெபரிேயார் ஆண் ெபண்

எல்ேலாரி ம், இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேதடாதவன் எவேனா அவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ம் என்ற ஒ

உடன்ப க்ைகெசய் , ௧௪மகா சத்தத்ேதா ம்

ெகம் ரத்ேதா ம் ரிைககேளா ம்

எக்காளங்கேளா ம் ெயேகாவா க்

ன்பாக ஆைணயிட்டார்கள். ௧௫ இந்த

ஆைணக்காக தா மக்கள் அைனவ ம்

சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்; தங்கள்

இ தயத்ேதா ம் ஆைணயிட் , தங்கள்

மனேதா ம் அவைரத் ேத னார்கள்;

ெயேகாவா அவர்க க் ெவளிப்பட் ,

ற் ப் றத்தாரிடம ந் ேபார் எ ம்

இல்லாமல்அவர்கைளஇைளப்பாறச்ெசய்தார்.

௧௬ேதாப்பிேலஅ வ ப்பானவிக்கிரகத்ைத

உண்டாக்கிய ராஜாவாகிய ஆசாவின்

தாயானமாகாைள ம் ராஜாத்தியாகஇராமல்

ஆசா விலக்கிப்ேபாட் , அவ ைடய

விக்கிரகத்ைத ம் ற்ற ம்அழ த் , தேரான்
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ஆற்றன கில் ட்ெடரித் ப்ேபாட்டான். ௧௭

ேமைடகேளா இஸ்ரேவ ந்

தகர்க்கப்படவில்ைல; ஆனா ம், ஆசாவின்

இ தயம் அவன் நாட்களிெலல்லாம்

உத்தமமாயி ந்த . ௧௮ தன் தகப்ப ம்

தா ம் பரி த்தம்ெசய்ய ெபா த்தைன

ெசய் ெகாண்ட ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம் பணி ட் கைள ம் அவன்

ேதவ ைடயஆலயத்திேலெகாண் வந்தான்.

௧௯ ஆசா அரசாண்ட ப்பத்ைதந்தாம்

வ டம்வைர ேபார் இல்லாதி ந்த .

௧௬

ஆசா அரசாண்ட ப்பத்தாறாம்

வ டத்திேல, இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய பாஷா

தா க் விேராதமாக வந் , ஒ வ ம்

தாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவினிடத்தில்

ேபாக் ம்வரத் மாயிராதப க் ராமாைவக்

கட் னான். ௨ அப்ெபா ஆசா

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தி ம்

ராஜாவின் அரண்மைனயி ம் உள்ள

ெபாக்கிஷங்களி ந் ெவள்ளி ம்

ெபான் ம் எ த் , தமஸ் வில் வசிக்கிற

ெபன்னாதாத் என் ம் ரியாவின்

ராஜாவினிடம் அ ப்பி: ௩ எனக் ம்

உமக் ம், என் தகப்ப க் ம் உம் ைடய

தகப்ப க் ம் உடன்ப க்ைக உண்ேட;

இேதா, ெவள்ளி ம் ெபான் ம் உமக்

அ ப்பிேனன்; இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

பாஷாஎன்ைனவிட் விலகிப்ேபா ம்ப ர்

வந் , அவேனா ெசய்த உடன்ப க்ைகைய
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ற த் ப்ேபா ம் என் ெசால்

அ ப்பினான். ௪ெபன்னாதாத், ராஜாவாகிய

ஆசா க் ெசவிெகா த் , தனக்

உண்டான ேசனாபதிகைள இஸ்ரேவ ன்

பட்டணங்க க் விேராதமாகஅ ப்பினான்;

அவர்கள் ஈேயாைன ம், தாைண ம்,

ஆேபல்மா ைம ம், நப்த பட்டணங்களின்

அைனத் ேசம ப் க் கிடங் கைள ம்

தாக்கினார்கள். ௫இைதபாஷா ேகட்டேபா ,

ராமாைவக் கட் கிறைத நி த்தி,

தன் ேவைலையக் ைகவிட்டான். ௬

அப்ெபா ராஜாவாகிய ஆசா தா

அைனத்ைத ம் ட் க்ெகாண் ேபாய், பாஷா

கட் ன ராமாவின் கற்கைள ம் அதின்

மரங்கைள ம் எ த் வந் , அைவகளால்

ேகபாைவ ம் ம ஸ்பாைவ ம் கட் னான். ௭

அக்காலத்திேல தரிசனம் காண்கிறவனாகிய

அனானி தாவின் ராஜாவாகிய

ஆசாவினிடத்தில் வந் , அவைன ேநாக்கி: ர்

உம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவச்

சார்ந் ெகாள்ளாமல், ரியாவின் ராஜாைவச்

சார்ந் ெகாண்டதால், ரியா ராஜாவின்

பைட உம ைகக் த் தப்பிப்ேபான .

௮ மக ம் ஏராளமான இரதங்க ம்

திைர ர ள்ள எத்திேயாப்பிய ம்

பிய ம் மகா ேசைனயாயி ந்தார்கள்

அல்லவா? ர் ெயேகாவாைவச் சார்ந்

ெகாண்டேபாேதாெவனில்,அவர்கைளஉம

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தாேர. ௯தம்ைமப்பற்ற
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உத்தம இ தயத்ேதா க்கிறவர்க க் த்

தம் ைடய வல்லைமைய ெவளிப்ப த்த,

ெயேகாவா ைடய கண்கள் மெயங் ம்

உலாவிக்ெகாண் க்கிற ; இந்தக் காரியத்தில்

அறவில்லாதவராயி ந் ர்; ஆைகயால்

இ தற்ெகாண் உமக் ேபார்கள் ஏற்ப ம்

என்றான். ௧0 அதனால் ஆசா தரிசனம்

காண்கிறவன்ேமல் க ங்ேகாபங்ெகாண்

அவைனக் காவலைறயிேல ைவத்தான்;

இைதத்தவிர அக்காலத்தில் மக்க க் ள்

சிலைரக் ெகா ரமாக நடப்பித்தான். ௧௧

ஆசாவின் ஆரம்பம் தல் வைர ள்ள

ெசயல்பா கெளல்லாம் தாைவ ம்

இஸ்ரேவைல ம் ேசர்ந்த ராஜாக்களின்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௧௨ஆசா

அரசாண்ட ப்பத்ெதான்பதாம்வ டத்திேல

தன் கால்களில் வியாதி ஏற்பட் , அந்த வியாதி

ம க ம்அதிகரித்த ;அவன் தன்வியாதியி ம்

ெயேகாவாைவ அல்ல, ம த் வர்கைளேய

ேத னான். ௧௩ ஆசா தான் அரசாண்ட

நாற்பத்ேதாராம் வ டத்தில் இறந்தான்.

௧௪ ைதலக்காரர்களால் ெசய்யப்பட்ட

கந்தவர்க்கங்களினா ம் பரிமளங்களினா ம்

நிைறந்த ஒ ெமத்ைதயின்ேமல்

அவைனக் கிடத்தி, அவ க்காக

ெவ திரளான கந்தவர்க்கங்கைளக்

ெகா த்தின பின் , அவன் தா தின்

நகரத்தில் தனக்காக ெவட் ைவத்தி ந்த
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அவ ைடய கல்லைறயிேல, அவைன

அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

௧௭

ஆசாவின் இடத்தில் அவன் மகனாகிய

ேயாசபாத் ராஜாவாகி, இஸ்ரேவ க்

விேராதமாக ெபலனைடந்தான். ௨

அவன் தாவின் பா காப்பான

பட்டணங்களிெலல்லாம்இரா வத்ைத ம்,

தா ேதசத்தி ம், தன் தகப்பனாகிய ஆசா

பி த்த எப்பிரா ம ன் பட்டணங்களி ம்

பைட ரர்கைள ம் ஏற்ப த்தினான். ௩

ெயேகாவா ேயாசபாத் டன் இ ந்தார்;

அவன் பாகால்கைளத் ேதடாமல், தன்

தகப்பனாகிய தா ன்நாட்களில் நடந்த

வழகளில் நடந் , ௪தன் ற்பிதாக்க ைடய

ேதவைனத் ேத , இஸ்ரேவ ைடய

ெசய்ைகயின்ப நடவாமல், அவ ைடய

கற்பைனகளின்ப நடந் ெகாண்டான். ௫

ஆைகயால் ெயேகாவா அவன் ைகயில்

அரசாட்சிைய உ திப்ப த்தினார்;

தா ேகாத்திரத்தார் எல்ேலா ம்

ேயாசபாத்திற் க் காணிக்ைககைளக்

ெகாண் வந்தார்கள்; அவ க்

ஐ வரிய ம் கன ம் அதிகமாயி ந்த . ௬

ெயேகாவா ைடய வழகளில் அவன்

இ தயம் உற்சாகம்ெகாண்ட ; அவன்

ேமைடகைள ம்விக்கிரகத் ேதாப் கைள ம்

தாவி ந் அகற்றனான். ௭ அவன்

அரசாண்ட ன்றாம் வ டத்தில் தாவின்

பட்டணங்களிேல உபேதசம்ெசய்ய, அவன்
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தன் பிர க்களாகிய ெபன்னாயிைல ம்,

ஒபதியாைவ ம், சகரியாைவ ம்

ெநதெனேயைல ம், ம காயாைவ ம், ௮

இவர்கேளா ட ெசமாயா, ெநதனியா,

ெசபதியா,ஆசேகல், ெசம ரேமாத், ேயானத்தான்,

அேதானியா, ெதாபியா, ேதாபத்ேதானியா

என் ம் ேலவியர்கைள ம், இவர்கேளா ட

ஆசாரியரான எ ஷாமாைவ ம்,

ேயாராைம ம் அ ப்பினான். ௯ இவர்கள்

தாவிேல உபேதசித் , ெயேகாவா ைடய

ேவத த்தகத்ைத ைவத் க்ெகாண் ,

தாவின் பட்டணங்களிெலல்லாம்

ெசன் மக்க க் ப் ேபாதித்தார்கள். ௧0

தாைவச் ற்றயி க்கிற ேதசங்க ைடய

ராஜ்ஜயங்களின் கர்த்தரால் உண்டான

பயங்கரம் வந்ததால், ேயாசபாத்ேதா

ேபார்ெசய்யாதி ந்தார்கள். ௧௧ெப ஸ்தரி ம்

சிலர் ேயாசபாத்திற் ெவ மதிகேளா டக்

காணிக்ைககைள ம் ெகாண் வந்தார்கள்;

அரபிய ம் அவ க் ஏழாயிரத் எ

ஆட் க்கடாக்கைள ம், ஏழாயிரத்

எ ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௨இப்ப ேய ேயாசபாத்

வரவர மக ம் ெபரியவனாகி, தாவிேல

ேகாட்ைடகைள ம், ெபா ட்கைளைவக் ம்

பட்டணங்கைள ம் கட் னான். ௧௩

தாவின் பட்டணங்களில் அவன் ெபரிய

ேவைலகைளச் ெசய்தான்; எ சேலம ேல

பராக்கிரமசா களான ேசவகர் அவ க்
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இ ந்தார்கள். ௧௪ தங்கள் பிதாக்க ைடய

வம்சங்களின்ப அவர்க ைடய

எண்ணிக்ைகயாவ : தாவிேலஆயிரத்திற்

அதிபதிகளில் அதனா தைலைமயானவன்;

அவனிடத்திேல பராக்கிரமசா கள் ன்

லட்சம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௫ அவ க்

உதவியாக ேயாகனான் என் ம் ேசனாபதி

இ ந்தான்; அவனிடத்திேல இரண் லட்சத்

எண்பதாயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௬

அவ க் உதவியாக ெயேகாவா க் த்

தன்ைன உற்சாகமாக ஒப் க்ெகா த்த

சிக்ரியின் மகனாகிய அமசியா இ ந்தான்;

அவனிடத்திேல பராக்கிரமசா கள் இரண்

லட்சம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௭ெபன்ய னிேல

எ யாதா என் ம் பராக்கிரமசா இ ந்தான்;

அவனிடத்திேல வில் ம் ேகடக ம்

பி க்கிறவர்கள் இரண் லட்சம்ேபர்

இ ந்தார்கள். ௧௮ அவ க் உதவியாக

ேயாசபாத் இ ந்தான்; அவனிடத்திேல

ேவைலெசய்வதற் ஆ தமணிந்தஒ லட்சத்

எண்பதாயிரம்ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௯

ராஜா தா எங் ள்ள பா காப்பான

பட்டணங்களில் ைவத்தவர்கைளத்தவிர

இவர்கேள ராஜா க் ேவைலெசய்தவர்கள்.

௧௮

ேயாசபாத்திற் ம ந்த ஐ வரிய ம்

கன ம் இ ந்த ; அவன்ஆகாேபா சம்பந்தம்

கலந் , ௨ சில வ டங்கள் ெசன்றபின் ,

சமாரியாவி க்கிற ஆகாபிடம் ேபானான்;

அப்ெபா ஆகாப் அவ க் ம்
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அவேனா க்கிற மக்க க் ம் அேநகம்

ஆ மா கைளஅ ப்பித் , ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத்திற் வ ம்ப அவைன இணங்கச்

ெசய்தான். ௩ எப்ப ெயனில், இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ஆகாப் தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத்திற் என்ேனா வ கி ரா என்

ேகட்டதற் அவன்: நான் தான் ர், என் ைடய

மக்கள் உம் ைடய மக்கள், உம்ேமா ட

ேபா க் வ கிேறன் என்றான். ௪ ேம ம்

ேயாசபாத்இஸ்ரேவ ன் ராஜாைவப்பார்த் :

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதைய இன்ைறக்

விசாரித் த் ெதரிந் ெகாள் ம் என்றான். ௫

அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் ராஜா நா

ர்க்கதரிசிகைளக் வரச்ெசய் : நாங்கள்

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்தின்ேமல்

ேபார்ெசய்யப் ேபாகலாமா, ேபாகக் டாதா

என் அவர்கைளக் ேகட்டான். அதற்

அவர்கள்: ேபாங்கள், ேதவன் ராஜாவின்

ைகயில் அைதஒப் க்ெகா ப்பார் என்றார்கள்.

௬ பின் ேயாசபாத்: நாம் விசாரித் த்

ெதரிந் ெகாள்வதற் இவர்கைளத்தவிர

ெயேகாவா ைடய ர்க்கதரிசி ேவேற

யாராகி ம் இங்ேக இல்ைலயா என்

ேகட்டான். ௭அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் ராஜா

ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: ெயேகாவாவிடத்தில்

விசாரித் த் ெதரிந் ெகாள்வதற் இம்லாவின்

மகனாகிய மகாயா என் ம் மற்ெறா வன்

இ க்கிறான்; ஆனா ம் நான் அவைனப்
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பைகக்கிேறன்; அவன் என்ைனக் ற த்

நன்ைமயாக அல்ல, ைமயாகேவ

எப்ெபா ம் ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறவன்

என்றான். அதற் ேயாசபாத்: ராஜாேவ,

அப்ப ச் ெசால்லேவண்டாம் என்றான். ௮

அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் ராஜா, மந்திரிகளில்

ஒ வைனக் ப்பிட் : இம்லாவின் மகனாகிய

மகாயாைவச் க்கிரமாக அைழத் வா

என்றான். ௯ இஸ்ரேவ ன் ராஜா ம்

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத் ம்,

சமாரியாவின் ைழவாயி க் ன்னி க் ம்

விசாலமான இடத்திேல ராஜஉைட

அணிந் ெகாண்டவர்களாக,அவரவர் தம்தம்

சிங்காசனத்திேல உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்;

அைனத் ர்க்கதரிசிக ம் அவர்க க்

ன்பாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௧0

ேகனானாவின் மகனாகிய சிேதக்கியா

தனக் இ ம் க்ெகாம் கைள உண்டாக்கி,

இைவகளால் ர் ரியர்கைள ட்

அழ த் ப்ேபா ர் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான். ௧௧ அைனத்

ர்க்கதரிசிக ம் அதற் ஏற்றவா

ர்க்கதரிசனம் ெசால் , ேலயாத்தி ள்ள

ராேமாத்திற் ப் ேபாங்கள், உங்க க்

வாய்க் ம், ெயேகாவா அைத ராஜாவின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்பார் என்றார்கள்.

௧௨ மகாயாைவ அைழக்கப்ேபான ஆள்

அவ டேன ேபசி: இேதா, ர்க்கதரிசிகளின்

வார்த்ைதகள் ஒன் ேபாலேவ ராஜா க்
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நன்ைமயாயி க்கிற ; உம் ைடய

வார்த்ைத ம் அவர்களில் ஒ வ ைடய

வார்த்ைதையப்ேபால இ க் ம்ப

நன்ைமயாகச் ெசால் ம் என்றான். ௧௩

அதற் மகாயா: என் ேதவன் ெசால்வைதேய

ெசால்ேவன் என் ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்றான்.

௧௪ அவன் ராஜாவினிடத்தில் வந்தேபா ,

ராஜா அவைனப் பார்த் : ம காயாேவ,

நாங்கள் ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்தின்ேமல்

ேபார்ெசய்யப் ேபாகலாமா, ேபாகக் டாதா

என் ேகட்டான். அதற் அவன்: ேபாங்கள்;

உங்க க் வாய்க் ம்; அவர்கள் உங்கள்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார்கள்

என்றான். ௧௫ ராஜா அவைனப் பார்த் :

ெயேகாவா ைடய நாமத்திேல உண்ைமையத்

தவிர ேவெறான்ைற ம் என்னிடத்தில்

ெசால்லாதப , நான் எத்தைன ைறஉனக்

ஆைணயிடேவண் ம் என் ெசான்னான். ௧௬

அப்ெபா அவன்: இஸ்ரேவலர் எல்ேலா ம்

ேமய்ப்பனில்லாத ஆ கைளப் ேபால

மைலகளில் சிதறப்பட்டைதக் கண்ேடன்;

அப்ெபா ெயேகாவா: இவர்க க்

எஜமான் இல்ைல; அவரவர் தம்தம் ட் ற்

சமாதானத்ேதா தி ம்பிப் ேபாகட் ம் என்றார்

என் ெசான்னான். ௧௭ அப்ெபா

இஸ்ரேவ ன் ராஜா, ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி:

இவன் என்ைனக் ற த் நன்ைமயாகஅல்ல,

ைமயாகேவ ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறவன்
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என் நான் உம்ேமா ெசால்லவில்ைலயா

என்றான். ௧௮ அப்ெபா மகாயா

ெசான்ன : ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக்

ேக ங்கள்; ெயேகாவா தம் ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல்அமர்ந்தி க்கிறைத ம்,

பரமேசைனெயல்லாம் அவ ைடய

வல பக்கத்தி ம் இட பக்கத்தி ம்

நிற்கிறைத ம் கண்ேடன். ௧௯அப்ெபா

ெயேகாவா: இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

ஆகாப் ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்தில்

ேபாய் வி ம்ப க் , அவ க்

ேபாதைனெசய்கிறவன் யார் என் ேகட்டதற் ,

ஒ வன் இப்ப ம் ஒ வன் அப்ப ம்

ெசான்னார்கள். ௨0 அப்ெபா ஒ

ஆவி றப்பட் வந் , ெயேகாவா க்

ன்பாக நின் : நான் அவ க்

ேபாதைனெசய்ேவன் என்ற ; எதனால்

என் ெயேகாவா அைதக் ேகட்டார். ௨௧

அப்ெபா அ : நான் ேபாய், அவ ைடய

ர்க்கதரிசிகள் எல்ேலாரின் வாயி ம்

ெபாய்யின் ஆவியாக இ ப்ேபன் என்ற .

அதற் அவர்: அவ க் ப் ேபாதைனெசய்

அப்ப நடக்கச் ெசய்வாய்; ேபாய் அப்ப ேய

ெசய் என்றார். ௨௨ ஆகேவ ெயேகாவா

ெபாய்யின் ஆவிைய இந்த உம் ைடய

ர்க்கதரிசிகளின் வாயிேல கட்டைளயிட்டார்;

ெயேகாவா உம்ைமக் ற த் த் ைமயாகச்

ெசான்னார் என்றான். ௨௩ அப்ெபா

ேகனானாவின் மகனாகிய சிேதக்கியாஅ கில்
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வந் : ம காயாைவக் கன்னத்தில் அ த் ,

ெயேகாவா ைடய ஆவி எந்த வழயாக

என்ைனவிட் உன்ேனா ேப ம்ப

வந்த என்றான். ௨௪ அதற் மகாயா:

ஒளித் க்ெகாள்ள உள்ளைறயிேல

ப ங் ம் அந்நாளிேல அைதக் காண்பாய்

என்றான். ௨௫ அப்ெபா இஸ்ரேவ ன்

ராஜா: ங்கள் மகாயாைவப் பி த் ,

அவைனப் பட்டணத் த் தைலவனாகிய

ஆேமானிட ம், இளவரசனாகிய ேயாவாசிட ம்

தி ம்பக் ெகாண் ேபாய், ௨௬ அவைனச்

சிைறச்சாைலயிேல ைவத் , நான்

சமாதானத்ேதா தி ம்பிவ ம்வைர,

அவ க் க் ைறந்தஅள அப்பத்ைத ம்,

தண் ைர ம் சாப்பிடக் ெகா ங்கள் என்

ராஜா ெசான்னார் என் ெசால் ங்கள்

என்றான். ௨௭ அப்ெபா மகாயா: ர்

சமாதானத்ேதா தி ம்பிவந்தால், ெயேகாவா

என்ைனக்ெகாண் ேபசவில்ைல என்

ெசால் ; மக்கேள, ங்கள் எல்ேலா ம்

ேக ங்கள் என்றான். ௨௮பின் இஸ்ரேவ ன்

ராஜா ம், தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத் ம்

ேலயாத்தி ள்ள ராேமாத்திற் ப் ேபானார்கள்.

௨௯ இஸ்ரேவ ன் ராஜா ேயாசபாத்ைதப்

பார்த் : நான் மா ேவடத்தில் ேபா க் ப்

ேபாேவன்; ேரா ராஜஉைடஅணிந்தி ம் என்

ெசால் , இஸ்ரேவ ன் ராஜா மா ேவடத்தில்

ேபா க் ப் ேபானான். ௩0 ரியாவின் ராஜா

தனக் இ க்கிற இரதங்களின் தைலவைர
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ேநாக்கி: ங்கள் சிறயவேரா ம் ெபரியவேரா ம்

ேபார்ெசய்யாமல், இஸ்ரேவ ன் ராஜா

ஒ வேனா மாத்திரம் ேபார்ெசய் ங்கள் என்

கட்டைளயிட் ந்தான். ௩௧ ஆதலால்

இரதங்களின் தைலவர் ேயாசபாத்ைதக்

கண்டேபா , இவன் தான் இஸ்ரேவ ன் ராஜா

என் நிைனத் ப் ேபார்ெசய்ய அவைன

ழ்ந் ெகாண்டார்கள்; அப்ெபா ேயாசபாத்

க் ர ட்டான்; ெயேகாவாஅவ க் உதவி

ெசய்தார்; அவர்கள்அவைனவிட் வில ம்ப

ேதவன் ெசய்தார். ௩௨ இவன் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாஅல்ல என் இரதங்களின் தைலவர்கள்

கண்டேபா அவைனவிட் த் தி ம்பினார்கள்.

௩௩ஒ வன்தற்ெசயலாகவில்ைலநாேணற்ற

எய்தான், அ இஸ்ரேவ ன் ராஜாவி ைடய

கவசத்தின் சந் க்கிைடயிேலபட்ட ;

அப்ெபா அவன் தன் இரத ஓட் ையப்

பார்த் : தி ப்பி என்ைனஇரா வத்திற்

ெவளிேய ெகாண் ேபா, எனக் க்

காயம்பட்ட என்றான். ௩௪அன்ைறயதினம்

ேபார் அதிகரித்த ; இஸ்ரேவ ன்

ராஜா ரியர்க க் எதிராக இரதத்தில்

மாைலவைர இ ந் , ரியன் மைற ம்ேபா

இறந் ேபானான்.

௧௯

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்,

எ சேலம ள்ள தன் ட் ற் ச்

சமாதானத்ேதா தி ம்பிவந்தான். ௨

அப்ெபா அனானியின் மகனாகியெய

என் ம் தரிசனம் காண்கிறவன் றப்பட் ,
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அவைனச் சந்தித் , ராஜாவாகிய ேயாசபாத்ைத

ேநாக்கி: ன்மார்க்க க் த் ைணநின் ,

ெயேகாவாைவப் பைகக்கிறவர்கைள ர்

சிேநகிக்கலாமா? இதனால் ெயேகாவா ைடய

க ங்ேகாபம் உம்ேமல் வர இ ந்த . ௩ஆகி ம்

ர் விக்கிரகத்ேதாப் கைளத் ேதசத்ைதவிட்

அகற்ற , ேதவைனத் ேதட உம் ைடய

இ தயத்ைத ேநராக்கின காரியத்தில்

நன்ைமயான காரியங்கள் உம்மடத்திேல

காணப்பட்ட உண் என்றான். ௪ ேயாசபாத்

எ சேலம ேல யி ந் , தி ம்ப ெபயர்ெசபா

ெதாடங்கி, எப்பிரா ம் மைலத்ேதசம்வைர

உள்ள மக்க க் ள்ேள பிரயாணமாகப் ேபாய்,

அவர்கைளத் தங்கள் பிதாக்க ைடய

ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் தி ம்பச்ெசய்தான்.

௫ அவன் தாவின் பா காப்பான

பட்டணங்களாகிய ஒவ்ெவா பட்டணத்தி ம்

நியாயாதிபதிகைள ைவத் , ௬ அந்த

நியாயாதிபதிகைள ேநாக்கி: ங்கள் ெசய்கிற

காரியத்ைதக் ற த் எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள்;

ங்கள் மனித ைடயகட்டைளயினால்அல்ல,

ெயேகாவா ைடயகட்டைளயினால் நியாயம்

விசாரிக்கி ர்கள்; நியாயம் விசாரிக்கிற

காரியத்திேல அவர் உங்க டேன

இ க்கிறார். ௭ ஆதலால் ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப கிற பயம் உங்களிடத்தில்

இ ப்பதாக, எச்சரிக்ைகயாயி ந்

காரியத்ைத நடத் ங்கள்; உங்கள்

ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திேல அநியாய ம்
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பாரபட்ச ம் இல்ைல, லஞ்சம் வாங் த ம்

அவரிடத்திேல ெசல்லா என்றான். ௮

அவர்கள் எ சேலம ல் வந்தி க் ம்ேபா ,

ேயாசபாத் ேலவியர்களி ம்,

ஆசாரியர்களி ம், இஸ்ரேவ ைடய

வம்சத்தைலவரி ம், சிலைரக்

ெயேகாவா ைடயநியாயங்கைளக் ற த் ம்

விவாதக் காரியங்கைளக் ற த் ம்

விசாரிக் ம்ப எ சேலம ேல நியம த் , ௯

அவர்க க் க் கட்டைளயிட்டதாவ :

ங்கள் ெயேகாவா க் ப் பயந் ,

உண்ைமேயா ம் உத்தம இ தயத்ேதா ம்

நடந் , ெசய்யேவண் ய என்னெவன்றால்,

௧0 பலவித இரத்தப்பழையக் ற த்த

காரியங்க ம், பிரமாணத்திற் ம்,

கற்பைனக் ம், கட்டைளக க் ம்,

நியாயங்க க் ம் அ த்த பலவித

வழக் ச்ெசய்திக ம், தங்கள்

பட்டணங்களிேல யி க்கிற உங்கள்

சேகாதரரிடத்தி ந் உங்களிடத்தில்

வ ம்ேபா , அவர்கள் ெயேகாவா க்

ன்பாகக் ற்றவாளிகள்ஆகாம க்க ம்,

உங்கள்ேம ம் உங்கள் சேகாதரர்கள் ேம ம்

க ங்ேகாபம் வராம க்க ம், ங்கள்

அவர்கைள எச்சரி ங்கள்; ங்கள் இப்ப ச்

ெசய்தால் ற்றவாளிகள் ஆகமாட் ர்கள்.

௧௧ இேதா, ஆசாரியனாகிய அமரியா,

ெயேகாவா க் ரிய எல்லா நியாயத்தி ம்,

இஸ்மேவ ன்மகனாகியெசபதியாஎன் ம்
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தா வம்சத்தின் தைலவன் ராஜா க் ரிய

எல்லா நியாயத்தி ம் உங்க க் ேமலான

நியாயாதிபதிகள்; ேலவியர்க ம்உங்க க்

ன்பாகஅதிகாரிகளாகஇ ந் உங்க க்

உதவி ெசய்வார்கள்; ங்கள் திடமனதாயி ந்

காரியங்கைள நடத் ங்கள், உத்தம க் க்

ெயேகாவா ைணஎன்றான்.

௨0

இதற் ப்பின் ேமாவாப் மற் ம்

அம்ேமான் மக்க ம், அவர்கேளா

அம்ேமானியர்க க் அப் றத்தி ள்ள

மனிதர்க ம் ட ேயாசபாத்திற்

விேராதமாக ேபார்ெசய்ய வந்தார்கள். ௨

சிலர் வந் , ேயாசபாத்ைத ேநாக்கி: உமக்

விேராதமாக ஏராளமான மக்கள் கட க்

அக்கைரயி க்கிற ரியாவி ந்

வ கிறார்கள்; இேதா, அவர்கள் எங்ேகதியாகிய

ஆசாேசான் தாமாரில் இ க்கிறார்கள்

என் அறவித்தார்கள். ௩ அப்ெபா

ேயாசபாத் பயந் , ெயேகாவாைவ

ேத கிறதற் ஆயத்தப்ப த்த, தா வ ம்

உபவாசத்ைத அறவித்தான். ௪ அப்ப ேய

தா மக்கள் கர்த்தரிடத்தில் உதவிெபறக்

னார்கள்; தாவி ள்ள எல்லாப்

பட்டணங்களி ம ந் அவர்கள்

ெயேகாவாைவ ேதட வந்தார்கள். ௫

அப்ெபா ேயாசபாத் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல ப்பிராகாரத் கப்பிேல,

தா மற் ம் எ சேலம் மக்க ம்

ன சைபயிேல நின் : ௬ எங்கள்
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ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

பரேலாகத்தி க்கிற ர் அல்லேவா ேதவன்;

ேதவ ர் மக்க ைடய ேதசங்கைளெயல்லாம்

ஆ கிறவர்; உம் ைடய கரத்திேல

வல்லைம ம் பராக்கிரம ம் இ க்கிற ,

ஒ வ ம் உம்ேமா எதிர்த் நிற்க யா .

௭ எங்கள் ேதவனாகிய ர் உம் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் ன்பாக இந்த

ேதசத் க் மக்கைளத் ரத்திவிட்

இைத உம் ைடய சிேநகிதனாகிய

ஆபிரகா ைடய சந்ததிக் நிைலயாக

இ க்கக் ெகா க்கவில்ைலயா? ௮ஆதலால்

அவர்கள் இங்ேக யி ந் , இதிேல

உம் ைடய நாமத்திற்ெகன் ஒ பரி த்த

ஸ்தலத்ைதக் கட் னார்கள். ௯ எங்கள்ேமல்

பட்டயம், நியாயதண்டைன, ெகாள்ைளேநாய்,

பஞ்சம் தலான ைமகள் வந்தால்,

அப்ெபா உம் ைடய நாமம் இந்த

ஆலயத்தில் விளங் கிறப யால், நாங்கள்

இந்த ஆலயத்தி ம் உம சந்நிதியி ம்

வந் நின் , எங்கள் ன்பத்தில் உம்ைம

ேநாக்கிக் ப்பி ம்ேபா , ேதவ ர் ேகட்

இரட்சிப் ர் என் ெசால் யி க்கிறார்கள்.

௧0 இப்ேபா ம், இேதா, இஸ்ரேவலர்கள்

எகிப் ேதசத்தி ந் வ கிறேபா ,

அம்ேமானியர்கள், ேமாவாபியர்கள், ேச ர்

மைலத்ேதசத்தா ைடய எல்ைலகள் வழயாகப்

ேபாக ர் உத்திர ெகா க்கவில்ைல;

ஆைகயால் அவர்கைளவிட் விலகி,
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அவர்கைள அழ க்காமல் இ ந்தார்கள். ௧௧

இப்ேபா ம், இேதா, அவர்கள் எங்க க்

நன்ைமக் த் ைமையச் சரிக்கட் , ேதவ ர்

ர் எங்க க் க் ெகா த்த உம் ைடய

ேதசத்தி ந் எங்கைளத் ரத்திவிட

வ கிறார்கள். ௧௨ எங்கள் ேதவேன,

அவர்கைள ர் நியாயந் ர்க்கமாட் ேரா?

எங்க க் விேராதமாகவந்த இந்த ஏராளமான

ட்டத்திற் ன்பாக நிற்க எங்க க்

ெபலனில்ைல; நாங்கள் ெசய்யேவண் ய

இன்னெதன் எங்க க் த் ெதரியவில்ைல;

ஆைகயால் எங்கள் கண்கள் உம்ைமேய

ேநாக்கிக்ெகாண் க்கிற என்றான். ௧௩ தா

மக்கள் அைனவ ம், அவர்க ைடய

ழந்ைதக ம், மைனவிக ம்,

மகன்க ம் ட ெயேகாவா க் ன்பாக

நின்றார்கள். ௧௪ அப்ெபா சைபயின்

ந வி க்கிற மத்தனியாவின் மகனாகிய

ஏெய ன் மகனான ெபனாயா க் ப்

பிறந்த சகரியாவின் மகன் யகாசிேயல்

என் ம்ஆசாப்பின் மகன்களில் ஒ வனான

ேலவியன்ேமல் ெயேகாவா ைடய ஆவி

இறங்கினதால் அவன் ெசான்ன : ௧௫ சகல

தா மக்கேள, எ சேலம ன் மக்கேள,

ராஜாவாகிய ேயாசபாத்ேத, ேக ங்கள்; ங்கள்

அந்த ஏராளமான ட்டத்திற் பயப்படாம ம்

கலங்காம ம் இ ங்கள் என் ெயேகாவா

உங்க க் ச் ெசால் கிறார்; இந்தப் ேபார்

உங்க ைடயதல்ல, ேதவ ைடய . ௧௬
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நாைளக் ங்கள் அவர்க க் விேராதமாகப்

ேபாங்கள்; இேதா, அவர்கள் சிஸ் என் ம்

ேமட் வழயாக வ கிறார்கள்; ங்கள்

அவர்கைள ெய ேவல் வனாந்திரத்திற்

எதிரானபள்ளத்தாக்கின் கைடசியிேல கண்

சந்திப் ர்கள். ௧௭இந்தப் ேபார் ெசய்கிறவர்கள்

ங்கள் அல்ல; தா மனிதர்கேள,

எ சேலம் மக்கேள, ங்கள் ெபா த்

நின் ெயேகாவா உங்க க் ச் ெசய் ம்

இரட்சிப்ைபப் பா ங்கள்; பயப்படாம ம்

கலங்காம ம் இ ங்கள்; நாைளக்

அவர்க க் எதிராகப் றப்ப ங்கள;

ெயேகாவாஉங்கேளா இ க்கிறார் என்றான்.

௧௮ அப்ெபா ேயாசபாத் தைரவைர

கங் னிந்தான்; சகல தா மக்க ம்,

எ சேலம ன் மக்க ம் ெயேகாவாைவப்

பணிந் ெகாள்ளக் ெயேகாவா க் ன்பாகத்

தாழவி ந்தார்கள். ௧௯ ேகாகாத்தியர்கள்

மற் ம் ேகாராகியரின் சந்ததியி ம் இ ந்த

ேலவியர்கள் எ ந்தி ந் , இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவமகா சத்தத்ேதா

ெகம் ரமாகத் தித்தார்கள். ௨0 அவர்கள்

அதிகாலேம எ ந்தி ந் , ெதக்ேகாவாவின்

வனாந்திரத்திற் ப் ேபாகப் றப்பட்டார்கள்;

றப்ப ம்ேபா ேயாசபாத் நின் : தாேவ,

எ சேலம ன் கேள, ேக ங்கள்; உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ நம் ங்கள்,

அப்ெபா நிைலப்ப ர்கள்;அவ ைடய

ர்க்கதரிசிகைள நம் ங்கள், அப்ெபா
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ெவற்றெப ர்கள் என்றான். ௨௧ பின்

அவன் மக்கேளா ஆேலாசைனெசய் ,

பரி த்த ள்ள மகத் வத்ைதத் திக்க ம்,

ஆ தம் அணிந்தவர்க க் ன்பாக

நடந் ேபாய், ெயேகாவாைவ தி ங்கள்,

அவர் கி ைப என் ம் உள்ளெதன்

ெயேகாவாைவப் பாட ம், பாடகர்கைள

நி த்தினான். ௨௨ அவர்கள் பா த்

திெசய்யத் ெதாடங்கினேபா , தா க்

விேராதமாக வந் மைறந்தி ந்த

அம்ேமானியர்கைள ம், ேமாவாபியர்கைள ம்,

ேச ர் மைலத்ேதசத்தாைர ம், ஒ வ க்

விேராதமாக ஒ வைரக் ெயேகாவா

எ ம்பச்ெசய்ததால் அவர்கள் ெவட் ண்

வி ந்தார்கள். ௨௩ எப்ப ெயன்றால்,

அம்ேமானிய ம் ேமாவாபிய ம், ேச ர்

மைலத்ேதசத்தாைரக் ெகால்ல ம்அழ க்க ம்

அவர்க க் விேராதமாக எ ம்பினார்கள்;

ேச ர் மக்கைள அழ த்த பின் ,

தாங்க ம் தங்களில் ஒ வைரெயா வர்

அழ க்கத்தக்கதாகக் ைககலந்தார்கள். ௨௪ தா

மனிதர்கள் வனாந்திரத்தி ள்ள ேமடான

ப திக் வந் , அந்த ஏராளமான ட்டம்

இ க் ம் திைசையப் பார்க்கிறேபா , இேதா,

அவர்கள் தைரயிேல வி ந் கிடக்கிற

பிேரதங்களாகக் கண்டார்கள்; ஒ வ ம்

தப்பவில்ைல. ௨௫ ேயாசபாத் ம்அவ ைடய

மக்க ம் அவர்க ைடய உைடைமகைளக்

ெகாள்ைளயிட வந்தேபா , அவர்கள்
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கண்ட ஏராளமான ெபா ட்க ம்

பிேரதங்களி ந் உரிந் ேபாட்ட ஆைட

ஆபரணங்க ம், தாங்கள் எ த் க்ெகாண்

ேபாக யாம ந்த ; ன் நாட்களாகக்

ெகாள்ைளயிட்டார்கள்; அ அவ்வள

ம தியாயி ந்த . ௨௬ நான்காம்

நாளில் ெபராக்காவிேல னார்கள்;

அங்ேக ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம்

ெச த்தினார்கள்; ஆதலால் அவ்விடத்திற்

இந்நாள்வைரக் ம் இ க்கிறப ெபராக்கா

என் ெபயரிட்டார்கள். ௨௭பின் ெயேகாவா

அவர்கைளஅவர்க ைடயஎதிரிகள்ேபரில்

மகிழச் ெசய்ததால் தா மனிதர்க ம்

எ சேலம் மக்க ம், அவர்க க்

ன்ேன ேயாசபாத் ம் மகிழ்ச்சிேயா

எ சேல க் த் தி ம்பினார்கள். ௨௮அவர்கள்

தம் க்கேளா ம் ரமண்டலங்கேளா ம்

ரிைககேளா ம் எ சேலம க்கிற

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற்

வந்தார்கள். ௨௯ ெயேகாவா இஸ்ரேவ ன்

எதிரிகேளா ேபார்ெசய்தார் என்

ேகள்விப்பட்ட அந்தந்த ேதசத்தார்ேமல்

ேதவனால் உண்டான பயங்கரம் வந்த . ௩0

இந்தவிதமாக ேதவன் ற் ப் றத்தாரால் ேபார்

இல்லாத இைளப்பா தைல அவ க் க்

கட்டைளயிட்டதால், ேயாசபாத்தின் ஆட்சி

அைமதலாயி ந்த . ௩௧ேயாசபாத் தாைவ

ஆட்சிெசய்தான்; அவன் ராஜாவாகிறேபா ,

ப்பத்ைதந் வயதாயி ந் , இ பத்ைதந்
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வ டங்கள் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்;

சில்கியின் மகளாகிய அவ ைடய தாயின்

ெபயர் அ பாள். ௩௨அவன் தன் தகப்பனாகிய

ஆசாவின் வழயிேல நடந் , அைதவிட்

விலகாதி ந் , ெயேகாவாவின்பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். ௩௩ஆனா ம்

ேமைடகள் தகர்க்கப்படவில்ைல; மக்கள்

தங்கள் இ தயத்ைதத் தங்கள் ற்பிதாக்களின்

ேதவ க் இன் ம் ேநராக்காதி ந்தார்கள்.

௩௪ ேயாசபாத்தின் ஆரம்பம் தல்

கைடசிவைர ள்ள மற்ற ெசயல்பா கள்

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் த்தகத்தில்

உள்ளப அனானியின் மகனாகிய ெய வின்

வசனங்களி ம் எ தப்பட் க்கிற . ௩௫

அதற் ப்பின் தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாசபாத் ெபால்லாப் ச் ெசய்கிறவனான

அகசியா என் ம் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாேவா நட் ெகாண்டான். ௩௬

தர் க் ப் ேபா ம்ப க் க் கப்பல்கைளச்

ெசய்ய அவேனா க்ெகாண்டான்;

அப்ப ேய எசிேயான் ேகேபரிேல

கப்பல்கைளச் ெசய்தார்கள். ௩௭

மேரஷா ஊரானாகிய ெதாதாவாவின்

மகனான எ ேயசர் ேயாசபாத்திற்

விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால் : ர்

அகசியாேவா இைணந் ெகாண்டதால்,

ெயேகாவா உம் ைடய ெசயல்கைள

ற த் ப்ேபாட்டார் என்றான்; அந்தக்
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கப்பல்கள் உைடந் ேபான , அவர்கள்

தர் க் ப் ேபாக யாமற்ேபான .

௨௧

ேயாசபாத் இறந் , தா தின் நகரத்தில்

தன் ன்ேனார்களின் அ கில் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான்; அவ ைடய இடத்தில்

அவன் மகனாகிய ேயாராம் ராஜாவானான். ௨

அவ க் ேயாசபாத்தின் மகன்களாகிய

அசரியா, ஏகிேயல், சகரியா,அசரியா, ம காேவல்,

ெசப்பத்தியா என் ம் சேகாதரர்கள்

இ ந்தார்கள்; இவர்கள் எல்ேலா ம்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாசபாத்தின்

மகன்கள். ௩ அவர்க ைடய தகப்பன்

ெவள்ளி ம் ெபான் ம் விைலமதிப்பான

அேநகம் நன்ெகாைடகைள ம், தாவிேல

பா காப்பான பட்டணங்கைள ம்

அவர்க க் க் ெகா த்தான்; ேயாராம்

தற்பிறந்தவனாக இ ந்ததால், அவ க்

ஆட்சிையக் ெகா த்தான். ௪ ேயாராம் தன்

தகப்ப ைடயஅரசாட்சிக் வந் தன்ைனப்

பலப்ப த்திக்ெகாண்டபின் , அவன்

தன் ைடய சேகாதரர்கள் எல்ேலாைர ம்

இஸ்ரேவ ன் பிர க்களில் சிலைர ம்

பட்டயத்தால் ெகான் ேபாட்டான். ௫

ேயாராம் ராஜாவாகிறேபா , ப்பத்திரண்

வயதாயி ந் , எட் வ டங்கள்எ சேலம ல்

ஆட்சிெசய்தான். ௬ அவன் இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் வழயிேல நடந் , ஆகாபின்

ட்டார் ெசய்த ேபாலச் ெசய்தான்;ஆகாபின்

மகள் அவ க் மைனவியாயி ந்தாள்;
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அவன் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். ௭ெயேகாவா

தா க் ம் அவன் மகன்க க் ம்

என்ெறன்ைறக் ம் ஒ விளக்ைகக்

கட்டைளயி ேவன் என் ெசால் ,

அவேனா ெசய்த உடன்ப க்ைகயின்

காரணமாக தா தின் வம்சத்ைத அழ க்க

வி ப்பம ல்லாமல் இ ந்தார். ௮அவ ைடய

நாட்களில் தாவின்ஆ ைகயின் ழ ந்த

ஏேதாமயர்கள் கலகம்ெசய் , தங்க க் ஒ

ராஜாைவ ஏற்ப த்திக்ெகாண்டார்கள். ௯

அதனால் ேயாராம் தன் பிர க்கேளா ம் தன்

சகலஇரதங்கேளா ம் றப்பட் ப்ேபானான்;

அவன் இரவில் எ ந்தி ந் , தன்ைனச்

ழ்ந் ெகாண்ட ஏேதாமயர்கைள ம்

இரதங்களின் தைலவைர ம் ேதாற்க த்தான்.

௧0ஆகி ம் தாவின்ஆ ைகயின் ழ ந்த

ஏேதாமயர்கள் இந்நாள்வைரக் ம்

இ க்கிற ேபால, கலகம் ெசய் பிரிந்தார்கள்;

அவன் தன் ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ விட் விட்டதால்,

அக்காலத்திேல ப்னா பட்டணத்தா ம்

கலகம்ெசய்தார்கள். ௧௧அவன் தா ைடய

மைலகளின்ேமல் ேமைடகைள உண்டாக்கி,

எ சேலம ன் மக்கைளவழவிலகச்ெசய் ,

தாைவ ம்அதற் த் ண் விட்டான். ௧௨

அப்ெபா ர்க்கதரிசியாகிய எ யா

எ தின ஒ க தம் அவனிடத்திற்

வந்த ; அதில்: உம் ைடய ற்பிதாவாகிய
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தா தின் ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால்வ

என்னெவன்றால், உன் தகப்பனாகிய

ேயாசபாத்தின் வழகளி ம், தாவின்

ராஜாவாகிய ஆசாவின் வழகளி ம்

நடக்காமல், ௧௩ இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

வழயிேலநடந் ,ஆகா ைடய ம்பத்தின்

விபசார வழ க் ஒப்பாக தாைவ ம்

எ சேலம ன் மக்கைள ம் விபசாரம்

ெசய்ய ைவத் , உன்ைனப்பார்க்கி ம்

நல்லவர்களாயி ந்தஉன் தகப்பன் ட்டாரான

உன் சேகாதரர்கைள ம் ெகான் ேபாட்டதால்,

௧௪ இேதா, ெயேகாவா உன் மக்கைள ம்,

பிள்ைளகைள ம், மைனவிகைள ம்,

உனக் உண்டான எல்லாவற்ைற ம் மகா

வாைதயினால் வாதிப்பார். ௧௫ ேயா

உனக் உண்டா ம் டல் ேநாயினால் உன்

டல்கள் நா க் நாள்அ கி வி ம்வைர

ெகா ய வியாதியினால் வாதிக்கப்ப வாய்

என் எ தியி ந்த . ௧௬ அப்ப ேய

ெயேகாவா ெப ஸ்தரின் ஆவிைய ம்,

எத்திேயாப்பியா க்க த்த ேதசத்தாரான

அரபியரின் ஆவிைய ம் ேயாரா க்

விேராதமாக எ ப்பினார். ௧௭ அவர்கள்

தாவில்வந் , வ க்கட்டாயமாகப் ந் ,

ராஜாவின் அரண்மைனயில் கிைடத்த

அைனத் ப் ெபா ட்கைள ம், அவ ைடய

பிள்ைளகைள ம், மைனவிகைள ம்

பி த் க்ெகாண் ேபானார்கள்; ேயாவாகாஸ்

என் ம் அவ ைடயஇைளயமகைனத் தவிர
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ேவெறா மகைன ம் அவ க் தியாக

விடவில்ைல. ௧௮இைவகள்எல்லாவற்ற ற் ம்

பிற ெயேகாவாஅவன் டல்களில் உண்டான

ராத ேநாயினால் அவைன வாதித்தார். ௧௯

அப்ப நா க் நாள் இ ந் , இரண்

வ டங்கள் கிற காலத்தில் அவ க்

இ ந்தெகா ய ேநாயினால்அவன் டல்கள்

சரிந் இறந் ேபானான்; அவ ைடய

ற்பிதாக்க க்காகக் கந்தவர்க்கங்கைளக்

ெகா த்தின ேபால், அவ ைடய மக்கள்

அவ க்காகக் ெகா த்தவில்ைல. ௨0

அவன் ராஜாவாகிறேபா ப்பத்திரண்

வயதாயி ந் , எட் வ டங்கள்எ சேலம ல்

ஆட்சிெசய் , ஒ வரா ம்வி ம்பப்படாமல்

இறந் ேபானான்; அவைனத் தா தின்

நகரத்தில் அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனா ம்

ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன

ைவக்கவில்ைல.

௨௨

எ சேலம ன் மக்கள், அவ ைடய

இைளயமகனாகிய அகசியாைவ

அவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள்;

அரபியேரா டவந் காம ட்ட

பைடயி ந்தவர்கள், த்தமகன்கள்

அைனவைர ம் ெகான் ேபாட்டார்கள்;

இந்தவிதமாக அகசியா என் ம்

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாராம ன் மகன்

ஆட்சிெசய்தான். ௨அகசியா ராஜாவாகிறேபா

இ பத்திரண் வயதாயி ந் , ஒ வ டம்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்; ஒம்ரியின்
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மகளாகிய அவ ைடய தாயின் ெபயர்

அத்தா யாள். ௩ அவ ம் ஆகாப்

ம்பத்தாரின் வழகளில் நடந்தான்;

ன்மார்க்கமாக நடக்க, அவ ைடய

தாய் அவ க் ஆேலாசைனக்காரியாக

இ ந்தாள். ௪ அவன் ஆகாபின்

ம்பத்தாைரப்ேபால் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்;

அவ ைடய தகப்பன் இறந்தபிற ,

அவர்கள் அவ ைடய அழவிற்

ஆேலாசைனக்காரர்களாக இ ந்தார்கள். ௫

அவர்க ைடயஆேலாசைனக் உடன்பட் ,

அவன் இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாராம்

என் ம் ஆகாபின் மகன்கேளா ,

ேலயாத்தி ள்ளராேமாத்திற் ச் ரியாவின்

ராஜாவாகிய ஆசேக க் விேராதமாக

ேபார்ெசய்யப்ேபானான்; அங்ேக ரியர்கள்

ேயாராைமக் காயப்ப த்தினார்கள். ௬

அப்ெபா , தான் ரியாவின் ராஜாவாகிய

ஆசேகேலா ேபார்ெசய் ம்ேபா , தன்ைன

அவர்கள் ராமாவிேல ெவட் ன காயங்கைள

ெயஸ்ெரேய ேல ஆற்ற க்ெகாள்ள அவன்

தி ம்பினான்; அப்ெபா ஆகாபின்

மகனாகிய ேயாராம் வியாதியாயி ந்ததால்

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாராம ன் மகன்

அகசியா, ெயஸ்ெரேய க்கிற

அவைனப் பார்க்கப் ேபானான். ௭அகசியா

ேயாராமடத்திற் வந்த அவ க் ேதவனால்

உண்டான ேகடாக மாறன ; எப்ப ெயன்றால்,
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அவன் வந்தேபா ேயாரா டேன ட,

ெயேகாவாஆகாபின் ம்பத்தாைரஅழ க்க

அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்டநிம்சியின்மகனாகிய

ெய ைவ ேநாக்கி ெவளிேய ேபானான்.

௮ ெய , ஆகாபின் ம்பத்தா க்

நியாயத் ர்ப்ைப நிைறேவற் ம்ேபா ,

அவன் அகசியா க் ேசைவ ெசய்கிற

தாவின் பிர க்கைள ம், அகசியா ைடய

சேகாதரர்களின் மகன்கைள ம்

கண் பி த் க் ெகான் ேபாட்டான். ௯பின் ,

அவன்அகசியாைவத் ேத னான்; சமாரியாவில்

ஒளிந் ெகாண் ந்த அவைன அவர்கள்

பி த் , ெய வினிடத்தில் ெகாண் வந் ,

அவைனக்ெகான் ேபாட் : இவன் தன்

இ தயத்ேதா ம் ெயேகாவாைவ ேத ன

ேயாசபாத்தின் மகன் என் ெசால் ,

அவைன அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அப்ப ேய

அரசா கிறதற் த் திறைம ள்ள

ஒ வ ம் அகசியாவின் ம்பத்திற்

இல்லாமற்ேபான . ௧0 அகசியாவின்

தாயாகிய அத்தா யாள் தன் மகன்

இறந் ேபானைதக் கண்டேபா , அவள்

எ ம்பி, தா ம்பத்தி ள்ள ராஜவம்சத்தார்

அைனவைர ம் ெகான் ேபாட்டாள். ௧௧

ராஜாவின் மகளாகிய ேயாேசபியாத், ெகான்

ேபாடப்ப கிற ராஜ மாரர்க க் ள்

இ க்கிறஅகசியாவின்ஆண்பிள்ைளயாகிய

ேயாவாைச ஒ வ க் ம் ெதரியாமல்

எ த் க்ெகாண் , அவைன ம் அவன்
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ேவைலக்காரிைய ம் ப க்ைகயைறயில்

ைவத்தாள்; அப்ப ேய அத்தா யாள்

அவைனக் ெகான் ேபாடாம க்க,

ராஜாவாகிய ேயாராம ன் மக ம்

ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவின்

மைனவி மாகிய ேயாேசபியாத் அவைன

ஒளித் ைவத்தாள்; அவள் அகசியாவின்

சேகாதரியாக இ ந்தாள். ௧௨ இவர்கேளா

அவன்ஆ வ டங்களாகக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல ஒளித் ைவக்கப்பட் ந்தான்;

அத்தா யாள் ேதசத்தின்ேமல்ஆட்சிெசய்தாள்.

௨௩

ஏழாம் வ டத்திேல ேயாய்தா

திடன்ெகாண் , ேப க் அதிபதிகளாகிய

எேராகாம ன் மகன் அசரியாைவ ம்,

ேயாகனானின் மகன் இஸ்மேவைல ம்,

ஓேபதின் மகன் அசரியாைவ ம்,

அதாயாவின் மகன் மாெசயாைவ ம்,

சிக்ரியின் மகன் எ ஷாபாத்ைத ம் தன்

உடன்ப க்ைகக் உட்ப த்தினான். ௨

அவர்கள் தாவிேல ற்ற த்திரிந் , தாவின்

பட்டணங்களிெலல்லாம் இ க்கிற

ேலவியர்கைள ம், இஸ்ரேவ ைடய

ன்ேனார்களின் வம்சத்தைலவர்கைள ம்

ட் க்ெகாண் எ சேல க் வந்தார்கள். ௩

அந்த சைபயார் எல்ேலா ம் ேதவ ைடய

ஆலயத்தில் ராஜாேவா உடன்ப க்ைக

ெசய்தார்கள்; ேயாய்தா அவர்கைள

ேநாக்கி: இேதா, ெயேகாவா தா தின்

மகன்கைளக் ற த் ெசான்னப ேய
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ராஜாவின் மகன் ராஜாவாக ேவண் ம்.

௪ ங்கள் ெசய்யேவண் ய காரியம்

என்னெவன்றால், இந்தவாரத்தில்,

ைறப்ப வ கிற ஆசாரியர்க ம்

ேலவிய மானஉங்களில் ன்ற ல் ஒ பங்

ைழவாயில்கைள ம், ௫ ன்ற ல் ஒ பங்

ராஜாவின்அரண்மைனைய ம், ன்ற ல் ஒ

பங் அஸ்திபாரவாசைல ம் காக்க ம்,

மக்கெளல்லாம் ெயேகாவா ைடய ஆலயப்

பிராகாரங்களில் இ க்க ம் ேவண் ம். ௬

ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்களில் ஊழயம்

ெசய்கிறவர்க ம் தவிர, ஒ வ ம்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ள்

பிரேவசிக்கேவண்டாம்; அவர்கேள

உட்பிரேவசிப்பார்களாக; அவர்கள்

பரி த்தமாக்கப்பட்டவர்கள்; மக்கெளல்ேலா ம்

ெயேகாவா ைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்வார்களாக. ௭ ேலவியர்கள்

அவரவர் தங்கள் ஆ தங்கைளத் தங்கள்

ைகயிேல பி த் க்ெகாண்டவர்களாக,

ராஜாைவச் ற்ற ம் வரிைசயாக

நின் ெகாண் க்கேவண் ம்;

ஆலயத்திற் ள் வ கிற எவ ம்

ெகாைலெசய்யப்பட ேவண் ம்; ராஜா

உட்பிரேவசிக்கிறேபா ம் ெவளிேய

றப்ப கிறேபா ம் ங்கள் அவேரா

இ ங்கள் என்றான். ௮ ஆசாரியனாகிய

ேயாய்தா கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ேலவியர்க ம் தா மக்கள் அைனவ ம்
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ெசய் , அவரவர் அந்த வாரத்தின்

ைறப்ப வ கிறவர்க ம், ைற ந்

ேபாகிறவர்க மான தம்தம் மனிதர்கைளக்

ட் க்ெகாண் ேபானார்கள்; க்கள்

பிரிந் ேபாக ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா

அ மதி ெகா க்கவில்ைல. ௯தா ராஜா

ேதவ ைடய ஆலயத்தில் ைவத்தி ந்த

ஈட் கைள ம் சிறய மற் ம் ெபரிய

ேகடகங்கைள ம் ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா

ேப க் அதிபதியினிடத்தில் ெகா த் ,

௧0அவரவர் தங்கள்ஆ தங்கைளக்ைகயிேல

பி த் க்ெகாண்டவர்களாக ஆலயத்தின்

வல பக்கம் வங்கி, ஆலயத்தின்

இட பக்கம்வைர, ப டத்திற் ம்

ஆலயத்திற் ம் எதிேர ராஜாைவச்

ற்ற ம் நிற்க மக்கைளெயல்லாம்

நி த்தினான். ௧௧ பின் ராஜ மாரைன

ெவளிேய ெகாண் வந் , கி டத்ைத

அவன்ேமல் ைவத் , சாட்சியின் ஆகமத்ைத

அவன் ைகயிேல ெகா த் , அவைன

ராஜாவாக்கினார்கள்; ேயாய்தா ம் அவன்

மகன்க ம்அவைனஅபிேஷகம்ெசய் , ராஜா

வாழ்க என்றார்கள். ௧௨ மக்கள் ஓ வந் ,

ராஜாைவப் க கிற சத்தத்ைதஅத்தா யாள்

ேகட்டேபா , அவள் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ள்ளமக்களிடம்வந் , ௧௩இேதா,

ைழவாயி ல் உள்ள தன் ைடய ண்

அ கில் ராஜா நிற்கிறைத ம், ராஜாவின்

அ கில் நிற்கிற பிர க்கைள ம்,
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எக்காளம் ஊ கிறவர்கைள ம், ேதசத்

மக்கெளல்ேலா ம் சந்ேதாஷப்பட்

எக்காளங்கள் ஊ கிறைத ம்,

தவாத்தியங்கைளப் பி த் க்ெகாண்

பாடகர்க ம் இைசத்தைலவர்க ம்

திக்கிறைத ம் கண்டாள்; அப்ெபா

அத்தா யாள் தன் உைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் : ேராகம் ேராகம் என்

சத்தம ட்டாள். ௧௪ஆசாரியனாகிய ேயாய்தா

பைடத்தைலவர்களாகிய ேப க்

அதிபதிகளானவர்கைள ெவளிேய

அைழத் , அவர்கைள ேநாக்கி: இவைள

வரிைசக் ெவளிேய ெகாண் ேபாங்கள்;

இவைளப் பின்பற் கிறவைனப்

பட்டயத்தால் ெவட் ப்ேபா ங்கள்

என்றான். ெயேகாவாவின் ஆலயத்திேல

அவைளக் ெகான் ேபாடேவண்டாம்

என் ஆசாரியன் ெசால் யி ந்தான். ௧௫

அவர்கள் அவ க் இட ண்டாக்கினேபா ,

அவள் ராஜாவின் அரண்மைனயி க்கிற

திைரகளின் வாச க் ள் பிரேவசிக் ம்

இடம்வைர ேபானாள்; அங்ேக அவைளக்

ெகான் ேபாட்டார்கள். ௧௬ அப்ெபா

ேயாய்தா தாங்கள் ெயேகாவா ைடய

மக்களாயி க்க, தா ம்அைனத் மக்க ம்

ராஜா ம் உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள் ம்ப

ெசய்தான். ௧௭அப்ெபா மக்கெளல்ேலா ம்

பாகா ன் ேகாவி க் ப் ேபாய், அைத

இ த் , அதின் ப டங்கைள ம், அதின்
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விக்கிரகங்கைள ம் தகர்த் , பாகா ன்

சாரியாகிய மாத்தாைனப் ப டங்க க்

ன்பாகக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௧௮தா

கட்டைளயிட்டபிரகாரம் சந்ேதாஷத்ேதா ம்,

பாடல்கேளா ம் ெயேகாவாவின்

சர்வாங்க தகனப கைள, ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணத்தில்எ தியி க்கிறப ேய

ெச த்தத்தக்கதாக, ேயாய்தா

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைத விசாரிக் ம்

பதவிகைள தா ெயேகாவா ைடய

ஆலயத் க்ெகன் ஏற்ப த்திைவத்த

ேலவியரான ஆசாரியர்களின் ைககளில்

ஒப்பைடத் , ௧௯ யாெதா காரியத்தினால்

ட் ப்பட்டவன் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ள் ைழயாம க்க, அதின்

வாசல்க க் க்காவலாளைரநி த்தினான்.

௨0 ேப க் அதிபதிகைள ம்,

ெபரியவர்கைள ம், மக்கைள

ஆ கிறவர்கைள ம், ேதசத்தின் அைனத்

மக்கைள ம் ட் க்ெகாண் , ராஜாைவக்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தி ந்

இறங்கச்ெசய் , உயர்ந்த வாசல்வழயாக

ராஜ அரண்மைனக் ள் அைழத் வந்

அரசா ம் சிங்காசனத்தின்ேமல் ராஜாைவ

உட்காரச்ெசய்தார்கள். ௨௧ ேதசத்

மக்கெளல்ேலா ம் மகிழ்ந்தார்கள்;

அத்தா யாைளப் பட்டயத்தால் ெகான்றபின்

நகரம்அைமதலான .
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௨௪

ேயாவாஸ் ராஜாவாகிறேபா ஏ

வயதாயி ந் , நாற்ப வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்; ெபெயர்ெசபா

பட்டணத்தாளான அவன் தாயின் ெபயர்

சிபியாள். ௨ ஆசாரியனாகிய ேயாய்தாவின்

நாட்கெளல்லாம் ேயாவாஸ் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். ௩

அவ க் ேயாய்தா இரண் ெபண்கைளத்

தி மணம்ெசய் ெகா த்தான்;அவர்களால்

மகன்கைள ம் மகள்கைள ம் ெபற்றான். ௪

அதற் ப்பின் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைதப் ப்பிக்க ேயாவாஸ்

வி ப்பம்ெகாண்டான். ௫ அவன்

ஆசாரியர்கைள ம் ேலவியர்கைள ம்

வரச்ெசய் , அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

தா பட்டணங்க க் ப் றப்பட் ப்ேபாய்,

உங்கள் ேதவ ைடய ஆலயத்ைத

வ டந்ேதா ம் ப பார்க்கிறதற் ,

இஸ்ரேவெலங் ம் பணம் ேசகரி ங்கள்;

இந்தக் காரியத்ைதத் தாமதம ல்லாமல்

ெசய் ங்கள் என்றான்;ஆனா ம் ேலவியர்கள்

தாமதம்ெசய்தார்கள். ௬ அப்ெபா

ராஜா, ேயாய்தா என் ம் தைலவைன

வரவைழத் : சாட்சியின் டாரத்திற் க்

ெகா க்க, ெயேகாவாவின் தாசனாகிய ேமாேச

கட்டைளயிட்ட வரிைய தாவினிடத்தி ம்,

எ சேலமயரிடத்தி ம், இஸ்ரேவல்

சைபயாரிடத்தி ம் வாங்கி வ கிறதற் ,

ேலவியர்கைள ர் விசாரிக்காமல்



2 நாளாகமம் 1878

ேபானெதன்ன? ௭ அந்தப் ெபால்லாத

ெபண்ணாகிய அத்தா யா ைடய மக்கள்,

ேதவ ைடயஆலயத்ைத வ க்கட்டாயமாகத்

திறந் , ெயேகாவா ைடயஆலயத்தி ள்ள

பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட்டைவகைளெயல்லாம்

பாகால்க க்காக ெசல ெசய் விட்டார்கேள

என்றான். ௮ அப்ெபா ராஜாவின்

ெசாற்ப ஒ ெபட் ையஉண்டாக்கி, அைதக்

ெயேகாவா ைடயஆலயவாச க் ெவளிேய

ைவத் , ௯ ெயேகாவாவின் தாசனாகிய

ேமாேச வனாந்திரத்தில் இஸ்ரேவ க் க்

கட்டைளயிட்ட வரிையக் ெயேகாவா க் க்

ெகாண் வா ங்கள் என் தாவி ம்

எ சேலம ம்அறவிப் க் ெகா த்தார்கள். ௧0

அப்ெபா எல்லாப் பிர க்க ம் எல்லா

மக்க ம் சந்ேதாஷமாகக் ெகாண் வந்

ெபட் நிைறய அதிேல ேபாட்டார்கள்.

௧௧ அதிக பணம் உண்ெடன் கண் ,

ேலவியர்கள் ைகயால் அந்தப் ெபட்

ராஜாவின் விசாரிப் க்காரர்கள் அ கில்

ெகாண் வரப்ப ம்ேபா , ராஜாவின்

அதிகாரி ம் பிரதான ஆசாரிய ைடய

உதவியாள ம் வந் , ெபட் யி க்கிறைதக்

ெகாட் ெய த் , அைதத் தி ம்ப

அதின் இடத்திேல ைவப்பார்கள்; இப்ப

ஒவ்ெவா நா ம் ெசய் ம ந்த

பணத்ைதச் ேசர்த்தார்கள். ௧௨ அைத

ராஜா ம் ேயாய்தா ம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் ேவைலையச் ெசய் ம்
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ஊழயக்காரர்கள் ைகயிேல ெகா த்தார்கள்;

அதனால் அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைதப் ப்பிக் ம்ப சிற்பிகைள ம்,

தச்சைர ம், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைதப் ப பார்க் ம்ப

ெகால்லர்கைள ம் கம்மாளர்கைள ம்

க் அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள். ௧௩

அப்ப ேவைலைய ெசய்கிறவர்கள் தங்கள்

ைககளினாேல ேவைலையச் ெசய் ,

ேதவ ைடய ஆலயத்ைத அதின்

ந்தின நிைலைமக் க் ெகாண் வந்

அைதப் பலப்ப த்தினார்கள். ௧௪ அைத

த்தபின் , தம ந்த பணத்ைத

ராஜா க் ம் ேயாய்தா க் ம் ன்பாகக்

ெகாண் வந்தார்கள்; அந்தப் பணத்ைதக்

ெகாண் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில்

ெசய்யப்ப ம் பணி ட் கைள ம்,

ஆராதைன ப த யைவக க்

ேவண் ய பணி ட் கைள ம்,

கலசங்கைள ம், ெபாற்பாத்திரங்கைள ம்,

ெவள்ளிப்பாத்திரங்கைள ம் ெசய்தான்;

ேயாய்தாவின் நாட்கெளல்லாம்அ தின ம்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திேல சர்வாங்க

தகனப கைளச் ெச த்திவந்தார்கள். ௧௫

ேயாய்தா ண்டஆ ள் உள்ளவனாக

திர்வயதில் இறந்தான்; அவன் இறக் ம்ேபா

ற் ப்ப வயதாயி ந்தான். ௧௬

அவன் ேதவ க்காக ம் அவ ைடய

ஆலயத்திற்காக ம் இஸ்ரேவ க் நன்ைம
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ெசய்ததால், அவைன தா தின் நகரத்தில்

ராஜாக்க க் அ கில்அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

௧௭ ேயாய்தா இறந்தபின் தாவின் பிர க்கள்

வந் , ராஜாைவப் பணிந் ெகாண்டார்கள்;

அப்ெபா ராஜா அவர்கள் ெசால்வைதக்

கவனித்தான் ௧௮ அப்ப ேய அவர்கள்

தங்கள் ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் ஆலயத்ைத விட் விட் ,

ேதாப் விக்கிரகங்கைள ம் சிைலகைள ம்

வணங்கினார்கள்; அப்ெபா அவர்கள்

ெசய்தஇந்தக் ற்றத்தினால் தாவின்ேம ம்

எ சேலம ன்ேம ம் க ங்ேகாபம் ண்ட .

௧௯ அவர்கைளத் தம்மடத்திற் த்

தி ம்பச்ெசய்ய ெயேகாவாஅவர்களிடத்திேல

ர்க்கதரிசிகைள அ ப்பினார்; அவர்கள்

மக்கைளக் க ைமயாகக் க ந்

ெகாண்டார்கள்; ஆனா ம் மக்கள் அவர்கைள

அசட்ைடெசய்தார்கள். ௨0 அப்ெபா

ேதவ ைடய ஆவி ஆசாரியனாகிய

ேயாய்தாவின் மகனான சகரியாவின்ேமல்

இறங்கினதால், அவன் மக்க க் எதிேர

நின் : ங்கள் ெயேகாவா ைடய

கற்பைனகைள கிற என்ன? இதனால்

ங்கள் ெசழ ப்பைடயமாட் ர்கள் என்

ேதவன் ெசால் கிறார்; ங்கள் ெயேகாவாைவ

விட் விட்டதால் அவர் உங்கைளக்

ைகவி வார் என்றான். ௨௧அதனால்அவர்கள்

அவ க் விேராதமாகக் கட் ப்பா ெசய் ,

ெயேகாவா ைடய ஆலயப்பிராகாரத்தில்
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ராஜாவி ைடய கட்டைளயின்ப அவைனக்

கல்ெலற ந் ெகான்றார்கள். ௨௨அப்ப ேய

அவ ைடய தகப்பனாகிய ேயாய்தா,

தனக் ெசய்த தயைவ ராஜாவாகிய

ேயாவாஸ் நிைனக்காமல் அவ ைடய

மகைனக் ெகான் ேபாட்டான்; இவன்

சா ம்ேபா : ெயேகாவா அைதப் பார்ப்பார்,

அைதக் ேகட்பார் என்றான். ௨௩ அ த்த

வ டத்திேல ரியாவின் பைடகள்அவ க்

விேராதமாக தாவி ம் எ சேலம ம்

வந் , மக்களின் பிர க்கைளெயல்லாம்

அழ த் , ெகாள்ைளயிட்ட அவர்கள்

உைடைமகைளெயல்லாம் தமஸ் வின்

ராஜா க் அ ப்பினார்கள். ௨௪ ரியாவின்

பைட சி ட்டமாக வந்தி ந்தா ம், அவர்கள்

தங்கள் ற்பிதாக்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ விட் விட்டதால், ெயேகாவா

மகா ெபரிய பைடைய அவர்கள் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அவர்கள் ேயாவா க்

தண்டைன ெசய்தார்கள். ௨௫ அவர்கள்

அவைன மகா ேவதைனக் ள்ளானவனாக

விட் ப்ேபானார்கள்; அவர்கள்

றப்பட் ப்ேபானபின் , அவ ைடய

ஊழயக்காரர்கள் ஆசாரியனாகிய

ேயாய்தா ைடய மகன்களின்

இரத்தப்பழயினிம த்தம், அவ க்

விேராதமாகக் கட் ப்பா ெசய் ,

அவன் ப க்ைகயிேல அவைனக்

ெகான் ேபாட்டார்கள்; ெசத் ப்ேபான
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அவைன தா தின் நகரத்தில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்;ஆனா ம் ராஜாக்களின்

கல்லைறகளில்அவைனைவக்கவில்ைல. ௨௬

அவ க் விேராதமாகக் கட் ப்பா

ெசய்தவர்கள், அம்ேமானிய ெபண்ணான

சிமயாத்தின் மகனாகிய சாபாத் ம்,

ேமாவாபியப் ெபண்ணான சிம த்தின்

மகனாகிய ேயாசபாத் ேம. ௨௭ அவன்

மகன்கைளக் ற த் ம், அவன்ேமல்

மந்த ெபரிய பாரத்ைதக் ற த் ம்,

ேதவ ைடய ஆலயத்ைத அவன்

பலப்ப த்தினைதக் ற த் ம்,

ராஜாக்களின் த்தகமான சரித்திரத்தில்

எ தப்பட் க்கிற ; அவன் மகனாகிய

அமத்சியா அவ ைடய இடத்திேல

ராஜாவானான்.

௨௫

அமத்சியா இ பத்ைதந்தாம் வயதிேல

ராஜாவாகி, இ பத்ெதான்ப வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்; எ சேலம்

நகரத்தாளாகிய அவ ைடய தாயின் ெபயர்

ெயாவதானாள். ௨ அவன் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான்;

ஆனா ம் மனேதா அப்ப

ெசய்யவில்ைல. ௩ ஆட்சி அவ க்

நிைலப்பட்டேபா ,அவன் தன் தகப்பனாகிய

ராஜாைவக் ெகாைலெசய்த தன் ைடய

ேவைலக்காரர்கைளக் ெகான் ேபாட்டான். ௪

ஆனா ம் பிள்ைளகளினாேல தகப்பன்க ம்,

தகப்பன்களினாேல பிள்ைளக ம்
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ெகாைலெசய்யப்படாமல், அவனவன்

ெசய்த பாவத்தினாேல அவனவன்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ெமன்

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண த்தகத்தில்

ெயேகாவா கட்டைளயிட்டபிரகாரம்

எ தியி க்கிறப , அவர்க ைடய

பிள்ைளகைள அவன்

ெகாைலெசய்யாதி ந்தான். ௫அமத்சியா தா

மனிதைரக் வரச் ெசய் , அவர்கள்

பிதாக்க ைடய வம்சங்களின்ப ேய,

தா, ெபன்ய ன் ேதசங்கள் எங் ம்

ஆயிரம்ேப க் அதிபதிகைள ம்,

ேப க் அதிபதிகைள ம் ைவத் ,

இ ப வய தற்ெகாண் அதற்

ேமற்பட்டவர்கைள எண்ணிப்பார்த் ,

ேபா க் ப் றப்பட ம், ஈட் ைய ம்

ேகடகத்ைத ம் பி க்கத்த தியான

ேபார் ரர்கள் ன் லட்சம்ேபர் என்

கண்டான். ௬ இஸ்ரேவ ம் ஒ லட்சம்

பராக்கிரமசா கைள தாலந் ெவள்ளி

ெகா த் க் அமர்த்தினான். ௭

ேதவ ைடயமனிதன் ஒ வன்அவனிடத்தில்

வந் : ராஜாேவ, இஸ்ரேவ ன் பைட

உம் டேன வரக் டா ; ெயேகாவா

எப்பிரா ம ன் எல்லா மகன்களாகிய

இஸ்ரேவேலா ம் இ க்கவில்ைல. ௮

ேபாக வி ம்பினால் ர் ேபாகலாம்,

காரியத்ைத நடத் ம்; ேபா க் த்ைதரியமாக

நில் ம்; ேதவன் உம்ைம எதிரிக்
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ன்பாக விழச்ெசய்வார்; உதவி ெசய்ய ம்

விழச்ெசய்ய ம் ேதவனாேல ம் என்றான்.

௯அப்ெபா அமத்சியா: அப்ப யானால்

நான் இஸ்ரேவ ன் பைடக் க் ெகா த்த

தாலந்திற்காகச் ெசய்யேவண் ய

என்ன என் ேதவ ைடய மனிதைனக்

ேகட்டான். அதற் ேதவ ைடய மனிதன்:

அைதப்பார்க்கி ம் அதிகமாகக் ெயேகாவா

உமக் க் ெகா க்க ம் என்றான். ௧0

அப்ெபா அமத்சியா எப்பிரா மரில்

தன்னிடத்திற் வந்த பைடையத் தங்கள்

ட் ற் ப் ேபாய்விடப் பிரித் விட்டான்;

அதனால்அவர்க க் தாவின்ேமல் ம ந்த

ேகாபம்உண்டாகி, க ைமயானஎரிச்சேலா

தங்களிடத்திற் த் தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௧௧

அமத்சியாேவா ைதரியமாக, தன் மக்கைளக்

ட் , உப் ப்பள்ளத்தாக் க் ப் ேபாய், ேச ர்

த்திரரில் பத்தாயிரம்ேபைரெவட் னான். ௧௨

தா மக்கள், பத்தாயிரம்ேபைர உயிேரா

பி த் , ஒ கன்மைலயின் உச்சியிேல

ெகாண் ேபாய், அவர்கெளல்ேலா ம்

ெநா ங்கிப்ேபாகத்தக்கதாக அந்தக்

கன்மைலயின் உச்சியி ந் ேழத்

தள்ளிவிட்டார்கள். ௧௩ தன்ேனா ட

ேபா க் வராம க்க, அமத்சியா

தி ப்பிவிட்ட ேபார் ரர்கள், சமாரியா தல்

ெபத்ெதாேரான்வைர உள்ள தா

பட்டணங்கைளத் தாக்கி, அைவகளில்

வாயிரம்ேபைர ெவட் , திரளாகக்
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ெகாள்ைளயிட்டார்கள். ௧௪ அமத்சியா

ஏேதாமயர்கைள றய த் , ேச ர் மக்களின்

ெதய்வங்கைளக் ெகாண் வந்தபின் . அவன்

அைவகைளத் தனக் ெதய்வங்களாக

ைவத் ,அைவக க் ன்பாகப் பணிந்

அைவக க் பம் காட் னான். ௧௫

அப்ெபா , ெயேகாவாஅமத்சியாவின்ேமல்

ேகாபப்பட் , அவனிடத்திற் ஒ

ர்க்கதரிசிைய அ ப்பினார்; இவன்

அவைன ேநாக்கி: தங்கள் மக்கைள உம

ைகக் த் தப் விக்காமற்ேபான மக்களின்

ெதய்வங்கைள ர் ஏன் நம்பேவண் ம்

என்றான். ௧௬ தன்ேனா அவன் இப்ப ப்

ேபசினேபா , ராஜா அவைன ேநாக்கி:

உன்ைனராஜா க் ஆேலாசைனக்காரனாக

ைவத்தார்கேளா? அைத விட் வி ; ஏன்

ெவட்டப்படேவண் ம் என்றான்; அப்ெபா

அந்தத் ர்க்கதரிசி அைத விட் விட் : ர்

இப்ப ச் ெசய் , என் ஆேலாசைனையக்

ேகட்காமற்ேபானதால், ேதவன்உம்ைமஅழ க்க

ேயாசைனயாயி க்கிறார் என்பைதஅறேவன்

என்றான். ௧௭ பின் தாவின் ராஜாவாகிய

அமத்சியா ேயாசைனெசய் , ெய வின்

மகனாக இ ந்த ேயாவாகாசின் மகனாகிய

ேயாவாஸ் என் ம் இஸ்ரேவ ன் ராஜா க் :

நம் ைடய திறைமையப் பார்ப்ேபாம் வா

என் ெசால் ய ப்பினான். ௧௮ அதற்

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்,

தாவின் ராஜாவாகியஅமத்சியா க் ஆள்
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அ ப்பி: பேனானி ள்ள ட்ெச யான

பேனானி ள்ள ேக மரத்ைத ேநாக்கி:

உன் மகைளஎன் மக க் த் தி மணம் ெசய்

ெகா என் ேகட்கச்ெசான்ன ; ஆனா ம்

பேனானி ள்ள ஒ காட் ம கம் அந்த

வழேய ேபா ம்ேபா ஓ அந்த ட்ெச ைய

மதித் ப்ேபாட்ட . ௧௯ ஏேதாமயர்கைள

அ த்தாய் என் ெப ைமபாராட்ட உன்

இ தயம் உன்ைனக் கர்வங்ெகாள்ளச்

ெசய்த ; இப்ேபா ம் உன் ட் ேல இ ;

ம் உன்ேனா தா ம் வி வதற்காக,

ெபால்லாப்ைபஏன்ேத க்ெகாள்ளேவண் ம்

என் ெசால்லச் ெசான்னான். ௨0ஆனா ம்

அமத்சியா ேகட்காமற்ேபானான்; அவர்கள்

ஏேதாம ன் ெதய்வங்கைள நா னதால்

அவர்கைளஅவர்க ைடய சத் க்களின்

ைகயில்ஒப் க்ெகா ப்பதற்காக ேதவனாேல

இப்ப நடந்த . ௨௧ அப்ப ேய

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்

வந்தான்; தாவி க்கிற ெபத்ஷேமசிேல

அவ ம், அமத்சியா என் ம் தாவின்

ராஜா ம் தங்கள் சாமர்த்தியத்ைதப்

பார்த்தார்கள். ௨௨ தா இஸ்ரேவ க்

ன்பாக ேதால்வியைடந் ,அவரவர் தங்கள்

டாரங்க க் ஓ ப்ேபானார்கள். ௨௩

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய ேயாவாஸ்,

அகசியாவின் மகனாகிய ேயாவா க் ப்

பிறந்த அமத்சியா என் ம் தாவின்

ராஜாைவப் ெபத்ஷேமசிேல பி த் , அவைன
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எ சேல க் க் ெகாண் வந் , எ சேலம ன்

மதி ல் எப்பிரா ம் வாசல் வங்கி

ைலவாசல்வைர நா ழ ளம்

இ த் ப்ேபாட் , ௨௪ ேதவ ைடய

ஆலயத்தில் ஓேபத் ஏேதாமடம் கிைடத்த

சகல ெபான்ைன ம், ெவள்ளிைய ம்,

பணி ட் கைள ம், ராஜாவின்

அரண்மைனப் ெபாக்கிஷங்கைள ம்,

பிைணக்ைகதிகைள ம் பி த் க்ெகாண்

சமாரியா க் த் தி ம்பிப்ேபானான். ௨௫

ேயாவாகாசின் மகனாகிய ேயாவாஸ் என் ம்

இஸ்ரேவ ன் ராஜா மரணமைடந்தபின் ,

ேயாவாசின் மகனாகிய அமத்சியா

என் ம் தாவின் ராஜா பதிைனந்

வ டங்கள் உயிேரா ந்தான். ௨௬

அமத்சியாவின் ஆரம்பம் தல்

கைடசிவைர ள்ள ெசயல்பா களான

மற்ற காரியங்கள் தா இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் த்தகத்தில் அல்லேவா

எ தப்பட் க்கிற . ௨௭ அமத்சியா

ெயேகாவாைவவிட் ப் பின்வாங்கின

கால தற்ெகாண் எ சேலம ந்தவர்கள்

அவ க் விேராதமாகக் கட் ப்பா

ெசய் ெகாண்டார்கள்; அதனால் அவன்

லா க் ஓ ப்ேபானான்; ஆனா ம்

அவன் பின்ேன லா க் மனிதர்கைள

அ ப்பினார்கள்; அவர்கள்அங்ேகஅவைனக்

ெகான் ேபாட் , ௨௮ திைரகள்ேமல்

அவைனஎ த் வந் , தாவின் நகரத்தில்
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அவ ைடய ன்ேனார்க க் அ கில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்.

௨௬

அப்ெபா தா மக்கள் எல்ேலா ம்

பதினா வயதானஉசியாைவஅைழத் வந் ,

அவைனஅவன் தகப்பனாகியஅமத்சியாவின்

இடத்திேல ராஜாவாக்கினார்கள். ௨ ராஜா

இறந்தபின் , இவன்ஏலாத்ைதக் கட் ,அைதத்

தி ம்ப தா டன்இைணத் க்ெகாண்டான்.

௩ உசியா ராஜாவாகிறேபா , பதினா

வயதாயி ந் , ஐம்பத்திரண் வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்; எ சேலம்

நகரத்தாளான அவ ைடய தாயின் ெபயர்

எக்ேகா யாள். ௪அவன் தன் தகப்பனாகிய

அமத்சியா ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ெசம்ைமயானைதச் ெசய் ,

௫ ேதவ ைடய தரிசனங்களில்

த்திமானாயி ந்த சகரியாவின் நாட்களிேல

ேதவைனத் ேதட மன ள்ளவனாக

இ ந்தான்; அவன் ெயேகாவாைவ

ேத ன நாட்களில் ேதவன் அவ ைடய

காரியங்கைள வாய்க்கச் ெசய்தார். ௬

அவன் றப்பட் ப்ேபாய், ெப ஸ்தேரா

ேபார்ெசய் , காத்தின் மதிைல ம், யப்ேனயின்

மதிைல ம், அஸ்ேதாத்தின் மதிைல ம்

இ த் ப்ேபாட் , அஸ்ேதாத் நாட் ம்

ெப ஸ்த க் ள் ம் பட்டணங்கைளக்

கட் னான். ௭ ெப ஸ்தர்கைள ம்

ர்பாகா ேல யி க்கிறஅரபியர்கைள ம்

ெம னியர்கைள ம் ெவல்ல, ேதவன்
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அவ க் த் ைண நின்றார். ௮

அம்ேமானியர்கள் உசியா க் வரிகைளக்

ெகா த்தார்கள்; அவ ைடய கழ்

எகிப்தின் எல்ைலவைர எட் ய ; அவன்

மக ம் ெபலங்ெகாண்டான். ௯ உசியா

எ சேலம ேல ைலவாசல்ேம ம்,

பள்ளத்தாக் வாசல்ேம ம், மதில்களின்

ைலகளின்ேம ம் ேகா ரங்கைளக் கட்

அைவகைளப் பலப்ப த்தினான். ௧0

அவ க் ப்பள்ளத்தாக்கி ம் சம மயி ம்

அேநகம் ஆ மா க ம், மைலகளிேல ம்,

வயல்ெவளியிேல ம், விவசாயிக ம்,

திராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்க ம்

உண்டாயி ந்ததால், அவன் வனாந்திரத்திேல

ேகா ரங்கைளக் கட் , அேநக கிண கைள

ெவட் னான்; அவன் ேவளாண்ைமப்

பிரியனாயி ந்தான். ௧௧ உசியா க்

ேபார் ரர்களின் பைட ம் இ ந்த ; அ

ெசயலாளனாகிய ஏெய னா ம்

அதிகாரியாகிய மாேசயாவினா ம்

எண்ணிக்ைகபார்க்கப்பட்டப ேய,ராஜாவின்

பிர க்களில் ஒ வனாகிய அனனியாவின் ழ்

அணிஅணியாகப் ேபார்ெசய்யப் றப்பட்ட .

௧௨பராக்கிரமசா களானவம்சத்தைலவரின்

ெதாைகெயல்லாம் இரண்டாயிரத் அ .

௧௩இவர்க ைடயைகயின் ழ் எதிரிக க்

விேராதமாக ராஜா க் த் ைணநிற்க, ம கத்

திறைமேயா ேபார்ெசய்கிற ன் லட்சத்

ஏழாயிரத் ஐந் ேபரானபைடஇ ந்த .
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௧௪இந்தப் பைடயில் உள்ளவர்க க்ெகல்லாம்

உசியா ேகடகங்கைள ம்,

ஈட் கைள ம், தைலக்கவசங்கைள ம்,

மார் க்கவசங்கைள ம், வில் கைள ம்,

கல்ெலறகிற கவண்கைள ம்

ஆயத்தப்ப த்தினான். ௧௫ ேகா ரங்கள்ேம ம்

மதி ன் ைனயி ம் நின் அம் கைள ம்

ெபரிய கற்கைள ம் பயன்ப த் வதற்

நி ணரான ெதாழலாளிகள் கற்பித்த

இயந்திரங்கைள ம் அவன் எ சேலம ல்

உண்டாக்கினான்; அப்ப ேய அவ ைடய

கழ் ெவ ரம் பரவிய ; அவன்

பலப்ப ம்வைர ஆச்சரியமான விதத்தில்

அவ க் அ ல ண்டான . ௧௬அவன்

பலப்பட்டேபா , தனக் அழ ஏற்ப ம் வைர,

அவ ைடய மனம் ேமட் ைமயாகி, தன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் விேராதமாக

தல் ெசய் , ப டத்தின்ேமல் பம்

காட்ட ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ள்

பிரேவசித்தான். ௧௭ ஆசாரியனாகிய

அசரியா ம்,அவேனா டக் ெயேகாவாவின்

ஆசாரியரான பராக்கிரமசா களாகிய

எண்ப ேப ம், அவன் பின்ேன

உட்பிரேவசித் , ௧௮ ராஜாவாகிய உசியாேவா

எதிர்த் நின் : உசியாேவ, ெயேகாவா க் த்

பங்காட் கிற உமக் ரியதல்ல;

பங்காட் கிற பரி த்தமாக்கப்பட்ட

ஆேரானின் மகன்களாகியஆசாரியர்க க்ேக

உரிய ; பரி த்த ஸ்தலத்ைதவிட் ெவளிேய
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ேபாம்; தல் ெசய் ர்; இ ேதவனாகிய

கர்த்தராேல உமக் ேமன்ைமயாக இ க்கா

என்றார்கள். ௧௯ அப்ெபா உசியா

ேகாபங்ெகாண்டான்;அவன் பகலசத்ைதத்

தன் ைகயிேல பி த் , ஆசாரியேரா

ேகாபமாகப் ேப கிறேபா , ஆசாரிய க்

ன்பாகக் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திேல

ப டத்தின் ன்நிற்கிற அவ ைடய

ெநற்றயிேல ெதா ேநாய் ேதான்றய . ௨0

பிரதான ஆசாரியனாகிய அசரியா ம்

அைனத் ஆசாரியர்க ம் அவைனப்

பார்க் ம்ேபா , இேதா,அவன் தன் ெநற்றயிேல

ெதா ேநாய் பி த்தவெனன் கண் ,

அவைன விைரவாக அங்ேகயி ந்

ெவளிேயறச் ெசய்தார்கள்; ெயேகாவா தன்ைன

அ த்ததால் அவன் தா ம் ெவளிேய ேபாக

அவசரப்பட்டான். ௨௧ ராஜாவாகிய உசியா தன்

மரணநாள்வைரெதா ேநாயாளியாயி ந் ,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ப் விலக்கி

ைவக்கப்பட் இ ந்ததால், ஒ தனித்த

ட் ேல ெதா ேநாயாளியாக யி ந்தான்;

அவன் மகனாகிய ேயாதாம், ராஜாவின்

அரண்மைன விசாரிப் க்காரனாயி ந் ,

ேதசத்தின் மக்கைள நியாயம் விசாரித்தான்.

௨௨ உசியாவின் ஆரம்பம் தல் கைடசி

வைர ள்ள ெசயல்பா களான மற்ற

காரியங்கைளஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா

என் ம் ர்க்கதரிசி எ தினான். ௨௩

உசியா இறந்த பின் , மக்கள் அவைனத்
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ெதா ேநாயாளிெயன் ெசால் , அவைன

அவன் ன்ேனார்க க் அ கில்,

ராஜாக்கைள அடக்கம்ெசய்கிற இடத்திற்

அ கி ள்ள நிலத்திேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்;

அவன் மகனாகிய ேயாதாம் அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவானான்.

௨௭

ேயாதாம் ராஜாவாகிறேபா

இ பத்ைதந் வயதாயி ந் , பதினா

வ டங்கள் எ சேலம ேல ஆட்சிெசய்தான்;

சாேதாக்கின் மகளாகியஅவ ைடய தாயின்

ெபயர் எ சாள். ௨அவன் தன் தகப்பனாகிய

உசியா ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ெசம்ைமயானைதச்

ெசய்தான்; ஆனா ம் அவைனப்ேபால

ெயேகாவாவின் ஆலயத்திற் ள்

பிரேவசியாதி ந்தான்; மக்கள் இன் ம்

தங்கைளக்ெக த் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௩

அவன் ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின் உயர்ந்த

வாசைலக் கட் ன மல்லாமல், ஓேப ன்

மதி ன்ேமல் அேநக கட் டங்கைள ம்

கட் னான். ௪ தாவின் மைலகளிேல

பட்டணங்கைள ம், கா களிேல

ேகாட்ைடகைள ம் ேகா ரங்கைள ம்

கட் னான். ௫ அவன் அம்ேமானிய ைடய

ராஜாேவா ேபார்ெசய் அவர்கைள

ேமற்ெகாண்டான்; ஆதலால் அம்ேமானியர்கள்

அவ க் அந்த வ டத்திேல

தாலந் ெவள்ளிைய ம், பத்தாயிரம்

கலம் ேகா ைமைய ம், பத்தாயிரம் கலம்
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வாற்ேகா ைமைய ம் ெகா த்தார்கள்;

இரண்டாம் ன்றாம் வ டத்தி ம்

அம்ேமானியர்கள் அப்ப ேய அவ க்

ெச த்தினார்கள். ௬ ேயாதாம் தன் ைடய

வழகைளத் தன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ன்பாகஒ ங் ப த்தியதால்பலப்பட்டான்.

௭ ேயாதாம ன் மற்ற காரியங்க ம்,

அவ ைடய அைனத் ேபார்க ம்,

அவ ைடய ெசயல்க ம், இஸ்ரேவல்

மற் ம் தா ராஜாக்களின் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற . ௮ அவன்

ராஜாவாகிறேபா இ பத்ைதந்

வயதாயி ந் , பதினா வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான். ௯ ேயாதாம்

இறந்தபின் , அவைனதா தின் நகரத்திேல

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன் மகனாகிய

ஆகாஸ்அவ ைடயஇடத்தில் ராஜாவானான்.

௨௮

ஆகாஸ் ராஜாவாகிறேபா

இ ப வயதாயி ந் , பதினா

வ டங்கள் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்;

ஆனா ம் அவன், தன் தகப்பனாகிய

தா ைதப்ேபால், ெயேகாவாவின் பார்ைவக்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய்யாமல், ௨

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் வழகளில் நடந் ,

பாகால்க க் வார்க்கப்பட்ட சிைலகைளச்

ெசய்தான். ௩ அவன் ெபன் இன்ேனாம்

பள்ளத்தாக்கிேல பங்காட் , ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் வம்சத்தா க் ன்பாகத் ரத்தின

மக்க ைடய அ வ ப் களின்ப ேய தன்
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மகன்கைளஅக்கினியிேல எரித் ப்ேபாட் , ௪

ேமைடகளி ம், மைலகளி ம், பச்ைசயான

அைனத் மரங்களின் ம் ப யிட் த்

பங்காட் வந்தான். ௫ ஆைகயால்

அவ ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

அவைனச் ரிய ைடய ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அவர்கள் அவைனத்

ேதாற்க த் , அவ க் இ க்கிறவர்களிேல

ெபரிய ட்டத்ைதச் சிைறபி த்

தமஸ் க் க் ெகாண் ேபானார்கள்; அவன்

இஸ்ரேவ ைடய ராஜாவின் ைகயி ம்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட்டான்; இவன் அவைன

ம தியாக ேதாற்க த்தான். ௬எப்ப ெயனில்,

தா மனிதர்கள் தங்கள் ற்பிதாக்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவவிட் விட்டதால்,

ெரம யாவின் மகனாகிய ெபக்கா

அவர்களில் ஒேர நாளில் ஒ லட்சத்

இ பதாயிரம்ேபைரக் ெகான் ேபாட்டான்;

அவர்கள் எல்ேலா ம் ம ந்த ஆற்றல்

உள்ளவர்கள். ௭ அன்ற ம் எப்பிரா ம ன்

பராக்கிரமசா யான சிக்ரி ம், ராஜாவின்

மகனாகிய மாேசயாைவ ம், அரண்மைனத்

தைலவனாகிய அஸ்ரிக்காைம ம்,

ராஜா க் இரண்டாம் நிைலயி ந்த

எல்க்கானாைவ ம் ெகான் ேபாட்டான். ௮

இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள் சேகாதரர்களில்

இரண் லட்சம்ேபராகிய ெபண்கைள ம்

மகன்கைள ம் மகள்கைள ம் சிைறபி த் ,

அவர்க ைடய அேநக விைல யர்ந்த
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ெபா ட்கைளக் ெகாள்ைளயிட் ,

ெகாள்ைளப்ெபா ைளச் சமாரியா க் க்

ெகாண் ேபானார்கள். ௯ அங்ேக ஓேதத்

என் ம் ெபய ைடய ெயேகாவா ைடய

ர்க்கதரிசி ஒ வன் இ ந்தான்; அவன்

சமாரியா க் வ கிற பைடக்

எதிராகப் ேபாய், அவர்கைள ேநாக்கி:

இேதா, உங்கள் ன்ேனார்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா தாவின்ேமல்

ேகாபம்ெகாண்டதால் அவர்கைள உங்கள்

ைககளில் ஒப் க்ெகா த்தார்; ங்கேளா

வானம்வைர எட் கிற க ங்ேகாபத்ேதா

அவர்கைள அழ த் ர்கள். ௧0 இப்ேபா ம்

தாவின் மக்கைள ம்எ சேலமயர்கைள ம்

ங்கள் உங்க க் ேவைலக்காரர்களாக ம்

ேவைலக்காரிகளாக ம் ழ்ப்ப த்தேவண் ம்

என் நிைனக்கி ர்கள்; ஆனா ம் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் விேராதமான

ற்றங்கள் உங்களிடத்தி ம் இல்ைலேயா? ௧௧

ஆதலால் ங்கள் எனக் ெசவிெகா த் ,

ங்கள் உங்கள் சேகாதரர்களிடத்தில்

சிைறபி த் க் ெகாண் வந்தவர்கைளத்

தி ம்பஅ ப்பிவி ங்கள்; ெயேகாவா ைடய

க ங்ேகாபம் உங்கள்ேமல் இ க்கிற என்றான்.

௧௨அப்ெபா எப்பிரா ம் வம்சத்தினரின்

தைலவர்களில் சிலராகிய ேயாகனானின்

மகன் அசரியா ம், ெமஷெலேமாத்தின்

மகன் ெபரகியா ம், சல் ம ன் மகன்

எகிஸ்கியா ம், அத்லாயின் மகன்
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அமாசா ம் ேபாரி ந் வந்தவர்க க்

விேராதமாக எ ம்பி, ௧௩அவர்கைள ேநாக்கி:

ங்கள் சிைறபி த்த இவர்கைள இங்ேக

உள்ேள ெகாண் வரேவண்டாம்; நம்ேமல்

திரளான ற்ற ம், இஸ்ரேவ ன்ேமல்

க ங்ேகாப ம் இ க் ம்ேபா ,

ங்கள், ெயேகாவா க் ன்பாக

நம்ேமல் ற்றம் மரச்ெசய்யத்தக்கதாக,

நம் ைடய பாவங்கைள ம் நம் ைடய

ற்றங்கைள ம்அதிகமாக்க நிைனக்கி ர்கள்

என்றார்கள். ௧௪ அப்ெபா ஆ தம்

அணிந்தவர்கள் சிைறபி த்தவர்கைள ம்,

ெகாள்ைள ைடைமகைள ம், பிர க்க க்

ன்பாக ம் அைனத் சைபக்

ன்பாக ம் விட் விட்டார்கள். ௧௫

அப்ெபா ெபயர் ற க்கப்பட்ட மனிதர்கள்

எ ம்பி, சிைறபி க்கப்பட்டவர்கைளச்

ேசர்த் க்ெகாண் , அவர்களில் ஆைடயில்லாத

அைனவ க் ம் ெகாள்ைளயில் எ க்கப்பட்ட

ஆைடகைளக் ெகா த் , ஆைடகைள ம்

காலணிகைள ம் அணிவித் , அவர்க க்

சாப்பிட ம் க்க ம் ெகா த் ,

அவர்க ைடயகாயங்க க் எண்ெணய் சி,

அவர்களில் ெபல னமானவர்கைளெயல்லாம்

க ைதகள்ேமல் ஏற்ற , ேப ச்ைச மரங்களின்

பட்டணமாகிய எரிேகாவிேல அவர்கள்

சேகாதரர்களிடத்திற் க் ெகாண் வந் விட் ,

சமாரியா க் த் தி ம்பினார்கள்.

௧௬ அக்காலத்திேல ஆகாஸ் என் ம்
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ராஜா, அ ரியாவின் ராஜாக்கள் தனக்

ஒத்தாைசெசய்யஅவர்களிடத்திற் ஆட்கைள

அ ப்பினான். ௧௭ ஏேதாமய ம்

டவந் , தாைவத் தாக்கி, சிலைர

சிைறபி த் ப்ேபாயி ந்தார்கள். ௧௮

ெப ஸ்த ம் தாவிேல சம மயி ம்

ெதற்ேக ம் இ க்கிற பட்டணங்கைளத்

தாக்கி, ெபத்ஷேமைச ம், ஆயேலாைன ம்,

ெகெதேராத்ைத ம், ேசாக்ேகாைவ ம்

அதின் கிராமங்கைள ம், திம்னாைவ ம்

அதின் கிராமங்கைள ம், கிம்ேசாைவ ம்

அதின் கிராமங்கைள ம் பி த் அங்ேக

ேயறனார்கள். ௧௯ தாவின் ராஜாவாகிய

ஆகாசினிம த்தம் ெயேகாவா தாைவத்

தாழ்த்தினார்; அவன் தாைவ ர் ைலத் ,

ெயேகாவா க் விேராதமாகமக ம் ேராகம்

ெசய்தான். ௨0 அ ரியாவின் ராஜாவாகிய

தில்காத்பில்ேநசர் அவனிடத்தில் வந்தான்;

அவைன ெந க்கினாேன அல்லாமல்

அவைனப்பலப்ப த்தவில்ைல. ௨௧ஆகாஸ்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில் ஒ பங் ம்,

ராஜ அரண்மைனயில் ஒ பங் ம்,

பிர க்களின் ைகயில் ஒ பங் ம் எ த் ,

அ ரியாவின் ராஜா க் க் ெகா த்தேபா ம்,

அவ க் உதவி கிைடக்கவில்ைல. ௨௨

தான் ெந க்கப்ப கிற காலத்தி ம்

ெயேகாவா க் விேராதமாக அந்த ஆகாஸ்

என் ம் ராஜா ேராகம்ெசய் ெகாண்ேட

இ ந்தான். ௨௩ எப்ப ெயன்றால்:
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ரியா ராஜாக்களின் ெதய்வங்கள்

அவர்க க் த் ைண ெசய்கிறதால்,

அவர்கள் எனக் ம் ைணெசய்ய

அவர்க க் ப யி ேவன் என் ெசால் ,

தன்ைனத் ேதாற்க த்த தமஸ் வின்

ெதய்வங்க க் அவன் ப யிட்டான்;

ஆனா ம் அ அவ ம் இஸ்ரேவல்

அைனத் ம் அழவதற் காரணமான .

௨௪ ஆகாஸ் ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

தட் ட் கைளச் ேசர்த் , அைவகைளத்

ண் ண்டாக்கி, ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் கத கைளப் ட் ப்ேபாட் ,

எ சேலம ல் ைலக் ைலப டங்கைள

உண்டாக்கி, ௨௫அந்நிய ெதய்வங்க க் த்

பங்காட் வதற் , தாவின் ஒவ்ெவா

பட்டணத்தி ம் ேமைடகைள உண்டாக்கி;

தன் ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் க் ேகாப ட் னான். ௨௬

அவ ைடயமற்ற காரியங்க ம், அவ ைடய

ஆரம்பம் தல் கைடசிவைர ள்ள

அைனத் ெசயல்பா க ம் தா மற் ம்

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற . ௨௭ ஆகாஸ்

இறந்தபின் , அவைன எ சேலம் நகரத்தில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; ஆனா ம் இஸ்ரேவல்

ராஜாக்களின் கல்லைறகளில் அவைன

அடக்கம் ெசய்யவில்ைல; அவன் மகனாகிய

எேசக்கியா அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான்.
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௨௯

எேசக்கியா இ பத்ைதந்தாம் வயதில்

ராஜாவாகி, இ பத்ெதான்ப வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்; சகரியாவின்

மகளாகிய அவ ைடய தாயின் ெபயர்

அபியாள். ௨ அவன் தன் தகப்பனாகிய

தா ெசய்தப ெயல்லாம் ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்தான். ௩

அவன் தன் அரசாட்சியின் தலாம் வ டம்

தலாம் மாதத்தில் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் கத கைளத் திறந் ,

அைவகைளப் ப பார்த் , ௪

ஆசாரியர்கைள ம் ேலவியர்கைள ம்

அைழத் வந் , அவர்கைளக் கிழக்

தியிேல வரச்ெசய் , ௫ அவர்கைள

ேநாக்கி: ேலவியேர, ேக ங்கள்: ங்கள்

இப்ேபா உங்கைளப் பரி த்தம்

ெசய் ெகாண் , உங்கள் ன்ேனார்களின்

ேதவனாகியெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதப்

பரி த்தம்ெசய் , அ த்தமானைதப்

பரி த்த ஸ்தலத்தி ந் ெவளிேய

ெகாண் ேபாங்கள். ௬ நம் ைடய

ன்ேனார்கள் ேராகம்ெசய் ,

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச் ெசய் ,

அவைரவிட் விலகி, தங்கள் கங்கைளக்

ெயேகாவா ைடய வாசஸ்தலத்ைதவிட் த்

தி ப்பி, அதற் ைகக் காட் னார்கள். ௭

அவர்கள் பரி த்த ஸ்தலத்தில் இஸ்ரேவ ன்

ேதவ க் சர்வாங்க தகனப ெச த்தாம ம்,
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பங்காட்டாம ம், விளக் கைள

அைணத் ப்ேபாட் , மண்டபத்தின்

கத கைள ம் ட் ப்ேபாட்டார்கள். ௮

ஆைகயால் ெயேகாவா ைடய க ங்ேகாபம்

தாவின்ேம ம் எ சேலம ன்ேம ம்

வந் , அவர் இவர்கைள, ங்கள் உங்கள்

கண்களினால் பார்க்கிறப , யரத்திற் ம்,

திைகப்பிற் ம், ேக க் ம் ஒப் க்ெகா த்தார்.

௯ இதினிம த்தம் நம் ைடய ன்ேனார்கள்

பட்டயத்தால் வி ந் , நம் ைடயமகன்க ம்,

மகள்க ம், மைனவிக ம் சிைறயி ப்பில்

பி பட்டார்கள். ௧0இப்ேபா ம்இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகியெயேகாவா ைடயக ங்ேகாபம்

நம்ைமவிட் த் தி ம் ம்ப க் , அவேரா

உடன்ப க்ைகெசய்ய என் மனதிேல

ர்மானித் க்ெகாண்ேடன். ௧௧என்மகன்கேள,

இப்ெபா அசதியாக இ க்கேவண்டாம்;

ங்கள் ெயேகாவா க் ப் பணிவிைட

ெசய் ம்ப அவ க் ன்பாக நிற்க ம்,

அவ க் ஊழயம்ெசய்கிறவர்க ம்

பம்காட் கிறவர்க மாக இ க்க ம்

உங்கைளஅவர் ெதரிந் ெகாண்டார் என்றான்.

௧௨ அப்ெபா ேகாகாத் வம்சத்தாரில்

அமாசாயின் மகன் மாகாத் ம்,அசரியாவின்

மகன் ேயாேவ ம், ெமராரியின் வம்சத்தாரில்

அப்தியின் மகன் ம், எகேல ன் மகன்

அசரியா ம், ெகர்ேசானியரில் சிம்மாவின் மகன்

ேயாவா ம், ேயாவாகின் மகன் ஏேத ம், ௧௩

எ சாபான்வம்சத்தாரில் சிம்ரி ம், ஏெய ம்,
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ஆசாப்பின் வம்சத்தாரில் சகரியா ம்,

மத்தனியா ம், ௧௪ ஏமானின் வம்சத்தாரில்

எகிேய ம், சிேமயி ம், எ த் னின்

வம்சத்தாரில் ெசமாயா ம், ஊசிேய ம்

என் ம் ேலவியர்கள் எ ம்பி, ௧௫ தங்கள்

சேகாதரர்கைளக் வரச்ெசய் ,

பரி த்தம்ெசய் ெகாண் , ெயேகாவா ைடய

வசனங்க க் ஏற்ற ராஜாவி ைடய

கற்பைனயின்ப ேய ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைத த்திகரிக்க வந்தார்கள். ௧௬

ஆசாரியர்கள் ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைத

த்திகரிப்பதற்காக உள்ேள பிரேவசித் ,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில் கண்ட

அைனத் அ த்தத்ைத ம் ெவளிேய

ெயேகாவா ைடய ஆலயப்பிராகாரத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள்; அப்ெபா

ேலவியர்கள்அைதஎ த் ெவளிேய தேரான்

ஆற்ற ற் க் ெகாண் ேபானார்கள். ௧௭

தல் மாதம் தல் ேததியிேல அவர்கள்

பரி த்தம் ெசய்யத்ெதாடங்கி, எட்டாம்

ேததியிேலெயேகாவா ைடயமண்டபத்திேல

பிரேவசித் , ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைத

எட் நாளில் பரி த்தம்ெசய் , தலாம் மாதம்

பதினாறாம் ேததியில்அைத த்தார்கள். ௧௮

அவர்கள் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவிடம் ேபாய்:

நாங்கள் ெயேகாவாவின் ஆலயத்ைத ம்,

சர்வாங்க தகனப டத்ைத ம்,அத ைடய

அைனத் தட் ட் கைள ம், ச கத்

அப்பங்களின் ேமைஜைய ம், அதின்
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அைனத் தட் ட் கைள ம்

ய்ைமப்ப த்தி, ௧௯ ராஜாவாகிய ஆகாஸ்

அரசா ம்ேபா தம் ைடய பாதகத்தால்

எற ந் ேபாட்ட அைனத் தட் ட் கைள ம்

ஒ ங் ப த்திப் பரி த்தம்ெசய்ேதாம்;

இேதா, அைவகள் ெயேகாவாவின்

ஆலயத்திற் ன்பாக இ க்கிற

என்றார்கள். ௨0 அப்ெபா ராஜாவாகிய

எேசக்கியா காைலயிேலேய எ ந்தி ந் ,

நகரத்தின் பிர க்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

ெயேகாவாவின்ஆலயத்திற் ப் ேபானான். ௨௧

அப்ெபா அரசாட்சிக்காக ம் பரி த்த

ஸ்தலத்திற்காக ம் தா க்காக ம் ஏ

காைளகைள ம், ஏ ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

ஏ ஆட் க் ட் கைள ம், ஏ

ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம்

பாவநிவாரணப யாகக் ெகாண் வந்தார்கள்;

அைவகைளக் ெயேகாவா ைடய

ப டத்தின்ேமல் ப யி ங்கள் என் அவன்

ஆசாரியராகிய ஆேரானின் சந்ததியான

மகன்க க் ச் ெசான்னான். ௨௨அப்ப ேய

ஆசாரியர்கள் காைளகைள அ த் , அந்த

இரத்தத்ைதப் பி த் ப டத்தின்ேமல்

ெதளித்தார்கள்; ஆட் க்கடாக்கைள

அ த் , அைவகளின் இரத்தத்ைதப்

ப டத்தின்ேமல் ெதளித்தார்கள்;

ஆட் க் ட் கைள ம்அ த் ,அைவகளின்

இரத்தத்ைத ம் ப டத்தின்ேமல்

ெதளித்தார்கள். ௨௩ பிற பாவநிவாரண
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ப க்கான ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள

ராஜா க் ம் சைபயா க் ம் ன்பாகக்

ெகாண் வந்தார்கள்; அைவகள்ேமல் அவர்கள்

தங்கள் ைககைள ைவத்தார்கள். ௨௪

இஸ்ரேவல் அைனத்திற்காக ம், சர்வாங்க

தகனப ைய ம் பாவநிவாரணப ைய ம்

ெச த் ங்கள் என் ராஜா

ெசால் யி ந்தான்; ஆதலால் ஆசாரியர்கள்

அைவகைள அ த் , இஸ்ரேவல்

அைனத்திற் ம் பாவநிவிர்த்தி உண்டாக்க,

அைவகளின் இரத்தத்தால் ப டத்தின்ேமல்

பரிகாரம் ெசய்தார்கள். ௨௫அவன், தா ம்,

ராஜாவின் தரிசனம் காண்கிறவனாகிய

காத் ம், ர்க்கதரிசியாகிய நாத்தா ம்

கற்பித்தப ேய, ைகத்தாளங்கைள ம்

தம் க்கைள ம் ரமண்டலங்கைள ம்

வாசிக்கிற ேலவியர்கைளக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல நி த்தினான்; இப்ப

ெசய்யேவண் ம் என்கிற கற்பைனகர்த்தரால்

அவ ைடய ர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்

உண்டாயி ந்த . ௨௬அப்ப ேய ேலவியர்கள்

தா தின் தவாத்தியங்கைள ம்,

ஆசாரியர்கள் ரிைககைள ம் பி த்

நின்றார்கள். ௨௭ அப்ெபா எேசக்கியா

சர்வாங்கதகனப கைளப்ப டத்தின்ேமல்

ெச த்தக் கட்டைளயிட்டான்; அைத ெச த்த

ஆரம்பித்த ேநரத்தில் ெயேகாவாைவ திக் ம்

த ம் ரிைகக ம், இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய

தா ஏற்ப த்தின தவாத்தியங்க ம்
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ழங்கத்ெதாடங்கின . ௨௮பாடைலப்பா ,

ரிைககைளஊதிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

சர்வாங்க தகனப ையச் ெச த்தி

ம்வைர சைபயார் எல்ேலா ம்

பணிந் ெகாண் ந்தார்கள். ௨௯

ப யிட் ந்தேபா , ராஜா ம்

அவேனா ந்தஅைனவ ம் தைல னிந்

பணிந் ெகாண்டார்கள். ௩0பின் எேசக்கியா

ராஜா ம் பிர க்க ம் ேலவியர்கைள ேநாக்கி:

ங்கள் தா ம் தரிசனம் காண்கிறவனாகிய

ஆசா ம் பா ன வார்த்ைதகளால்

ெயேகாவாைவ தி ங்கள் என்றார்கள்;

அப்ெபா மகிழ்ச்சிேயா திெசய்

தைல னிந் பணிந் ெகாண்டார்கள். ௩௧

அதின்பின் எேசக்கியா: இப்ேபா ம்

ங்கள் கர்த்த க்ெகன் உங்கைளப்

பரி த்தம்ெசய் ர்கள்; ஆைகயால் அ கில்

வந் , ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற்

தகனப கைள ம் ஸ்ேதாத்திரப கைள ம்

ெகாண் வா ங்கள்என்றான்;அப்ெபா

சைபயாரில் வி ப்ப ள்ளவர்கள்

சர்வாங்க தகனப கைள ம் மற்றவர்கள்

தகனப கைள ம் ஸ்ேதாத்திரப கைள ம்

ெகாண் வந்தார்கள். ௩௨ சைபயார்

ெகாண் வந்த சர்வாங்க தகனப களின்

ெதாைக எ ப காைளக ம்,

ஆட் க்கடாக்க ம், இ

ஆட் க் ட் க ேம; இைவகெளல்லாம்

ெயேகாவா க் சர்வாங்க தகனமாயின. ௩௩
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அ காைளக ம் வாயிரம்ஆ க ம்

பிரதிஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட . ௩௪ஆனா ம்

ஆசாரியர்களின் எண்ணிக்ைக ைறவாக

இ ந்ததால் அவர்களால் அந்த சர்வாங்க

தகனமான வன்கைளெயல்லாம் அ த் த்

ேதா ரிக்க யாம ந்த ;அதனால்அந்த

ேவைல ம்வைரக் ம், மற்றஆசாரியர்கள்

தங்கைளப் பரி த்தம்ெசய் ம்வைரக் ம்,

அவர்க ைடய சேகாதரர்களாகிய

ேலவியர்கள்அவர்க க் உதவிெசய்தார்கள்;

தங்கைளப் பரி த்தம் ெசய் ெகாள்ள

ேலவியர்கள் ஆசாரியர்கைளவிட மன

உற்சாக ள்ளவர்களாக இ ந்தார்கள்.

௩௫ சர்வாங்க தகனப க ம்,

ஸ்ேதாத்திரப களின் ெகா ப் ம்,

சர்வாங்கதகனங்க க் ரிய பானப க ம்

ம தியாயி ந்த ; இந்தவிதமாக

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் ஆராதைன

திட்டம் ெசய்யப்பட்ட . ௩௬ ேதவன் மக்கைள

ஆயத்தப்ப த்தியைதக் ற த் எேசக்கியா ம்

மக்கள் எல்ேலா ம் சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்;

இந்தக் காரியத்ைத ெசய்வதற்கான ேயாசைன

உடன யாகஉண்டான .

௩0

அதன்பின் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் பஸ்காைவக் ெகாண்டாட,

எ சேலம ல் இ க்கிற ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் வா ங்கள் என் எேசக்கியா

இஸ்ரேவல், தா எங் ம் ஆட்கைள

அ ப்பின மட் மல்லாமல், எப்பிரா ம்
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மனாேச ேகாத்திரங்க க் ம் க தங்கைள

எ திய ப்பினான். ௨பஸ்காைவஇரண்டாம்

மாதத்தில் ெகாண்டாட, ராஜா ம் அவ ைடய

பிர க்க ம் எ சேலம ள்ள சைபயார்

அைனவ ம் ேயாசைனெசய்தி ந்தார்கள். ௩

ஆசாரியர்கள் ேபா மானஎண்ணிக்ைகயில்

தங்கைளப் பரி த்தம்ெசய்யாம ம், மக்கள்

எ சேலம ல் இன் ம் வராம ம்

இ ந்ததால், அதன் காலத்தில் அைதக்

ெகாண்டாட யாமற்ேபான . ௪ இந்தக்

காரியம் ராஜாவின் பார்ைவக் ம்அைனத்

சைபயாரின் பார்ைவக் ம் நியாயமாகக்

காணப்பட்ட . ௫ எ தியி க்கிறப

ண்டகாலமாக அவர்கள் அைதக்

ெகாண்டாடவில்ைல; ஆைகயால்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

பஸ்காைவக் ெகாண்டாட எ சேல க்

வா ங்கள் என் ெபெயர்ெசபா தல் தாண்

வைர ள்ள இஸ்ரேவல் ேதசெமங் ம்

அறவிப் க் ெகா க்கத் ர்மானம் ெசய்தார்கள்.

௬ அப்ப ேய ராஜா ம் அவ ைடய

பிர க்க ம் ெகா த்த க தங்கைள

தபால்காரர்கள் வாங்கி, ராஜா ைடய

கட்டைளயின்ப ேய இஸ்ரேவல் தா எங் ம்

ேபாய்: இஸ்ரேவல் மக்கேள,ஆபிரகாம், ஈசாக் ,

இஸ்ரேவல் என்பவர்க ைடய ேதவனாகிய

கர்த்தரிடத்திற் த் தி ம் ங்கள்;அப்ெபா

அ ரிய ைடய ராஜாக்களின் ைகக் த்

தப்பியி க்கிற தியான உங்களிடத்திற்
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அவர் தி ம் வார். ௭தங்கள் ற்பிதாக்களின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ேராகம்ெசய்த

உங்கள் ற்பிதாக்கைளப்ேபால ம் உங்கள்

சேகாதரர்கைளப்ேபால ம் இ க்கா ர்கள்;

அதற்காக, ங்கள் காண்கிறப ேய,அவர்கள்

அழ ந் ேபாகிறதற் ஒப் க்ெகா த்தாேர. ௮

இப்ேபா ம்உங்கள் ன்ேனார்கைளப்ேபால்

உங்கள் க த்ைதக் க னப்ப த்தாேத ங்கள்;

ங்கள் ெயேகாவா க் உடன்பட் , அவர்

சதாகாலத்திற் ம் பரி த்தம்ெசய்த

அவ ைடய பரி த்த ஸ்தலத்திற் வந் ,

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ெதா ெகாள் ங்கள்; அப்ெபா

அவ ைடய க ங்ேகாபம் உங்கைளவிட் த்

தி ம் ம். ௯ ங்கள் கர்த்தரிடத்திற் த்

தி ம்பினால், உங்கள் சேகாதரர்க ம்

உங்கள் பிள்ைளக ம் தங்கைள

சிைறபி த்தவர்க க் ன்பாக இரக்கம்

ெப வதற் ம், இந்த ேதசத்திற் த்

தி ம் வதற் ம் அ உதவியாயி க் ம்;

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா கி ைப ம்

இரக்க ம் உள்ளவர்; ங்கள் அவரிடத்திற் த்

தி ம்பினால், அவர் தம் ைடய கத்ைத

உங்கைளவிட் விலக் வதில்ைலஎன்றார்கள்.

௧0அப்ப அந்த தபால்காரர்கள் எப்பிரா ம்

மனாேச ேதசங்களில் ெச ேலான்வைரக் ம்

ஊர் ஊராகச் ற்ற த் திரிந்தார்கள்;

ஆனா ம் அவர்கள் இவர்கைளப்பார்த்

நைகத் ப் பரியாசம் ெசய்தார்கள். ௧௧
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ஆகி ம், ஆேசரி ம், மனாேசயி ம்,

ெச ேலானி ம், சிலர் மனத்தாழ்ைமயாகி

எ சேல க் வந்தார்கள். ௧௨ தாவி ம்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயின்ப ேய,

ராஜா ம் பிர க்க ம், கட்டைளயிட்ட

ைறயின்ப ெசய்வதற் , ேதவ ைடயகரம்

அவர்கைள ஒ மனப்ப த்தின . ௧௩

அப்ப ேய இரண்டாம் மாதத்தில் ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகையக் ெகாண்டாடத்

திரளான மக்கள் எ சேலம ல் மகாெபரிய

சைபயாகக் னார்கள். ௧௪அவர்கள் எ ம்பி,

எ சேலம ல் இ ந்த ப டங்கைள ம்,

ப டங்கைள ம் அகற்ற தேரான்

ஆற்ற ேல ேபாட்டார்கள். ௧௫ பின்

இந்த இரண்டாம் மாதம் பதினான்காம்

ேததியில் பஸ்காவின் ஆட் க் ட் கைள

அ த்தார்கள்;ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம்

ெவட்கப்பட் , தங்கைள த்தம்ெசய் ,

சர்வாங்க தகனப கைளக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வந் , ௧௬

ேதவ ைடய மனிதனாகிய ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணத்திற் ஏற்ற தங்கள்

ைறைமயின்ப ேய தங்க க்

நியம த்த இடத்திேல நின்றார்கள்;

ஆசாரியர்கள் ேலவியர்களின் ைகயி ந்

இரத்தத்ைத வாங்கித் ெதளித்தார்கள். ௧௭

சைபயிேல அேநகர் தங்கைளப் பரி த்தம்

ெசய் ெகாள்ளாமல் இ ந்தார்கள்;

ஆைகயால் த்தம ல்லாத எல்ேலாைர ம்
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ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம்ெசய்ய,

ேலவியர்கள் அவர்க க்காகப் பஸ்காவின்

ஆட் க் ட் கைள அ க் ம் காரியத்ைத

விசாரித்தார்கள். ௧௮ அேதெனன்றால்

எப்பிரா ம், மனாேச, இசக்கார், ெச ேலான்

மனிதர்களில் அேநகம் மக்கள் தங்கைளச்

த்தம் ெசய் ெகாள்ளாமல் இ ந் ம்,

எ தப்பட் ராத ைறயில் பஸ்காைவச்

சாப்பிட்டார்கள். ௧௯ எேசக்கியா

அவர்க க்காக விண்ணப்பம்ெசய் , தங்கள்

ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய கர்த்தரான

ேதவைனத் ேதட, தங்கள் இ தயத்ைத

ேநராக்கினவர்கள் பரி த்த ஸ்தலத்திற்ேகற்ற

த்தம் அைடயாம ந்தா ம், கி ைப ள்ள

ெயேகாவா அவர்கள் எல்ேலா க் ம்

மன்னிப்பாராக என்றான். ௨0 ெயேகாவா

எேசக்கியாவின் விண்ணப்பத்ைதக்ேகட் ,

மக்க க் உதவி ெசய்தார். ௨௧

அப்ப ேய எ சேலம ேல காணப்பட்ட

இஸ்ரேவல் மக்கள் ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகைய ஏ நாட்க ம் மகா

ஆனந்தத்ேதா ெகாண்டா னார்கள்;

ேலவியர்க ம்ஆசாரியர்க ம்அ தின ம்

கர்த்த க்ெகன் ேபேராைசயாகத் ெதானிக் ம்

தவாத்தியங்களால் ெயேகாவாைவ

தித் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௨௨

ெயேகாவா க் அ த்த காரியத்தில் நல்ல

உணர் ள்ள அைனத் ேலவியேரா ம்

எேசக்கியா ஆதரவாகப் ேபசினான்; இப்ப
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அவர்கள் பண் ைகயின் ஏ நாட்க ம்

சாப்பிட் , ஸ்ேதாத்திரப கைளச் ெச த்தி,

தங்கள் ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ தித் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௨௩ பின் ேவ ஏ நாட்கள் ெகாண்டாட

சைபயார் எல்ேலா ம் ேயாசைனெசய் ,

அந்த ஏ நாட்க ம் ஆனந்தத்ேதா

ெகாண்டா னார்கள். ௨௪ தாவின்

ராஜாவாகிய எேசக்கியா சைபக் ஆயிரம்

காைளகைள ம், ஏழாயிரம் ஆ கைள ம்

ெகா த்தான்; பிர க்க ம் சைபக் ஆயிரம்

காைளகைள ம், பத்தாயிரம் ஆ கைள ம்

ெகா த்தார்கள்; ஆசாரியர்களில் அேநகம்ேபர்

தங்கைளச் த்தம்ெசய்தார்கள். ௨௫

தாவின் சைபயா ம், ஆசாரியர்க ம்,

ேலவியர்க ம், இஸ்ரேவ ந் வந்த

சைபயா ம், இஸ்ரேவல் ேதசத்தி ந் வந்த

அந்நிய ம், தாவில் யி ந்தவர்க ம்

மகிழ்ச்சியாயி ந்தார்கள். ௨௬ அப்ப ேய

எ சேலம ல் மகா சந்ேதாஷம் உண்டாயி ந்த ;

தா தின் மகனாகிய சாெலாேமான் என் ம்

இஸ்ரேவ ைடய ராஜாவின் நாட்கள்

தற்ெகாண் இப்ப எ சேலம ல்

நடந்ததில்ைல. ௨௭ ேலவியரானஆசாரியர்கள்

எ ந் நின் , மக்கைளஆ ர்வதித்தார்கள்;

அவர்க ைடய சத்தம் ேகட்கப்பட் ,

அவர்க ைடய விண்ணப்பம் அவ ைடய

பரி த்தவாசஸ்தலமாகிய பரேலாகத்தில் வந்

எட் ன .
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௩௧

இைவகெளல்லாம் ந்தபின் ,

வந்தி ந்த இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம்

தாவின் பட்டணங்க க் ப்

றப்பட் ப்ேபாய், தா ெபன்ய ன்

எங் ம் எப்பிரா ம ம் மனாேசயி ம்

இ ந்த சிைலகைள உைடத் ,

விக்கிரகத்ேதாப் கைள ெவட் ,

ேமைடகைள ம் டங்கைள ம் இ த் ,

அைவகைளெயல்லாம் இ த் ப்ேபாட்டார்கள்;

பின் இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலா ம்

அவரவர் தங்கள் ஊர்களி க்கிற

தங்கள் ெசாந்த இ ப்பிடத்திற் த்

தி ம்பினார்கள். ௨ எேசக்கியா,

ஆசாரியர்கள் ேலவிய ைடய க்கைள

அவர்கள் வரிைசகளின் ைறேய ம்,

ஒவ்ெவா வைர ம் அவர்கள்

ஊழயத்தின் ைறேய ம் ஒ ங் ப த்தி,

ஆசாரியர்கைள ம் ேலவியர்கைள ம்,

சர்வாங்க தகனப கைள ம்

சமாதானப கைள ம் ெச த்த ம்,

ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின் வாசல்களில்

ஊழயம்ெசய் தித் ஸ்ேதாத்திரிக்க ம்

ஒ ங் ப த்தினான். ௩ ராஜா

ெயேகாவா ைடய நியாயப்பிரமாணத்தில்

எ தியி க்கிற ைறயில்

காைலமாைலகளில் ெச த்தேவண் ய

சர்வாங்க தகனப க க் ம்,

ஓய் நாட்களி ம் மாதப்பிறப் களி ம்

பண் ைககளி ம் ெச த்தேவண் ய
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சர்வாங்க தகனப க க் ம் தன்

ெசாத் க்களி ந் எ த் த் தன்

பங்ைகக் ெகா த்தான். ௪ ஆசாரியர்க ம்

ேலவியர்க ம் ெயேகாவா ைடய

நியாயப்பிரமாணத்ைத உற்சாகமாகக்

ைகக்ெகாள்ள, அவர்க க் ரிய பாகத்ைதக்

ெகா க்க மக்க க் ம் எ சேலம ன்

க க் ம் கட்டைளயிட்டான். ௫ இந்த

வார்த்ைத பிரபலமானேபா , இஸ்ரேவல்

மக்கள் தானியத்தி ம், திராட்ைசரசத்தி ம்,

எண்ெணயி ம், ேதனி ம், நிலத்தின் எல்லா

வரவி ம் தற்பலன்கைளத் திரளாகக்

ெகாண் வந் , சகலத்தி ம் தசமபாகத்ைதப்

பரி ரணமாகக் ெகா த்தார்கள். ௬ தாவின்

பட்டணங்களில் யி ந்த இஸ்ரேவல்

வம்சத்தா ம், தா வம்சத்தா ம், மா களி ம்

ஆ களி ம் தசமபாகத்ைத ம், தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம்

ெசய்யப்பட்டைவகளில் தசமபாகத்ைத ம்

ெகாண் வந் வியல் வியலாக

ைவத்தார்கள். ௭ ன்றாம் மாதத்தில்

வியல் ெசய்யத் வங்கி ஏழாம் மாதத்தில்

த்தார்கள். ௮எேசக்கியா ம் பிர க்க ம்

வந் , அந்தக் வியல்கைளப் பார்க் ம்ேபா ,

ெயேகாவா க் ஸ்ேதாத்திரம் ெச த்தி,

அவ ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவைலப்

கழ்ந்தார்கள். ௯ அந்தக் வியல்கைளக்

ற த் எேசக்கியா, ஆசாரியர்கைள ம்

ேலவியர்கைள ம் விசாரித்தேபா , ௧0
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சாேதாக்கின் சந்ததியானாகிய அசரியா

என் ம் பிரதான ஆசாரியன் அவைன

ேநாக்கி: இந்தக் காணிக்ைகையக்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் க்

ெகாண் வரத் ெதாடங்கின தல் நாங்கள்

சாப்பிட் த் தி ப்தியைடந்ேதாம்;

இன் ம் தம் இ க்கிற ; ெயேகாவா

தம் ைடய மக்கைள ஆ ர்வதித்ததால்

இந்தத் திரளான தானியக் வியல்

ந்தி க்கிற என்றான். ௧௧ அப்ெபா

எேசக்கியா ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில்

ேசம ப் க் கிடங் கைள ஆயத்தப்ப த்தச்

ெசான்னான். ௧௨ அவர்கள் அைவகைள

ஆயத்தப்ப த்தினபின் , அைவகளிேல

காணிக்ைககைள ம், தசம பாகத்ைத ம்,

பரி த்தம்ெசய்யப்பட்டைவகைள ம்

உண்ைமயாக எ த் ைவத்தார்கள்;

அைவகளின்ேமல் ேலவியனாகிய ெகானனியா

தைலவ ம், அவன் தம்பியாகிய சிேமயி

இரண்டாவ மாக இ ந்தான். ௧௩ ராஜாவாகிய

எேசக்கியா ம், ேதவ ைடய ஆலய

விசாரைணக்காரனாகிய அசரியா ம்

ெசய்த கட்டைளயின்ப ேய, ெயகிேய ம்,

அசசியா ம், நாகாத் ம், ஆசேக ம்,

ெயரிேமாத் ம், ேயாசபாத் ம், ஏ ேய ம்,

இஸ்மகியா ம், மாகாத் ம், ெபனாயா ம்,

ெகானனியாவின் ம் அவன் தம்பியாகிய

சிேமயியின் ம் விசாரிப் க்காரர்களாக

இ ந்தார்கள். ௧௪ கிழக் வாசைலக்
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காக்கிற இம்னாவின் மகனாகிய ேகாேர

என் ம் ேலவியன், ெயேகாவா க் ச்

ெச த்தப்பட்ட காணிக்ைககைள ம்

மகா பரி த்தமானைவகைள ம் பங்கிட,

ேதவ க் ெச த் ம் உற்சாகக்

காணிக்ைககள்ேமல்அதிகாரியாயி ந்தான்.

௧௫ அவ ைடய ைகக் உதவியாக

ஆசாரியர்களின்பட்டணங்களில் க்களின்

ைறயி க்கிற தங்கள் சேகாதரர்களிேல

ெபரியவ க் ம் சிறயவ க் ம் சரிசமமாகக்

ெகா ப்பதற் , உண்ைம ள்ளவர்களாக

எண்ணப்பட்ட ஏேத ம், ம ன்ய ம்,

ெய வா ம், ெசமாயா ம், அமரியா ம்,

ெசக்கனியா ம் ஏற்ப த்தப்பட்டார்கள். ௧௬

வம்ச அட்டவைணகளில் எ தப்பட்ட

ன் வய தல், அதற் ேமற்பட்ட

ஆண்பிள்ைளகைளத்தவிர, ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ள் பிரேவசிக்கிறஅவரவ க் ம்

தங்கள் க்களின்ப ேய, தங்கள்

ைறகளிேல தாங்கள் ெசய்கிற தங்கள்

பணிவிைடக் த்தக்கதாக அ தின

சம்பளம் ெகா க்கப்பட்ட . ௧௭ தங்கள்

ன்ேனார்களின் வம்ச அட்டவைணகளில்

எ தப்பட்ட தங்கள் க்களின்ப ேய தங்கள்

ைறகளி க்கிற இ ப வய தல்,

அதற் ேமற்பட்ட ஆசாரியர்க க் ம்,

ேலவியர்க க் ம், ௧௮ அவர்க ைடய

எல்லாக் ட்டத்தின் அட்டவைணயி ம்

எ தப்பட்ட அவர்க ைடய எல்லாக்
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ழந்ைதக க் ம், மைனவிக க் ம்,

மகன்க க் ம், மகள்க க் ம் பங்

ெகா த்தார்கள்; அவர்கள் பரி த்தமானைத

உண்ைமயின்ப பரி த்தமாக

விசாரித்தார்கள். ௧௯ ஆசாரியர்களில்

அைனத் ஆண்பிள்ைளக க் ம்

ேலவியர்க க் ள்ேள அட்டவைணயில்

எ தப்பட்டவர்கள் எல்ேலா க் ம்

சம்பளம் ெகா க்க, ஆசாரியர்க ைடய

ஒவ்ெவா பட்டணத்ைதச்சார்ந்த

ெவளிநிலங்களி ம் ஆேரான் வம்சத்தாரில்

ேபர்ேபராகக் ற க்கப்பட்ட மனிதர்கள்

இ ந்தார்கள். ௨0இந்த ைறயில் எேசக்கியா

தாெவங் ம் நடப்பித் , தன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ன்பாக நன்ைம ம்

ெசம்ைம ம்உண்ைம மானைதச்ெசய்தான்.

௨௧ அவன் ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

ேவைலயி ம், தன் ேதவைனத் ேத ம்ப க்

நியாயப்பிரமாணத்திற் ம் கற்பைனக் ம்

அ த்த காரியத்தி ம் என்ன ெசய்யத்

ெதாடங்கினாேனா,அைதெயல்லாம் தன்

இ தயத்ேதா ம் ெசய் ெவற்றெபற்றான்.

௩௨

இந்தக்காரியங்கள்நிைறேவறவ ம்ேபா

அ ரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப்

வந் , தா க் ள் பிரேவசித் ,

பா காப்பான பட்டணங்க க்

எதிராக காம ட் , அைவகைளத் தன்

வசமாக்கிக்ெகாள்ள நிைனத்தான். ௨

சனெகரிப் வந் , எ சேலம ன்ேமல்
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ேபார்ெசய்யத் திட்டம ட் ப்பைதஎேசக்கியா

கண்டேபா , ௩ நகரத்திற் ெவளிேய

இ க்கிற ஊற் கைள அைடத் விட, தன்

பிர க்கேளா ம் தன் பராக்கிரமசா கேளா ம்

ஆேலாசைனெசய்தான்; அதற் அவர்கள்

உதவியாயி ந்தார்கள். ௪அ ரியா ராஜாக்கள்

வந் , அதிக தண் ைர ஏன் கண் பி க்க

ேவண் ம்என் ெசால் ,அேநகம் மக்கள் ,

அைனத் ஊற் கைள ம்நாட் ன் ந வில்

பா ம்ஓைடைய ம்அைடத் ப்ேபாட்டார்கள்.

௫ அவன் திடன்ெகாண் , இ ந் ேபான

மதிைலெயல்லாம் கட் , அைவகைள ம்

ெவளியி ள்ள மற்ற மதில்கைள ம்

ேகா ரங்கள் வைர உயர்த்தி, தா தின்

நகரத்தி ைடய ேகாட்ைடையப்

பலப்ப த்த, திரளான ஆ தங்கைள ம்

ேகடகங்கைள ம்ெசய் , ௬ மக்களின்ேமல்

பைடத்தைலவைர ஏற்ப த்தி, அவர்கைள

நகரவாச ன் தியிேல தன்ன கில்

வரச்ெசய் , அவர்கைள ேநாக்கி: ௭

ங்கள் திடன்ெகாண் ைதரியமாயி ங்கள்;

அ ரியா ராஜா க் ம் அவேனா க்கிற

ஏராளமான ட்டத்திற் ம் பயப்படாம ம்

கலங்காம ம ங்கள்; அவேனா

இ க்கிறவர்கைளவிட நம்ேமா

இ க்கிறவர்கள் அதிகம். ௮ அவேனா

இ க்கிற மாம்ச யம், நமக் த் ைணநின்

நம் ைடய ேபார்கைள நடத்த நம்ேமா

இ க்கிறவர் நம் ைடய ேதவனாகிய
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ெயேகாவாதாேனஎன் ெசால் , அவர்கைளத்

ேதற்றனான்; தாவின் ராஜாவாகியஎேசக்கியா

ெசான்ன இந்த வார்த்ைதகளின்ேமல் மக்கள்

நம்பிக்ைக ைவத்தார்கள். ௯ இதன்பின்

அ ரியா ராஜாவாகிய சனெகரிப் தன்

பைட டன் லா க் எதிராக ற் ைக

ேபாட் க் ம்ேபா , தாவின் ராஜாவாகிய

எேசக்கியாவிடத்திற் ம், எ சேலம ள்ள

தா மக்கள் அைனவரிடத்திற் ம் தன்

ேவைலக்காரர்கைள அ ப்பி: ௧0 அ ரியா

ராஜாவாகிய சனெகரிப் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், ற் ைக ேபாடப்பட்ட

எ சேலம ேல ங்கள் இ ப்பதற் , ங்கள்

எதன்ேமல் நம்பிக்ைகயாயி க்கி ர்கள்?

௧௧ நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

நம்ைம அ ரிய ைடய ராஜாவின் ைகக் த்

தப் விப்பார் என் எேசக்கியா ெசால் ,

ங்கள் பசியினா ம் தாகத்தா ம் சா ம்ப

உங்க க் ப் ேபாதிக்கிறான் அல்லவா? ௧௨

அவ ைடய ேமைடகைள ம் அவ ைடய

ப டங்கைள ம் தள்ளிவிட்டவ ம், ஒேர

ப டத்திற் ன்பாகப் பணிந் ,அதின்ேமல்

பங்காட் ங்கள் என் தா க் ம்

எ சேலமயர்க க் ம் ெசான்னவ ம்

அந்த எேசக்கியாதான் அல்லவா? ௧௩

நா ம் என் ன்ேனார்க ம் ேதசத் சகல

மக்க க் ம் ெசய்தைத அறயவில்ைலயா?

அந்த ேதசங்க ைடய மக்களின் ெதய்வங்கள்

அவர்கள் ேதசத்ைத நம் ைடய ைகக் த்
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தப் விக்க அவர்க க் ப் ெபலன் இ ந்தேதா?

௧௪ என் ன்ேனார்கள் பாழாக்கின அந்த

மக்க ைடய அைனத் ெதய்வங்களி ம்

எவன் தன் மக்கைளஎன்ைகக் த் தப் விக்கப்

பலவானாயி ந்தான்? அப்ப யி க்க,

உங்கள் ேதவன் உங்கைள என் ைகக் த்

தப் விக்க மா? ௧௫இப்ேபா ம் எேசக்கியா

உங்கைள ஏமாற்ற ம், இப்ப உங்க க்

ேபாதிக்க ம் இடங்ெகா க்கேவண்டாம்;

ங்கள் அவைன நம்ப ம் ேவண்டாம்;

ஏெனன்றால் எந்த மக்களின் ெதய்வ ம்,

எந்த ராஜ்யத்தின் ெதய்வ ம் தன் மக்கைள

என் ைகக் ம் என் ன்ேனார்களின்

ைகக் ம் தப் விக்க யாமல் இ ந்தேத;

உங்கள் ேதவன் உங்கைள என் ைகக் த்

தப் விப்ப எப்ப என்கிறார் என்

ெசால் , ௧௬அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள்

ேதவனாகியெயேகாவா க் விேராதமாக ம்,

அவ ைடய தாசனாகிய எேசக்கியா க்

விேராதமாக ம் இன் ம் அதிகமாகப்

ேபசினார்கள். ௧௭ேதசங்க ைடயமக்களின்

ெதய்வங்கள் தங்கள் மக்கைளஎன்ைகக் த்

தப் விக்காதி ந்த ேபால, எேசக்கியாவின்

ேதவ ம் தன் மக்கைள என் ைகக் த்

தப் விப்பதில்ைலெயன் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ அவமதிக்க ம்,

அவ க் விேராதமாகப் ேபச ம் அவன்

க தங்கைள ம் எ தினான். ௧௮அவர்கள்

மதி ன்ேம க்கிறஎ சேலம ன்மக்கைளப்
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பயப்ப த்தி, கலங்கச்ெசய் , தாங்கள்

நகரத்ைதப்பி க் ம்ப , அவர்கைளப்

பார்த் : த ெமாழயிேல மகா சத்தமாகக்

ப்பிட் , ௧௯மனிதர்கள்ைகேவைலயினால்

ெசய்யப்பட்ட ம், மயி ள்ள மக்களால்

ெதா ெகாள்ளப்பட்ட மாயி க்கிற

ெதய்வங்கைளக் ற த் ப் ேப கிற ேபால

எ சேலம ன் ேதவைன ம் ற த் ப்

ேபசினார்கள். ௨0 இதனால் ராஜாவாகிய

எேசக்கியா ம் ஆேமாத்சின் மகனாகிய

ஏசாயா ர்க்கதரிசி ம் பிரார்த்தைன ெசய் ,

வானத்ைத ேநாக்கி ைறயிட்டார்கள். ௨௧

அப்ெபா ெயேகாவா ஒ தைன

அ ப்பினார்; அவன் அ ரிய ைடய

ராஜாவின் காம ள்ள அைனத்

பராக்கிரமசா கைள ம், தைலவைர ம்,

தளபதிகைள ம் அழ த்தான்; அப்ப ேய

சனெகரிப் ெசத்த கமாகத் தன் ேதசத்திற் த்

தி ம்பினான்; அங்ேகஅவன் தன் ெதய்வத்தின்

ேகாவி க் ள் பிரேவசிக்கிறேபா ,

அவ ைடய கர்ப்பப்பிறப்பான சிலர்

அவைனப்பட்டயத்தால் ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்.

௨௨ இப்ப க் ெயேகாவா எேசக்கியாைவ ம்

எ சேலம ன் மக்கைள ம் அ ரிய ைடய

ராஜாவாகிய. சனெகரிபின் ைகக் ம் மற்ற

எல்ேலா ைடயைகக் ம் விலக்கிக் காப்பாற்ற ,

அவர்கைளச் ற் ப் றத்தா க் விலக்கி

ஆதரித் நடத்தினார். ௨௩ அேநகம்ேபர்

ெயேகாவாக்ெகன் எ சேல க் க்
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காணிக்ைககைள ம், தாவின்

ராஜாவாகியஎேசக்கியா க் விைல யர்ந்த

ெபா ட்கைள ம் ெகாண் வந்தார்கள்;

அவன் இதற் ப்பிற சகல மக்களின்

பார்ைவக் ம் மதிக்கப்பட்டவனாயி ந்தான்.

௨௪ அந்த நாட்களில் எேசக்கியா

வியாதிப்பட் மரணமைட ம்த வாயில்

இ ந்தான்; அவன் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

ெஜபம்ெசய் ம்ேபா , அவர் அவ க்

வாக் த்தத்தம்ெசய் , அவ க் ஒ

அற் தத்ைதக்கட்டைளயிட்டார். ௨௫எேசக்கியா

தனக் ச் ெசய்யப்பட்ட உதவிக் த் த ந்தவா

நடக்காமல் மனேமட் ைமயானான்;

ஆைகயால்அவன்ேம ம், தாவின்ேம ம்,

எ சேலம ன்ேம ம் க ங்ேகாபம் வந்த .

௨௬எேசக்கியாவின் மனேமட் ைமயினினால்

அவ ம் எ சேலம ன் மக்க ம் தங்கைளத்

தாழ்த்தினதால்,ெயேகாவா ைடயக ங்ேகாபம்

எேசக்கியாவின் நாட்களிேல அவர்கள்ேமல்

வரவில்ைல. ௨௭ எேசக்கியா க்

ம தியான ஐ வரிய ம் கன ம்

உண்டாயி ந்த ; ெவள்ளி ம், ெபான் ம்,

இரத்தினங்க ம் கந்தவர்க்கங்க ம்,

ேகடகங்க ம், விேநாதமானஆபரணங்க ம்

ைவக் ம்ப யான ெபாக்கிஷசாைலகைள ம்,

௨௮ தனக் வந் ெகாண் ந்த

தானிய ம் திராட்ைசரச ம் எண்ெண ம்

ைவக் ம்ப யான ேசம ப் அைறகைள ம்,

அைனத் விதமான ம க வன்க க் க்
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டாரங்கைள ம், மந்ைதக க் த்

ெதா வங்கைள ம் உண்டாக்கினான். ௨௯

அவன் தனக் ப் பட்டணங்கைளக் கட்

ஏராளமானஆ மா கைளைவத்தி ந்தான்;

ேதவன்அவ க் மகா திரளானெசல்வத்ைதக்

ெகா த்தார். ௩0 இந்த எேசக்கியா ேயான்

என் ம் ஆற்ற ேல அைணகட் , அதன்

தண் ைர ேமற்ேகயி ந் ேழ தா தின்

நகரத்திற் ேநராகத் தி ப்பினான்;

எேசக்கியா ெசய்தெதல்லாம் வாய்த்த .

௩௧ ஆகி ம் பாபிேலான் பிர க்களின்

பிரதிநிதிகள் ேதசத்திேல நடந்தஅற் தத்ைதக்

ேகட்க அவனிடத்திற் அ ப்பப்பட்ட

காரியத்தில் அவன் இ தயத்தில் இ க்கிற

எல்லாவற்ைற ம் அறவதற்காக அவைனச்

ேசாதிப்பதற் ேதவன்அவைனக்ைகவிட்டார்.

௩௨எேசக்கியாவின் மற்ற காரியங்க ம், அவன்

ெசய்த நன்ைமக ம்ஆேமாத்சின் மகனாகிய

ஏசாயா ர்க்கதரிசியின் த்தகத்தி ம், தா

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின் த்தகத்தி ம்

எ தப்பட் க்கிற . ௩௩ எேசக்கியா

இறந்தபின் , அவைனதா வம்சத்தாரின்

கல்லைறகளில் க்கியமான கல்லைறயில்

அடக்கம்ெசய்தார்கள்; தா வ ம்,

எ சேலம ன் மக்க ம் அவன் இறந்தேபா

அவ க் மரியாைதெச த்தினார்கள்;அவன்

மகனாகிய மனாேச அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான்.
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௩௩

மனாேச ராஜாவாகிறேபா பன்னிரண்

வயதாயி ந் , ஐம்பத்ைதந் வ டங்கள்

எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான். ௨ ெயேகாவா,

இஸ்ரேவல் மக்க க் ன்பாகத் ரத்தின

மக்க ைடய அ வ ப் களின்ப ேய,

அவன் ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். ௩

அவன் தன் தகப்பனாகிய எேசக்கியா

இ த் ப்ேபாட்ட ேமைடகைளத் தி ம்ப ம்

கட் , பாகால்க க் ப் ப டங்கைளக்

கட் , விக்கிரகத்ேதாப் கைள உண்டாக்கி,

வானத்தின் நட்சத்திரங்கைளெயல்லாம்

பணிந் ெகாண் ,அைவகைளவணங்கி, ௪

எ சேலம ேல என் நாமம் என்ெறன்ைறக் ம்

விளங் ம் என் ெயேகாவா ெசான்ன

தம் ைடய ஆலயத்திேல ப டங்கைளக்

கட் , ௫ ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

இரண் பிராகாரங்களி ம் வானத்தின்

நட்சத்திரங்க க்ெகல்லாம்ப டங்கைளக்

கட் னான். ௬ அவன் ெபன் இன்ேனாம்

பள்ளத்தாக்கிேல தன் மகன்கைளத்

தகனப களாக யிேல ப யிட் , நாள்

நட்சத்திரம் பார்த் , பில் னியங்கைள

அ சரித் , ேஜாதிடம் பார்க்கிறவர்கைள ம்

றெசால் கிறவர்கைள ம் ைவத் ,

ெயேகாவா க் க் ேகாப ண்டாக அவர்

பார்ைவக் ம தி ம் ெபால்லாப்பானைதச்

ெசய்தான். ௭இந்தஆலயத்தி ம், இஸ்ரேவல்

வம்சங்களிெலல்லாம்நான்ெதரிந் ெகாண்ட
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எ சேலம ம், என் நாமத்ைத

என்ெறன்ைறக் ம் விளங்கச்ெசய்ேவன்

என் ம், ௮ நான் ேமாேசையக்ெகாண்

இஸ்ரேவ க் க் ெகா த்த சகல

நியாயப்பிரமாணத்திற் ம், கட்டைளக க் ம்,

நியாயங்க க் ம் ஏற்றப ேயஅவர்க க்

நான் கற்பித்தைவகைளெயல்லாம்

அவர்கள் ெசய்யக் கவனமாக

இ ந்தார்கேளயானால், நான் இனிஅவர்கள்

கால்கைள அவர்கள் ன்ேனார்க க்

நிைலப்ப த்திைவத்த ேதசத்தி ந்

விலகச்ெசய்வதில்ைலெயன் ம், ேதவன்

தா ேதா ம் அவன் மகனாகிய

சாெலாேமாேனா ம் ெசால் யி ந்த

ேதவ ைடய ஆலயத்தில்தாேன, அவன்

தான் ெசய்த விக்கிரகமாகிய சிைலைய

நாட் னான். ௯ அப்ப ேய ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் வம்சத்தா க் ன்பாகஅழ த்த

மக்கைளவிட, தா ம் எ சேலம ன் மக்க ம்

ெபால்லாப் ச் ெசய்யதக்கதாக, மனாேச

அவர்கைளவழவிலகிப் ேபாகச்ெசய்தான். ௧0

ெயேகாவா மனாேசேயா ம் அவ ைடய

மக்கேளா ம் ேபசினேபாதி ம், அவர்கள்

கவனிக்காேத ேபானார்கள். ௧௧ஆைகயால்

ெயேகாவா:அ ரியா ராஜாவின் தளபதிகைள

அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்தார்; அவர்கள்

மனாேசைய ட்ெச களில் பி த் , இரண்

ெவண்கலச்சங்கி யால் அவைனக் கட்

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபானார்கள். ௧௨
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இப்ப அவன் ெந க்கப்ப ம்ேபா , தன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ெகஞ்சி, தன் ன்ேனார்களின் ேதவ க்

ன்பாகதன்ைனமக ம் தாழ்த்தினான். ௧௩

அவைர ேநாக்கி, அவன் விண்ணப்பம்

ெசய் ெகாண் க்கிறேபா , அவர் அவன்

ெகஞ் த க் இரங்கி, அவ ைடய

ெஜபத்ைதக் ேகட் , அவைனத் தி ம்ப

எ சேலம ள்ள தன் ைடய ேதசத்திற்

வரச்ெசய்தார்; ெயேகாவாேவ ேதவன் என்

அப்ெபா மனாேச அற ந்தான். ௧௪ பின்

அவன் தா ைடய நகரத்தின் ெவளி

மதிைலக் ேயா க் ேமற்ேகயி க்கிற

பள்ளத்தாக் வங்கி ன்வாசல்வைர கட் ,

ஓேபைலச் ற்ற ம் அைத வைளத் ,

அைத மக ம் உயர்த்தி, தாவி ள்ள

பா காப்பான பட்டணங்களிெலல்லாம்

பைடத்தைலவைர ஏற்ப த்தி, ௧௫

ெயேகாவா ைடயஆலயத்தி ந் அந்நிய

ெதய்வங்கைள ம் அந்த சிைலைய ம்

அகற்றவிட் , ெயேகாவா ைடய

ஆலய ள்ளமைலயி ம் எ சேலம ம் தான்

கட் யி ந்த எல்லாப் ப டங்கைள ம்

அகற்ற , பட்டணத்திற் ெவளிேய

ேபாடச் ெசய் , ௧௬ ெயேகாவா ைடய

ப டத்ைதப் ப பார்த் ,

அதன்ேமல் சமாதானப கைள ம்

ஸ்ேதாத்திரப கைள ம் ெச த்தி,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ
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ஆராதிக்கேவண் ம் என் தா க் க்

கட்டைளயிட்டான். ௧௭ ஆனா ம் மக்கள்

இன் ம் ேமைடகளில் ப யிட் வந்தார்கள்;

இ ந்தா ம் தங்கள் ேதவனாகிய

கர்த்த க்ெகன்ேற அப்ப ச் ெசய்தார்கள்.

௧௮ மனாேசயின் மற்ற காரியங்க ம்,

அவன் தன் ேதவைன ேநாக்கிச் ெசய்த

விண்ணப்ப ம், இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் நாமத்தில் அவேனா

ேபசின தரிசனம் காண்கிறவர்களின்

வார்த்ைதக ம், இஸ்ரேவல் ராஜாக்களின்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௧௯

அவ ைடய விண்ணப்ப ம், அவன்

ெகஞ் த க் க் ெயேகாவா இரங்கின ம்,

அவன் தன்ைனத் தாழ்த்தினதற் ன்ேன

ெசய்த அவ ைடய எல்லாப் பாவ ம்

ேராக ம், அவன் ேமைடகைளக்

கட் விக்கிரகத் ேதாப் கைள ம்

சிைலகைள ம் நாட் னஇடங்க ம், ஓசாயின்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௨0

மனாேச இறந்தபின் , அவைன அவன்

ட் ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவன்

மகனாகிய ஆேமான் அவ ைடய இடத்தில்

ராஜாவானான். ௨௧ஆேமான் ராஜாவாகிறேபா

இ பத்திரண் வயதாயி ந் , இரண்

வ டங்கள் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான்.

௨௨ அவன் தன் தகப்பனாகிய மனாேச

ெசய்த ேபால ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; தன்
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தகப்பனாகிய மனாேச ெசய் ைவத்த

சிைலக க்ெகல்லாம் ஆேமான் ப யிட் ,

அைவகைள வணங்கினான். ௨௩

தன் தகப்பனாகிய மனாேச தன்ைனத்

தாழ்த்திக்ெகாண்ட ேபால, இந்த ஆேமான்

என்பவன் ெயேகாவா க் ன்பாகத்

தன்ைனத் தாழ்த்தாமல் ேமன்ேம ம்அக்கிரமம்

ெசய் வந்தான். ௨௪ அவ ைடய

ேவைலக்காரர்கள் அவ க் விேராதமாக

சதிெசய் , அவன் அரண்மைனயிேல

அவைனக் ெகான் ேபாட்டார்கள். ௨௫

அப்ெபா ேதசத் மக்கள் ஆேமான்

என் ம் ராஜா க் விேராதமாக சதிெசய்த

அைனவைர ம் ெவட் ப்ேபாட் , அவன்

மகனாகிய ேயாசியாைவ அவ ைடய

இடத்தில் ராஜாவாக்கினார்கள்.

௩௪

ேயாசியா ராஜாவாகிறேபா

எட் வயதாயி ந் , ப்பத்ெதா

வ டங்கள் எ சேலம ல் ஆட்சிெசய்தான். ௨

அவன் ெயேகாவா ைடய பார்ைவக்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய் , தன் தகப்பனாகிய

தா தின் வழகளில், வல இட றமாக

விலகாமல் நடந்தான். ௩ அவன் தன்

அரசாட்சியின் எட்டாம் வ ட ஆட்சியில்,

தான் இன் ம் இளவயதாயி க் ம்ேபா ,

தன் தகப்பனாகிய தா தின் ேதவைனத்

ேதட ஆரம்பித் , பன்னிரண்டாம்

வ டத்தில் ேமைடகள், ேதாப் கள்,

உ வங்கள், சிைலகள் ஆகிய இைவகள்
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இல்லாமல்ேபா ம்ப , தாைவ ம்,

எ சேலைம ம் ய்ைமப்ப த்தத்

ெதாடங்கினான். ௪ அவ க் ன்பாகப்

பாகால்களின் ப டங்கைள இ த்தார்கள்;

அைவகளின்ேம ந்த சிைலகைள

ெவட் , விக்கிரகத் ேதாப் கைள ம்

வார்ப் சிைலகைள ம் ெவட்டப்பட்ட

சிைலகைள ம் உைடத் ெநா க்கி,

அைவக க் ப யிட்டவர்க ைடய

கல்லைறகளின்ேமல் வி, ௫ சாரிகளின்

எ ம் கைள அவர்க ைடய

ப டங்களின்ேமல் ட்ெடரித் ,

இந்தவிதமாக தாைவ ம் எ சேலைம ம்

ய்ைமப்ப த்தினான். ௬ அப்ப ேய

அவன் மனாேச எப்பிரா ம் சிம ேயான்

என் ம் பட்டணங்களி ம், நப்த வைர ம்,

பாழான அைவகளின் ற் ப் றங்களி ம்

ெசய்தான். ௭ அவன் இஸ்ரேவல் ேதசம்

எங் ள்ள ப டங்கைள ம் விக்கிரகத்

ேதாப் கைள ம் இ த் , சிைலகைள

ெநா க்கித் ளாக்கி, எல்லாச் சிைலகைள ம்

ெவட் ப்ேபாட்டபின் எ சேல க் த்

தி ம்பினான். ௮ அவன் ேதசத்ைத ம்

ஆலயத்ைத ம் ய்ைமப்ப த்தியபின் ,

அவன் தன் அரசாட்சியின் பதிெனட்டாம்

வ டத்திேல, அத்ச யாவின் மகனாகிய

சாப்பாைன ம், நகரத்தைலவனாகிய

மாெசயாைவ ம், ேயாவாகாசின் மகனாகிய

ேயாவாக் என் ம் மந்திரிைய ம், தன்
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ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் ஆலயத்ைதப்

ப பார்ப்பதற் அ ப்பினான். ௯

அவர்கள் பிரதான ஆசாரியனாகிய

இல்க்கியாவினிடத்தில் வந் ,

வாசற்ப ையக் காக்கிற ேலவியர்கள்

மனாேசயி ம் எப்பிரா ம ம் இஸ்ரேவ ல்

தியானவர்கெளல்லாரின் ைகயி ம் தா

ெபன்ய ன் எங் ம் ேசர்த் , எ சேல க் த்

தி ம்பி ேதவ ைடய ஆலயத்திற் க்

ெகாண் வந்த பணத்ைத ஒப் வித் , ௧0

ேவைலையச் ெசய்யைவக்க, ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் விசாரிப் க்காரரானவர்களின்

ைகயில் அைதக் ெகா த்தார்கள்; இவர்கள்

அைதக் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைதப்

ப பார்த் ஒ ங் ப த் கிறதற்

ஆலயத்தில் ேவைலெசய்கிறவர்கள்ைகயிேல

ெகா த்தார்கள். ௧௧ அப்ப ேய தாவின்

ராஜாக்கள் ெக த் ப்ேபாட்ட அைறகைளப்

ப பார்க்க, ெவட் ன கற்கைள ம்,

இைணப் க் மரங்கைள ம், பரப் வதற் ப்

பலைககைள ம்வாங்க தச்சர்க க் ம் சிற்ப

ஆசாரிக க் ம்அைதக் ெகா த்தார்கள். ௧௨

இந்த மனிதர்கள் ேவைலையஉண்ைமயாகச்

ெசய்தார்கள்; ேவைலையநடத்தெமராரியின்

மக்களில் யாகாத், ஒபதியா என் ம்

ேலவியர்க ம், ேகாகாத்தியரின் மக்களில்

சகரியா ம், ெம ல்லா ம் அவர்கள்ேமல்

விசாரிப் க்காரர்களாக இ ந்தார்கள்; இந்த

ேலவியர்கள்எல்ேலா ம் தவாத்தியங்கைள
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வாசிக்க அற ந்தவர்கள். ௧௩ அவர்கள்

ைமகாரர்கைள விசாரிக்கிறவர்களாக ம்,

பற்பல ேவைலகைளச் ெசய்கிறவர்கள்

எல்ேலாைர ம்கண்காணிக்கிறவர்களாக ம்

இ ந்தார்கள்; ேலவியர்களில் இன் ம் சிலர்

ெசயலாளர்களாக ம், நிர்வாகிகளாக ம்,

வாசற்காவலாள மாக இ ந்தார்கள்.

௧௪ ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் க்

ெகாண் வரப்பட்ட பணத்ைத அவர்கள்

எ க்கிறேபா ேமாேசையக்ெகாண்

கட்டைளயிடப்பட்ட ெயேகாவா ைடய

நியாயப்பிரமாணப் த்தகத்ைத

ஆசாரியனாகியஇல்க்கியாகண்ெட த்தான்.

௧௫அப்ெபா இல்க்கியா, பதிவாளனாகிய

சாப்பாைன ேநாக்கி: ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல நியாயப்பிரமாணப் த்தகத்ைதக்

கண்ெட த்ேதன் என் ெசால் , அந்தப்

த்தகத்ைத சாப்பா ைடய ைகயில்

ெகா த்தான். ௧௬சாப்பான்அந்த த்தகத்ைத

ராஜாவினிடத்திற் க் ெகாண் ேபாய், அவைன

ேநாக்கி: உம் ைடய ேவைலக்காரர்க க்

கட்டைளயிடப்பட்டைவகைளெயல்லாம்

அவர்கள் ெசய்கிறார்கள். ௧௭ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல ேசர்ந்த பணத்ைத அவர்கள்

ட் , அைதவிசாரிப் க்காரர்கள் ைகயி ம்,

ேவைல ெசய்கிறவர்கள் ைகயி ம்

ெகா த்தார்கள்என் ராஜா க் ம ெசய்தி

ெசான்ன ம்அல்லாமல், ௧௮ஆசாரியனாகிய

இல்க்கியா என் ைகயில் ஒ த்தகத்ைதக்
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ெகா த்தான் என்பைதப் பதிவாளனாகிய

சாப்பான் ராஜா க் அறவித் , ராஜா க்

ன்பாக அைத வாசித்தான். ௧௯

நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகைள ராஜா

ேகட்டேபா , அவன் தன் ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , ௨0 இல்க்கியா க் ம்,

சாப்பானின் மகனாகிய அ க்கா க் ம்,

காவின் மகனாகிய அப்ேதா க் ம்,

பதிவாளனாகிய சாப்பா க் ம், ராஜாவின்

ேவைலக்காரனாகிய அசாயா க் ம்

கட்டைளயிட் ச் ெசான்ன : ௨௧

கண்ெட க்கப்பட்டஇந்தப் த்தகத்தி ைடய

வார்த்ைதகளினிம த்தம் ங்கள் ேபாய்,

எனக்காக ம், இஸ்ரேவ ம், தாவி ம்

தியானவர்க க்காக ம் கர்த்தரிடத்தில்

விசாரி ங்கள்; இந்தப் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிற எல்லாவற்ற ன்ப ேய ம்

ெசய் ம்ப க் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதைய நம் ைடய ன்ேனார்கள்

ைகக்ெகாள்ளாமல் ேபானதால், நம்ேமல் ண்ட

ெயேகாவா ைடய க ங்ேகாபம் ெபரிய

என்றான். ௨௨ அப்ெபா இல்க்கியா ம்

ராஜாஅ ப்பின மற்றவர்க ம் அஸ்ராவின்

மகனாகிய திக்வாதின் மகனான சல் ம்

என் ம் ஆைடகள் ைவக் ம் அைறகளின்

கண்காணிப்பாளனின் மைனவியாகிய

உல்தாள் என் ம் ர்க்கதரிசியானவளிடம்

ேபானார்கள்; அவள் எ சேலம ல் இரண்டாம்

ப தியிேல யி ந்தாள்; அவேளா
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அைதக் ற த் ப் ேபசினார்கள். ௨௩ அவள்

இவர்கைள ேநாக்கி: உங்கைள என்னிடம்

அ ப்பினவ க் ங்கள் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்:இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உைரக்கிறதாவ , ௨௪ இேதா,

தாவின் ராஜா க் ன்பாகவாசிக்கப்பட்ட

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற அைனத்

சாபங்க மாகிய ெபால்லாப்ைப நான் இந்த

இடத்தின்ேம ம் இதன் மக்களின்ேம ம்

வரச்ெசய்ேவன். ௨௫அவர்கள் என்ைனவிட் ,

தங்கள்ைககளின் ெசயல்கள் எல்லாவற்ற ம்

எனக் க் ேகாபம் உண்டாக்க ேவேற

ெதய்வங்க க் த் பங்காட் னதால், என்

க ங்ேகாபம் தணிந் ேபாகாம க்க

இந்த இடத்தின்ேமல் இறங் ம் என்

ெயேகாவா உைரக்கிறார். ௨௬ கர்த்தரிடத்தில்

விசாரிக்கிறதற் உங்கைள அ ப்பின

தாவின் ராஜாவினிடத்தில் ங்கள் ேபாய்:

ேகட்டவார்த்ைதகைளக் ற த் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், ௨௭ இந்த இடத்திற் ம்

அதன் மக்க க் ம் விேராதமாக ேதவன்

ெசான்ன அவ ைடய வார்த்ைதகைள

ேகட் ம்ேபா , உன் இ தயம் இளகி, எனக்

ன்பாக உன்ைனத் தாழ்த்தி, எனக்

ன்பாகப் பணிந் , உன் ஆைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , எனக் ன்பாக

அ ததால், நா ம் உன் விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்ேடன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.
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௨௮ இேதா, நான் இந்த இடத்தின்ேம ம்

இதன் மக்களின்ேம ம் வரச்ெசய் ம்

எல்லாப் ெபால்லாப்ைப ம் உன் கண்கள்

காணாதப க் , சமாதானத்ேதா உன்

கல்லைறயில் ேசர்க்கப்பட நான்உன்ைனஉன்

ன்ேனார்க க் அ கில் ேசரச்ெசய்ேவன்

என்கிறார் என் ெசான்னாள்; அவர்கள்

ராஜா க் ம ெசய்தி ெகாண் ேபானார்கள்.

௨௯ அப்ெபா ராஜா தாவி ம்

எ சேலம ள்ள ப்பைரெயல்லாம்

வரவைழத் க் வரச்ெசய் , ௩0

ராஜா ம், அைனத் தா மனிதர்க ம்,

எ சேலம ன் மக்க ம், ஆசாரியர்க ம்,

ேலவியர்க ம், ெபரிேயார் தல்

சிற ேயார் வைர ள்ள அைனவ ம்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ப்

ேபானார்கள்; ெயேகாவா ைடயஆலயத்திேல

கண்ெட க்கப்பட்ட உடன்ப க்ைகப்

த்தகத்தின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

அவர்கள் கா கள் ேகட்க வாசித்தான்.

௩௧ ராஜா தன் ஸ்தானத்திேல நின் ,

அந்தப் த்தகத்தில் எ தியி க்கிற

உடன்ப க்ைகயின் வார்த்ைதகளின்ப ேய தன்

ெசயல்கள் லமாகக் ெயேகாவாைவப்

பின்பற்ற நடப்ேபன் என் ம், தன்

இ தயத்ேதா ம், தன் ஆத் மாேவா ம்,

அவ ைடய கற்பைனகைள ம்,

அவ ைடய சாட்சிகைள ம் அவ ைடய

கட்டைளகைள ம் ைகக்ெகாள் ேவன்
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என் ம் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

உடன்ப க்ைகெசய் , ௩௨ எ சேலம ம்

ெபன்ய னி ம் காணப்பட்ட யாவைர ம்

அதற் இணங்கச்ெசய்தான்; அப்ப ேய

எ சேலம ன் மக்கள் தங்கள்

ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய அந்த

ேதவ ைடய உடன்ப க்ைகயின்ப ேய

ெசய்தார்கள். ௩௩ ேயாசியா இஸ்ரேவல்

மக்க ைடய ேதசங்கள் எங் ம் உண்டான

அ வ ப் கைளெயல்லாம் அகற்ற .

இஸ்ரேவ ேலகாணப்பட்டவர்கைளெயல்லாம்

தங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ஆராதிக்கச் ெசய்தான்; அவன்

உயிேரா ந்த நாட்கெளல்லாம் அவர்கள்

தங்கள் ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவவிட் ப் பின்வாங்கினதில்ைல.

௩௫

அதற் ப்பின் ேயாசியா எ சேலம ேல

ெயேகாவா க் பஸ்காைவஅ சரித்தான்;

அவர்கள் தலாம் மாதம் பதினான்காம்

ேததியிேல பஸ்கா ஆட் க் ட் ைய

அ த்தார்கள். ௨ அவன் ஆசாரியர்கைள

அவர்கள் ைறவரிைசகளில் ைவத் ,

அவர்கைளக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் ஆராதைன ெசய்ய

ஒ ங் ப த்தி, ௩ இஸ்ரேவைலெயல்லாம்

உபேதசிக்கிறவர்க ம், ெயேகாவா க் ப்

பரி த்தமாக்கப்பட்டவர்க மாகிய

ேலவியர்கைள ேநாக்கி: பரி த்தப்ெபட் ைய

தா தின் மகனாகிய சாெலாேமான் என் ம்
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இஸ்ரேவ ன் ராஜா கட் ன ஆலயத்திேல

ைவ ங்கள்; ேதாளின்ேமல் அைத மக் ம்

ெபா ப் உங்க க் ரியதல்ல; இப்ேபா

ங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ம்,

அவ ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் ம்

ஊழயம்ெசய் , ௪இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

தா எ தின கட்டைளக் ம், அவன்

மகனாகிய சாெலாேமான் எ தின

கட்டைளக் ம் ஏற்றப ேய உங்கள்

பிதாக்களின் ம்பத்தா க்காகக்

ற க்கப்பட்ட வரிைசயிேல உங்கைள

ஆயத்தப்ப த்தி, ௫ மக்களாகிய

உங்கள் சேகாதர க்காகப் பரி த்த

இடத்திேல ன்ேனார்க ைடய வம்சப்

பிரி களின்ப ேய ம், ேலவிய ைடய

வம்சத்தார் வ க்கப்பட்டப ேய ம் நின் , ௬

பஸ்காஆட் க் ட் ையஅ த் , உங்கைளப்

பரி த்தம்ெசய் , ேமாேசையக்ெகாண்

ெயேகாவா ெசான்னப ேய உங்கள்

சேகாதரர்கள் ெசய்வதற் , அவர்க க்

அைவகைளஆயத்தப்ப த் ங்கள் என்றான்.

௭வந்தி ந்த மக்கள் எல்ேலா க் ம், அவர்கள்

எண்ணிக்ைகயின்ப ேய, பஸ்கா ப க்காக

ப்பதாயிரம் ஆட் க் ட் கைள ம்,

ெவள்ளாட் க் ட் கைள ம், வாயிரம்

காைளகைள ம், ராஜாவாகிய ேயாசியா

தன் ைடய ெசல்வத்தி ந்

ெகா த்தான். ௮அவ ைடய பிர க்க ம்

மனப் ர்வமானகாணிக்ைகயாகமக்க க் ம்
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ஆசாரியர்க க் ம் ேலவியர்க க் ம்

ெகா த்தார்கள்; ேதவ ைடய ஆலய

ேமற்பார்ைவயாளர்களாகிய இல்க்கியா ம்

சகரியா ம் ெயகிேய ம் ஆசாரியர்க க்

பஸ்கா ப க்ெகன் இரண்டாயிரத்

அ ஆட் க் ட் கைள ம், ந்

காைளகைள ம் ெகா த்தார்கள். ௯

ெகானானியா, ெசமாயா, ெநதெனேயல் என் ம்

அவர்கள் சேகாதரர்க ம், அஷபியா,

ஏெயல், ேயாசபாத் என் ம் ேலவியர்களின்

பிர க்க ம், ேலவியர்க க் பஸ்கா

ப க்ெகன் ஐயாயிரம்ஆட் க் ட் கைள ம்

ஐந் காைளகைள ம் ெகா த்தார்கள்.

௧0 இப்ப ஆராதைன ஆயத்தம்

ெசய்யப்பட்டேபா , ராஜாவி ைடய

கட்டைளயின்ப ேய, ஆசாரியர்கள்

தங்க க் ரிய இடத்தி ம், ேலவியர்கள்

தங்கள் பிரி களின்வரிைசயி ம் நின் , ௧௧

பஸ்கா ஆட் க் ட் ைய அ த்தார்கள்;

ஆசாரியர்கள் அவர்கள் ைகயி ந்

இரத்தத்ைத வாங்கித் ெதளித்தார்கள்;

ேலவியர்கள் ேதா ரித்தார்கள். ௧௨ ேமாேசயின்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிறப மக்கள்

ெயேகாவா க் ப் ப ெச த் ம்ப , அவர்கள்

தகனப ம கங்கைள ன்ேனார்க ைடய

வம்சப்பிரி களின்ப ேய, இவர்க க் க்

ெகா க்கத்தக்கதாக அைவகைளப்

பிரித் ைவத்தார்கள்; காைளகைள ம்

அப்ப ேயெசய்தார்கள். ௧௩அவர்கள் பஸ்கா
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ஆட் க் ட் ைய நியாய ைறைமயின்ப ேய

அக்கினியில் ெபாரித் , பரி த்தமாக்கப்பட்ட

மற்றைவகைளப் பாைனகளி ம்

ெகாப்பைரகளி ம் சட் களி ம்

சைமத் , மக்க க்ெகல்லாம் விைரவாகப்

பங்கிட் க் ெகா த்தார்கள். ௧௪ பின்

தங்க க்காக ம் ஆசாரியர்க க்காக ம்

ஆயத்தப்ப த்தினார்கள்; ஆேரானின்

சந்ததியாராகிய ஆசாரியர்கள் சர்வாங்க

தகனப கைள ம் ெகா ப்ைப ம்

ெச த் கிறதில், இர வைர

ேவைலயாயி ந்ததால், ேலவியர்கள்

தங்க க்காக ம், ஆேரானின்

சந்ததியாராகிய ஆசாரியர்க க்காக ம்

ஆயத்தப்ப த்தினார்கள். ௧௫ தா ம்,

ஆசா ம், ஏமா ம், ராஜாவின் தரிசனம்

காண்கிறவனாகிய எ த் ம்

கற்பித்தப ேய, ஆசாபின் சந்ததியாராகிய

பாடகர்கள் தங்க ைடய இடத்தி ம்,

வாசல்காவலாளர்கள் ஒவ்ெவா

வாச ம் நின்றார்கள்; அவர்கள் தங்கள்

ேவைலையவிட் விலக யாம ந்த ;

ேலவியரான அவர்க ைடய

சேகாதரர்கள் அவர்க க்காக ஆயத்தம்

ெசய்தார்கள். ௧௬ அப்ப ேய ராஜாவாகிய

ேயாசியாவி ைடய கட்டைளப்ப , பஸ்காைவ

அ சரிக்கிறதற் ம், ெயேகாவா ைடய

ப டத்தின்ேமல் சர்வாங்க தகனப கைளச்

ெச த் கிறதற் ம் அ த்த ெயேகாவா ைடய
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ஆராதைனெயல்லாம் அன்ைறயதினம்

ைறப்ப ெசய்யப்பட்ட . ௧௭

அங்ேக வந்தி ந்த இஸ்ரேவல் மக்கள்

அக்காலத்தில் பஸ்காைவ ம், ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகைய ம் ஏ நாட்க ம்

அ சரித்தார்கள். ௧௮ ர்க்கதரிசியாகிய

சா ேவ ன் நாள் வங்கி, இஸ்ரேவ ேல

அைதப்ேபால பஸ்காஅ சரிக்கப்படவில்ைல;

ேயாசியா ம்,ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம்,

தா அைனத் ம், இஸ்ரேவ ல்

வந்தி ந்தவர்க ம், எ சேலம ன்

மக்க ம் அ சரித்த பஸ்காைவப்ேபால

இஸ்ரேவல் ராஜாக்களில் ஒ வ ம்

அ சரித்ததில்ைல. ௧௯ ேயாசியா ைடய

அரசாட்சியின் பதிெனட்டாம் வ டத்திேல

இந்த பஸ்கா அ சரிக்கப்பட்ட . ௨0

ேயாசியா ேதவாலயத்திற் ரியைவகைள

ஒ ங் ப த்தின இந்த அைனத்

ெசயல்பா க க் ம்பின் , எகிப்தின்

ராஜாவாகிய ேநேகா ஐப்பிராத் நதிேயாரமான

கர்ேகம ஸ் பட்டணத்தின்ேமல் ேபார்

ெசய்யவந்தான்; அப்ெபா ேயாசியா

அவ க் விேராதமாக ேபார்ெசய்யப்

றப்பட்டான். ௨௧ அவன் இவனிடத்திற்

பிரதிநிதிகைள அ ப்பி: தாவின்

ராஜாேவ, எனக் ம் உமக் ம் என்ன? நான்

இப்ேபா உமக் விேராதமாக அல்ல,

என்ேனா ேபார்ெசய்கிற ஒ வ க்

விேராதமாகப் ேபாகிேறன்; நான் விைரவாக
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ெசயல்படேவண் ெமன் ேதவன் ெசான்னார்;

ேதவன் என்ேனா க்கிறார்; அவர்

உம்ைம அழ க்காம க்க அவ க்

எதிராகச் ெசய்வைத விட் வி ம் என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௨௨ஆனா ம் ேயாசியா

தன் கத்ைதஅவைனவிட் த் தி ப்பாம ம்,

ேநேகா ெசான்ன ேதவ ைடய வாயின்

வார்த்ைதக க் ச் ெசவிெகாடாம ம்,

அவேனா ேபார்ெசய்ய மா ேவடம ட் ,

ெமகிேதாவின் பள்ளத்தாக்கிேல

ேபார்ெசய்கிறதற் வந்தான். ௨௩வில் ரர்கள்

ேயாசியா ராஜாவின்ேமல் அம் எய்தார்கள்;

அப்ெபா ராஜா தன்ஊழயக்காரர்கைள

ேநாக்கி: என்ைனஅப் றம் ெகாண் ேபாங்கள்,

எனக் க் ெகா ய காயம்பட்ட என்றான். ௨௪

அப்ெபா அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள்

அந்த இரதத்தின்ேம ந்த அவைன

இறக்கி, அவ க் இ ந்த இரண்டாவ

இரதத்தின்ேமல் ஏற்ற அவைன

எ சேல க் க் ெகாண் வந்தார்கள்;

அவன் மரணமைடந் தன் பிதாக்களின்

கல்லைறயில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;

தாவி ம் எ சேலம ள்ள யாவ ம்

ேயாசியா க்காகத் க்கங்ெகாண்டா னார்கள்.

௨௫ எேரமயா ேயாசியாவின்ேமல் லம்பல்

பா னான்; சகல பாடகர்க ம் பாடகிக ம்

இந்நாள்வைரக் ம் தங்கள் லம்பல்களில்

ேயாசியாைவக் ற த் ப் பா கிறார்கள்;

அைவகள்இந்நாள்வைரக் ம் இஸ்ரேவ ேல
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வழக்கமாகஇ க்கிற ;அைவகள் லம்ப ன்

த்தகத்தில் எ தப்பட் க்கிற . ௨௬

ேயாசியாவின் மற்ற ெசயல்பா க ம்,

ெயேகாவா ைடய நியாயப்பிரமாணத்தில்

எ தியி க்கிறதற் ஏற்ற அவன் ெசய்த

நன்ைமக ம், ௨௭அவ ைடயஆரம்பம் தல்

கைடசிவைர ள்ள ெசயல்க ம்,

இஸ்ரேவல் தா ராஜாக்களின் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற .

௩௬

அப்ெபா மக்கள் ேயாசியாவின்

மகனாகிய ேயாவாகாைசஅைழத் , அவைன

எ சேலம ேலஅவன்தகப்ப ைடயஇடத்திேல

ராஜாவாக்கினார்கள். ௨ ேயாவாகாஸ்

ராஜாவாகிறேபா இ பத் ன்

வயதாயி ந் , ன் மாதங்கள் எ சேலம ல்

ஆட்சிெசய்தான். ௩ அவன் எ சேலம ல்

அரசாளாதப க் எகிப்தின் ராஜா

அவைனத் தள்ளிவிட் , ேதசத்தின்ேமல்

தாலந் ெவள்ளி ம் ஒ தாலந்

ெபான் மான வரிையச் மத்தி, ௪

அவ ைடயஅண்ணனாகியஎ யாக் ைம

தாவின்ேம ம் எ சேலம ன்ேம ம்

ராஜாவாக்கி, அவன் ெபயைர ேயாயாக் ம்

என் மாற்றனான்; அவன் தம்பியாகிய

ேயாவாகாைச எகிப்தின் ராஜாவாகிய

ேநேகா எகிப்திற் க் ெகாண் ேபானான்.

௫ ேயாயாக் ம் ராஜாவாகிறேபா

இ பத்ைதந் வயதாயி ந் , பதிெனா

வ டங்கள் எ சேலம ல் அரசாண் , தன்
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ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான். ௬

அவ க் விேராதமாக பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் வந் ,

அவைன பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாக

இரண் ெவண்கலச் சங்கி களால்

அவைனக் கட் னான். ௭ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் தட் ட் களி ம் சிலவற்ைற

ேந காத்ேநச்சார் பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபாய், அைவகைள

பாபிேலானி ள்ள தன் ைடய ேகாவி ேல

ைவத்தான். ௮ ேயாயாக் ைடய மற்ற

ெசயல்பா க ம், அவன் ெசய்த ம்,

அவனிடத்திேல கண் பி க்கப்பட்ட மான

அவ ைடய அ வ ப் க ம், இஸ்ரேவல்

தா ராஜாக்களின் த்தகத்தில்

எ தப்பட் க்கிற ; அவ ைடய

இடத்தில் அவன் மகனாகிய ேயாயாக் ன்

ராஜாவானான். ௯ ேயாயாக் ன்

ராஜாவாகிறேபா எட் வயதாயி ந் ,

ன் மாதங்க ம் பத் நாட்க ம்

எ சேலம ல் அரசாண் , ெயேகாவாவின்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதெசய்தான்.

௧0 அ த்த வ டத்தின் ஆரம்பத்திேல

ேந காத்ேநச்சார் என் ம் ராஜாஅவைன ம்,

ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின்விைல யர்ந்த

ெபா ட்கைள ம் பாபிேலா க் க்

ெகாண் வரச்ெசய் , அவன் சிறய

தகப்பனாகிய சிேதக்கியாைவ தாவின்ேம ம்
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எ சேலம ன்ேம ம் ராஜாவாக்கினான்.

௧௧ சிேதக்கியா ராஜாவாகிறேபா

இ பத்ெதா வயதாயி ந் , பதிேனா

வ டங்கள் எ சேலம ல்அரசாண் , ௧௨தன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்; அவன்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக்

றய எேரமயா என்கிற ர்க்கதரிசிக்

ன்பாகத் தன்ைனத் தாழ்த்தவில்ைல. ௧௩

ேதவன்ேமல் தன்ைன ஆைணயிடச் ெசய்த

ேந காத்ேநச்சார் என் ம் ராஜா க்

விேராதமாகக் கலகம்ெசய் , இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திற் த் தி ம்பாமல்,

தன் க த்ைத அ த்தமாக்கி, தன்

இ தயத்ைதக் க னப்ப த்தினான். ௧௪

ஆசாரியர்களில் க்கியமான அைனவ ம்

மற் ம் மக்க ம் றவைகக ைடய

சகல அ வ ப் களின்ப ம் மக ம்

ேராகம்ெசய் , ெயேகாவா எ சேலம ேல

பரி த்தம்ெசய்த அவ ைடய ஆலயத்ைதத்

ட் ப்ப த்தினார்கள். ௧௫அவர்க ைடய

ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவா தம

மக்கைள ம் தம வாசஸ்தலத்ைத ம்

காப்பதற் இரக்க ள்ளவராக இ ந்ததால்,

அவர்களிடத்திற் த் தம் ைடய

பிரதிநிதிகைள ஏற்கனேவ அ ப்பினார்.

௧௬ ஆனா ம் அவர்கள் ேதவ ைடய

பிரதிநிதிகைளக் ேக ெசய் , அவ ைடய

வார்த்ைதகைளஅசட்ைடெசய் , அவ ைடய
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ர்க்கதரிசிகைள அவமதித்ததால்,

ெயேகாவா ைடய க ங்ேகாபம்அவ ைடய

மக்களின்ேமல் வந்த ; உதவி இல்லாமல்

ேபான . ௧௭ஆதலால் அவர் அவர்கள்ேமல்

கல்ேதயரின் ராஜாைவ வரச்ெசய்தார்;

அவன் அவர்க ைடய வா பர்கைள

அவர்களின் பரி த்தமான ஆலயத்திேல

பட்டயத்தால் ெகான் , வா பர்கைள ம்

கன்னிப்ெபண்கைள ம் திேயார்கைள ம்

நைர உள்ளவர்கைள ம்

விட் விடவில்ைல; எல்ேலாைர ம் ேதவன்

அவன் ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார். ௧௮

அவன் ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

ெபரி ம் சிற மான தட் ட் கள்

அைனத்ைத ம், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் ெபாக்கிஷங்க ம்

ராஜா க் ம் அவன் பிர க்க ம் இ ந்த

ெபாக்கிஷங்க மாகிய அைனத்ைத ம்

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபானான். ௧௯

அவர்கள் ேதவ ைடய ஆலயத்ைதத்

க்ெகா த்தி, எ சேலம ன் மதிைல

இ த் , அதன் மாளிைககைளெயல்லாம்

அக்கினியால் ட்ெடரித் , அதி ந்த

அழகான ெபா ட்கைளெயல்லாம்

அழ த்தார்கள். ௨0 பட்டயத்திற் த் தப்பின

தியானவர்கைள அவன் பாபிேலா க் ச்

சிைறபி த் ப்ேபானான்; ெபர்சியாஅரசாட்சி

ஏற்ப த்தப்ப ம்வைர அங்ேக அவர்கள்

அவ க் ம் அவ ைடய மகன்க க் ம்
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அ ைமகளாக இ ந்தார்கள். ௨௧ ெயேகாவா

எேரமயாவின் வாயினாேல ெசான்னவார்த்ைத

நிைறேவ வதற் , ேதசம் தன் ைடயஓய்

வ டங்கைளமனநிைற டன்அ பவித்

ம்வைர, அ பாழாகிக்கிடந்த

நாட்கெளல்லாம் அதாவ எ ப வ டங்கள்

ம்வைரஓய்ந்தி ந்த . ௨௨எேரமயாவின்

வாயினாேல ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைத

நிைறேவற, ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய

ேகாேரசின் தலாம் வ டத்திேல ெயேகாவா

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரசின்

ஆவிையத் ண் யதாேல, அவன்:

பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய ெயேகாவா

மயின் ேதசங்கைளெயல்லாம் எனக் த்

தந்த ளி, தாவி ள்ள எ சேலம ேல

தமக் ஆலயத்ைதக் கட் ம்ப எனக் க்

கட்டைளயிட் க்கிறார். ௨௩ அவ ைடய

மக்கள் எல்ேலாரி ம் எவன் உங்க க் ள்

இ க்கிறாேனா அவன் ேபாகட் ம்,

அவ ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

அவேனா ப்பாராக என் ெபர்சியாவின்

ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் அறவிக்கிறார்

என் தன் ேதசெமங் ம் எ திய ப்பி

விளம்பரம்ெசய்தான்.
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எஸ்றா

௧

எேரமயாவின் வாயினால் ெயேகாவா

ெசான்ன வார்த்ைத நிைறேவ வதற்காக,

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேர ைடய

தலாம் வ டத்திேல, ெயேகாவா

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரசின்

ஆவிையத் ண் யதாேல அவன்: ௨

பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய ெயேகாவா

மயின் ேதசங்கைளெயல்லாம்

எனக் த் தந்த ளி, தாவி ள்ள

எ சேலம ேல தமக் ஆலயத்ைதக் கட்ட

எனக் க் கட்டைளயிட் க்கிறார். ௩

அவ ைடய மக்கள் எல்ேலாரி ம் எவன்

உங்க க் ள் இ க்கிறாேனா, அவ டன்

அவ ைடய ேதவன் இ ப்பாராக; அவன்

தாவி ள்ள எ சேல க் ப்ேபாய்,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைதக் கட் வானாக; எ சேலம ல்

வாசம்ெசய்கிற ேதவேன ேதவன். ௪ அந்த

மக்களில் தியாயி க்கிறவன்எந்தஇடத்தில்

தங்கியி க்கிறாேனா, அந்த இடத்தின்

மக்கள் எ சேலம ள்ள ேதவ ைடய

ஆலயத் க்ெகன் அவனிடத்தில்

உற்சாகமாகக் காணிக்ைக ெகா த்

அ ப் கிற மல்லாமல், அவ க் ப்

ெபான், ெவள்ளி த ய ெபா ட்கைள ம்,

ம க வன்கைள ம் ெகா த் உதவி

ெசய்யேவண் ம் என் ெபர்சியாவின்

ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் அறவிக்கிறார் என்
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தன் ேதசெமங் ம் எ திய ப்பி அறவிப்

ெசய்தான். ௫அப்ெபா எ சேலம ள்ள

ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதக் கட் வதற் ப்

ேபாக தா ெபன்ய ன் வம்சங்களின்

தைலவர்க ம்ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம்

அல்லாமல், எவர்க ைடய ஆவிைய

ேதவன் ஏவினாேரா அவர்கள் எல்ேலா ம்

எ ம்பினார்கள். ௬அவர்கைளச் ற்ற ம்

யி க்கிறஅைனவ ம் மனஉற்சாகமாகக்

காணிக்ைகெகா த்த மல்லாமல், ெவள்ளிப்

ெபா ட்கைள ம், ெபான்ைன ம் மற்ற

ெபா ட்கைள ம் ம க வன்கைள ம்

விைல யர்ந்த ெபா ட்கைள ம்

ெகா த் , அவர்க ைடய ைககைளத்

திடப்ப த்தினார்கள். ௭ ேந காத்ேநச்சார்

எ சேலம ந் ெகாண் வந் , தன்

ேதவ ைடய ேகாவி ேல ைவத்தி ந்த

ெயேகாவா ைடயஆலயத் ெபா ட்கைள ம்

ேகாேரஸ் ராஜா எ த் க்ெகா த்தான். ௮

அைவகைளப் ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய

ேகாேரஸ் ெபாக்கிஷக்காரனாகிய

ம த்திேரதாத்தின்ைகயினால்எ க்கச்ெசய் ,

தாவின் அதிபதியாகிய ேசஸ்பாத்சாரிடத்தில்

எண்ணிக்ெகா த்தான். ௯ அைவகளின்

ெதாைகயாவ : ெபான் பாத்திரங்கள் 30,

ெவள்ளிப்பாத்திரங்கள் 1,000, கத்திகள்

29 ௧0 ெபாற்கிண்ணங்கள் 30 ெவள்ளிக்

கிண்ணங்கள் 410, மற்றப் ெபா ட்கள் 1,000 ௧௧

ெபான் ெவள்ளிப் ெபா ட்கெளல்லாம் 5,400,
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இைவகைளெயல்லாம் ேசஸ்பாத்சார்,

சிைறயி ப்பினின் வி தைலெபற்றவர்கள்

பாபிேலானி ந் எ சேல க் ப்

ேபா ம்ேபா எ த் க் ெகாண் ேபானான்.

௨

பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சார் பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபானவர்க க் ள்ேள,

சிைறயி ப்பி ந் எ சேல க் ம்

தாவி ள்ள தங்கள் தங்கள்

பட்டணங்க க் ம், ௨ெச பாேபல், ெய வா,

ெநேகமயா, ெசராயா, ெரலாயா, ெமார்ெதகாய்,

பில்சான், ம ஸ்பார், பிக்வாய், ேர ம், பானா

என்பவர்க டன் தி ம்பிவந்த ேதசத்

வம்சத்தாராகிய மக்களின் ெதாைகயாவ :

௩ பாேராஷன் வம்சத்தார் 2,172 ேபர். ௪

ெசபத்தியாவின் வம்சத்தார் 372 ேபர்.

௫ ஆராகின் வம்சத்தார் 775 ேபர். ௬

ெய வா ேயாவாப் என்பவர்க ைடய

சந்ததிக் ள்ளி ந்த பாகாத் ேமாவாபின்

வம்சத்தார் 2,812 ேபர். ௭ஏலாம ன் வம்சத்தார்

1,254 ேபர். ௮சத் வின்வம்சத்தார் 945 ேபர். ௯

சக்காயின் வம்சத்தார் 760 ேபர். ௧0பானியின்

வம்சத்தார் 642 ேபர். ௧௧ெபபாயின் வம்சத்தார்

623 ேபர். ௧௨அஸ்காதின் வம்சத்தார் 1,222 ேபர்.

௧௩அேதானிகாம ன் வம்சத்தார் 666 ேபர். ௧௪

பிக்வாயின் வம்சத்தார் 2,056 ேபர். ௧௫ஆ னின்

வம்சத்தார் நா ற் ஐம்பத் நான் ேபர். ௧௬

எேசக்கியாவின் சந்ததியான அேதரின்

வம்சத்தார் 98 ேபர். ௧௭ ேபசாயின் வம்சத்தார் 323
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ேபர். ௧௮ ேயாராகின் வம்சத்தார் 112 ேபர். ௧௯

ஆ மன் வம்சத்தார் 223 ேபர். ௨0 கிபாரின்

வம்சத்தார் 95 ேபர். ௨௧ ெபத்ெலேகம ன்

வம்சத்தார் 123 ேபர். ௨௨ ெநத்ேதாபாவின்

மனிதர்கள் 56 ேபர். ௨௩ ஆனேதாத்தின்

மனிதர்கள் 128 ேபர். ௨௪ அஸ்மாேவத்தின்

வம்சத்தார் 42 ேபர். ௨௫ ரியாத்யா ம், ெகபிரா,

ேபேராத் என்பைவகளின் வம்சத்தார் 743 ேபர்.

௨௬ ராமா, ேகபா என்பைவகளின்வம்சத்தார்

621 ேபர். ௨௭ம க்மாசின் மனிதர்கள் 122 ேபர். ௨௮

ெபத்ேதல்,ஆயி என்பைவகளின் மனிதர்கள்

223 ேபர். ௨௯ ேநேபாவின் வம்சத்தார் 52 ேபர். ௩0

மக் ஷன் வம்சத்தார் 156 ேபர். ௩௧ மற்ற

ஏலாம ன் வம்சத்தார் 1,254 ேபர். ௩௨ஆ மன்

வம்சத்தார் 320 ேபர். ௩௩ ேலாத், ஆ த், ஓேனா

என்பைவகளின் வம்சத்தார் 725 ேபர். ௩௪

எரிேகாவின் வம்சத்தார் 345 ேபர். ௩௫ெசனாகின்

வம்சத்தார் 3,630 ேபர். ௩௬ஆசாரியரானவர்கள்:

ெய வாவின் ம்பத்தானாகிய ெயதாயாவின்

வம்சத்தார் 973 ேபர். ௩௭இம்ேமரின் வம்சத்தார்

1,052 ேபர். ௩௮ பஸ் ரின் வம்சத்தார் 1,247

ேபர். ௩௯ ஆ மன் வம்சத்தார் 1,017 ேபர்.

௪0 ேலவியரானவர்கள்: ஒதாவியாவின்

சந்ததியானெய வா கத்ம ேயல் என்பவர்களின்

வம்சத்தார் 74 ேபர். ௪௧பாடகர்களானவர்கள்:

ஆசாபின் வம்சத்தார் 128 ேபர். ௪௨ வாசல்

காவலாளர்களின் வம்சத்தாரானவர்கள்:

சல் ம ன் வம்சத்தா ம், அேதரின்

வம்சத்தா ம், தல்ேமானின் வம்சத்தா ம்,
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அக் பின் வம்சத்தா ம், அதிதாவின்

வம்சத்தா ம், ேசாபாயின் வம்சத்தா மானவர்

எல்ேலா ம் 139 ேபர். ௪௩நித மயரானவர்கள்:

காவின்வம்சத்தார்,அ பாவின்வம்சத்தார்,

தபாேகாத்தின் வம்சத்தார், ௪௪ ேகேராசின்

வம்சத்தார், யாகாவின் வம்சத்தார்,

பாேதானின் வம்சத்தார், ௪௫ ெலபானாகின்

வம்சத்தார், அகாபாவின் வம்சத்தார்,

அக் பின் வம்சத்தார், ௪௬ ஆகாபின்

வம்சத்தார், சல்மாயின் வம்சத்தார்,ஆனானின்

வம்சத்தார், ௪௭ கித்ேத ன் வம்சத்தார்,

காகாரின் வம்சத்தார், ராயாகின் வம்சத்தார், ௪௮

ேரத் னின் வம்சத்தார், ெநேகாதாவின்

வம்சத்தார், காசாம ன் வம்சத்தார், ௪௯

ஊசாவின் வம்சத்தார், பாெசயாகின் வம்சத்தார்,

ேபசாயின் வம்சத்தார், ௫0 அஸ்னாவின்

வம்சத்தார், ெம ம ன்வம்சத்தார், ெந ம ன்

வம்சத்தார், ௫௧ பக் க்கின் வம்சத்தார்,

அ பாவின்வம்சத்தார்,அர் ரின்வம்சத்தார்,

௫௨ பஸ் தின் வம்சத்தார், ெமகிதாவின்

வம்சத்தார், அர்ஷாவின் வம்சத்தார், ௫௩

பர்ேகாசின்வம்சத்தார், சிெசராவின்வம்சத்தார்,

தாமாவின் வம்சத்தார், ௫௪ ெநத்சியாவின்

வம்சத்தார், அதிபாவின் வம்சத்தா ேம. ௫௫

சாெலாேமா ைடய ேவைலயாட்களின்

வம்சத்தாரானவர்கள்: ேசாதாயின் வம்சத்தார்,

ெசாெபேரத்தின் வம்சத்தார், ெப தாவின்

வம்சத்தார், ௫௬ யாலாகின் வம்சத்தார்,

தர்ேகானின்வம்சத்தார், கித்ேத ன்வம்சத்தார்,
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௫௭ ெசபத்தியாவின் வம்சத்தார், அத் ன்

வம்சத்தார், ெசபா ம ள்ள ெபாெகேரத்தின்

வம்சத்தார், ஆமயின் வம்சத்தா ேம. ௫௮

நித மய ம் சாெலாேமா ைடய

ேவைலயாட்களின் வம்சத்தார் எல்ேலா ம்

392 ேபர். ௫௯ ெதல்ெமலாகி ம், ெதல்

அர்சாவி ம், ேக பி ம், ஆேதானி ம்,

இம்ேமரி ம ந் வந் , தாங்கள் இஸ்ரேவலர்

என் தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்ைத ம்,

தங்கள் ர் கத்ைத ம் ெசால்ல யாமல்

இ ந்தவர்கள்: ௬0ெதலாயாவின்வம்சத்தார்,

ெதாபியாவின் வம்சத்தார், ெநேகாதாவின்

வம்சத்தார், ஆக 652 ேபர். ௬௧ஆசாரியர்களின்

மகன்களில் அபாயாவின் வம்சத்தார்,

ேகாசின் வம்சத்தார், ேலயாத்தியனான

பர்சிலாயியின் மகள்களில் ஒ த்திைய

தி மணம்ெசய் , அவர்கள் வம்சப்ெபயர்

இடப்பட்ட பர்சிலாயியின் வம்சத்தாேர. ௬௨

இவர்கள் தங்கள் வம்ச அட்டவைணையத்

ேத , அைதக் காணாமற்ேபாய், ஆசாரிய

ஊழயத்திற் விலக்கப்பட்டவர்கள்

என் எண்ணப்பட்டார்கள். ௬௩ ஊ ம்

ம் ம் என்பைவக ள்ள ஒ

ஆசாரியன் எ ம் ம்வைர, இவர்கள் மகா

பரி த்தமானதிேல சாப்பிடக் டாெதன்

திர்ஷாதா அவர்க க் ச் ெசான்னான். ௬௪

சைபயார் எல்ேலா ம் ஏகத்திற் 42,360

ேபராயி ந்தார்கள். ௬௫ அவர்கைளத்தவிர

7,337 ேபரான அவர்க ைடய
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ேவைலக்காரர்க ம் ேவைலக்காரிக ம், 200

பாடகர்க ம் பாடகிக ம் அவர்க க்

இ ந்தார்கள். ௬௬அவர்க ைடய திைரகள்

736 அவர்க ைடய ேகாேவ க ைதகள்

245, ௬௭ அவர்க ைடய ஒட்டகங்கள்

435 க ைதகள் 6,720, ௬௮ வம்சங்களின்

தைலவரில் சிலர் எ சேலம ள்ள

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் வந்தேபா ,

ேதவ ைடய ஆலயத்ைத அதன்

ஸ்தானத்திேல எ ப்பிக் ம்ப க் , அதற்கான

மன உற்சாகமாகக் காணிக்ைககைளக்

ெகா த்தார்கள். ௬௯ அவர்கள் தங்கள்

சக்திக் த்தக்கதாக தி ப்பணிப்

ெபாக்கிஷத்திற் 61,000, தங்கக்கா கைள ம்,

5,000, இராத்தல் ெவள்ளிைய ம், 100

ஆசாரிய ஆைடகைள ம் ெகா த்தார்கள்.

௭0 ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம்,

மக்களில் சில ம், பாடகர்க ம்,

வாசல்காவலாளர்க ம், நித மய ம்,

தங்கள்தங்கள் பட்டணங்களி ம், இஸ்ரேவலர்

எல்ேலா ம் தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களி ம்

ேயறனார்கள்.

௩

இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் பாபிேலானின்

சிைறயி ப்பி ந் தி ம்பி வந்

பட்டணங்களிேல ேயற , ஏழாம்

மாதமானேபா , மக்கள் ஒேரமன டன்

எ சேலம ேல னார்கள். ௨

அப்ெபா ேயாசதாக்கின் மகனாகிய

ெய வா ம், அவன் சேகாதரர்களாகிய
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ஆசாரியர்க ம், ெசயல்திேய ன்மகனாகிய

ெச பாேப ம்,அவ ைடயசேகாதரர்க ம்

எ ம்பி, ேதவ ைடய மனிதனாகிய

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தில்

எ தியி க்கிற ைறயில்

சர்வாங்கதகனங்கைளப் ப யி ம்ப க் ,

இஸ்ரேவ ைடய ேதவனின் ப டத்ைதக்

கட் னார்கள். ௩அவர்கள் அந்த ேதசத்தின்

மக்க க் பயந்ததால், ப டத்ைத

அதின் ஆதாரங்களின்ேமல் ஸ்தாபித் ,

அதின்ேமல்அவர்க ைடயெயேகாவா க்

காைல மாைல சர்வாங்க தகனப கைளச்

ெச த்தினார்கள். ௪எ தியி க்கிற ைறயில்

அவர்கள் டாரப்பண் ைகையஅ சரித் ,

நித்திய நியமத்தின் ைறயி ம் அன்றாடகக்

கணக் வரிைசயில் ஒவ்ெவா நாளி ம்

ப யிட்டார்கள். ௫ அதற் ப்பின்

அ தின ம், மாதப்பிறப் களி ம்,

ெயேகாவா ைடய அைனத் பரி த்த

பண் ைககளி ம் ெச த் ம்

சர்வாங்கதகனப ைய ம், ெயேகாவா க்

அவரவர் ெச த் ம் உற்சாகப ைய ம்

ெச த்தினார்கள். ௬ ஏழாம் மாதம் தல்

ேததியில் ெயேகாவா க் சர்வாங்க

தகனப கைளச்ெச த்தத் வங்கினார்கள்;

ஆனா ம் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

அஸ்திபாரம் இன் ம் ேபாடப்படவில்ைல. ௭

அப்ெபா ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய

ேகாேரஸ் தங்க க் ப் பிறப்பித்த
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உத்திரவின்ப ேயஅவர்கள் கல்தச்சர்க க் ம்

தச்ச க் ம் பணத்ைத ம், பேனானி ந்

ேக மரங்கைளக் மத்திய தைரக்

கடல்வழயாக ேயாப்பாவைர ெகாண் வரச்

ேதானியர்க க் ம் ரியர்க க் ம்

உணைவ ம் தண் ைர ம் எண்ெணைய ம்

ெகா த்தார்கள். ௮அவர்கள் எ சேலம ள்ள

ேதவ ைடய ஆலயத்திற் வந்த

இரண்டாம் வ டம் இரண்டாம் மாதத்திேல,

ெசயல்திேய ன் மகனாகிய ெச பாேப ம்,

ேயாசதாக்கின் மகனாகிய ெய வா ம்,

மற் ம் அவர்க ைடய சேகாதரர்களாகிய

ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம்,

சிைறயி ப்பி ந் எ சேல க்

வந்த அைனவ ம், ஆரம்பம்ெசய் ,

இ ப வய தல் அதற் ேமற்பட்ட

ேலவியர்கைளக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் ேவைலைய நடத் ம்ப

ைவத்தார்கள். ௯ அப்ப ேய ேதவ ைடய

ஆலயத்தின் ேவைலையச் ெசய்கிறவர்கைள

நடத் வதற்காக ெய வா ம் அவ ைடய

மகன்க ம், சேகாதரர்க ம், கத்ம ேய ம்

அவ ைடய மகன்க ம், தாவின்

மகன்க ம், எனாதாதின் மகன்க ம்,

அவர்க ைடய சேகாதரர்களாகிய

ேலவியர்க ம் ஒ மனப்பட் நின்றார்கள்.

௧0 சிற்ப ஆசாரிகள் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் அஸ்திபாரம் ேபா கிறேபா ,

இஸ்ரேவல் ராஜாவாகிய தா ைடய
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கட்டைளயின்ப ேய, ெயேகாவாைவ

திப்பதற் , ஆைடகைள அணிந் ,

ரிைககைள ஊ கிற ஆசாரியர்கைள ம்,

தாளங்கைளத் தட் கிறஆசாபின் மகனாகிய

ேலவியர்கைள ம் நி த்தினார்கள். ௧௧

ெயேகாவா நல்லவர், இஸ்ரேவ ன்ேமல்

அவ ைடய கி ைப என் ள்ள

என் அவைரப் கழ்ந் திக் ம்ேபா ,

மாறமாற ப் பா னார்கள்; ெயேகாவாைவ

திக் ம்ேபா , மக்கள் எல்ேலா ம்

ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின்அஸ்திபாரம்

ேபாடப்ப வதினால் மகா ெகம் ரமாக

ஆர்ப்பரித்தார்கள். ௧௨ ந்தினஆலயத்ைதப்

பார்த்தி ந்த திர்வயதானஆசாரியர்களி ம்,

ேலவியர்களி ம், பிதாக்கள் வம்சங்களின்

தைலவர்களி ம் அேநகர் இந்தஆலயத்திற் த்

தங்கள் கண்க க் ன்பாக அஸ்திபாரம்

ேபாடப்ப கிறைதக் கண்டேபா , மகா

சத்தம ட் அ தார்கள்; ேவேறஅேநகம்ேபேரா

ெகம் ர சந்ேதாஷமாகஆர்ப்பரித்தார்கள். ௧௩

மக்கள் மகா ெகம் ரமாகஆர்ப்பரிக்கிறதினால்

அவர்க ைடய சத்தம் ெவ ரம்

ேகட்கப்பட்ட ; ஆனா ம் சந்ேதாஷ

ஆரவாரத்தின் சத்தம் இன்னெதன் ம்,

மக்க ைடய அ ைகயின் சத்தம்

இன்னெதன் ம் ப த்தறய யாதி ந்த .

௪

சிைறயி ப்பி ந் வந்த மக்கள்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஆலயத்ைதக் கட் கிறார்கள் என்
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தா க் ம் ெபன்ய க் ம் இ ந்த

விேராதிகள் ேகள்விப்பட்டேபா , ௨அவர்கள்

ெச பாேப டத்திற் ம் தைலவர்களான

பிதாக்களிடத்திற் ம் வந் : உங்க டன்

நாங்க ம் கட் ேவாம்; உங்கைளப்ேபால

நாங்க ம் உங்கள் ேதவைன நா ேவாம்;

இந்த இடத்திற் எங்கைள வரச் ெசய்த

அ ரியாவின் ராஜாவாகிய எசரத்ேதான்

நாட்கள் தற்ெகாண் அவ க்

நாங்க ம் ப யிட் வ கிேறாம் என்

அவர்களிடம் ெசான்னார்கள். ௩ அதற்

ெச பாேப ம், ெய வா ம், இஸ்ரேவ ல்

உள்ள மற்ற தைலவர்களான பிதாக்க ம்

அவர்கைள ேநாக்கி: எங்கள் ேதவ க்

ஆலயத்ைதக் கட் கிறதற் உங்க க் ம்

எங்க க் ம் சம்பந்தம ல்ைல;ெபர்சியாவின்

ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் ராஜா எங்க க் க்

கட்டைளயிட்டப . நாங்கேள இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் அைதக்

கட் ேவாம் என்றார்கள். ௪ அதனால்

அந்த ேதசத் மக்கள் தா மக்களின்

ைககைளத் தளரச்ெசய் , கட்டாம க்க

அவர்கைள வ த்தப்ப த்தி, ௫

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய ேகாேரசின்

கால வ ம், தரி என் ம் ெபர்சியா

ராஜா அரசாண்ட காலம்வைர, அவர்கள்

ேயாசைனையப் ெபாய்யாக்க அவர்க க்

விேராதமாக ஆேலாசைனக்காரர்க க்

லஞ்சம் ெகா த்தார்கள். ௬ அகாஸ்ேவ
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அரசா கிறேபா ,அவ ைடயஅரசாட்சியின்

ஆரம்பத்திேல, தாவி ம் எ சேலம ம்

யி க்கிறவர்க க் விேராதமாகக் ற்ற

ம ைவஎ தினார்கள். ௭அர்தசஷ்டாவின்

நாட்களி ம், பிஸ்லா ம், ம த்திேரதாத் ம்,

தாெபேய ம், மற் ள்ள அவர்கேளா

உள்ளவர்க ம், ெபர்சியா ராஜாவான

அர்தசஷ்டா க் ஒ ம எ தினார்கள்;

அந்த ம ரிய எ த்தி ம் ரிய ெமாழயி ம்

எ தப்பட் ந்த . ௮ ஆேலாசைனத்

தைலவனாகிய ெர ம் பதிவாளனாகிய

சிம்சாயி ம் எ சேல க் விேராதமாக

அர்தசஷ்டா என் ம் ராஜா க் எ தின

ம விேல ைகெயாப்பம் ேபாட்டவர்கள்

யாெரன்றால்: ௯ஆேலாசைனத் தைலவனாகிய

ெர ம், பதிவாளனாகிய சிம்சாயி ம்,

மற் ம் அவர்கைளச் சார்ந்த னாவியர்கள்,

அபற்சாத்தியர்கள், தர்ேப யர்கள்,

அப்பார்சியர்கள், அற்ேகவியர்கள்,

பாபிேலானியர்கள், ஷங்கியர்கள்,

ெதகாவியர்கள், ஏலாமயரானவர்க ம்,

௧0 ெபரியவ ம் ேபர்ெபற்றவ மான

அஸ்னாப்பார், அந்த இடங்களி ந்

அைழத் க்ெகாண் வந் சமாரியாவின்

பட்டணத்திேல ேயறச் ெசய்த மற்ற மக்க ம்,

நதிக் இந்தப் றத்தில் இ க்கிற மற்ற

மக்க ேம. ௧௧ அவர்கள் அர்தசஷ்டா

என் ம் ராஜா க் அ ப்பின ம வின்

நகலாவ : நதிக் இந்தப் றத்தில்
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இ க்கிற உம அ யார் தலானவர்கள்

அறவிக்கிற என்னெவன்றால். ௧௨

உம்மடத்தி ந் எங்களிடத்திற் வந்த

தர்கள் எ சேலம ேல , கலக ம்

ெபால்லாப் மான அந்தப் பட்டணத்திற்

அஸ்திபாரங்கைள இைணத் , அதின்

மதில்கைளஎ ப்பிக்கட் கிறார்கள்என்ப

ராஜா க் த் ெதரிந்தி ப்பதாக. ௧௩இப்ேபா ம்

இந்தப் பட்டணம்கட்டப்பட் , மதில்கள் கட்

க்கப்பட்டால், அவர்கள் எந்தெவா

வரிைய ம் ெகா க்கமாட்டார்கள்;அதனால்

ராஜாக்களின் வ மானத்திற் நஷ்டம் வ ம்

என் ராஜா க் த் ெதரிந்தி ப்பதாக. ௧௪

இப்ேபா ம், நாங்கள் அரண்மைன உப்ைப

சாப்பி வதால், ராஜா க் க் ைற

வ வைதப் பார்க்கிற எங்க க் யாத

காரியம்;ஆைகயால் நாங்கள் இைதஅ ப்பி,

ராஜா க் த் ெதரியப்ப த் கிேறாம். ௧௫

உம் ைடயபிதாக்களின் நடப த்தகங்களில்

ேசாதித் ப்பார்க்கக் கட்டைளயிடேவண் ம்;

அப்ெபா இந்தப் பட்டணம் கலக ம்,

ராஜாக்க க் ம் ேதசத்திற் ம் நஷ்ட ம்

உண்டாக் கிற பட்டணம் என் ம்,

ர்வகால தல் கலகம் உள்ளதாயி ந்ததால்

இந்தப் பட்டணம் அழ க்கப்பட்ட

என் ம், அந்த நடப த்ததகங்களில்

கண்டறயலாம். ௧௬ ஆைகயால் இந்தப்

பட்டணம் கட்டப்பட் , இதன் மதில்கள் கட்

க்கப்பட்டால், நதிக் இந்தப் றத்திேல
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உமக் ஒன் ம்இல்லாமல்ேபா ம்என்பைத

ராஜா க் ெதரியப்ப த் கிேறாம் என்

எ தி அ ப்பினார்கள். ௧௭ அப்ெபா

ராஜா ஆேலாசைனத் தைலவனாகிய

ெர க் ம், பதிவாளனாகிய சிம்சாயிக் ம்,

சமாரியாவில் யி க்கிற அவர்கைளச்

சார்ந்தவர்க க் ம், நதிக் ம றத்தில்

இ க்கிற மற்றவர்க க் ம் எ திய ப்பின

ம ெமாழயாவ : உங்க க் சமாதானம்,

௧௮ ங்கள் அ ப்பின ம நம

ச கத்தில் ெதளிவாக வாசிக்கப்பட்ட . ௧௯

நம் ைடய கட்டைளயினால் ேசாதித் ப்

பார்க் ம்ேபா , அந்தப் பட்டணம்

ர்வகால தல் ராஜாக்க க் விேராதமாக

எ ம்பின என் ம், அதிேல கலக ம்

ராஜ ேராக ம் காணப்பட்ட என் ம், ௨0

எ சேலம ல் வல்லைம ள்ள ராஜாக்கள்

இ ந்தார்கள் என் ம், அவர்கள் நதிக்

ம றத்தில் இ க்கிற சகல ேதசங்கைள ம்

ஆண் வந்தார்கள் என் ம், அைனத்

வரி ம் அவர்க க் ச் ெச த்தப்பட்ட

என் ம் ெதரியவ கிற . ௨௧இப்ெபா ம்

நம்மடத்தி ந் ம உத்திர வ ம்வைர

அந்த மனிதர்கள் அந்தப் பட்டணத்ைதக்

கட்டாமல் நி த்திவிடக் கட்டைளயி ங்கள்.

௨௨இதிேல ங்கள் தவறாதப எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள்; ராஜாக்க க் நஷ்ட ம்

ேசத ம் ஏன் வரேவண் ம் என்

எ தி அ ப்பினான். ௨௩ ராஜாவாகிய
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அர்தசஷ்டா ைடய கட்டைளயின் நகல்

ெர க் ம், பதிவாளனாகிய சிம்சாயிக் ம்,

அவர்கைளச் சார்ந்தவர்க க் ன்பாக

வாசிக்கப்பட்டேபா , அவர்கள் விைரவாக

எ சேலம க்கிற தரிடத்திற் ப்ேபாய்,

நிர்பந்தம் ெசய் ம் வ க்கட்டாயமாக ம்

அவர்கைள ேவைலெசய்யவிடாமல்

நி த்திப்ேபாட்டார்கள். ௨௪ அப்ெபா

எ சேலம ள்ள ேதவ ைடயஆலயத்தின்

ேவைல தைடபட் , ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய

தரி அரசாட்சி ெசய்த இரண்டாம் வ டம்வைர

நி த்தப்பட் ந்த .

௫

அப்ெபா ஆகாய் ர்க்கதரிசி ம்,

இத்ேதாவின் மகனாகிய சகரியா

என் ம் ர்க்கதரிசி ம், தாவி ம்

எ சேலம ள்ள த க் இஸ்ரேவ ைடய

ேதவனின் நாமத்திேல ர்க்கதரிசனம்

ெசான்னார்கள். ௨ அப்ெபா

ெசயல்திேய ன் மகனாகிய ெச பாேப ம்

ேயாசதாக்கின் மகனாகிய ெய வா ம்

எ ம்பி, எ சேலம ள்ள ேதவ ைடய

ஆலயத்ைதக் கட்டத்ெதாடங்கினார்கள்;

அவர்க க் ைதரியம் ெசால்ல ேதவ ைடய

ர்க்கதரிசிக ம் இ ந்தார்கள். ௩

அக்காலத்திேல நதிக் இந்தப் றத்தில்

இ க்கிற நா க க் அதிபதியாகிய தத்னாய்

என்பவ ம், ேசத்தார் ெபாஸ்னா ம்,

அவர்கள் ட்டாளிகள் அவர்களிடத்திற்

வந் , இந்த ஆலயத்ைதக் கட்ட ம், இந்த
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மதிைல எ ப்பிக்க ம் உங்க க் க்

கட்டைளயிட்டவன்யார் என் அவர்கைளக்

ேகட்டார்கள். ௪ அப்ெபா அதற் ஏற்ற

பதிைல ம், இந்த மாளிைகையக் கட் கிற

மனிதர்களின் ெபயர்கைள ம்அவர்க க் ச்

ெசான்ேனாம். ௫ ஆனா ம் இந்தச் ெசய்தி

தரி வினிடத்திற் ப் ேபாய் எட் கிறவைரக் ம்

இவர்கள் த ைடய ப்பரின் ேவைலையத்

தைடெசய்யாதப ,அவர்க ைடயேதவனின்

கண் அவர்கள்ேமல் ைவக்கப்பட் ந்த ;

அப்ெபா இைதக் ற த் அவர்கள்

ெசான்ன ம ெமாழையக் க தத்தில்

எ திய ப்பினார்கள். ௬ நதிக்

இந்தப் றத்தி க்கிற தத்னாய் என் ம்

ேதசாதிபதி ம், ேசத்தார் ெபாஸ்னா ம், நதிக்

இப் றத்தி க்கிற அப்பற்சாகியரான

அவ டன் இ ந்தவர்க ம், ராஜாவாகிய

தரி விற் எ திய ப்பின க தத்தின்

நகலாவ : ௭ ராஜாவாகிய தரி விற்

சமாதான ம் உண்டாவதாக.

௮ நாங்கள் த நாட் ள்ள மகா

ேதவ ைடய ஆலயத்திற் ப் ேபாேனாம்;

அ ெப ங்கற்களால் கட்டப்ப கிற ;

மதில்களின்ேமல் ண்ட மரங்கள்

ைவக்கப்பட் , அந்த ேவைலஒ ங்காக நடந் ,

அவர்க க் க் ைக வ கிறெதன்ப

ராஜா க் த் ெதரிந்தி ப்பதாக. ௯

அப்ெபா நாங்கள் அவர்கள் ப்பர்கைள

ேநாக்கி: இந்த ஆலயத்ைதக் கட்ட ம், இந்த
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மதிைல எ ப்பிக்க ம் உங்க க் க்

கட்டைளயிட்ட யார் என் ேகட்ேடாம். ௧0

இ மல்லாமல், அவர்க க் ள்ேள

தைலவர்களானமனிதர்கள் யார் என் உமக்

எ தி ெதரியப்ப த்த, அவர்க ைடய

ெபயர்கள் என்னெவன் ம் ேகட்ேடாம். ௧௧

அவர்கள் எங்க க் ம ெமாழயாக: நாங்கள்

பரேலாகத்திற் ம் ேலாகத்திற் ம் ேதவனாக

இ க்கிறவைரப் பின்பற் கிறவர்களாக

இ ந் , இஸ்ரேவ ன் ெபரிய ராஜா

ஒ வன் அேநக வ டங்க க் ன்ேன

கட் த்த இந்த ஆலயத்ைத

நாங்கள் ம ப ம் கட் கிேறாம். ௧௨

எங்கள் ற்பிதாக்கள் பரேலாகத்தின்

ேதவைனக் ேகாபப்ப த்தியதால், அவர்

இவர்கைளப் பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சார் என் ம் கல்ேதயன்ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார்;அவன்இந்தஆலயத்ைத

இ த் , ஜனத்ைதப் பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபானான். ௧௩ ஆனா ம்

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேகாேரசின்

தலாம் வ டத்திேல ேகாேரஸ் ராஜா

ேதவ ைடயஇந்தஆலயத்ைதக் கட் வதற்

கட்டைளயிட்டார். ௧௪ ேந காத்ேநச்சார்

எ சேலம் ேதவாலயத்தி ந் எ த் ,

பாபிேலான் ேகாவி ல் ெகாண் ேபாய்

ைவத்தி ந்த ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

ெபான், ெவள்ளித் தட் ட் கைள ம்

ராஜாவாகிய ேகாேரஸ் பாபிேலான்



எஸ்றா 1961

ேகாவி ந் எ த் . அவர் ேதசத்

ஆ னராக ஏற்ப த்திய ெசஸ்பாத்சாெரன் ம்

ெபய ள்ளவனிடத்தில் அைவகைள

ஒப்பைடத் , ௧௫அவைனேநாக்கி: இந்தத்

தட் ட் கைள எ த் , எ சேலம ல்

இ க் ம் ேதவாலயத்திற் க் ெகாண் ேபா;

ேதவ ைடய ஆலயம் அதின் இடத்திேல

கட்டப்படேவண் ம் என்றார். ௧௬அப்ெபா

அந்த ெசஸ்பாத்சார் வந் , எ சேலம ள்ள

ேதவ ைடயஆலயத்தின்அஸ்திபாரத்ைதப்

ேபாட்டான்; அந்தநாள் தல் இ வைரக் ம்

அ கட்டப்பட் வ கிற ; அ இன் ம்

நிைறவைடயவில்ைல என்றார்கள். ௧௭

இப்ெபா ம் ராஜா க் சித்தமாயி ந்தால்,

எ சேலம ள்ள ேதவ ைடய

ஆலயத்ைதக் கட்ட, ராஜாவாகிய ேகாேரஸ்

கட்டைளயிட்ட ண்ேடாஎன் பாபிேலானில்

இ க்கிற ராஜாவின் கஜானாவிேலஆராய்ந்

பார்க்க ம், இந்த விஷயத்தில் ராஜாவி ைடய

வி ப்பம் என்னெவன் எங்க க்

எ திய ப்ப ம், கட்டைளயிட ம்ேவண் ம்

என் எ திய ப்பினார்கள்.

௬

அப்ெபா ராஜாவாகிய தரி

இட்ட கட்டைளயின்ப ேய பாபிேலான்

கஜானாவி ள்ள பத்திர அைறைய

ேசாதித்தார்கள். ௨ ேமதிய நாட் க்கிற

அக்ேமதா பட்டணத்தின் அரண்மைனயிேல

ஒ ள் கிைடத்த ; அதிேல எ தியி ந்த

விபரமாவ : ௩ ராஜாவாகிய ேகாேரசின்
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தலாம் வ டத்தில், ேகாேரஸ் ராஜா

எ சேலம ந்த ேதவாலயத்ைதக் ற த்

இட்ட கட்டைள என்னெவன்றால்:

ேதவாலயமான ப ெச த்திவந்த

இடத்திேல கட்டேவண் ம்; அதின்

அஸ்திபாரங்கள் பலமாயி க்கேவண் ம்;

அ அ ப ழ உயர ம், அ ப ழ

அகல மாக இ க்கேவண் ம். ௪ அ

ன் வரிைச ெப ங்கற்களா ம்,

ஒ மா வரிைச ண்டகற்களாக

கட்டேவண் ம்; அதற்காக ஆ ம் ெசல

ராஜாவின் அரண்மைனயி ந்

ெகா க்கப்படேவண் ம். ௫ அன்ற ம்

ேந காத்ேநச்சார் எ சேலம ன்

ஆலயத்தி ந் எ த் , பாபிேலா க் க்

ெகாண் வந்த ேதவ ைடயஆலயத்திற் ரிய

ெபான் ெவள்ளிப் ெபா ட்கள்

எ சேலம ள்ள ேதவாலயமாகிய

தங்க ைடய இடத்திற் ப் ேபாய்ேச வதற் த்

தி ம்பக் ெகா க்கேவண் ம்;

அைவகைள ேதவ ைடய ஆலயத்திற் க்

ெகாண் ேபாங்கள் என் எ தப்பட் ந்த .

௬ அப்ெபா தரி ராஜா

எ திய ப்பினதாவ :இப்ெபா ம், நதிக்

ம றத்தி க்கிறஆ னராகியதத்னா ம்

ேசத்தார் ெபாஸ்னா மாகிய ங்க ம், நதிக்

ம றத்தி க்கிற அதிகாரிகளான

உங்க ைடய ட்டாளிகளானஅைனவ ம்

அந்த இடத்ைதவிட் விலகியி ங்கள். ௭
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ேதவ ைடய ஆலயத்தின் ேவைலைய

அவர்கள் ெசய்யட் ம், த ைடயஅதிபதி ம்,

ப்பர்க ம், ேதவ ைடயஆலயத்ைதஅதின்

இடத்திேல கட் வார்களாக. ௮ ேதவ ைடய

ஆலயத்ைத த ப்பர்கள் கட் ம் விஷயத்தில்

ங்கள் அவர்க க் ெசய்யத்தக்கதாக,

நம்மால் உண்டான கட்டைள என்னெவன்றால்,

அந்த மனிதர்க க் த் தைட ஏற்படாம க்க,

நதிக் ம றத்தில் வாங்கப்ப ம் வரிைய

ராஜாவின் பணத்திேல அவர்க க் த்

தாமதம ல்லாமல் ஆ ம் ெசலைவக்

ெகா க்கேவண் ம். ௯ பரேலாகத்தின்

ேதவ க் சர்வாங்க தகனப கைள

ெச த்தத் ேதைவயான இளங்காைளகள்,

ஆட் க்கடாக்கள்,ஆட் க் ட் கள், ேகா ைம,

உப் , திராட்ைசரசம், எண்ெணய்ஆகியைவ

அ தினம் அவர்கள் ேகட்கிற விதத்தில்

ைறயில்லாமல் ெகா க்கேவண் ம்.

௧0 எ சேலம ல் இ க்கிற ஆசாரியர்கள்

பரேலாகத்தின் ேதவ க் கந்த

வாசைனயான ப கைளச் ெச த்தி,

ராஜா க் ம் அவ ைடய மகன்க க் ம்

ண்ட ஆ டன் வாழ ேவண் தல் ெசய்ய

இப்ப ச் ெசய்யேவண் ம். ௧௧பின் ம் நம்மால்

பிறக் ம் கட்டைள என்னெவன்றால்:

எந்த மனிதனாவ இந்தக் கட்டைளைய

மாற்றனால்,அவ ைடய ட் ந் ஒ

ண்ட கல் பி ங்கி நாட்டப்பட் , அவன்அதில்

க்கிப்ேபாடப்பட ம், அதினால்அவ ைடய
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ப்ைபேமடாவதாக. ௧௨ஆைகயால் இைத

மாற்ற ம், எ சேலம ள்ள ேதவ ைடய

ஆலயத்ைதக் ெக க்க ம், தங்கள் ைகைய

ட்டப்ேபாகிற சகல ராஜாக்கைள ம்,

அைனத் மக்கைள ம் தம் ைடய

நாமத்ைத அங்ேக விளங்கச் ெசய்த ேதவன்

அழ ப்பாராக; தரி வாகிய நாம் இந்தக்

கட்டைளையக் ெகா த்ேதாம்; இதன்ப

ஜாக்கிரைதயாக ெசய்யேவண் ம் என்

எ திய ப்பினான். ௧௩அப்ெபா நதிக்

இந்தப் றத்தி க்கிற ஆ னராகிய

தத்னா ம், ேசத்தார் ெபாஸ்னா ம், அவர்களின்

ட்டாளிக ம், தரி ராஜா கட்டைளயிட்ட

பிரகாரம் ஜாக்கிரைதயாக ெசய்தார்கள்.

௧௪ அப்ப ேய தரின் ப்பர்கள்

கட் னார்கள்; ர்க்கதரிசியாகிய ஆகா ம்

இத்ேதாவின் மகனாகிய சகரியா ம்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் வந்தப யினால்

அவர்க ைடய காரியம் ைக வந்த ;

அவர்கள் இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய

கட்டைளயின்ப ம், ேகாேரஸ், தரி ,

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா

என்பவர்க ைடய கட்டைளயின்ப ம்

அைதக் கட் த்தார்கள். ௧௫ ராஜாவாகிய

தரி அரசா கிற ஆறாம் வ டம் ஆதார்

என் ம் மாதத்தின் ன்றாம் ேததியிேல

அந்த ஆலயம் கட் க்கப்பட்ட . ௧௬

அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்க ம்,

ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம்,
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சிைறயி ப்பி ந் வந்த மற்றவர்க ம்,

ேதவ ைடய ஆலயப் பிரதிஷ்ைடைய

சந்ேதாஷமாகக் ெகாண்டா னார்கள்.

௧௭ ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

பிரதிஷ்ைடக்காக காைளகைள ம்,

இ ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

நா ஆட் க் ட் கைள ம்,

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்க ைடய

இலக்கத்தின்ப ேய, இஸ்ரேவல்அைனத்தின்

பாவநிவாரணப க்காகப் பன்னிரண்

ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம் ப யிட் , ௧௮

ேமாேசயின் த்தகத்தில் எ தியி க்கிறப ேய,

அவர்கள் எ சேலம ள்ள

ேதவ ைடய ஆராதைனக்ெகன்

ஆசாரியர்கைள அவர்க ைடய

பிரி களின்ப ம், ேலவியர்கைளஅவர்கள்

ைறவரிைசகளின்ப ம் நி த்தினார்கள்.

௧௯சிைறயி ப்பி ந் வந்தவர்கள் தலாம்

மாதம் பதினான்காம் ேததியிேலபஸ்காைவ ம்

ஆசரித்தார்கள். ௨0 ஆசாரியர்க ம்

ேலவியர்க ம் ஒ மனப்பட் த்

தங்கைள த்தம் ெசய் ெகாண்டதால்,

எல்ேலா ம் த்தமாயி ந் ,

சிைறயி ப்பி ந் வந்தவர்கள்

எல்ேலா க்காக ம், ஆசாரியர்களான

தங்க ைடய சேகாதரர்க க்காக ம்,

தங்க க்காக ம் பஸ்காவின்

ஆட் க் ட் கைள அ த்தார்கள். ௨௧

அப்ப ேய சிைறயி ப்பி ந் தி ம்பிவந்த
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இஸ்ரேவல் மக்க ம், இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ நா ம்ப ,

ேலாக ஜாதிகளின் அ த்தத்ைதவிட் ,

அவர்களண்ைடயிேல ேசர்ந்த அைனவ ம்

அைதச் சாப்பிட் , ௨௨ ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகைய ஏ நாட்களாக

சந்ேதாஷத் டேனஆசரித்தார்கள்; ெயேகாவா

அவர்கைளமகிழ்ச்சியாக்கி, அவர்க ைடய

ைககைள இஸ்ரேவ ன் ேதவன் என் ம்

ேதவ ைடய ஆலயத்தின் ேவைலயிேல

பலப்ப த்தத்தக்கதாக அ ரிய ைடய

ராஜாவின் இ தயத்ைத அவர்களிடம்

சார்ந்தி க்கப்பண்ணினார்.

௭

இந்தக் காரியங்க க் ப்பின் ,

ெசராயாவின் மகனாகிய எஸ்றா, ெபர்சியாவின்

ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா அரசா கிற

காலத்திேல பாபிேலானி ந் வந்தான்;

இந்தச் ெசராயா அசரியாவின் மகன், இவன்

இல்க்கியாவின் மகன், ௨ இவன் சல் ம ன்

மகன், இவன் சாேதாக்கின் மகன், இவன்

அகி பின் மகன், ௩ இவன் அமரியாவின்

மகன், இவன் அசரியாவின் மகன், இவன்

ெமராேயாதின் மகன், ௪இவன்ெசராகியாவின்

மகன், இவன் ஊசியின் மகன், இவன்

க்கியின் மகன், ௫ இவன் அபி வாவின்

மகன், இவன் பிெனகாசின் மகன், இவன்

எெலயாசாரின் மகன், இவன் பிரதான

ஆசாரியனான ஆேரானின் மகன். ௬ இந்த

எஸ்றாஇஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா
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அ ளிய ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்திேல

ேதறன ேவதபாரகனாக இ ந்தான்;

அவ ைடயேதவனாகியெயேகாவா ைடய

கரம் அவன்ேமல் இ ந்ததால், அவன்

ேகட்டைவகைளெயல்லாம் ராஜாஅவ க் க்

ெகா த்தான். ௭ அவ டன் இஸ்ரேவல்

மக்களி ம், ஆசாரியர்களி ம்,

ேலவியர்களி ம், பாடகர்களி ம், வாசல்

காவலாளர்களி ம், நித மயரி ம், சிலர்

அர்தசஷ்டா ராஜாவின் ஏழாம் வ டத்திேல

எ சேல க் ப் ேபானார்கள். ௮ ஐந்தாம்

மாதத்தில் அவன் எ சேல க் வந்தான்; அ

அந்த ராஜாவின் ஏழாவ வ டத்தின்

ஆட்சியாகஇ ந்த . ௯ தலாம் மாதம் தல்

ேததியிேல அவன் பாபிேலானி ந்

பயணமாகப் றப்பட் , ஐந்தாம் மாதம்

தல்ேததியிேல தன் ேதவ ைடய

தய ள்ள கரம் தன்ேம ந்ததால்

எ சேல க் வந்தான். ௧0ெயேகாவா ைடய

ேவதத்ைத ஆராய ம், அதன்ப ெசய்ய ம்,

இஸ்ரேவ ேல கட்டைளகைள ம்

திநியாயங்கைள ம்உபேதசிக்க ம், எஸ்றா

தன் இ தயத்ைதப் பக் வப்ப த்தியி ந்தான்.

௧௧ ெயேகாவா ைடய கற்பைனகளின்

வார்த்ைதகளி ம், அவர் இஸ்ரேவ க் க்

ெகா த்த கட்டைளகளி ம், ப த் த்

ேதறன ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா என் ம்

ஆசாரிய க் , ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா

ெகா த்த க தத்தின் நகலாவ : ௧௨
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ராஜாதிராஜாவாகியஅர்தசஷ்டா பரேலாகத்தின்

ேதவ ைடய நியாயப்பிரமாணத்ைதப்

ேபாதிக்கிற உத்தம ேவதபாரகனாகிய

எஸ்றா என் ம் ஆசாரிய க் ப் ரண

சமாதான ண்டாக வாழ்த்தி எ கிற

என்னெவன்றால்: ௧௩ நம் ைடய

ராஜ்ஜயத்தில் இ க்கிற இஸ்ரேவல் மக்களி ம்,

அதின் ஆசாரியர்களி ம், ேலவியர்களி ம்,

உன் டன் எ சேல க் ப் ேபாக

வி ப்பமாயி க்கிறஅைனவ ம் ேபாகலாம்

என் நம்மாேலஉத்திரவிடப்ப கிற . ௧௪

உன் ைகயி க்கிற உன் ேதவ ைடய

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப , தாைவ ம்

எ சேலைம ம் விசாரித் நடத்த ம்,

௧௫ ராஜா ம் அவ ைடய மந்திரிக ம்

எ சேலம ல் யி க்கிற இஸ்ரேவ ன்

ேதவ க் மனவி ப்பத் டன் ெகா த்த

ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம், ௧௬

பாபிேலான் ேதசெமங் ம் உனக் க் கிைடக் ம்

எல்லா ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்,

உன் ைடய மக்க ம் ஆசாரியர்க ம்

எ சேலம ள்ள தங்கள் ேதவ ைடய

ஆலயத்திற்ெகன் மனஉற்சாகமாகக்

ெகா க் ம் காணிக்ைககைள ம்

ெகாண் ேபாக ம், ராஜாவினா ம்

அவ ைடய ஏ மந்திரிகளா ம்

அ ப்பப்ப கிறாய். ௧௭ ஆைகயால்

அந்தப் பணத்தால் தாமதம ன்ற

காைளகைள ம், ஆட் க்கடாக்கைள ம்,
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ஆட் க் ட் கைள ம், அைவக க் ரிய

ேபாஜனப கைள ம், பானப கைள ம்

வாங்கி,அைவகைளஎ சேலம ள்ளஉங்கள்

ேதவ ைடய ஆலயத் ப டத்தின்ேமல்

ெச த் வாயாக. ௧௮ தியான

ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்ெகாண்

ெசய்யேவண் ய இன்னெதன் உனக் ம்

உன் சேகாதரர்க க் ம் நலமாகத்

ேதான் கிறப அைதஉங்கள் ேதவ ைடய

சித்தத்தின்ப ேய ெசய் ங்கள். ௧௯ உன்

ேதவ ைடயஆலயத்தின் ஆராதைனக்காக

உனக் க் ெகா க்கப்பட்ட ெபா ட்கைள ம்

எ சேலம ன் ேதவ ைடய சந்நிதியில்

ஒப் விக்கேவண் ம். ௨0 பின் ம் உன்

ேதவ ைடய ஆலயத்திற் அவசியமாகக்

ெகா க்கேவண் யி ப்பைத, ராஜாவின்

கஜானாவி ந் வாங்கிக் ெகா ப்பாயாக.

௨௧ நதிக் அப் றத்தி க்கிற அைனத்

ெபா ளாளர்க க் ம் அர்தசஷ்டா

என் ம் ராஜாவாகிய நாம் இ கிற

கட்டைள என்னெவன்றால், பரேலாகத்தின்

ேதவ ைடய நியாயப்பிரமாணத்ைதப்

ேபாதிக் ம் ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா

என் ம் ஆசாரியன், தாலந்

ெவள்ளி, கலம் ேகா ைம, கலம்

திராட்ைசரசம், கலம் எண்ெணய்வைர,

உங்களிடம் ேகட்கிற எல்லாவற்ைற ம், ௨௨

ேவண் ய உப்ைப ம், தாமதம ல்லாமல்

ெகா க்க ம், ௨௩ பரேலாகத்தின்
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ேதவ ைடய கற்பைனயின்ப ேய, எ

ேதைவயாயி க் ேமா அ ெவல்லாம்

பரேலாகத்தின் ேதவ ைடய ஆலயத்திற்

கவனமாக ெச த்தப்பட ம் ேவண் ம்;

ராஜா ம் அவ ைடய மகன்க ம் ஆ ம்

ேதசத்தின்ேமல் க ங்ேகாபம் ஏன்வரேவண் ம்.

௨௪பின் ம்ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம்,

பாடகர்க ம், வாசல் காவலாளர்க ம்,

நித மய ம், ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

பணிவிைடக்கார மான ஒ வன்ேம ம்

எந்தெவா வரிைய ம் மத்தக் டாெதன்

அவர்கைளக் ற த் உங்க க் த்

ெதரியப்ப த் கிேறாம். ௨௫ ேம ம் நதிக்

ம றத்தி ந் உன் ேதவ ைடய

நியாயப்பிரமாணங்கைளஅற ந்தஅைனத்

மக்கைள ம் நியாயம் விசாரிக்கத் த தி ள்ள

அறஞர்கைள ம், நியாயாதிபதிகைள ம்,

எஸ்றாவாகிய உன்னி ள்ள உன்

ேதவ ைடய ஞானத்தின்ப ேய

ஏற்ப த் வாயாக;அந்தப்பிரமாணங்கைள

அறயாதவர்க க் அைவகைளப்

ேபாதிக்க ம் ேவண் ம். ௨௬உன் ேதவ ைடய

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ேய ம்,

ராஜாவி ைடய

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ேய ம்

ெசய்யாதவெனவ ம் உடேன

மரணத் க்காகி ம், நா

கடத்தப்ப த க்காகி ம்,

அபராதத் க்காகி ம், காவ க்காகி ம்
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ர்க்கப்பட் த் தண் க்கப்படக்கடவன்என்

எ தியி ந்த . ௨௭ எ சேலம ள்ள

ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதஅலங்கரிக்க,

இப்ப ப்பட்ட ேயாசைனைய ராஜாவின்

இ தயத்தில்அ ளி, ராஜா க் ம்அவ ைடய

மந்திரிக க் ம் ராஜாவின் ைகக் ள்ளான

பலத்த எல்லா மகாப்பிர க்க க் ம் ன்பாக

எனக் தய கிைடக்கச் ெசய்த எங்கள்

பிதாக்களின் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

ஸ்ேதாத்திரம். ௨௮அப்ப ேயஎன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடயகரம் என்ேமல் இ ந்ததால்

நான் திடன்ெகாண் , இஸ்ரேவ ல் சில

தைலவர்கைள என் டன் வ ம்ப

ேசர்த் க்ெகாண்ேடன்.

௮

அர்தசஷ்டா ராஜா அரசா ம் காலத்தில்

பாபிேலானி ந் என் டன்வந்த தங்கள்

பிதாக்க ைடயவம்சங்களின் தைலவர்க ம்

அவர்கள் வம்ச அட்டவைணக மாவன:

௨ பிெனகாசின் மகன்களில் ெகர்ேசாம்,

இத்தாமாரின் மகன்களில் தானிேயல்,

தா தின் மகன்களில் அத் ஸ், ௩

பாேராஷன் மகன்களில் ஒ வனான

ெசக்கனியாவின் மகன்களில் சகரியா ம்,

அவ டன் வம்ச அட்டவைணயில்

எ தியி க்கிற 150 ஆண்மக்க ம், ௪

பாகாத்ேமாவாபின் மகன்களில் ெசரகியாவின்

மகனாகிய எ ேயானா ம், அவ டன்

200 ஆண்மக்க ம், ௫ ெசக்கனியாவின்

மகன்களில் யகசிேய ன்மக ம்,அவ டன்
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300ஆண்மக்க ம், ௬ஆ னின்மகன்களில்

ேயானத்தானின் மகனாகிய ஏேப ம்,

அவ டன் 50 ஆண்மக்க ம், ௭ ஏலாம ன்

மகன்களில் அத யாவின் மகனாகிய

எஷாயா ம், அவ டன் 70ஆண்மக்க ம், ௮

ெசபதியாவின் மகன்களில் மகாேவ ன்

மகனாகிய ெசபத்தியா ம், அவ டன் 80

ஆண்மக்க ம், ௯ ேயாவாபின் மகன்களில்

ெயகிேய ன் மகனாகிய ஒபதியா ம்,

அவ டன் 218 ஆண்மக்க ம், ௧0

ெசேலாம த்தின்மகன்களில்ெயாசிபியாவின்

மக ம், அவ டன் 160 ஆண்மக்க ம், ௧௧

ெபபாயின் மகன்களில் ெபபாயின் மகனாகிய

சகரியா ம், அவ டன் 28ஆண்மக்க ம், ௧௨

அக்காதின் மகன்களில் காத்தானின் மகனாகிய

ேயாகனா ம்,அவ டன் 110ஆண்மக்க ம்,

௧௩ அேதானிகாம ன் கைடசி த்திரரான

எ ப்ெபேலத், ஏெயல், ெசமாயா என் ம்

ெபயர்க ள்ளவர்க ம், அவர்க டன் 60

ஆண்மக்க ம், ௧௪ பிக்வாயின் மகன்களில்

ஊத்தா ம், ச ம், அவர்க டன் 70

ஆண்மக்க ேம. ௧௫ இவர்கைள நான்

அகாவா க் ஓ கிற நதிக் அ கில்

ட் க்ெகாண் ேபாேனன்; அங்ேக ன்

நாட்கள் தங்கியி ந்ேதாம்; நான் மக்கைள ம்

ஆசாரியர்கைள ம் பார்ைவயி ம்ேபா ,

ேலவியின் த்திரரில் ஒ வைர ம் அங்ேக

காணவில்ைல. ௧௬ஆைகயால் நான் எ ேயசர்,

அரிேயல், ெசமாயா, எல்நாத்தான், யாரிப்,
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எல்நாத்தான், நாத்தான், சகரியா, ெம ல்லாம்

என் ம் தைலவைர ம், ேயாயாரிப்,

எல்நாத்தான் என் ம் த்திமான்கைள ம்

அைழப்பித் , ௧௭ கசிப்பியா என் ம்

இடத்தி க்கிற தைலவனாகிய

இத்ேதாவிடத்திற் ச் ெசய்தி ெகாண் ேபாக

அவர்க க் க் கற்பித் , நம ேதவ ைடய

ஆலயத் ப் பணிவிைடக்காரர்கைள

எங்களிடத்திற் அைழத் வ ம்ப ,

அவர்கள் கசிப்பியா என் ம் இடத்தி க்கிற

தங்கள் சேகாதரனாகிய இத்ேதா க் ம்,

நித மயர்க க் ம் ெசால்லேவண் ய

வார்த்ைதகைளச் ெசால் க்ெகா த்ேதன். ௧௮

அவர்கள் எங்கள்ேமல் இ ந்த எங்கள்

ேதவ ைடய தைய ள்ள கரத்தின்ப ேய,

இஸ்ரேவ க் ப் பிறந்த ேலவியின்

மகனாகிய மேக யின் மகன்களில்

த்தி ள்ள மனிதனாகிய ெசெரபியா ம்

அவ ைடயமகன்க ம் சேகாதரர்க மான

பதிெனட் ப்ேபைர ம், ௧௯ ெமராரியரின்

மகன்களில் எஷாயா ம் அவ டன்

அஷபியா ம் அவ ைடய சேகாதரர்க ம்

அவர்கள் மகன்க மானஇ ப ேபைர ம், ௨0

தா ம் பிர க்க ம் ேலவியர்க க் ப்

பணிவிைடக்காரர்களாக ைவத்த

நித மயரில் 220 ேபைர ம், எங்களிடத்தில்

அைழத் க்ெகாண் வந்தார்கள்;

அவர்கள் எல்ேலா ைடய ெபயர்க ம்

ற க்கப்பட்டன. ௨௧ அப்ெபா நாங்கள்
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எங்கள் ேதவ க் ன்பாக எங்கைளத்

தாழ்த் கிறதற் ம், எங்க க்காக ம்

எங்கள் பிள்ைளக க்காக ம் எங்கள்

அைனத் ெபா ட்க க்காக ம்

ெசவ்ைவயான வழையத் ேத கிறதற் ம்,

நான் அங்ேக அந்த அகாவா நதிக்

அ கில் உபவாசத்ைத அறவித்ேதன். ௨௨

வழயிேல எதிரிைய விலக்கி, எங்க க் த்

ைணெசய் ம்ப , நான் ராஜாவினிடத்தில்

ேசவகைர ம் திைர ரர்கைள ம் ேகட்க

ெவட்கப்பட் ந்ேதன்; எங்கள் ேதவ ைடய

கரம் தம்ைமத் ேத கிற எல்ேலார்ேம ம்

அவர்க க் நன்ைமயாகஇ க்கிறெதன் ம்,

அவ ைடய வல்லைம ம் அவ ைடய

ேகாப ம் அவைரவிட் வில கிறவர்கள்

எல்ேலார்ேம ம் இ க்கிறெதன் ம், நாங்கள்

ராஜா க் ச் ெசால் யி ந்ேதாம். ௨௩

அப்ப ேயநாங்கள்உபவாசம்ெசய் , எங்கள்

ேதவனிடத்திேலஅைதத் ேத ேனாம்; எங்கள்

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ட ளினார். ௨௪

பின் நான் ஆசாரியர்களின் தைலவரிேல

பன்னிரண் ேபராகிய ெசெரபியாைவ ம்,

அஷபியாைவ ம், அவர்க ைடய

சேகாதரர்களிேல பத் ப்ேபைர ம்

பிரித்ெத த் , ௨௫ ராஜா ம், அவ ைடய

ஆேலாசைனக்காரர்க ம், அவ ைடய

பிர க்க ம், அங்ேகயி ந்த அைனத்

இஸ்ரேவல ம், எங்கள் ேதவ ைடய

ஆலயத் க்ெகன் எ த் க்ெகா த்த
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காணிக்ைகயாகிய ெவள்ளிைய ம்,

ெபான்ைன ம், ெபா ட்கைள ம்

அவர்களிடத்தில் எைடேபாட் க் ெகா த்ேதன்.

௨௬ அவர்கள் ைகயிேல நான் 650 தாலந்

ெவள்ளிைய ம், 100 தாலந் நிைறயான

ெவள்ளிப் ெபா ட்கைள ம், 100 தாலந்

ெபான்ைன ம், ௨௭ 1,000 தங்கக்கா

ெப மான 20 ெபாற்கிண்ணங்கைள ம்,

ெபான்ைனப்ேபால எண்ணப்பட்ட

பளபளப்பான இரண் நல்ல ெவண்கலப்

பாத்திரங்கைள ம் எைடேபாட் க்ெகா த் ,

௨௮ அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமானவர்கள்; இந்தப்

ெபா ட்க ம், உங்கள் பிதாக்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் மனஉற்சாகமாகச்

ெச த்தப்பட்ட இந்த ெவள்ளி ம், இந்தப்

ெபான் ம் பரி த்தமானைவகள். ௨௯

ங்கள் அைத எ சேலம க்கிற

ேதவ ைடய ஆலயத்தின் அைறகளில்

ஆசாரியர்கள் ேலவிய ைடயபிர க்க க் ம்,

இஸ்ரேவ ைடய வம்சத்தைலவர்க க் ம்

ன்பாக எைடேபாட் ஒப் விக் ம்வைர

விழ ப்பாயி ந் , அைதக்

காத் க்ெகாள் ங்கள் என்ேறன்.

௩0 அப்ப ேய அந்த ஆசாரியர்க ம்

ேலவியர்க ம், அந்த ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம் ெபா ட்கைள ம்

எ சேலம க்கிற எங்கள் ேதவ ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் ேபா ம்ப க் ,
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எைடேபாட் ெகாண்டார்கள். ௩௧

நாங்கள் எ சேல க் ப்ேபாக, தலாம்

மாதம் பன்னிரண்டாம் ேததியிேல,

அகாவா நதிையவிட் ப் பயணம்

றப்பட்ேடாம்; எங்கள் ேதவ ைடய கரம்

எங்கள்ேம ந் , வழயிேல எதிரியின்

ைகக் ம், பதிவி க்கிறவர்களின் ைகக் ம்

எங்கைளத் தப் வித்த . ௩௨ நாங்கள்

எ சேல க் வந் , அங்ேக ன் நாட்கள்

இ ந்தபின் , ௩௩ நான்காம் நாளிேல அந்த

ெவள்ளி ம் ெபான் ம் ெபா ட்க ம், எங்கள்

ேதவ ைடய ஆலயத்தில் ஆசாரியனாகிய

உரியாவின் மகன் ெமெரேமாத்தின் ைகயி ம்,

பிெனகாசின் மகன் எெலயாசாரின்ைகயி ம்,

எல்லாவற்ற ற் ம் இ ந்த நிைறயின்ப ேய ம்

எைடேபாட் , ஒப் விக்கப்பட்ட ;

ெய வாவின் மகன் ேயாசபாத் ம், பின் யின்

மகன் ெநாவதியா ம் என்கிற ேலவியர்க ம்

அவர்க டன் இ ந்தார்கள். ௩௪ அந்த

நிைறெயல்லாம் அக்காலத்தில் எ தப்பட்ட .

௩௫ சிைறப்பட் ண்டவர்கள் இஸ்ரேவ ன்

ேதவ க் ச் சர்வாங்க தகனப களாக

இஸ்ரேவல் அைனத்தினிம த்தம் 12

காைளகைள ம், 96ஆட் க்கடாக்கைள ம்,

77 ஆட் க் ட் கைள ம்,

பாவநிவாரணத் க்காகப் 12

ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம் ப யிட் ,

அைவெயல்லாம் ெயேகாவா க்

சர்வாங்கதகனப யாகச் ெச த்தினார்கள்.
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௩௬ பின் ராஜாவின் ஆைணகைள

நதிக் இப் றத்தி க்கிற ராஜாவின்

ேதசாதிபதிக க் ம் அதிகாரிக க் ம்

ஒப் வித்தார்கள்; அப்ெபா அவர்கள்

மக்க க் ம் ேதவ ைடய ஆலயத்திற் ம்

உதவியாக இ ந்தார்கள்.

௯

இைவகள் ெசய் ந்தபின் ,

பிர க்கள் என்னிடம் வந் : இஸ்ரேவல்

மக்க ம், ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம்

ஆகிய இவர்கள், கானானியர்கள்,

ஏத்தியர்கள், ெபரிசியர்கள், எ சியர்கள்,

அம்ேமானியர்கள், ேமாவாபியர்கள்,

எகிப்தியர்கள், அம்ேமாரியர்கள் என் ம்

இந்த ேதசங்களின் மக்க க் ம்,

அவர்க ைடய அ வ ப் க க் ம்

விலகியி க்கவில்ைல. ௨ எப்ப ெயன்றால்,

அவர்க ைடய மகள்களிேல தங்க க் ம்

தங்கள் மகன்க க் ம் ெபண்கைளத்

தி மணம்ெசய் ெகாண்டார்கள்; இப்ப ேய

பரி த்த வம்சம்ேதசங்களின் மக்கேளாேட

கலந் விட்ட ; பிர க்களின் ைக ம்,

அதிகாரிகளின் ைக ம், இந்தக் ற்றத்தில்

ந்தினதாயி க்கிற என்றார்கள். ௩இந்தக்

காரியத்ைத நான் ேகட்டெபா , என்

ஆைடைய ம் என் சால்ைவைய ம் நான்

கிழ த் , என் தைலயி ம் என் தா யி ள்ள

ையப் பி ங்கித் திைகத்தவனாக

உட்கார்ந்தி ந்ேதன். ௪ அப்ெபா

சிைறயி ப்பி ந் வந்தவர்க ைடய



எஸ்றா 1978

ற்றத்தின் காரணமாக இஸ்ரேவ ைடய

ேதவனின் வார்த்ைதக க் ந ங் கிற

அைனவ ம் என் டன் க்ெகாண்டார்கள்;

நாேனா மாைல ப ெச த்தப்ப ம்வைர

திைகத்தவனாக உட்கார்ந் ெகாண் ந்ேதன்.

௫மாைலப ெச த்தப்ப ம் ேநரத்திேல நான்

க்கத்ேதாேட எ ந் , கிழ த் க்ெகாண்ட

ஆைடேயா ம் சால்ைவேயா ம்

ழங்காற்ப யிட் , என் ைககைள என்

ேதவனாகியெயேகாவா க் ேநராகவிரித் :

௬ என் ேதவேன, நான் என் கத்ைத என்

ேதவனாகிய உமக் ன்பாக ஏெற க்க

ெவட்கப்பட் க் கலங் கிேறன்; எங்கள்

அக்கிரமங்கள் எங்கள் தைலக் ேமலாகப்

ெப கின ; எங்கள் ற்றம் வானம்வைர

உயர்ந் ேபான . ௭ எங்கள் பிதாக்களின்

நாட்கள் தல் இந்நாள்வைர நாங்கள் ெபரிய

ற்றத்திற் உள்ளாயி க்கிேறாம்; எங்கள்

அக்கிரமங்களினாேல நாங்க ம், எங்கள்

ராஜாக்க ம், எங்கள் ஆசாரியர்க ம்,

இந்நாளி க்கிற ேபால, அந்நியேதச

ராஜாக்களின் ைகயிேல, பட்டயத்திற் ம்,

சிைறயி ப் க் ம், ெகாள்ைளக் ம்,

ெவட்கத்திற் ம் ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ேடாம்.

௮ இப்ெபா ம் எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா எங்களிேல தப்பின சிலைர

தியாக ைவக்க ம், தம் ைடய பரி த்த

ஸ்தலத்தில் எங்க க் ஒ இடத்ைதக்

ெகா க்க ம், இப்ப ேய எங்கள் ேதவன்



எஸ்றா 1979

எங்கள்கண்கைளப்பிரகாசமைடயச்ெசய் ,

எங்கள் அ ைமத்தனத்திேல எங்க க் க்

ெகாஞ்சம் உயிர் ெகா க்க ம், அவராேல

ெகாஞ்சேநரமாவ கி ைப கிைடத்த .

௯ நாங்கள் அ ைமகளாயி ந்ேதாம்;

ஆனா ம் எங்கள் அ ைமத்தனத்திேல

எங்கள் ேதவன் எங்கைளக் ைகவிடாமல்,

எங்க க் உயிர்ெகா க்க ம்; நாங்கள்

எங்கள் ேதவ ைடயஆலயத்ைதத் தி ம்பக்

கட் , ப தைடந்த அைதப் ப்பிக்க ம்

எங்க க் தாவி ம் எ சேலம ம்

ஒ ேவ ையக் கட்டைளயி ம்ப க் ம்,

ெபர்சியாவின் ராஜாக்களின் ச கத்தில்

எங்க க் த் தையகிைடக்கச் ெசய்தார்.

௧0 இப்ெபா ம் எங்கள் ேதவேன,

நாங்கள் இனி என்னெசால் ேவாம்;

ேதவ ர் உம ஊழயக்காரர்களாகிய

ர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண் ேபாதித்த

உம கற்பைனகைள விட் விட்ேடாம். ௧௧

ங்கள் ேய கிறதற் உட்பிரேவசிக் ம்

ேதசமான ; ேதசாேதசங்க ைடய மக்களின்

அ த்தத்தினா ம், அவர்கள் அைத ஒ

ைனெதாடங்கி ம ைனவைர

நிைறயச் ெசய்த அவர்க ைடய

அ வ ப் களினா ம் அவர்க ைடய

அ த்தத்தா ம், ட் ப்பட்டதாயி க்கிற .

௧௨ ஆதலால் ங்கள் பலத் க்ெகாண் ,

ேதசத்தின் நன்ைமையச் சாப்பிட் , அைத

நித்தியகாலமாக உங்கள் பிள்ைளக க்



எஸ்றா 1980

ெசாத்தாகப் பின்ைவக் ம்ப க் , ங்கள்

உங்கள் மகள்கைள அவர்க ைடய

மகன்க க் க் ெகா க்காம ம்,

அவர்க ைடய மகள்கைள உங்கள்

மகன்க க் க் ெகாள்ளாம ம்,

அவர்க ைடய சமாதானத்ைத ம்

நன்ைமைய ம் ஒ க்கா ம் நாடாம ம்

இ ப் ர்களாக என் ேர. ௧௩ இப்ெபா ம்

எங்கள் ேதவேன, எங்கள் ெபால்லாத

ெசயல்களினா ம், எங்கள் ெபரிய

ற்றத்தா ம், இைவகெளல்லாம்எங்கள்ேமல்

வந் ம், ேதவ ர் எங்கள் அக்கிரமத்திற் த்தக்க

ஆக்கிைனையஎங்க க் இடாமல், எங்கைள

இப்ப த் தப்பவிட் க் ம்ேபா , ௧௪நாங்கள்

உம கற்பைனகைள ணாக்க ம், இந்த

அ வ ப் க ள்ள மக்கேளாேட சம்பந்தம்

கலக்க ம் ேமா? அப்ப ச் ெசய்தால்,

எங்களில் ஒ வ ம் ந் தப்பாதப க் ,

ேதவ ர் எங்கைள நிர் லமாக் ம்வைர

எங்கள்ேமல் ேகாபமாயி ப் ர் அல்லேவா? ௧௫

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, ர்

தி ள்ளவர்; ஆைகயால் இந்நாளில்

இ க்கிற ேபால, நாங்கள் தப்பி

ந்தி க்கிேறாம்; இேதா, நாங்கள் உமக்

ன்பாகக் ற்றத்திற் ள்ளானவர்கள்; இதின்

காரணமாக நாங்கள் உமக் ன்பாக

நிற்கத்தக்கவர்கள்அல்லஎன் விண்ணப்பம்

ெசய்ேதன்.



எஸ்றா 1981

௧0

எஸ்றா இப்ப விண்ணப்பம்ெசய் ,

அற க்ைகயிட் அ , ேதவ ைடய

ஆலயத்திற் ன்பாகத்

தாழவி ந் கிடக் ம்ேபா , இஸ்ரேவ ல்

ஆண்க ம் ெபண்க ம் பிள்ைளக மான

மகா ெபரிய சைப அவனிடத்தில் வந்

ன ; மக்கள் மக ம் அ தார்கள்.

௨ அப்ெபா ஏலாம ன் மகன்களில்

ஒ வனாகிய ெயகிேய ன் மகன்

ெசக்கனியா எஸ்றாைவ ேநாக்கி: நாங்கள்

ேதசத் மக்களி ள்ள அந்நியப்

ெபண்கைளச் ேசர்த் க்ெகாண்டதால்,

எங்கள் ேதவ க் விேராதமாகப்

பாவம்ெசய்ேதாம்;ஆகி ம் இப்ெபா இந்தக்

காரியத்திேல இன் ம் இஸ்ரேவ க்காக

நம்பிக்ைக உண் . ௩ இப்ெபா ம்

அந்தப் ெபண்கள் எல்ேலாைர ம்,

அவர்களிடத்தில் பிறந்தவர்கைள ம், என்

ஆண்டவ ைடய ஆேலாசைனக் ம்,

நம ேதவ ைடய கற்பைனக்

ந ங் கிறவர்களின் ஆேலாசைனக் ம்

ஏற்றபிரகாரம் அகற்ற ப்ேபா ேவாம் என்

நம் ைடய ேதவ டன் உடன்ப க்ைக

ெசய்ேவாமாக; நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ேய

ெசய்யப்ப வதாக. ௪ எ ந்தி ம்; இந்தக்

காரியத்ைத நடப்பிக்கிற உமக் ரிய ;

நாங்க ம் உம்ேமா இ ப்ேபாம்; ர்

திடன்ெகாண் இைதச் ெசய் ம் என்றான்.

௫ அப்ெபா எஸ்றா எ ந்தி ந் ,



எஸ்றா 1982

ஆசாரியர்களி ம் ேலவியர்களி ம்

க்கியமானவர்க ம் இஸ்ரேவல் அைனவ ம்

இந்த வார்த்ைதயின்ப ெசய்ய, அவர்கைள

ஆைணயிடச் ெசான்னான்; அவர்கள்

ஆைணயிட்டார்கள். ௬ அதன்பின்

எஸ்றா ேதவ ைடய ஆலயத்திற்

ன்னி ந் எ ந் , எ யாசிபின்

மகனாகிய ேயாகனானின் அைறக் ள்

ெசன்றான்; அங்ேக வந்தேபா , அவன்

சிைறயி ப்பி ந் வந்தவர்க ைடய

ற்றத்தினால் அப்பம் சாப்பிடாம ம் தண் ர்

க்காம ம் க்கப்பட் க்ெகாண் ந்தான்.

௭ அப்ெபா சிைறயி ப்பி ந்

வந்தவர்கள் எல்ேலா ம் எ சேலம ேல

வந் டேவண் ம் என் ம், ௮ ன்

நாட்க க் ள்ேளபிர க்கள் ப்பர்க ைடய

ஆேலாசைனயின்ப ேய எவனாகி ம்

வராமல்ேபானால், அவ ைடய

ெபா ட்கெளல்லாம் பற தல் ெசய்யப்பட் ,

சிைறயி ப்பி ந் வந்த சைபயி ந்

அவன் விலக்கப்ப வான் என் ம்,

தாவி ம் எ சேலம ம் விளம்பரம்

ெசய்தார்கள். ௯ அப்ப ேய தா

ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தார் எல்ேலா ம்

ன் நாட்க க் ள்ேள எ சேலம ேல

னார்கள்; அ ஒன்பதாம் மாதம் இ பதாம்

ேததியாயி ந்த ; மக்கள் எல்ேலா ம்

ேதவ ைடயஆலயத்தின் தியிேல அந்தக்

காரியத்தினா ம் அைடமைழயினா ம்



எஸ்றா 1983

ந ங்கிக்ெகாண் ந்தார்கள். ௧0

அப்ெபா ஆசாரியனாகிய எஸ்றா

எ ந்தி ந் அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

இஸ்ரேவ ன்ேமல் இ க்கிற ற்றத்ைத

அதிகரிக்கச்ெசய்ய, ேவ இனப் ெபண்கைளத்

தி மணம்ெசய்ததால் பாவம் ெசய் ர்கள்.

௧௧ இப்ெபா ம் ங்கள் உங்கள்

ன்ேனார்களின் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில்

அற க்ைகயிட் , அவ ைடயபிரியத்தின்ப ேய

ெசய் , ேதசத்தின் மக்கைள ம், ேவ

இனப் ெபண்கைள ம் விட் வில ங்கள்

என்றான். ௧௨ அப்ெபா சைபயார்

அைனவ ம் மகா சத்தத்ேதாேட ம ெமாழயாக:

ஆம், ர் ெசான்ன வார்த்ைதகளின்ப ேய

ெசய்யேவண் ய தான். ௧௩ ஆனா ம்

மக்கள் திரளாயி க்கிறார்கள், இ

மைழக்கால மாக இ க்கிற , இங்ேக

ெவளியிேல நிற்க எங்களாேல யா ; இ

ஒ நாள் இரண் நாள் ேவைலயல்ல;

இந்தக் காரியத்திேல கட்டைளைய

றனவர்களாகிய நாங்கள் அேநகர். ௧௪

ஆைகயால் இதற் சைபெயங் ம் எங்கள்

பிர க்கள் விசாரிப் க்காரர்களாக

ஏற்ப த்தப்படேவண் ம்; இந்தக்

காரியத்தினால் நம் ைடய ேதவ க்

இ க்கிற க ங்ேகாபம் எங்கைளவிட் த்

தி ம் ம்ப , எங்கள் பட்டணங்களில்

ேவ இனமான ெபண்கைளக்ெகாண்ட

அைனவ ம் ஒவ்ெவா பட்டணத்தின்
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ப்பேரா ம் நியாயாதிபதிகேளா ம்

ற த்தகாலங்களில்வரேவண் ம் என்றார்கள்.

௧௫ ஆசேக ன் மகன் ேயானத்தா ம்,

திக்காவின் மகன் யக்சியா ம் மாத்திரம் அைத

விசாரிப்பதற்காக ஏற்ப த்தப்பட்டார்கள்;

ெம ல்லா ம், சப்ேபதாயி என் ம் ேலவிய ம்

அவர்க க் உதவியாயி ந்தார்கள்.

௧௬ சிைறயி ப்பி ந் வந்தவர்கள்

இந்தப்பிரகாரம் ெசய்தார்கள்; ஆசாரியனாகிய

எஸ்றா ம் தங்கள் பிதாக்க ைடய

ம்பத்தின்ப ேய ேபர்ேபராகஅைழக்கப்பட்ட

பிதாக்க ைடயவம்சங்களின் தைலவர்கள்

அைனவ ம், இந்தக் காரியத்ைத

விசாரிக் ம்ப , பத்தாம் மாதம் தல்

ேததியிேல, தனித் உட்கார்ந் , ௧௭ ேவ

இனமான ெபண்கைளத் தி மணம்

ெசய்தவர்கள்எல்ேலா ைடயகாரியத்ைத ம்

தலாம் மாதம் தல் ேததியிேல விசாரித்

த்தார்கள். ௧௮ ஆசாரிய த்திரரில்

ம ஜாதியான மைனவிகைளக்

ெகாண்டவர்களாகக் காணப்பட்டவர்கள்

யாெரன்றால்: ேயாசதாக்கின் மகனாகிய

ெய வாவின் மகன்களி ம் அவ ைடய

சேகாதரர்களி ம், மாெசயா, எ ேயசர், யா ப்,

ெகத யா என்பவர்கள். ௧௯ இவர்கள்

தங்கள் ெபண்கைளத் தள்ளிவி ேவாம்

என் உ திெமாழ ெகா த் ; தாங்கள்

ற்றவாளிகளானதால் ற்றநிவாரணப யாக

ஒ ஆட் க்கடாைவச் ெச த்தினார்கள்.
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௨0 இம்ேமரின் மகன்களில் அனானி ம்,

ெசபதியா ம், ௨௧ ஆ மன் மகன்களில்

மாெசயா, எ யா, ெசமாயா, ெயகிேயல்,

உசியா என்பவர்க ம்; ௨௨ பஸ் ரின்

மகன்களில் எ ேயானாய், மாெசயா,

இஸ்மேவல், ெநதெனேயல், ேயாசபாத், எலாசா

என்பவர்க ம்; ௨௩ ேலவியர்களில் ேயாசபாத்,

சிேமயி, ெக தா என் ம் ெபயர்ெகாண்ட

ெகலாயா, ெபத்தகியா, தா, எ ேயசர்

என்பவர்க ம்; ௨௪ பாடகர்களில்

எ யாசி ம், வாசல் காவலாளர்களில்

சல் ம், ேதேலம், ஊரி என்பவர்க ம்; ௨௫

மற்ற இஸ்ரேவல க் ள்ேள பாேராஷன்

மகன்களில் ர யா, ெயசியா, மல்கியா,

மயாம ன், எெலயாசார், மல்கிஜா, ெபனாயா

என்பவர்க ம்; ௨௬ ஏலாம ன் மகன்களில்

மத்தனியா, சகரியா, ெயகிேயல், அப்தி,

ெயரிேமாத், எ யா என்பவர்க ம்; ௨௭

சத் வின் மகன்களில் எ ேயானாய்,

எ யாசிப், மத்தனியா, ெயரிேமாத், சாபாத்,

அசிசா என்பவர்க ம்; ௨௮ ெபபாயின்

மகன்களில் ேயாகனான், அனனியா, சாபாயி,

அத்லாயி என்பவர்க ம்; ௨௯ பானியின்

மகன்களில் ெம ல்லாம், மல் க், அதாயா,

யா ப், ெசயால், ராேமாத் என்பவர்க ம், ௩0

பாகாத்ேமாவாபின் மகன்களில் அத்னா,

ெகலால், ெபனாயா, மாெசயா, மத்தனியா,

ெபசெலேயல், பின் யி, மனாேச

என்பவர்க ம்; ௩௧ ஆ மன் மகன்களில்
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எ ேயசர், இஷயா, மல்கியா, ெசமாயா,

ஷமேயான், ௩௨ெபன்ய ன், மல் க், ெசமரியா

என்பவர்க ம்; ௩௩ ஆ மன் மகன்களில்

மதனாய், மத்தத்தா, சாபாத், எ ப்ெபேலத்,

எெரமாயி, மனாேச, சிேமயி என்பவர்க ம்; ௩௪

பானியின் மகன்களில் மாதாயி, அம்ராம்,

ஊேவல், ௩௫ ெபனாயா, ெபதியா, ெகல் ,

௩௬ வனியா, ெமெரேமாத், எ யாசிப், ௩௭

மத்தனியா, மதனாய், யாசாய், ௩௮ பானி,

பின் யி, சிெமயி, ௩௯ெசேலமயா, நாத்தான்,

அதாயா, ௪0மக்நாத்பாயி, சாசாயி, சாராயி, ௪௧

அசெரேயல், ெசேலமயா, ெசமரியா, ௪௨ சல் ம்,

அமரியா, ேயாேசப் என்பவர்க ம்; ௪௩

ேநேபாவின் மகன்களில் ஏெயல், மத்தித்தியா,

சாபாத், ெசபினா, யதாய், ேயாேவல்,

ெபனாயா என்பவர்க ேம. ௪௪ இவர்கள்

எல்ேலா ம் ேவ இனமான ெபண்கைளத்

தி மணம் ெசய்தவர்கள்; இவர்களில்

சிலர் தி மணம்ெசய்த ெபண்களிடத்தில்

பிள்ைளகைளப் ெபற்ற ந்தார்கள்.
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ெநேகமயா

௧

அக யாவின் மகனாகியெநேகமயாவின்

ெசயல்பா கள்: இ பதாம் வ டம்

கிஸ்ேல மாதத்தில் நான் சான் என் ம்

அரண்மைனயில்இ க் ம்ேபா சம்பவித்த

என்னெவன்றால், ௨ என் ைடய

சேகாதரர்களில் ஒ வனாகிய அனானி ம்,

ேவ சில மனிதர்க ம் தாவி ந்

வந்தார்கள்; அவர்களிடத்தில் நான்

சிைறயி ப்பி ந் தப்பின தர்களின்

ெசய்திைய ம், எ சேலம ன் ெசய்திைய ம்

விசாரித்ேதன். ௩ அதற் அவர்கள்:

சிைறயி ப்பில் தியாக இ க்கிறவர்கள்அந்த

ேதசத்திேல ெகா ய ங்ைக ம் நிந்ைதைய ம்

அ பவிக்கிறார்கள்; எ சேலம ன் மதில்

இ க்கப்பட் ம், அதின் வாசல்கள்

அக்கினியால் ட்ெடரிக்கப்பட் ம் கிடக்கிற

என்றார்கள். ௪ இந்த வார்த்ைதகைளக்

ேகட்டேபா நான் உட்கார்ந் அ , சில

நாட்களாகத் க்கப்பட் , உபவாசித் ,

மன்றா , பரேலாகத்தின் ேதவைன

ேநாக்கி: ௫ பரேலாகத்தின் ேதவனாகிய

கர்த்தா ெயேகாவாேவ, உம்ம ல்

அன் ர்ந் , உம் ைடய கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள் கிறவர்க க் ,

உடன்ப க்ைகைய ம் கி ைபைய ம் காக்கிற

மகத் வ ம் பயங்கர மான ேதவேன, ௬உம

அ யார்களாகிய இஸ்ரேவல் மக்க க்காக

இன் இர ம் பக ம் உமக் ன்பாக
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மன்றா , இஸ்ரேவல் மக்களாகிய நாங்கள்

உமக் விேராதமாகச் ெசய்த பாவங்கைள

அற க்ைகயி கிறஅ ேய ைடயெஜபத்ைதக்

ேகட்கிறதற் , உம் ைடய ெசவிகள்

கவனித் ம், உம் ைடய கண்கள் திறந் ம்

இ ப்பதாக; நா ம் என் ைடய தகப்பன்

ட்டார்க ம் பாவம் ெசய்ேதாம். ௭ நாங்கள்

உமக் ன்பாக மக ம் ெகட்டவர்களாக

நடந்ேதாம்; ர் உம் ைடய ஊழயனாகிய

ேமாேசக் க் கற்பித்த கற்பைனகைள ம்,

கட்டைளகைள ம், நியாயங்கைள ம்

ைகக்ெகாள்ளாமற்ேபாேனாம். ௮ ங்கள்

கட்டைளைய றனால், நான் உங்கைள

ேதசங்க க் ள்ேள சிதற ப்ேபன் என் ம், ௯

ங்கள் என்னிடத்தில் தி ம்பி, என் ைடய

கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ெசய் ர்களானால்,

உங்களிேல சித ண் ேபானவர்கள்

வானத்தின் கைடசி ைனயில்இ ந்தா ம்,

நான் அங்ேகயி ந் அவர்கைளச் ேசர்த் ,

என் ைடய நாமம் விளங் வதற்காக நான்

ெதரிந் ெகாண்ட இடத்திற் அவர்கைளக்

ெகாண் வ ேவன் என் ம் ேதவ ர்

உம் ைடய ஊழயனாகிய ேமாேசக் க்

கட்டைளயிட்டவார்த்ைதையநிைனத்த ம்.

௧0 ேதவ ர் உம மகா வல்லைமயினா ம்,

உம பலத்த கரத்தினா ம், ட் க்ெகாண்ட

உம அ யார்க ம் உம மக்க ம்

இவர்கள்தாேன. ௧௧ ஆண்டவேர, உம
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அ யானின் ெஜபத்ைத ம், உம நாமத்திற் ப்

பயப்படேவண் ம் என் வி ம் கிற

உம அ யார்களின் ெஜபத்ைத ம்

உம ெசவிகள் கவனித்தி ப்பதாக;

இன்ைறக் உம அ யா க் க்

காரியத்ைதக் ைக வரச்ெசய் , இந்த

மனித க் ன்பாக எனக் இரக்கம்

கிைடக்கச்ெசய்த ம் என் ெஜபம்

ெசய்ேதன். நான் ராஜாவிற் ப் பானம்

பரிமா கிறவனாகஇ ந்ேதன்.

௨

அர்தசஷ்டா ராஜாவின் இ பதாம் வ ட

ஆட்சியின் நிசான் மாதத்திேல, திராட்ைசரசம்

ராஜாவிற் ன்பாக ைவத்தி க் ம்ேபா ,

நான்அைதஎ த் அவ க் க் ெகா த்ேதன்;

நான் ன் ஒ ேபா ம்அவ க் ன்பாக

க்கமாகஇ ந்ததில்ைல. ௨அப்ெபா ராஜா

என்ைனப் பார்த் : க்க கமாகஇ க்கிற

என்ன? உனக் வியாதியில்ைலேய, இ

மனதின் க்கேம தவிர ேவெறான் ம் இல்ைல

என்றார்; அப்ெபா நான் மக ம் பயந் , ௩

ராஜாைவ ேநாக்கி: ராஜா என்ைறக் ம் வாழ்க;

என் ைடயதகப்பன்மார்களின் கல்லைறகள்

இ க் ம் இடமாகிய நகரம் பாழான ம், அதின்

வாசல்கள்அக்கினியால் ட்ெடரிக்கப்பட் ம்

கிடக் ம்ேபா , நான் க்க கத்ேதா

இல்லாமல் இ ப்ப எப்ப என்ேறன். ௪

அப்ெபா ராஜா என்ைனப் பார்த் :

ேகட்கிற காரியம் என்ன என்றார். அப்ெபா

நான்: பரேலாகத்தின் ேதவைன ேநாக்கி
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ெஜபம்ெசய் , ௫ ராஜாைவப் பார்த் :

ராஜாவிற் வி ப்பமாயி ந் , அ ேய க்

உம ன்னிைலயில் தய கிைடத்ததானால்,

என் ைடயதகப்பன்மார்களின் கல்லைறகள்

இ க் ம் பட்டணத்ைதக் கட் வதற் ,

தா ேதசத்திற் ர் என்ைன அ ப்ப

ேவண் க்ெகாள் கிேறன் என்ேறன். ௬

அப்ெபா ராணி ம், பக்கத்தில்

உட்கார்ந்தி ந்தாள். ராஜாஎன்ைனப்பார்த் :

உன் ைடய பிரயாணத்திற் எத்தைன

நாட்கள் ஆ ம், எப்ெபா தி ம்பி

வ வாய் என் ேகட்டார். இவ்வள நாட்கள்

ஆ ெமன் நான் ராஜாவிற் ச் ெசான்னேபா ,

என்ைனஅ ப்பஅவ க் வி ப்பமான .

௭ பின் ம் நான் ராஜாைவப் பார்த் :

ராஜாவிற் வி ப்பமாயி ந்தால், நான் தா

ேதசத்திற் ப்ேபாய்ச் ேச ம்வைர, நதிக்

ம றத்தி க்கிற ஆ நர்கள் நான்

ேபாக அ மதியளிக்க ம் அவர்க க்

நான் க தங்கள் ெகா ப்பதற்காக ம், ௮

ேதவாலயத்தில்இ க்கிற ேகாட்ைடயின் கத

ேவைலக் ம், நகரமதி ன் ேவைலக் ம்,

நான் தங்கப்ேபாகிற ட் ன் ேவைலக் ம்

ேவண் ய மரங்கைள ராஜாவின் வனக்

காவலாளனாகிய ஆசாப் எனக் க்

ெகா ப்பதற்காக ம்,அவ க் ம்ஒ க தம்

கட்டைளயிடப்ப வதாக என்ேறன்; என்

ேதவ ைடய தய ள்ள கரம் என்ேமல்

இ ந்ததால், ராஜா அைவகைள எனக் க்
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கட்டைளயிட்டார். ௯அப்ப ேய நான் நதிக்

ம றத்தி க்கிற ஆ நர்களிடத்திற்

வந் , ராஜாவின் க தங்கைளஅவர்க க் க்

ெகா த்ேதன்; ராஜா என்ேனா இரா வ

அதிகாரிகைள ம், திைர ரர்கைள ம்

அ ப்பியி ந்தார். ௧0 இைத ஓேரானிய

பட்டணத் வாசியாகிய சன்பல்லாத் ம்,

அம்ேமானியனான ெதாபியா என் ம்

ஊழயக்கார ம் ேகட்டேபா , இஸ்ரேவல்

மக்களின் நன்ைமைய விசாரிக்க ஒ வன்

வந்தான் என்ப அவர்க க் மக ம்

ேகாபமாக இ ந்த . ௧௧ நான் எ சேல க்

வந் , அங்ேக ன் நாட்கள் இ ந்தபின் , ௧௨

நான் சில மனிதர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

இரவில் எ ந் நகரத்ைதச் ேசாதைன

ெசய்ேதன்; ஆனா ம் எ சேலம ற்காகச்

ெசய்யேவண் ய காரியத்ைத என் ைடய

ேதவன் என் ைடய மனதிேல ைவத்தைத

நான்ஒ வ க் ம் ெதரிவிக்கவில்ைல; நான்

ஏற ப்ேபான ம கத்ைதத் தவிர ேவெறா

ம க ம் என் டன்இ ந்ததில்ைல. ௧௩நான்

அன் இர பள்ளத்தாக்கின் வாசல் வழயாகப்

றப்பட் , வ சர்ப்பக் கிணற்ைறக் கடந் ,

ப்ைபேமட் வாச க் வந் , எ சேலம ல்

இ ந் ேபான மதிைல ம், அக்கினியால்

ட்ெடரிக்கப்பட்ட அதின் வாசல்கைள ம்

பார்ைவயிட்ேடன். ௧௪அந்த இடத்ைதவிட்

ஊற் வாசல்அ கி ம், ராஜாவின் ளத்தின்

அ கி ம் ேபாேனன்; நான் ஏறயி ந்த
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ம கம் அங்ேக நடந் ேபாவதற் வழ

இல்லாதி ந்த . ௧௫ அன் இரவிேலேய

நான் ஆற்ேறாரமாகப் ேபாய், மதிைலப்

பார்ைவயிட் த் தி ம்பி, பள்ளத்தாக்கின்

வாசல்வழயாக வந் விட்ேடன். ௧௬ நான்

ேபான ம், நான் ெசய்த ம் அதிகாரிகள்

ஒ வ க் ம் ெதரியா ; அ வைரயி ம்

நான் த க்காவ , ஆசாரியர்கள்

ெபரியவர்கள் அதிகாரிக க்காவ ,

ேவைலெசய்கிற மற்றவர்க க்காவ

ஒன் ம் ெதரிவிக்கவில்ைல. ௧௭

பின் நான் அவர்கைள ேநாக்கி:

எ சேலம் பாழாயி ப்பைத ம்,

அதின் வாசல்கள் அக்கினியால்

ட்ெடரிக்கப்பட் க்கிடப்பைத ம், நாம்

இ க்கிற சி ைமைய ம் பார்க்கி ர்கேள;

நாம் இனி அவமானம் அைடயாம க்க,

எ சேலம ன்மதிைலக் கட் ேவாம்வா ங்கள்

என் ெசால் , ௧௮ என் ேதவ ைடய கரம்

என்ேமல் நன்ைமயாக இ ப்பைத ம், ராஜா

என்ேனா ெசான்ன வார்த்ைதகைள ம்

அவர்க க் ெதரிவித்ேதன்; அப்ெபா

அவர்கள்: எ ந் கட் ேவாம் வா ங்கள்

என் ெசால் , அந்த நல்ல ேவைலக் த்

தங்கள் ைககைள பலப்ப த்தினார்கள்.

௧௯ ஓேரானியனான சன்பல்லாத் ம்,

அம்ேமானியனான ெதாபியா என் ம்

ஊழயக்கார ம், அரபியனான ேகேஷ ம்

இைதக் ேகட்டேபா , எங்கைள ேக ெசய் ,
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எங்கைள அவமதித் : ங்கள் ெசய்கிற

இந்தக் காரியம் என்ன? ங்கள் ராஜாவிற்

விேராதமாகக் கலகம் ெசய்யப்ேபாகி ர்கேளா

என்றார்கள். ௨0அதற் நான் ம ெமாழயாக:

பரேலாகத்தின் ேதவனானவர் எங்க க் க்

காரியத்ைதக் ைக வரச்ெசய்வார்;

அவ ைடயஊழயக்காரர்களாகிய நாங்கள்

எ ந் கட் ேவாம்; உங்க க்ேகா

எ சேலம ேல பங் ம ல்ைலபாத்திய ம ல்ைல;

உங்கள் ெபயர்ெசால்லப்பட ஒன் ம்

இல்ைலெயன் அவர்களிடம் ெசான்ேனன்.

௩

அப்ெபா பிரதான ஆசாரியனாகிய

எ யாசி ம், அவ ைடய சேகாதரர்களாகிய

ஆசாரியர்க ம் எ ந் , ஆட் வாசைலக்

கட் னார்கள்; அைதக் கட் , அவர்கள்

பிரதிஷ்ைடெசய் , அதின் கத கைள

ைவத் , என்கிற ேகா ரம் தல்

அனாெனேய ன் ேகா ரம்வைரக் கட் ப்

பிரதிஷ்ைட ெசய்தார்கள். ௨அவன் அ ேக

எரிேகாவின் மனிதர்கள் கட் னார்கள்;

அவர்கள்அ ேகஇம்ரியின் மகனாகிய சக் ர்

கட் னான். ௩ ன்வாசைல அெசனாவின்

மகன்கள் கட் னார்கள்; அதற் உத்திரம்

ைவத் , அதற் க் கத கைள ம்

ட் க்கைள ம் தாழ்ப்பாள்கைள ம்

ேபாட்டார்கள். ௪ அவர்கள் அ ேக

ேகாசின் மகனாகிய உரியாவின் மகன்

ெமெரேமாத் ப பார்த் க் கட் னான்;

அவர்கள் அ கில் ெமேஷசாெபேய ன்
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மகனாகிய ெபரகியாவின் மகன் ெம ல்லாம்

ப பார்த் க் கட் னான்;அவர்கள்அ ேக

பானாவின் மகனாகிய சாேதாக் ப பார்த் க்

கட் னான். ௫அவர்கள்அ ேக ெதக்ேகாவா

ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் ப பார்த் க்

கட் னார்கள்; அவர்க ைடய தைலவர்கேளா,

தங்கள் ஆண்டவ ைடய ேவைலக் த்

தங்க ைடய பங்ைக ெசய்யவில்ைல. ௬

பைழய வாசைலப் பெசயாகின் மகனாகிய

ேயாய்தா ம், ேபேசாதியாவின் மகனாகிய

ெம ல்லா ம் ப பார்த் க் கட் னார்கள்;

அவர்கள் அதற் உத்திரம் ைவத் ,

அதற் க் கத கைள ம் ட் கைள ம்

தாழ்ப்பாள்கைள ம் ேபாட்டார்கள். ௭

அவர்கள் அ ேக கிபிேயான் ம ஸ்பா

ஊர்களின் மனிதர்களின் ெமல யா

என் ம் கிபிேயானிய ம், யாேதான்

என் ம் ெமேராேனாத்திய ம், நதிக்

ம றத்தி க்கிற அதிபதியின்

மாகாணம்வைரப பார்த் க் கட் னார்கள்.

௮ அவர்கள் அ ேக ெபாற்ெகால்லர்களில்

ஒ வனாகிய அராயாவின் மகன்

ஊசிேயல் ப பார்த் க் கட் னான்;

அவன் அ ேக வாசைனத்திரவியம்

தயாரிக்கிறவனின் மகனாகிய அனனியா

ப பார்த் க்கட் னான்; அ தல்

அகலமான மதில்வைர எ சேலம் இ க்காமல்

விடப்பட் ந்த . ௯ அவர்கள் அ ேக

எ சேலம் பட்டணத்தின் பாதிைய ஆட்சி
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ெசய் ம் ஊரின் மகன் ெரப்பாயா

ப பார்த் க்கட் னான். ௧0 அவர்கள்

அ ேக அ மாப்பின் மகன் ெயதாயா

தன் ைடய ட் க் எதிரில் உள்ள

ப திையப் ப பார்த் க் கட் னான்; அவன்

அ ேக ஆசாப்ெநயாவின் மகன் அத் ஸ்

ப பார்த் க் கட் னான். ௧௧ மற்றப்

ப திைய ம், ைளகளின் ேகா ரத்ைத ம்,

ஆ மன் மகன் மல்கிஜா ம், பாகாத்ேமாவாபின்

மகன்அ ம்ப பார்த் க் கட் னார்கள்.

௧௨அவன் அ ேக எ சேலம் பட்டணத்தின்

ம பாதிையஆட்சி ெசய் ம் அல்ேலாேகசின்

மகன் சல் ம், அவ ைடய மகள்க ம்

ப பார்த் க் கட் னார்கள். ௧௩

பள்ளத்தாக்கின்வாசைல ஆ ம்,

சாேனாவாகின் மக்க ம் ப பார்த் க்

கட் னார்கள்; அவர்கள் அைதக் கட் ,

அதற் க் கத கைள ம் ட் கைள ம்

தாழ்ப்பாள்கைள ம் ேபாட் , ப்ைபேமட்

வாசல்வைர ம் மதி ல் ஆயிரம் ழம்

கட் னார்கள். ௧௪ ப்ைபேமட் வாசைலப்

ெபத்ேகேரம ன்மாகாணத்ைதஆட்சி ெசய் ம்

ெரக்காவின் மகன் மல்கியா ப பார்த் ,

அைதக் கட் , அதற் க் கத கைள ம்

ட் கைள ம் தாழ்ப்பாள்கைள ம்

ேபாட்டான். ௧௫ ஊற் வாசைல

மஸ்பாவின் மாகாணத்ைத ஆட்சி

ெசய் ம் ெகால்ேலாேசயின் மகன் சல் ம்

ப பார்த் , அைதக் கட் , ைரயைமத் ,
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அதற் க் கத கைள ம் ட் கைள ம்

தாழ்ப்பாள்கைள ம் ேபாட் , ராஜாவின்

ேதாட்டத்தின்அ கி க்கிற ேலாவாவின்

ளத் மதிைல ம், தா தின் நகரத்தி ந்

இறங் கிற ப கள்வைர இ க்கிறைத ம்

கட் னான். ௧௬ அவ க் ப் பின்னாகப்

ெபத் ர் மாகாணத்தின் பாதிையஆட்சி ெசய்த

அஸ் கின் மகன் ெநேகமயா தா தின்

கல்லைறக க் எதிரான இடம்வைரக் ம்,

ெவட்டப்பட்ட ளம்வைரக் ம், பலசா களின்

வைரக் ம் இ க்கிறைதப் ப பார்த் க்

கட் னான். ௧௭ அவ க் ப் பின்னாக

ேலவியர்களில் பானியின் மகன் ேர ம்,

அவன் அ ேக ேககிலா மாகாணத்தில்

தன் ைடய பாதிப்பங்ைக ஆட்சி ெசய் ம்

அஷபியா ம் ப பார்த் க் கட் னார்கள்.

௧௮ அவ க் ப் பிற அவ ைடய

சேகாதரர்களில் ேககிலா மாகாணத்

ம பாதிையஆட்சி ெசய் ம் எனாதாதின் மகன்

பாபாயி ப பார்த் க் கட் னான். ௧௯

அவன் அ ேக மஸ்பாைவ ஆட்சி ெசய் ம்

ெய வாவின் மகன் ஏசர் என்பவன் மதி ன்

கைடசி ைனயிேல ஆ தசாைலயின்

ப க க் எதிேரயி க்கிற ேவெறா

ப திைய ப பார்த் க் கட் னான். ௨0

அவ க் ப் பின்னாகச் சாபாயின் மகன்

பா க் அந்தக் கைடசி ைனயி ந்

பிரதான ஆசாரியனாகிய எ யாசிபின்

வாசற்ப வைரஇ க்கிற பின்ெனா ப திைய
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மக கவனமாக ப பார்த் க் கட் னான். ௨௧

அவ க் ப் பிற ேகாசின் மகனாகிய

உரியாவின் மகன் ெமெரேமாத் எ யாசிபின்

ட் வாசற்ப யி ந் அவ ைடய

ட் ன் கைடசி ைனவைர இ க்கிற

பின்ெனா பங்ைகப் ப பார்த் க்

கட் னான். ௨௨அவ க் ப் பிற சம மயில்

தங்கியி க்கிறஆசாரியர்கள்ப பார்த் க்

கட் னார்கள். ௨௩ அவர்க க் ப் பிற

ெபன்ய ம், அ ம் தங்க ைடய ட் க்

எதிேர இ க்கிறைதப் ப பார்த் க்

கட் னார்கள்; அவர்க க் ப் பிற

அனனியாவின் மகனாகிய மாேசயாவின்

மகன் அசரியா தன் ைடய ட் ன்

அ ேக இ க்கிறைதப் ப பார்த் க்

கட் னான். ௨௪ அவ க் ப் பின்னாக

எனாதாதின் மகன் பின் யி அசரியாவின்

தல் மதி ன் கைடசி ைனவைர

வைள வைரக் ம் இ க்கிற ேவெறா

ப திையப் ப பார்த் க் கட் னான். ௨௫

ஊசாயின் மகன் பாலால் வைள க்

எதிேர ம், காவல் ட் ன் வாச ல்

ராஜாவின் உயரமான அரண்மைனக்

ெவளிப் றமாயி க்கிற ேகா ரத்திற்

எதிேர ம் இ க்கிறைதக் கட் னான்;

அவ க் ப் பிற பாேராஷன் மகன்

ெபதாயா ம், ௨௬ ஓேப ேல யி க்கிற

நித மயர்கைளச் ேசர்ந்த மனிதர்க ம்

கிழக்ேகயி க்கிற தண் ர்வாச க்
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ெவளிப் றமான ேகா ரத்திற் எதிேரயி க்கிற

இடம்வைர கட் னார்கள். ௨௭அவர்க க் ப்

பின்னாகத் ெதக்ேகாவாஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள்

ெவளிப் றமானெபரிய ேகா ரத்திற் எதிேர

ஓேப ன் மதில்வைர இ க்கிற மற்ெறா

ப திையப் ப பார்த் க் கட் னார்கள். ௨௮

திைரவாசல் தற்ெகாண் ஆசாரியர்கள்

அவரவர் தங்க ைடய க க் எதிேர

இ க்கிறைதப் ப பார்த் க் கட் னார்கள்.

௨௯ அவர்க க் ப் பிற இம்ேமரின் மகன்

சாேதாக் தன் ைடய ட் க் எதிேர

இ க்கிறைதப் ப பார்த் க் கட் னான்;

அவ க் ப் பிற கிழக் வாசைலக்

காக்கிற ெசக்கனியாவின் மகன் ெசமாயா

ப பார்த் க் கட் னான். ௩0அவ க் ப்

பிற ெசல் யாவின் மகன் அனனியா ம்,

சாலாபின் ஆறாவ மகனாகிய ஆ ம்,

ேவெறா ப திையப் ப பார்த் க்

கட் னார்கள்; அவர்க க் ப் பிற

ெபரகியாவின் மகன் ெம ல்லாம்,

தன் ைடய அைற ட் க் எதிேர

இ க்கிறைதப் ப பார்த் க் கட் னான். ௩௧

அவ க் ப் பிற ெபாற்ெகால்லனின் மகன்

மல்கியா ம ப்காத் என் ம் வாச க்

எதிேர ஆலயப் பணியாளர்க ம்

வியாபாரிக ம் யி க்கிற இடம் தல்

கைடசி ைனயின் ேமல் வைரக் ம்

இ க்கிறைதப் ப பார்த் க் கட் னான்.

௩௨ கைடசி ைனயின் ேமல் ட் க் ம்
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ஆட் வாச க் ம் ந ேவ இ க்கிறைத

ெபாற்ெகால்லர்க ம் வியாபாரிக ம்

ப பார்த் க் கட் னார்கள்.

௪

நாங்கள் மதிைலக் கட் கிற ெசய்திைய

சன்பல்லாத் ேகட்டேபா , அவன் ேகாபித் ,

எரிச்சலைடந் , தர்கைள ேக ெசய் : ௨

அந்தஅற்பமான தர்கள் ெசய்கிற என்ன,

அவர்க க் இடங்ெகா க்கப்ப ேமா,

ப யி வார்கேளா, ஒ நாளில்

த் ப்ேபா வார்கேளா, ட்ெடரித் ப்

ேபாடப்பட் மண்ேம களான கற்க க்

உயிர் ெகா ப்பார்கேளா, என் தன் ைடய

சேகாதரர்க க் ம் சமாரியாவின்பைடக் ம்

ன்பாகச் ெசான்னான். ௩ அப்ெபா

அம்ேமானியனாகிய ெதாபியா அவ ைடய

பக்கத்தில் நின் : அவர்கள் கட் னா ம்

என்ன, ஒ நரி ஏற ப்ேபானால்அவர்க ைடய

கல்மதில் இ ந் ேபா ம் என்றான். ௪எங்கள்

ேதவேன, நாங்கள் அவமதிக்கப்ப கிறைதக்

ேகட் , அவர்கள் ெசய்த இகழ்ச்சிைய

அவர்க ைடய தைலயின்ேமல் தி ப்பி,

அவர்கைளச் சிைறயி ப்பின் ேதசத்திேல

ெகாள்ைளயிடப்பட ஒப் க்ெகா ம்.

௫ அவர்க ைடய அக்கிரமத்ைத

ப்ேபாடாேத ம்; அவர்க ைடய பாவம்

உமக் ன்பாக அழ க்கப்படாதி ப்பதாக;

கட் கிறவர்க க் மனேவதைனஉண்டாகப்

ேபசினார்கேள. ௬ நாங்கள் மதிைலக்

கட் வந்ேதாம்; மதில்கள் எல்லாம்
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பாதிவைர ஒன்றாக இைணந் உயர்ந்த ;

மக்கள் ேவைலெசய்வதற் ஆவலாக

இ ந்தார்கள். ௭ எ சேலம ன் மதிைலக்

கட் கிற ேவைல ன்ேன கிற என் ம்,

இ க்கப்பட்ட இடங்கள்அைடபட் வ கிற

என் ம் சன்பல்லாத் ம், ெதாபியா ம்,

அரபியர்க ம், அம்ேமானியர்க ம்,

அஸ்ேதாத்தியர்க ம் ேகட்டேபா , அவர்கள்

மக ம் எரிச்சலைடந் , ௮எ சேலம ன்ேமல்

ேபார்ெசய்ய எல்ேலா ம் ஒன்றாக வர ம்,

ேவைலையத் த க்க ம் ெசய்தார்கள். ௯

ஆனா ம் நாங்கள் எங்கள் ேதவைன

ேநாக்கி ெஜபம்ெசய் , அவர்க க்காக

இர ம்பக ம் காவல் காக்கிறவர்கைள

ைவத்ேதாம். ௧0அப்ெபா தா மனிதர்கள்:

ைமகாரர்களின் ெபலன் ைறந் ேபாகிற ;

மண்ேம ம ச்சமாக இ க்கிற ; நாங்கள்

மதிைலக் கட்டக் டா என்றார்கள். ௧௧

எங்க ைடய எதிரிகேளாெவன்றால்; நாங்கள்

அவர்கள் ந ேவ வந் , அவர்கைளக்

ெகான் ேபா ம்வைர, அவர்கள்

அைத அறயாம ம் பார்க்காம ம்

இ க்கேவண் ம்; இவ்விதமாக அந்த

ேவைலைய நி த் ேவாம் என்றார்கள்.

௧௨ அைத அவர்கள கில் யி க்கிற

தர்க ம், பல இடங்களி ம ந்

எங்களிடம் வந் , பத் ைற எங்க க் ச்

ெசான்னார்கள். ௧௩ அப்ெபா நான்:

மதி க் ப் பின்னாக இ க்கிற பள்ளமான
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இடங்களி ம் ேம களி ம், பட்டயங்கைள ம்,

ஈட் கைள ம், வில் கைள ம்

பி த்தி க்கிற மக்கைளக் ம்பம்

ம்பமாக நி த்திேனன். ௧௪ அைத

நான் பார்த் எ ந் , பிர க்கைள ம்,

அதிகாரிகைள ம்மற்றமக்கைள ம் ேநாக்கி:

அவர்க க் ப் பயப்படாதி ங்கள்; ங்கள்

மகத் வ ம் பயங்கர மான ஆண்டவைர

நிைனத் , உங்கள் சேகாதரர்க க்காக ம்,

மகன்க க்காக ம், மகள்க க்காக ம்,

மைனவிக க்காக ம், உங்கள்

க க்காக ம் த்தம்ெசய் ங்கள்

என்ேறன். ௧௫ எங்க க் ச் ெசய்தி

ெதரியவந்த என் ம், ேதவன்அவர்க ைடய

ஆேலாசைனையெபாய்யாக்கினார் என் ம்,

எங்கள் எதிரிகள் ேகட்டேபா , நாங்கள்

எல்ேலா ம் அவரவர் தங்கள் ேவைலையச்

ெசய்ய மதி க் த் தி ம்பிேனாம். ௧௬

அன் தற்ெகாண் என் ைடய

ேவைலக்காரர்களில் பாதி ஆட்கள் ேவைல

ெசய்தார்கள், பாதி ஆட்கள் ஈட் கைள ம்

ேகடகங்கைள ம் வில் கைள ம்

கவசங்கைள ம் பி த் நின்றார்கள்;

அதிகாரிகள் தாவின் மக்கள் எல்ேலா க் ம்

பின் றமாக நின்றார்கள். ௧௭ மதிைல

கட் கிறவர்க ம், ைம ைமக்கிறவர்க ம்,

ைமேயற் கிறவர்க ம், அவரவர் ஒ

ைகயிேல ேவைலெசய் , ம ைகயிேலஆ தம்

பி த்தி ந்தார்கள். ௧௮ கட் கிறவர்கள்
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அவரவர் தங்கள் பட்டயத்ைதத் தங்கள்

இ ப்பிேல கட் க்ெகாண்டவர்களாக

ேவைலெசய்தார்கள்; எக்காளம்ஊ கிறவன்

என் அ கில் நின்றான். ௧௯ நான்

பிர க்கைள ம் அதிகாரிகைள ம் மற்ற

மக்கைள ம் ேநாக்கி: ேவைல ெபரி ம்

விரிவான மாக இ க்கிற ; நாம் மதி ன்ேமல்

சிதறப்பட் ஒ வ க் ஒ வர் ரமாக

இ க்கிேறாம். ௨0 ங்கள் எந்த இடத்தில்

எக்காளச் சத்தத்ைதத் ேகட்கி ர்கேளா

அந்த இடத்தில் வந் , எங்கேளா

ங்கள்; நம் ைடய ேதவன் நமக்காக

த்தம்ெசய்வார் என்ேறன். ௨௧ இப்ப ேய

நாங்கள் ேவைலெசய் ெகாண் ந்ேதாம்;

அவர்களிேல பாதிஆட்கள் கிழக் ெவ க் ம்

ேநரம் தல் நட்சத்திரங்கைள கா ம்வைர

ஈட் கைளப் பி த்தி ந்தார்கள். ௨௨அந்தச்

சமயத்திேல நான் மக்கைளப் பார்த் :

இரவில் நமக் க் காவ க் ம் பக ல்

ேவைலக் ம் உதவ, அவரவர் தங்கள்

ேவைலக்காரர்கேளா எ சேல க் ள்ேள

இர தங்கேவண் ம் என் ெசால் , ௨௩

நாேனா, என் ைடய சேகாதரர்கேளா,

என் ைடய ேவைலக்காரர்கேளா,

என்ைனப் பின்பற்ற காவல்காக்கிற

ரர்கேளா எங்கள் உைடகைள மாற்ற க்

ெகாள்ளாதி ந்ேதாம்; ஒவ்ெவா வ ம்

தங்களிடத்தில் ஆ தங்கைள ம்

தண் ைர ம்ைவத்தி ந்தார்கள்.
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௫

மக்க க் ள்அேநக ம்அவர்க ைடய

ெபண்க ம் தர்களாகிய தங்க ைடய

சேகாதரர்கள்ேமல் ற்றம் சாட் கிற

ெபரிய க் ரல் உண்டான . ௨ அ

என்னெவன்றால், அவர்களில் சிலர்: நாங்கள்

எங்க ைடயமகன்கேளா ம், மகள்கேளா ம்

அேநகரானதால், சாப்பிட் ப் பிைழப்பதற்காக

நாங்கள் தானியத்ைதக் கடனாகவாங்கிேனாம்

என்றார்கள். ௩ ேவ சிலர்: எங்க ைடய

நிலங்கைள ம், திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம்,

கைள ம் நாங்கள் அைடமானமாக

ைவத் , இந்தப் பஞ்சத்திேல தானியம்

வாங்கிேனாம் என்றார்கள். ௪ இன் ம்

சிலர்: ராஜாவிற் வரிைய ெச த்த,

நாங்கள் எங்க ைடய நிலங்கள்ேம ம்,

திராட்ைசத்ேதாட்டங்கள்ேம ம், பணத்ைதக்

கடனாக வாங்கிேனாம் என் ம்; ௫

எங்க ைடயஉட ம், சேகாதரர்கள் உட ம்

சரி; எங்க ைடய பிள்ைளக ம்

அவர்க ைடயபிள்ைளக ம் சரி;ஆனா ம்,

இேதா, நாங்கள் எங்க ைடய மகன்கைள ம்,

மகள்கைள ம் அ ைமயாக்கேவண் யதாக

இ க்கிற ; அப்ப ேய எங்க ைடய

மகள்களில் சிலர் அ ைமயாக ம்

இ க்கிறார்கள்;அவர்கைள ட்கஎங்க க்

வழயில்ைல; எங்க ைடய நிலங்க ம்,

திராட்ைசத்ேதாட்டங்க ம் ேவ மனிதர்கள்

ைகவசமான என்றார்கள். ௬ அவர்கள்

க் ரைல ம், இந்தவார்த்ைதகைள ம் நான்
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ேகட்டேபா , ம க ம் ேகாபங்ெகாண் , ௭

என் ைடய மனதிேல ஆேலாசைனெசய் ,

பிற பிர க்கைள ம் அதிகாரிகைள ம்

க ந் ெகாண் : ங்கள் அவரவர்

தங்க ைடய சேகாதரர்கள்ேமல் ஏன் வட்

மத் கி ர்கள் என் ெசால் , அவர்க க்

விேராதமாகஒ ெபரிய சைப வரச்ெசய் ,

௮அவர்கைளேநாக்கி: தரல்லாதவர்க க்

விற்கப்பட்ட தர்களாகிய எங்கள்

சேகாதரர்கைள நாங்கள் எங்கள்

சக்திக் த்தக்கதாக ட் க் ம்ேபா , ங்கள்

தி ம்பஉங்கள் சேகாதரர்கைளவிற்கலாமா?

இவர்கள் நமக் விைலப்பட் ப்ேபாகலாமா

என்ேறன்; அப்ெபா அவர்கள் ம

உத்திர ெசால்ல இடம ல்லாமல் ம னமாக

இ ந்தார்கள். ௯பின் ம் நான் அவர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் ெசய்கிற காரியம் நல்லதல்ல;

நம் ைடயஎதிரிகளாகிய தரல்லாதவர்கள்

அவமதிக்கிறதினாேல ங்கள் நம் ைடய

ேதவ க் ப் பயந் நடக்கேவண்டாமா?

௧0 நா ம் என் ைடய சேகாதரர்க ம்

என் ைடய ேவைலக்காரர்க ம்

இப்ப யா அவர்க க் ப் பண ம்

தானிய ம் கடன் ெகா த்தி க்கிேறாம்?

இந்த வட் ைய விட் வி ேவாமாக. ௧௧

ங்கள் இன்ைறக் அவர்க ைடய

நிலங்கைள ம், திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம்,

ஒ வத்ேதாப் கைள ம், கைள ம்,

ங்கள் பணத்தி ம் தானியத்தி ம்
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திராட்ைசரசத்தி ம் எண்ெணயி ம்

ற் க்ெகான் தமாக அவர்களிடத்தில்

தண்டைனயாகவாங்கிவ கிறவட் ைய ம்,

அவர்க க் த் தி ம்பக் ெகா த் வி ங்கள்

என்ேறன். ௧௨ அதற் அவர்கள்: நாங்கள்

அைதத் தி ம்பக் ெகா த் விட் , இனி

அப்ப அவர்களிடத்தில் ேகட்கமாட்ேடாம்; ர்

ெசால் கிறப ேய ெசய்ேவாம் என்றார்கள்;

அப்ெபா நான்ஆசாரியர்கைளஅைழத் ,

அவர்கள் இந்த வார்த்ைதயின்ப ெசய்ய

அவர்கைளஆைணயிடைவத்ேதன். ௧௩நான்

என் ைடய ஆைடைய உதற ப்ேபாட் ,

இப்ப இந்த வார்த்ைதைய நிைறேவற்றாத

எந்த மனிதைன ம் அவன் ட் ம்

அவன் சம்பாத்தியத்தி ம் இ ந் ேதவன்

உதற ப்ேபாடக்கடவர்; இப்ப யாக அவன்

உதற ப்ேபாடப்பட் , ெவ ைமயாகப்

ேபாவானாக என்ேறன்; அதற் ச் சைபயார்கள்

எல்ேலா ம் ஆெமன் என் ெசால் ,

ெயேகாவாைவ தித்தார்கள்; பின்

மக்கள் இந்த வார்த்ைதயின்ப ேய

ெசய்தார்கள். ௧௪ நான் தா ேதசத்திேல

ஆ நராக இ க்க ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா

எனக் நியம த்த நாளாகிய அவ ைடய

இ பதாம் வ டம் தல் அவ ைடய

ப்பத்திரண்டாம்வ டம்வைரக் ம்இ ந்த

பன்னிரண் வ ட காலங்களாக, நா ம்

என் ைடய சேகாதரர்க ம் ஆ நர்கள்

உண க்காக வாங் கிற பணத்ைத
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ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ௧௫ எனக்

ன்னி ந்த ஆ நர்கள் மக்க க் ப்

பாரமாக இ ந் , அவர்கள்ைகயிேலஅப்ப ம்

திராட்ைசரச ம்வாங்கின ம்அன்ற , நாற்ப

ேசக்கல் ெவள்ளி ம் வாங்கிவந்தார்கள்;

அவர்க ைடய ேவைலக்காரர்க ம் ட

மக்களின்ேமல் அதிகாரம் ெச த்தினார்கள்;

நாேனா ேதவ க் ப் பயந்ததால் இப்ப ச்

ெசய்யவில்ைல. ௧௬ ஒ வயைலயாவ

நாங்கள் வாங்கவில்ைல; நாங்கள் அந்த

மதி ன் ேவைலயிேல ம் ரமாக இ ந்ேதாம்;

என் ைடயேவைலக்காரர்கள்அைனவ ம்

ட்டமாகஅந்த ேவைலக் க் வந்தார்கள்.

௧௭ தர்க ம் ப்பர்க மான

ற்ைறம்ப ேப ம், எங்கைளச் ற்ற ம்

இ க்கிற தர்கள்அல்லாதவர்களிடம ந்

எங்களிடத்திற் வந்தவர்க ம்என் ைடய

பந்தியில் சாப்பிட்டார்கள். ௧௮நாெளான் க்

ஒ காைள ம், தல்தரமான ஆ

ஆ க ம் சைமக்கப்பட்ட ; பறைவக ம்

சைமக்கப்பட்ட ; பத் நாைளக் ஒ ைற

பலவித திராட்ைசரச ம் ெசலவழ ந்த ;

இப்ப ெயல்லாம் இ ந்தேபா ம், இந்த

மக்கள் பட்டபா க னமாக இ ந்ததால்,

ஆ நர்கள் வாங் கிற பணத்ைத நான்

ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ௧௯என் ைடய

ேதவேன, நான் இந்த மக்க க்காகச்

ெசய்த எல்லாவற்ற ற்காக ம் எனக்

நன்ைம ண்டாக என்ைனநிைனத்த ம்.
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௬

நான்மதிைலக் கட் த்தைத ம், இனி

அதிேல திறப் ஒன் ம ல்ைலஎன்பைத ம்,

சன்பல்லாத் ம், ெதாபியா ம், அரபியனான

ேகேஷ ம் எங்க க்கி ந்த மற்ற எதிரிக ம்

ேகள்விப்பட்டேபா , ௨ நான் வாசல்க க்

இன் ம் கத ேபாடாம ப்பதால்,

சன்பல்லாத் ம், ேகேஷ ம்ஆள்அ ப்பி: நாம்

ஓேனா பள்ளத்தாக்கில் இ க்கிற கிராமங்கள்

ஒன்ற ல் ஒ வைரெயா வர் கண்

ேப ேவாம் வா ம் என் ப்பிட்டார்கள்;

அவர்கேளாெவன்றால் எனக் த் ங் ெசய்ய

நிைனத்தார்கள். ௩ அப்ெபா நான்

அவர்களிடத்திற் ஆட்கைளஅ ப்பி: நான்

ெபரிய ேவைலையச் ெசய்கிேறன், நான்

வர யா ; நான் அந்த ேவைலையவிட்

உங்களிடத்திற் வ வதால் இந்த ேவைல

நின் வி ம் என் ெசால்லச்ெசான்ேனன். ௪

அவர்கள் இந்தவிதமாக நான் ைற

எனக் ச் ெசால் ய ப்பினார்கள்;

நா ம் இந்த விதமாகேவ அவர்க க்

ம ெமாழ அ ப்பிேனன். ௫ ஐந்தாம்

ைற ம் சன்பல்லாத் அந்த விதமாகேவ

தன் ைடய ேவைலக்காரைன ம்,

அவன் ைகயிேல த்திைரேபாடாத ஒ

க தத்ைத ம் எனக் அ ப்பினான். ௬

அதிேல: ம் தர்க ம் கலகம்ெசய்ய

நிைனக்கி ர்கள் என் ம், அதற்காக ர்

மதிைலக் கட் கி ர் என் ம், இந்த விதமாக ர்

அவர்க க் ராஜாவாகப் ேபாகி ர் என் ம், ௭



ெநேகமயா 2008

தாவிேல ஒ ராஜா இ க்கிறார் என்

உம்ைமக் ற த் எ சேலம ேல கிற

ர்க்கதரிசிகைள ம் சம்பாதித் ெரன் ம்

தரல்லாதவர்க க் ள்ேள பிரபலமாக

இ க்கிற , கஷ் ம் அப்ப ச்

ெசால் கிறான்; இப்ேபா ம் இந்தச்

ெசய்தி ராஜாவிற் எட் ேம; ஆைகயால்

நாம் ஒ வேராெடா வர் ஆேலாசைன

ெசய்வதற்காக ர் வரேவண் ம் என்

எ தியி ந்த . ௮ அதற் நான்: ர்

ெசால் கிற அந்தக் காரியங்களில் ஒன் ம்

நடக்கவில்ைல; அைவகள் உம் ைடய

மனதின் கற்பைனேய அல்லாமல்

ேவறல்ல என் ெசால் ய ப்பிேனன்.

௯ அந்த ேவைல நைடெபறாம க்க,

எங்கள் ைககள் ேசார்ந் ேபா ம் என்

ெசால் , அவர்கள் எல்ேலா ம்

எங்கைளப் பய த்தப்பார்த்தார்கள்.

ஆதலால் ேதவேன, ர் என் ைடய

ைககைளத் பலப்ப த்திய ம். ௧0

ெமகதாெபேய ன் மகனாகிய ெதலாயாவின்

மகன் ெசமாயா தன் ைடய ட் ேல

அைடக்கப்பட் க் ம்ேபா , நான்

அவனிடத்தில் ேபாேனன்;அப்ெபா அவன்:

நாம் இ வ மாக ேதவ ைடய டாகிய

ஆலயத்திற் ள்ேள ேபாய், ேதவாலயத்தின்

கத கைளப் ட் ேவாம் வா ம்; உம்ைமக்

ெகான் ேபாட வ வார்கள், இரவிேல

உம்ைமக் ெகான் ேபாட வ வார்கள்
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என்றான். ௧௧அதற் நான்: என்ைனப்ேபான்ற

மனிதன் ஓ ப்ேபாவாேனா? என்ைனப்

ேபான்றவன் உயிர் பிைழக் ம்ப

ேதவாலயத்திேல ேபாய்ப் ப ங் வாேனா?

நான் ேபாவதில்ைல என்ேறன். ௧௨ ேதவன்

அவைன அ ப்பவில்ைலெயன் ம்,

ெதாபியா ம் சன்பல்லாத் ம்

அவ க் க் பணம்ெகா த்ததால்,

அவன் எனக் விேராதமாக அந்தத்

ர்க்கதரிசனத்ைதச் ெசான்னான் என் ம்

அற ந் ெகாண்ேடன். ௧௩ நான் பயந்

அவர்கள் ெசான்னைதச்ெசய் பாவம்

ெசய்வதற் ம், என்ைன அவமானப்ப த்த

காரணத்ைத ஏற்ப த் வதற் ம் அவ க்

பணம் ெகா த்தி ந்தார்கள். ௧௪என் ைடய

ேதவேன, ெதாபியா ம் சன்பல்லாத் ம்

ெசய்த இந்தச் ெசய்ைகக க் த்த ந்ததாக

ர் அவர்கைள ம், ெநாவதியாள்

என் ம் ர்க்கதரிசியானவைள ம்,

எனக் பய ண்டாக்கப்பார்த்த மற்றத்

ர்க்கதரிசிகைள ம் நிைனத் க்ெகாள் ம்.

௧௫ அப்ப ேய மதிலான ஐம்பத்திரண்

நாட்க க் ள்ேள கட்டப்பட் , எ ல் மாதம்

இ பத்ைதந்தாந்ேததியிேல ந்த . ௧௬

எங்கள் எதிரிகள் எல்ேலா ம் அைதக்

ேகட்டேபா ம், எங்கைள ற்ற ம் இ க்கிற

தரல்லாதவர்கள் அைனவ ம் கண்டேபா ம்,

ம க ம் நம்பிக்ைகயற் ப்ேபாய், இந்த ெசயல்

எங்கள் ேதவனால் ைக வந்தெதன்
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அற ந்தார்கள். ௧௭ அந்த நாட்களில்

தாவி ள்ள ெபரிய மனிதர்களிடத்தி ந்

ெதாபியா க் ப் ேபாகிற ம்,

ெதாபியாவினிடத்தி ந் அவர்க க்

வ கிற மான க தங்கள்அேநகமாயி ந்த .

௧௮ அவன் ஆராகின் மகனாகிய

ெசகனியா க் ம மகனாக இ ந்த ம்

அல்லாமல், அவன் மகனாகிய ேயாகனான்

ெபரகியாவின் மகனாகிய ெம ல்லாம ன்

மகைள தி மணம் ெசய்தி ந்ததா ம்,

தாவில் அேநகர்அவ க் ஆைணயிட் க்

ெகா த்தி ந்தார்கள். ௧௯ அவன் ெசய் ம்

நன்ைமகைள ம்அவர்கள் எனக் ன்பாக

விவரித் , என் ைடய வார்த்ைதகைள

அவ க் க் ெகாண் ேபாவார்கள்; ெதாபியா

எனக் ப் பய ண்டாகக் க தங்கைள

அ ப் வான்.

௭

மதில் கட் ந் , கத கள் ேபாடப்பட் ,

வாசல் காவலாளர்கைள ம், பாடகர்கைள ம்,

ேலவியர்கைள ம்ஏற்ப த்தினபின் , ௨நான்

என் ைடய சேகாதரனாகியஅனானிைய ம்,

அேநகைரவிட உண்ைம ள்ளவ ம்

ேதவ க் ப் பயந்தவ மாக இ ந்த

அரண்மைனத் தைலவனாகிய

அனனியாைவ ம், எ சேலம ன் காவல்

விசாரைணக் ஏற்ப த்திேனன். ௩அவர்கைள

ேநாக்கி: ெவயில் ஏ ம்வைர எ சேலம ன்

வாசல்கள் திறக்கப்படேவண்டாம்; ங்கள்

நிற் ம்ேபாேத கத கைள அைடத்
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தாழ்ப்பாள் ேபாட் , எ சேலம ல் யி க்கிற

காவலாளர்கள் அவரவர் தங்கள் காவ ேல,

அவரவர் தங்கள் க க் எதிராக

நி த்தப்படேவண் ம் என்ேறன். ௪பட்டணம்

விசால ம் ெபரி மாக இ ந்த ; அதற் ள்ேள

மக்கள் ைறவாக இ ந்தார்கள், க ம்

கட்டப்படவில்ைல. ௫ அப்ெபா வம்ச

அட்டவைணகைளப் பார்ப்பதற் , நான்

பிர க்கைள ம் அதிகாரிகைள ம்

மக்கைள ம் வரச்ெசய்ய, என் ைடய

ேதவன் என் ைடய மனதிேல ஒ

எண்ணத்ைத உண்டாக்கினார்; த ல்

வந்தவர்களின்வம்சஅட்டவைணப் த்தகம்

அப்ெபா எனக் கிைடத்த ; அதிேல

எ தியி க்க நான் கண்ட என்னெவன்றால்:

௬ பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

சிைறபி த் ப்ேபானவர்க ம்,

சிைறயி ப்பி ந் ெச பாேபேலா ம்,

ெய வா, ெநேகமயா, அசரியா, ராமயா,

நகமானி, ெமார்ெதகாய், பில்சான்,

ம ஸ்ெபேரத், பிக்வாயி, ெந ம், பானா

என்பவர்கேளா ங் ட வந் , ௭

எ சேல க் ம் தா க் ம் தி ம்பித்

தங்கள் தங்கள் பட்டணங்களிேல

ேயறனவர்க மான இந்த ேதசத்தின்

ஆண்களாகிய இஸ்ரேவல் மக்களான

மனிதர்களின் எண்ணிக்ைகயாவ : ௮

பாேராஷன் வம்சத்தினர்கள் 2,172 ேபர். ௯

ெசபத்தியாவின் வம்சத்தினர்கள் 372 ேபர். ௧0
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ஆராகின் வம்சத்தினர்கள் 652 ேபர். ௧௧ெய வா

ேயாவாப் என்பவர்களின் சந்ததியி ந்த

பாகாத் ேமாவாபின் வம்சத்தினர்கள் 2,818 ேபர்.

௧௨ ஏலாம ன் வம்சத்தினர்கள் 1,254 ேபர். ௧௩

சத் வின் வம்சத்தினர்கள் 845 ேபர். ௧௪

சக்காயின் வம்சத்தினர்கள் 760 ேபர். ௧௫

பின் யியின் வம்சத்தினர்கள் 648 ேபர். ௧௬

ெபபாயின் வம்சத்தினர்கள் 628 ேபர். ௧௭

அஸ்காதின் வம்சத்தினர்கள் 2,322 ேபர். ௧௮

அேதானிகாம ன் வம்சத்தினர்கள் 667 ேபர். ௧௯

பிக்வாயின் வம்சத்தினர்கள் 2,067 ேபர். ௨0

ஆ னின் வம்சத்தினர்கள் 655 ேபர். ௨௧

எேசக்கியாவின் சந்ததியான அேதரின்

வம்சத்தினர்கள் 98 ேபர். ௨௨ ஆ மன்

வம்சத்தினர்கள் 328 ேபர். ௨௩ ேபசாயின்

வம்சத்தினர்கள் 324 ேபர். ௨௪ ஆ ப்பின்

வம்சத்தினர்கள் 112 ேபர். ௨௫ கிபிேயானின்

வம்சத்தினர்கள் 95 ேபர். ௨௬ ெபத்லேகம்

ஊைரச்ேசர்ந்தவர்க ம், ெநத்ேதாபா

ஊைரச்ேசர்ந்தவர்க ம் 188 ேபர். ௨௭

ஆனேதாத் ர் மனிதர்கள் 128 ேபர். ௨௮ெபத்

அஸ்மாேவத் ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் 42

ேபர். ௨௯ ரியாத்யா ம், ெகபிரா, ேபேராத்

ஊர்களின் மனிதர்கள் 743 ேபர். ௩0 ராமா, ேகபா

ஊர்களின் மனிதர்கள் 621 ேபர். ௩௧ம க்மாஸ்

ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் 122 ேபர். ௩௨ெபத்ேதல்,

ஆயி ஊர்களின் மனிதர்கள் 123 ேபர். ௩௩

ேவெறா ேநேபாஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் 52 ேபர்.

௩௪மற்ெறா ஏலாம்வம்சத்தினர்கள் 1,254 ேபர்.
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௩௫ ஆரிம் வம்சத்தினர்கள் 320 ேபர். ௩௬

எரிேகா வம்சத்தினர்கள் 345 ேபர். ௩௭ ேலாத்,

ஆ த், ஓேனா ஊர்களின் வம்சத்தினர்கள்

721 ேபர். ௩௮ ெசனாகா வம்சத்தினர்கள்

3,930 ேபர். ௩௯ ஆசாரியர்களானவர்கள்:

ெய வா ம்பத்தானாகிய ெயதாயாவின்

வம்சத்தினர்கள் 973 ேபர். ௪0 இம்ேமரின்

வம்சத்தினர்கள் 1,052 ேபர். ௪௧

பஸ் ரின் வம்சத்தினர்கள் 1,247 ேபர்.

௪௨ ஆ மன் வம்சத்தினர்கள் 1,017 ேபர்.

௪௩ ேலவியர்களானவர்கள்: ஒதியாவின்

சந்ததிக் ள்ேள கத்ம ேய ன் மகனாகிய

ெய வாவின் வம்சத்தினர்கள் 74 ேபர். ௪௪

பாடகர்கள்:ஆசாபின் வம்சத்தினர்கள் 148 ேபர்.

௪௫ வாசல் காவலாளர்கள்: சல் ம ன்

வம்சத்தினர்கள், அேதரின் வம்சத்தினர்கள்,

தல்ேமானின் வம்சத்தினர்கள், அக் பின்

வம்சத்தினர்கள், அதிதாவின் வம்சத்தினர்கள்,

ேசாபாயின் வம்சத்தினர்கள், ஆக 138 ேபர்.

௪௬ ஆலயப் பணியாளர்கள்: காவின்

வம்சத்தினர்கள்,அ பாவின்வம்சத்தினர்கள்,

தபாேகாத்தின் வம்சத்தினர்கள், ௪௭

ேகேராசின் வம்சத்தினர்கள், யாவின்

வம்சத்தினர்கள், பாேதானின் வம்சத்தினர்கள்,

௪௮ ெலபானாவின் வம்சத்தினர்கள்,

அகாபாவின் வம்சத்தினர்கள், சல்மாயின்

வம்சத்தினர்கள், ௪௯ ஆனானின்

வம்சத்தினர்கள், கித்ேத ன்வம்சத்தினர்கள்,

காகாரின் வம்சத்தினர்கள், ௫0 ராயாகின்
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வம்சத்தினர்கள், ேரத் னின்வம்சத்தினர்கள்,

ெநேகாதாவின் வம்சத்தினர்கள், ௫௧காசாம ன்

வம்சத்தினர்கள்,ஊசாவின்வம்சத்தினர்கள்,

பாெசயாகின்வம்சத்தினர்கள், ௫௨ ேபசாயின்

வம்சத்தினர்கள், ெம ம ன் வம்சத்தினர்கள்,

ெந ம ன் வம்சத்தினர்கள், ௫௩ பக் க்கின்

வம்சத்தினர்கள், அ பாவின் வம்சத்தினர்கள்,

அர் ரின் வம்சத்தினர்கள், ௫௪ பஸ் தின்

வம்சத்தினர்கள், ெமகிதாவின் வம்சத்தினர்கள்,

அர்ஷாவின் வம்சத்தினர்கள், ௫௫

பர்ேகாசின் வம்சத்தினர்கள், சிெசராவின்

வம்சத்தினர்கள், தாமாவின்வம்சத்தினர்கள்,

௫௬ெநத்சியாகின் வம்சத்தினர்கள், அதிபாவின்

வம்சத்தினர்கள், ௫௭ சாெலாேமா ைடய

ேவைலக்காரர்களின் வம்சத்தினர்கள்:

ேசாதாயின் வம்சத்தினர்கள், ெசாெபேரத்தின்

வம்சத்தினர்கள், ெபரிதாவின் வம்சத்தினர்கள்,

௫௮யாலாவின்வம்சத்தினர்கள், தர்ேகானின்

வம்சத்தினர்கள், கித்ேத ன்வம்சத்தினர்கள்,

௫௯ ெசபத்தியாவின் வம்சத்தினர்கள்,

அத் ன் வம்சத்தினர்கள், ெபாெகேரத்

ெசபாயிம ள்ள வம்சத்தினர்கள்,

ஆேமானின் வம்சத்தினர்கள். ௬0 ஆலய

பணியாளர்க ம், சாெலாேமா ைடய

ேவைலயாட்களின்வம்சத்தினர்க ம் ேசர்ந்

ந் ற் த் ெதாண் ற்ற ரண் ேபர். ௬௧

ெதல்ெமலாகி ம், ெதல் அர்சாவி ம்,

ேக பி ம், ஆேதானி ம், இம்ேமரி ம்

இ ந் வந் ம், தாங்கள் இஸ்ரேவலர்கள்
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என் தங்கள் பிதாக்களின் வம்சத்ைத ம்,

தங்கள் ர்வத்ைத ம் ெசால்ல யாமல்

இ ந்தவர்கள்: ௬௨ ெதலாயாவின்

வம்சத்தினர்கள், ெதாபியாவின்

வம்சத்தினர்கள், ெநேகாதாவின்

வம்சத்தினர்கள், ஆக 642 ேபர். ௬௩

ஆசாரியர்களில்அபாயாவின்வம்சத்தினர்கள்,

ேகாசின்வம்சத்தினர்கள், ேலயாத்தியனான

பர்சிலாயின் மகள்களில் ஒ த்திைய

தி மணம்ெசய் , அவர்க ைடய

வம்சத்தின் ெபயரிடப்பட்ட பர்சிலாயியின்

வம்சத்தினர்கள். ௬௪ இவர்கள்

தங்க ைடய வம்ச அட்டவைணையத்

ேத , அைதக் காணாமற்ேபாய், ஆசாரிய

ஊழயத்திற் ஒ க்கப்பட்டவர்கள் என்

எண்ணப்பட்டார்கள். ௬௫ ஊ ம் ம் ம்

என்பைவக ள்ள ஒ ஆசாரியன்

வ ம்வைர, அவர்கள் மகா பரி த்தமானைத

சாப்பிடக் டாெதன் திர்ஷாதா

அவர்க க் ச் ெசான்னான். ௬௬ சைபயார்கள்

எல்ேலா ம் ேசர்ந் 42,360 ேபராகஇ ந்தார்கள்.

௬௭ அவர்கைளத்தவிர 7,337 ேபர்களான

அவர்க ைடய ேவைலக்காரர்க ம்,

ேவைலக்காரிக ம், 245 பாடகர்க ம்,

பாடகிக ம் அவர்க க் இ ந்தார்கள். ௬௮

அவர்க ைடய திைரகள் 736, ேகாேவ

க ைதகள் 245. ௬௯ ஒட்டகங்கள் 435

க ைதகள் 6,720. ௭0 வம்சத்தைலவர்களில்

சிலர் ேவைலக்ெகன் ெகா த்ததாவ :
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திர்ஷாதா 1,000 தங்கக்காைச ம், 50

கலங்கைள ம், 530ஆசாரியஉைடகைள ம்

ெபாக்கிஷத்திற் க் ெகா த்தான். ௭௧

வம்சத்தைலவர்களில் சிலர் ேவைலயின்

ெபாக்கிஷத்திற் 20,000 தங்கக்கா கைள ம்,

2,200 ராத்தல் ெவள்ளிைய ம் ெகா த்தார்கள்.

௭௨மற்ற மக்கள் 20,000 தங்கக்காைச ம், 2,000

ராத்தல் ெவள்ளிைய ம், 67 ஆசாரிய

உைடகைள ம் ெகா த்தார்கள். ௭௩

ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம், வாசல்

காவலாளர்க ம், பாடகர்க ம், மக்களில்

சில ம், ஆலய பணியாளர்க ம்,

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ ம் தங்கள் தங்கள்

பட்டணங்களில் ேயறனார்கள்; ஏழாம்

மாதமானேபா , இஸ்ரேவல்வம்சத்தினர்கள்

தங்கள் பட்டணங்களில் இ ந்தார்கள்.

௮

மக்கள் எல்ேலா ம் தண் ர்

வாச க் ன்பாக இ ந்த திறந்த

ெவளியிேல ஒ மனப்பட் க் ,

ெயேகாவா இஸ்ரேவ க் க் கற்பித்த

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாண த்தகத்ைதக்

ெகாண் வரேவண் ெமன் ேவதபாரகனாகிய

எஸ்றா க் ச் ெசான்னார்கள். ௨அப்ப ேய

ஏழாம் மாதம் தல் ேததியில்ஆசாரியனாகிய

எஸ்றா நியாயப்பிரமாணத்ைத ஆண்க ம்

ெபண்க ம், ேகட் அற ந் ெகாள்ளக் ய

அைனவ மாகிய சைபக் ன்பாகக்

ெகாண் வந் , ௩ தண் ர் வாச க்

ன்பாக இ ந்த திறந்தெவளிக்
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எதிேர காைல வங்கி மதியம்வைர

ஆண்க க் ம் ெபண்க க் ம், ேகட்

அற ந் ெகாள்ளக் ய மற்றவர்க க் ம்

ன்பாகஅைதவாசித்தான்; எல்லா மக்க ம்

நியாயப்பிரமாண த்தகம்வாசிக்கப்பட்டைத

கவனமாகக் ேகட்டார்கள். ௪ ேவதபாரகனாகிய

எஸ்றா அதற்ெகன் மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட

ஒ பிரசங்க டத்தின்ேமல் நின்றான்;

அவன கில் அவ க் வல பக்கமாக

மத்தித்தியா ம், ெசமா ம், அனாயா ம்,

உரியா ம், இல்க்கியா ம், மாெசயா ம்,

அவ க் இட பக்கமாகப் ெபதாயா ம்,

சேய ம், மல்கியா ம், ஆ ம்,

அஸ்பதானா ம், சகரியா ம், ெம ல்லா ம்

நின்றார்கள். ௫ எஸ்றா எல்லா மக்க க் ம்

உயர நின் , எல்லா மக்க ம் காணப்

த்தகத்ைதத் திறந்தான்; அவன் அைதத்

திறந்தேபா , மக்கள் எல்ேலா ம்

எ ந் நின்றார்கள். ௬அப்ெபா எஸ்றா

மகத் வ ள்ள ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ஸ்ேதாத்தரித்தான்; மக்கெளல்ேலா ம்

தங்கள் ைககைளக் வித் , அதற்

ம ெமாழயாக, ஆெமன், ஆெமன் என்

ெசால் , னிந் , கங் ப் ற வி ந் ,

ெயேகாவாைவ ெதா ெகாண்டார்கள். ௭

ெய வா, பானி, ெசெரபியா, யாம ன்,அக் ப்,

சப்ேபதாயி ஒதியா, மாெசயா, ெக தா, அசரியா,

ேயாசபாத்,ஆனான், ெபலாயா என்பவர்க ம்,

ேலவியர்க ம், நியாயப்பிரமாணத்ைத
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மக்க க் விளங்கச்ெசய்தார்கள்; மக்கள்

தங்கள் நிைலயிேல நின்றார்கள். ௮அவர்கள்

ேதவ ைடய நியாயப்பிரமாணப்

த்தகத்ைத விளக்கமாக வாசித் ,

அர்த்தம்ெசால் , வாசித்தைத அவர்க க்

விளங்கச்ெசய்தார்கள். ௯மக்கள் எல்ேலா ம்

நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்டேபா , அ ததால், திர்ஷாதா

என்னப்பட்ட ெநேகமயா ம், ேவதபாரகனாகிய

எஸ்றா என் ம் ஆசாரிய ம், மக்க க்

விளக்கிக்காட் ன ேலவியர்க ம் எல்லா

மக்கைள ம் ேநாக்கி: இந்த நாள் உங்கள்

ேதவனாகியெயேகாவா க் ப் பரி த்தமான

நாள்; ங்கள் க்கப்பட ம்அழ ம் ேவண்டாம்

என்றார்கள். ௧0பின் ம் அவன்அவர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் ேபாய்க் ெகா ைமயானைதச்

சாப்பிட் , இனிப்பானைதக் த் ,

ஒன் ம ல்லாதவர்க க் அைவகைள

ெகா ங்கள்; இந்த நாள் நம் ைடய

ஆண்டவ க் ப் பரி த்தமான நாள்,

க்கப்படேவண்டாம்; ெயேகாவா க் ள்

மகிழ்ச்சியாயி ப்பேத உங்க ைடய

ெபலன் என்றான். ௧௧ ேலவியர்க ம்

மக்கள் அைனவைர ம் அைமதிப்ப த்தி:

அழாதி ங்கள், இந்த நாள் பரி த்தமான நாள்,

க்கப்படேவண்டாம் என்றார்கள். ௧௨

அப்ெபா மக்கள் எல்ேலா ம் தங்க க்

அறவிக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைள

உணர்ந்ததால், சாப்பிட் க் க்க ம்,
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உண கைளெகா க்க ம், ம ந்த சந்ேதாஷம்

ெகாண்டாட ம் ேபானார்கள். ௧௩ம நாளில்

மக்களின் எல்லா வம்சத்தைலவர்க ம்,

ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம்,

நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்ைதகைள

அற ந் ெகாள்ளேவண் ம் என்

ேவதபாரகனாகியஎஸ்றாவிடம் வந்தார்கள்.

௧௪ அப்ெபா நியாயப்பிரமாணத்திேல,

இஸ்ரேவல் மக்கள் ஏழாம் மாதத்தின்

பண் ைகயிேல டாரங்களில்

யி க்க ேவண் ம் என் ெயேகாவா

ேமாேசையக்ெகாண் கற் க்ெகா த்த காரியம்

எ தியி க்கிறைதக் கண்டார்கள். ௧௫

ஆைகயால் எ தியி க்கிற ைறயில்

டாரங்கைளப் ேபாட, ங்கள் மைலக க் ப்

றப்பட் ப்ேபாய் ஒ வக்கிைளகைள ம்,

காட் ஒ வக்கிைளகைள ம், ம ச்

ெச களின் கிைளகைள ம், ேப ச்ச

மட்ைடகைள ம், அடர்ந்த மரக்கிைளகைள ம்

ெகாண் வா ங்கள் என் தங்க ைடய

எல்லா பட்டணங்களி ம், எ சேலம ம்

ற ப் பிரபலப்ப த்தினார்கள்.

௧௬ அப்ப ேய மக்கள் ெவளிேய

ேபாய் அைவகைளக் ெகாண் வந் ,

அவரவர் தங்கள் கள்ேம ம், தங்கள்

வளாகங்களி ம், ேதவ ைடய

ஆலயவளாகங்களி ம், தண் ர்வாசல்

ெவளியி ம், எப்பிரா ம்வாசல் ெவளியி ம்

தங்க க் க் டாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள்.
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௧௭ இவ்விதமாகச் சிைறயி ப்பி ந்

தி ம்பி வந்தவர்களின் சைபயார்கள்

எல்ேலா ம் டாரங்கைளப் ேபாட் ,

டாரங்களில் யி ந்தார்கள்; இப்ப ேய

னின் மகனாகிய ேயா வாவின்

நாட்கள் தல் அந்த நாள்வைர இஸ்ரேவல்

மக்கள் ெசய்யாம ந் இப்ெபா

ெசய்ததால், ம ந்த சந்ேதாஷ ண்டாயி ந்த .

௧௮ தலாம் நாள் வங்கிக் கைடசி

நாள்வைர, தினம்தினம் ேதவ ைடய

நியாயப்பிரமாண த்தகம் வாசிக்கப்பட்ட ;

ஏ நாள் பண் ைகைய ஆசரித்தார்கள்;

எட்டாம்நாளிேலா, ைறயின்ப ேய

விேசஷ த்தஆசரிப் நாளாகஇ ந்த .

௯

அந்த மாதம் இ பத் நான்காம் ேததியிேல

இஸ்ரேவல் மக்கள் உபவாசம்ெசய் ,

சணல் ஆைட உ த்தி, தங்கள்ேமல்

திையப் ேபாட் க்ெகாண்டவர்களாகக்

வந்தார்கள். ௨இஸ்ரேவல் சந்ததியார்கள்

தரல்லாதவர்கைளஎல்லாம்விட் ப்பிரிந்

வந் நின் , தங்க ைடய பாவங்கைள ம்,

தங்கள் ன்ேனார்களின்அக்கிரமங்கைள ம்

அற க்ைகயிட்டார்கள். ௩ அவர்கள்

எ ந் , தங்கள் நிைலயில் நின்றார்கள்;

அப்ெபா அந்நாளின் காற்ப திவைர

அவர்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

நியாயப்பிரமாணப் த்தகம்வாசிக்கப்பட்ட ;

அ த்த காற்ப திவைர அவர்கள்

பாவஅற க்ைகெசய் , தங்கள் ேதவனாகிய
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ெயேகாவாைவ னிந் வணங்கினார்கள். ௪

ெய வா, பானி, கத்ம ேயல், ெசபனியா, ன்னி,

ெசெரபியா, பானி, ெகனானி என்பவர்கள்

ேலவியர்க ைடய ப களின்ேமல் நின் ,

தங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

மகா சத்தமாக அலறனார்கள். ௫ பின்

ேலவியர்களான ெய வா, கத்ம ேயல், பானி,

ஆசாப்ெநயா, ெசெரபியா, ஒதியா, ெசபனியா,

ெபத்தகியா என்பவர்கள் மக்கைளப்

பார்த் : ங்கள் எ ந் , என் ம்

என்ெறன்ைறக் ம க்கிற உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ஸ்ேதாத்திரி ங்கள் என்

ெசால் , ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: எல்லா

தி ஸ்ேதாத்திரத்திற் ம் ேமலான

உம் ைடய மகிைம ள்ள நாமத்திற்

ஸ்ேதாத்திர ண்டாவதாக. ௬ ர் ஒ வேர

ெயேகாவா; ர் வானங்கைள ம், வானாதி

வானங்கைள ம், அைவக ைடய சர்வ

ேசைனகைள ம், மைய ம் அதி ள்ள

எல்லாவற்ைற ம், ச த்திரங்கைள ம்

அைவகளி ள்ள எல்லாவற்ைற ம்

உண்டாக்கி ர்; அைவகைளெயல்லாம் ர்

காப்பாற் கி ர்; வானேசைனகள் உம்ைம

பணிந் ெகாள் கிற . ௭ ஆபிராைமத்

ெதரிந் ெகாண் , அவைன ஊர் என் ம்

கல்ேதயர்களின் பட்டணத்தி ந்

றப்படச்ெசய் , அவ க் ஆபிரகாம்

என் ம் ெபயரிட்ட ேதவனாகிய ெயேகாவா ர்.

௮ அவ ைடய இ தயத்ைத உமக்
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ன்பாக உண்ைம ள்ளதாகக்கண் ,

கானானியர்கள், ஏத்தியர்கள், எேமாரியர்கள்,

ெபரிசியர்கள், எ சியர்கள், கிர்காசியக ைடய

ேதசத்ைத அவன் சந்ததிக் க் ெகா க்க,

அவேனா உடன்ப க்ைகெசய் . உம் ைடய

வார்த்ைதகைள நிைறேவற்ற ர்; ர்

தி ள்ளவர். ௯ எகிப்திேல எங்கள்

ற்பிதாக்கள்அ பவித்தஉபத்திரவத்ைத ர்

கண் , ெசங்கட ல்அவர்கள் ப்பி தைலக்

ேகட் ர். ௧0 பார்ேவானிட ம், அவ ைடய

எல்லா ஊழயக்காரர்களிட ம், அவன்

ேதசத்தின் எல்லா மக்களிடத்தி ம்,

அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம்

ெசய் ர்; அவர்கள் உம மக்கைளகர்வத் டன்

நடத்தினார்கள் என்பைத அற ந்தி ந் ர்;

இப்ப ேய இந்த நாள்வைரக் ம் இ க்கிற

உமக் கைழ உண்டாக்கி ர். ௧௧ ர்

அவர்க க் ன்பாக ச த்திரத்ைதப்

பிரித்ததால், அதன் ந வாகக் கால்நைனயாமல்

நடந்தார்கள்; ஆழமான தண் ர்களிேல

கல்ைலப்ேபா கிற ேபால, அவர்கைளத்

ெதாடர்ந்தவர்கைள ஆழங்களிேல

ேபாட் விட் ர். ௧௨ ர் பக ேல

ேமகமண்டலத்தினா ம் அவர்கள்

நடக்கேவண் ய வழைய அவர்க க்

ெவளிச்சமாக்க இரவிேல அக்கினி

மண்டலத்தினா ம், அவர்கைள

வழநடத்தி ர். ௧௩ ர் னாய்மைலயில்

இறங்கி, வானத்தி ந் அவர்கேளாேட
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ேபசி, அவர்க க் ச் ெசம்ைமயான

திநியாயங்கைள ம், நல்ல கட்டைளக ம்

கற்பைனக மாகிய உண்ைமயான

பிரமாணங்கைள ம் ெகா த் ர். ௧௪ உம

பரி த்த ஓய் நாைள அவர்க க் த்

ெதரியப்ப த்தி, உம ஊழயனாகிய

ேமாேசையக்ெகாண் , அவர்க க் க்

கற்பைனகைள ம், கட்டைளகைள ம்,

நியாயப்பிரமாணங்கைள ம்

கற் க்ெகா த் ர். ௧௫ அவர்கள் பசிக்

வானத்தி ந் அப்பம் ெகா த் ,அவர்கள்

தாகத்திற் க் கன்மைலயி ந் தண் ர்

றப்படச்ெசய் , ர் அவர்க க் க்

ெகா ப்ேபன் என் ஆைணயிட்ட

ேதசத்ைதச் தந்தரித் க்ெகாள் ங்கள்

என் அவர்க க் ச் ெசான் ர். ௧௬

எங்கள் ன்ேனார்களாகிய அவர்கேளா

ஆணவமாக நடந் , தங்கள் க த்ைதக்

க னப்ப த்தி, உம் ைடயகற்பைனகைளக்

ேகட்காமல் ேபானார்கள். ௧௭ அவர்கள்

கற்பைனகைளக் ேகட்க மனம ல்லாம ம்,

அவர்களிடத்திேல ர் ெசய்த உம் ைடய

அற் தங்கைள நிைனக்காம ம் ேபாய்,

தங்க ைடய க த்ைதக் க னப்ப த்தி,

தங்க ைடயஅ ைமத்தனத்திற் த் தி ம்ப

அவர்கள் கலகம்ெசய் , ஒ தைலவைன

ஏற்ப த்தினார்கள்; ஆகி ம் வ ம்

மன்னிக்கிறவ ம், இரக்க ம் மனஉ க்க ம்,

ய சாந்த ம், மகா கி ைப ள்ளவ மான
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ேதவனாகிய ர்அவர்கைளக்ைகவிடவில்ைல.

௧௮அவர்கள் உேலாகத்தால் ெசய்யப்பட்ட ஒ

கன் க் ட் ையத் தங்க க் உண்டாக்கி:

இ உன்ைனஎகிப்தி ந் ெகாண் வந்த

உன் ைடய ெதய்வம் என் ெசால் ,

ேகாபமைடயத்தக்க ெபரியஅக்கிரமங்கைளச்

ெசய்தி ந்தா ம், ௧௯ ர் உம் ைடய

ம ந்த மன உ க்கத்தாேல, அவர்கைள

வனாந்திரத்திேல ைகவிடவில்ைல; அவர்கைள

வழநடத்தப் பக ேல ேமகமண்டலத்தா ம்

அவர்க க் ெவளிச்சத்ைத ம் அவர்கள்

நடக்கேவண் யவழைய ம் காட்டஇரவிேல

அக்கினிமண்டலத்தா ம் அவர்கைளவிட்

விலகவில்ைல. ௨0 அவர்க க் அறைவ

உணர்த்த உம் ைடய நல் ஆவிையக்

கட்டைளயிட் ர்; அவர்கள் வாய்க்

உம் ைடய மன்னாைவ தந் , அவர்கள்

தாகத்திற் த் தண் ைரக் ெகா த் ர். ௨௧

இப்ப நாற்ப வ டங்களாகவனாந்திரத்தில்

அவர்க க் ஒன் ம் ைறவில்லாமல்,

அவர்கைளப் பராமரித் வந் ர்;

அவர்க ைடய உைடகள் பழைமயாகப்

ேபாக ம ல்ைல, அவர்க ைடய கால்கள்

ங்க ம ல்ைல. ௨௨ அவர்க க்

ராஜ்ஜயங்கைள ம் மக்கைள ம்

ஒப் க்ெகா த் , அைவகைள எல்ைல

எல்ைலயாக அவர்க க் ப் பங்கிட் ர்;

எஸ்ேபானின் ராஜாவாகிய ேகானின்

ேதசத்ைத ம், பாசானின் ராஜாவாகியஓகின்
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ேதசத்ைத ம் தந்தரித் க்ெகாண்டார்கள். ௨௩

அவர்க ைடய பிள்ைளகைள வானத்

நட்சத்திரங்கைளப்ேபாலப் ெப கச்ெசய் ,

தந்தரித் க்ெகாள் ம்ப ர் அவர்கள்

ன்ேனார்க க் ச் ெசான்ன ேதசத்திேல

அவர்கைள அைழத் வந் ர். ௨௪

அப்ப ேய பிள்ைளகள் உள்ேள ைழந் ,

ேதசத்ைதச் தந்தரித் க் ெகாண்டார்கள்; ர்

அவர்க க் ன்பாக ேதசத்தின் மக்களாகிய

கானானியர்கைளத் தாழ்த்தி, அவர்கைள ம்

அவர்க ைடய ராஜாக்கைள ம், ேதசத்தின்

மக்கைள ம், தாங்கள்வி ம்பியைதெசய்ய,

அவர்கள் ைகயிேல ஒப் க்ெகா த் ர். ௨௫

அவர்கள்பா காப்பானபட்டணங்கைள ம்,

ெச ைமயான மைய ம் கட் க்ெகாண் ,

எல்லாவித உைடைமகள் நிைறந்த

கைள ம், ெவட்டப்பட்ட கிண கைள ம்,

ஏராளமான திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம்,

ஒ வத்ேதாப் கைள ம், கனிெகா க் ம்

மரங்கைள ம் தந்தரித் க்ெகாண் ,

சாப்பிட் த் தி ப்தியாகிக் ெகா த் ,

உம் ைடய ெபரிய தயவினால்

ெசல்வச்ெசழ ப்பாக வாழ்ந்தார்கள். ௨௬

ஆனா ம்அவர்கள் ழ்ப்ப யாதவர்களாகி,

உமக் விேராதமாகக் கலகம்ெசய் ,

உம் ைடய நியாயப்பிரமாணத்ைதத்

தங்க க் ப் பின்ேன எற ந் விட் , தங்கைள

உம்மடத்தில் தி ப் ம்ப அவர்கைளமக ம்

க ந் ெகாண்ட உம் ைடய ர்க்கதரிசிகைளக்
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ெகான் ேபாட் , ேகாபமைடயச்ெசய்கிற

ெபரிய அக்கிரமங்கைளச் ெசய்தார்கள். ௨௭

ஆைகயால் அவர்கைள ெந க் கிற

அவர்க ைடய எதிரிகளின் ைகயில்

அவர்கைள ஒப் க்ெகா த் ர்; அவர்கள்

உபத்திரவம்அ பவிக்கிற காலத்தில் அவர்கள்

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிறேபாேதா, ர்

பரேலாகத்தி ந் ேகட் , உம் ைடய ம ந்த

இரக்கத்தினால் அவர்கைளஅவர்க ைடய

எதிரிகளின் ைகயி ந் வி விக்கிற

இரட்சகர்கைள அவர்க க் க் ெகா த் ர்.

௨௮ அவர்க க் இைளப்பா தல்

உண்டானேபாேதா, உமக் ன்பாக

ம ப ம் ைம ெசய்யத் வங்கினார்கள்;

ஆைகயால் அவர்க ைடய எதிரிகள்

அவர்கைளஆள, அவர்க ைடயைகயிேல

ஒப் வித் ர்; அவர்கள் மனந்தி ம்பி,

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பிட்டேபாேதா, ர்

பரேலாகத்தி ந் ேகட் , அவர்கைள

உம் ைடய இரக்கங்களின்ப ேய அேநகந்தரம்

வி தைலயாக்கிவிட் ர். ௨௯ அவர்கைள

உம் ைடய நியாயப்பிரமாணத்திற் த் தி ப்ப

அவர்கைளத்அதிகமாகக் க ந் ெகாண் ர்;

ஆனா ம் அவர்கள் ஆணவம்ெகாண் ,

உம் ைடய கற்பைனகைளக் ேகட்காமல்,

ழ்ப்ப ந் நடக்கிற மனிதன் ெசய்

பிைழக்கிறஉம் ைடய தி நியாயங்க க்

விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய் , தங்கள் ேதாைள

ரட் த்தனமாக விலக்கி, கற்பைனகைளக்
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ேகட்காமல், தங்கள் க த்ைதக்

க னப்ப த்திக்ெகாண்டார்கள். ௩0 ர் அேநக

வ டங்களாகஅவர்கள்ேமல் ெபா ைமயாக

இ ந் , உம் ைடய ஆவியினால் ேபசின

உம் ைடய ர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்

அவர்கைளக னமாகக ந் ெகாண்டா ம்,

அவர்கள் ேகட்காமல்ேபானதாேலஅவர்கைள

அந்நிய ேதசத் மக்களின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த் ர். ௩௧ஆகி ம் உம் ைடய

ம ந்த இரக்கங்களின்ப ேய, அவர்கைள

நிர் லமாக்காம ம் அவர்கைளக்

ைகவிடாம ம் இ ந் ர்; ர் கி ைப ம்

இரக்க ள்ள ேதவன். ௩௨ இப்ெபா ம்

உடன்ப க்ைகைய ம் கி ைபைய ம்

காக்கிறவல்லைம ம்பயங்கர ள்ளமகா

ேதவனாகிய எங்கள் ேதவேன, அ ரியா

ராஜாக்களின் நாட்கள் தற்ெகாண்

இந்நாள்வைரக் ம் எங்க க் ம்,

எங்க ைடய ராஜாக்க க் ம்,

பிர க்க க் ம், ஆசாரியர்க க் ம்,

ர்க்கதரிசிக க் ம், ன்ேனார்க க் ம்,

உம் ைடயமக்கள்அைனவ க் ம் சம்பவித்த

எல்லாவ த்த ம் உமக் ன்பாக சிறயதாக

காணப்படாதி ப்பதாக. ௩௩ எங்க க்

சம்பவிக்கச்ெசய்த எல்லாவற்ற ம் ர்

தி ள்ளவர்; ர் உண்ைமயாய் நடத்தி ர்;

நாங்கேளா ன்மார்க்கம் ெசய்ேதாம். ௩௪

எங்க ைடய ராஜாக்க ம், பிர க்க ம்,

ஆசாரியர்க ம், ன்ேனார்க ம், உம் ைடய
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நியாயப்பிரமாணத்தின் ைறயில்

ெசய்யாம ம், உம் ைடய கற்பைனகைள ம்,

ர்அவர்கைளக்க ந் ெகாண்டஉம் ைடய

சாட்சிகைள ம் கவனியாம ம் ேபானார்கள்.

௩௫ அவர்கள் தங்கள் ராஜ்ஜயத்தி ம், ர்

அவர்க க் க் ெகா த்தஉம் ைடயெபரிய

தயவி ம், ர் அவர்க க் ன்பாகத்

திறந் ைவத்த விசால ம் ெசழ ப் மான

ேதசத்தி ம் உமக் ஊழயஞ்ெசய்யாம ம்,

தங்கள் யெசயல்கைளவிட் த் தி ம்பாம ம்

ேபானார்கள். ௩௬ இேதா, இன்ைறயதினம்

நாங்கள்அ ைமகளாக இ க்கிேறாம். இேதா,

பலைன ம் நன்ைமைய ம்அ பவிக்க ர்

எங்கள் ன்ேனார்க க் க் ெகா த்த இந்த

ேதசத்தில்தாேன நாங்கள் அ ைமகளாக

இ க்கிேறாம். ௩௭அதின்வ மானம் எங்கள்

பாவங்களினாேல ர் எங்கள்ேமல் நியம த்த

ராஜாக்க க் அதிகமாக ேபாகிற ;

அவர்கள் தங்க க் வி ப்பமான ைறயில்

எங்க ைடய ச ரங்கைள ம் ம க

வன்கைள ம் ஆ கிறார்கள்; நாங்கள்

ெகா யஇக்கட் ல்அகப்பட் க்கிேறாம். ௩௮

இைவெயல்லாம் இப்ப இ க்கிறதால்,

நாங்கள் உ தியான உடன்ப க்ைகெசய்

அைத எ தி ைவக்கிேறாம்; எங்க ைடய

பிர க்க ம், ேலவியர்க ம்,ஆசாரியர்க ம்

அதற் த்திைர ேபா வார்கள் என்றார்கள்.

௧0

த்திைரயிடப்பட்ட பத்திரத்தில் உள்ள

ெபயர்கள் என்னெவன்றால்: அக யாவின்
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மகனாகிய திர்ஷாதா என் ம் ெநேகமயா,

சிேதகியா, ௨ ெசராயா, அசரியா, எேரமயா, ௩

பஸ் ர், அமரியா, மல்கிஜா, ௪ அத் ஸ்,

ெசபனியா, மல் க், ௫ஆரிம், ெமெரேமாத்,

ஒபதியா, ௬ தானிேயல், கிேநேதான், பா க்,

௭ ெம ல்லாம், அபியா, மயாம ன்,

௮ மாசியா, பில்காய், ெசமாயா என் ம்

ஆசாரியர்க ம், ௯ ேலவியர்களாகிய

அசனியாவின் மகன் ெய வா, எனாதாதின்

மகன்களில் ஒ வனாகிய பின் யி,

கத்ம ேயல் என்பவர்க ம், ௧0 அவர்கள்

சேகாதரர்களாகிய ெசபனியா, ஒதியா, ெக தா,

ெபலாயா, ஆனான், ௧௧ கா, ேரேகாப்,

அஷபியா, ௧௨ சக் ர், ெசெரபியா, ெசபனியா,

௧௩ஒதியா, பானி, ெபனி என்பவர்க ம், ௧௪

மக்களின் தைலவர்களாகிய பாேராஷ்,

பாகாத்ேமாவாப், ஏலாம், சத் , பானி, ௧௫

ன்னி, அஸ்காத், ெபபாயி, ௧௬அேதானியா,

பிக்வாய்,ஆ ன், ௧௭அேதர், எேசக்கியா, அ ர்,

௧௮ ஒதியா, ஆ ம், ேபசாய், ௧௯ ஆ ப்,

ஆனேதாத், ெநபாய், ௨0மக்பியாஸ், ெம ல்லாம்,

ஏ ர், ௨௧ெமெஷசாெபேயல், சாேதாக், ய வா,

௨௨ ெபலத்தியா, ஆனான், ஆனாயா, ௨௩

ஓெசயா,அனனியா,அ ப், ௨௪அல்ேலாேகஸ்,

பிலகா, ேசாேபக், ௨௫ ேர ம், அஷபனா,

மாெசயா, ௨௬அகியா, கானான்,ஆனான், ௨௭

மல் க், ஆரிம், பானா என்பவர்க ேம.

௨௮ மக்களில் மற்றவர்களாகிய

ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம், வாசல்
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காவலாளர்க ம், பாடகர்க ம், ஆலய

பணியாளர்க ம், ேதசங்களின்

மக்கைளவிட் ப் பிரிந் ேதவ ைடய

நியாயப்பிரமாணத்திற் த் தி ம்பின

அைனவ ம்,அவர்க ைடயமைனவிக ம்,

மகன்க ம், மகள்க மாகிய அற ம் த்தி ம்

உள்ளவர்கெளல்ேலா ம், ௨௯ தங்க க் ப்

ெபரியவர்களாகிய தங்கள் சேகாதரர்கேளா

க்ெகாண் : ேதவ ைடயஊழயனாகிய

ேமாேசையக்ெகாண் ெகா க்கப்பட்ட

ேதவ ைடய நியாயப்பிரமாணத்தின்

ைறயில் நடந் ெகாள்ேவாம் என் ம்,

எங்கள் ஆண்டவராகிய ெயேகாவாவின்

கற்பைனகைள ம் சகல திநியாயங்கைள ம்,

கட்டைளகைள ம் ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ெசய்ேவாம் என் ம்,

௩0 நாங்கள் எங்க ைடய மகள்கைள

ேதசத்தின் மக்க க் க் ெகா க்காம ம்,

எங்கள் மகன்க க் அவர்க ைடய

மகள்கைள எ க்காம ம் இ ப்ேபாம்

என் ம், ௩௧ ேதசத்தின் மக்கள்ஓய் நாளிேல

சரக் கைள ம், எந்தவிதத் தானியங்கைள ம்

விற்பதற் க் ெகாண் வந்தால், நாங்கள்அைத

ஓய் நாளி ம் பரி த்தநாளி ம் அவர்கள்

ைகயில்வாங்காதி ப்ேபாம் என் ம், நாங்கள்

ஏழாம் வ டத்ைத வி தைல வ டமாக்கி

எல்லா கடன்கைள ம் விட் வி ேவாம்

என் ம்ஆைணயிட் ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள்.

௩௨ ேம ம்: நாங்கள் எங்கள் ேதவ ைடய
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ஆலயத்தின் ஆராதைனக்காக ச கத்

அப்பங்க க் ம், நிரந்தர உண ப க் ம்,

ஓய் நாட்களி ம் மாதப்பிறப் களி ம்

ெச த் ம் நிரந்தர சர்வாங்க

தகனப க க் ம், பண் ைகக க் ம்,

அபிேஷகத் க்கான ெபா ள்க க் ம்,

இஸ்ரேவ க்காகப் பாவநிவிர்த்தி உண்டாக் ம்

ப க க் ம், ௩௩ எங்கள் ேதவ ைடய

ஆலயத்தின் எல்லா ேவைலக் ம்,

வ டந்ேதா ம் நாங்கள் ேசக்க ல் ன்ற ல்

ஒ பங்ைகக் ெகா ப்ேபாம் என்கிற

ெபா ப்ைப எங்கள்ேமல் ஏற் க்ெகாண்ேடாம்.

௩௪ நியாயப்பிரமாணத்தில்

எ தியி க்கிறப ேய எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய ப டத்தின்ேமல்

எரிகிறதற்காக ற க்கப்பட்ட காலங்களில்

வ டாவ டம் எங்கள் ன்ேனார்களின்

ம்பங்களின் ைறேய, எங்கள் ேதவ ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வரேவண் யவிற

காணிக்ைகக்காக ம், ஆசாரியர்க க் ம்,

ேலவியர்க க் ம், மக்க க் ம்

ட் ப்ேபாட்ேடாம். ௩௫நாங்கள்வ டந்ேதா ம்

எங்கள் ேதவ ைடய ஆலயத்திற் எங்கள்

ேதசத்தின் தற்பலைன ம், சகலவித

மரங்களின் எல்லா தற்கனிகைள ம்

ெகாண் வர ம், ௩௬நியாயப்பிரமாணத்தில்

எ தியி க்கிறப ேய, எங்கள் மகன்களில்

தற்பிறந்தவர்கைள ம், எங்கள்

ஆ மா களாகிய ம க வன்களின்
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தற்பிறந்தைவகைள ம், எங்கள்

ேதவ ைடய ஆலயத்திற் ம் எங்கள்

ேதவ ைடயஆலயத்திேலஊழயஞ்ெசய்கிற

ஆசாரியர்களிடத்திற் ம் ெகாண் வர ம், ௩௭

நாங்கள் எங்கள் பிைசந்தமாவில்

தற்பாகத்ைத ம், எங்கள் பைடப் கைள ம்,

எல்லா மரங்களின் தற்பலனாகிய

திராட்ைசப்பழரசத்ைத ம்,எண்ெணைய ம்,

எங்கள் ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

அைறகளில்ைவக்கஆசாரியர்களிடத்திற் ம்,

எங்கள் நிலப்பயிர்களில் தசமபாகம்

ேலவியர்களிடத்திற் ம் ெகாண் வர ம்,

ேலவியர்களாகிய இவர்கள் எங்கள்

ேவளாண்ைமயின் பட்டணங்களிெலல்லாம்

தசமபாகம் ேசர்க்க ம், ௩௮ ேலவியர்கள்

தசமபாகம் ேசர்க் ம்ேபா ஆேரானின்

மகனாகிய ஒ ஆசாரியன்

ேலவியர்கேளா ட இ க்க ம்,

தசமபாகமாகிய அதிேல ேலவியர்கள் பத்தில்

ஒ பங்ைக எங்கள் ேதவ ைடய

ஆலயத்தி ள்ள ெபாக்கிஷ அைறகளில்

ெகாண் வர ம் ெசய் ெகாண்ேடாம்.

௩௯ பரி த்த இடத்தின் பணிெபா ட்க ம்,

ஊழயஞ்ெசய்கிற ஆசாரியர்க ம்,

வாசல் காவலாளர்க ம், பாடகர்க ம்

இ க்கிற அந்த அைறகளிேல இஸ்ரேவல்

மக்க ம், ேலவிேகாத்திரத்தார்க ம்

தானியம் திராட்ைசரசம் எண்ெணய்

என்பைவகளின் பைடப் கைளக்



ெநேகமயா 2033

ெகாண் வரேவண் ய ; இந்த விதமாக

நாங்கள் எங்கள் ேதவ ைடயஆலயத்ைதப்

பராமரிக்காமல் வி வதில்ைலெயன்

ெசய் ெகாண்ேடாம்.

௧௧

மக்களின் அதிகாரிகள் எ சேலம ேல

யி ந்தார்கள்; மற்ற மக்கள்,

தங்க க் ள்ேள பத் ப்ேபர்களில்

ஒ வைன எ சேலம் என் ம் பரி த்த

நகரத்தி ம் ஒன்ப ேபைர மற்றப்

பட்டணங்களி ம் யி க்கச்ெசய்ய

ட் கைளப் ேபாட்டார்கள். ௨ ஆனா ம்

எ சேலம ேல யி க்க மனப் ர்வமாகச்

சம்மதித்த மனிதர்கைளெயல்லாம்

மக்கள் வாழ்த்தினார்கள். ௩ தாவின்

பட்டணங்களில் இஸ்ரேவலர்க ம்,

ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம், ஆலயப்

பணியாளர்க ம், சாெலாேமா ைடய

ேவைலக்காரர்களின் சந்ததிக ம், அவரவர்

தங்கள் பட்டணங்களி ள்ள தங்கள்

ெசாந்த இடத்திேல யி ந்தார்கள்;

எ சேலம ேல யி ந்த நா களின்

தைலவர்கள் யாெரன்றால்: ௪ எ சேலம ேல

தா சந்ததியர்களில் சில ம், ெபன்ய ன்

சந்ததியர்களில் சில ம் யி ந்தார்கள்; தா

மக்களிேல ேபேரசின் சந்ததியில் ஒ வனான

மகலாெலேய ன் மகனாகிய ெசபதியாவின்

மகன் அமரியா க் ப் பிறந்த சகரியா க்

மகனானஉசியாவின் மகன்அத்தாயா ம், ௫

ேலானின் மகன் சகரியா க் மகனாகிய



ெநேகமயா 2034

ேயாயாரி க் மகனான அதாயா க் ப்

பிறந்த அசாயாவின் மகன் ெகால்ேலாேச

ெபற்ற பா க்கின் மகன் மாெசயா ேம. ௬

எ சேலம ேல யி க்கிற ேபேரசின்

மகன்கெளல்லாம் நா ற் அ பத்ெதட்

பலசா களாக இ ந்தார்கள். ௭ ெபன்ய ன்

சந்ததியர்களில் யாெரன்றால், சல்

என்பவன்; இவன் ெம ல்லா க் ம், இவன்

ேயாேவ க் ம், இவன் ெபதாயா க் ம், இவன்

ெகாலாயா க் ம், இவன் மாெசயா க் ம்,

இவன் ஈத்திேய க் ம், இவன்எஷாயா க் ம்

மகனானவன். ௮ அவ க் ப்பின்

கப்பாய், சல்லாய் தலானவர்கள்

ெதாளாயிரத் இ பத்ெதட் ேபர். ௯

அவர்கள்ேமல் கண்காணியானசிக்ரியின் மகன்

ேயாேவ ம், பட்டணத்தின்ேமல்இரண்டாவ

கண்காணியான அெச வாவின் மகன்

தா ேம. ௧0ஆசாரியர்களில் ேயாயாரிபின்

மகன் ெயதாயா, யாகின் என்பவர்க ம், ௧௧

அகி பின் மகன் ெமராேயாத்திற் ப்

பிறந்த சாேதாக்கின் மகன் ெம ல்லாம்

ெபற்ற இல்க்கியாவின் மகன் ெசராயா

என் ம் ேதவ ைடய ஆலயத்தின்

ேமற்பார்ைவயாள ம், ௧௨ ஆலயத்திேல

ேவைலெசய்கிறஅவர்கள் சேகாதரர்களாகிய

எண் ற் இ பத்திரண் ேப ம்,

மல்கியாவின் மகன் பஸ் க் மகனான

சகரியாவின் மகன் அம்சிக் ப் பிறந்த

ெபல் யாவின் மகன் எேராகா க் ப் பிறந்த
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அதாயா ம், ௧௩ ம்பத்தைலவர்களாகிய

அவ ைடய சேகாதரர்கள் இ ற்

நாற்பத்திரண் ேபர்க ம், இம்ேமரின் மகன்

ெமசில்ேலேமாத்தின் மகனாகியஅகசாய்க் ப்

பிறந்த அசெரேய ன் மகன் அமாசா ம்,

௧௪ அவர்க ைடய சேகாதரர்களாகிய

பலசா கள் ற் இ பத்ெதட் ேப ேம;

இவர்கள்ேமல் அெகேதா ம ன் மகன் சப்திேயல்

கண்காணியாகஇ ந்தான். ௧௫ ேலவியர்களிேல

ன்னியின் மகன் அசபியாவின் மகனாகிய

அஸ்ரிக்காம ன் மகனான அ பின் மகன்

ெசமாயா ம், ௧௬ ேதவ ைடயஆலயத்தின்

ெவளிேவைலையவிசாரிக்கிற ேலவியர்களின்

தைலவர்களிேல சப்ேபதாயி ம், ேயாசபாத் ம்,

௧௭ ஆசாபின் மகன் சப்தியின் மகனாகிய

காவின் மகன் மத்தனியா ெஜபத்தில்

ஸ்ேதாத்திரப்பாட்ைடத் வக் கிற

தைலவ ம் அவ ைடய சேகாதரர்களில்

இரண்டாவதான பக் க்கியா என் ம்

ஒ வ ம், எ த் னின் மகன் காலாவின்

மகனாகிய சம் வாவின் மகன் அப்தா ேம.

௧௮பரி த்த பட்டணத்தி ந்த ேலவியர்கள்

அைனவ ம்இ ற் எண்பத் நான் ேபர்.

௧௯ வாசல் காவலாளர்கள் அக் ம்,

தல்ேமா ம், வாசல்களில் காவல்காக்கிற

அவர்க ைடய சேகாதரர்க ம் ற்

எ பத்திரண் ேபர். ௨0மற்றஇஸ்ரேவலர்க ம்,

ஆசாரியர்க ம், ேலவியர்க ம், தாவின்

எல்லா பட்டணங்களி ம் இ ந்தார்கள்.
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௨௧ ஆலய பணியாளர்கள் ஓேப ேல

யி ந்தார்கள்; அவர்கள்ேமல் கா ம்

கிஸ்பா ம் ெபா ப்பாளர்களாக இ ந்தார்கள்.

௨௨ எ சேலம க்கிற ேலவியர்களின்

தைலைம அதிகாரி காவின் மகன்

மத்தனியாவின்மகனாகியஅஷபியா க் ப்

பிறந்த பானியின் மகன் ஊசி என்பவன்

ேதவ ைடய ஆலயத்தின் ஊழயத்திற்

நிற்கிற பாடகர்களாகியஆசாபின் மகன்களில்

ஒ வன். ௨௩பாடகர்களாகியஅவர்க க்காக

தினக் ெகா க்க ராஜாவினால்

கட்டைளயிடப்பட் ந்த . ௨௪ தாவின்

மகனாகிய ேசராக்கின் சந்ததியர்களில்

ெமெசசாெபேய ன் மகன் ெபத்தகியா

மக்களின் காரியங்க க்ெகல்லாம்

ராஜாவின் ன் நின்றான். ௨௫ தங்கள்

நாட் ப் றங்களான கிராமங்களில்

இ க்கிறவர்க க் ள்ேள தாவின் மக்களில்

சிலர் ரியாத் அர்பாவி ம் அதின்

கிராமங்களி ம், ேபானி ம் அதின்

கிராமங்களி ம், எகாப்ெசேய ம் அதின்

கிராமங்களி ம், ௨௬ ெய வாவி ம்,

ேமாலாதாகி ம், ெபத்ெபேலதி ம், ௨௭

ஆசார் வாவி ம், ெபெயர்ெசபாவி ம்

அதின் கிராமங்களி ம், ௨௮ சிக்லாகி ம்,

ேமேகானாகி ம் அதின் கிராமங்களி ம்,

௨௯ என்ரிம்ேமானி ம், ேசாரியாவி ம்,

யர் த்தி ம், ௩0 சாேனாவாகி ம்,

அ ல்லாம ம் அைவகளின் கிராமங்களி ம்,
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லா சி ம் அதின் நாட் ப் றங்களி ம்,

அெசக்காவி ம் அதின் கிராமங்களி ம்,

ெபெயர்ெசபா வங்கி இன்ேனாம ன்

பள்ளத்தாக் வைர ேயறனார்கள். ௩௧

ேகபாவின்ஊைரச்ேசர்ந்த ெபன்ய ன் மக்கள்,

ம க்மாஸ்,ஆயா, ெபத்ேதல்ஊர்களி ம்அதின்

கிராமங்களி ம், ௩௨ ஆனேதாத், ேநாப்,

அனனியா, ௩௩ஆத்ேசார், ராமா, கித்தாயிம், ௩௪

ஆ த், ெசேபாயிம், ெநபலாத், ௩௫ ேலாத், ஓேனா

என் ம் ஊர்களி ம், சிற்பாசாரிகளின்

பள்ளத்தாக்கி ம் யி ந்தார்கள். ௩௬

ேலவியர்களிேல சிலர் தாவி ம், சிலர்

ெபன்ய னி ம் இ ந்தார்கள்.

௧௨

ெசயல்திேய ன் மகனாகிய

ெச பாேபேலா ம் ெய வாேவா ம் வந்த

ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம் யாெரன்றால்:

ெசராயா, எேரமயா, எஸ்றா, ௨ அமரியா,

மல் க், அத் ஸ், ௩ ெசக்கனியா, ேர ம்,

ெமெரேமாத், ௪இத்ேதா, கிேநேதா, அபியா, ௫

மயாம ன், மாதியா, பில்கா, ௬ ெசமாயா,

ேயாயாரிப், ெயதாயா, ௭ சல் , ஆேமாக்,

இல்க்கியா, ெயதாயா என்பவர்கள்; இவர்கள்

ெய வாவின் நாட்களில்,ஆசாரியர்க க் ம்

தங்கள் சேகாதரர்க க் ம் தைலவர்களாக

இ ந்தார்கள். ௮ ேலவியர்கள் யாெரன்றால்:

ெய வா, பின் யி, கத்ம ேயல், ெசெரபியா,

தா, மத்தனியா என்பவர்கள்; இவ ம்

இவ ைடயசேகாதரர்க ம் திெசய்த க்

ெபா ப்பாக இ ந்தார்கள். ௯ பக் க்கியா,
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உன்னி என்கிற அவர்கள் சேகாதரர்கள்

அவர்க க் எதிேர காவல்காத்தி ந்தார்கள்.

௧0 ெய வா ெயாய ைமப் ெபற்றான்,

ெயாய ம் எ யாசிைபப் ெபற்றான்,

எ யாசிப் ெயாயதாைவப் ெபற்றான். ௧௧

ெயாயதா ேயானத்தாைனப் ெபற்றான்,

ேயானத்தான் ய வாைவப் ெபற்றான். ௧௨

ெயாய ம ன்நாட்களிேலதகப்பன்மார்களின்

ம்பத்தார்க க் தைலவர்களான

ஆசாரியர்கள் யாெரன்றால்: ெசராயாவின்

சந்ததியில் ெமராயா, எேரமயாவின் சந்ததியில்

அனனியா, ௧௩ எஸ்றாவின் சந்ததியில்

ெம ல்லாம், அமரியாவின் சந்ததியில்

ேயாகனான், ௧௪ ெம வின் சந்ததியில்

ேயானத்தான், ெசபனியாவின் சந்ததியில்

ேயாேசப் , ௧௫ஆ மன் சந்ததியில் அதனா,

ெமராேயாதின் சந்ததியில் எல்காய், ௧௬

இத்ேதாவின் சந்ததியில் சகரியா, கிேநேதானின்

சந்ததியில் ெம ல்லாம், ௧௭ அபியாவின்

சந்ததியில் சிக்ரி, மனியா ன் ெமாவதியா

என்பவர்களின் சந்ததியில் பில்தாய்.

௧௮ பில்காவின் சந்ததியில் சம் வா,

ெசமாயாவின் சந்ததியில் ேயானத்தான்,

௧௯ ேயாயாரிபின் சந்ததியில் மதனாய்,

ெயதாயாவின் சந்ததியில்ஊசி, ௨0சல்லாயின்

சந்ததியில் கல்லாய், ஆேமாக்கின்

சந்ததியில் ஏேபர், ௨௧ இல்க்கியாவின்

சந்ததியில் அஷபியா, ெயதாயாவின்

சந்ததியில் ெநதெனேயல் என்பவர்கள்.
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௨௨ எ யாசிபின் நாட்களில் ெயாயதா,

ேயாகனான், ய வா என்கிற ேலவியர்கள்

தகப்பன்மார்களின் தைலவர்களாக

எ தப்பட்டார்கள்; ெபர்சியனாகிய தரி வின்

ஆட்சி காலம்வைர இ ந்த ஆசாரியர்க ம்

அப்ப ேய எ தப்பட்டார்கள். ௨௩

ேலவியின் சந்ததியர்களாகிய தகப்பன்மார்

ம்பத்தார்களின் தைலவர்கள் எ யாசிபின்

மகனாகிய ேயாகனானின் நாட்கள்வைர

நாளாகமப் த்தகத்தில் எ தப்பட்டார்கள்.

௨௪ ேலவியர்களின் தைலவர்களாகிய

அஷபியா ம், ெசெரபியா ம், கத்ம ேய ன்

மகன் ெய வா ம், அவர்க க் எதிேர

நிற்கிற அவர்க ைடய சேகாதரர்க ம்,

ேதவ ைடய மனிதனாகிய தா தி ைடய

கற்பைனயின்ப ேய திக்க ம்

ஸ்ேதாத்திரிக்க ம், ஒ வ க்ெகா வர்

எதிர் கமாக பிரி களாக இ ந்தார்கள்.

௨௫ மத்தனியா, பக் க்கியா, ஒபதியா,

ெம ல்லாம், தல்ேமான்,அக் ப் என்பவர்கள்

வாசல்களி க்கிற ெபாக்கிஷஅைறகைளக்

காவல்காக்கிறவர்களாக இ ந்தார்கள். ௨௬

ேயாசதாக்கின் மகனாகிய ெய வாவின் மகன்

ெயாய ம ன் நாட்களி ம், ஆ நராகிய

ெநேகமயா ம், ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா

என் ம்ஆசாரிய ம் இ க்கிற நாட்களி ம்

அவர்கள் இ ந்தார்கள். ௨௭ எ சேலம ன்

மதிைல பிரதிஷ்ைடெசய் ம்ேபா ,

தியினா ம் பாட னா ம், ைகத்தாளம்
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தம் ரமண்டலம் தலான

தவாத்தியங்களினா ம், பிரதிஷ்ைடைய

மகிழ்ச்சிேயாேட ெகாண்டாட எல்லா

இடங்களி ம் இ க்கிற ேலவியர்கைள

எ சேல க் க் ட் வரத் ேத னார்கள்.

௨௮ அப்ப ேய பாடகர்களின் வினர்

எ சேலம ன் ற் ப் றங்களான சம மயி ம்,

ெநத்ேதாபாத்தியர்களின் கிராமங்களி ம், ௨௯

ெபத்கில்கா ம், ேகபா, அஸ்மாேவத்

ஊர்களின் நாட் ப் றங்களி ம ந்

வந் னார்கள்; பாடகர்கள்

எ சேலைமச் ற்ற ம் தங்க க் க்

கிராமங்கைளக் கட் யி ந்தார்கள். ௩0

ஆசாரியர்க ம் ேலவியர்க ம் தங்கைளச்

த்தம்ெசய் ெகாண் , மக்கைள ம்

பட்டணவாசல்கைள ம் மதிைல ம்

த்தம்ெசய்தார்கள். ௩௧ அப்ெபா நான்

தாவின் பிர க்கைள மதி ன்ேமல்

ஏறச்ெசய் , திெசய் நடந் ேபாவதற்காக

இரண் ெபரிய ட்டத்தார்கைள

நி த்திேனன்; அவர்களில் ஒ ட்டத்தார்

மதி ன்ேமல் வல றமாகக் ப்ைபேமட்

வாச க் ப் ேபானார்கள். ௩௨ அவர்கள்

பின்ேனஓசாயா ம், தாவின் தைலவர்களில்

பாதிப்ேபர்க ம், ௩௩ அசரியா, எஸ்றா,

ெம ல்லாம், ௩௪ தா, ெபன்ய ன், ெசமாயா,

எேரமயாஎன்பவர்க ம், ௩௫ ரிைககைளப்

பி க்கிற ஆசாரியர்களின் மகன்களில்

ஆசாப்பின் மகன் சக் ரின் மகனாகிய
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மகாயா க் மகனானமத்தனியாவின் மகன்

ெசமாயா க் ப் பிறந்த ேயானத்தானின் மகன்

சகரியா ம், ௩௬ ேதவ ைடய மனிதனாகிய

தா தின் தவாத்தியங்கைள வாசிக்கிற

அவ ைடய சேகாதரர்களான ெசமாயா,

அசெரேயல், மலாலாய், கிலாலாய், மகாய்,

ெநதெனேயல், தா,அனானிஎன்பவர்க ம்

ேபானார்கள்; ேவதபாரகனாகிய எஸ்றா

இவர்க க் ன்பாக நடந்தான். ௩௭

அங்ேகயி ந் அவர்கள் தங்க க்

எதிரான தண் ர்வாச க் வந்தேபா ,

மதிைலவிட உயரமான தா நகரத்தின்

ப களில் ஏற , தா ட் ன் ேமலாகக்

கிழக்ேகயி க்கிற தண் ர்வாசல்வைர

ேபானார்கள். ௩௮ திெசய்கிற இரண்டாம்

ட்டத்தார் எதிேரயி க்கிற வழயாக

நடந் ேபானார்கள், அவர்கள் பின்ேன

நான் ேபாேனன்; மக்களில் பாதிப்ேபர்

மதி ன்ேமல் ைளகளின் ேகா ரத்ைதக்

கடந் , அகழ் மதில்வைர ேநராகப்ேபாய், ௩௯

எப்பிரா ம்வாசைல ம், பைழயவாசைல ம்,

ன்வாசைல ம், அனாெனேய ன்

ேகா ரத்ைத ம், ேமயா என்கிற ேகா ரத்ைத ம்

கடந் , ஆட் வாசல்வைர றப்பட் க்

காவல் ட் வாச ேல நின்றார்கள். ௪0

அதற் ப்பின் திெசய்கிற இரண்

ட்டத்தார்க ம் ேதவ ைடயஆலயத்திேல

வந் நின்றார்கள்; நா ம் என்ேனா

இ க்கிற தைலவர்களில் பாதிப்ேபர்க ம், ௪௧
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ரிைககைளப் பி க்கிற எ யாக் ம்,

மாெசயா, மனியா ன், ம காயா,

எ ேயானாய், சகரியா, அனனியா

என்கிற ஆசாரியர்க ம், ௪௨ மாெசயா,

ெசமாயா, எெலயாசார், ஊசி, ேயாகனான்,

மல்கியா, ஏலாம், ஏேசர் என்பவர்க ம்

நின்ேறாம்; பாடகர்க ம், அவர்கைள

நடத் கிறவனாகிய ெயஷரகியா ம்

சத்தமாகப் பா னார்கள். ௪௩அந்த நாளிேல

அதிகமான ப கைளச் ெச த்தி, ேதவன்

தங்க க் ப் ெபரிய சந்ேதாஷத்ைத

உண்டாக்கியதால் மகிழ்ச்சியாக இ ந்தார்கள்;

ெபண்க ம் பிள்ைளக ம் டக்

களி ர்ந்தார்கள்; எ சேலம ன் களிப்

ரத்திேல ேகட்கப்பட்ட . ௪௪அன்ைறயதினம்

ெபாக்கிஷங்கைள ம், பைடப் கைள ம்,

தற்பழங்கைள ம், தசமபாகங்கைள ம்

ைவக் ம் அைறகளின்ேமல்,

ஆசாரியர்க க் ம் ேலவியர்க க் ம்

நியாயப்பிரமாணத்தின் ைறயில்

வரேவண் யபட்டணங்க ைடயநிலங்களின்

பங் கைள அைவகளில் ேசர்ப்பதற் ,

சில மனிதர்கள் ெபா ப்பாளர்களாக

ைவக்கப்பட்டார்கள்;ஊழயஞ்ெசய் நிற்கிற

ஆசாரியர்கள்ேம ம் ேலவியர்கள்ேம ம் தா

மனிதர்கள் சந்ேதாஷமாக இ ந்தார்கள். ௪௫

பாடகர்க ம், வாசல் காவலாளர்க ம்,

தா ம் அவன் மகனாகிய சாெலாேமா ம்

கற்பித்தப தங்கள் ேதவ ைடய
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காவைல ம், த்திகரிப்பின் காவைல ம்

காத்தார்கள். ௪௬ தா ம் ஆசாப் ம்

இ ந்த ர்வநாட்களில் பாடகர்களின்

தைலவர்க ம் ைவக்கப்பட் , ேதவ க் த்

தி ம் ஸ்ேதாத்திரங்க ம் ெச த் கிற

சங் தங்கள்ஒ ங் ெசய்யப்பட் ந்த . ௪௭

ஆைகயால் ெச பாேப ன் நாட்களி ம்,

ெநேகமயாவின் நாட்களி ம், இஸ்ரேவலர்கள்

எல்ேலா ம் பாடகர்க க் ம் வாசல்

காவலாளர்க க் ம் அ தின

ஒ ங்கின்ப ேவைலைளக் ெகா த்தார்கள்;

அவர்கள் ேலவியர்க க்ெகன்

பிரதிஷ்ைட ெசய் ெகா த்தார்கள்;

ேலவியர்கள் ஆேரானின் சந்ததிக்ெகன்

அவர்கள் ேவைலகைளப் பிரதிஷ்ைட

ெசய் ெகா த்தார்கள்.

௧௩

அன்ைறயதினம் மக்கள் ேகட்க,

ேமாேசயின் த்தகத்ைதவாசித்தார்கள்; அதிேல

அம்ேமானியர்க ம் ேமாவாபியர்க ம்,

இஸ்ரேவல்மக்க க் அப்ப ம் தண் ம்

ெகா க்க எதிர்ெகாண் வராமல்,

அவர்கைளச் சபிக்க அவர்க க்

விேராதமாகப் பிேலயாைமக் க்

அமர்த்திக்ெகாண்டதால், ௨ அவர்கள்

என்ைறக் ம்,அந்தச் சாபத்ைதஆ ர்வாதமாகத்

தி ப்பின எங்கள் ேதவ ைடய சைபக்

வரக் டா என் எ தியி க்கிறதாகக்

காணப்பட்ட . ௩ஆைகயால்அவர்கள்அந்தக்

கட்டைளையக் ேகட்டேபா , பற்பல ேதசத்தின்
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மக்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவைலவிட் ப்

பிரித் விட்டார்கள். ௪இதற் ன்ேன எங்கள்

ேதவ ைடய ஆலயத்தின் அைறக க் ப்

ெபா ப்பாளனாக ைவக்கப்பட்ட

ஆசாரியனாகிய எ யாசிப் ெதாபியாேவா

இைணந்தவனாயி ந் , ௫ ற்காலத்தில்

காணிக்ைகக ம், சாம்பிராணி ம், ஆலயப்

பணிெபா ட்க ம், ேலவியர்க க் ம்,

பாடகர்க க் ம், வாசல் காவலாளர்க க் ம்

ஒ க்கப்பட்ட தானியம் திராட்ைசரசம்

எண்ெணய் என்பைவகளிேல தசமபாக ம்,

ஆசாரியர்கைளச் ேச கிற பைடப்பான

காணிக்ைகக ம் ைவக்கப்பட் ந்த

இடத்தில் ஒ ெபரிய அைறைய அவ க்

ஆயத்தம்ெசய்தி ந்தான். ௬ இெதல்லாம்

நடக் ம்ேபா நான் எ சேலம ல்

இல்ைல; பாபிேலான் ராஜாவாகிய

அர்தசஷ்டாவின் ப்பத்திரண்டாம்

வ டத்திேல நான் ராஜாவிடத்திற் ேபாய்,

சில நாட்க க் ப்பின் தி ம்ப

ராஜாவிடத்தில் அ மதி ெபற் க்ெகாண் , ௭

எ சேல க் வந்ேதன்; அப்ெபா

எ யாசிப் ெதாபியா க் ேதவ ைடய

ஆலயத் வளாகங்களில் ஒ அைறைய

ஆயத்தம்ெசய்ததால், ெசய்த ங்ைக

அற ந் ெகாண்ேடன். ௮ அதனால் நான்

மக ம் மனம் வ ந்தி. ெதாபியாவின்

ட் ப்ெபா ட்கைளெயல்லாம்

அந்த அைறயி ந் ெவளிேய
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எற ந் விட்ேடன். ௯ பின் நான்

அைற கைளச் த்தம் ெசய்யச்ெசால் ,

ேதவ ைடய ஆலயப்ெபா ட்கைள ம்

காணிக்ைககைள ம் சாம்பிராணிைய ம்

அங்ேக தி ம்பக் ெகாண் வந்

ைவத்ேதன். ௧0 பின் ம் ேலவியர்க க்

ஒ க்கப்பட்ட ேவைலகள் அவர்க க்

ெகா க்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம், ேவைல

ெசய்கிற ேலவியர்க ம் பாடகர்க ம்

அவரவர் தங்க ைடயவிைளநிலங்க க்

ஓ ப்ேபானார்கள் என்பைத ம் நான்

அற ந் ெகாண்ேடன். ௧௧ அப்ெபா

நான் தைலைமயானவர்கேளா

வாதா , ேதவ ைடய ஆலயம் ஏன்

ைகவிடப்படேவண் ம் என் ெசால் ,

அவர்கைளச் ேசர்த் , அவரவர் ெபா ப்பில்

அவர்கைள ைவத்ேதன். ௧௨ அப்ெபா

தர்கள் எல்ேலா ம் தானியம் திராட்ைசரசம்

எண்ெணய் என்பைவகளில் தசமபாகத்ைதப்

ெபாக்கிஷஅைறகளில்ெகாண் வந்தார்கள்.

௧௩ அப்ெபா நான் ஆசாரியனாகிய

ெசேலமயாைவ ம், ேவதபாரகனாகிய

சாேதாக்ைக ம், ேலவியர்களில்

ெபதாயாைவ ம், இவர்க க் க்

ைகத் ைணயாக மத்தனியாவின் மகன்

சக் ரின் மகனாகியஆனாைன ம்ெபாக்கிஷ

அைறகளின்ேமல் ெபா ளாளர்களாக

ைவத்ேதன்; அவர்கள் உண்ைம ள்ளவர்கள்

என் எண்ணப்பட்டார்கள்; ஆைகயால்
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தங்கள் சேகாதரர்க க் ஒ க்கப்ப ம்

ேவைல அவர்க க் ெகா க்கப்பட்ட .

௧௪ என் ைடய ேதவேன, நான் என்

ேதவ ைடய ஆலயத்திற்காக ம்

அதின் ைறைமக க்காக ம் ெசய்த

நற்ெசயல்கைளஅழ த் ப்ேபாடாமல், இந்தக்

காரியத்திேல என்ைன நிைனத்த ம். ௧௫

அந்த நாட்களில் நான் தாவிேல ஓய் நாளில்

சிலர் ஆைலகளில் மதிக்கிறைத ம், சிலர்

தானியப் ெபாதிகைளக் க ைதகள்ேமல்

ஏற்ற க்ெகாண் வ கிறைத ம்,

திராட்ைசரசம், திராட்ைசப்பழம்,

அத்திப்பழம் தலானைவகளின்

பற்பல ைமகைள ஓய் நாளிேல

எ சேல க் க் ெகாண் வ கிறைத ம்

பார்த் , அவர்கள் தின்பண்டம் விற்கிற

நாைளப்பற்ற அவர்கைள மக ம்

க ந் ெகாண்ேடன். ௧௬ ைன ம்,

சகலவித சரக் கைள ம் ெகாண் வந் ,

ஓய் நாளிேல தா மக்க க் ம்

எ சேலம ல் இ க்கிறவர்க க் ம் விற்கிற

சில பட்டணத்தார்க ம் உள்ேள

யி ந்தார்கள். ௧௭ ஆைகயால் நான்

தாவின்ெபரியவர்கைளக்க ந் ெகாண் :

ங்கள் ஓய் நாைளப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக் கிற இந்தப் ெபால்லாத

ெசயைலச் ெசய்கிறெதன்ன? ௧௮ உங்கள்

பிதாக்கள் இப்ப ச் ெசய்ததினாலல்லவா நம

ேதவன் நம்ேம ம், இந்த நகரத்தின்ேம ம்
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இந்தத் ங்ைகெயல்லாம் வரச்ெசய்தார்;

ங்கேளாெவன்றால் ஓய் நாைளப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் கிறதினால்,

இஸ்ரேவ ன் ேம க்கிற க ங்ேகாபத்ைத

அதிகரிக்கச்ெசய்கி ர்கள் என் அவர்க க் ச்

ெசான்ேனன். ௧௯ஆைகயால்ஓய் நா க்

ன்ேன எ சேலம ன் பட்டணவாச ல்

மாைலமைற ம்ேபா , கத கைளப் ட்ட ம்

ஓய் நாள் ம்வைர அைவகைளத்

திறக்காமல் இ க்க ம் ேவண் ெமன்

கட்டைளயிட் ஓய் நாளிேல ஒ

ைம ம் உள்ேள வராமல் வாசல கில்

என் ைடய ேவைலக்காரர்களில் சிலைர

நி த்திேனன். ௨0அதனால் வர்த்தகர்க ம்,

சகலவித சரக் கைள விற்கிறவர்க ம்

இரண்ெடா ைற எ சேல க் ெவளிேய

இர தங்கினார்கள். ௨௧ அப்ெபா நான்

அவர்கைளமக ம்க ந் ெகாண் , ங்கள்

மதில்அ கில் இர தங் கிற என்ன? ங்கள்

ம ப ம் இப்ப ெசய்தால், உங்கைள

ைக ெசய்ேவன் என் அவர்கேளாேட

ெசான்ேனன்; அ தல் அவர்கள்

ஓய் நாளில் வராம ந்தார்கள். ௨௨

ஓய் நாைளப் பரி த்தமாக்க உங்கைளச்

த்தம்ெசய் ெகாண் வாசல்கைளக் காக்க

வா ங்கள் என் ேலவியர்க க் ம்

ெசான்ேனன். என் ைடய ேதவேன,

இைதக் ற த் ர் என்ைன நிைனத்த ளி,

உம் ைடய ம ந்த கி ைபயினால் எனக்
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இரங் ராக. ௨௩ அஸ்ேதாத், அம்ேமான்,

ேமாவாப் ஜாதிகளான ெபண்கைளச்

ேசர்த் க்ெகாண்ட சில தர்கைள ம் அந்த

நாட்களில் கண்ேடன். ௨௪ அவர்க ைடய

பிள்ைளகள் ேபசின ேபச்சில் பாதி

அஸ்ேதாத் ெமாழயாக இ ந்த ; இவர்கள்

அவரவர்க ைடய ெமாழையத்தவிர

தெமாழையத் ெதளிவாகப் ேபச

அறயாதி ந்தார்கள். ௨௫அவர்கைள ம் நான்

க ந் ெகாண் அவர்கள்ேமல் வ ம்

சாபத்ைதக் ற , அவர்களில் சிலைர

அ த் , மயிைரப் பிய்த் : ங்கள் உங்கள்

மகள்கைள அவர்க ைடய மகன்க க் க்

ெகா க்காம ம், அவர்க ைடய

மகள்களில் ஒ வைர ம் உங்கள்

மகன்க க்காவ உங்க க்காவ

எ க்காம ம் இ க்கேவண் ெமன்

அவர்கைளேதவன்ேமல்ஆைணயிடச்ெசய் ,

நான்அவர்கைளேநாக்கி: ௨௬இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய சாெலாேமான் இதினாேல

பாவம்ெசய்தானல்லவா? அவைனப்ேபான்ற

ராஜா அேநகம் ேதசங்க க் ள்ேள

இ ந்ததில்ைல; அவன் தன் ைடய ேதவனால்

சிேநகிக்கப்பட்டவனாக இ ந்தான்; ேதவன்

அவைன இஸ்ரேவலைனத்தின் ேம ம்

ராஜாவாகைவத்தார்;அப்ப ப்பட்டவைன ம்

தரல்லாத ெபண்கள் பாவம்

ெசய்யைவத்தார்கேள. ௨௭ ங்கள் தரல்லாத

ெபண்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள்வதால்,
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நம் ைடய ேதவ க் த் ேராகிகளாகி,

இந்தப் ெபரிய ங்ைக எல்லாம் ெசய்ய,

உங்க க் இடங்ெகா ப்ேபாேமா என்ேறன்.

௨௮ ெயாயதாவின் மகன்களிேல பிரதான

ஆசாரியனாகிய எ யாசிபி ைடய மகன்

ஒ வன் ஓேரானியனான சன்பல்லாத்திற்

ம மகனானான்; ஆைகயால் அவைன

என்ைனவிட் த் ரத்திேனன். ௨௯

என் ைடய ேதவேன, அவர்கள்

ஆசாரிய ஊழயத்ைத ம், ஆசாரிய

ஊழயத்திற் ம் ேலவியர்க க் ம் இ க்கிற

உடன்ப க்ைகைய ம் கைறப்ப த்தினார்கள்

என் அவர்கைள நிைனத் க்ெகாள் ம். ௩0

இப்ப ேய நான் தரல்லாதவர்கைளெயல்லாம்

க்கி, ஆசாரியர்கைள ம் ேலவியர்கைள ம்

த்திகரித் ,அவரவைரஅவர்கள் ேவைலயின்

ெபா ப் களில் நி த்தி, ௩௧ ற க்கப்பட்ட

காலங்களிேல ெச த்தப்படேவண் ய

விற காணிக்ைகைய ம்,

தற்பலன்கைள ங் ற த் த்திட்டம ட்ேடன்.

என் ைடய ேதவேனஎனக் நன்ைம ண்டாக

என்ைனநிைனத்த ம்.



எஸ்தர் 2050

எஸ்தர்

௧

இந்திய ேதசம் தல் ஷ் ேதசம்வைர ள்ள

127 நா கைள ம் அரசாட்சி ெசய்த

அகாஸ்ேவ வின் நாட்களிேல

சம்பவித்ததாவ : ௨ ராஜாவாகிய

அகாஸ்ேவ சான் அரண்மைனயில்

இ க்கிற தன் ைடய ராஜ்ஜயத்தின்

சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்தி ந்தான். ௩

அவ ைடய அரசாட்சியின் ன்றாம்

வ டத்திேல தன் ைடயஅதிகாரிக க் ம்

ேவைலக்காரர்க க் ம் வி ந்தளித்தான்;

அப்ெபா ெபர்சியா ேமதியா

ேதசங்களி ள்ள மகத்தானவர்க ம்,

நா களின் ஆ னர்க ம், பிர க்க ம்,

அவ ைடய ச கத்தில் வந்தி ந்தார்கள்.

௪ அவன் தன் ைடய ராஜ்ஜயத்தின்

மகிைமயான ஐ வரியத்ைத ம்,

தன் ைடய மகத் வத்தின் மகிைமயான

ெப ைமகைள ம் 180 நாட்கள்வைர ம்

காண்பித் க்ெகாண் ந்தான். ௫

அந்த நாட்கள் ந்தேபா , ராஜா

சான் அரண்மைனயில் வந்தி ந்த

ெபரிேயார் தல் சிற ேயார்வைர ள்ள எல்லா

மக்க க் ம் ராஜ அரண்மைனையச்ேசர்ந்த

சிங்காரத்ேதாட்டத்தி ள்ள மண்டபத்தில் ஏ

நாட்கள் வி ந்தளித்தான். ௬ அங்ேக

ெவண்கலத் ண்களின்ேமேலஉள்ளெவள்ளி

வைளயங்களில் ெமல் ய ம் சிவப்

மான கயி களால் ெவள்ைள ம்
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பச்ைச ம் இள ல மாகிய ெதாங் திைரகள்

அலங்கரிக்கப்பட் ந்த ; சிவப் ம் ல ம்

ெவள்ைள ம் க ப் மான கற்கள் பதித்தி ந்த

தளவரிைசயின்ேமல் ெபாற்சரிைக ம்

ெவள்ளிச்சரிைக மான ெமத்ைதகள்

ைவக்கப்பட் ந்த . ௭ ெபான்னால்

ெசய்யப்பட்ட பலவித பாத்திரங்களிேல

பானம் ெகா க்கப்பட்ட ; தல்தரமான

திராட்ைசரசம் ராஜாவின் ெகாைடத்தன்ைமக்

ஏற்றவா பரி ரணமாகப் பரிமாறப்பட்ட . ௮

அவரவ ைடய மனதின்ப ேய ெசய்யலாம்

என் ராஜா தன் ைடய அரண்மைனயின்

ெபரிய மனிதர்க க்ெகல்லாம்

கட்டைளயிட் ந்தப யால்,

ைறப்ப த்தார்கள்; ஒ வ ம்

கட்டாயப்ப த்தவில்ைல. ௯ ராணியாகிய

வஸ்தி ம் ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ வின்

அரண்மைனயிேல ெபண்க க் ஒ

வி ந்தளித்தாள். ௧0 ஏழாம் நாளிேல ராஜா

திராட்ைசரசத்தினால் சந்ேதாஷமாக

இ க் ம்ேபா , ேபரழகியாயி ந்த

ராணியாகியவஸ்தியின்அழைகமக்க க் ம்

அதிகாரிக க் ம் காண்பிப்பதற்காக,

ராஜகி டம்அணிந்தவளாக, அவைளத் தனக்

ன்பாக அைழத் வரேவண் ெமன் ,

௧௧ ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ வின்

ச கத்தில் பணிவிைட ெசய்கிற

ெம மான், பிஸ்தா, அற்ேபானா, பிக்தா,

அபக்தா, ேசதார், கர்காஸ் என் ம் ஏ
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பிரதானிக க் ம் ராஜா கட்டைளயிட்டான்.

௧௨ ஆனா ம் பிரதானிகள் லமாய்

ராஜா ெசால் ய ப்பின கட்டைளக்

ராணியாகிய வஸ்தி வரமாட்ேடன் என்றாள்;

அப்ெபா ராஜா க ங்ேகாபமைடந் ,

தனக் ள்ேள எரிச்சல் அைடந்தான்.

௧௩ அந்த சமயத்தில் ராஜச கத்தில்

இ க்கிறவர்க ம், ராஜ்ஜயத்தின் தன்ைம

ஆசனங்களில் உட்கா கிறவர்க மான

கர்ேஷனா, ேசதார், அத்மாதா, தர் ஸ்,

ேமேரஸ், மர்ேசனா, ெம கான் என் ம்

ெபர்சியர்கள் ேமதியர்க ைடய ஏ

பிர க்க ம் அவன் அ கில் இ ந்தார்கள்.

௧௪ ராஜா நியாயப்பிரமாணத்ைத ம்

ராஜ திைய ம் அற ந்தவர்களிடம் ேப வ

தனக் வழக்கமானப யால், காலாகால

ெசயல்பா கைள அற ந்த பண் தர்கைள

ேநாக்கி: ௧௫ ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ

அதிகாரிகளின் லமாகச்ெசால் ய ப்பின

கட்டைளயின்ப ராணியாகிய வஸ்தி

ெசய்யாமற்ேபானதினால், ேதசத்தின் சட்டப்ப

அவ க் ச் ெசய்யேவண் ய என்ன

என் ேகட்டான். ௧௬ அப்ெபா

ெம கான் ராஜாவிற் ம் பிர க்க க் ம்

ன்ேன ம ெமாழயாக: ராணியாகிய

வஸ்தி ராஜாவிற் மட் ம் அல்ல,

ராஜாவாகியஅகாஸ்ேவ வி ைடயஎல்லா

நா களி ள்ள எல்லாபிர க்க க் ம்

எல்லா மக்க க் ங் ட அநியாயம்
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ெசய்தாள். ௧௭ ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ

ராணியாகிய வஸ்திையத் தமக் ன்பாக

அைழத் வரச் ெசான்னேபா , அவள்

வரமாட்ேடன் என் ெசான்ன ெசய்தி எல்லாப்

ெபண்க க் ம் ெதரியவந்தால், அவர்க ம்

தங்க ைடய கணவன்கைளத் தங்க ைடய

பார்ைவயில் அற்பமாக நிைனப்பார்கள்.

௧௮ இன்ைறயதினேம ெபர்சியாவி ம்

ேமதியாவி ள்ள பிர க்களின் ெபண்கள்

ராணியின் ெசய்திையக் ேகட் ம்ேபா ,

ராஜாவின் பிர க்க க்ெகல்லாம்அப்ப ேய

ெசால் வார்கள்; ம ந்த அசட்ைட ம்

எரிச்ச ம் விைள ம். ௧௯ ராஜாவிற்

வி ப்பமாக இ ந்தால், வஸ்தி இனி

ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ க் ன்பாக

வரக் டா என் ம், அவ ைடய

ராஜேமன்ைமைய அவைளவிட சிறந்த

மற்ெறா ெபண் க் ராஜா ெகா ப்பாராக

என் ம், அவரால் ஒ ராஜகட்டைளஅ ப்பி,

அ றப்படாதப , ெபர்சியா க் ம்

ேமதியா க் ம் உரிய ேதசத்தின்

சட்டத்தி ம் எ தப்படேவண் ம். ௨0

இப்ப ராஜா ெவ த்த காரியம் தம

ராஜ்ஜயெமங் ம் ேகட்கப்ப ம்ேபா ,

ெபரிேயார் தல் சிற ேயார்வைர ள்ள

எல்லாப் ெபண்க ம் தங்கள் கணவன்கைள

மதிப்பார்கள் என்றான். ௨௧ இந்த வார்த்ைத

ராஜாவிற் ம் பிர க்க க் ம் நலமாகத்

ேதான்றயதால், ராஜா ெம கா ைடய
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வார்த்ைதயின்ப ேய ெசய் , ௨௨ எந்த

கணவ ம் தன் ைடய ட் ற் த் தாேன

அதிகாரியாக இ க்கேவண் ம் என் ம்,

இைத அந்தந்த மக்க ைடய ெமாழயிேல

அறவிக்கப்பட ேவண் ம் என் ம், அந்தந்த

நாட் ல் வழங் கிற ெசாந்த எ த்தி ம்,

அந்தந்த ேதசத்தில் ேப கிற ெமாழகளி ம்,

ராஜாவின் எல்லா நா க க் ம் கட்டைள

எ திஅ ப்பினான்.

௨

இைவக க் ப்பின் , ராஜாவாகிய

அகாஸ்ேவ வின் ேகாபம் தணிந்தேபா ,

அவன் வஸ்திைய ம் அவள் ெசய்தைத ம்

அவைளக் ற த் த் ர்மானிக்கப்பட்டைத ம்

நிைனத்தான். ௨அப்ெபா ராஜாவிற் ப்

பணிவிைட ெசய்கிற அவ ைடய

ேவைலக்காரர்கள்அவைனேநாக்கி: அழகாக

இ க்கிற கன்னிப்ெபண்கைளராஜா க்காகத்

ேதடேவண் ம். ௩அதற்காக ராஜா தம் ைடய

ராஜ்ஜயத்தின் நா களிெலல்லாம்

ெபா ப்பாளர்கைள ைவக்கேவண் ம்;

இவர்கள் அழகாக இ க்கிற எல்லா

கன்னிப்ெபண்கைள ம்ஒன் ட் , சான்

அரண்மைனயில் இ க்கிற கன்னிமாடத்திற்

அைழத் வந் , ெபண்கைளக் காவல்காக்கிற

ராஜாவின் அதிகாரியாகிய ேயகாயினிடம்

ஒப் விக்கேவண் ம்; அவர்க ைடய

அலங்கரிப் க் ேவண் யைவகள்

அவர்க க் க் ெகா க்கப்படேவண் ம். ௪

அப்ெபா ராஜாவின் கண்க க் ப்
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பிரியமான கன்னி, வஸ்திக் பதிலாகப்

பட்டத் ராணியாகேவண் ம் என்றார்கள்;

இந்த வார்த்ைத ராஜாவிற் நலமாகத்

ேதான்றயப யால் அப்ப ேய ெசய்தான். ௫

அப்ெபா சான் அரண்மைனயிேல

ெபன்ய னியனாகிய சின் மகன்

ேமயி ைடய மகனாகிய யா ரின் மகன்

ெமார்ெதகாய் என் ம் ெபய ள்ள

ஒ தன் இ ந்தான். ௬ அவன்

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

தாவின் ராஜாவாகிய எெகானியாைவப்

பி த் க்ெகாண் ேபாகிறேபா ,

அவேனா எ சேலம ந் பி த்

ெகாண் ேபாகப்பட்டவர்களில் ஒ வனாக

இ ந்தான். ௭ அவன் தன் ைடய சிறய

தகப்பனின் மகளாகிய எஸ்தர் என் ம்

அத்சாைள வளர்த்தான்; அவ க் த்

தாய்தகப்பன் இல்ைல; அந்தப் ெபண்

அழ ம் வி ம்பத்தக்கவ மாக இ ந்தாள்;

அவ ைடய தகப்ப ம், தா ம்

மரணமைடந்தேபா , ெமார்ெதகாய்அவைளத்

தன் ைடய மகளாக எ த் க்ெகாண்டான்.

௮ ராஜாவின் கட்டைள ம் ர்மான ம்

பிரபலமாகி, அேநக ெபண்கள் ட்டப்பட் ,

சான் அரண்மைனயி ள்ள

ேயகாயினிடத்தில் ஒப் விக்கப்ப கிறேபா ,

எஸ்த ம் ராஜாவின் அரண்மைனக்

அைழத் க்ெகாண் ேபாகப்பட் ,

ெபண்கைளக் காவல்காக்கிற ேயகாயினிடம்
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ஒப் விக்கப்பட்டாள். ௯ அந்தப் ெபண்

அவ ைடய பார்ைவக் நன்றாக

இ ந்ததால், அவ க் அவ ைடய

கண்களிேல தய கிைடத்த ; ஆைகயால்

அவ ைடய அலங்கரிப் க்

ேவண் யைவகைள ம், அவ க் த்

ேதைவயானமற்றைவகைள ம்அவ க் க்

ெகா க்க ம், ராஜ அரண்மைனயில்

இ க்கிற ஏ பணிப்ெபண்கைள

அவ க் நியம த் கன்னிமாடத்தில்

சிறந்த ஒ இடத்திேல அவைள ம்

அவ ைடய பணிப்ெபண்கைள ம்

ைவத்தான். ௧0 எஸ்தேரா தன் ைடய

மக்கைள ம், தன் ைடயஉறவினர்கைள ம்

அறவிக்காமல் இ ந்தாள்; ெமார்ெதகாய்

அைதத் ெதரிவிக்கேவண்டாெமன்

அவ க் க் கற்பித்தி ந்தான். ௧௧

எஸ்த ைடய கெசய்திைய ம்

அவ க் நடக் ம் காரியத்ைத ம் அறய

ெமார்ெதகாய் தினந்ேதா ம் கன்னிமாடத்

ற்றத்திற் ன்பாக உலா வான். ௧௨

ஒவ்ெவா ெபண் ம் ஆ மாதங்கள்

ெவள்ைளப்ேபாளத் ைதலத்தினா ம்,

ஆ மாதங்கள்வாசைனப்ெபா ட்களா ம்,

ெபண்க க் ரிய மற்ற

அலங்கரிப் களினா ம்அலங்கரிக்கப்ப கிற

நாட்கள் நிைறேவற , இப்ப யாக ெபண்களின்

ைறயின்ப பன்னிரண் மாதங்களாகச்

ெசய் த்தபின் , ராஜாவாகிய
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அகாஸ்ேவ வினிடம் வர, அவளவ ைடய

ைற வ கிறேபா , ௧௩ இப்ப

அலங்கரிக்கப்பட்ட ெபண் ராஜாவிடம்

ேபாவாள்; கன்னிமாடத்தி ந் தன்ேனா

ராஜ அரண்மைனக் ப் ேபாக, அவள்

தனக் ேவண் ெமன் ேகட்பைவகைள

எல்லாம் அவ க் க் ெகா க்கப்ப ம். ௧௪

மாைலயில்அவள்உள்ேள ேபாய், காைலயில்,

பி த்த ெபண்கைளக் காவல்காக்கிற

ராஜாவின் அதிகாரியாகிய சாஸ்கா ைடய

ெபா ப்பில் இ க்கிற ெபண்களின் இரண்டாம்

மாடத்திற் த் தி ம்பிவ வாள்; ராஜா தன்ைன

வி ம்பிப் ெபயர்ெசால் அைழக் ம்வைர

அவள் ஒ ேபா ம் ராஜாவிடம் ேபாகக் டா .

௧௫ ெமார்ெதகாய் தனக் மகளாய்

ஏற் க்ெகாண்டவ ம், அவ ைடய சிறய

தகப்பனாகிய அபியாேய ன் மக மான

எஸ்தர் ராஜாவிடம் ேபாவதற் ைற

வந்தேபா , அவள் ெபண்கைளக்

காவல்காக்கிற ராஜாவின் அதிகாரியாகிய

ேயகாய் நியம த்த காரியத்ைதத் தவிர

ேவெறான் ம் ேகட்கவில்ைல; எஸ்த க் த்

தன்ைனக் காண்கிற எல்ேலா ைடய

கண்களி ம் தய கிைடத்த . ௧௬அப்ப ேய

எஸ்தர் ராஜாவாகியஅகாஸ்ேவ அரசா கிற

ஏழாம் வ டம் ேதேபத் மாதமாகிய பத்தாம்

மாதத்திேல அரண்மைனக் ராஜாவிடம்

அைழத் க்ெகாண் ேபாகப்பட்டாள்.

௧௭ ராஜா எல்லாப் ெபண்கைள ம்விட
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எஸ்தர்ேமல் அன் ைவத்தான்; எல்லா

கன்னிப்ெபண்கைள ம்விட அவ க்

ராஜாவிற் ன்பாகஅதிக தய ம்இரக்க ம்

கிைடத்த ;ஆைகயால் ராஜா ராஜகி டத்ைத

அவ ைடய தைலயின்ேமல் ைவத் ,

அவைள வஸ்தியின் இடத்தில் பட்டத்

ராணியாக்கினான். ௧௮ அப்ெபா ராஜா

தன் ைடய எல்லாப் பிர க்க க் ம்

ேவைலக்காரர்க க் ம், எஸ்தரினிம த்தம் ஒ

ெபரிய வி ந் ெசய் , நா க க் ம்

கரிசைனேயா வரிவிலக் உண்டாக்கி,

தன் ைடய ெகாைடத்தன்ைமக்

ஏற்றவா ெவ மானங்கைளக்

ெகா த்தான். ௧௯ இரண்டாம் ைற

கன்னிைககள் ேசர்க்கப்ப ம்ேபா ,

ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் அரண்மைன

வாச ல் உட்கார்ந்தி ந்தான். ௨0 எஸ்தர்

ெமார்ெதகாய் தனக் க் கற்பித்தி ந்தப ,

தன் ைடய உறவினர்கைள ம் தன் ைடய

மக்கைள ம் ெதரிவிக்காதி ந்தாள்; எஸ்தர்

ெமார்ெதகாயிடம் வள ம்ேபா அவ ைடய

ெசால்ைலக்ேகட் நடந்த ேபால,

இப்ெபா ம் அவ ைடய ெசால்ைலக்ேகட்

நடந் வந்தாள். ௨௧ அந்த நாட்களில்

ெமார்ெதகாய் ராஜாவின்அரண்மைனவாச ல்

உட்கார்ந்தி க்கிறேபா , வாசல்காக்கிற

ராஜாவின் இரண் வாசல் காவலாளிகள்

பிக்தானா ம் ேதேர ம் க ங்ேகாபத் டன்,

ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ க் ங் ெசய்ய
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வாய்ப்ைபத் ேத னார்கள். ௨௨ இந்தக்

காரியம் ெமார்ெதகாய்க் த் ெதரியவந்ததால்,

அவன் அைத ராணியாகிய எஸ்த க்

அறவித்தான்; எஸ்தர் ெமார்ெதகாயின்

ெபயரால் அைத ராஜாவிற் ச் ெசான்னாள். ௨௩

அந்தக் காரியம் விசாரிக்கப்ப கிறேபா ,

அ உண்ைமெயன் காணப்பட்ட ;

ஆைகயால் அவர்கள் இ வ ம் மரத்திேல

க்கிப்ேபாடப்பட்டார்கள்; இ ராஜ

ச கத்திேல நாளாகமப் த்தகத்திேல

எ தப்பட் க்கிற .

௩

இைவக க் ப்பின் , ராஜாவாகிய

அகாஸ்ேவ அம்ெமதாத்தாவின் மகனாகிய

ஆமான் என் ம் ஆகாகியைன

ேமன்ைமப்ப த்தி, தன்னிடத்தி க்கிற

எல்லா பிர க்க க் ம் ேமலாக

அவ ைடய அதிகாரத்தின் ஆசனத்ைத

உயர்த்திைவத்தான். ௨ஆைகயால் ராஜாவின்

அரண்மைன வாச ல் இ க்கிற ராஜாவின்

ேவைலக்காரர்கள் எல்ேலா ம் ஆமா க்

ன்பாக ழங்கா ட் வணங்கிவந்தார்கள்;

அவ க் இப்ப ச் ெசய்யேவண் ம்

என் ராஜா கட்டைளயிட் ந்தான்;

ஆனா ம் ெமார்ெதகாய்அவ க் ன்பாக

ழங்கா ட ம ல்ைல, வணங்க ம ல்ைல. ௩

அப்ெபா ராஜாவின்அரண்மைனவாச ல்

இ க்கிற ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள்

ெமார்ெதகாையப் பார்த் : ராஜாவின்

கட்டைளைய கிற என்ன என்
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ேகட்டார்கள். ௪இப்ப அவர்கள் நா க் நாள்

அவனிடம் ெசால் ம்,அவன்தங்க ைடய

வார்த்ைதையக் ேகட்காதேபா , தான்

தன் என் அவன் அவர்க க்

அறவித்தி ந்தப யால், ெமார்ெதகாயின்

ெசாற்கள் நிைலநிற் ேமா என் பார்ப்பதற் ,

அைதஆமா க் அறவித்தார்கள். ௫ஆமான்

ெமார்ெதகாய் தனக் ன்பாக ழங்கா ட்

வணங்காதைதக் கண்டேபா , க ங்ேகாபம்

நிைறந்தவனானான். ௬ ஆனா ம்

ெமார்ெதகாைய மட் ம் ெகால் வ

அவ க் அற்பமான காரியமாக இ ந்த ;

ெமார்ெதகாயின் மக்கள் இன்னாெரன்

ஆமா க் அறவிக்கப்பட் ந்தப யால்,

அகாஸ்ேவ வின் ராஜ்ஜயெமங் ம்

இ க்கிற ெமார்ெதகாயின் மக்களாகிய

தர்கைளெயல்லாம்அழ க்கஅவன் திட்டம்

ட் னான். ௭ ராஜாவாகியஅகாஸ்ேவ வின்

பன்னிரண்டாம் வ ட ஆட்சியின் நிசான்

மாதமாகிய தலாம் மாதத்திேலஆமா க்

ன்பாகப் ர் என்னப்பட்ட ட் ( தர்கைள

அழ க் ம் திட்டத்திற்கா) எந்த நாள் எந்த மாதம்

என் அறயப் ேபாடப்பட்ட ,ஆதார் (ஏப்ரல்)

மாதமான பன்னிரண்டாம் மாதத்தின்ேமல்

ட் வி ந்த . ௮ அப்ெபா ஆமான்

அகாஸ்ேவ ராஜாைவ ேநாக்கி: உம் ைடய

ராஜ்ஜயத்தின் எல்லா நா களி ள்ள

மக்க க் ள்ேள ஒ வித மக்கள் சிதற

பரவியி க்கிறார்கள்; அவர்க ைடய
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வழக்கங்கள் எல்லா மக்க ைடய

வழக்கங்க க் ம் வித்தியாசமாக இ க்கிற ;

அவர்கள் ராஜாவின் சட்டங்கைளக்

ைகக்ெகாள் வதில்ைல; ஆைகயால்

அவர்கைளஇப்ப விட் க்கிற ராஜாவிற்

நியாயமல்ல. ௯ ராஜாவிற் வி ப்பம ந்தால்,

அவர்கைள அழ க்கேவண் ெமன் எ தி

அ ப்பேவண் ய ; அப்ெபா நான்

ராஜாவின் க லத்தில் ெகாண் வந்

ெச த்த பத்தாயிரம் தாலந் ெவள்ளிைய

எண்ணி ராஜாவின் காரியத்தில்

ெபா ப்பாய் உள்ளவ ைடய ைகயில்

ெகா ப்ேபன் என்றான். ௧0 அப்ெபா

ராஜா தன் ைடய ைகயி க்கிற

தன் ைடய ேமாதிரத்ைதக் கழற்ற , அைத

ஆகாகியனான அம்ெமதாத்தாவின் மக ம்

தர்களின் எதிரி மாகிய ஆமானிடம்

ெகா த் , ௧௧ ஆமாைன ேநாக்கி: அந்த

ெவள்ளிைய ைவத் க்ெகாள்; அந்த

மக்க க் உன் ைடய வி ப்பப்ப

ெசய்யலாம் என்றான். ௧௨ தலாம் மாதம்

பதி ன்றாந்ேததியிேல, ராஜாவின்

எ த்தர்கள் அைழக்கப்பட்டார்கள்;

ஆமான் கற்பித்தப ெயல்லாம் ராஜாவின்

அதிகாரிக க் ம், ஒவ்ெவா நாட் ன்ேமல்

ைவக்கப்பட் ந்த ைரக க் ம், எல்லா

வைகயான மக்களின் பிர க்க க் ம்,

அந்தந்த நாட் ல் வழங் ம் எ த்தி ம்,

அந்தந்த ஜாதியார் ேப ம் ெமாழகளி ம்
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எ தப்பட்ட ; ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ வின்

ெபயரால் அ எ தப்பட் , ராஜாவின்

ேமாதிரத்தினால் த்திைர ேபாடப்பட்ட . ௧௩

ஆதார் மாதமான பன்னிரண்டாம் மாதம்

பதி ன்றாந் ேததியாகியஒேர நாளில் சிற ேயார்

ெபரிேயார் ழந்ைதகள் ெபண்கள் ஆகிய

எல்லா தர்கைள ம் ெகான் அழ க்க ம்,

அவர்கைள ெநா க்க ம், தபால்காரர்கள்

ைகயில் ராஜாவின் நா க க்ெகல்லாம்

கட்டைளகள் அ ப்பப்பட்ட . ௧௪ அந்த

நா க் ஆயத்தப்பட் க்கேவண் ம் என்

எல்லாமக்க க் ம் ற அறவிப்பதற்காகக்

ெகா க்கப்பட்ட கட்டைளயின் நகல்

இ ேவ, இ ஒவ்ெவா நாட் ம்

ெதரியப்ப த்தப்பட்ட . ௧௫ அந்த

தபால்காரர்கள் ராஜாவின் உத்திரவினால்

விைரவாகப் றப்பட் ப்ேபானார்கள்;

அந்தக் கட்டைள சான் அரண்மைனயில்

பிறந்த . ராஜா ம் ஆமா ம் க் ம்ப

உட்கார்ந்தார்கள்; சான் நகரம் கலங்கிய .

௪

நடந்த எல்லாவற்ைற ம் ெமார்ெதகாய்

அற ந்தேபா , ெமார்ெதகாய் தன் ைடய

ஆைடகைளக் கிழ த் , சணலாைடஅணிந் ,

சாம்பல் ேபாட் க்ெகாண் , நகரத்தின்

ந ேவ றப்பட் ப்ேபாய், யர ள்ள

உரத்த சத்தத் டன் அலற க்ெகாண் , ௨

ராஜாவின் அரண்மைன வாசல்வைர

வந்தான்; சணலாைட அணிந்தவனாக

ராஜாவின் அரண்மைன வாச க் ள்
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ைழய ஒ வ க் ம் அ மதி இல்ைல.

௩ ராஜாவின் உத்திர ம் அவ ைடய

கட்டைள ம் ேபாய்ச்ேசர்ந்த ஒவ்ெவா

நாட் ம் தர்க ள்ள ப திகளில்

ெபரிய க்க ம், உபவாச ம், அ ைக ம்,

லம்ப ம் உண்டாகி, அேநகர் சணலாைட

அணிந் சாம்ப ல் கிடந்தார்கள். ௪

அப்ெபா எஸ்தரின் இளம்ெபண்க ம்,

அவ ைடய பணிவிைடக்காரர்க ம்

ேபாய், அைத அவ க் அறவித்தார்கள்;

அதினாேல ராணி மக ம் க்கப்பட் ,

ெமார்ெதகாய் உ த்தியி ந்த சணலாைடைய

எ த் ப்ேபாட் ,அவ க் அணிந் ெகாள்ள

ஆைடகைள அ ப்பினாள்; அவேனா

அைவகைளஏற் க்ெகாள்ளாமல் இ ந்தான்.

௫ அப்ெபா எஸ்தர் தன் ைடய

பணிவிைடக்ெகன் ராஜாவினால்

நியம த்தி ந்த அவ ைடய அதிகாரிகளில்

ஒ வனாகியஆத்தாைகஅைழத் : காரியம்

என்ன? அதின் காரணம் என்ன? என்

அற ம்ப , ெமார்ெதகாயினிடம் விசாரிக்க

அவ க் க் கட்டைளயிட்டாள். ௬அப்ப ேய

ஆத்தா ராஜாவின்அரண்மைனவாச க்

ன்னான பட்டணத் தியில் இ க்கிற

ெமார்ெதகாயிடம் றப்பட் ப்ேபானான்.

௭ அப்ெபா ெமார்ெதகாய் தனக் ச்

சம்பவித்த எல்லாவற்ைறப்பற்ற ம்,

தர்கைளஅழ க் ம்ப ஆமான் ராஜாவின்

க லத்திற் எண்ணிக்ெகா ப்ேபன் என்
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ெசான்ன பணத்ெதாைகையப் பற்ற ம்

அவ க் அறவித்த ம் அல்லாமல், ௮

தர்கைள அழ க் ம்ப சானில் பிறந்த

கட்டைளயின் நகைல ம் அவனிடம்

ெகா த் , அைதஎஸ்த க் க் காண்பித் த்

ெதரியப்ப த்த ம், அவள் ைதரியமாக

ராஜாவிடம் ேபாய், அவனிடம் தன் ைடய

மக்க க்காக விண்ணப்பம்ெசய்ய ம்

மன்றாட ம் ேவண் ெமன் அவ க் ச்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௯ ஆத்தா

வந் , ெமார்ெதகாயின் வார்த்ைதகைள

எஸ்த க் அறவித்தான். ௧0 அப்ெபா

எஸ்தர் ஆத்தாகிடம் ெமார்ெதகாய்க் ச்

ெசால் ய ப்பின : ௧௧ யாராவ

அைழக்கப்படாமல், உள் ற்றத்தில் ராஜாவிடம்

வந்தால், ஆணாக இ ந்தா ம் ெபண்ணாக

இ ந்தா ம் சரி, அவர்கள் பிைழக் ம்ப

அவர்க க் ேநராக ராஜா ெபாற்ெசங்ேகாைல

ட் னாெலாழய மற்றப்ப சாகேவண் ம்

என்கிற ஒ சட்ட ண் , இ ராஜாவின்

எல்லா ேவைலக்காரர்க க் ம், ராஜா ைடய

நா களி ள்ள எல்லா மக்க க் ம்

ெதரி ம்; நான் இந்த ப்ப நாட்களாக

ராஜாவிடம் வரவைழக்கப்படவில்ைல

என் ெசால்லச்ெசான்னாள். ௧௨ எஸ்தரின்

வார்த்ைதகைள ெமார்ெதகாய்க் த்

ெதரிவித்தார்கள். ௧௩ ெமார்ெதகாய்

எஸ்த க் த் தி ம்பச் ெசால்லச்ெசான்ன :

ராஜாவின் அரண்மைனயில் இ க்கிறதினால்,
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மற்ற தர்கள் தப்ப யாமல் இ க் ம்ேபா ,

தப் வாெயன் உன் ைடய மனதிேல

நிைன ெகாள்ளாேத. ௧௪ இந்தக் காலத்திேல

ம னமாக இ ந்தால், த க் உதவி ம்

வி தைல ம் ேவெறா இடத்தி ந்

எ ம் ம், அப்ெபா ம் உன் ைடய

தகப்பன் ம்பத்தா ம் அழ ர்கள்;

இப்ப ப்பட்ட காலத்திற் உதவியாக

இ க் ம்ப உனக் ராஜேமன்ைம

கிைடத்தி க்கலாேம, யா க் த் ெதரி ம்,

என் ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௫

அப்ெபா எஸ்தர் ெமார்ெதகாய்க்

ம ப ம் ெசால்லச்ெசான்ன : ௧௬ ர் ேபாய்,

சானில் இ க்கிற தர்கைளெயல்லாம்

வரச்ெசய் , ன் நாட்கள் இர ம்

பக ம் சாப்பிடாம ம் க்காம ம ந் ,

எனக்காக உபவாசம் இ ங்கள்; நா ம்

என் ைடய பணிவிைடப்ெபண்க ம்

உபவாசம் இ ப்ேபாம்; இப்ப ேய சட்டத்ைத

ற , ராஜாவிடம் ேபாேவன்; நான் ெசத்தா ம்

சாகிேறன் என் ெசால்லச்ெசான்னாள். ௧௭

அப்ெபா ெமார்ெதகாய் றப்பட் ப்ேபாய்,

எஸ்தர் தனக் ச் ெசான்னப ெயல்லாம்

ெசய்தான்.

௫

ன்றாம் நாளிேல எஸ்தர் ராஜஉைட

அணிந் ெகாண் , ராஜ அரண்மைனயின்

உள் ற்றத்தில், ராஜா இ க் ம்

இடத்திற் எதிராக வந் நின்றாள்;

ராஜா அரண்மைனவாச க் எதிரான
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ெகா மண்டபத்தில் சிங்காசனத்திேல

அமர்ந்தி ந்தான். ௨ ராஜா ராணியாகிய எஸ்தர்

ற்றத்தில் நிற்கிறைதக் கண்டேபா ,

அவ க் அவ ைடய கண்களில் தய

கிைடத்ததால், ராஜா தன் ைடய

ைகயி க்கிற ெபாற் ெசங்ேகாைல எஸ்தரிடம்

ட் னான்; அப்ெபா எஸ்தர் அ ேகவந்

ெசங்ேகா ன் னிையத் ெதாட்டாள். ௩

ராஜா அவைள ேநாக்கி: எஸ்தர் ராணிேய,

உனக் என்ன ேவண் ம்? ேகட்கிற

மன்றாட் என்ன? ராஜ்ஜயத்தில் பாதிையக்

ேகட்டா ம், உனக் க் ெகா க்கப்ப ம்

என்றான். ௪அப்ெபா எஸ்தர்: ராஜாவிற்

வி ப்பமானால், நான் தங்க க் ச் ெசய்த

வி ந்திற் ராஜா ம்ஆமா ம் இன்ைறக்

வரேவண் ம் என்றாள். ௫அப்ெபா ராஜா

எஸ்தர் ெசான்னப ேய ெசய்ய, ஆமாைன

விைரவாக வ ம்ப ெசால் , எஸ்தர்

ெசய்த வி ந்திற் ராஜா ம் ஆமா ம்

வந்தார்கள். ௬ வி ந்திேல திராட்ைசரசம்

பரிமாறப்ப ம்ேபா , ராஜா எஸ்தைரப்

பார்த் : உன் ைடய ேவண் தல் என்ன?அ

உனக் க் ெகா க்கப்ப ம்; ேகட்கிற என்ன?

ராஜ்ஜயத்தில் பாதிையக் ேகட்டா ம்

கிைடக் ம் என்றான். ௭ அதற் எஸ்தர்

ம ெமாழயாக: ௮ ராஜாவின் கண்களில்

எனக் க் கி ைப கிைடத் , என் ைடய

ேவண் தைலக் கட்டைளயிட ம், என் ைடய

விண்ணப்பத்தின்ப ெசய்ய ம், ராஜாவிற் ச்
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வி ப்பமாக இ ந்தால், ராஜா ம் ஆமா ம்

நான் இன் ம் தங்க க் ச் ெசய்யப்ேபாகிற

வி ந்திற் வரேவண் ம் என்பேத

என் ைடய ேவண் த ம் என் ைடய

விண்ணப்ப மாக இ க்கிற ; நாைளக்

ராஜாவின் ெசாற்ப ெசய்ேவன் என்றாள். ௯

அன்ைறயதினம் ஆமான் சந்ேதாஷ ம்

மனமகிழ்ச்சி ட ம் றப்பட்டான்; ஆனா ம்

ராஜாவின் அரண்மைன வாச ல்

இ க்கிற ெமார்ெதகாய் தனக் ன்

எ ந்தி க்காம ம் அைசயாம ம்

இ க்கிறைத ஆமான் கண்டேபா , அவன்

ெமார்ெதகாயின்ேமல் க ங்ேகாபம்

அைடந்தவனானான். ௧0ஆனா ம்ஆமான்

அைத அடக்கிக்ெகாண் , தன் ைடய

ட் ற் வந் , தன் ைடய நண்பர்கைள ம்

தன் ைடய மைனவியாகிய சிேரைஷ ம்

அைழத் , ௧௧ தன் ைடய ஐ வரியத்தின்

மகிைமைய ம், தன் ைடய பிள்ைளகளின்

எண்ணிக்ைகைய ம், ராஜா தன்ைனப்

ெபரியவனாக்கி, தன்ைனப் பிர க்கள்ேம ம்

ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள்ேம ம் உயர்த்தின

எல்லாவற்ைற ம் ஆமான் அவர்க க்

விவரித் ச் ெசான்னான். ௧௨ பின் ம்

ஆமான்: ராணியாகிய எஸ்த ம் தான் ெசய்த

வி ந்திற் ராஜா டன் என்ைனத்தவிர

ேவெறா வைர ம் அைழக்கவில்ைல;

நாைளக் ம் ராஜா டன் நான் வி ந்திற்

அைழக்கப்பட் க்கிேறன். ௧௩ ஆனா ம்
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அந்த தனாகிய ெமார்ெதகாய் ராஜாவின்

அரண்மைனவாச ல்உட்கார்ந்தி க்கிறைத

நான்கா ம்ேபா அைவெயல்லாம்எனக்

ஒன் ம ல்ைல என்றான். ௧௪ அப்ெபா

அவ ைடய மைனவியாகிய சிேரஷ ம்

அவ ைடய நண்பர்கள் எல்ேலா ம்

அவைனப் பார்த் : ஐம்ப ழ உயரமானஒ

க் மரம் ெசய்யப்படேவண் ம்; அதிேல

ெமார்ெதகாையத் க்கிப்ேபா ம்ப

நாைளயதினம் ர் ராஜாவிற் ச்

ெசால்லேவண் ம்; பின் சந்ேதாஷமாக

ராஜா டன் வி ந்திற் ப் ேபாகலாம்

என்றார்கள்; இந்தக் காரியம் ஆமா க்

நன்றாகத் ெதரிந்ததால் க் மரத்ைதச்

ெசய்தான்.

௬

அந்த இரவில் ராஜாவிற் க்கம்

வராததினால், அவ ைடய ராஜ்ஜயத்தின்

நிகழ் கள் எ தியி க்கிற பதி

த்தகத்ைதக் ெகாண் வரச்ெசான்னான்;

அ ராஜச கத்தில் வாசிக்கப்பட்ட . ௨

அப்ெபா வாசற் காவலாளர்களில்

ராஜாவின் இரண் அதிகாரிகளாகிய

பிக்தானா ம் ேதேர ம், ராஜாவாகிய

அகாஸ்ேவ க் ங் ெசய்ய நிைனத்த

ெசய்திையெமார்ெதகாய்அறவித்தான்என்

எ தியி க்கிற வாசிக்கப்பட்ட . ௩

அப்ெபா ராஜா: இதற்காகெமார்ெதகாய்க்

கன ம் ேமன்ைம ம் ெசய்யப்பட்டதா

என் ேகட்டான். அதற் ராஜாவிற்
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பணிவிைட ெசய்கிற ேவைலக்காரர்கள்:

அவ க் ஒன் ம் ெசய்யப்படவில்ைல

என் ெசான்னார்கள். ௪ ஆமான் தான்

ெசய்த க் மரத்திேல ெமார்ெதகாையத்

க்கிப்ேபாடேவண் ெமன் , ராஜாவிடம்

ேப ம்ப ராஜஅரண்மைனயின்

ெவளி ற்றத்திேல வந்தி ந்தான். அப்ெபா

ராஜா: ற்றத்தி க்கிற யார் என்

ேகட்டான். ௫ ராஜாவின் ேவைலக்காரர்கள்

அவைனேநாக்கி: இேதா,ஆமான் ற்றத்திேல

நிற்கிறான் என்றார்கள்; ராஜா:அவன்உள்ேள

வரட் ம் என்றான். ௬ ஆமான் உள்ேள

வந்தேபா , ராஜா அவைன ேநாக்கி: ராஜா

கனப்ப த்தவி ம் கிற மனித க் என்ன

ெசய்யப்படேவண் ம் என் ேகட்டான்;அதற்

ஆமான், என்ைனத்தவிர, யாைர ராஜா

கனப்ப த்தவி ம் வார் என் தன் ைடய

மனதிேல நிைனத் , ௭ ராஜாைவ ேநாக்கி: ராஜா

கனப்ப த்த வி ம் கிற மனித க்

ெசய்யேவண் ய என்னெவன்றால், ௮ ராஜா

அணிந் ெகாள் கிற ராஜஉைட ம்,

ராஜா ஏ கிற திைர ம், அவ ைடய

தைலயிேல ட்டப்ப ம் ராஜகி ட ம்

ெகாண் வரப்படேவண் ம். ௯ அந்த

ஆைட ம் திைர ம் ராஜா ைடய க்கிய

பிர க்களில் ஒ வ ைடய ைகயிேல

ெகா க்கப்படேவண் ம்; ராஜா கனப்ப த்த

வி ம் கிற மனிதைன அலங்கரித்தபின் ,

அவைனக் திைரயின்ேமல் ஏற்ற , நகர தியில்
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உலா ம்ப ச் ெசய் , ராஜா கனப்ப த்த

வி ம் கிற மனித க் இப்ப ேய

ெசய்யப்ப ம் என் அவ க் ன்பாகக்

றப்படேவண் ம்என்றான். ௧0அப்ெபா

ராஜா ஆமாைன ேநாக்கி: க்கிரமாக

ெசான்னப ஆைடைய ம் திைரைய ம்

ெகாண் ேபாய், ராஜ அரண்மைனயின்

வாச ல் உட்கார்ந்தி க்கிற தனாகிய

ெமார்ெதகாய்க் அந்தப்ப ேய ெசய்;

ெசான்னஎல்லாவற்ற ம் ஒன் ம் தவறாதப

பார் என்றான். ௧௧ அப்ப ேய ஆமான்

ஆைடைய ம் திைரைய ம் ெகாண் ேபாய்,

ெமார்ெதகாைய அலங்கரித் , அவைனக்

திைரயின்ேமல் ஏற்ற , நகர தியில்

உலாவ ம்ப ச்ெசய் , ராஜா கனப்ப த்த

வி ம் கிற மனித க் இப்ப ேய

ெசய்யப்ப ம் என் அவ க் ன்பாகக்

றனான். ௧௨பின் ெமார்ெதகாய் ராஜாவின்

அரண்மைனவாச க் த் தி ம்பி வந்தான்;

ஆமாேனா க்கப்பட் க்கா ட் க்ெகாண்

தன் ைடய ட் ற் விைரவாகப்ேபானான்.

௧௩ஆமான் தனக் ேநர்ந்த எல்லாவற்ைற ம்

தன் ைடய மைனவியாகிய சிேரஷ க் ம்

தன் ைடய நண்பர்கள் எல்ேலா க் ம்

அறவித்தேபா , அவ ைடய

ஆேலாசைனக்காரர்க ம் அவ ைடய

மைனவியாகிய சிேரஷ ம்அவைனப் பார்த் :

ெமார்ெதகாய்க் ன்பாக ர் தாழ்ந் ேபாகத்

வங்கி ர்; அவன் த லமாகஇ ந்தால், ர்
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அவைன ேமற்ெகாள்ளாமல் அவ க்

ன்பாகத் தாழ்ந் ேபாவ நிச்சயம்

என்றார்கள். ௧௪ அவர்கள் இப்ப ப்

ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபாேத, ராஜாவின்

அதிகாரிகள் வந் , எஸ்தர் ெசய்த வி ந்திற்

வரஆமாைனத் ரிதப்ப த்தினார்கள்.

௭

ராணியாகிய எஸ்த டன் வி ந்

உண்ண, ராஜா ம் ஆமா ம் வந்தேபா , ௨

இரண்டாம் நாள் வி ந்தில் திராட்ைசரசம்

பரிமாறப்ப ம்ேபா , ராஜா எஸ்தைர

ேநாக்கி: எஸ்தர் ராணிேய, உன் ைடய

ேவண் தல் என்ன? அ உனக் க்

ெகா க்கப்ப ம்; ேகட்கிற மன்றாட் என்ன?

ராஜ்ஜயத்தில் பாதிையக் ேகட்டா ம்

கிைடக் ம் என்றான். ௩ அப்ெபா

ராணியாகிய எஸ்தர் ம ெமாழயாக: ராஜாேவ,

உம் ைடய கண்களில் எனக் க் கி ைப

கிைடத் , ராஜாவிற் வி ப்பமாக

இ ந்தால் என் ைடய ேவண் த க்

என் ைடய வ ம், என் ைடய

மன்றாட் க் என் ைடய மக்க ம்

எனக் க் கட்டைளயிடப்ப வதாக. ௪

எங்கைள அழ த் க் ெகால் ம்ப நா ம்

என் ைடய மக்க ம் விற்கப்பட்ேடாம்;

ஆண்க ம், ெபண்க ம் அ ைமகளாக

விற்கப்பட் ப்ேபானா ம் நான் ம னமாக

இ ப்ேபன்; இப்ெபா ேதா ராஜாவிற்

உண்டா ம் நஷ்டத்திற் அந்த எதிரி

உத்திரவாதம் பண்ண யா என்றாள். ௫
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அப்ெபா ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ

ம ெமாழயாக, ராணியாகிய எஸ்தைர ேநாக்கி:

இப்ப ச் ெசய்யத் ணிகரங்ெகாண்டவன் யார்?

அவன் எங்ேக? என்றான். ௬அதற் எஸ்தர்:

எதிரி ம் பைகவ மாகிய அந்த மனிதன்

இந்த ெபால்லாத ஆமான்தான் என்றாள்;

அப்ெபா ராஜாவிற் ம் ராணிக் ம்

ன்பாக ஆமான் திகிலைடந்தான். ௭

ராஜா க ங்ேகாபத்ேதா திராட்ைசரசப்

பந்திையவிட் எ ந் , அரண்மைனத்

ேதாட்டத்திற் ப் ேபானான்; ராஜாவினால்

தனக் ஆபத் நிர்ணயிக்கப்பட்டெதன்

ஆமான் கண் , ராணியாகிய எஸ்தரிடம்

தன் ைடயஉயி க்காக விண்ணப்பம்ெசய்ய

எ ந் நின்றான். ௮ ராஜா அரண்மைனத்

ேதாட்டத்தி ந் திராட்ைசரசம்

பரிமாறப்பட்ட இடத்திற் த் தி ம்பி

வ ம்ேபா , எஸ்தர் உட்கார்ந்தி க்கிற

ெமத்ைதயின்ேமல்ஆமான்வி ந் கிடந்தான்;

அப்ெபா ராஜா: நான் அரண்மைனயில்

இ க் ம்ேபாேத என் ைடய

கண் ன்ேன இவன் ராணிைய பலவந்தம்

ெசய்யேவண் ெமன் இ க்கிறாேனா

என்றான்; இந்த வார்த்ைத ராஜாவின்

வாயி ந் வந்த டேன ஆமானின்

கத்ைத னார்கள். ௯ அப்ெபா

ராஜச கத்தில் இ க்கிற அதிகாரிகளில்

அற்ேபானா என் ம் ஒ வன்: இேதா,

ராஜாவின் நன்ைமக்காகப் ேபசின
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ெமார்ெதகாய்க் ஆமான் ெசய்வித்த ஐம்ப

ழ உயரமான க் மரம் ஆமா ைடய

ட் ன் அ கில் நடப்பட் க்கிற

என்றான்; அப்ெபா ராஜா: அதிேல

அவைனத் க்கிப்ேபா ங்கள் என்றான்.

௧0 அப்ப ேய ஆமான் ெமார்ெதகாய்க்

ஆயத்தம்ெசய்த க் மரத்தில்ஆமாைனேய

க்கிப்ேபாட்டார்கள்; அப்ெபா ராஜாவின்

ேகாபம் தணிந்த .

௮

அன்ைறயதினம் அகாஸ்ேவ ராஜா

தர்களின் விேராதியாக இ ந்த ஆமானின்

ட்ைட ராணியாகிய எஸ்த க் க்

ெகா த்தான்; ெமார்ெதகாய் ராஜாவிற்

ன்பாக வந்தான்; அவன் தனக் இன்ன

உற என் எஸ்தர் அறவித்தி ந்தாள். ௨

ராஜா ஆமானின் ைகயி ந் வாங்கிய

தம் ைடய ேமாதிரத்ைத எ த் , அைத

ெமார்ெதகாய்க் க் ெகா த்தான்; எஸ்தர்

ெமார்ெதகாையஆமானின்அரண்மைனக்

அதிகாரியாகைவத்தாள். ௩பின் ம் எஸ்தர்

ராஜாவிடம் ேபசி, அவ ைடய பாதங்களில்

வி ந் அ , ஆகாகியனான ஆமானின்

விைனைய ம்அவன் தர்க க் விேராதம்

ெசய்ய ேயாசித்த ேயாசைனைய ம் மாற்ற

அவனிடம் விண்ணப்பம் ெசய்தாள். ௪

அப்ெபா ராஜா ெபாற்ெசங்ேகாைல

எஸ்த க் ட் னான்; எஸ்தர் எ ந்

ராஜாவிற் ன்பாக நின் : ௫ ராஜாவிற்

வி ப்பமாயி ந் அவர் ச கத்தில் எனக் க்
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கி ைப கிைடத் , ராஜாவிற் ன்பாக

நான் ெசால் ம் வார்த்ைத சரிெயன்

காணப்பட் , அவ ைடய கண்க க்

நான் பிரியமாக இ ந்தால், ராஜாவின்

நா களிெலல்லாம் இ க்கிற தர்கைள

அழ க்கேவண் ம் என் அம்ெமதாத்தாவின்

மகனாகியஆமான் என் ம்ஆகாகியன் ய

எண்ணத்ேதா எ தின கட்டைளகள்

ெசல்லாமல் ேபாகச்ெசய் ம்ப எ தி

அ ப்பப்படேவண் ம். ௬ என் ைடய

மக்களின்ேமல் வ ம் ங்ைக நான் எப்ப ப்

பார்க்க ம்? என் ைடய உறவினர்க க்

வ ம் அழைவ நான் எப்ப சகிக்க ம்?

என்றாள். ௭அப்ெபா அகாஸ்ேவ ராஜா

ராணியாகிய எஸ்தைர ம் தனாகிய

ெமார்ெதகாைய ம் ேநாக்கி: இேதா,ஆமானின்

ட்ைட எஸ்த க் க் ெகா த்ேதன்; அவன்

தர்கைளதாக்க ணிந்தப யால்அவைன

மரத்திேல க்கிப்ேபாட்டார்கள். ௮இப்ேபா ம்

உங்க க் வி ப்பமானப ங்கள்

ராஜாவின் ெபயரால் தர்க க்காக எ தி

ராஜாவின் ேமாதிரத்தால் த்திைர ேபா ங்கள்;

ராஜாவின் ெபயரால்எ தப்பட் , ராஜாவின்

ேமாதிரத்தால் த்திைர ேபாடப்பட்டைதச்

ெசல்லாமல் ேபாகச்ெசய்ய ஒ வரா ம்

யா என்றான். ௯ வான் மாதம்

என் ம் ன்றாம் மாதம் இ பத் ன்றாம்

ேததிேல ராஜாவின் எ த்தர்கள்

அைழக்கப்பட்டார்கள்; ெமார்ெதகாய்
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கற்பித்தப ெயல்லாம் தர்க க் ம்

இந்திய ேதசம் தல் எத்திேயாப்பியா ேதசம்

வைர ள்ள ற்ற பத்ேத நா களின்

ேதசாதிபதிக க் ம், அதிபதிக க் ம்,

அதிகாரிக க் ம், அந்தந்த ேதசத்தில் ேப கிற

ெமாழகளி ம், அந்தந்த ஜாதியார் ேப ம்

ெமாழயி ம், தர்க க் ம்அவர்க ைடய

ேதசத்தில் ேப கிற ெமாழகளி ம்

அவர்க ைடய ெசாந்த ெமாழகளி ம்

எ தப்பட்ட . ௧0 அந்தக் கட்டைளகள்

அகாஸ்ேவ ராஜாவின் ெபயரால் எ தப்பட் ,

ராஜாவின் ேமாதிரத்தால் த்திைர

ேபாடப்பட்டபின் , திைரகள்ேம ம்

ேவகமான ஒட்டகங்கள்ேம ம், ேகாேவ

க ைதகள்ேம ம் ேவகமாக ஓ கிற

திைரகள் ேமல்ஏற ப்ேபாகிறதபால்காரர்கள்

ைகயில் அ ப்பப்பட்ட . ௧௧அைவகளில்,

அகாஸ்ேவ ராஜா ைடய எல்லா

நா களி ம் ஆதார் மாதம் என்கிற

பன்னிரண்டாம் மாதம் பதின் ன்றாம்

ேததியாகியஅந்தஒேர நாளிேல, ௧௨அந்தந்த

நா களில் இ க்கிற தர்கள் ஒன்றாகச்

ேசர்ந் , தங்க ைடயஉயிைரக் காப்பாற்ற ம்,

தங்கைள விேராதிக் ம் எதிரிகளாகிய

மக்க ம், ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க மான

எல்ேலாைர ம், அவர்க ைடய

ழந்ைதகைள ம், ெபண்கைள ம்

ெகான் அழ க்க ம், அவர்க ைடய

உைடைமகைளக் ெகாள்ைளயிட ம்,
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ராஜா தர்க க் க் கட்டைளயிட்டார்

என் எ தியி ந்த . ௧௩ தர்கள்

தங்க ைடய பைகவர்கைளப் பழவாங் ம்ப

நியம த்த அன்ைறயதினத்தில் ஆயத்தமாக

இ க்கேவண் ம் என் அந்தந்த நாட் ள்ள

எல்லா மக்க க் ம் றப்ப கிறதற்காகக்

ெகா க்கப்பட்ட கட்டைளயின் நகல்

இ ேவ; இ ஒவ்ெவா நாட் ம்

பிரபலப்ப த்தப்பட்ட . ௧௪ அப்ப ேய

ேவகமான ஒட்டகங்கள்ேம ம், ேகாேவ

க ைதகள்ேம ம் ஏறன தபால்காரர்கள்

ராஜாவின் வார்த்ைதயால் ஏவப்பட் ,

விைரவாக றப்பட் ப்ேபானார்கள்; அந்தக்

கட்டைள சான் அரண்மைனயில்

ெகா க்கப்பட்ட . ௧௫ அப்ெபா

ெமார்ெதகாய் இள ல ம் ெவள்ைள மான

ராஜஉைட ம், ெபரிய ெபாற்கி ட ம்,

பட் ம் இரத்தாம்பர ம் அணிந்தவனாக

ராஜாவிடத்தி ந் றப்பட்டான்; சான்

நகரம் ஆர்ப்பரித் மகிழ்ந்தி ந்த . ௧௬

இவ்விதமாக தர்க க் ெவளிச்ச ம்,

மகிழ்ச்சி ம், களிப் ம், கன ம்உண்டான .

௧௭ ராஜாவின் வார்த்ைத ம் அவ ைடய

கட்டைள ம் ேபாய்ச்ேசர்ந்த எல்லா

நா களி ம், எல்லாப் பட்டணங்களி ம்,

தர்க க் ள்ேளஅ மகிழ்ச்சி ம், களிப் ம்,

வி ந் ண் ெகாண்டா ம் நல்ல நா மாக

இ ந்த ; தர்க க் ப் பயப்ப கிற பயம்
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ேதசத் மக்கைளப் பி த்ததால், அவர்களில்

அேநகர் த மார்க்கத்தில் இைணந்தார்கள்.

௯

ராஜாவின் வார்த்ைதயின்ப ம்

அவ ைடய கட்டைளயின்ப ம்

ெசய்யப்ப கிறதற் , ஆதார் மாதம்

என்கிற பன்னிரண்டாம் மாதம்

பதின் ன்றாந்ேததியிேல, தர்களின்

பைகவர்கள் அவர்கைள ேமற்ெகாள்ளலாம்

என் நம்பினார்கேள; அந்த நாளிேல,

தர்களானவர்கள் தங்கள் பைகவர்கைள

ேமற்ெகாள் ம்ப க் காரியம் மா தலாக

ந்த . ௨ தர்கள்அகாஸ்ேவ ராஜாவின்

எல்லா நா களி ள்ள பட்டணங்களிேல

தங்க க் ங்ைக ெகாண் வர

யற்சிெசய்தவர்கள்ேமல் ைகேபாடக்

க்ெகாண்டார்கள்; ஒ வ ம்அவர்க க்

ன்பாக நிற்க யாமல் இ ந்த ;

அவர்கைளப்பற்ற எல்லா மக்க க் ம்

பய ண்டாயிற் . ௩ நா களின் எல்லா

அதிகாரிக ம், ஆ நர்க ம், பிர க்க ம்,

ராஜாவின் நிர்வாகிக ம், தர்க க் த்

ைணயாக நின்றார்கள்; ெமார்ெதகாயினால்

உண்டான பயம் அவர்கைளப் பி த்த . ௪

ெமார்ெதகாய் ராஜாவின் அரண்மைனயில்

ெபரியவனாகஇ ந்தான்; அவ ைடய கழ்

எல்லா நா களி ம் பிரபலமான ; இந்த

ெமார்ெதகாய் என்பவன் ேமன்ேம ம்

ெபரியவன் ஆனான். ௫அப்ப ேய தர்கள்

தங்க ைடய விேராதிகைளெயல்லாம்
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பட்டயத்தால் ெவட் க்ெகான் அழ த் ,

தங்க க் வி ப்பமானப தங்கள்

பைகவர்க க் ச் ெசய்தார்கள். ௬ தர்கள்

சான் அரண்மைனயி ம் ஐந் ேபைரக்

ெகான் அழ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௭

அம்ெமதாத்தாவின் மகனாகிய ஆமான்

என் ம் தர்க ைடய எதிரியின்

மகன்களான பர்சான்தாத்தா, தல்ேபான்,

அஸ்பாதா, ௮ ெபாராதா, அத யா,

அரிதாத்தா, ௯பர்மஷ்டா, அரிசாய், அரிதாய்,

வாய்சாதா ஆகிய பத் ப்ேபைர ம்

ெகான் ேபாட்டார்கள். ௧0 ஆனா ம்

அவர்கள் ெகாள்ைளயிடவில்ைல. ௧௧

அன்ைறயதினம் சான் அரண்மைனயில்

ெகான் ேபாடப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைக

ராஜாவிற் ன்பாக ெகாண் வரப்பட்ட .

௧௨ அப்ெபா ராஜா, ராணியாகிய

எஸ்தைர ேநாக்கி: தர்கள் சான்

அரண்மைனயில் ஐந் ேபைர ம்

ஆமானின் பத் மகன்கைள ம்

ெகான் ேபாட்டார்கள்; ராஜாவின் மற்ற

நா களி ம் என்ன ெசய்தி ப்பார்கேளா,

இப்ேபா ம் உன் ைடய ேவண் தல்

என்ன? அ உனக் க் கட்டைளயிடப்ப ம்;

உன் ைடய மன்றாட் என்ன? அதின்ப

ெசய்யப்ப ம் என்றான். ௧௩ அப்ெபா

எஸ்தர்: ராஜாவிற் வி ப்பமாக இ ந்தால்,

இன்ைறயநாளின் கட்டைளயின்ப ேய

சானி க்கிற தர்கள் நாைளக் ம்
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ெசய்ய ம், ஆமானின் பத் மகன்களின்

உடைல ம் க் மரத்தில் க்கிப்ேபாட ம்

உத்திரவிடேவண் ம்என்றாள். ௧௪அப்ப ேய

ெசய் ம்ப ராஜா உத்திர ெகா த்தான்;

அதற் சானிேல கட்டைள பிறந்த ;

ஆமானின் பத் மகன்க ைடய

உடல்கைள ம் க்கிப்ேபாட்டார்கள்.

௧௫ சானில் இ க்கிற தர்கள் ஆதார்

மாதத்தின் பதினான்காம்ேததியி ம்

ச்ேசர்ந் , சானில் ந் ேபைரக்

ெகான் ேபாட்டார்கள்; ஆனா ம்

ெகாள்ைளய க்கத் தங்க ைடய ைகைய

ட்டவில்ைல. ௧௬ ராஜாவின் நா களி ள்ள

மற்ற தர்கள் தங்க ைடய உயிைரப்

பா காக்க ம், தங்கள் பைகவர்க க்

விலகி இைளப்பா தல் அைடய ம்

ஒன்றாகச்ேசர்ந் , தங்க ைடய

எதிரிகளில் எ பத்ைதயாயிரம்ேபைரக்

ெகான் ேபாட்டார்கள்; ஆனா ம்

ெகாள்ைளய க்கத் தங்க ைடய ைகைய

ட்டவில்ைல. ௧௭ ஆதார் மாதத்தின்

பதி ன்றாம்ேததியிேல இப்ப ச் ெசய் ,

பதினான்காம்ேததியிேல இைளப்பாற ,

அைத வி ந் ண் சந்ேதாஷப்ப கிற

பண் ைக நாளாக்கினார்கள். ௧௮

சானி ள்ள தர்கேளா, அந்த

மாதத்தின் பதி ன்றாந்ேததியி ம்

பதினான்காம்ேததியி ம் ஏகமாகக் ,

பதிைனந்தாந்ேததியில் இைளப்பாற ,
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அைத வி ந் ண் சந்ேதாஷப்ப கிற

பண் ைக நாளாக்கினார்கள். ௧௯ஆதலால்

மதில்களில்லாத ஊர்களில் யி க்கிற

நாட் ப் றத்தாரான தர்கள்ஆதார் மாதத்தின்

பதினான்காம்ேததிையச் சந்ேதாஷ ம்,

வி ந் ண்கிற ரிப் மான நா ம்,

ஒ வ க்ெகா வர் பரி கைள அ ப் கிற

நா மாக்கினார்கள். ௨0 ெமார்ெதகாய்

இந்தக் காரியங்கைள எ தி, ச பத்தி ம்

ரத்தி ம் இ க்கிற அகாஸ்ேவ

ராஜாவின் எல்லா நா களி ள்ள எல்லா

தர்க க் ம் க தங்கைள அ ப்பி, ௨௧

ஒவ்ெவா வ ட ம் ஆதார் மாதத்தின்

பதினான்காம் பதிைனந்தாந்ேததிகைள,

தர்கள் தங்க ைடய பைகவர்க க்

விலகி இைளப்பா தல் அைடந்த

நாட்களாக ம், அவர்க ைடய சஞ்சலம்

சந்ேதாஷமாக ம், அவர்க ைடய க்கம்

மகிழ்ச்சியாக ம் மாறன மாதமாக ம்

அ சரித் , ௨௨அந்நாட்களில்வி ந் ண்

சந்ேதாஷம்ெகாண்டாட ம், ஒ வ க்ெகா வர்

பரி கைள அ ப்ப ம், எளியவர்க க் த்

தானதர்மம் ெசய்ய ம்ேவண் ம் என் திட்டம்

ெசய்தான். ௨௩அப்ெபா தர்கள் தாங்கள்

ெசய்யத் வங்கியப ம் ெமார்ெதகாய்

தங்க க் எ தினப ம் ெசய்யச்

சம்மதித்தார்கள். ௨௪ அம்ெமதாத்தாவின்

மகனாகிய ஆமான் என் ம் ஆகாகியன்,

தர்க க்ெகல்லாம் எதிரியாக இ ந்
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தர்கைள அழ க்க நிைனத் , அவர்கைள

அழ க்க ம், ஒ க்க ம் ர் என்னப்பட்ட

ட்ைடப் ேபாட ெசய்தான். ௨௫ ஆனா ம்

எஸ்தர், ராஜாவிற் ன்பாகப்ேபாய்,

தர்க க் விேராதமாக அவன் நிைனத்த

அவ ைடய ெபால்லாத ேயாசைன

அவ ைடய தைலயின்ேமல் தி ம் ம்ப

கட்டைளயிட்டதால், அவைன ம்

அவ ைடய மகன்கைள ம் மரத்திேல

க்கிப்ேபாட்டார்கள். ௨௬ ஆைகயால்

அந்த நாட்கள் ர் என் ம் ெபயரால்

ம் என்னப்பட்ட ; அவன் அந்த

க தத்தில் எ தியி ந்த எல்லா

வார்த்ைதகளினா ம், தாங்கேள இந்த

விஷயத்தில் அ பவித்தைவகளினா ம்,

தங்க க் சம்பவித்தைவகளினா ம்,

௨௭ தர்கள் அைத ஏற் க்ெகாண் ,

அந்த இரண் நாட்கைளக் ற த்

எ தியி க்கிறப ேய, அைவகைள

ஒவ்ெவா வ ட ம், அைவகளின்

சரியான காலத்தில் ெகாண்டாடாமல்

இ ப்பதில்ைல என்பைத ம், ௨௮ இந்த

நாட்கள் எல்லாத் தைல ைறகளி ம்,

வம்சங்களி ம், ேதசங்களி ம்,ஊர்களி ம்

நிைன றப்பட் ெகாண்டாடப்படேவண் ம்

என்பைத ம், இந்தப் ம் என் ம்

பண் ைக நாட்கள் தர்க க் ள்ேள

தவற ப்ேபாகாம ம், அைவகைள

நிைன தல் தங்க ைடய
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சந்ததியினர்க க் ள்ேளஒழ ந் ேபாகாம ம்

இ க்கேவண் ம் என்பைத ம், தங்கள்ேம ம்,

தங்க ைடய சந்ததியினர்கள்ேம ம்,

தங்க ைடயமார்க்கத்தில்அைமயப்ேபாகிற

மற்ற எல்ேலார்ேம ம் கடனாக நியம த் க்

ெகாண்டார்கள். ௨௯ ரிைமக் ற த்

எ தியி க்கிற இந்த இரண்டாம் க தத்ைத

உ திப்ப த் ம்ப , அபியாேய ன் மகளாகிய

எஸ்தர் என் ம் ராணி ம், தனாகிய

ெமார்ெதகா ம், பின் ம் மகா உ தியாக

எ தினார்கள். ௩0 தனாகிய ெமார்ெதகா ம்,

ராணியாகிய எஸ்த ம் தர்க க்

உ திெசய்த ம், அவர்கள் உபவாசத்ேதா ம்

அல தேலா ம் அ சரிப்ேபாம் என்

தங்கள்ேம ம் தங்கள் சந்ததியினர்ேம ம்

கடனாக நியம த் க்ெகாண்ட மான, ம்

என்னப்பட்ட இந்த நாட்கள் அைவகளின்

சரியான காலங்களில் அ சரிக்கப்ப ம்

காரியத்ைத உ தியாக்க, ௩௧ அவன்

அகாஸ்ேவ வின் ராஜ்ஜயத்தி ள்ள

ற்ற பத்ேத நா களி ம் இ க்கிற எல்லா

தர்க க் ம் சமாதான ம் உண்ைம மான

வார்த்ைதகைள ைடய க தங்கைள

அ ப்பினான். ௩௨ இப்ப ேய எஸ்தரின்

கட்டைளயான ம் நாட்கைளப்பற்றன

இந்த சம்பவங்கைளஉ திப்ப த்தின ;அ

ஒ த்தகத்தில் எ தப்பட்ட .

௧0

ராஜாவாகிய அகாஸ்ேவ

ேதசத்தின்ேம ம், மத்திய தைரக் கட ள்ள
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களின்ேம ம், வரிையஏற்ப த்தினான். ௨

பல ம்வல்லைம மானஅவ ைடயஎல்லா

ெசயல்க ம், ராஜா ெபரியவனாக்கின

ெமார்ெதகாயி ைடய ேமன்ைமயின்

மகத் வ ம், ேமதியா ெபர்சியா ராஜாக்களின்

நாளாகம த்தகத்தில் எ தியி க்கிற . ௩

தனாகிய ெமார்ெதகாய் ராஜாவாகிய

அகாஸ்ேவ க் இரண்டாவதாக

இ ந்தவ ம், தர்க க் ள் ெபரியவ ம்,

தன் ைடய திரளான சேகாதரர்க க் ப்

பிரியமானவ மாக இ ந்த ம் அன்ற

தன் ைடயமக்க ைடயநன்ைமையத்ேத ,

தன் ைடய மக்க க்ெகல்லாம்

சமாதான ண்டாகப் ேப கிறவ மாக

இ ந்தான்.
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ேயா

௧

ஊத்ஸ் ேதசத்திேல ேயா என் ம்

ெபய ைடயஒ மனிதன் இ ந்தான்: அந்த

மனிதன் உத்தம ம் சன்மார்க்க ம்,

ேதவ க் ப் பயந் , ெபால்லாப் க்

வில கிறவ மாயி ந்தான். ௨

அவ க் ஏ மகன்க ம் ன்

மகள்க ம் பிறந்தார்கள். ௩ அவ க்

7,000 ஆ க ம், 3,000 ஒட்டகங்க ம், 500

ஏர்மா க ம், 500 க ைதக மாகிய

ம க வன்கள் இ ந்த மன்ற , ம தியான

ேவைலக்காரர்க ம் இ ந்தார்கள்;அதினால்

அந்த மனிதன் கிழக் ப்ப தியின் மக்களில்

எல்லாரி ம் ெபரியவனாயி ந்தான். ௪

அவ ைடய மகன்கள், அவனவன் தன்தன்

நாளிேல தன்தன் ட் ேல வி ந் ெசய் ,

தங்கள் ன் சேகாதரிகைள ம் தங்க டன்

உண சாப்பிட அைழப்பார்கள். ௫

வி ந் ெசய்கிறஅவரவ ைடயநாள் ைற

கிறேபா , ேயா : ஒ ேவைள என்

மகன்கள் பாவம் ெசய் , ேதவைனத் தங்கள்

இ தயத்திேல நிந்தித்தி ப்பார்கள் என்

ெசால் , அவர்கைள வரவைழத் ,

பரி த்தப்ப த்தி, அதிகாலேம எ ந் ,

அவர்கள்எல்ேலா ைடயஎண்ணிக்ைகயின்

வரிைசயில் சர்வாங்க தகனப கைளச்

ெச த் வான்; இந்த ைறயில் ேயா

அந்நாட்களிெலல்லாம் ெசய் வ வான். ௬

ஒ நாள் ேதவ தர்கள் ெயேகாவா ைடய
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ன்னிைலயில்வந் நின்றேபா , சாத்தா ம்

அவர்கள் ந விேல வந் நின்றான். ௭

ெயேகாவா சாத்தாைனப் பார்த் :

எங்ேகயி ந் வ கிறாய் என்றார். சாத்தான்

ெயேகாவா க் ம ெமாழயாக: மெயங் ம்

உலாவி, அதில் ற்ற த்திரிந் வ கிேறன்

என்றான். ௮ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்கி:

என் தாசனாகிய ேயாபின்ேமல் கவனம்

ைவத்தாேயா? உத்தம ம் சன்மார்க்க ம்,

ேதவ க் ப் பயந் , ெபால்லாப் க்

வில கிறவ மாகிய அவைனப்ேபால

மயில் ஒ வ ம் இல்ைல என்றார்.

௯ அதற் ச் சாத்தான் ெயேகாவா க்

ம ெமாழயாக: ேயா ணாகவா

ேதவ க் ப் பயந் நடக்கிறான்? ௧0 ர்

அவைன ம் அவ ைடய ட்ைட ம்

அவ க் இ ந்த எல்லாவற்ைற ம் ற்ற

ேவ யைடக்கவில்ைலேயா? அவ ைடய

ைககளின் ேவைலகைள ஆ ர்வதித் ர்;

அவ ைடய சம்பத் ேதசத்தில் ெப கிய .

௧௧ ஆனா ம் உம் ைடய ைகைய ட்

அவ க் இ க்கிறைவெயல்லாம்

ெதா ரானால், அப்ெபா அவன்

உம கத்திற் ன்ேன உம்ைம

நிந்திக்கமாட்டாேனா பா ம் என்றான். ௧௨

ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்கி: இேதா,

அவ க் இ க்கிறைவெயல்லாம் உன்

ைகயி க்கிற ;அவன்ேமல்மாத்திரம் உன்

ைகைய ட்டாேத என்றார்; அப்ெபா
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சாத்தான் ெயேகாவா ைடய ச கத்ைதவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபானான். ௧௩ பின் ஒ நாள்

ேயா ைடய மகன்க ம் அவ ைடய

மகள்க ம், தங்கள் த்த சேகாதரன் ட் ேல

சாப்பிட் திராட்ைசரசம் க்கிறேபா ,

௧௪ ஒ ஆள் அவனிடத்தில் வந் :

எ கள் உ கிறேபா , க ைதகள்

அைவகளின் பக்கத்திேல ேமய்ந்

ெகாண் க் ம்ேபா , ௧௫ சேபயர்கள்

அைவகைள தாக்கி, அைவகைளக்

ெகாண் ேபானார்கள்; ேவைலயாட்கைள ம்

பட்டயத்தால் ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்; நான்

ஒ வன் மாத்திரம் தப்பி, அைத உமக்

அறவிக்க வந்ேதன் என்றான். ௧௬ இவன்

இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

ேவெறா வன் வந் : வானத்தி ந்

ேதவ ைடய ெந ப் வி ந் , ஆ கைள ம்

ேவைலயாட்கைள ம் ட்ெடரித் ப்ேபாட்ட ;

நான்ஒ வன்மாத்திரம் தப்பி,அைதஉமக்

அறவிக்க வந்ேதன் என்றான். ௧௭ இவன்

இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

ேவெறா வன் வந் : கல்ேதயர் ன்

க்களாக வந் , ஒட்டகங்கள்ேமல் வி ந் ,

அைவகைள ஓட் க்ெகாண் ேபானார்கள்,

ேவைலயாட்கைள ம் பட்டயக்க க்கினால்

ெவட் ப்ேபாட்டார்கள்; நான் ஒ வன்

மாத்திரம் தப்பி, அைத உமக் அறவிக்க

வந்ேதன் என்றான். ௧௮ இவன் இப்ப ப்

ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா , ேவெறா வன்
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வந் : உம் ைடய மகன்க ம் உம் ைடய

மகள்க ம், தங்கள் த்த சேகாதரன் ட் ல்

சாப்பிட் த் திராட்ைசரசம் க்கிறேபா , ௧௯

வனாந்திரவழயாகப் ெப ங்காற் வந் ,

அந்த ட் ன் நான் ைலயி ம் அ க்க,

அ பிள்ைளகளின்ேமல் வி ந்ததினால்

அவர்கள் இறந் ேபானார்கள்; நான் ஒ வன்

மாத்திரம் தப்பி, அைத உமக் அறவிக்க

வந்ேதன் என்றான். ௨0 அப்ெபா ேயா

எ ந்தி ந் , தன் சால்ைவையக் கிழ த் , தன்

தைலையச் சிைரத் , தைரயிேல வி ந்

பணிந் : ௨௧ நிர்வாணியாக என் தாயின்

கர்ப்பத்தி ந் வந்ேதன்; நிர்வாணியாக

அவ்விடத்திற் த் தி ம் ேவன்; எனக்

இ ந்தெதல்லாம் ெயேகாவா ெகா த்தார்,

ெயேகாவா அைவகைள எ த்தார்;

ெயேகாவா ைடய நாமத்திற் நன்ற

என்றான். ௨௨இைவெயல்லாவற்ற ம் ேயா

பாவம்ெசய்ய ம ல்ைல, ேதவைனப்பற்ற க்

ைறெசால்ல ம ல்ைல.

௨

பின்ெனா நாளிேல ேதவ த்திரர்கள்

ெயேகாவா ைடய ன்னிைலயில் வந்

நின்றேபா , சாத்தா ம் அவர்கள் ந விேல

ெயேகாவா ைடய ன்னிைலயில் வந்

நின்றான். ௨ெயேகாவா சாத்தாைனப் பார்த் :

எங்ேகயி ந் வ கிறாய் என்றார்; சாத்தான்

ெயேகாவா க் ம ெமாழயாக: மெயங் ம்

உலாவி, அதில் ற்ற த்திரிந் வ கிேறன்

என்றான். ௩ அப்ெபா ெயேகாவா
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சாத்தாைன ேநாக்கி: என் தாசனாகிய

ேயாபின்ேமல் கவனம் ைவத்தாேயா?

உத்தம ம் சன்மார்க்க ம், ேதவ க் ப்

பயந் , ெபால்லாப் க் வில கிறவ மான

மனிதனாகிய அவைனப்ேபால மயில்

ஒ வ ம ல்ைல; காரணமல்லாமல்அவைன

அழ ப்பதற் என்ைன ண் னேபாதி ம்,

அவன் இன் ம் தன் உத்தமத்திேல

உ தியாக நிற்கிறான் என்றார். ௪ சாத்தான்

ெயேகாவா க் ம ெமாழயாக: ேதா க் ப்

பதிலாகத் ேதாைல ம், தன் உயி க் ப்

பதிலாகத் தனக் இ ந்த எல்லாவற்ைற ம்,

மனிதன் ெகா த் வி வான். ௫ஆனா ம் ர்

உம் ைடய ைகைய ட் , அவ ைடய

எ ம்ைப ம் அவ ைடய உடைல ம்

ெதா ரானால், அப்ெபா அவன்

உம கத்திற் ன்பாக உம்ைம

நிந்திக்கமாட்டாேனா பா ம் என்றான். ௬

அப்ெபா ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்கி:

இேதா, அவன் உன் ைகயி க்கிறான்;

ஆனா ம் அவ ைடய உயிைர மாத்திரம்

விட் வி என்றார். ௭அப்ெபா சாத்தான்

ெயேகாவா ைடய ன்னிைலையவிட் ப்

றப்பட் , ேயாபின் உள்ளங்கால் ெதாடங்கி

அவ ைடய உச்சந்தைலவைர ெகா ய

ெகாப் ளங்களால்அவைனவாதித்தான். ௮

அவன் ஒ உைடந்த ஓட்ைட எ த் ,

தன்ைனச் றண் க்ெகாண் சாம்ப ல்

அமர்ந்தான். ௯ அப்ெபா அவ ைடய
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மைனவி அவைனப் பார்த் : ர் இன் ம்

உம் ைடய உத்தமத்திேல உ தியாக

நிற்கி ேரா? ேதவைனநிந்தித் உயிைர வி ம்

என்றாள். ௧0அதற் அவன்: பயித்தியக்காரி

ேப கிற ேபாலப் ேப கிறாய்; ேதவன்ைகயிேல

நன்ைமையப் ெபற்ற நாம் ைமைய ம்

ெபறேவண்டாேமா என்றான்; இைவகள்

எல்லாவற்ற ம் ேயா தன் உத களினால்

பாவம் ெசய்யவில்ைல. ௧௧ ேயா வின் ன்

சிேநகிதராகிய ேதமானியனான எ ப்பா ம்,

கியனான பில்தா ம், நாகமாத்தியனான

ேசாப்பா ம், ேயா க் சம்பவித்த

ைமகள் யாைவ ம் ேகள்விப்பட்டேபா ,

அவ க்காகப் பரிதாபப்பட ம், அவ க்

ஆ தல் ெசால்ல ம், ஒ வேராெடா வர்

ேயாசைன ெசய் ெகாண் , அவரவர்

தங்கள் இடங்களி ந் வந்தார்கள். ௧௨

அவர்கள் ரத்தில் வ ம்ேபா தங்கள்

கண்கைள ஏெற த் ப் பார்த் , அவைன

உ த்ெதரியாமல், சத்தம ட் அ ,அவரவர்

தங்கள் அங்கிையக் கிழ த் , வானத்ைதப்

பார்த் : தங்கள் தைலகள்ேமல் திையத்

ற்ற க்ெகாண் வந் , ௧௩ அவ ைடய

க்கம் மகாெகா ய க்கம் என் கண் ,

ஒ வ ம்அவ டன்ஒ வார்த்ைதைய ம்

ேபசாமல், இர பகல் ஏ நாட்கள்,அவ டன்

தைரயில்அமர்ந்தி ந்தார்கள்.

௩

அதற் ப் பின் ேயா தன் வாையத்திறந் ,

தான் பிறந்த நாைளச் சபித் , ௨வசனித் ச்
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ெசான்ன என்னெவன்றால்: ௩ நான்

பிறந்தநா ம் ஒ ஆண்பிள்ைள

உற்பத்தியான என் ெசால்லப்பட்ட

இர ம் அழவதாக. ௪ அந்த நாள்

இ ளாக்கப்ப வதாக; ேதவன் உயரத்தி ந்

அைத விசாரிக்காம ம், ெவளிச்சம்

அதின்ேமல் பிரகாசிக்காம ம், ௫

க ைமயான இ ம் மரண இ ம்

அைதக் கைறப்ப த்தி, க ேமகம் அைத

, மந்தாரநாளின் பயங்கரங்கள் அைத

பய த் வதாக. ௬ அந்த இரைவ இ ள்

பி ப்பதாக; வ டத்தின் நாட்களில் அ

சந்ேதாஷப்ப கிற நாளாக இராம ம்

மாதக்கணக்கிேலஅ வராம ம் ேபாவதாக. ௭

அந்த இர தனிைமயாயி ப்பதாக; அதிேல

ெகம் ரசத்தம் இல்லாமற்ேபாவதாக. ௮

நாைளச் சபிக்கிறவர்க ம், வியாதாைன

எ ம்பச் ெசய்கிறவர்க ம், அைதச்

சபிப்பார்களாக. ௯அதின் மைற ம் காலத்தில்

ேதான்றய நட்சத்திரங்கள் இ ண் , அ

எதிர்பார்த்தி ந்த ெவளிச்சம் ேதான்றாம ம்,

வி யற்காலத் ெவ ப்ைப அ

பார்க்காம ம் இ ப்பதாக. ௧0 நான்

இ ந்த கர்ப்பத்தின் வாசைல அ

அைடக்காம ம், என் கண்கள் காண்கிற

வ த்தத்ைத மைறத் விடாம ம் இ ந்தேத.

௧௧ நான் கர்ப்பத்தில் அழயாம ம்,

கர்ப்பத்தி ந் றப்ப கிறேபாேத

இறக்காம ம் ேபானெதன்ன? ௧௨ என்ைன
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ஏந்திக்ெகாள்ள ம ம், நான் பா ண்ண

மார்பகங்க ம் இ ந்தெதன்ன? ௧௩

அப்ப யில்லாதி ந்தால், அைசயாமல்கிடந்

அமர்ந்தி ந் , ௧௪ பாழ்நிலங்களில்

தங்க க் மாளிைகையக் கட் ன மயின்

ராஜாக்க ட ம் மந்திரிமார்க ட ம், ௧௫

அல்ல , ெபான்ைன உைடயவர்க ம்,

தங்கள் கைள ெவள்ளியினால்

நிரப்பினவர்க மான பிர க்க டன் நான்

இப்ெபா ங்கி இைளப்பா ேவேன. ௧௬

அல்ல , ெவளிப்படாத வளர்ச்சியைடயாத

க ைவப்ேபால ம், ெவளிச்சத்ைதப் பார்க்காத

ழந்ைதகைளப்ேபால ம் இ ப்ேபேன. ௧௭

ன்மார்க்க ைடய ெதாந்தர அங்ேக

ஓய்ந்தி க்கிற ; ெபலனற் ேசார்ந்

ேபானவர்கள்அங்ேகஇைளப்பா கிறார்கள்.

௧௮ சிைறப்பட் ந்தவர்கள்அங்ேக ஏகமாக

அமர்ந்தி க்கிறார்கள்;ஒ க் கிறவ ைடய

சத்தம் அங்ேக ேகட்கப்ப கிறதில்ைல.

௧௯ சிறயவ ம் ெபரியவ ம் அங்ேக

சமமாக இ க்கிறார்கள்; அ ைம தன்

எஜமா க் ங்கலாயி க்கிறான். ௨0

மரணத்திற் ஆைசயாகக் காத்தி ந் ,

ைதயைலத் ேத கிற ேபால அைதத்

ேத ம் அைடயாமற்ேபாகிறவர்க ம், ௨௧

கல்லைறையக் கண் பி த்ததினால் மக ம்

மகிழ்ந் , ௨௨அதற்காகச் சந்ேதாஷப்ப கிற

பாக்கியம் இல்லாதவராகிய இவர்க க்

ெவளிச்ச ம், மனவ த்த ம் உள்ள



ேயா 2092

இவர்க க் உயிர் ெகா க்கப்ப கிறதினால்

பலன் என்ன? ௨௩ தன் வழையக்

காண யாதப க் , ேதவனால்

வைளந் ெகாள்ளப்பட்டவ க்

ெவளிச்சத்தினால் பலன் என்ன? ௨௪ என்

சாப்பாட் க் ன்ேன எனக் ப் ெப ச்

உண்டாகிற ; என் கத தல் ெவள்ளம்ேபால்

ரண் ேபாகிற . ௨௫ நான் பயந்த காரியம்

எனக் ச் சம்பவித்த ; நான் பயப்பட்ட

எனக் வந்த . ௨௬எனக் ச் க ம ல்ைல,

நிம்மதி ம ல்ைல, அைமத ம ல்ைல; எனக் த்

ன்பேமவந்த .

௪

அப்ெபா ேதமானியனாகிய எ ப்பாஸ்

ம ெமாழயாக: ௨ நாங்கள் உம் டன்

ேபசத் ணிந்தால், அ மதிப் ேரா? ஆனா ம்

ேபசாமல் அடக்கிக்ெகாள்ளத்தக்கவன் யார்? ௩

இேதா, ர் அேநக க் ப் த்திெசால் ,

ேசார்ந்த ைககைளத் திடப்ப த்தி ர். ௪

வி கிறவைனஉம் ைடயவார்த்ைதகளால்

நிற்கச்ெசய் ர், தள்ளா கிற ழங்கால்கைளப்

பலப்ப த்தி ர். ௫ இப்ெபா ேதா ன்பம்

உமக் சம்பவித்ததினால் ேசார்ந் ேபாகி ர்;

அ உம்ைமத் ெதாட்டதினால் கலங் கி ர்.

௬ உம் ைடய ேதவபக்தி உம் ைடய

உ தியா ம், உம் ைடய வழகளின்

உத்தமம் உம் ைடய நம்பிக்ைகயாக ம்

இ க்கேவண் யதல்லேவா? ௭ ற்றம ல்லாமல்

அழ ந்தவன் உண்ேடா? சன்மார்க்கர்

அழ க்கப்பட்ட எப்ேபா ? இைத
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நிைனத் ப்பா ம். ௮நான் கண் க்கிறப ,

அநியாயத்ைத உ , ைமைய

விைதத்தவர்கள், அைதேயஅ க்கிறார்கள். ௯

ேதவ ைடய வாசத்தினாேல அவர்கள்

அழ ந் , அவ ைடய க்கின் காற்றனாேல

அழகிறார்கள். ௧0 சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப் ம்,

ெகா ய சிங்கத்தின் ழக்க ம் அடங் ம்;

பாலசிங்கங்களின் பற்க ம்உைடந் ேபா ம்.

௧௧ கிழச்சிங்கம் இைரயில்லாைமயால்

இறந் ேபா ம், பாலசிங்கங்கள் சிதற ப்ேபா ம்.

௧௨இப்ேபா ம் ஒ வார்த்ைத என்னிடத்தில்

இரகசியமாக அறவிக்கப்பட்ட , அதன்

ெமல் ய ஓைச என் காதில் வி ந்த . ௧௩

மனிதர்ேமல் அயர்ந்த க்கம் வ ம்ேபா ,

இர தரிசனங்களில் பலவித ேதாற்றங்கள்

உண்டா ம்ேபா , ௧௪ பய ம் ந க்க ம்

என்ைனப்பி த்த , என் எ ம் கெளல்லாம்

ந ங்கிய . ௧௫ அப்ெபா ஒ ஆவி

என் கத்திற் ன்பாகக் கடந்த , என்

உட ன் கள் சி ர்த்த . ௧௬ அ ஒ

உ வம் ேபால என் கண்க க் ன்

நின்ற , ஆனா ம் அதின் உ வம்

இன்னெதன் விளங்கவில்ைல;

அைமத ண்டான , அப்ெபா

நான் ேகட்ட சத்தமாவ : ௧௭ மனிதன்

ேதவைனவிட திமானாயி ப்பாேனா?

மனிதன் தன்ைன உண்டாக்கினவைரவிட

த்தமாயி ப்பாேனா? ௧௮ ேக ம், அவர்

தம் ைடய ேவைலக்காரரிடத்தில்
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நம்பிக்ைக ைவப்பதில்ைல; தம் ைடய

தரின்ேம ம் த்தி னத்ைதச்

மத் கிறாேர, ௧௯ தியில் அஸ்திபாரம்

ேபாட் , மண் களில் யி ந் ,

ெசல் ப் ச்சியால்அரிக்கப்ப கிறவர்கள்ேமல்

அவர் நம்பிக்ைக ைவப்ப எப்ப ?

௨0 காைல தல் மாைலவைரக் ம்

அழ ந் , கவனிப்பார் ஒ வ ம ல்லாமல்,

நிைலயான அழைவ அைடகிறார்கள். ௨௧

அவர்களி க்கிறஅவர்க ைடயேமன்ைம

ேபாய்வி மல்லேவா? ஞானமைடயாமல்

இறக்கிறார்கேளஎன் ெசான்னான்.

௫

“இப்ேபா ப்பி ம், உமக் பதில்

ெகா ப்பவர் உண்ேடா என் பார்ப்ேபாம்?

பரி த்தவான்களில் யாைர ேநாக்கிப் பார்ப் ர்?

௨ ேகாபம் டைனக் ெகால் ம்; ெபாறாைம

த்தியில்லாதவைன அழ க் ம். ௩ டன்

ஒ வன் ேவ ன் கிறைத நான் கண்

உடேன அவ ைடய யி க் ம்

இடத்ைதச் சபித்ேதன். ௪ அவ ைடய

பிள்ைளகள் காப்பாற் வதற் த் ரமாகி,

காப்பாற் வாரில்லாமல், வாச ேல

ெநா க்கப்பட்டார்கள். ௫ பசித்தவன்

அவ ைடயவிைளச்சைல ட்ெச க க் ள்

இ ந் பற த் ச் சாப்பிட்டான்;

ேபராைசக்காரன் அவ ைடய ெசல்வத்ைத

வி ங்கினான். ௬ ைம தியி ந்

உண்டாகிற ம ல்ைல; வ த்தம்

மண்ணி ந் ைளக்கிற ம ல்ைல. ௭
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ப்ெபாறகள் ேமேலபறக்கிற ேபால, மனிதன்

வ த்தம் அ பவிக்கப் பிறந்தி க்கிறான்.

௮ ஆனா ம் நான் ேதவைன நா , என்

நியாயத்ைத ேதவனிடத்தில் ஒப்பைடப்ேபன். ௯

ஆராய்ந் யாத ெபரிய காரியங்கைள ம்,

எண்ண யாத அதிசயங்கைள ம்

அவர் ெசய்கிறார். ௧0 தாழ்ந்தவர்கைள

உயரத்தில் ைவத் , க்கிக்கிறவர்கைள

காப்பாற்ற உயர்த் கிறார். ௧௧ அவர்

மயின்ேமல் மைழைய ெபய்யைவத் ,

ெவளிநிலங்களின்ேமல் தண் ர்கைள

வ விக்கிறார். ௧௨ தந்திரக்காரரின் ைககள்

காரியத்ைத வ ம் ெசய் க்காமல்

இ க்க, அவர்க ைடய திட்டங்கைளஅவர்

ெபாய்யாக் கிறார். ௧௩ அவர் ஞானிகைள

அவர்க ைடய தந்திரத்திேல பி க்கிறார்;

தந்திரக்காரரின்ஆேலாசைனகட்டப்ப ம். ௧௪

அவர்கள் பகற்காலத்திேலஇ க் ள்ளாகி,

மத்தியான ேவைளயிேல இரவில்

தட கிற ேபால தடவி அைலகிறார்கள்.

௧௫ ஆனா ம் எளியவைன அவர்கள்

வாயி க்கிற பட்டயத்திற் ம், ெபலவானின்

ைகக் ம் த த் காப்பாற் கிறார். ௧௬

அதினால் தரித்திர க் நம்பிக்ைக உண் ;

ைமயான தன் வாைய ம். ௧௭ இேதா,

ேதவன் தண் க்கிற மனிதன் பாக்கியவான்;

ஆைகயால் சர்வவல்லவ ைடயசிட்ைசைய

அற்பமாக எண்ணாதி ம். ௧௮ அவர்

காயப்ப த்திக் காயம் கட் கிறார்; அவர்
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அ க்கிறார், அவ ைடய ைக ஆற் கிற .

௧௯ ஆ இக்கட் க க் உம்ைம

விலக்கிக்காப்பார்; ஏழாவதி ம் ெபால்லாப்

உம்ைமத் ெதாடா . ௨0 பஞ்சகாலத்திேல

அவர் உம்ைம மரணத்திற் ம், ேபாரிேல

பட்டயத்தின் ெவட் க் ம் விலக்கிக்காப்பார்.

௨௧ நாவின் ச க் க் ம் மைறக்கப்ப ர்;

அழ வ ம்ேபா ம் பயப்படாம ப் ர்.

௨௨ அழைவ ம் பஞ்சத்ைத ம் பார்த்

சிரிப் ர்கள்; காட் ம கங்க க் ம்

பயப்படாம ப் ர்கள். ௨௩ ெவளியின்

கற்க ட ம்உமக் உடன்ப க்ைகயி க் ம்;

ெவளியின் ம கங்க ம் உம் டன்

சமாதானமாயி க் ம். ௨௪ உம் ைடய

யி ப் சமாதானத் டன் இ க்கக்

காண் ர்; உம் ைடய யி க் ம் இடத்ைத

விசாரிக் ம்ேபா ைறைவக்காணமாட் ர்.

௨௫ உம் ைடய சந்ததி ெப கி, உம் ைடய

சந்ததியார் மயின் தாவரங்கைளப்ேபால

இ ப்பார்கள் என்பைதஅற ந் ெகாள் ர்கள்.

௨௬தானியம்ஏற்றகாலத்திேலகளஞ்சியத்தில்

ேச கிற ேபால, திர்வயதிேல

கல்லைறயில் ேச ர். ௨௭ இேதா, நாங்கள்

ஆராய்ந் அற ந்த இ தான்; காரியம்

இப்ப யி க்கிற ; இைத ர் ேகட் உமக்

நன்ைம ண்டாக அற ந் ெகாள் ம்”

என்றான்.

௬

ேயா ம ெமாழயாக: ௨ “என்

பிரச்சைனக ம், ன்பங்க ம் தராசிேல
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ைவக்கப்பட் நி க்கப்பட்டால்,

நலமாயி க் ம். ௩ அப்ெபா அ

கடற்கைர மணைலவிட பாரமாயி க் ம்;

ஆைகயால் என் க்கம் ெசால் யா . ௪

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனின் அம் கள்

எனக் ள் ைதத்தி க்கிற ; அைவகளின்

விஷம் என் உயிைரக் க்கிற ; ேதவனால்

உண்டா ம் பயங்கரங்கள் எனக் ன்பாக

அணியணியாக நிற்கிற . ௫ ல் இ க்கிற

இடத்திேல காட் க்க ைத கத் ேமா?

தனக் த் வனம க்கிற இடத்திேல எ

கத ேமா? ௬ சியில்லாத பதார்த்தத்ைத

உப்பில்லாமல் சாப்பிட ேமா? ட்ைடயின்

ெவள்ைளக்க வில் ைவ உண்ேடா? ௭

உங்கள் வார்த்ைதகைள என் ஆத் மா

ெதாடமாட்ேடன் என்கிற ; அைவகள்

ெவ ப்பானஉண ேபாலஇ க்கிற . ௮ஆ,

என் மன்றாட் எனக் அ ளப்பட் , நான்

வி ம் வைத ேதவன் எனக் த் தந் ,

௯ ேதவன் என்ைன ெநா க்க வி ம்பி,

தம் ைடய ைகைய ட் என்ைன

ெகான் ேபாட்டால் நலமாயி க் ம். ௧0

அப்ெபா தாவ எனக் ஆ தல் இ க் ேம;

அப்ெபா என்ைன விட் ங்காத

வியாதியினால் உணர்வில்லாமல்

இ ப்ேபன்; பரி த்த ைடயவார்த்ைதகைள

நான் மைறத் ைவக்கவில்ைல, அவர்

என்ைனக் ைகவிடமாட்டார். ௧௧ நான்

காத் க்ெகாண் க்க என் ெபலன்
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எம்மாத்திரம்? என் வாழ்நாள் த்தி க்கச்

ெசய்ய என் எப்ப ப்பட்ட ? ௧௨

என் ெபலன் கற்களின் ெபலேனா? என்

உடல் ெவண்கலேமா? ௧௩ எனக்

உதவியான ஒன் ம் இல்ைலயல்லேவா?

உதவி என்ைனவிட் ங்கிவிட்டேத. ௧௪

உபத்திரவப்ப கிறவ க் அவ ைடய

நண்பரால் தய கிைடக்கேவண் ம்;

அவேனா சர்வவல்லைம ள்ள ேதவ க் ப்

பயப்படாமல் ேபாகிறான். ௧௫என் சேகாதரர்

காட்டா ேபால ேமாசம்ெசய்கிறார்கள்;

ஆ களின் ெவள்ளத்ைதப்ேபாலக்

கடந் ேபாகிறார்கள். ௧௬ அைவகள்

ளிர்காலப் பனிக்கட் யினா ம், அதில்

வி ந்தி க்கிற உைறந்த மைழயினா ம்

கலங்கலாகி, ௧௭ ெவப்பம் கண்ட டேன

உ கி வற்ற , பட்ட டேன தங்கள்

இடத்தில் உ கிப்ேபாகின்றன. ௧௮

அைவக ைடய வழகளின் ேபாக் கள்

இங் மங் ம் பிரி ம்; அைவகள் ணாக

பரவி ஒன் ம ல்லாமற்ேபா ம். ௧௯

ேதமாவின் பயணக்காரர் ேத , ேசபாவின்

பயணக் ட்டங்கள் அைவகள்ேமல் நம்பிக்ைக

ைவத் , ௨0தாங்கள் இப்ப நம்பினதினாேல

ெவட்கப்ப கிறார்கள்;அவ்விடம்வைரவந்

கலங்கிப்ேபாகிறார்கள். ௨௧ அப்ப ேய

ங்க ம் இப்ெபா ஒன் க் ம்

உதவாமற்ேபா ர்கள்; என் ஆபத்ைதக்

கண் பயப்ப கி ர்கள். ௨௨ எனக்
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ஏதாகி ம் ெகாண் வா ங்கள் என் ம்,

உங்கள் ெசல்வத்தி ந் எனக் ஏதாவ

பணம் ெகா ங்கள் என் ம்; ௨௩ அல்ல

சத் வின்ைகக் என்ைனகாப்பாற் ங்கள்,

ெகா யவரின் ைகக் என்ைன தப் வித்

காப்பாற்றவி ங்கள் என் ம் நான்

ெசான்ன ண்ேடா? ௨௪ எனக் பதில்

ெசால் ங்கள், நான் ம னமாயி ப்ேபன்; நான்

எதிேல தவ ெசய்ேதேனா அைத எனக் த்

ெதரியப்ப த் ங்கள். ௨௫ உண்ைமயான

வார்த்ைதகளில் எவ்வள வல்லைம

உண் ? உங்கள் க ந் ெகாள் த னால்

காரியம் என்ன? ௨௬ க ந் ெகாள்ள

ங்கள் வார்த்ைதகைள ேயாசித் ,

நம்பிக்ைகயற்றவ ைடய வார்த்ைதகைளக்

காற்ற ேல விட் வி கி ர்கேளா? ௨௭

இப்ப ச் ெசய் திக்கற்றவன்ேமல் ங்கள்

வி ந் , உங்கள் நண்ப க் ப் ப ழைய

ெவட் கி ர்கள். ௨௮இப்ேபா ம் உங்க க்

வி ப்பமானால் என்ைன ேநாக்கிப் பா ங்கள்;

அப்ெபா நான் ெபாய்ெசால் கிேறேனா

என் உங்க க் ெவளிப்பைடயாகத்

ெதரி ம். ௨௯ ங்கள் தி ம்ப ேயாசித்

பா ங்கள்; அ தி காணப்படாதி க் ம்;

தி ம்ப சிந்தி ங்கள் என் தி அதிேல

ெவளிப்ப ம். ௩0என் நாவிேலஅ தி உண்ேடா?

என் வாய்ஆகாதைவகைளப் ப த்தறயாேதா?

௭

மயிேல பா பட மனித க் க்

ற க்கப்பட்ட காலம் உண்டல்லேவா?
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அவ ைடய நாட்கள் ஒ க்காரன்

நாட்கைளப்ேபால் இ க்கிறதல்லேவா?

௨ ஒ ேவைலயாள் நிழைல வி ம்பி,

ஒ க்காரன் தன் ைய

வரப்பார்த்தி க்கிற ேபால, ௩

மாையயான மாதங்கள் என் ைடய

ெசாந்தமாகி, பிரச்சைனயான இர கள்

எனக் க் ற க்கப்பட்ட . ௪ நான்

ப த் க்ெகாள் கிறேபா , எப்ெபா

எ ந்தி ப்ேபன்? இர எப்ெபா

ம் என் ெசால் , வி ம்வைர

உ ண் ர கிறதினால் எனக் ப்

ேபா ெமன் ேபாகிற . ௫ என் உடல்

ச்சிகளினா ம், அைடபற்றன

தியினா ம் டப்பட் க்கிற ;

என் ேதால் ெவ த் அ வ ப்பாயிற் .

௬ என் நாட்கள் ெநய்கிறவன் எறகிற

நாடாவி ம் விரமாக ஓ கிற ; அைவகள்

நம்பிக்ைகயில்லாமல் ந் ேபா ம். ௭என்

உயிர் காற்ைறப்ேபா க்கிறெதன் ம்,

என் கண்கள் இனி நன்ைமையக்

காணப்ேபாகிறதில்ைலெயன் ம்

நிைனத்த ம். ௮ இப்ேபா என்ைனக்

காண்கிறவர்களின் கண்கள் இனி

என்ைனக் காண்பதில்ைல; உம் ைடய

கண்கள் என்ேமல் ேநாக்கமாயி க்கிற ;

நாேனா இல்லாமற்ேபாகிேறன். ௯ ேமகம்

பறந் ேபாகிற ேபால, பாதாளத்தில்

இறங் கிறவன் இனி ஏறவரமாட்டான். (Sheol
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h7585) ௧0இனி தன் ட் ற் த் தி ம்பமாட்டான்,

அவ ைடயஇடம்இனிஅவைனஅறயா .

௧௧ஆைகயால் நான் என் வாையஅடக்காமல்,

என் ஆவியின் ேவதைனயினால் ேபசி, என்

ஆத் மாவின் கசப்பினால்அங்கலாய்ப்ேபன்.

௧௨ ேதவ ர் என்ேமல் காவல் ைவக்கிறதற்

நான் ச த்திரேமா? நான்ஒ திம ங்கிலேமா?

௧௩ என் கட் ல் எனக் ஆ தல் ெகா க் ம்

என் ம், என் ப க்ைகஎன் தவிப்ைபஆற் ம்

என் ம் நான் ெசால்ேவன் என்றால், ௧௪ ர்

கன களால் என்ைனக் கலங்கைவத் ,

தரிசனங்களால் எனக் பய ண்டாக் கி ர்.

௧௫அதினால் என்ஆத் மா, ெந க்கப்பட்

சாகிறைத ம், என் எ ம் க டன்

உயிேரா க்கிறைதவிட, மரணத்ைத ம்

வி ம் கிற . ௧௬ இப்ப யி க்கிறைத

ெவ க்கிேறன்; எந்நா ம் உயிேரா க்க

வி ம்பமாட்ேடன், என்ைனவிட் வி ம்; என்

நாட்கள் மாையதாேன. ௧௭ மனிதைன ர்

ஒ ெபா ட்டாக நிைனக்கிறதற் ம்,

அவன்ேமல் சிந்ைத ைவக்கிறதற் ம், ௧௮

காைலேதா ம்அவைனவிசாரிக்கிறதற் ம்,

நிம டந்ேதா ம் அவைனச் ேசாதிக்கிறதற் ம்,

அவன் எம்மாத்திரம்? ௧௯ நான் என்

உம ழ் ைர வி ங்காமல் எத்தைனகாலம்

என்ைன ெநகிழாம ம், என்ைன

விடாம ம் இ ப் ர். ௨0 மனிதர்கைளக்

காப்பவேர, பாவம்ெசய்ேதனானால் உமக்

நான் ெசய்யேவண் ய என்ன? நான்
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எனக் த்தாேனபாரமாயில்லாமல், ர் என்ைன

உமக் க் றயாக ைவத்த என்ன? ௨௧

என் தைல ர் மன்னிக்காம ம், என்

அக்கிரமத்ைத க்காம ம் இ க்கிற என்ன?

இப்ெபா ேதமண்ணில் ப த் க்ெகாள்ேவன்;

வி யற்காலத்திேல என்ைனத் ேத ரானால்

நான் இ க்கமாட்ேடன்” என்றான்.

௮

அப்ெபா கியனான

பில்தாத் ம ெமாழயாக: ௨ “ ர்

எ வைரக் ம் இப்ப ப்பட்டைவகைளப்

ேப ர்? எ வைரக் ம் உம் ைடய

வாயின் வார்த்ைதகள் பலமான

காற்ைறப்ேபா க் ம்? ௩ ேதவன்

நியாயத்ைதப் ரட் வாேரா?

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன் திையப்

ரட் வாேரா? ௪ உம் ைடய பிள்ைளகள்

அவ க் விேராதமாகப் பாவம்

ெசய்தி ந்தா ம் அவர்க ைடய பாவத்தின்

தண்டைனக் அவர்கைள அவர்

ஒப் க்ெகா த்தி ந்தா ம், ௫ ர் ேதவைன

ஏற்கனேவ ேத , சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவைன ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய் , ௬

த்த ம் ெசம்ைம மாய் இ ந் ர் என்றால்,

அப்ெபா அவர் உமக்காக விழ த்

தி ள்ளஉம் ைடய யி க் ம் இடத்ைத

ெசழ ப் ள்ளதாக் வார். ௭ உம் ைடய

ஆரம்பம் சாதாரணமாயி ந்தா ம், உம் ைடய

சம் ரணமாயி க் ம். ௮ஆைகயால்,

ர் ந்தின தைல ைறயாரிடத்தில்
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விசாரித் , அவர்கள் ன்ேனார்களின்

ெசய்திையஆராய்ந் பா ம். ௯ நாம் ேநற்

உண்டானவர்கள், ஒன் ம் அற ேயாம்;

மயின்ேமல் நம் ைடய நாட்கள்

நிழைலப்ேபா க்கிற . ௧0 அவர்கள்

உமக் ேபாதித் , உமக் த் ெதரிவித் ,

தங்கள் இ தயத்தி க் ம் நியாயங்கைள

ெவளிப்ப த் வார்கள் அல்லேவா? ௧௧

ேசற ல்லாமல் நாணல் ஓங்கி வள ேமா?

தண் ரில்லாமல் ேகாைரப் ல் ைளக் ேமா?

௧௨அ இன் ம் பச்ைசயாயி க் ம்ேபாேத,

அ க்கப்படாதி ந் ம் மற்ற எந்தப்

ல்ைலவிட க்கிரமாக வா ப்ேபா ம்

அல்லேவா? ௧௩ ேதவைன மறக்கிற

எல்ேலா ைடய வழக ம் அப்ப ேய

இ க் ம்; மாயக்காரரின் நம்பிக்ைக

அழ ந் ேபா ம். ௧௪ அவ ைடய

ண் எண்ணம் ணாகப்ேபாய்,

அவ ைடய நம்பிக்ைக சிலந்திப் ச்சியின்

ேபா க் ம். ௧௫ ஒ வன் அதின்

ட் ன்ேமல் வி ந்தால், அ நிைலக்கா ,

அைதப் பி த்தால், அ நிற்கா . ௧௬

ெவயில் எரிக்காததற் ன்ேன அவன்

பச்ைசச்ெச , அதின் ெகா கள்அவ ைடய

ேதாட்டத்தின்ேமேல பட ம்; ௧௭ அதின்

ேவர்கள் கற் விய ல் சிக்கி, கற்பாைறைய

நா ம். ௧௮ அ அதினிடத்தில் இல்லாமல்

அழ ந்தபின், அ இ ந்த இடம் உன்ைனநான்

பார்த்ததில்ைலெயன் ம த க் ம்.
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௧௯ இேதா, அவ ைடய வழயின்

மகிழ்ச்சி இப்ப ேய ேபாகிற ; ஆனா ம்

ேவேற ஆட்கள் அந்த இடத்தி ந்

எ ம் வார்கள். ௨0இேதா, ேதவன்உத்தமைன

ெவ க்கிற ம ல்ைல,ெபால்லாதவர்க க் க்

ைகெகா க்கிற ம ல்ைல. ௨௧ இனி அவர்

உம் ைடய வாையச் சிரிப்பினா ம்,

உம் ைடய உத கைளக் ெகம் ரத்தினா ம்

நிரப் வார். ௨௨ உம்ைமப் பைகக்கிறவர்கள்

ெவட்கத்தால் டப்ப வார்கள்;

ன்மார்க்க ைடய டாரம்அழ ந் ேபா ம்”

என்றான்.

௯

அதற் ேயா ம ெமாழயாக: ௨

“ஆம், காரியம் இப்ப யி க்கிற என்

அறேவன்; ேதவ க் ன்பாக மனிதன்

திமானாயி ப்பெதப்ப ? ௩ அவர்

அவ டன் வழக்காட வி ப்பமாயி ந்தால்,

ஆயிரத்தில் ஒன் க்காகி ம் அவ க்

பதில் ெசால்லமாட்டாேன. ௪ அவர்

இ தயத்தில் ஞான ள்ளவர், ெபலத்தில்

பராக்கிரம ள்ளவர்;அவ க் விேராதமாகத்

தன்ைனக் க னப்ப த்தி வாழ்ந்தவன் யார்? ௫

அவர் மைலகைளதி ெரன் ெபயர்க்கிறார்;

தம் ைடய ேகாபத்தில் அைவகைளப்

ரட் ப்ேபா கிறார். ௬ மயின் ண்கள்

அதிரத்தக்கதாய்அைதஅதின் இடத்தி ந்

அைசயைவக்கிறார். ௭ அவர் ரிய க் க்

கட்டைளயிட அ உதிக்காதி க் ம்; அவர்

நட்சத்திரங்கைளமைறத் ப்ேபா கிறார். ௮
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அவர் ஒ வேர வானங்கைள விரித் ,

ச த்திர அைலகளின்ேமல் நடக்கிறவர். ௯

அவர் வச்சக்கர நட்சத்திரங்கைள ம்,

ம க ரிஷத்ைத ம், அ ைன ம், ெதற்

மண்டலங்கைள ம் உண்டாக்கினவர். ௧0

ஆராய்ந் யாத ெபரிய காரியங்கைள ம்,

எண்ண யாத அதிசயங்கைள ம்

அவர் ெசய்கிறார். ௧௧ இேதா, அவர் என்

அ கில் ேபாகிறார், நான் அவைரப்

பார்க்க யவில்ைல;அவர் கடந் ேபாகிறார்,

நான்அவைரஅறயவில்ைல. ௧௨இேதா, அவர்

பற த் க்ெகாண் ேபாகிறார், அவைர

த ப்பவன் யார்? ர் என்ன ெசய்கி ர் என்

அவைரக் ேகட்பவன் யார்? ௧௩ ேதவன்

தம் ைடய ேகாபத்ைத நி த்தமாட்டார்;

ஒ வ க்ெகா வர் ைணநிற்கிற

அகங்காரிகள் அவ க் அடங்கேவண் ம்.

௧௪ இப்ப யி க்க, அவ க் ம ெமாழ

ெகா க்க ம், அவ டன் வழக்கா ம்

வார்த்ைதகைளத்ெதரிந் ெகாள்ள ம் நான்

எம்மாத்திரம்? ௧௫நான் திமானாயி ந்தா ம்

அவ டன் வழக்காடாமல், என்

நியாயாதிபதியினிடத்தில் இரக்கத் க்காகக்

ெகஞ் ேவன். ௧௬ நான் ெகஞ் வதினா ம்,

அவர் எனக் பதில் ெகா த்தா ம், அவர்

என் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார் என்

நம்பமாட்ேடன். ௧௭அவர் ய னால் என்ைன

ற க்கிறார்; காரணமல்லாமல் அேநக

காயங்கைள எனக் உண்டாக் கிறார். ௧௮
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நான் ச் விட எனக் இடங்ெகாடாமல்,

கசப்பினால் என்ைன நிரப் கிறார். ௧௯

ெபலத்ைதப் பார்த்தால், அவேர ெபலத்தவர்;

நியாயத்ைதப் பார்த்தால் என் பக்கத்தில் சாட்சி

ெசால் கிறவன் யார்? ௨0 நான் என்ைன

திமானாக்கினா ம் என் வாேய என்ைனக்

ற்றவாளியாக் ம்; நான் உத்தமன் என்

ெசான்னா ம், நான் மா பாடானவன்

என் அ சாட்சிெகா க் ம். ௨௧ நான்

உத்தமெனன்றா ம் என் உள்ளத்ைத

நான் அறேயன்; என் வாழ்க்ைகைய

ெவ ப்ேபன். ௨௨ ஒ காரியம் உண் ,

அைதச் ெசால் கிேறன்; சன்மார்க்கைன ம்

ன்மார்க்கைன ம் அவர் அழ க்கிறார்.

௨௩ வாைதயான உடேன வாதித் க்

ெகால் ம்ேபா , அவர் ற்றம ல்லாதவர்களின்

ேசாதைனையப் பார்த் சிரிக்கிறார். ௨௪உலகம்

ன்மார்க்கர் ைகயில் விடப்பட் க்கிற ;

அதி க்கிற நியாயாதிபதிகளின்

கத்ைத ப்ேபா கிறார்; அவர் இைதச்

ெசய்கிறதில்ைலெயன்றால், ேவ யார்

இைதச் ெசய்கிறார். ௨௫ என் நாட்கள்

தபால்காரர் ஓட்டத்தி ம் ேவகமாயி க்கிற ;

அைவகள் நன்ைமையப் பார்க்காமல்

பறந் ேபா ம். ௨௬ அைவகள் ேவகமாக

ஓ கிற கப்பல்கைளப்ேபால ம்,

இைரயின்ேமல் பாய்கிற க ைகப்ேபால ம்

கடந் ேபாகிற . ௨௭ என் அங்கலாய்ப்ைப

நான் மறந் , என் கத்தின் க்கத்ைத மாற்ற ,
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திடன்ெகாள்ேவன் என் ெசான்னால், ௨௮என்

வ த்தங்கைளப்பற்ற ப்பயமாயி க்கிேறன்;

என்ைனக் ற்றம ல்லாதவனாக

நிைனக்கமாட் ர் என் அறேவன். ௨௯நான்

ெபால்லாதவனாயி ந்தால், ணாகப்

ேபாராடேவண் ய என்ன? ௩0 நான்

உைறந்த மைழத் தண் ரில் கி, என்

ைககைள ேசாப்பினால் த்தம்ெசய்தா ம்,

௩௧ ர் என்ைனச் ேசற் ப்பள்ளத்திேல

அம ழ்த் ர். அப்ெபா என் உைடேய

என்ைனஅ வ க் ம். ௩௨ நான் அவ க்

ம ெமாழ ெசால் கிறதற் ம், நாங்கள்

ஒன் நியாயத்திற் வ கிறதற் ம்,அவர்

என்ைனப்ேபாலமனிதன்அல்லேவ. ௩௩எங்கள்

இ வர்ேம ம் தன் ைகைய ைவக்கத்தக்க

ந வர் எங்க க் ள் இல்ைலேய. ௩௪அவர்

தம ேகாைலஎன்ைனவிட் அகற் வாராக;

அவ ைடய பயங்கரம் என்ைனக்

கலங்கைவக்காதி ப்பதாக. ௩௫அப்ெபா

நான் அவ க் ப் பயப்படாமல் ேப ேவன்;

இப்ெபா ேதாஅப்ப ச் ெசய்ய இடம ல்ைல.

௧0

என்ஆத் மா உயிைர ெவ க்கிற , நான்

என் யரத்திற் எனக் ள்ேளஇடங்ெகா த் ,

என் மனேவதைனயினாேல ேப ேவன்.

௨ நான் ேதவைன ேநாக்கி: என்ைனக்

ற்றவாளிெயன் ெசய்யாதி ம்; ர்

எதற்காக என் டன் வழக்கா கி ர், அைத

எனக் த் ெதரியப்ப த் ம் என்ேபன். ௩ ர்

என்ைன ஒ க்கி, உம் ைடய ைககளின்
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ெசயைல ெவ த் , ன்மார்க்கரின்

ேயாசைனையக் கி ைபயாகப் பார்க்கிற

உமக் நன்றாயி க் ேமா? ௪ ச ரக்கண்கள்

உமக் உண்ேடா? மனிதன் பார்க்கிறவிதமாகப்

பார்க்கி ேரா? ௫ ர் என் அக்கிரமத்ைதத்

ேத ப்பார்த் , என் பாவத்ைத ஆராய்ந்

விசாரிக்கிறதற் , ௬உம் ைடய நாட்கள் ஒ

மனித ைடய நாட்கைளப்ேபால ம்,

உம் ைடய வ டங்கள் ஒ மனித ைடய

வாழ்நாைளப்ேபால ம் இ க்கிறேதா?

௭ நான் ன்மார்க்கன் அல்ல என்ப

உமக் த் ெதரி ம்; உம் ைடய ைகக்

என்ைன வி விக்கிறவன் இல்ைல. ௮

உம் ைடய கரங்கள் என்ைன ம்

எனக் ரிய எல்லாவற்ைற ம் உ வாக்கிப்

பைடத்தி ந் ம், என்ைன அழ க்கி ர். ௯

களிமண்ேபால என்ைன உ வாக்கி ர்

என்பைத ம், என்ைனத் தி ம்பத்

ளாகப்ேபாகச் ெசய் ர் என்பைத ம்

நிைனத்த ம். ௧0 ர் என்ைனப் பால்ேபால்

ஊற்ற தயிர்ேபால் உைறயச் ெசய் ர்

அல்லேவா? ௧௧ ேதாைல ம் சைதைய ம்

எனக் அணிவித் எ ம் களா ம்

நரம் களா ம் என்ைன இைணத் ர். ௧௨

எனக் உயிைரத் தந்த ம் அல்லாமல்,

தயைவ ம் எனக் ப் பாராட் ர்;

உம் ைடய பராமரிப் என் ஆவிையக்

காப்பாற்றய . ௧௩ இைவகள் உம் ைடய

உள்ளத்தில் மைறந்தி ந்தா ம், இ
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உமக் ள் இ க்கிற என் அறேவன்.

௧௪ நான் பாவம்ெசய்தால், அைத ர்

என்னிடத்தில்விசாரித் , என்அக்கிரமத்ைத

என்ேமல் மத்தாமல் விடமாட் ர். ௧௫

நான் ன்மார்க்கனாயி ந்தால் எனக்

ஐேயா, நான் திமானாயி ந்தா ம் என்

தைலைய நான் எ க்கமாட்ேடன்;

அவமானத்தால் நிரப்பப்பட்ேடன்; ர்

என் சி ைமையப் பார்த்த ம், அ

அதிகரிக்கிற . ௧௬ சிங்கத்ைதப்ேபால

என்ைன ேவட்ைடயா , எனக் விேராதமாக

உம அதிசய வல்லைமைய விளங்கச்

ெசய்கி ர். ௧௭ ர் உம் ைடய சாட்சிகைள

எனக் விேராதமாக இரட் ப்பாக் கி ர்;

என்ேமல் உம் ைடய ேகாபத்ைதஅதிகரிக்கச்

ெசய்கி ர்; ேபாராட்டத்தின்ேமல் ேபாராட்டம்

அதிகரிக்கிற . ௧௮ ர் என்ைனக்

கர்ப்பத்தி ந் பிறக்கைவத்த என்ன?

ஒ வ ம் என்ைனப் பார்க்காமல், நான்

அப்ெபா ேத இறந் ேபானால் நலமாேம. ௧௯

நான் ஒ ேபா ம் இ ந்த ேபால இல்லாமல்,

கர்ப்பத்தி ந் கல்லைறக் க் ெகாண்

ேபாகப்பட் ப்ேபன். ௨0 என் நாட்கள்

ெகாஞ்சமல்லேவா? ௨௧ காரி ம் மரண

இ மானஇ ண்ட ேதச ம், இ ள் ழ்ந்த

ஒ ங்கில்லாத மரணமைறவிட ள்ள ேதச ம்,

ஒளி ம் இ ளா ம் ேதச மாகிய, ேபானால்

தி ம்பிவராத ேதசத்திற் , நான் ேபா ன்ேன,
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௨௨ நான் சற் இைளப்பா வதற் ர்

என்ைனவிட் ஓய்ந்தி ம்” என்றான்.

௧௧

அப்ெபா நாகமாத்தியனாகிய

ேசாப்பார் ம ெமாழயாக: ௨ “ஏராளமான

வார்த்ைதக க் பதில் ெசால்லேவண்டாேமா?

வாய க்கிறவன் திமானாக விளங் வாேனா?

௩ உம் ைடய ம் வார்த்ைதக க்

மனிதர் ம னமாயி ப்பார்கேளா? ர்

ேக ெசய் ம்ேபா , ஒ வ ம் உம்ைம

ெவட்கப்ப த்தேவண்டாேமா? ௪ என் ெசால்

த்தம் என் ம், நான் ேதவனாகியஉம் ைடய

பார்ைவக் த்தமானவன் என் ம் ர்

ெசால் கி ர். ௫ ஆனா ம் ேதவன் ேபசி,

உமக் விேராதமாகத் தம் ைடயஉத கைளத்

திறந் , ௬உமக் ஞானத்தின் இரகசியங்கைள

ெவளிப்ப த்தினால் நலமாயி க் ம்;

உள்ளப பார்த்தால், அ இரண் மடங்காக

இ க்கிற ; ஆைகயால் உம் ைடய

அக்கிரமத்திற்ேகற்றப ேதவன் உம்ைமத்

தண் க்கவில்ைலெயன் அற ந் ெகாள் ம்.

௭ ேதவ ைடய மைறவான ஞானத்ைத ர்

ஆராய்ந் , சர்வவல்லவ ைடய சம் ரணத்ைத

ர் அறய ேமா? ௮ அ வானம்வைர

உயர்ந்த ; உம்மால் என்ன ஆ ம்? அ

பாதாளத்தி ம் ஆழமான , ர் அற ந்

ெகாள்வ என்ன? (Sheol h7585) ௯அதின்அள

மையவிட ள ம், ச த்திரத்ைதவிட

அகல மாயி க்கிற . ௧0அவர் பி த்தா ம்,

அவர் அைடத்தா ம், அவர் நியாயத்தில்



ேயா 2111

ெகாண் வந் நி த்தினா ம், அவைரத்

தைட ெசய்கிறவன் யார்? ௧௧ மனித ைடய

மாயத்ைத அவர் அறவார்; அக்கிரமத்ைத

அவர் கண் ம், அைதக் கவனிக்காமல்

இ ப்பாேரா? ௧௨ த்தியில்லாத மனிதன்

காட் க்க ைதக் ட் க் ஒப்பாகப்

பிறந்தி ந்தா ம், அற ள்ளவனாக

இ க்கிறான். ௧௩ ர் உம் ைடயஇ தயத்ைத

ஆயத்தப்ப த்தி, உம் ைடய ைககைள

அவ க் ேநராகவிரித்தால் நலமாயி க் ம்.

௧௪ உம் ைடய ைகயிேல அ தி இ ந்தால்,

அைதத் ரத்தில் அகற்றவிட் , அநியாயம்

உம் ைடய டாரங்களில் தங்கவிடாதி ம்.

௧௫ அப்ெபா உம் ைடய கத்ைத

ெவட்கம ல்லாமல் தைலநிம ர்ந் , பயப்படாமல்

பலன்ெகாண் ப் ர். ௧௬ அப்ெபா

ர் வ த்தத்ைத மறந் , கடந் ேபான

தண் ைரப்ேபால அைத நிைனப் ர். ௧௭

அப்ெபா உம் ைடய ஆ ள்காலம்

ந ப்பகைலவிட பிரகாசமாயி க் ம்; இ ள்

அைடந்த ர் வி யற்காலத்ைதப்ேபா ப் ர்.

௧௮ நம்பிக்ைக உண்டாயி க்கிறதினால்

ெபலனாயி ப் ர்; ேதாண் ஆராய்ந்

கமாகப் ப த் க்ெகாள் ர். ௧௯

பய த் வாரில்லாமல் ங் ர்; அேநகர்

உம கத்ைத ேநாக்கி விண்ணப்பம்

ெசய்வார்கள். ௨0 ன்மார்க்க ைடயகண்கள்

த் ப்ேபாய், அவர்கள் அைடக்கலம்

அவர்கைள விட் அகன் , அவர்கள்
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நம்பிக்ைக மரணமைடகிறவன் வாசம்ேபால்

அழ ந் ேபா ம்” என்றான்.

௧௨

ேயா ம ெமாழயாக: ௨ “ஆம், ங்கேள

ஞான ள்ள மக்கள்; உங்க டேன

ஞானம் சா ம். ௩ உங்கைளப்ேபால

எனக் ம் த்தி ண் ; உங்கைளவிட நான்

தாழ்ந்தவன் அல்ல; இப்ப ப்பட்டைவகைள

அறயாதவன் யார்? ௪ என் நண்பர்களால்

நான் நிந்திக்கப்பட் , ேதவைன ேநாக்கிக்

ப்பி ேவன்; அவர் எனக் த் தி ம்ப

பதில் அ வார்; உத்தமனாகிய

திமான் ேக ெசய்யப்ப கிறான்.

௫ ஆபத்திற் ள்ளானவன்

கமாயி க்கிறவ ைடய

நிைனவில் இகழ்ச்சியைடகிறான்;

கால் த மாறனவர்க க் இ

சம்பவிக் ம். ௬ தி டர்க ைடய

டாரங்களில் ெசல்வ ண் ; ேதவைனக்

ேகாபப்ப த் கிறவர்க க் பா காப் ண் ;

அவர்கள் ைகயிேல ேதவன் ெகாண் வந்

ெகா க்கிறார். ௭இப்ேபா ம் ம கங்கைளக்

ேகட் ப்பார், அைவகள் உனக் ப்

ேபாதிக் ம் ஆகாயத் ப் பறைவகைளக்

ேகள், அைவகள் உனக் அறவிக் ம்.

௮ அல்ல மைய விசாரித் க் ேகள்,

அ உனக் ப் ேபாதிக் ம்; ச த்திரத்தின்

ன்கைளக் ேகள், அைவகள் உனக்

விவரிக் ம். ௯ெயேகாவா ைடய கரம் இைதச்

ெசய்தெதன் இைவகள் எல்லாவற்றனா ம்
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அறயாதவன் யார்? ௧0எல்லா உயிரினங்களின்

உயி ம், மாம்சமான எல்லா மனிதரின்

ஆவி ம் அவர் ைகயி க்கிற . ௧௧

வாயான ஆகாரத்ைத சிபார்க்கிற ேபால,

காதான வார்த்ைதகைளச்

ேசாதித் ப்பார்க்கிறதல்லவா? ௧௨

திேயாரிடத்தில் ஞான ம் வய

ெசன்றவர்களிடத்தில் த்தி ம் இ க் ேம. ௧௩

அவரிடத்தில் ஞான ம் வல்லைம ம்

எத்தைன அதிகமாக இ க் ம்?

அவ க் த்தான் ஆேலாசைன ம் த்தி ம்

உண் . ௧௪ இேதா, அவர் இ த்தால்

கட்ட யா ;அவர்மனிதைனஅைடத்தால்

வி விக்க யா . ௧௫ இேதா, அவர்

தண் ர்கைள அடக்கினால் எல்லாம்

உலர்ந் ேபா ம்; அவர் அைவகைள

வரவிட்டால், மையத் தைல ழாக

மாற் ம். ௧௬ அவரிடத்தில் ெபல ம்

ஞான ண் ; ேமாசம் ேபாகிறவ ம்

ேமாசம் ேபாக் கிறவ ம், அவர்

ைகயின் ழ க்கிறார்கள். ௧௭ அவர்

ஆேலாசைனக்காரைரச் சிைறபி த் ,

நியாயாதிபதிகளின் த்திைய மயக் கிறார்.

௧௮ அவர் ராஜாக்க ைடய கட் கைள

அவிழ்த் , அவர்கள் இ ப் களில்

ணிையக்கட் கிறார். ௧௯ அவர்

மந்திரிகைளச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபாய், ெபலவான்கைளக்

கவிழ்த் ப்ேபா கிறார். ௨0 அவர்



ேயா 2114

நம்பிக்ைக ள்ளவர்க ைடயவார்த்ைதைய

அகற்ற , திர்வய ள்ளவர்களின்

ஆேலாசைனையத் தள்ளிப்ேபா கிறார்.

௨௧ அவர் பிர க்களின்ேமல் இகழ்ச்சி

வரச்ெசய்கிறார்; பலவான்களின்

வார்க்கச்ைசையத் தளர்ந் ேபாகச் ெசய்கிறார்.

௨௨அவர் மைறவிடத்தி க்கிறஆழங்கைள

ெவளியரங்கமாக்கி, மரண இ ைள

ெவளிச்சத்தில் ெகாண் வ கிறார். ௨௩

அவர் ேதசங்கைளப் ெப க ம் அழய ம்

ெசய்கிறார்; அவர் ேதசங்கைளப் பரவ ம்

க ம் ெசய்கிறார். ௨௪அவர் மயி ள்ள

ேதசத்தின் அதிபதிகளின் ெநஞ்ைச

அகற்ற ப்ேபாட் , அவர்கைள வழயில்லாத

வனாந்திரத்திேல அைலயச்ெசய்கிறார்.

௨௫ அவர்கள் ெவளிச்சம ல்லாத

இ ளிேல தடவித்திரிகிறார்கள்;

ெவற த்தவர்கைளப்ேபால அவர்கைளத்

த மாற அைலயைவக்கிறார்.

௧௩

இேதா, இைவகள் எல்லாவற்ைற ம்

என் கண் கண் , என் கா ேகட்

அற ந்தி க்கிற . ௨ ங்கள்அற ந்தி க்கிறைத

நா ம்அற ந்தி க்கிேறன்; நான் உங்க க் த்

தாழ்ந்தவன் அல்ல. ௩ சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவ டன் நான் ேபசினால் நல்ல ;

ேதவ டன் நியாயத்திற்காக வழக்காட

வி ம் ேவன். ௪ ங்கள் உண்ைமயில்

ெபாய்ைய இைணக்கிறவர்கள்; ங்கள்

எல்ேலா ம் காரியத்திற் உதவாத
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ைவத்தியர்கள். ௫ ங்கள் ேபசாம ந்தால்

நலமா ம்; அ உங்க க் ஞானமாயி க் ம்.

௬ ங்கள் என் நியாயத்ைதக் ேகட் , என்

உத கள் ெசால் ம் விேசஷங்கைளக்

கவனி ங்கள். ௭ ங்கள் ேதவ க்காக

நியாயம ல்லாமல் ேபசி, அவ க்காக

வஞ்சகமாகப் ேபசேவண் ேமா? ௮

அவ க் கதாட்சிணியம் ெசய் ர்கேளா?

ேதவ க்காக வழக்கா ர்கேளா? ௯

அவர் உங்கைள ஆராய்ந் பார்த்தால் அ

உங்க க் நலமாயி க் ேமா? மனிதைனக்

ேக ெசய்கிற ேபால அவைரக் ேக

ெசய் ர்கேளா? ௧0 ங்கள் மைற கமாக

கதாட்சிணியம் ெசய்தால், அவர் உங்கைள

எவ்விதத்தி ம் கண் ப்பார். ௧௧அவ ைடய

மகத் வம் உங்கைள அதிர்ச்சியைடயச்

ெசய்யாேதா? அவ ைடய பயங்கரம்

உங்கைளப் பி க்கமாட்டாேதா? ௧௨ உங்கள்

ெபயைர நிைனக்கச்ெசய் ம் அைடயாளங்கள்

சாம்ப க் இைணயான ; உங்கள்

ேமட் ைமகள் ேசற் க் வியல்க க் ச்

சமானம். ௧௩ ங்கள் ம னமாயி ங்கள்,

நான் ேப கிேறன், எனக் வ கிற

வரட் ம். ௧௪ நான் என் பற்களினால் என்

சைதையப் பி ங்கி, என் உயிைர என்

ைகயிேல ஏன் ைவக்கேவண் ம்? ௧௫அவர்

என்ைனக் ெகான் ேபாட்டா ம், அவர்ேமல்

நம்பிக்ைகயாயி ப்ேபன்; ஆனா ம் என்

வழகைளஅவ க் ன்பாக நி பிப்ேபன்.
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௧௬அவேர என் பா காப் ; மாயக்காரேனா

அவர் ன்னிைலயில் ேசரமாட்டான்.

௧௭ என் வசனத்ைத ம், நான் ெசால் க்

காண்பிக்கிறைத ம், உங்கள் கா களால்

கவனமாகக் ேக ங்கள். ௧௮ இேதா, என்

நியாயங்கைளவரிைசயாகைவத்ேதன்; என்

தி விளங் ம் என் அறேவன். ௧௯

என் டன் வழக்காடேவண் ெமன்

இ க்கிறவன் யார்? நான் ம னமாயி ந்தால்

இறந் ேபாேவேன. ௨0இரண் காரியங்கைள

மாத்திரம் எனக் ச் ெசய்யாதி ப் ராக;

அப்ெபா உம கத்திற் ன்பாக

ஒளித் க்ெகாள்ளாதி ப்ேபன். ௨௧

உம் ைடய ைகைய என்ைனவிட் த்

ரப்ப த் ம்; உம் ைடய பயங்கரம்

என்ைன பய த்தாதி ப்பதாக. ௨௨ ர்

ப்பி ம், நான் பதில் ெகா ப்ேபன்; அல்ல

நான் ேப ேவன்; ர் எனக் ம ெமாழ

ெசால் ம். ௨௩ என் அக்கிரமங்க ம்

பாவங்க ம் எத்தைன? என் தைல ம் என்

பாவத்ைத ம் எனக் உணர்த் ம். ௨௪

ர் உம கத்ைத மைறத் , என்ைன

உமக் ப் பைகவனாக நிைனப்பாேனன்?

௨௫ காற்ற த்த ச ைக ெநா க் ேரா?

காய்ந் ேபான ம்ைபப்பின்ெதாட ேரா?

௨௬ மகா கசப்பான கைள என்ேபரில்

எ கி ர்; என் சி வயதின்அக்கிரமங்கைள

எனக் ப் ப க்கச்ெசய்கி ர். ௨௭ என்

கால்கைளத் ெதா வத்தில் கட் ப்ேபாட் , என்
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வழகைளெயல்லாம் காவல்ெசய்கி ர்; என்

கால் தடங்களில் அைடயாளத்ைதப் ேபா கி ர்.

௨௮ இப்ப ப்பட்டவன் அ கிப்ேபாகிற

ெபா ைளப் ேபால ம், ச்சி அரித்த

ஆைடையப் ேபால ம்அழ ந் ேபாவான்.

௧௪

“ெபண்ணிடத்தில் பிறந்த மனிதன்

வாழ்நாள் கினவ ம் வ த்தம்

நிைறந்தவ மாயி க்கிறான். ௨ அவன்

ைவப்ேபாலப் த் மைறந்

ேபாகிறான்; நிழைலப்ேபால

நிைலநிற்காமல் ஓ ப்ேபாகிறான்.

௩ ஆகி ம் இப்ப ப்பட்டவன்ேமல் ர்

உம் ைடய கண்கைளத் திறந் ைவத் ,

உம் ைடய நியாயத்திற் என்ைனக்

ெகாண் ேபா ேரா? ௪அ த்தமானதி ந்

த்தமானைதப்பிறக்கைவப்பவன்உண்ேடா?

ஒ வ ம ல்ைல. ௫ அவ ைடய

நாட்கள் இவ்வள தான் என்

ற க்கப்பட் ப்பதால், அவ ைடய

மாதங்களின் எண்ணிக்ைக உம்மடத்தில்

இ க்கிற ; அவன் கடந் ேபாக யாத

எல்ைலைய அவ க் ஏற்ப த்தி ர்.

௬ அவன் ஒ க்காரைனப்ேபால

தன் நாளின் ேவைல ந்த என்

நிம்மதியைட ம்வைர அவன் ஓய்ந்தி க்க

உம பார்ைவையஅவைனவிட் விலக் ம்.

௭ஒ மரத்ைதக் ற த்தாவ நம்பிக்ைக ண் ;

அ ெவட் ப்ேபாடப்பட்டா ம் தி ம்பத்

தைழக் ம், அதின் இளங்கிைளகள்
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ளிர்க் ம்; ௮ அதின் ேவர் தைரயிேல

பைழயதாகி, அதின்அ க்கட்ைட மண்ணிேல

ெசத்தா ம், ௯தண் ரின்வாசைனயினால்

அ ளிர்த் , இளமரம்ேபாலக்

கிைளவி ம். ௧0 மனிதேனாெவன்றால்

இறந்தபின் ஒழ ந் ேபாகிறான், மனிதன்

இறந் ேபானபின்அவன் எங்ேக? ௧௧தண் ர்

ஏரியி ந் வ ந் , ெவள்ளம் வற்ற க்

காய்ந் ேபாகிற ேபால, ௧௨ மனிதன்

ப த் க்கிடக்கிறான், வானங்கள்

ஒழ ந் ேபா ம்வைர எ ந்தி க்கிற ம்

இல்ைல, க்கம் ெதளிந் விழ க்கிற ம்

இல்ைல. ௧௩ ர் என்ைனப் பாதாளத்தில்

ஒளித் , உம ேகாபம் தணி ம்வைரஎன்ைன

மைறத் , என்ைனத் தி ம்ப நிைனப்பதற்

எனக் ஒ காலத்ைதக் ற த்தால்

நலமாயி க் ம். (Sheol h7585) ௧௪ மனிதன்

இறந்தபின் பிைழப்பாேனா? எனக் மா தல்

எப்ேபா வ ெமன் எனக் க் ற க்கப்பட்ட

ேபாராட்டத்தின் நாெளல்லாம் நான்

காத்தி க்கிேறன். ௧௫ என்ைனக் ப்பி ம்,

அப்ெபா நான் உமக் பதில் ெசால் ேவன்;

உம ைககளின் ெசயல்களின்ேமல்

வி ப்பம் ைவப் ராக. ௧௬ இப்ெபா

என் நைடகைள எண் கி ர்; என்

பாவத்தின்ேமலல்லேவா கவனமாயி க்கி ர்.

௧௭ என் தல் ஒேர கட்டாகக் கட்டப்பட்

த்திைரேபாடப்பட் க்கிற , என்

அக்கிரமத்ைத ஒன் ேசர்த் ர். ௧௮
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மைலகெளல்லாம் வி ந் கைரந் ேபா ம்;

கன்மைல தன் இடத்ைதவிட் ப்

ெபயர்ந் ேபா ம். ௧௯ தண் ர் கற்கைளக்

ைட ம்; ெப ெவள்ளம் மயின் ளில்

ைளத்தைத ம்; அப்ப ேய மனிதன்

ெகாண் க் ம் நம்பிக்ைகைய அழ க்கி ர்.

௨0 ர் என்ைறக் ம் அவைனப் பலமாக

ெந க் கிறதினால்அவன்ேபாய்வி கிறான்;

அவ ைடய க பத்ைத மாற்ற அவைன

அ ப்பிவி கி ர். ௨௧ அவ ைடய

பிள்ைளகள் கனமைடந்தா ம் அவன்

உணரமாட்டான்; அவர்கள் சி ைமப்பட்டா ம்

அவர்கைளக் கவனிக்கமாட்டான். ௨௨

அவ ைடய உடல் அவனி க் ம்வைர

அதற் வியாதியி க் ம்; அவ ைடய

ஆத் மா அவ க் ள்ளி க் ம்வைர

அதற் த் க்க ண் ” என்றான்.

௧௫

அப்ெபா ேதமானியனாகிய

எ ப்பாஸ் ம ெமாழயாக: ௨ ஞானவான்

காற்ைறப்ேபான்ற நியாயங்கைளச் ெசால் ,

தன் வயிற்ைறக் ெகாண்டல்காற்றனால்

நிரப்பி, ௩ பயனில்லாத வார்த்ைதகளா ம்,

உபேயாகம ல்லாத வசனங்களா ம் தர்க்கம்

ெசய்யலாேமா? ௪ ர் பயபக்திைய

ெணன் ெசால் , ேதவ க் ன்பாக

ெஜபத்தியானத்ைதக் ைறத் க்ெகாண் ர்.

௫ உம் ைடய வாய் உம் ைடய

அக்கிரமத்ைதச் ெசால் க்காட் கிற ;

ர் தந்திர ள்ளவர்களின் ெசால்ைலத்
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ெதரிந் ெகாண் ர். ௬ நான் அல்ல, உம் ைடய

வாேய உம்ைமக் ற்றவாளி என்

ெசய்கிற ; உம் ைடய உத கேள

உமக் விேராதமாகச் சாட்சியி கிற . ௭

மனிதரில் ந்திப் பிறந்தவர் ர் தாேனா?

மைலக க் ன்ேனஉ வாக்கப்பட் ேரா? ௮

ர் ேதவ ைடயஇரகசியஆேலாசைனையக்

ேகட் , ஞானத்ைத உம்மடமாகச்

ேசர்த் க்ெகாண் ேரா? ௯ நாங்கள் அறயாத

எந்தக் காரியத்ைத ர் அற ந்தி க்கி ர்?

எங்க க் விளங்காத எந்தக் காரியமாவ

உமக் விளங்கியி க்கிறேதா? ௧0உம் ைடய

தகப்பைனவிடஅதிகவய ள்ளநைரத்ேதா ம்

ம ந்த வயதாேனா ம் எங்க க் ள்

இ க்கிறார்கேள. ௧௧ ேதவன் அ ளிய

ஆ தல்க ம், உம் டன் ெசால்லப்ப கிற

ெமன்ைமயான ேபச் ம் உமக் இழவான

காரியமாயி க்கிறேதா? ௧௨ உம் ைடய

இ தயம் உம்ைம எங்ேக ெகாண் ேபாகிற ?

உம் ைடய கண்கள் ேகாபத் டன்

பார்க்கிற என்ன? ௧௩ ேதவ க்

விேராதமாக உம் ைடய ஆவிைய எ ப்பி

உம் ைடய வாயி ந் வசனங்கைளப்

றப்படச்ெசய்கி ர். ௧௪ மனிதனானவன்

பரி த்தமாயி க்கிறதற் ம், ெபண்ணிடத்தில்

பிறந்தவன் திமானாயி க்கிறதற் ம்,

அவன் எம்மாத்திரம்? ௧௫ இேதா,

தம் ைடய பரி த்தவான்கைள ம் அவர்

நம் கிறதில்ைல; வானங்க ம் அவர்
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பார்ைவக் ச் த்தமானைவகள் அல்ல. ௧௬

அநியாயத்ைதத் தண் ைரப்ேபாலக்

க்கிற மனிதன் எத்தைன அதிகமாக

அ வ ப் ம்அ த்த மாயி க்கிறான்? ௧௭

உமக் க் காரியத்ைதத் ெதரியைவப்ேபன்

என்ைனக் ேக ம்; நான் கண்டைத உமக்

விவரித் ச் ெசால் ேவன். ௧௮ ஞானிகள்

தங்கள் பிதாக்கள் ெசால்லக் ேகட்

மைறக்காமல் அறவித்தைதேய நான்

ெசால் ேவன். ௧௯அவர்க க் மாத்திரம் ம

அளிக்கப்பட்ட ; அந்நியர் அவர்கள்

ந ேவ கடந் ேபாக இடம ல்ைல. ௨0

ன்மார்க்கன்உயிேரா க்கிற நாெளல்லாம்

ன்பத்தால்வாதிக்கப்ப கிறான்; பலவந்தம்

ெசய்கிறவ க் அவ ைடயவ டங்களின்

எண்ணிக்ைக மைறக்கப்பட் க்கிற .

௨௧ பயங்கரமான சத்தம் அவ ைடய

கா களில் ெதானிக்கிற ; அவன்

சமாதானமாயி க் ம்ேபா பாழாக் கிறவன்

அவன்ேமல் வ வான். ௨௨ இ ளி ந்

தி ம்பிவரஅவ க் நம்பிக்ைகயில்லாமல்,

ஒளிந்தி க்கிறவர்களின் பட்டயத்திற் அவன்

பயப்ப கிறான். ௨௩அப்பம் எங்ேக கிைடக் ம்

என் அவன் அைலந் திரிகிறான்;

இ ளானநாள் தனக் ச் ச பித்தி க்கிறைத

அறவான். ௨௪ இக்கட் ம் ெந க்க ம்

அவைனக் கலங்கச்ெசய் , ேபார் ரனான

ராஜாைவப்ேபால அவைன ேமற்ெகாள் ம்.

௨௫ அவன் ேதவ க் விேராதமாகக்
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ைக ட் , சர்வவல்லவ க் விேராதமாகப்

பராக்கிரமம் பாராட் கிறான். ௨௬

க னக்க த் ட ம், ப த்த ம ள்ள தன்

ேகடயங்க ட ம் அவ க் எதிராக

ஓ கிறான். ௨௭ அவ ைடய கத்ைதக்

ெகா ப் யி க்கிற ; அ வயி

ெதாந்திவிட் க்கிற . ௨௮ ஆனா ம்

பாழான பட்டணங்களி ம், ேபான

கற் வியலான களி ம் யி ப்பான்.

௨௯ அவன் ெசல்வந்தனாவ ம ல்ைல,

அவ ைடய ெசல்வம் நிைலப்ப ம ல்ைல;

அப்ப ப்பட்டவர்களின் ெசல்வம் மயில்

த்தி ப்பதில்ைல. ௩0 இ க் அவன்

தப் வதில்ைல; ெந ப் த்தணல்அவ ைடய

கிைளையக் காய்ந் ேபாகச் ெசய் ம்;

அவ ைடய வாயின் வாசத்தால்

அற் ப்ேபாவான்; ௩௧ வழதப்பினவன்

மாையைய நம்பக் டா ; நம்பினால்

மாையேயஅவ ைடயபலனாயி க் ம். ௩௨

அ அவ ைடய நாள் வ ன்ேன

அவ க் ப் ரணமாகப் ப க் ம்;

அவ ைடய ெச கள் பச்ைசயாக

இ ப்பதில்ைல. ௩௩பிஞ் கள் உதிர்ந் ேபாகிற

திராட்ைசச்ெச ையப்ேபால ம், க்கள்

உதிர்ந் ேபாகிற ஒ வமரத்ைதப் ேபால ம்

அவன் இ ப்பான். ௩௪ மாயக்காரரின்

ட்டம் ெவ ைமயாகப்ேபா ம்; லஞ்சம்

வாங்கினவர்களின் டாரங்கைள

ெந ப் எரிக் ம். ௩௫ அப்ப ப்பட்டவன்
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அநியாயத்ைதக் கர்ப்பந்தரித்

அக்கிரமத்ைதப் ெப கிறான்; அவர்கள்

கர்ப்பம் மாையையப் பிறப்பிக் ம்” என்றான்.

௧௬

அதற் ேயா ம ெமாழயாக: ௨

“இப்ப ப்பட்ட அேநக காரியங்கைள நான்

ேகட் க்கிேறன்; ங்கள் எல்ேலா ம்

ேவதைன ண்டாக் கிற ேதற்றரவாளர்.

௩ காற்ைறப்ேபான்ற வார்த்ைதக க்

விராேதா? இப்ப பதில்ெசால்ல

உனக் த் ணி உண்டானெதன்ன? ௪

உங்கைளப்ேபால நா ம் ேபச ம்;

நான் இ க் ம் நிைலைமயில் ங்கள்

இ ந்தால், நான் உங்க க் விேராதமாக

வார்த்ைதகைளக் ேகார்த் , உங்க க் எதிேர

என் தைலையஆட்ட ம் ம். ௫ஆனா ம்

நான் என் வாயினால் உங்க க் ைதரியம்

ெசால் ேவன், என் உத களின் அைச

உங்கள் க்கத்ைத ஆற் ம். ௬ நான்

ேபசினா ம் என் க்கம் ஆறா ; நான்

ேபசாம ந்தா ம் எனக் என்னஆ தல்? ௭

இப்ேபா அவர் என்ைன ேசார்வைடயச்

ெசய்தார்; என் ம்பத்ைதெயல்லாம்

அழ த் ர். ௮ ர் என்ைனச் கிப்ேபாகச்

ெசய்த அதற் ச் சாட்சி; என் ெம

என்னில் அத்தாட்சியாக நின் , என்

கத்திற் ன்பாக பதில் ெசால் ம். ௯

என்ைனப் பைகக்கிறவ ைடய ேகாபம்

என்ைனக் காயப்ப த் கிற , என்

ேமல் ேகாபப்ப கிறான்; என் எதிரி ய
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எண்ணத்ேதா என்ைனப் பார்க்கிறான். ௧0

எனக் விேராதமாகத் தங்கள் வாைய

விரிவாகத் திறந்தார்கள்; இழவாக என்ைனக்

கன்னத்தில் அ த்தார்கள்; என்ைனச் ற்ற ம்

ட்டங் னார்கள். ௧௧ ேதவன் என்ைன

அநியாயக்காரரிடத்தில் ஒப்பைடத் ,

ன்மார்க்கரின் ைகயில் என்ைன பி படச்

ெசய்தார். ௧௨நான் கமாகவாழ்ந்தி ந்ேதன்;

அவர் என்ைன ெந க்கி, என் க த்ைதப்

பி த் , என்ைனெநா க்கி, என்ைனத் தமக்

றயாக நி த்தினார். ௧௩ அவ ைடய

வில்லாளர்என்ைனச் ழ்ந் ெகாண்டார்கள்;

என் சி ரகத்ைதவிட் விடாமல் பிளந்தார்;

என் ஈரைலத் தைரயில் ஊற்றவிட்டார். ௧௪

ெநா க் த ன்ேமல் ெநா க் தைல என்ேமல்

வரைவத்தார்; பராக்கிரமசா ையப்ேபால

என்ேமல் பாய்ந்தார். ௧௫ நான்

சணல்ேசைலையத்ைதத் , என் ேதாளின்ேமல்

ேபார்த் க்ெகாண்ேடன்; என் மகிைமையப்

தியிேல ேபாட் விட்ேடன். ௧௬

அ கிறதினால்என் கம்அ க்கைடந்த ;

மரண இ ள் என் கண் இைமகளின்ேமல்

உண்டாயி க்கிற . ௧௭ என் ைககளிேல

ெகா ைம இல்லாதி க் ம்ேபா ம்,

என் ெஜபம் த்தமாயி க் ம்ேபா ம்,

அப்ப யான . ௧௮ ம ேய, என்இரத்தத்ைத

ப்ேபாடாேத; என்அல த க் மைறவிடம்

உண்டாகாதி ப்பதாக. ௧௯இப்ேபா ம் இேதா,

என் சாட்சி பரேலாகத்தி க்கிற . எனக் ச்
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சாட்சி ெசால் கிறவர் உன்னதங்களில்

இ க்கிறார். ௨0என் நண்பர்கள் என்ைனேக

ெசய்கிறார்கள்; என் கண் ேதவைனேநாக்கிக்

கண் ர் ெசாரிகிற . ௨௧ஒ மனிதன் தன்

நண்ப க்காக வழக்கா கிற ேபால,

ேதவ டன்மனித க்காகவழக்கா கிறவர்

ஒ வர் இ ந்தால் நலமாயி க் ம். ௨௨

கின வ டங்க க் வ கிற ;

நான் தி ம்பிவராதவழேய ேபாேவன்.

௧௭

என் ஆவி உைடகிற , என் ஆ

நாட்கள் கிற ; கல்லைற எனக்

ஆயத்தமாயி க்கிற . ௨ ேக ெசய்கிறவர்கள்

என்னிடத்தில் இல்ைலேயா? அவர்கள்

ெசய் ம் அநியாயங்கைள என் கண்

பார்த் க்ெகாண் க்கிற . ௩ ேதவ ர் என்

காரியத்ைத உம்ேமல் ேபாட் க்ெகாண் ,

எனக்காகப் பிைணக்கப்ப ராக; ேவேறயார்

எனக் க் ைகெகா க்கத்தக்கவர்? ௪ ர்

அவர்கள் இ தயத்திற் ஞானத்ைத மைறத் ர்;

ஆைகயால்அவர்கைளஉயர்த்தாதி ப் ர். ௫

எவன் தன் நண்ப க் க் ேகடாகத் ேராகம்

ேப கிறாேனா,அவ ைடயபிள்ைளகளின்

கண்க ம் த் ப்ேபா ம். ௬மக்க க் ள்ேள

அவர் என்ைனப் பழெமாழயாக

ைவத்தார்; அவர்கள் கத்திற் ன்

நான் வி ம்பத்தகாதவனாேனன். ௭

இதற்காக என் கண்கள் வ த்தத்தினால்

இ ளைடந்த ; என் உ ப் கெளல்லாம்

நிழைலப்ேபா க்கிற . ௮ சன்மார்க்கர்



ேயா 2126

இதற்காக அதிர்ச்சியைடவார்கள்;

ற்றம ல்லாதவன் மாயக்கார க்

விேராதமாக எ ம் வான். ௯ திமான்

தன் வழைய உ தியாகப் பி ப்பான்;

த்தமான ைககள் உள்ளவன் ேமன்ேம ம்

பலத் ப்ேபாவான். ௧0 இப்ேபா ம்

ங்கள் எல்ேலா ம் ேபாய்வா ங்கள்;

உங்களில் ஞான ள்ள ஒ வைன ம்

காணவில்ைல. ௧௧என் நாட்கள் ந்த ; என்

இ தயத்தில் எனக் உண்டாயி ந்த

சிந்தைனகள் இல்லாமல் ேபான . ௧௨

அைவகள்இரைவப் பகலாக்கிய ; இ ைள

ெவளிச்சம் ெதாடர்ந் வ ம் என்

நிைனக்கத்ேதான்றய . ௧௩ அப்ப நான்

காத் க்ெகாண் ந்தா ம், பாதாளம் எனக்

டாயி க் ம்; இ ளில் என் ப க்ைகையப்

ேபா ேவன். (Sheol h7585) ௧௪அழைவப்பார்த் ,

எனக் த் தகப்பன்என்கிேறன்; க்கைளப்

பார்த் , ங்கள் எனக் த் தா ம் எனக் ச்

சேகாதரி ம் என்கிேறன். ௧௫என் நம்பிக்ைக

இப்ேபா எங்ேக? நான் நம்பியி ந்தைதக்

காண்பவன் யார்? ௧௬ அ பாதாளத்தின்

காவ க் ள் இறங் ம்; அப்ேபா ளில்

எங் ம் இைளப்பா ேவாம்” என்றான். (Sheol h7585)

௧௮

அப்ெபா கியனான பில்தாத்

ம ெமாழயாக: ௨ “ ங்கள் எ வைரக் ம்

ேபச் கைள க்காதி ப் ர்கள்?

த்திமான்களாயி ங்கள்; நாங்க ம்

ேபசட் ம். ௩ நாங்கள் ம கங்கைளப்ேபால
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எண்ணப்பட் , உங்கள் பார்ைவக் க்

ழானவர்களாக ஏன் இ க்கேவண் ம்? ௪

ேகாபத்தினால் உன்ைன ேய காயப்ப த் கிற

உனக்காக ம அழ ந் ேபா ேமா? கன்மைல

தன்னிடத்ைதவிட் ப் ெபய ேமா?

௫ ன்மார்க்க ைடய விளக்

அைணந் ேபா ம்;அவ ைடயஅ ப்பின்

ெந ப் ம் அவிந் ேபா ம். ௬அவ ைடய

டாரத்தில் ெவளிச்சம் இ ளாக்கப்ப ம்;

அவ ைடய விளக் அவ டேன

அைணந் ேபா ம். ௭அவன் ெபலனாய் நடந்த

நைடகள் ைறந் ேபா ம் அவ ைடய

ஆேலாசைன அவைன விழைவக் ம். ௮

அவன்தன் கால்களினால்வைலயில் பி பட் ,

வைலயின் சிக்க ேல நடக்கிறான். ௯கண்ணி

அவ ைடய திகாைலப் பி க் ம்; பறகாரர்

அவைனேமற்ெகாள்வார்கள். ௧0அவ க்காகச்

க் தைரயி ம், அவ க்காகக் கண்ணி

வழயி ம் ைவக்கப்பட் க்கிற . ௧௧

ற்ற ம ந் உண்டா ம் பயங்கரங்கள்

அவைன அதிர்ச்சியைடயச்ெசய் ,

அவ ைடய கால்கைளத் திைசெதரியாமல்

அைலயைவக் ம். ௧௨ அவன் பசியினால்

ெபலனற் ப்ேபாவான்; அவன் பக்கத்தில்

ஆபத் ஆயத்தமாக நிற் ம். ௧௩ அ

அவ ைடயஅங்கத்தின் பலத்ைதஎரிக் ம்;

பயங்கரமான மரணேம அவ ைடய

உ ப் கைள எரிக் ம். ௧௪ அவ ைடய

நம்பிக்ைக அவ ைடய டாரத்தி ந்
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ேவ டன் பி ங்கப்ப ம்; அ அவைனப்

பயங்கரமான ராஜாவினிடத்தில் ரத் ம். ௧௫

அவ க் ஒன் ம ல்லாமற் ேபானதினால்,

பயங்கரம் அவ ைடய டாரத்தில்

யி க் ம்; கந்தகம் அவ ைடய

யி ப்பின்ேமல் ெதளிக்கப்ப ம். ௧௬

ேழ இ க்கிற அவ ைடய ேவர்கள்

அழ ந் ேபா ம்; ேமேலஇ க்கிறஅவ ைடய

கிைளகள் பட் ப்ேபா ம். ௧௭ அவைன

நிைனக் ம் நிைன மயி ந் அழ ம்,

திகளில்அவன்ெபயரில்லாமற்ேபா ம். ௧௮

அவன் ெவளிச்சத்தி ந் இ ளில்

ரத்திவிடப்பட் , ேலாகத்தி ந்

தள் ண் ேபாவான். ௧௯ அவ ைடய

மக்க க் ள்ேள அவ க் மக ம்

இல்ைல மக ம் இல்ைல; அவ ைடய

ட் ல் தியாயி க்க ேவண் யவன்

ஒ வ ம் இல்ைல. ௨0 அவ ைடய

அழவின் காலத்தில் ேமற்கில் இ ந்தவர்கள்

அதிர்ச்சியைடந்த ேபால, கிழக்கில்

உள்ள மக்க ம் அதிர்ச்சியைடவார்கள்.

௨௧ அக்கிரமக்காரன் யி ந்த

இடங்கள் இைவகள்தான்; ேதவைன

அறயாமற்ேபானவ ைடய இடம் இ ேவ

என்பார்கள்” என்றான்.

௧௯

ேயா ம ெமாழயாக: ௨ “ ங்கள்

எ வைரக் ம் என் ஆத் மாைவ

வ த்தப்ப த்தி, வார்த்ைதகளினால்

என்ைன ெநா க் ர்கள்? ௩ இப்ேபா
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பத் ைற என்ைன நிந்தித் ர்கள்; ங்கள்

எனக் க் க ன கம் காண்பிக்கிறதினால்

உங்க க் ெவட்கம ல்ைல. ௪நான் தவறாக

நடந்த உண்ைமயானா ம், என் தவ

என் டன்தான் இ க்கிற . ௫ ங்கள்

எனக் விேராதமாகப் ெப ைமபாராட் ,

எனக் நிந்ைதயாக என்ைனக்

க ந் ெகாள்ளேவண் ம் என் இ ப் ர்கள்

என்றால், ௬ ேதவன் என்ைனக் கவிழ்த் ,

தம் ைடய வைலைய என்ேமல் சினார்

என் அற ங்கள். ௭இேதா, ெகா ைமஎன்

ப்பி கிேறன், ேகட்பார் ஒ வ ம் இல்ைல;

க் ர கிேறன், நியாயவிசாரைணஇல்ைல.

௮ நான் கடந் ேபாக யாதப அவர் என்

பாைதைய ேவ யைடத் , என் வழகைள

இ ளாக்கிவிட்டார். ௯ என்னி ந்த என்

மகிைமைய அவர் உரிந் ெகாண் , என்

தைலயின் கி டத்ைத எ த் ப்ேபாட்டார்.

௧0 அவர் என்ைன நான் றத்தி ம்

நாசமாக்கினார், நான் அற் ப்ேபாகிேறன்; என்

நம்பிக்ைகைய ஒ ெச ையப்ேபாலப்

பி ங்கிப்ேபாட்டார். ௧௧அவர் தம ேகாபத்ைத

என்ேமல் எரியச் ெசய்தார்; என்ைனத்

தம் ைடய சத் க்களில் ஒ வனாக

எண்ணிக்ெகாள் கிறார். ௧௨ அவ ைடய

தண் ப்பைடகள் ஏகமாக வந் , எனக்

விேராதமாகத் தங்கள் வழையஉயர்த்தி, என்

டாரத்ைதச் ற்ற காம ட்டார்கள். ௧௩என்

சேகாதரைர என்ைனவிட் த் ரப்ப த்தினார்;
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எனக் அற கமானவர்கள் எனக்

அந்நியராய்ப் ேபானார்கள். ௧௪ என்

ெசாந்தமக்கள் விலகிப்ேபானார்கள். என்

நண்பர்கள் என்ைனமறந் விட்டார்கள். ௧௫

என் ட் மக்க ம், என் ேவைலக்காரிக ம்,

என்ைன அந்நியனாக நிைனக்கிறார்கள்;

அவர்கள் பார்ைவக் நான் நிைலயற்றவன்.

௧௬ நான் என் ேவைலக்காரைனக்

ப்பி கிறேபா அவன் எனக் பதில்

ெகா க்கமாட்டான்; என் வாயினால் நான்

அவைனக்ெகஞ்சேவண் யதாயிற் . ௧௭என்

ச் என் மைனவிக் ேவ பட் க்கிற ;

என் உடன் பிறந்தவர்க க்காகப்

பரிதபிக்கிேறன். ௧௮ சி பிள்ைளக ம்

என்ைன அசட்ைட ெசய்கிறார்கள்; நான்

எ ந்தால், அவர்கள் எனக் விேராதமாகப்

ேப கிறார்கள். ௧௯ என் உயிர்நண்பர்கள்

எல்ேலா ம் என்ைனெவ க்கிறார்கள்; நான்

ேநசித்தவர்கள் எனக் விேராதிகளானார்கள்.

௨0 என் எ ம் கள் என் ேதா ட ம் என்

சைதேயா ம் ஒட் க்ெகாண் க்கிற என்

பற்கைள டக் ெகாஞ்சம் ேதால்மாத்திரம்

தப்பின . ௨௧ என் நண்பர்கேள, எனக்

இரங் ங்கள், எனக் இரங் ங்கள்;

ேதவ ைடய ைக என்ைனத் ெதாட்ட . ௨௨

ேதவைனப்ேபால ங்க ம் என்ைன

ஏன் ன்பப்ப த்தேவண் ம்? என் உடல்

எரிக்கப்பட்டா ம் ங்கள் தி ப்தியில்லாமல்

இ க்கிறெதன்ன? ௨௩ஆ, நான் இப்ெபா
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ெசால் ம் வார்த்ைதகள் எ தப்பட்டால்

நலமாயி க் ம்; அைவகள்ஒ த்தகத்தில்

வைரயப்பட் , ௨௪ அல்ல என்ைறக் ம்

நிைலக்க அைவகள் க ங்கல் ேல

உளிெவட்டாக ம், ஈய எ த்தாக ம்

பதிந்தால் நலமாயி க் ம். ௨௫ என் ட்பர்

உயிேரா க்கிறார் என் ம், அவர் கைடசி

நாளில் மயின்ேமல் நிற்பார் என் ம் நான்

அற ந்தி க்கிேறன். ௨௬ இந்த என் ைடய

ேதால் தலானைவஅ கிப்ேபானபின் , நான்

என் உட டன் இ ந் ேதவைனப் பார்ப்ேபன்.

௨௭அவைர நாேனபார்ப்ேபன்; ேவேற கண்கள்

அல்ல, என் கண்கேளஅவைரக் கா ம்; இந்த

ஏக்கத்தினால் என் உள்ளி க் ம் உ ப் கள்

எனக் ள் ேசார்ந் ேபாகிற . ௨௮காரியத்தின்

காரணம் எனக் ள் கண் பி க்கப்ப ம்ேபா ,

நாம் ஏன் அவைனத் ன்பப்ப த் கிேறாம்

என் ங்கள் ெசால்லேவண் யதாேம.

௨௯ பட்டயத்திற் ப் பயப்ப ங்கள்;

நியாயத் ர்ப் உண்ெடன்கிறைத ங்கள்

அறயேவண் ேமன் , ேகாபமான

பட்டயத்தினால் உண்டா ம் தண்டைனைய

வரவைழக் ம்” என்றான்.

௨0

அப்ெபா நாகமாத்தியனான

ேசாப்பார் ம ெமாழயாக: ௨ “இதற்காகபதில்

ெகா க்க என் சிந்தைனகள் என்ைன

ஏ கிறதினால் நான் விைரவாகச்

ெசால் கிேறன். ௩ நிந்தித்ேதன் என் நான்

க ந் ெகாள்ளப்பட்டைதக் ேகட்ேடன்;
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ஆனா ம் உணர்வினால் என் ஆவி

ம ெமாழ ெசால்ல என்ைன ஏ கிற . ௪

ன்மார்க்கனின் ெகம் ரம் கின

என்பைத ம், மாயக்காரனின் சந்ேதாஷம்ஒ

நிமடம்மாத்திரம் நிற் ம் என்பைத ம்,

௫ அவர் மனிதைனப் மயில் ைவத்த

ஆதிகால தல் இப்ப யி க்கிற

என்பைத ம் ர் அற ேரா? ௬அவ ைடய

ேமன்ைம வானபரியந்தம் உயர்ந்தா ம்,

அவ ைடய தைல ேமகங்கள்வைர

எட் னா ம், ௭அவன்தன் மலத்ைதப்ேபால

என்ைறக் ம் அழ ந் ேபாவான்;

அவைனக் கண்டவர்கள், அவன் எங்ேக?

என்பார்கள். ௮அவன் ஒ கனைவப்ேபால்

பறந் ேபாய்க் காணப்படாதவனாவான்;

இரவில் ேதான் ம் தரிசனத்ைதப்ேபால்

பறக்க க்கப்ப வான். ௯அவைனப்பார்த்த

கண் இனி அவைனப் பார்ப்பதில்ைல;

அவன் இ ந்த இடம் இனி அவைனக்

காண்பதில்ைல. ௧0அவ ைடய பிள்ைளகள்

எளிைமயானவர்களின் சகாயத்ைதத்

ேத வார்கள்; அவன் பற த்தைத அவன்

ைககள் தி ம்பக் ெகா க்கேவண் யதா ம்.

௧௧ அவ ைடய எ ம் கள் அவ ைடய

இளவயதின் பாவங்களினால் நிைறந்தி ந் ,

அவ டன் மண்ணிேல ப த் க்ெகாள் ம்.

௧௨ ெபால்லாப் அவ ைடய வாயிேல

இனிைமயாயி ப்பதால், அவன் அைதத்

தன் நாவின் ழ் அடக்கி, ௧௩ அைத
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விடாமல் அடக்கி, தன் வாய்க் ள்ேள

ைவத் க்ெகாண் ந்தா ம், ௧௪அவ ைடய

ஆகாரம்அவன் டல்களில் மாற ,அவ க் ள்

விரியன்பாம் களின்விஷமாகப்ேபா ம். ௧௫

அவன்வி ங்கினெசல்வத்ைதக் கக் வான்;

ேதவன்அைதஅவ ைடயவயிற்ற ந்

ெவளிேய தள்ளிவி வார். ௧௬ அவன்

விரியன்பாம் களின்விஷத்ைதஉறஞ் வான்;

விரியனின் நாக் அவைனக் ெகால் ம். ௧௭

ேத ம் ெநய் ம் ஓ ம் வாய்க்கால்கைள ம்

ஆ கைள ம் அவன் காண்பதில்ைல. ௧௮

தான் பிரயாசப்பட் த் ேத னைத அவன்

வி ங்காமல் தி ம்பக் ெகா ப்பான்;

அவன் தி ம்பக் ெகா க்கிற அவன்

ெசல்வத்திற் ச் சரியாயி க் ம்; அவன்

மகிழ்ச்சியில்லாதி ப்பான். ௧௯அவன்ஒ க்கி,

ஏைழகைளக்ைகவிட் , தான் கட்டாத ட்ைட

அபகரித்தப யினா ம், ௨0 தன் வயி

தி ப்தி அைடயாமல் இ ந்ததினா ம்,

அவன் வி ம்பின காரியங்களில்

அவ க் ஒன் ம் இ ப்பதில்ைல. ௨௧

அவ ைடய ஆகாரத்தில் ஒன் ம்

தியாவதில்ைல; ஆைகயால் அவ ைடய

ெசல்வம் நிைலநிற்பதில்ைல. ௨௨ அவன்

ேவண் ெமன்கிற பரி ரணம் அவ க்

வந்தபின், அவ க் ேவதைனஉண்டா ம்;

சி ைமப்ப கிறஒவ்ெவா வ ைடயைக ம்

அவன்ேமல் வ ம். ௨௩ தன் வயிற்ைற

நிரப்பத்தக்க இன் ம் அவ க்
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இ ந்தா ம், அவர் அவன்ேமல் தம

ேகாபத்தின் க ைமைய வரவைழத் ,

அவன் சாப்பி ம்ேபா , அைத அவன்ேமல்

வரச்ெசய்வார். ௨௪இ ம் ஆ தத்திற் அவன்

தப்பிேயா னா ம் ெவண்கலஅம் அவைன

உ வஎய் ம். ௨௫உ வின பட்டயம் அவன்

ச ரத்ைத ம், ம ன் கிற அம் அவன்

ஈரைல ம் உ விப்ேபா ம்; பயங்கரங்கள்

அவன்ேமல் வ ம். ௨௬ அவன் ஒளிக் ம்

இடங்களில் காரி ள் அடங்கியி க் ம்;

அைணயாத ெந ப் அவைன எரிக் ம்;

அவன் டாரத்தில் தியாயி க்கிறவன்

பா அ பவிப்பான். ௨௭ வானங்கள்

அவ ைடய ற்றத்ைத ெவளிப்ப த்தி, ம

அவ க் விேராதமாக எ ம் ம். ௨௮

ெவள்ளத்தினால் அவ ைடய ட் ன்

சம்பத் ப் கைரந் ேபாய்வி ம்; ேதவ ைடய

ேகாபம் ெவள்ளம் ேபால் அைவகள் ேமல்

ஊற்றப்ப ம் கைரந் ேபா ம். ௨௯ இ ேவ

ேதவனால் ன்மார்க்க க் க் கிைடக் ம்

பங் ம்,அவ ைடயெசய்ைகக் ேதவனால்

அவ க் வ ம் பங்கா ம்” என்றான்.

௨௧

ேயா ம ெமாழயாக: ௨ “என்

வசனத்ைதக் கவனமாகக் ேக ங்கள்; இ

ங்கள் என்ைன ஆ தல் ெசய்வ ேபால

இ க் ம். ௩ நான் ேபசப்ேபாகிேறன்,

சகித்தி ங்கள்; நான் ேபசினபின்

ேக ெசய் ங்கள். ௪நான் மனிதைனப்பார்த்தா

அங்கலாய்க்கிேறன்? அப்ப யானா ம் என்
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ஆவி ேவதைனப்படாதி க் மா? ௫என்ைனக்

கவனித் ப்பா ங்கள், அப்ெபா ங்கள்

ஆச்சரியப்பட் , உங்கள் வாையக் ைகயால்

ெபாத்திக்ெகாள் ர்கள். ௬ இைத நான்

நிைனக் ம்ேபா கலங் கிேறன்; ந க்கம் என்

ச ரத்ைதப் பி க் ம். ௭ ன்மார்க்கர்

திர்வய வைர உயி டனி ந் , ஏன்

வல்லவராகேவண் ம்? ௮ அவர்க டன்

அவர்கள் சந்ததியார் அவர்க க்

ன்பாக ம், அவர்கள் பிள்ைளகள்அவர்கள்

கண்க க் ன்பாக ம் திடப்ப கிறார்கள்.

௯ அவர்கள் கள் பயம ல்லாமல்

பத்திரமாக இ க் ம்; ேதவ ைடய

தண்டைன அவர்கள்ேமல் வ கிறதில்ைல.

௧0 அவர்க ைடய எ ெபா ந்தால்,

ணாய்ப்ேபாகா ; அவர்க ைடய ப சிைன

அழயாமல் ஈ கிற . ௧௧அவர்கள் தங்கள்

ழந்ைதகைள ஒ மந்ைதையப்ேபால

ெவளிேய ேபாகவி கிறார்கள்; அவர்கள்

பிள்ைளகள் தித் விைளயா கிறார்கள். ௧௨

அவர்கள் தம் ைர ம் ரமண்டலத்ைத ம்

எ த் ப் பா , கின்னரத்தின் ஓைசக் ச்

சந்ேதாஷப்ப கிறார்கள். ௧௩ அவர்கள்

சமாதானமாய் தங்கள் நாட்கைளப் ேபாக்கி,

ஒ ெநா ப்ெபா திேல பாதாளத்தில்

இறங் கிறார்கள். (Sheol h7585) ௧௪ அவர்கள்

ேதவைன ேநாக்கி: எங்கைளவிட்

விலகியி ம், உம் ைடய வழகைள அறய

வி ம்பவில்ைல; ௧௫ சர்வவல்லைம ள்ள
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ேதவைனநாம்ஆராதிக்கஅவர் யார்?அவைர

ேநாக்கி ெஜபம் ெசய்வதினால் நமக்

பலன் என்ன என்கிறார்கள். ௧௬ஆனா ம்

அவர்கள்வாழ் அவர்கள்ைகயி க்கா ;

ன்மார்க்கரின் ஆேலாசைன எனக் த்

ரமாயி ப்பதாக. ௧௭ எத்தைன ேவகமாக

ன்மார்க்கரின்விளக் அைணந் ேபா ம்;

அவர் தம ேகாபத்தினால் ேவதைனகைளப்

பகிர்ந் ெகா க் ம்ேபா ,அவர்கள்ஆபத்

அவர்கள்ேமல்வ ம். ௧௮அவர்கள் காற்ற ன்

திைசயி க்கிற ம்ைபப்ேபால ம்,

ெப ங்காற் பறக்க க்கிற பதைரப்ேபால ம்

இ க்கிறார்கள். ௧௯ ேதவன் அவ ைடய

அக்கிரமத்ைதஅவ ைடயபிள்ைளக க்

ைவத் ைவக்கிறார்; அவன்

உணர்வைட ம்விதத்தில்அைதஅவ க் ப்

ப க்கச் ெசய்கிறார். ௨0 அவ ைடய

அழைவ அவ ைடய கண்கள்

கா ம், சர்வவல்லைம ள்ள ேதவைன

க ங்ேகாபத்ைத ப்பான். ௨௧அவ ைடய

மாதங்களின் ெதாைக ைறக்கப்ப ம்ேபா ,

அவ க் ப் பிற அவ ைடய ட்ைடப்பற்ற

அவ க் இ க் ம் வி ப்பெமன்ன? ௨௨

உயர்ந்ேதாைர நியாயந் ர்க்கிற ேதவ க்

அறைவ உணர்த்த யாராலா ம்? ௨௩

ஒ வன் நிர்வாகத் ட ம் கத் ட ம்

வாழ்ந் ைறயற்ற ெபல ள்ளவனாய்

இறக்கிறான். ௨௪ அவ ைடய உடல்

ெகா ப்பால் நிைறந்தி க்கிற , அவ ைடய



ேயா 2137

எ ம் களில்ஊன்உ தியாயி க்கிற . ௨௫

ேவெறா வன் ஒ நாளாவ சந்ேதாஷத் டன்

சாப்பிடாமல், மனேவதைன டன்

இறக்கிறான். ௨௬ இ வ ம் சமமாக

மண்ணிேல ப த் க்ெகாள் கிறார்கள்;

க்கள் அவர்கைள ம். ௨௭ இேதா,

நான் உங்கள் நிைன கைள ம், ங்கள்

என்ைனப்பற்ற அநியாயமாகக்

ெகாண் க் ம் ஆேலாசைனகைள ம்

அறேவன். ௨௮ பிர வின் எங்ேக?

ன்மார்க்க ைடய டாரம் எங்ேக? என்

ெசால் கி ர்கள். ௨௯ வழயிேல நடந்

ேபாகிறவர்கைள ங்கள் ேகட்கவில்ைலயா,

அவர்கள் ெசால் ம் ற ப் கைள ங்கள்

அறயவில்ைலயா? ௩0 ன்மார்க்கன்

ஆபத் நா க்காக ைவக்கப்ப கிறான்;

அவ ைடயேகாபாக்கிைனயின்நா க்காக

ெகாண் வரப்ப கிறான். ௩௧ அவ ைடய

வழைய அவ ைடய கத்திற் ன்பாக

எ த் க் காட் கிறவன் யார்? அவ ைடய

ெசய்ைகக் த் தக்க பலைன அவ க்

ஈ கட் கிறவன் யார்? ௩௨ அவன்

கல்லைறக் க் ெகாண் வரப்ப கிறான்;

அவ ைடயகல்லைறகாக்கப்பட் க் ம். ௩௩

பள்ளத்தாக்கின் தி மண்கள் அவ க்

இன்பமாயி க் ம்; அவ க் ன்னாக

அேனக மக்கள் ேபான ேபால, அவ க் ப்

பின்னாகஒவ்ெவா வ ம்அவ்விடத்திற் ச்

ெசல் வார்கள். ௩௪ ங்கள் ணாக எனக்
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ஆ தைல ெசால் கிற என்ன? உங்கள்

ம ெமாழகளில் வ ம் ெபாய் இ க்கிற ”

என்றான்.

௨௨

அப்ெபா ேதமானியனான

எ ப்பாஸ் ம ெமாழயாக: ௨ “ஒ மனிதன்

விேவகியாயி ந் , தனக் த்தான் நன்ைமயாக

இ க்கிறதினால் ேதவ க் நன்ைமயாக

இ ப்பாேனா? ௩ ர் திமானாயி ப்பதினால்

சர்வவல்லவ க் நன்ைம ண்டா ேமா? ர்

உம் ைடய வழகைள உத்தமமாக் கிற

அவ க் ஆதாயமாயி க் ேமா? ௪

அவர் உமக் ப் பயந் உம் டன்

வழக்கா , உம் டன் நியாயத்திற்

வ வாேரா? ௫ உம் ைடய ெபால்லாப்

ெபரிய ம், உம் ைடய அக்கிரமங்கள்

வில்லாதைவக மாக இ க்கிறதல்லேவா?

௬ காரணமல்லாமல் உம் ைடய சேகாதரர்

ைகயில் அட வாங்கி, ஏைழகளின்

ஆைடகைளப் பற த் க்ெகாண் ர். ௭

ம ந்த தாக ள்ளவ க் தண் ர்

ெகா க்காம ம், பசித்தவ க் ஆகாரம்

ெகா க்காம ம் ேபா ர். ௮ பலவா க்ேக

ேதசத்தில் இட ண்டாயி க்கிற ; கனவான்

அதில் ேயறனான். ௯ விதைவகைள

ெவ ைமயாகஅ ப்பிவிட் ர்; தாய்தகப்பன்

இல்லாதவர்களின்ைககள் ற க்கப்பட்ட . ௧0

ஆைகயால் கண்ணிகள் உம்ைமச்

ழ்ந்தி க்கிற ; தி ெரன் உமக் வந்த

பயங்கரம் உம்ைமக் கலங்கச் ெசய்கிற . ௧௧ ர்



ேயா 2139

பார்க்க யாம க்க இ ள் வந்த ,

ெப ெவள்ளம் உம்ைம கிற . ௧௨ ேதவன்

பரேலாகத்தின் உன்னதங்களி க்கிறார்

அல்லேவா? நட்சத்திரங்களின்

உயரத்ைதப் பா ம், அைவகள் எத்தைன

உயரமாயி க்கிற . ௧௩ ர்: ேதவன் எப்ப

அறவார், இ க் அப் றத்தி க்கிறவர்

நியாயம் விசாரிக்கக் ேமா? ௧௪ அவர்

பார்க்காம க்க ேமகங்கள் அவ க்

மைறவாயி க்கிற ;வானமண்டலங்களின்

சக்கரத்திேல அவர் உலா கிறார் என்

ெசால் கி ர். ௧௫ அக்கிரம மனிதர்கள்

ஆரம்பகாலத்தில் நடந்த பாைதைய

கவனித் ப் பார்த் ேரா? ௧௬ காலம்

வ ன்ேன அவர்கள் இறந் ேபானார்கள்;

அவர்க ைடய அஸ்திபாரத்தின்ேமல்

ெவள்ளம் ரண்ட . ௧௭ ேதவன் அவர்கள்

கைள நன்ைமயால் நிரப்பியி ந்தா ம்,

அவர்கள் அவைர ேநாக்கி: எங்கைளவிட்

வில ம், சர்வவல்லவராேல எங்க க்

என்ன ஆ ம் என்றார்கள். ௧௮ஆைகயால்

ன்மார்க்கரின் ஆேலாசைன எனக் த்

ரமாயி ப்பதாக. ௧௯ எங்கள் நிைலைம

அழயாமல், அவர்க க் தியானைதேயா

ெந ப் எரித்தெதன்பைத திமான்கள் கண்

சந்ேதாஷப்ப கிறார்கள். ௨0 ற்றம ல்லாதவன்

அவர்கைளப் பார்த் சிரிக்கிறான். ௨௧

ர் அவ டன் பழகி சமாதானமாயி ம்;

அதினால் உமக் நன்ைமவ ம். ௨௨ அவர்
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வாயி ந் பிறந்த ேவதப்பிரமாணத்ைத

ஏற் க்ெகாண் , அவர் வார்த்ைதகைள

உம் ைடய இ தயத்தில் ைவத் க்ெகாள்ள

ேவண் கிேறன். ௨௩ ர் சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவனிடத்தில் மனந்தி ம்பினால், தி ம்பக்

கட்டப்ப ர்; அ திைய உம டாரத்திற் த்

ரமாக் ர். ௨௪அப்ெபா ைளப்ேபால்

ெபான்ைன ம், ஆற் க் கற்கைளப்ேபால்

ஓப் ரின் தங்கத்ைத ம் ேசர்த் ைவப் ர்.

௨௫ அப்ெபா சர்வவல்லவர் தாேம

உமக் ப் ப ம்ெபான் ம், உமக் ச்

த்தெவள்ளி மாயி ப்பார். ௨௬அப்ெபா

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன் ேமல்

மனமகிழ்ச்சியாயி ந் , ேதவ க் ேநராக

உம் ைடய கத்ைத ஏெற ப் ர். ௨௭ ர்

அவைர ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய்ய, அவர்

உமக் ச் ெசவிெகா ப்பார்; அப்ெபா

ர் உம் ைடய ெபா த்தைனகைளச்

ெச த் ர். ௨௮ ர் ஒ காரியத்ைத

ர்மானித்தால்,அ உமக் நிைலவரப்ப ம்;

உம் ைடய பாைதகளில் ெவளிச்சம்

பிரகாசிக் ம். ௨௯மனிதர் ஒ க்கப்ப ம்ேபா

திடப்படக்கடவர்கள் என் ர் ெசால்ல,

தாழ்ந்ேதார் காப்பாற்றப்ப வார்கள். ௩0

ற்றம ல்லாதவைன ங் ட வி விப்பார்;

உம் ைடயைககளின் த்தத்தினால் அவன்

வி விக்கப்ப வான்” என்றான்.

௨௩

ேயா ம ெமாழயாக: ௨

“இன்ைறயதின ம் என் அங்கலாய்ப்
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ரட் த்தனமாக எண்ணப்ப கிற ; என்

தவிப்ைபவிட என் வாைத க னமான . ௩

நான் அவைர எங்ேக கண் சந்திக்கலாம்

என்பைத அற ந்தால் நலமாயி க் ம்;

அப்ெபா நான் அவர் இ க்ைகக்

ன்பாக வந் ேசர்ந் , ௪ என் நியாயத்ைத

அவ க் ன்பாக வரிைசயாக ைவத் ,

காரியத்ைத நி பிக் ம் வார்த்ைதகளால்

என் வாைய நிரப் ேவன். ௫ அவ ைடய

ம ெமாழகைளநான்அற ந் , அவர் எனக் ச்

ெசால்வைத உணர்ந் ெகாள் ேவன். ௬

அவர் தம் ைடய மகா வல்லைமயினால்

என் டன்வழக்கா வாேரா?அவர்அப்ப ச்

ெசய்யாமல் என்ேமல் தைய ைவப்பார்.

௭ அங்ேக சன்மார்க்கன் அவ டன்

வழக்காடலாம்; அப்ெபா என்ைன

நியாயந் ர்க்கிறவரின் ைகக் என்ைறக் ம்

விலக்கிக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ேவன். ௮இேதா,

நான் ன்ேனேபானா ம் அவர் இல்ைல;

பின்ேனேபானா ம்அவைரக் காணவில்ைல.

௯இட றத்தில் அவர் ெசயல்பட் ம் அவைரப்

பார்க்கவில்ைல; வல றத்தி ம் நான்

அவைரக் பார்க்காம க்க மைறந்தி க்கிறார்.

௧0 ஆனா ம் நான் ேபா ம் வழைய அவர்

அறவார்; அவர் என்ைனச் ேசாதித்தபின்

நான் ெபான்னாக விளங் ேவன். ௧௧ என்

கால்கள்அவர்அ கைளப் பற்ற ப்பி த்த ;

அவ ைடய கட்டைளைய விட் நான்

விலகாமல் அைதக் ைகக்ெகாண்ேடன்.



ேயா 2142

௧௨ அவர் உத களின் கற்பைனகைள

விட் நான் பின்வாங் வதில்ைல;

அவ ைடய வாயின் வார்த்ைதகைள

எனக் ேவண் யஆகாரத்ைதப் பார்க்கி ம்

அதிகமாகக் காத் க்ெகாண்ேடன். ௧௩

அவேராெவன்றால் ஒேர மனமாயி க்கிறார்;

அவைரத் தி ப்பத்தக்கவர் யார்?அவ ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெயல்லாம் ெசய்வார்.

௧௪ எனக் திட்டம ட் க்கிறைத அவர்

நிைறேவற் வார்; இப்ப ப்பட்டைவகள்

இன் ம் அேநகம் அவரிடத்தில் உண் .

௧௫ ஆைகயால் அவ க் ன்பாகக்

கலங் கிேறன்; நான் சிந்திக்கிறேபா ,

அவ க் ப் பயப்ப கிேறன். ௧௬ ேதவன்என்

இ தயத்ைத ேசார்வைடயச் ெசய்தார்;

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன் என்ைனக்

கலங்கச் ெசய்தார். ௧௭ இ ள் வராததற்

ன்ேன நான் அழ க்கப்படாம ம், இ ைள

அவர்எனக் மைறக்காம ம் ேபானதினால்

இப்ப யி க்கிேறன்.

௨௪

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவ க் க்

காலங்கள் மைறக்கப்படாதி க்க,

அவைர அற ந்தவர்கள் அவர் நியம த்த

நாட்கைள அறயாதி க்கிறெதன்ன?

௨ சிலர் எல்ைலக் ற ப் கைள மாற்ற ,

மந்ைதகைளப் பலாத்காரமாகக் ெகாண் ேபாய்

தங்கள் மந்ைதயில் ேசர்க்கிறார்கள். ௩

தாய்தகப்பன் இல்லாதவர்களின் க ைதைய

ஓட் க்ெகாண் ேபாய், விதைவயின் மாட்ைட
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ஈடாக எ த் க்ெகாள் கிறார்கள்.

௪ ேதசத்தில் சி ைமப்பட்டவர்கள்

எல்ேலா ம் ஒளித் க்ெகாள் மள க் ,

எளிைமயானவர்கைள வழைய விட்

விலக் கிறார்கள். ௫ இேதா, அவர்கள்

காட் க்க ைதகைளப்ேபால இைரேதட

அதிகாலேம தங்கள் ேவைலக் ப்

றப்ப கிறார்கள்; வனாந்திரப் ப திதான்

அவர்க க் ம்அவர்கள்பிள்ைளக க் ம்

ஆகாரம் ெகா க்கேவண் ம். ௬

ன்மார்க்க ைடய வய ல் அவர்கள்

அவ க்காக அ வைடெசய் ,

அவ ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின்

பழங்கைளச் ேசர்க்கிறார்கள். ௭ ளிரிேல

ேபார்த் க்ெகாள் கிறதற் ஒன் ம்

இல்லாததினால், உைடயில்லாமல்இர தங்கி,

௮ மைலகளி ந் வ ம் மைழயில்

நைனந் , ஒ ங்க இடம ல்லாததினால்

கன்மைலயிேல ஒ ங்கிக்ெகாள் கிறார்கள்.

௯அவர்கேளா தகப்பனில்லாத பிள்ைளைய

ைலையவிட் ப்பற த் , தரித்திரன்

ேபார்த் க்ெகாண் க்கிறைத அட

வாங் கிறார்கள். ௧0அவைனஉைடயில்லாமல்

நடக்க ம், பட் னியாக அரிக்கட் கைளச்

மக்க ம், ௧௧ தங்கள் மதில்க க் ள்ேள

ெசக்காட்ட ம், தாக ள்ளவர்களாக

ஆைலயாட்ட ம் ெசய்கிறார்கள்.

௧௨ ஊரில் மனிதர் தவிக்கிறார்கள்,

ற் யிராய்க்கிடக்கிறவர்களின் ஆத் மா
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ப்பி கிற ; என்றா ம், ேதவன்அவர்கள்

விண்ணப்பத்ைதக் கவனிக்கிறதில்ைல. ௧௩

அவர்கள் ெவளிச்சத்திற் விேராதமாக

நடக்கிறவர்களின் ட்டத்தார்; அவர்கள்

அவ ைடய வழகைள அறயாம ம்,

அவ ைடய பாைதகளில் தங்காம ம்

இ க்கிறார்கள். ௧௪ ெகாைலபாதகன்

ெபா வி கிறேபா எ ந் , ஏைழைய ம்

ேதைவ ள்ளவைனக் ெகான் ,

இர ேநரத்திேல தி டைனப்ேபால் திரிகிறான்.

௧௫விபசார ைடயகண்மாைலமயங் கிற

ேநரத்திற் க் காத்தி ந் : என்ைனஒ வ ம்

பார்க்கமாட்டார்கள் என் கத்ைத

க்ெகாள் கிறான். ௧௬ அவர்கள்

பக ல் அைடயாளம் பார்த்த கைள

இரவிேல கன்னம கிறார்கள்; அவர்கள்

ெவளிச்சத்ைத அறயமாட்டார்கள். ௧௭

வி ங்கால ம் அவர்க க் மரண

இ ள்ேபால் இ க்கிற ; அப்ப ப்பட்டவன்

மரண இ ளின் பயங்கரத் டன்

பழகியி க்கிறான். ௧௮ ேராட்டத்ைதப்ேபால

ேவகமாகப் ேபாவான்; ேதசத்தில்அவ ைடய

பங் சபிக்கப்பட் ப் ேபாகிறதினால்,

அவ ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டங்களின்

வழையஇனிக்காண்பதில்ைல. ௧௯வறட்சி ம்

ெவப்ப ம் உைறந்த மைழைய எரிக் ம்;

அப்ப ேய பாதாளமான பாவிகைள

எரிக் ம். (Sheol h7585) ௨0 அவைனப் ெபற்ற

கர்ப்பம்அவைனமறக் ம்; தி ப்தியாக
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அவைனத் தின் ம்; அவன் அதன்பின்

நிைனக்கப்ப வதில்ைல; அக்கிரமமான

பட்டமரத்ைதப்ேபால ற ந் வி ம். ௨௧

பிள்ைளெபறாத மல யின் ெசல்வத்ைத

அழ த் விட் , விதைவக் நன்ைம

ெசய்யாமல்ேபாகிறான். ௨௨தன் பலத்தினாேல

வல்லவர்கைளத் தன் பலமாக் கிறான்; அவன்

எ ம் கிறேபா ஒ வ க் ம்உயிைரப்பற்ற

நிச்சயம ல்ைல. ௨௩ ேதவன் அவ க் ச்

கவாழ்ைவக் கட்டைளயிட்டால், அதின்ேமல்

உ தியாக நம்பிக்ைகைவக்கிறான்;ஆனா ம்

அவ ைடய கண்கள் அப்ப ப்பட்டவர்களின்

வழக க் விேராதமாயி க்கிற .

௨௪ அவர்கள் ெகாஞ்சக்காலம்

உயர்ந்தி ந் , பார்க்காமற்ேபாய்,

தாழ்த்தப்பட் , மற்ற எல்ேலாைரப்ேபா ம்

அடக்கப்ப கிறார்கள்; கதிர்களின்

னிையப்ேபால அ க்கப்ப கிறார்கள்.

௨௫ அப்ப யில்ைலெயன் என்ைனப்

ெபாய்யனாக்கி, என் வார்த்ைதகைளப்

ெபாய்யாக்கக் யவன் யார்” என்றான்.

௨௫

அப்ெபா கியனான பில்தாத்

ம ெமாழயாக: ௨ “அதிகார ம் பயங்கர ம்

அவரிடத்தில் இ க்கிற ; அவர் தம

உன்னதமான இடங்களில் சமாதானத்ைத

உண்டாக் கிறார். ௩ அவ ைடய

பைடக க் த் ெதாைக ண்ேடா?அவ ைடய

ெவளிச்சம் யார்ேமல் உதிக்காம க்கிற ? ௪

இப்ப யி க்க, மனிதன் ேதவ க் ன்பாக
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திமானாயி ப்ப எப்ப ? ெபண்ணிடத்தில்

பிறந்தவன் த்தமாயி ப்ப எப்ப ? ௫

சந்திரைன அண்ணாந் பா ம், அ ம்

பிரகாசிக்காம க்கிற ; நட்சத்திரங்க ம்

அவர் பார்ைவக் ச் த்தமானைவகள்

அல்ல. ௬ வாயி க்கிற மனித ம்,

ச்சியாயி க்கிற ம மக்க ம் எம்மாத்திரம்”

என்றான்.

௨௬

ேயா ம ெமாழயாக: ௨

“ெபலனில்லாதவ க் எப்ப

உதவிெசய்தாய்? ெபலனற்றைகைய எப்ப

ஆதரித்தாய்? ௩ ஞானம ல்லாதவ க்

எப்ப உ ைணயாயி ந் ,

ெமய்ப்ெபா ைளக் ற த் அறவித்தாய்? ௪

யா க் அறைவப் ேபாதித்தாய்?

உன்னிடத்தி ந் றப்பட்ட ஆவி

யா ைடய ? ௫ தண் ரின் ழ்

இறந்தவர்க க் ம், அவர்க டன்

தங் கிறவர்க க் ம் தத்தளிப் உண் .

௬ அவ க் ன்பாகப் பாதாளம்

ெதரி ம்விதத்தில் திறந்தி க்கிற ;

நரகம் டப்படாதி க்கிற . (Sheol

h7585) ௭ அவர் வடக் மண்டலத்ைத

ெவட்டெவளியிேல விரித் , மைய

அந்தரத்திேல ெதாங்கைவக்கிறார். ௮அவர்

தண் ர்கைளத் தம் ைடயகார்ேமகங்களில்

கட் ைவக்கிறார்; அதின் பாரத்தினால் ேமகம்

கிழ கிறதில்ைல. ௯அவர் தம சிங்காசனம்

நிற் ம் ஆகாயத்ைத பலப்ப த்தி, அதின்ேமல்
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தம ேமகத்ைத விரிக்கிறார். ௧0 அவர்

தண் ர்கள்ேமல் ழற்சி வட்டம்அைமத்தார்;

ெவளிச்ச ம் இ ம் ம்வைரஅப்ப ேய

இ க் ம். ௧௧ அவ ைடய கண் ப்பினால்

வானத்தின் ண்கள்அதிர்ந் தத்தளிக் ம்.

௧௨ அவர் தம வல்லைமயினால்

ச த்திரக் ெகாந்தளிப்ைப அமரச்ெசய் ,

தம ஞானத்தினால் அதின் ர்க்கத்ைத

அடக் கிறார். ௧௩ தம ஆவியினால்

வானத்ைத அலங்கரித்தார்; அவ ைடய

ைக ெநளிவான சர்ப்ப நட்சத்திரத்ைத

உண்டாக்கிய . ௧௪ இேதா, இைவகள்

அவ ைடயபைடப்பில் கைடசியானைவகள்,

அவைரக் ற த் நாங்கள் ேகட்ட எவ்வள

ெகாஞ்சம்; அவ ைடய வல்லைமயின்

இ ழக்கத்ைதஅற ந்தவன் யார்” என்றான்.

௨௭

ேயா பின் ம்தன்பிரசங்கவாக்கியத்ைதத்

ெதாடர்ந் ெசான்ன : ௨ “என் வாசம்

என்னி ம், ேதவன் தந்த ஆவி என்

க்கி ம் இ க் ம்வைர, ௩ என் உத கள்

அ திையச் ெசால்வ ம ல்ைல; என் நாக்

ெபாய் ேப வ ம ல்ைலெயன் , ௪ என்

நியாயத்ைதத் தள்ளிவி கிற ேதவ ம்,

என் ஆத் மாைவக் கசப்பாக் கிற

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவ ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன். ௫

ங்கள் ேப கிற திெயன் நான்

ஒத் க்ெகாள்வ எனக் த் ரமாயி ப்பதாக;

என் ஆவி பிரி ம்வைர என் உத்தமத்ைத
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என்ைனவிட் விலக்கமாட்ேடன். ௬ என்

திைய உ தியாகப் பி த்தி க்கிேறன்;

அைத நான் விட் விடமாட்ேடன்; நான்

உயிேரா க் ம்வைர என் இ தயம்

என்ைன நிந்திக்கா . ௭ என் பைகவன்

ஆகாதவைனப்ேபால ம், எனக் விேராதமாக

எ ம் கிறவன் அக்கிரமக்காரைனப்ேபால ம்

இ ப்பானாக. ௮அக்கிரமக்காரன் ெபா ைளத்

ேத ைவத்தி ந்தா ம், ேதவன்அவ ைடய

ஆத் மாைவ எ த் க்ெகாள் ம்ேபா ,

அவ ைடய நம்பிக்ைகயினால் லாபம்

என்ன? ௯ஆபத் அவன்ேமல் வ ம்ேபா ,

ேதவன் அவ ைடய ப்பி தைலக்

ேகட்பாேரா? ௧0அவன் சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவன் ேமல் மனமகிழ்ச்சியாயி ப்பாேனா?

அவன் எப்ெபா ம் ேதவைனத்

ெதா ெகாண் ப்பாேனா? ௧௧

ேதவ ைடயகரத்தின் கிரிையையக் ற த்

உங்க க் ேபாதிப்ேபன்; சர்வவல்லவரிடத்தில்

இ க்கிறைத நான் மைறக்கமாட்ேடன்.

௧௨ இேதா, ங்கள் எல்ேலா ம் அைதக்

கண் ந் ம், ங்கள் இத்தைன ண்

எண்ணங்ெகாண் க்கிற என்ன? ௧௩

ெபால்லாத மனித க் ேதவனிடத்தி ந்

வ கிற பங் ம், ெகா ரக்காரர்

சர்வவல்லவரால் அைடகிற பங் ம்

என்னெவனில், ௧௪ அவ ைடய மகன்கள்

ெப கினால் பட்டயத்திற் இைரயாவார்கள்;

அவ ைடய கர்ப்பப்பிறப் கள்
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ஆகாரத்தினால் தி ப்தியாவதில்ைல.

௧௫ அவ க் தியானவர்கள் ெசத் ப்

ைதக்கப்ப வார்கள்; அவர்க ைடய

விதைவக ம் லம் வதில்ைல. ௧௬

அவன் திையப்ேபாலப் பணத்ைதக்

வித் க்ெகாண்டா ம், மண்ைணப்ேபால

ஆைடகைளச் சம்பாதித்தா ம், ௧௭ அவன்

சம்பாதித்தைத திமான் உ த்திக்ெகாண் ,

ற்றம ல்லாதவன் அவன் பணத்ைதப்

பகிர்ந் ெகாள் வான். ௧௮ அவ ைடய

சிலந்திப் ச்சி கட் ன ட்ைடப்ேபால ம்,

காவல்காக்கிறவன் ேபாட்ட ைசையப்

ேபாலா ம். ௧௯ அவன் ஐ வரியவானாகத்

ங்கிக் கிடந் , ஒன் ம் இழந் விடாமல்

ேபானா ம், அவன் தன் கண்கைளத்

திறக் ம்ேபா ஒன் ம ல்லாதி க் ம்.

௨0 ெவள்ளத்ைதப்ேபால பயங்கள்

அவைன வாரிக்ெகாண் ேபா ம்;

இர ேநரத்தில் ெப ங்காற் அவைன

அ த் க்ெகாண் ேபா ம். ௨௧கிழக் க்காற்

அவைனத் க்கிக்ெகாண் ேபாக, அவன்

ேபாய்வி வான்; அ அவைனஅவ ைடய

இடத்தி ந் தள்ளிக்ெகாண் ேபா ம். ௨௨

அவ ைடயைகக் த் தப்பிேயாடப் பார்ப்பான்

ஆனால் அைத அவன்ேமல் வரச்ெசய்

அவைனத் தப்பவிடாதி ப்பார்; ௨௩ மக்கள்

அவைனப் பார்த் க் ைகெகாட் நைகத் ,

அவைன அவ ைடய இடத்ைத விட்

விரட் வி வார்கள்.
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௨௮

ெவள்ளிக் விைள ம்இடம்உண் ,

ெபான் க் ப் டம ம் இட ண் . ௨

இ ம் மண்ணி ந் எ க்கப்ப ம்;

ெசம் கற்களில் உ க்கி எ க்கப்ப ம். ௩

மனிதன் அந்தகாரத்தி ம் மரண இ ளி ம்

இ க்கிற கற்கைளக் கைடசிவைர

ஆராய்ந் ேத , இ க் ம் அங்ேக

ண்டாக் கிறான். ௪கடக்க யாத ம்

நிைலயாத மான ஆ எ ம்பினா ம்,

உைழப்பாளியானவன் அைத மனிதரால்

வற்ற ப்ேபாகைவத் ச் ெசல் கிறான். ௫

மயின்ேமல் ஆகாரம் விைள ம்; அதின்

ழடங்களி க்கிறைவகேளா, ெந ப்பால்

மாறன ேபா க் ம். ௬அதின் கற்களில்

இந்திர லம் விைள ம்; அதின் ெபா யில்

ெபான்ெபா க ம்உண்டாயி க் ம். ௭ஒ

வழ ண் ,அ ஒ பறைவக் ம் ெதரியா ;

க கின் கண் ம்அைதக் கண்டதில்ைல; ௮

ெகா ய ம கங்களின் கால்கள் அதில்

படவில்ைல; சிங்கம்அைதக் கடந்ததில்ைல. ௯

அவன் தன் ைககைளக் கற்பாைறயின்ேமல்

ட் , மைலகைளேவ டன் ரட் கிறான். ௧0

கன்மைலக க் ள் ம் ர்க்கால்கைள

ெவட் கிறான்; அவ ைடய கண்

விைல யர்ந்த எல்லாவற்ைற ம் கா ம்.

௧௧ ஒ ளி ம் கசியாதப ஆ கைள

அைடக்கிறான்; மைறவிடத்தி க்கிறைத

ெவளிச்சத்திேல ெகாண் வ கிறான். ௧௨

ஆனா ம் ஞானம் கண்ெட க்கப்ப வ
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எங்ேக? த்தி விைளகிற இடம் எ ? ௧௩அதின்

விைலமனித க் த் ெதரியா ;அ மக்கள்

வாழ்கிற ேதசத்திேல கிைடக்கிறதில்ைல.

௧௪ ஆழமான : அ என்னிடத்தில்

இல்ைலெயன்கிற ; ச த்திரமான ம், அ

என்னிடத்தில் இல்ைலெயன்கிற . ௧௫அதற்

ஈடாகத் தங்கத்ைதக் ெகா க்க ம், அதற் க்

கிரயமாக ெவள்ளிைய நி க்க ம் யா .

௧௬ ஓப் ரின் தங்க ம், விைலேயறப்ெபற்ற

ேகாேமதக ம், இந்திர லக்கல் ம் அதற்

ஈடல்ல. ௧௭ ெபான் ம் பளிங் ம் அதற்

ஒப்பல்ல; ப ம்ெபான் ஆபரணங்க க்

அைத மாற்ற யா . ௧௮ பவளத்ைத ம்

ஸ்ப கத்ைத ம் அத் டன் ஒப்பிட் ப்

ேபசக் டா ; த் கைளவிட ஞானத்தின்

விைல உயர்ந்த . ௧௯ எத்திேயாப்பியாவின்

ஷ்பராகம்அதற் நிகரல்ல; ப ம்ெபான் ம்

அதற் ச் சரியல்ல. ௨0 இப்ப யி க்க,

ஞானம் எங்ேகயி ந் வ ம்; த்தி தங் ம்

இடம் எங்ேக? ௨௧ அ உயி ள்ள

அைனவ ைடய கண்க க் ம் ஒளித் ம்,

ஆகாயத் ப் பறைவக க் மைறந் ம்

இ க்கிற . ௨௨நாச ம், மரண ம், நாங்கள்

எங்கள் கா களினாேலமாத்திரம் அதின்

ர்த்திையக் ேகட்ேடாம் என்கிற . ௨௩

ேதவேனா அதின் வழைய அறவார், அ

இ க் ம் இடம்அவ க்ேக ெதரி ம். ௨௪அவர்

மயின் கைடசி ைனகைளப் பார்த் ,

வானங்களின் ழ் இ க்கிறைதெயல்லாம்
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காண்கிறார். ௨௫ அவர் காற் க் அதின்

எைடைய நியம த் , தண் க் அதின்

அளைவக் கணக்கிட் , ௨௬ மைழக் த்

திட்டத்ைத ம், இ ழக்கத் டன் ய

ம ன்ன க் வழைய ம் ஏற்ப த் கிறார். ௨௭

அவர்அைதப்பார்த் க் கணக்கிட்டார்;அைத

ஆராய்ந் ஆயத்தப்ப த்தி, ௨௮ மனிதைன

ேநாக்கி: இேதா,ஆண்டவ க் ப் பயப்ப வேத

ஞானம்; ெபால்லாப்ைப விட் வில வேத

த்தி என்றார்” என் ெசான்னான்.

௨௯

பின் ம் ேயா தன் பிரசங்க

வாக்கியத்ைதத் ெதாடர்ந் ெசான்ன : ௨

“கடந் ேபான வ டங்களி ம், ேதவன்

என்ைனக் காப்பாற்றவந்த நாட்களி ம்

எனக் உண்டாயி ந்த ஒ ங் இப்ெபா

இ ந்தால் நலமாயி க் ம். ௩ அப்ெபா

அவர் பம் என் தைலயின்ேமல் பிரகாசித்த ;

அவர்அ ளினெவளிச்சத்தினால் இ ைளக்

கடந் ேபாேனன். ௪ ேதவ ைடய

இரகசியச்ெசயல் என் ட் ன்ேமல் இ ந்த . ௫

அப்ெபா சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன்

என் டன் இ ந்தார்; என் பிள்ைளகள்

என்ைனச் ழ்ந்தி ந்தார்கள். ௬ என்

பாதங்கைளநான் ெநய்யினால் க விேனன்;

கன்மைலகளி ந் எனக்காக எண்ெணய்

நதிேபால ஓ வந்த ; அந்தச் ெசல்வநாட்களின்

ஒ ங் இப்ேபாதி ந்தால் நலமாயி க் ம்.

௭ நான் பட்டண தியின் வாச க் ள்

றப்பட் ப்ேபாய், தியில் என் இ க்ைகையப்
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ேபா ம்ேபா , ௮ வா பர் என்ைனக்

கண் ஒளித் க்ெகாள்வார்கள்; திேயார்

எ ந் நிற்பார்கள். ௯ பிர க்கள்

ேப கிறைத நி த்தி, ைகயால் தங்கள்

வாையப் ெபாத்திக்ெகாள்வார்கள். ௧0

ெபரிேயாரின் சத்தம்அடங்கி, அவர்கள் நாக்

அவர்கள் ேமல்வாேயா ஒட் க்ெகாள் ம்.

௧௧ என்ைனக் ேகட்ட கா என்ைனப்

பாக்கியவான்என்ற ; என்ைனக்கண்டகண்

எனக் ச் சாட்சியிட்ட . ௧௨ ைறயி கிற

ஏைழைய ம், திக்கற்ற பிள்ைளைய ம்,

உதவியற்றவைன ம் காப்பாற்ற ேனன்.

௧௩ அழ ந் ேபாக இ ந்தவ ைடய

ஆ ர்வாதம் என்ேமல் வந்த ; விதைவயின்

இ தயத்ைதக் ெகம் ரிக்கச் ெசய்ேதன்.

௧௪ திைய அணிந் ெகாண்ேடன்; அ

என் ஆைடயாயி ந்த ; என் நியாயம்

எனக் ச் சால்ைவ ம் தைலப்பாைக மாக

இ ந்த . ௧௫நான் ட க் க் கண் ம்,

சப்பாணிக் க் காலாக ம் இ ந்ேதன். ௧௬நான்

எளியவர்க க் த் தகப்பனாகஇ ந் , நான்

அறயாத வழக்ைக ஆராய்ந் பார்த்ேதன்.

௧௭ நான் அநியாயக்கார ைடய

கைடவாய்ப் பற்கைள உைடத் , அவர்கள்

பற த்தைத அவர்கள் பற்களி ந்

பி ங்கிேனன். ௧௮ என் ட் ேல நான்

வாழ்ந்தி ப்ேபன்; என் நாட்கைள

மணைலப்ேபாலப் ெப கச் ெசய்ேவன்

என்ேறன். ௧௯ என் ேவர் தண் ர்களின்
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ஓரமாகப் படர்ந்த ; என் கிைளயின்ேமல்

பனி இர வ ம் தங்கியி ந்த . ௨0

என் மகிைம என்னில் ெசழ த்ேதாங்கி,

என் ைகயி ள்ள என் வில் ப்ெபலன்

ெகாண்ட . ௨௧ எனக் ச் ெசவிெகா த் க்

காத்தி ந்தார்கள்; என் ஆேலாசைனையக்

ேகட் ம னமாயி ந்தார்கள். ௨௨ என்

ேபச் க் ப் ேபசாம ந்தார்கள்; என் வசனம்

அவர்கள்ேமல் மைழத் ளியாக வி ந்த .

௨௩ மைழக் க் காத்தி க்கிற ேபால்

எனக் க் காத்தி ந் , பின் மாரிக்

ஆைச ள்ளவர்கள்ேபால தங்கள் வாைய

ஆெவன் திறந்தி ந்தார்கள். ௨௪ நான்

அவர்கைளப் பார்த் சிரிக் ம்ேபா ,

அவர்கள் ணிகரங்ெகாள்ளவில்ைல;

என் கக்கைளைய மாறைவக்க ம்

இல்ைல. ௨௫அவர்கள்வழயில்ேபாக எனக்

வி ப்பமா ம்ேபா , நான் தைலவனாய்

அமர்ந் , பைடக் ள் ராஜாைவப்ேபால ம்,

க்கித்தவர்கைளத் ேதற் கிறவனாக ம்

இ ந்ேதன்.

௩0

“இப்ேபாேதா என்ைனவிட

இளவய ள்ளவர்கள் என்ைன ேக

ெசய்கிறார்கள்; இவர்க ைடய தகப்பன்கைள

நான் என் மந்ைதையக் காக் ம் நாய்க டன்

ைவக்க ங் ட ெவட்கப்பட் ப்ேபன். ௨

வய திர்ந்ததினாேல ெபலனற் ப்ேபான

அவர்கள் ைககளினால் எனக் என்ன

உதவியி ந்த . ௩ ைறச்ச னா ம்
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பசியினா ம்அவர்கள்வா ,அதிக நாட்களாய்

ெவ ைமயானெவட்டெவளிக் ஓ ப்ேபாய், ௪

ெச க க் ள் இ க்கிற தைழகைளப்

பி ங் வார்கள்; காட் ெச களின்கிழங் கள்

அவர்க க் ஆகாரமாயி ந்த . ௫

அவர்கள் மனிதர்களின் ந வி ந்

ரத்தப்பட்டார்கள்; தி டைனத்

ரத் கிற ேபால்: தி டன் தி டன்

என் அவர்கைளத் ரத்திவிட்டார்கள்.

௬ அவர்கள் பள்ளத்தாக் களின்

ெவ ப் களி ம், மயின் ைககளி ம்,

கன்மைலகளி ம் ேபாய் யி ந்தார்கள்.

௭ ெச க க் ள்ளி ந் கதற ,

ட்ெச களின் ழ் ஒ ங்கினார்கள்.

௮ அவர்கள் டரின் மக்க ம்,

த தியில்லாதவரின் பிள்ைளக ம்,

ேதசத்தி ந் ரத்தப்பட்டவர்க மாக

இ ந்தார்கள். ௯ஆனா ம் இப்ேபா நான்

அவர்க க் ப் பாட் ம் பழெமாழ ம்ஆேனன்.

௧0 என்ைன மக ம் ெவ த் , எனக் த்

ரமாகி, என் கத்திற் ன்பாகத்

ப்பத் தயங்காதி க்கிறார்கள். ௧௧ நான்

கட் ன கட்ைட அவர் அவிழ்த் , என்ைனச்

சி ைமப்ப த்தினதினால், அவர்க ம்

க வாளத்ைத என் கத்திற் ன்பாக

உதறவிட்டார்கள். ௧௨வல றத்தில் வா பர்

எ ம்பி, என் கால்கைளத் தவற விழைவத் ,

தங்கள் ேகடான வழகைள எனக் ேநராக

ஆயத்தப்ப த் கிறார்கள். ௧௩ என்
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பாைதையக் ெக த் , என்ஆபத்ைதப் ெப கச்

ெசய்கிறார்கள்; அதற் அவர்க க் உதவி

ெசய்கிறவர்கள் ேதைவயில்ைல. ௧௪ ெபரிய

வழையஉண்டாக்கி, தாங்கள் ெக த்த வழயில்

ரண் வ கிறார்கள். ௧௫ பயங்கரங்கள்

என்ேமல் தி ம்பிவ கிற , அைவகள்

காற்ைறப்ேபால என் ஆத் மாைவப்

பின்ெதாட கிற ; என் ெசழ த்தவாழ்

ஒ ேமகத்ைதப்ேபால் கடந் ேபான .

௧௬ ஆைகயால் இப்ேபா என் ஆத் மா

என்னில் ேசார்ந் ேபான ; உபத்திரவத்தின்

நாட்கள் என்ைனப் பி த் க் ெகாண்ட .

௧௭ இர ேநரத்திேல என் எ ம் கள்

ைளக்கப்பட் , என் நரம் க க்

இைளப்பா தல் இல்லாதி க்கிற . ௧௮

வியாதியின் க ைமயினால் என் உைட

மாற ப்ேபான ; அ என் அங்கியின்

க த் ப்பட்ைடையப்ேபால, என்ைனச்

ற்ற க்ெகாண்ட . ௧௯ ேசற்ற ேல

தள்ளப்பட்ேடன்; திக் ம் சாம்ப க் ம்

ஒப்பாேனன். ௨0 ேதவேன உம்ைம

ேநாக்கிக் ப்பி கிேறன்; ர் எனக்

பதில் ெகா க்காம க்கி ர்; ெகஞ்சி

நிற்கிேறன், என்ேமல் பாரா கமாயி க்கி ர்.

௨௧ என்ேமல் ேகாப ள்ளவராக மாற ர்;

உம் ைடயகரத்தின் வல்லைமயால் என்ைன

விேராதிக்கி ர். ௨௨ ர் என்ைனத் க்கி,

என்ைனக்காற்ற ேலபறக்கவிட் , என்ைனப்

பயத்தினால் அழ ந் ேபாகச் ெசய்கி ர். ௨௩
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வாழ்ேவார் அைனவ க் ம் ற க்கப்பட்ட

தங் ம் இடமாகிய மரணத்திற் என்ைன

ஒப் க்ெகா ப் ர் என் அறேவன். ௨௪

ஆனா ம் நான் எந்த ஒ வைன அவன்

ஆபத்திேல தவிக்கைவத்த ம், ௨௫

ன்பப்ப கிறவைனப் பார்த் அவ க்காக

நான் அழாதி ந்த ம், ஏைழக்காக என்

ஆத் மா கவைலப்படாதி ந்த ம்

உண்டானால், அவர் என் விண்ணப்பத்திற்

இடங்ெகாடாமல், எனக் விேராதமாகத் தம

ைகைய ட் வாராக. ௨௬ நன்ைமக்காகக்

காத்தி ந்த எனக் த் ைமவந்த ; ெவளிச்சம்

வ ெமன் பார்த் க்ெகாண் ந்த

எனக் இ ள் வந்த . ௨௭ என் உள்ளம்

ெகாதித் , அைமதல் இல்லாதி க்கிற ;

உபத்திரவநாட்கள் என்ேமல் வந்த . ௨௮

ெவயில் படாதி ந் ம், நான் க க த்

அைலகிேறன்; நான் சைபயி ந்

எ ந்தி க் ம்ேபா அல கிேறன். ௨௯

நான் க்ேகாழக க் ச் சேகாதர ம்,

நரிக க் த் ேதாழ மாேனன். ௩0என் ேதால்

என்ேமல் க த் ப்ேபான ; என் எ ம் கள்

ெவப்பத்தினால் காய்ந் ேபான . ௩௧ என்

ரமண்டலம் லம்பலாக ம், என் கின்னரம்

அ கிறவர்களின் சத்தமாக ம் மாறன.

௩௧

என் கண்க டன் உடன்ப க்ைகெசய்த

நான் ஒ கன்னிைகயின்ேமல் நிைனவாக

இ ப்பெதப்ப ? ௨ அப்ெபா

உன்னதங்களி ந் ேதவன்
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அளிக் ம் பங் ம், உன்னதத்தி ந்

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன் ெகா க் ம்

பங் ம் கிைடக் ேமா? ௩மா பாடானவ க்

ஆபத் ம், அக்கிரமக்கார க்

தண்டைன மல்லேவா கிைடக் ம். ௪

அவர் என் வழகைளப் பார்த் , என்

நைடகைளெயல்லாம் கணக்கி கிறார்

அல்லேவா? ௫நான் மாையயிேல நடந்ேதேனா,

என் கால் தவ ெசய்ய ேவகமானேதா என் , ௬

சரியான தராசிேல ேதவன் என்ைன நி த் ,

என் உத்தமத்ைதஅறவாராக. ௭என் நைடகள்

வழையவிட் விலகின ம், என் இ தயம் என்

கண்கைளப் பின்ெதாடர்ந்த ம், ஏதாகி ம்

ஒ ற்றம் என்ைககளில் ஒட் க்ெகாண்ட ம்

இ ந்தால், ௮அப்ெபா நான்விைதத்தைத

ேவெறா வன் சாப்பி வானாக; என் பயிர்கள்

ேவர் இல்லாமல் ேபாகக்கடவ . ௯ என்

மனம் எந்தப் ெபண்ணின்ேமல் மயங்கி,

அ த்தவ ைடய வாசைல நான் எட் ப்

பார்த்தி ந்தால், ௧0அப்ெபா என் மைனவி

ேவெறா வ க் மாவைரப்பாளாக; ேவ

மனிதர் அவள்ேமல் சாய்வார்களாக. ௧௧

அ தவ , அ நியாயாதிபதிகளால்

விசாரிக்கப்ப ம் ற்றமாேம. ௧௨ அ

பாதாளம்வைர எரிக் ம் ெந ப்பாய் என்

விைளச்சல்கைளெயல்லாம்அழ க் ம். ௧௩என்

ேவைலக்காரேனா, என் ேவைலக்காரிேயா,

என் டன் வழக்கா ம்ேபா , அவர்கள்

நியாயத்ைத நான்அசட்ைடெசய்தி ந்தால், ௧௪
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ேதவன் எ ம் ம்ேபா , நான் என்னெசய்ேவன்;

அவர் விசாரிக் ம்ேபா , நான் அவ க்

தி ம்ப என்ன பதில் ெசால் ேவன். ௧௫

தாயின் கர்ப்பத்தில் என்ைனஉண்டாக்கியவர்

அவைன ம் உண்டாக்கினார் அல்லேவா?

ஒேரவிதமான கர்ப்பத்தில் எங்கைள

உ வாக்கினார் அல்லேவா? ௧௬ ஏைழகள்

வி ம்பியைத நான் ெகா க்காம ந் ,

விதைவயின் கண் ரினால் கண்கைளப்

த் ப்ேபாகைவத் , ௧௭தாய் தகப்பனில்லாத

பிள்ைள என் ஆகாரத்தில் சாப்பிடாமல்,

நான் ஒ வனாய்ச் சாப்பிட்ட ண்ேடா?

௧௮ என் சி வய தல் அவ ைடய

தகப்பனிடத்தில் வளர்வ ேபால என் டன்

வளர்ந்தான்; நான் என் தாயின் கர்ப்பத்தில்

பிறந்த தல் அப்ப ப்பட்டவர்கைள

ைகபி த் நடத்திேனன். ௧௯

ஒ வன் உைடயில்லாததினால்

ம ந் ேபாகிறைத ம், ஏைழக் அணிய

ஆைடயில்லாதி க்கிறைத ம் நான்

கண்டேபா , ௨0 அவன் என் ஆட் ேராமக்

கம்பளியினாேல அனல்ெகாண்டதினால்,

அவ ைடய இ தயம் என்ைனப்

கழாதி ந்த ம், ௨௧ ஒ கவாச ல்

எனக் ச் ெசல்வாக் உண்ெடன் நான்

கண் , திக்கற்றவ க் விேராதமாக என்

ைகைய ட் ன ம் உண்டானால், ௨௨ என்

ைக ேதாள்பட்ைடயி ந் விலகி, என்

ைகயின் எ ம் ற ந் ேபாவதாக. ௨௩
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ேதவன் தண் ப்பார் என் ம், அவ ைடய

மகிைமக் ன் நிற்க யா என் ம்,

எனக் ப் பயங்கரமாயி ந்த . ௨௪ நான்

ெபான்னின்ேமல் என் நம்பிக்ைகையைவத் ,

தங்கத்ைதப்பார்த் : என்ஆதர என் நான்

ெசான்ன ம், ௨௫என் ெசல்வம்அதிகெமன் ம்,

என்ைகக் அதிகமாக கிைடத்தெதன் ம் நான்

மகிழ்ந்த ம், ௨௬ ரியன் பிரகாசிக் ம்ேபா ம்,

அல்ல சந்திரன் மகிைமயாகச்

ெசல் ம்ேபா ம், நான்அைத ேநாக்கி: ௨௭என்

மனம் இரகசியமாக மயங்கி, என் வாய் என்

ைகைய த்தம் ெசய்த ண்டானால்,

௨௮ இ ம் நியாயாதிபதிகளால்

விசாரிக்கப்படத்தக்க அக்கிரமமாயி க் ம்;

அதினால் உன்னதத்தி க்கிற ேதவைன

ம த ப்ேபேன. ௨௯ என் பைகவ ைடய

ஆபத்திேல நான் மகிழ்ந் , ெபால்லாப்

அவ க் நடந்தேபா மகிழ்ந்தி ந்ேதேனா?

௩0 அவன் உயி க் ச் சாபத்ைதக் ெகா க்க

வி ம்பி, வாயினால் பாவம் ெசய்ய நான்

இடங்ெகா க்கவில்ைல. ௩௧ அவ ைடய

இனத்தார்களில் தி ப்தியாகாதவைனக்

காண்பிப்பவன் யாெரன் என் டாரத்தின்

மனிதர் ெசால்லமாட்டார்கேளா? ௩௨

அந்நியர் தியிேல இர தங்கினதில்ைல;

வழ ப்ேபாக்க க் என் வாசல்கைளத்

திறந்ேதன். ௩௩ நான் ஆதாைமப்ேபால என்

தல்கைள , என் அக்கிரமத்ைத

என் ம யிேல ஒளித் ைவத்ேதேனா? ௩௪
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ம தியான என் மக்கள் ட்டத்திற் நான்

பயந்ததினாலாவ ,மக்கள்ெசய் ம்இகழ்ச்சி

என்ைனஅதிர்ச்சியைடயச் ெசய்ததினாலாவ ,

நான் ேபசாதி ந் , வாசற்ப ையவிட் ப்

றப்படாதி ந்ேதேனா? ௩௫ ஆ, என்

வழக்ைகக் ேகட்கிறவன் ஒ வன் இ ந்தால்

நலமாயி க் ம்; இேதா, சர்வவல்லவர்

எனக் பதில் அ ளிச்ெசய்ய ம், என்

எதிராளி தன் வழக்ைக எ திக்ெகா க்க ம்

எனக் வி ப்ப ண் . ௩௬ அைத நான்

என் ேதாளின்ேமல் ைவத் , எனக் க்

கி டமாக அணிந் ெகாள்ேவேன. ௩௭

அவ க் நான் என் நைடகைளத்

ெதாைக ெதாைகயாகக் காண்பித் , ஒ

பிர ைவப்ேபாலஅவனிடத்தில் ேபாேவன். ௩௮

எனக் விேராதமாக என் ெசாந்த ம

ப்பி கிற ம், அதின் வரப் கள் ட

அ கிற ம், ௩௯ ெகா க்காமல் நான்

அதின் பலைனச் சாப்பிட் , பயிரிட்டவர்களின்

ஆத் மாைவ உபத்திரவப்ப த்தின ம்

உண்டானால், ௪0 அதில் ேகா ைமக் ப்

பதிலாக ள் ம், வாற்ேகா ைமக் ப்

பதிலாகக் கைள ம் ைளக்கட் ம்” என்றான்.

ேயாபின் வார்த்ைதகள் ந்த .

௩௨

ேயா தன் பார்ைவக்

திமானாயி ந்ததினால், அவ க் அந்த

ன் மனித ம் பதில் ெசால் த்தார்கள்.

௨ அதினால் ராம ன் வம்சத்தானாகிய

சியனாகிய பரெகேய ன் மகன் எ க் க்
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ேகாபம் வந்த , ேயா , ேதவைனவிடத்

தன்ைனத்தான் திமானாக்கினதினால்,

அவன்ேம ம்அவ க் க் ேகாபம்வந்த . ௩

ெகா க்கத்தக்க ம ெமாழ ேயாபின் ன்

நண்பர்க க் ம் கிைடக்காதி ந் ம்,

அவர்கள் அவைனஆகாதவெனன்

ெசய்ததால், அவர்கள்ேம ம் அவ க் க்

ேகாபம்வந்த . ௪அவர்கள் தன்ைனவிடவய

திர்ந்தவர்களானதினால், எ ேயாபின்

வார்த்ைதகள் ம்வைர காத்தி ந்தான். ௫

அந்த ன் மனிதரின் வாயி ம் பதில்

பிறக்கவில்ைலெயன் எ கண்டேபா ,

அவ க் க் ேகாபம் வந்த . ௬ ஆதலால்

பரெகேய ன்மகன்எ என் ம் சியன்

ம ெமாழயாக: நான் இளவய ள்ளவன்,

ங்கேளா வயதானவர்கள்; ஆைகயால்

நான் பயந் , என் க த்ைத உங்க க்

ன்பாக ெவளிப்ப த்த பயந்தி ந்ேதன். ௭

திேயார் ேபசட் ம், வய ெசன்றவர்கள்

ஞானத்ைதஅறவிக்கட் ம் என்ற ந்ேதன். ௮

ஆனா ம் மனிதரில் ஒ ஆவி ண் ;

சர்வவல்லைம ள்ளேதவ ைடய வாசேம

அவர்கைள உணர் ள்ளவர்களாக் ம். ௯

ெபரிேயாெரல்லாம் ஞானிகளல்ல;

திேயாெரல்லாம் திைய

அற ந்தவர்க மல்ல. ௧0 ஆைகயால் நான்

ெசால்வைதக் ேக ங்கள்; நா ம்

என் க த்ைத ெவளிப்ப த் ேவன்

என்ேறன். ௧௧ இேதா, உங்கள் வசனங்கள்
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ம்வைரகாத்தி ந்ேதன்; ங்கள்ெசால்ல

ந்தைத ஆராய்ந் ேத ம்வைர, உங்கள்

நியாயங்க க் ச் ெசவிெகா த்ேதன். ௧௨நான்

உங்கள் ெசால்ைலக் கவனித்ேதன்;ஆனா ம்

இேதா, உங்களில் ேயா க் நியாயத்ைதத்

ெதரிவித் , அவ ைடயவசனங்க க் ஏற்ற

ம ெமாழ ெசால் கிறவனில்ைல. ௧௩

ஞானத்ைதக் கண் பி த்ேதாம் என் ங்கள்

ெசால்லாதப பா ங்கள்; மனிதனல்ல,

ேதவேனஅவைரெவற்ற ெகாள்ளேவண் ம்.

௧௪அவர் என்ைனப்பார்த் ப் ேபசினதில்ைல;

ங்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகளினால் நான்

அவ க் ம ெமாழ ெசால்வ ம ல்ைல.

௧௫ அவர்கள் கலங்கி பிற ம ெமாழ

ெசால்லாதி க்கிறார்கள்; அவர்க க் ப்

ேபச் நின் ேபான . ௧௬ அவர்கள்

ேபசமாட்டார்களா என் காத்தி ந்ேதன்;

ஆனா ம் அவர்கள் ம ெமாழ

ெகா க்காம ந்ததினால், ௧௭ நா ம்

ம ெமாழயாக எனக் த் ேதான்றயவைர

ெசால் ேவன்; நா ம் என் க த்ைத

ெவளிப்ப த் ேவன். ௧௮ வார்த்ைதகள்

எனக் ள் நிைறந்தி க்கிற ; என்

உள்ளத்தி ள்ள ஆவி என்ைன ெந க்கி

ஏ கிற . ௧௯ இேதா, என் உள்ளம்

அைடக்கப்பட் ந் , ேதால்ைபகைளேய

கிழ க் ம் ரசத்ைதப் ேபா க்கிற . ௨0

நான் ஆ தலைட ம்ப ேப ேவன்; என்

உத கைளத் திறந் ம ெமாழ ெசால் ேவன்.
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௨௧ நான் ஒ வ ைடய கத்ைதப்

பார்க்காம ம், ஒ மனித க் ம் ஆைச

வார்த்ைத ேபசாம ம் இ ப்ேபனாக. ௨௨நான்

ஆைச வார்த்ைத ேபச அறேயன்; ேபசினால்

என்ைனஉண்டாக்கினவர் க்கிரமாக என்ைன

எ த் க்ெகாள்வார்.

௩௩

“ேயாேப, என் நியாயங்கைளக் ேக ம்;

என் வார்த்ைதக க்ெகல்லாம் ெசவிெகா ம். ௨

இேதா, என்வாையஇப்ேபா திறந்ேதன்; என்

வாயி க்கிற என் நாவான ேப ம். ௩என்

வார்த்ைதகள்என்இ தயத்தின் உண்ைமக்

ஒத்தி க் ம்; நான்அற ந்தைத என் உத கள்

த்தமாக ேப ம். ௪ ேதவ ைடயஆவியானவர்

என்ைனஉண்டாக்கினார்; சர்வவல்லவ ைடய

வாசம் எனக் உயிர்ெகா த்த . ௫உம்மால்

ந்தால் எனக் ம ெமாழ ெகா ம்; ர்

ஆயத்தப்பட் எனக் ன்பாக நில் ம். ௬

இேதா, உம்ைமப்ேபால நா ம் ேதவனால்

உண்டானவன்; நா ம் மண்ணினால்

உ வாக்கப்பட்டவன். ௭இேதா, ர் எனக் ப்

பயப்பட் க் கலங்கத் ேதைவயில்ைல; என்ைக

உம்ேமல் பாரமாயி க்கா . ௮ நான் என்

காதாேல ேகட்க ர் ெசான்ன ம், நான்

ேகள்விப்பட்ட உம் ைடய வார்த்ைதகளின்

சத்த ம் என்னெவன்றால்: ௯ நான் தல்

இல்லாத த்த ள்ளவன், நான் ற்றமற்றவன்,

என்னில் பாவம ல்ைல. ௧0 இேதா, என்னில்

அவர் ற்றம் கண் பி க்கப்பார்க்கிறார்,

என்ைனத் தமக் எதிரியாக
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நிைனத் க்ெகாள் கிறார். ௧௧ அவர் என்

கால்கைளத் ெதா வத்திேல அைடத் , என்

நைடகைளெயல்லாம் காவல் ைவக்கிறார்

என் ெசான் ர். ௧௨இதிேல ர் தி ள்ளவர்

அல்லெவன் உமக் ம ெமாழயாகச்

ெசால் கிேறன்; மனிதைனவிட ேதவன்

ெபரியவராயி க்கிறார். ௧௩அவர் தம் ைடய

ெசயல்கள் எல்லாவற்ைற ம் ற த் க் பதில்

ெசால்லவில்ைலெயன் ர் அவ டன் ஏன்

வழக்கா கி ர்? ௧௪ ேதவன் ஒ ைற

ெசால் யி க்கிற காரியத்ைத இரண்டாம்

ைற பார்த் மாற் கிறவரல்லேவ.

௧௫ ஆழ்ந்த க்கம் மனிதர்ேமல்

இறங்கி, அவர்கள் ப க்ைகயின்ேமல்

ப த்தி க் ம்ேபா , ௧௬அவர் இர ேநரத் த்

தரிசனமான ெசாப்பனத்திேல மனித ைடய

கா க க் த் தாம் ெசய் ம் காரியத்ைத

ெவளிப்ப த்தி, அைத அவர்க க் வ ம்

தண்டைனயினாேலபய த்தி, ௧௭மனிதன்

தன் ைடய ெசயைலவிட் ங்க ம்,

மனித ைடய ெப ைமஅடங்க ம் ெசய்கிறார்.

௧௮இவ்விதமாகஅவ ைடயஆத் மாைவப்

ப ழ க் ம், அவன் உயிைரப் பட்டய

ெவட் க் ம் தப் விக்கிறார். ௧௯அவன்தன்

ப க்ைகயிேலவாைதயினா ம், தன் எல்லா

எ ம் களி ம் க ைமயான வியாதியினா ம்

தண் க்கப்ப கிறான். ௨0 அவன் உயிர்

அப்பத்ைத ம், அவ ைடய ஆத் மா

சிகரமான ஆகாரத்ைத ம் ெவ க் ம்.
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௨௧ அவ ைடய உடல் காணப்படாமல்

அழ ந் , டப்பட் ந்த அவ ைடய

எ ம் கள் ெவளிப்ப கிற . ௨௨அவ ைடய

ஆத் மா பாதாளத்திற் ம், அவ ைடய உயிர்

மரணத்திற் ம் ெந ங் கிற . ௨௩ஆயிரத்தில்

ஒ வராகிய பரிந் ேப கிற ேதவ தனானவர்

மனித க் த் தம் ைடய நிதானத்ைத

அறவிப்பதற் , அவ க் சாதகமாக

இ ந்தாெரன்றால், ௨௪ அவர் அவ க்

இரங்கி, அவன் ப ழயில் இறங்காமல் இ க்க:

ர் அவைனக் காப்பாற் ம்; ட் ம் ெபா ைள

நான் கண் பி த்ேதன் என்பார். ௨௫

அப்ெபா அவ ைடயஉடல்வா பத்தில்

இ ந்தைதவிட ஆேராக்கியமைட ம்; தன்

இளவய நாட்க க் த் தி ம் வான். ௨௬

அவன் ேதவைன ேநாக்கி விண்ணப்பம்

ெசய் ம்ேபா , அவன் அவ ைடய

ச கத்ைதக் ெகம் ரத் டன் பார்க் ம்ப அவர்

அவன்ேமல் பிரியமாகி, அந்த மனித க்

அவ ைடய தியின் பலைனக் ெகா ப்பார்.

௨௭அவன்மனிதைர ேநாக்கிப் பார்த் : நான்

பாவம் ெசய் ெசம்ைமயானைதப் ரட் ேனன்,

அ எனக் ப் பலன்ெகா க்கவில்ைல. ௨௮

என் ஆத் மா ப ழயில் இறங்காமல்

இ க்க, அவர் அைத காப்பாற் வார்

ஆைகயால் என்உயிர் ெவளிச்சத்ைதக் கா ம்

என் ெசால் வான். ௨௯ இேதா, ேதவன்

மனித ைடய ஆத் மாைவப் ப ழ க்

விலக் கிறதற் ம், அவைனஉயி ள்ேளாரின்
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ெவளிச்சத்தினாேல பிரகாசிப்பதற் ம், ௩0அவர்

இைவகைளெயல்லாம் அவனிடத்தில்

பல ைற நடப்பிக்கிறார். ௩௧ ேயாேப, ர்

கவனித் என் ெசால்ைலக் ேக ம்; நான்

ேபசப்ேபாகிேறன், ர் ம னமாயி ம்.

௩௨ ெசால்லேவண் ய நியாயங்கள்

இ ந்தெதன்றால், எனக் ப் பதில் ெகா ம்; ர்

ேப ம், உம்ைம திமானாக நி பிக்க

எனக் ஆைச ண் . ௩௩ ஒன் ம்

இல்லாதி ந்தெதன்றால் ர் என்ெசால்ைலக்

ேக ம், ம னமாயி ம், நான் உமக்

ஞானத்ைதப் ேபாதிப்ேபன்” என்றான்.

௩௪

பின் ம் எ ம ெமாழயாக:

௨ “ஞானிகேள, என் வார்த்ைதகைளக்

ேக ங்கள்; அறவாளிகேள, எனக் ச்

ெசவிெகா ங்கள். ௩ வாயான

ஆகாரத்ைத சிபார்க்கிற ேபால,

காதான வார்த்ைதகைளச்

ேசாதித் ப்பார்க் ம். ௪ நமக்காக

நியாயமானைதத் ெதரிந் ெகாள்ேவாமாக;

நன்ைம இன்னெதன் நமக் ள்ேள

அற ந் ெகாள்ேவாமாக. ௫ ேயா : நான்

திமான்; ேதவன் என் நியாயத்ைதத்

தள்ளிவிட்டார் என் ம், ௬ நியாயம்

என்னிடத்தில் இ ந் ம் நான் ெபாய்யெனன்

எண்ணப்ப கிேறன்; தல் இல்லாதி ந் ம்,

அம்பினால் எனக் இ ந்த காயம்

ஆறாததாயி க்கிறெதன் ம் ெசான்னாேர.

௭ ேயாைபப் ேபாலேவ, ேக ெசய்வைத
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தண் ைரப்ேபால் த் , ௮

அக்கிரமக்கார டன் ேசர்ந் ெகாண் ,

ன்மார்க்க டன் ற் கிறவன் யார்? ௯

எப்ப ெயன்றால், ேதவன்ேமல் அன்

ைவக்கிற மனித க் ப் பயன் அல்ல

என்றாேர. ௧0 ஆைகயால் த்திமான்கேள,

எனக் ச் ெசவிெகா ங்கள்;அ தி ேதவ க் ம்,

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவ க் ம்

ரமாயி க்கிற . ௧௧ மனித ைடய

ெசயல்க க் ஏற்ப அவ க் ச் சரிக்கட் ,

அவனவன் நடக்ைகக க் ஏற்ப

அவனவ க் ப் பலனளிக்கிறார். ௧௨ ேதவன்

அநியாயம் ெசய்யாம ம், சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவன் திையப் ரட்டாம ம் இ க்கிற

உண்ைமேய. ௧௩ மயின்ேமல் மனித க்

அதிகாரம் ெகா த்தவர் யார்? உலகம்

வைத ம் ஒ ங் ப த்தினவர் யார்? ௧௪

அவர் தம் ைடய இ தயத்ைத அவ க்

விேராதமாகத் தி ப்பினாெரன்றால்,

அவ ைடய ஆவிைய ம் அவ ைடய

வாசத்ைத ம் தம்மடத்தில்

இ த் க்ெகாள்வார். ௧௫ அப்ப ேய

உயிரினங்கள் அைனத் ம் இறந் ேபா ம்,

மனிதன் மண் க் த் தி ம் வான். ௧௬

உமக் உணர்வி ந்தால் இைதக் ேக ம், என்

வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேக ம். ௧௭

திையப் பைகக்கிற ஒ வன்ஆள ேமா?

மகா திபரைரக் ற்றப்ப த் ேரா? ௧௮ஒ

ராஜாைவப் பார்த் , ெபால்லாதவன்



ேயா 2169

என் ம், அதிபதிகைளப் பார்த் ,

ங்கள் அக்கிரமக்காரர் என் ம் ெசால்ல

ேமா? ௧௯இப்ப யி க்க, பிர க்களின்

கத்ைதப்பார்க்காம ம், ஏைழையவிட

ெசல்வந்தைன அதிகமாக நிைனக்காம ம்

இ க்கிறவைர ேநாக்கி இப்ப ச் ெசால்லலாமா?

இவர்கள் எல்ேலா ம் அவர் கரங்களின்

ெசயல்கேள. ௨0 இப்ப ப்பட்டவர்கள்

உடேன இறப்பார்கள்; மக்கள் ந இரவில்

கலங்கி இறந் ேபாவார்கள்; பார்க்காத

ைகயினால் பலவந்தர் அழ ந் ேபாவார்கள்.

௨௧ அவ ைடய கண்கள் மனித ைடய

வழகைள ேநாக்கியி க்கிற ; அவர்க ைடய

நைடகைளெயல்லாம்அவர்பார்க்கிறார். ௨௨

அக்கிரமக்காரர் ஒளிந் ெகாள்ளக் ய

இ ம ல்ைல, மரணஇ ம ல்ைல. ௨௩

மனிதன் ேதவ டன்வழக்கா வதற் அவர்

அவன்ேமல் அதிகமானெதான்ைற ம்

மத்தமாட்டார். ௨௪ ஆராய்ந்

யாதவிதத்தில், நியாயமாக அவர்

வல்லைம ள்ளவர்கைள ெநா க்கி,

ேவ மனிதைர அவர்கள் இடத்திேல

நி த் கிறார். ௨௫அவர்களின் ெசயல்கைள

அவர் அற ந்தவர் என்பதினால், அவர்கள்

ந ங்கிப்ேபா ம் அள க் இர ேநரத்தில்

அவர்கைள அழ த் ப்ேபா கிறார். ௨௬

அவர்கள் அவைரவிட் ப் பின்வாங்கி

அவ ைடய எல்லா வழகைள ம்

உணர்ந் ெகாள்ளாமல் ேபானதினா ம், ௨௭
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எளியவர்களின் ேவண் தல் அவரிடத்தில்

ேசரைவத்ததினா ம், சி ைமயானவ ைடய

ேவண் தைல ேகட்கிறஅவர், ௨௮எல்ேலா ம்

பார்க் ம்ப அவர்கைளத் ன்மார்க்கெரன்

அ க்கிறார். ௨௯ மாயக்காரன் ஆ ைக

ெசய்யாம ம், மக்கள் சிக்கிக்ெகாள்ளாம ம்,

௩0ஒ மக்க க்காவ ஒ மனித க்காவ ,

அவர் சமாதானத்ைத அ ளினால் யார்

கலங்கைவப்பான்? அவர் தம கத்ைத

மைறத்தால் அவைரப் பார்ப்பவன் யார்? ௩௧

நான் தண் க்கப்பட்ேடன்; நான் இனிப் பாவம்

ெசய்யமாட்ேடன். ௩௨ நான் பார்க்காத

காரியத்ைத ர் எனக் ப் ேபாதி ம், நான்

அநியாயம் ெசய்ேதெனன்றால், நான் இனி

அப்ப ச் ெசய்வதில்ைல என் ேதவைன

ேநாக்கிச் ெசால்ல ேம. ௩௩ ர் அப்ப ச்

ெசய்யமாட்ேடன் என்கிறதினால், உம் டன்

இ க்கிறவர்களில் ஒ வைன உமக் ப்

பதிலாக அைதச் ெசய்யச்ெசால் ேரா? நான்

அல்ல, ேர ெதரிந் ெகாள்ளேவண் ம்;

அல்லெவன்றால், ர் அற ந்தி க்கிறைதச்

ெசால் ம். ௩௪ ேயா அறவில்லாமல் ேபசினார்;

அவர் வார்த்ைதகள் ஞான ள்ளைவகள்

அல்லெவன் , ௩௫ த்தி ள்ள மனிதர் என்

சார்பாகப் ேப வார்கள்; ஞான ள்ள

மனித ம் எனக் ச் ெசவிெகா ப்பான். ௩௬

அக்கிரமக்காரர் ெசான்ன ம ெமாழகளினால்

ேயா ற் ம் ய ேசாதிக்கப்படேவண் யேத

என் ஆைச. ௩௭ தம் ைடய பாவத் டன்
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தைலச் ேசர்த்தார்;அவர் எங்க க் ள்ேள

ைகெகாட் , ேதவ க் விேராதமாகத்

தம் ைடய வார்த்ைதகைள அதிகமாகப்

ேபசினார்” என்றான்.

௩௫

பின் ம் எ ம ெமாழயாக:

௨ “என் தி ேதவ ைடய திையவிட

உயர்ந்தெதன் ர் ெசான்ன நியாயம்

என் நிைனக்கி ேரா? ௩ நான் பாவியாக

இல்லாததினால் எனக் நன்ைமஎன்ன? பலன்

என்ன? என் ெசான் ர். ௪உமக் ம் உம் டன்

இ க்கிற உம் ைடய நண்ப க் ம் நான்

பதில் ெசால் கிேறன். ௫ ர் வானத்ைத

அண்ணாந் பார்த் , உம்ைமவிட

உயரமாயி க்கிற ஆகாயமண்டலங்கைளக்

கண்ேணாக் ம். ௬ ர் பாவம் ெசய்தால்

அதினாேல அவ க் என்ன நஷ்டம்?

உம் ைடய தல்கள் அதிகமானா ம்,

அதினாேலஅவ க் என்ன பாதிப் ? ௭ ர்

திமானாயி ந்தால், அதினாேல அவ க்

என்னகிைடக் ம்?அல்ல அவர் உம் ைடய

ைகயில் என்ன லாபத்ைதப் ெப வார்? ௮

உம் ைடய பாவத்தினால் உம்ைமப்ேபான்ற

மனித க் நஷ்ட ம், உம் ைடய தியினால்

ம மக்க க் லாப ம் உண்டா ம். ௯

அேநகரால் பலவந்தமாகஒ க்கப்பட்டவர்கள்

ைறயிட் , வல்லவர்க ைடய

யத்தினிம த்தம்அல கிறார்கள். ௧0 மயின்

ம கங்கைளவிடஎங்கைளப் த்திமான்க ம்,

ஆகாயத் ப் பறைவகைளவிட எங்கைள
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ஞானவான்க மாக்கி, ௧௧ என்ைன

உண்டாக்கினவ ம், இரவி ம் பாடல்பாட

அ ள்ெசய்கிறவ மாகிய என்ைன

உ வாக்கின கர்த்தராகிய ேதவன் எங்ேக

என் ேகட்பவன் ஒ வ ம ல்ைல. ௧௨

அங்ேக அவர்கள் ெபால்லாதவர்களின்

ெப ைமயினாேல ப்பி கிறார்கள்; அவேரா

தி ம்ப பதில் ெகா க்கிறதில்ைல. ௧௩ ேதவன்

ண்வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்டார்,

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன் அைதக்

கவனிக்கமாட்டார். ௧௪அவ ைடயதரிசனம்

உமக் க் கிைடக்கிறதில்ைல என் ர்

ெசால் கி ேர; ஆனா ம் நியாயத் ர்ப்

அவரிடத்தில் இ க்கிற ; ஆைகயால்

அவ க் க் காத் க்ெகாண் ம். ௧௫

இப்ேபா அவ ைடய ேகாபமான

நியாயத்ைத ற்ற ம் விசாரிக்கா ; அவர்

இன் ம் ஒன்ைற ம் ைறயில்லாத ைறயில்

தண் க்கவில்ைல. ௧௬ ஆைகயால் ேயா

ணாய்த் தம் ைடய வாையத் திறந் ,

அறவில்லாத வார்த்ைதகைள அதிகமாகப்

ேப கிறார்” என்றான்.

௩௬

பின் ம் எ : ௨ “நான்

ேபசி ம்வைர சற்ேறெபா ம்; இன் ம்

ேதவனின் சார்பாக நான் ெசால்லேவண் ய

நியாயங்கைள உமக் ச் ெசால் க்

காண்பிப்ேபன். ௩ நான் ரத்தி ந்

என் ஞானத்ைதக் ெகாண் வந் ,

என்ைன உண்டாக்கினவ ைடய திைய
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விளங்கச்ெசய்ேவன். ௪ ெமய்யாகேவ

என் வார்த்ைதகள் ெபாய்யில்லாமல்

இ க் ம்; உம் டன் ேப கிறவன்

அறவில் ேதறனவன். ௫ இேதா, ேதவன்

மகத் வ ள்ளவர், அவர் ஒ வைர ம்

தள்ளிவிடமாட்டார்; மன உ க்கத்தி ம்

அவர் மகத் வ ள்ளவர். ௬ அவர்

ன்மார்க்கைரப் பிைழக்கவிடாதி க்கிறார்;

சி ைமயானவர்களின் நியாயத்ைத

விசாரிக்கிறார். ௭அவர் தம் ைடய கண்கைள

திமான்கைளவிட் விலக்காமல்,

அவர்கைள ராஜாக்க டன் சிங்காசனத்தில்

ஏற ம், உயர்ந்த இடத்தில் என்ைறக் ம்

அமர்ந்தி க்க ம் ெசய்கிறார். ௮ அவர்கள்

விலங் கள் ேபாடப்பட் , உபத்திரவத்தின்

கயி களால் கட்டப்பட் ந்தா ம், ௯

அவர், அவர்க ைடய ெசயல்கைள ம்,

அதிகமானஅவர்க ைடய தல்கைள ம்

அவர்க க் த் ெதரியப்ப த்தி, ௧0

அக்கிரமத்ைதவிட் த் தி ம் ம்ப அவர்கள்

கா ேகட்க க ந் ெகாள் கிறார். ௧௧

அவர்கள் அடங்கி அவைர ஆராதித்தால்,

தங்கள் நாட்கைள நன்ைமயாக ம், தங்கள்

வ டங்கைளச் ெசழ ப்பான வாழ்வாக ம்

ேபாக் வார்கள். ௧௨ அடங்கவில்ைல

என்றால் பட்டயத்திற் இைரயாகி, ஞானம்

அைடயாமல் இறந் ேபாவார்கள். ௧௩

மாய ள்ள இ தயத்தார் ேகாபத்ைதக்

வித் க்ெகாள் கிறார்கள்; அவர்கைள
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அவர் கட் ைவக் ம்ேபா ம் ேதவைனக்

ெகஞ்சிக் ப்பி வதில்ைல. ௧௪ அவர்கள்

இளவயதிேல இறந் ேபாவார்கள்;

இழவானவர்க க் ள்ேள அவர்கள்

இறப்பார்கள். ௧௫ சி ைமப்பட்டவர்கைள

அவர் சி ைமக் விலக்கி, அவர்கள்

ஒ க்கப்பட் க் ம்ேபா அவர்கள்

ெசவிையத் திறக்கிறார். ௧௬அப்ப ேயஅவர்

உம்ைம ம் ெந க்கத்தி ந் விலக்கி,

இ க்கம ல்லாத விசாலத்திேல ைவப்பார்;

உம் ைடய உண ப்பந்தி ெகா ைமயான

பதார்த்தங்களால் நிைறந்தி க் ம். ௧௭

ஆகாதவன்ேமல் வ ம் நியாயத் ர்ப்

நிைறேவற்றப் பார்ப் ர்; நியாய ம் தி ம்

உம்ைம ஆதரிக் ம். ௧௮ க ங்ேகாபம்

உண்டாயி க்கிறதினால் அவர் உம்ைம

ஒ அ யினால் அழ த் விடாம க்க

எச்சரிக்ைகயாயி ம்; அப்ெபா ட் ம்

ெபா ைள அதிகமாகக் ெகா த்தா ம்

அதற் ர் தப்பமாட் ர். ௧௯ உம் ைடய

ெசல்வத்ைதஅவர் மதிப்பாேரா? உம் ைடய

ெபான்ைன ம், ரண பராக்கிரமத்ைத ம்

அவர் மதிக்கமாட்டாேர. ௨0 மக்கள் தங்கள்

இடத்ைதவிட் அழ ந் ேபாகச்ெசய்கிற

இரைவ வி ம்பாதி ம். ௨௧ பாவத்ைதத்

தி ம்ப ம்ெசய்யாமல்எச்சரிக்ைகயாயி ம்;

உபத்திரவத்ைதவிட அக்கிரமத்ைதத்

ெதரிந் ெகாண் ேர. ௨௨ இேதா, ேதவன்

தம் ைடயவல்லைமயில் உயர்ந்தி க்கிறார்;
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அவைரப் ேபால் ேபாதிக்கிறவர் யார்?

௨௩ அவ ைடய வழயின் நியாயத்ைத

விசாரிக்கத்த ந்தவன் யார்? ர் அநியாயம்

ெசய் ர் என் ெசால்லத்தக்கவன்

யார்? ௨௪ மனிதர் ேநாக்கிப்பார்க்கிற

அவ ைடயெசயல்கைள ர் மகிைமப்ப த்த

நிைன ம். ௨௫ எல்லா மனித ம் அைதக்

காண்கிறார்கேள; ரத்தி ந் அ

மனித க் ெவளிப்ப கிற . ௨௬ இேதா,

ேதவன் மகத் வ ள்ளவர்; நாம் அவைர

அறய யா ;அவ ைடயவ டங்களின்

ெதாைக எண்ண யாத . ௨௭ அவர்

ர்த் ளிகைள அ ைவப்ேபால

ஏறைவக்கிறார்; அைவகள் ேமகத்தி ந்

மைழயாக ெபாழகிற . ௨௮அைத ேமகங்கள்

ெபய் , மனிதர்கள் ேமல் அதிகமாகப்

ெபாழகிற . ௨௯ ேமகங்கள் பர கிறைத ம்,

அவ ைடய டாரத்தி ந் எ ம் ம்

றல்கைள ம்அறய ேமா? ௩0இேதா,

அதின்ேமல் தம் ைடய மன்ன ன் ஒளிைய

பரப் கிறார்; ச த்திரத்ைத இ ளால்

கிறார். ௩௧ அைவகளால் மக்கைள

தண் க்கிறவ ம், ஆகாரம்ெகா த்

காப்பாற் கிறவ மாயி க்கிறார். ௩௨

அவர் ம ன்ன ன் ஒளிையத் தம

ைகக் ள்ேள ,அ எைவகைளெயல்லாம்

அ க்கேவண் ெமன் கட்டைளயி கிறார்.

௩௩அதினால், அவர் ெசய்ய நிைனக்கிறைத ம்,
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யல் எ ம்பப்ேபாகிறைத ம், ஆ மா கள்

ெதரியப்ப த் ம்.

௩௭

“இதினால் என் இ தயம் தத்தளித் ,

தன்னிடத்ைதவிட் த் ெதற க்கிற . ௨

ேதவ ைடய சத்தத்தினால் உண்டாகிற

அதிர்ச்சிைய ம், அவர் வாயி ந்

றப்ப கிற ழக்கத்ைத ம் கவனமாகக்

ேக ங்கள். ௩அவர் வானத்தின் ெழங் ம்

அந்தத் ெதானிைய ம், மயின்

கைடயாந்தரங்கள்ேமல் அதின் ம ன்னைல ம்

ெசல்லவி கிறார். ௪ அதற் ப்பின் அவர்

சத்தமாக ழங்கி, தம் ைடய மகத் வத்தின்

சத்தத்ைதக் றச்ெசய்கிறார்; அவ ைடய

சத்தம் ேகட்கப்ப ம்ேபா அைதத்

தவிர்க்க யா . ௫ ேதவன் தம் ைடய

சத்தத்ைத ஆச்சரியவிதமாகக் றச்

ெசய்கிறார்; நாம் விளங்க யாத

ெபரிய காரியங்கைள அவர் ெசய்கிறார்.

௬ அவர் உைறந்த மைழைய ம்,

கல்மைழைய ம், தம் ைடயவல்லைமயின்

ெப மைழைய ம் பார்த் : மயின்ேமல்

ெபய் ங்கள் என் கட்டைளயி கிறார். ௭

தாம் உண்டாக்கின எல்லா மனித ம்

தம்ைம அறயேவண் ெமன் , அவர்

எல்லா மனித ைடய ைககைள ம்

டக்கிப்ேபா கிறார். ௮ அப்ெபா

காட் ம கங்கள் தங்கள் ைககளில் ந் ,

தங்கள் ெகபிகளில் தங் ம். ௯ெதற்ேகயி ந்

றாவளி ம், வடகாற்றனால் ளி ம் வ ம்.
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௧0 தம் ைடய வாசத்தினால் ேதவன்

ளிைரக் ெகா க்கிறார்; அப்ெபா

தண் ரின் ேமற்பரப் உைறந் ேபா ம். ௧௧

அவர் ர்த் ளிகைள ேமகத்தில் ஏற்ற ,

ம ன்ன னால் ேமகத்ைதச் சிதறைவக்கிறார்.

௧௨அவர் அைவக க் க் கட்டைளயி கிற

யாைவ ம், அைவகள் ச்சக்கரத்தில்

நடப்பிக் ம்ப , அவர் அைவகைளத்

தம் ைடயஞானஆேலாசைனகளின்ப ேய

ற்ற த் திரியைவக்கிறார். ௧௩ ஒன்ற ல்

தண்டைனயாக ம், ஒன்ற ல் தம் ைடய

ம க் உபேயாகமாக ம், ஒன்ற ல்

கி ைபயாக ம்,அைவகைளவரச்ெசய்கிறார்.

௧௪ ேயாேப, இதற் ச் ெசவிெகா ம்;

தரித் நின் ேதவ ைடய ஆச்சரியமான

கிரிையகைளத் தியானித் ப்பா ம். ௧௫

ேதவன்அைவகைளத் திட்டம ட் , தம் ைடய

ேமகத்தின் ம ன்னைல மன்னச்ெசய் ம்

விதத்ைத அற ேரா? ௧௬ ேமகங்கள்

ெதாங் ம்ப ைவக் ம் எைடைய ம்,

ரண ஞான ள்ளவரின் அற் தமான

ெசய்ைககைள ம், ௧௭ ெதன்ற னால்

அவர் மைய அைமக் ம்ேபா ,

உம் ைடய ஆைடகள் ெவப்பமாயி க் ம்

ைறைய ம் அற ேரா? ௧௮ ெசய்யப்பட்ட

கண்ணா ையப்ேபால் ெகட் யான

ஆகாயமண்டலங்கைள ர் அவ டன்

இ ந் விரித் ேரா? ௧௯ அவ க் நாம்

ெசால்லக் யைத எங்க க் ப் ேபாதி ம்;
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இ ளின் காரணமாக ைறதவற ப்

ேப கிேறாம். ௨0நான் ேபசத் ணிந்ேதன் என்

யாராவ ஒ வன் அவ க் ன்பாகச்

ெசால்ல ேமா? ஒ வன் ேபசத் ணிந்தால்

அவன் அழ க்கப்பட் ப்ேபாவாேன.

௨௧ இப்ேபா ம் காற் சி ஆகாய

மண்டலங்களி ள்ள மப் ங்கச்

ெசய்தி க்கிற சமயத்தில் வடக்ேகயி ந்

ெபான்மயமான கதிர்கள் வ கிறேபா ,

௨௨ ஆகாயமண்டலத்திேல பிரகாசிக்கிற

ரியைன தலாய் ஒ வ ம் ேநாக்கிப்

பார்க்க யாேத; ேதவனிடத்திேலா

பயங்கரமான மகத் வ ண் . ௨௩

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவைன நாம்

கண் பி க்க யா ; அவர் வல்லைமயி ம்

நியாயத்தி ம் ெப த்தவர்; அவர் மகா திபரர்;

அவர் ஒ க்கமாட்டார். ௨௪ஆைகயால் மனிதர்

அவ க் ப் பயப்படேவண் ம்; தங்கள் மனதில்

ஞானிகளாயி க்கிற எவர்கைள ம் அவர்

மதிக்கமாட்டார்” என்றான்.

௩௮

அப்ெபா ெயேகாவா:

ெப ங்காற்ற ந் ேயா க்

ம ெமாழயாக: ௨ “அறவில்லாத

வார்த்ைதகளினால் ஆேலாசைனைய

இ ளாக் கிற இவன் யார்? ௩

இப்ேபா ம் மனிதைனப்ேபால்

ஆைடையக்கட் க்ெகாள்; நான் உன்ைனக்

ேகட்ேபன்; எனக் ப் பதில் ெசால் ௪ நான்

மைய அஸ்திபாரப்ப த் கிறேபா
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எங்ேகயி ந்தாய்? அறவாளியானால்

அைதச் ெசால். ௫அதற் அள ற த்தவர்

யார்? அதின்ேமல் ல்ேபாட்டவர் யார்?

இைத அற ந்தி ந்தால் ெசால். ௬ அதின்

ஆதாரங்கள் எதின்ேமல் ேபாடப்பட்ட ?

அதின் ைலக்கல்ைல ைவத்தவர்

யார்? ௭ அப்ெபா வி யற்காலத்

நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாகப்பா , ேதவமகன்கள்

எல்ேலா ம் ெகம் ரித்தார்கேள. ௮

கர்ப்பத்தி ந் பிறக்கிற ேபால் கடல்

ரண் வந்தேபா , அைதக் கத களால்

அைடத்தவர் யார்? ௯ ேமகத்ைத அதற்

ஆைடயாக ம், இ ைள அதற் ப்

டைவயாக ம் நான் உ த்தினேபா ம்,

௧0 நான் அதற் எல்ைலையக் ற த் ,

அதற் த்தாழ்ப்பாள்கைள ம்கத கைள ம்

ேபாட் : ௧௧இ வைர வா, ற வராேத; உன்

அைலகளின் ெப ைமஇங்ேகஅடங் வதாக

என் நான் ெசால் கிறேபா ம்

எங்ேகயி ந்தாய்? ௧௨ யவர்கள் மயி ந்

அகற்ற ப்ேபா வதற்காக, அதின் கைடசி

எல்ைலகைளப் பி க்க, ௧௩உன்வாழ்நாளிேல

எப்ேபாதாவ அதிகாைலக் க் கட்டைள

ெகா த் , ரிய உதயத்திற் அதின்

இடத்ைதக் காண்பித்த ண்ேடா? ௧௪ ம

த்திைரயிடப்பட்ட களிமண்ேபால ேவேற

ேதாற்றம்ெகாள் ம்; அைனத் ம் ஆைட

அணிந்தி க்கிற ேபாலக் காணப்ப ம். ௧௫

ன்மார்க்கரின் ஒளி அவர்கைளவிட்
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எ ப ம்; ேமட் ைமயானைக ற க்கப்ப ம்.

௧௬ ச த்திரத்தின் அ த்தளங்கள்வைர

ந் , ஆழத்தின் அ யில்

உலாவின ண்ேடா? ௧௭ மரணவாசல்கள்

உனக் த் திறந்த ண்ேடா? மரண இ ளின்

வாசல்கைள பார்த்த ண்ேடா? ௧௮

மயின் விசாலங்கைள ஆராய்ந்

அற ந்த ண்ேடா? இைவகைளெயல்லாம்

அற ந்தி ந்தால் ெசால். ௧௯ ெவளிச்சம்

வாசமாயி க் ம் இடத்திற் வழெயங்ேக?

இ ள் ெகாண் க் ம் இடெமங்ேக? ௨0

அதின் எல்ைல இன்னெதன் உனக் த்

ெதரி ேமா? அதின் ட் ற் ப்ேபாகிற

பாைதையஅற ந்தி க்கிறாேயா? ௨௧ அைத

அற ம்ப அப்ேபா பிறந்தி ந்தாேயா? உன்

நாட்களின் எண்ணிக்ைகஅவ்வள ெபரிேதா?

௨௨ உைறந்த மைழயின் கிடங் க க் ள்

ைழந்தாேயா? கல்மைழயி க்கிற

கிடங் கைளப் பார்த்தாேயா? ௨௩

ஆபத் வ ம் காலத்தி ம், கலக ம் ேபா ம்

வ ம் காலத்தி ம், பயன்ப த்த நான்

அைவகைளைவத் ைவத்தி க்கிேறன். ௨௪

ெவளிச்சம் பரப் கிறதற் ம், ழ்காற்

மயின்ேமல் வதற்கானவழ எங்ேக? ௨௫

பா ம் ெவட்டெவளி மான தைரையத்

தி ப்தியாக்கி, இளம்ெச களின் ைளகைள

ைளக்கைவப்பதற் , ௨௬ மெயங் ம்

மனிதர் யில்லாத இடத்தி ம்,

மனிதநடமாட்டம ல்லாத வனாந்திரத்தி ம்
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மைழையப் ெபாழயச்ெசய் , ௨௭

ெவள்ளத்திற் ர்க்கால்கைள ம்,

இ ழக்கங்க டன் வ ம் ம ன்ன க்

வழகைள ம் ப த்தவர் யார்? ௨௮மைழக்

ஒ தகப்ப ண்ேடா? பனித் ளிகைளப்

பிறப்பித்தவர் யார்? ௨௯ உைறந்த

தண் ர் யா ைடய வயிற்ற ந்

றப்ப கிற ? ஆகாயத்தின் உைறந்த

பனிையப் ெபற்றவர் யார்? ௩0 தண் ர்

பனிக்கட் யாகி மைறந் , ஆழத்தின்

கம் ெகட் யாக உைறந்தி க்கிறேத.

௩௧ அ ன் நட்சத்திரத்தின் அழகின்

ஒற் ைமைய இைணக்க ேமா?அல்ல

விண் ன் ைவ கைலப்பாேயா? ௩௨

நட்சத்திரங்கைள அதினதின் காலத்திேல

வரைவப்பாேயா? வமண்டலத்தின்

நட்சத்திரத்ைத ம் அைதச் ேசர்ந்த

நட்சத்திரங்கைள ம் வழநடத் வாேயா? ௩௩

வானத்தின் அைமப்ைப அறவாேயா?

அ மைய ஆ ம் ஆ ைகைய

திட்டம வாேயா? ௩௪ ஏராளமான தண் ர்

உன்ேமல் ெபாழயேவண் ம் என் உன்

சத்தத்ைத ேமகங்கள்வைர உயர்த் வாேயா?

௩௫ மன்னல்கைளவரவைழத் ,அைவகள்

றப்பட் வந் : இேதா, இங்ேகயி க்கிேறாம்

என் உனக் ச் ெசால்ல ைவப்பாேயா?

௩௬ மைறவான இடத்தில் ஞானத்ைத

ைவத்தவர் யார்? உள்ளத்தில் த்திையக்

ெகா த்தவர் யார்? ௩௭ ஞானத்தினாேல
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ேமகங்கைள எண் பவர் யார்? ௩௮

சியான பரவலாக ம், மண்கட் கள்

ஒன்ேறாெடான் ஒட் க்ெகாள்ள ம்,

வானத்தின் ேமகங்களி ள்ள தண் ைரப்

ெபாழயச்ெசய்கிறவர் யார்? ௩௯ சிங்கத்திற்

இைரைய ேவட்ைடயா , ௪0 சிங்கக் ட் கள்

தாங்கள் தங் ம் இடங்களிேலகிடந் ைகயில்

ப ங்கியி க்கிறேபா , அைவகளின்

ஆைசையத் தி ப்தியாக் வாேயா? ௪௧

காக்ைகக் ஞ் கள் ேதவைன ேநாக்கிக்

ப்பிட் , ஆகாரம ல்லாமல் பறந்

அைலகிறேபா , அைவக க் இைரையச்

ேசகரித் க் ெகா க்கிறவர் யார்?

௩௯

“வைரயா கள் பிறக் ம்

காலத்ைத அறவாேயா? மான்கள்

ட் ேபா கிறைதக் கவனித்தாேயா? ௨

அைவகள் சிைனப்பட் ந் வ கிற

மாதங்கைள எண்ணி,அைவகள்பிறக் ம்

காலத்ைத அறவாேயா? ௩ அைவகள்

ேவதைன டன் னிந் தங்கள் ட் கைளப்

ெபற் , தங்கள் ேவதைனகைள க்கிவி ம். ௪

அைவகளின் ட் கள் பலத் , வனத்திேல

வளர்ந் , அைவகளிடத்தில் தி ம்ப வராமல்

ேபாய்வி ம். ௫ காட் க்க ைதையத் தன்

வி ப்பத்திற் ற்ற த்திரியைவத்தவர் யார்?

அந்தக் காட் க்க ைதயின் கட் கைள

அவிழ்த்தவர் யார்? ௬ அதற் நான்

வனாந்திரத்ைத டாக ம், உவர்நிலத்ைத

தங் ம் இடமாக ம் ெகா த்ேதன்.
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௭ அ பட்டணத்தின் இைரச்சைல

அலட்சியம்ெசய் , ஓட் கிறவ ைடய

சத்தத்ைத மதிக்கிறதில்ைல. ௮ அ

மைலகளிேல தன் ேமய்ச்சைலக் கண் பி த் ,

எல்லாவிதப் பச்ைசத் தாவரங்கைள ம்

ேத த்திரி ம். ௯ காண்டாம கம்

உன்னிடத்தில் ேவைலெசய்ய சம்மதிக் ேமா?

அ உன் பண்ைணயில் இர தங் ேமா?

௧0 வய ல் உழ காண்டாம கத்ைதக்

கயி ேபாட் ஏரில் ட் வாேயா? அ உனக்

இைசந் ேபார க் ேமா? ௧௧ அ அதிக

ெபல ள்ளெதன் நம்பி அதினிடத்தில்

ேவைலவாங் வாேயா? ௧௨உன் தானியத்ைத

அ உன் ட் ல் ெகாண் வந் , உன்

களஞ்சியத்தில் ேசர்க் ம் என் அைத

நம் வாேயா? ௧௩ க் விகள் தங்கள்

இறக்ைககைளஅ த் ஓ கிற ஓட்டம், நாைர

தன் இறக்ைககளா ம் இற களா ம்

பறக்கிறதற் ச் சமானமல்லேவா? ௧௪ அ

தன் ட்ைடகைளத் தைரயிேல இட் ,

அைவகைள மண ேல அன ைறக்க

ைவத் விட் ப்ேபாய், ௧௫ காலால்

மதிபட் உைடந் ேபா ம் என்பைத ம்,

காட் ம கங்கள் அைவகைளமதித் வி ம்

என்பைத ம் நிைனக்கிறதில்ைல. ௧௬

அ தன் ஞ் கள் தன் ைடய

அல்ல என்ப ேபால அைவகைளப்

பா காக்காத க ன ண ள்ளதாயி க் ம்;

அைவக க்காக அதற் க்
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கவைலயில்லாததினால் அ பட்ட

வ த்தம் ணா ம். ௧௭ ேதவன் அதற் ப்

த்திையக் ெகா க்காமல், ஞானத்ைத

விலக்கிைவத்தார். ௧௮ அ இறக்ைக

விரித் எ ம் ம்ேபா , திைரைய ம்

அதின்ேமல் ஏறயி க்கிறவைன ம்

அலட்சியம் ெசய் ம். ௧௯ திைரக்

ரியத்ைதக் ெகா த்தாேயா? அதின்

ெதாண்ைடயில் றைலைவத்தாேயா? ௨0

ஒ ெவட் க்கிளிைய மரட் கிற ேபால

அைதமரட் வாேயா?அதி ைடய க்கின்

கைனப் பயங்கரமாயி க்கிற . ௨௧

அ தைரயிேல உைதத் , தன் பலத்தில்

மகிழ்ந் , ஆ தங்கைள அணிந்தவ க்

எதிராகப் றப்ப ம். ௨௨அ கலங்காம ம்,

பட்டயத்திற் ப் பின்வாங்காம ம ந் ,

பயப்ப தைல றக்கணிக் ம். ௨௩அம் கள்

ைவக் ம் ைப ம், ம ன் கிற ஈட் ம்,

ேகடக ம்அதின்ேமல் கலகலக் ம்ேபா , ௨௪

கர்வ ம் ர்க்க ம்ெகாண் தைரைய

வி ங்கிவி கிற ேபால நிைனத் ,

எக்காளத்தின் சத்தத்திற் பயப்படாமல் பா ம்.

௨௫ எக்காளம் ெதானிக் ம்ேபா அ

நிகிெயன் கைனக் ம்; த்தத்ைத ம்,

பைடத்தைலவரின் ஆர்ப்பரிப்ைப ம்,

ேசைனகளின் ஆரவாரத்ைத ம்

ரத்தி ந் ேமாப்பம்பி க் ம். ௨௬உன்

த்தியினாேல ராஜாளி பறந் , ெதற் திைசக்

ேநராகத் தன் இறக்ைககைளவிரிக்கிறேதா? ௨௭
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உன் கற்பைனயினாேல க உயரப் பறந் ,

உயரத்திேல தன் ட்ைடக் கட் ேமா? ௨௮அ

கன்மைலயி ம், கன்மைலயின் உச்சியி ம்,

பா காப்பானஇடத்தி ம் தங்கியி க் ம். ௨௯

அங்ேகயி ந் இைரைய ேநாக் ம்; அதின்

கண்கள் ரத்தி ந் அைதப் பார்க் ம். ௩0

அதின் ஞ் கள் இரத்தத்ைத உற ஞ் ம்; பிணம்

எங்ேகேயாஅங்ேக க ேச ம்” என்றார்.

௪0

பின் ம் ெயேகாவா ேயா க்

பதிலாக: ௨ “சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவ டன் வழக்கா அவ க் ப் த்தி

ெசால் கிறவன் யார்? ேதவன் ேபரில் ற்றம்

கண் பி க்கிறவன் இைவக க் ப் பதில்

ெசால்லட் ம் என்றார். ௩ அப்ெபா

ேயா ெயேகாவா க் ம ெமாழயாக: ௪

இேதா, நான் எளியவன்; நான் உமக்

என்ன பதில் ெசால் ேவன்; என் ைகயால்

என் வாையப் ெபாத்திக்ெகாள் கிேறன்.

௫ நான் இரண்ெடா ைற ேபசிேனன்;

இனி நான் ம ெமாழ ெகா க்காம ம்

ேபசாம ம் இ ப்ேபன் என்றான். ௬

அப்ெபா ெயேகாவா ெப ங்காற்ற ல்

இ ந் ேயா க் பதில் ெசான்னார்.

௭ இப்ேபா ம் மனிதைனப்ேபால

ஆைடையக்கட் க்ெகாள்; நான் உன்ைனக்

ேகட்ேபன்; எனக் பதில் ெசால். ௮ என்

நியாயத்ைத அவமாக் வாேயா? உன்ைன

திமானாக்கிக்ெகாள்வதற்காக என்ேமல்

ற்றஞ் மத் வாேயா? ௯ ேதவ ைடயபலத்த
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ைககைளப்ேபால உனக் ைகக ண்ேடா?

அவைரப்ேபால இ ழக்கமாகச்

சத்தமட ேமா? ௧0 இப்ேபா ம்

க்கியத் வத்தா ம் மகத் வத்தா ம்

உன்ைன அலங்கரித் , மகிைமைய ம்

கனத்ைத ம் அணிந் ெகாண் , ௧௧

உன் ேகாபத்தின் க ைமைய சி,

அகந்ைத ள்ளவைனெயல்லாம்

ேத ப்பார்த் தாழ்த்திவிட் , ௧௨

ெப ைம ள்ளவைனெயல்லாம் கவனித் ,

அவைனப் பணியைவத் , ன்மார்க்கைர

அவர்கள் இ க்கிற இடத்திேல மதித் வி . ௧௩

அவர்கைளஏகமாகப் தியிேல ைதத் ,

அவர்கள் கங்கைளமைறவானஇடத்திேல

கட் ப்ேபா . ௧௪அப்ெபா உன்வல ைக

உனக் பா காப்ைபக் ெகா க் ம் என்

ெசால் நான் உன்ைனப் க ேவன். ௧௫

இப்ேபா ம் பிெகேமாத்ைத கவனித் ப்பார்;

உன்ைன உண்டாக்கின ேபால அைத ம்

உண்டாக்கிேனன்; அ மாட்ைடப்ேபால்

ல்ைலத் தின் ம். ௧௬இேதா, அதி ைடய

ெபலன் அதின் இ ப்பி ம், அதின்

ரியம் அதின் வயிற்ற ன் நரம் களி ம்

இ க்கிற . ௧௭அ தன் வாைலக் ேக

மரத்ைதப்ேபால் ட் கிற ; அதின் இ ப்

நரம் கள் பின்னிக்ெகாண் க்கிற .

௧௮ அதின் எ ம் கள் ெகட் யான

ெவண்கலத்ைதப்ேபால ம், அதின் கால்கள்

இ ம் க் கம்பிகைளப்ேபால ம்இ க்கிற .
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௧௯ அ ேதவ ைடய பைடப் களில்

தன்ைமயான ஒ பைடப் , அைத

உண்டாக்கினவர்அதற் ஒ பட்டயத்ைத ம்

ெகா த்தார். ௨0காட் ம கங்கள்அைனத் ம்

விைளயா கிறமைலகள்அதற் ேமய்ச்சைல

விைளவிக் ம். ௨௧அ நிழ ள்ளெச களின்

ம், நாண ன் மைறவி ம், ேசற்ற ம்

ப த் க்ெகாள் ம். ௨௨ தைழகளின்

நிழல் அைத , நதியின் தண் ர்கள்

அைதச் ழ்ந் ெகாள் ம். ௨௩ இேதா, நதி

ரண் வந்தா ம் அ பயந்ேதாடா ;

ேயார்தான் நதியள தண் ர்அதின் கத்தில்

ேமாதினா ம் அ அைசயாம க் ம். ௨௪

அதின் கண்கள் பார்த்தி க்க அைத யார்

பி க்க ம்? க்கணாங்கயி ேபாடஅதின்

க்ைகயார் த்த ம்?

௪௧

“ வியாதாைன ண் ைலக்ெகாண்

பி க்க ேமா?அதின் நாக்ைக வி கிற

கயிற்றனாேல பி க்க ேமா? ௨ அதின்

க்ைக நார்க்கயி ேபாட் க் கட்ட ேமா?

றட் னால் அதின் தாைடைய உ வக்

த்த ேமா? ௩அ உன்ைனப் பார்த்

அேநக விண்ணப்பம் ெசய் ேமா? உன்ைன

ேநாக்கிஆைசவார்த்ைதகைளச் ெசால் ேமா?

௪ அ உன் டன் உடன்ப க்ைக

ெசய் ேமா? அைத எல்லா நாட்க ம்

அ ைமப்ப த் வாேயா? ௫ஒ வி டன்

விைளயா கிற ேபால், அத டன்

விைளயா , அைத உன் ெபண்க க்



ேயா 2188

அ கில் கட் ைவப்பாேயா? ௬ னவர்கள்

அைதப் பி க்க யற்சி ெசய் , அைத

வியாபாரிக க் ப் பங்கி வார்கேளா? ௭

அதின் ேதாைல அேநக அம் களினா ம்,

அதின் தைலையஎறவல்ைலயங்களினா ம்

எறவாேயா? ௮ அதின்ேமல் உன்

ைகையப்ேபா , த்தத்ைதநிைனத் க்ெகாள்;

இனி அப்ப ச் ெசய்யத் ணியமாட்டாய். ௯

இேதா, அைதப் பி க்கலாம் என்

நம்பினவன் ேமாசம்ேபாய், அைதப்

பார்த்த டேன வி வான் அல்லேவா?

௧0 அைத எ ப்பக் ய ைதரியவான்

இல்லாதி க்க, எனக் ன்பாக நிற்பவன்

யார்? ௧௧தனக் ப் பதில்ெகா க்கப்ப ம்ப ,

ந்தி எனக் க் ெகா த்தவன் யார்?

வானத்தின் ள்ளைவகள் எல்லாம்

என் ைடயைவகள். ௧௨அதின் உ ப் க ம்,

அதின் ரிய ம், அதின் உடல் இைசவின்

அழ ம் இன்னெதன் நான் ெசால்லாமல்

மைறக்கமாட்ேடன். ௧௩ அ யி க்கிற

அதின் ேபார்ைவையக் எ க்கக் யவன்

யார்? அதின் இரண் தாைடகளின் ந ேவ

க வாளம் ேபாடத்தக்கவன் யார்? ௧௪அதின்

கத்தின் கதைவத் திறக்கக் யவன்

யார்? ற்ற ம க்கிற அதின் பற்கள்

பயங்கரமானைவகள். ௧௫ த்திைரப்

பதிப் ேபால அ த்தங்ெகாண்

அடர்த்தியாயி க்கிற அதின் ேகடகங்களின்

அைமப் மகா சிறப்பாயி க்கிற . ௧௬
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அைவகள் ந ேவகாற் ம் ைழய யாமல்

ெந க்கமாக அைவகள் ஒன்ேறாெடான்

இைணக்கப்பட் க்கிற . ௧௭ அைவகள்

ஒன்ேறாெடான் ஒட் க்ெகாண்

இைணபிரியாமல் பி த் க்ெகாண் க்கிற .

௧௮ அ ம் ம்ேபா ஒளி ம்,

அதின் கண்கள் ரியஉதயத்தின்

வங்கைளப்ேபாலஇ க்கிற . ௧௯அதின்

வாயி ந் எரிகிற பந்தங்கள் றப்பட் ,

ெந ப் ப்ெபாறகள் பறக் ம். ௨0ெகாதிக்கிற

சட் யி ம் ெகாப்பைரயி ம் இ ந்

றப்ப கிற ேபால, அதின் க்கி ந்

ைக றப்ப ம். ௨௧அதின் வாசம் கரிகைளக்

ெகா த் ம், அதின் வாயி ந் தணல்

றப்ப ம். ௨௨ அதின் க த்திேல ெபலன்

ெகாண் க் ம்; பயங்கரம் அதற் ன்

நடனமா ம். ௨௩ அதின் உடல் அ க் கள்,

அைசயாத ெகட் யாக ஒன்ேறாெடான்

ஒட் க்ெகாண் க் ம். ௨௪ அதின்

ெநஞ் கல்ைலப்ேபால ம், எந்திரத்தின்

அ க்கல்ைலப்ேபால ம்ெகட் யாயி க் ம்.

௨௫ அ எ ம் ம்ேபா பலசா கள்

பயத்தினால் மயங்கித் திைகப்பார்கள். ௨௬

அைதத் தாக் கிறவ ைடய பட்டயம், ஈட் ,

வல்ைலயம், கவசம், ஒன் ம் அதற் ன்

நிற்கா . ௨௭அ இ ம்ைபைவக்ேகாலாக ம்,

ெவண்கலத்ைத உ த்த மரமாக ம்

நிைனக் ம். ௨௮ அம் அைதத் ரத்தா ;

கவண்கற்கள்அதற் த் ம்பா ம். ௨௯அ
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ெப ந்த கைளைவக்ேகால்களாக எண்ணி,

ஈட் யின் அைசைவஇக ம். ௩0அதின் ழாகக்

ர்ைமயான கற்கள் கிடந்தா ம், அ

ேசற்ற ன்ேமல் ஓ கிற ேபால ர்ைமயான

அைவகளின்ேம ம் ஓ ம். ௩௧அ ஆழத்ைத

உைலப்பாைனையப்ேபால் ெபாங்கச்ெசய் ,

கடைலத் ைதலம்ேபாலக் கலக்கிவி ம். ௩௨

அ தனக் ப் பின்னாகப் பாைதைய

மன்னச்ெசய் ம்; ஆழமான ெவ ப்பான

நைரையப்ேபால் ேதான் ம். ௩௩ மயின்ேமல்

அதற் ஒப்பான ஒன் ம ல்ைல; அ

பயப்ப ம்விதமாக உண்டாக்கப்பட்ட . ௩௪

அ ேமட் ைமயானைதெயல்லாம் அற்பமாக

நிைனக்கிற ; அ அகங்கார ள்ள

உயிரினங்க க்ெகல்லாம் ராஜாவாக

இ க்கிற ” என்றார்.

௪௨

அப்ெபா ேயா ெயேகாவா க்

ம ெமாழயாக: ௨ “ேதவ ர் எல்லாவற்ைற ம்

ெசய்ய சர்வவல்லைம ள்ள ேதவன்; ர்

ெசய்ய நிைனத்த தைடபடா என்பைத

அற ந்தி க்கிேறன். ௩ அறவில்லாமல்

ஆேலாசைனைய மைறக்கிற இவன் யார்?

ஆைகயால் நான் எனக் த் ெதரியாதைத ம்,

என் த்திக் எட்டாதைத ம், நான்

அறயாதைத ம் ழப்பிேனன் என்கிேறன். ௪

ர் நான் ெசால்வைதக் ேக ம், அப்ெபா

நான் ேப ேவன்; நான் உம்ைமக் ேகள்வி

ேகட்ேபன், ர் எனக் பதில் ெசால் ம். ௫என்

காதால் உம்ைமக் ற த் க் ேகள்விப்பட்ேடன்;
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இப்ெபா ேதா என் கண் உம்ைமக்

காண்கிற . ௬ ஆைகயால் நான் என்ைன

ெவ த் , ளி ம் சாம்ப ம் இ ந்

மனேவதைனப்ப கிேறன்” என்றான். ௭

ெயேகாவா இந்த வார்த்ைதகைள ேயா டன்

ேபசினபின், ெயேகாவா ேதமானியனான

எ ப்பாைச ேநாக்கி: “உன்ேம ம் உன்

இரண் நண்பர்கள்ேம ம் எனக் க்

ேகாபம் வ கிற ; என்ஊழயனாகிய ேயா

ேபசின ேபால், ங்கள் என்ைனக் ற த்

நிதானமாகப் ேபசவில்ைல. ௮ ஆதலால்

ங்கள் ஏ காைளகைள ம், ஏ

ஆட் க்கடாக்கைள ம் ெதரிந் ெகாண் ,

என் தாசனாகிய ேயாபினிடத்தில் ேபாய்,

உங்க க்காகச் சர்வாங்க தகனப கைளச்

ெச த் ங்கள்; என் தாசனாகிய ேயா ம்

உங்க க்காக ேவண் தல் ெசய்வான்; நான்

அவ ைடய கத்ைதப் பார்த் , உங்கைள

உங்கள் த்தி னத்திற் ஏற்றவிதத்தில்

நடத்தாதி ப்ேபன்; என்ஊழயனாகிய ேயா

ேபசின ேபால், ங்கள் என்ைனக் ற த்

நிதானமாகப் ேபசவில்ைல” என்றார். ௯

அப்ெபா ேதமானியனான எ ப்பா ம்

கியனான பில்தா ம் நாகமாத்தியனான

ேசாப்பா ம்ேபாய், ெயேகாவா தங்க க் ச்

ெசான்னப ேய ெசய்தார்கள்; அப்ெபா

ெயேகாவா ேயாபின் கத்ைதப் பார்த்தார். ௧0

ேயா தன் நண்ப க்காக ேவண் தல்

ெசய்தேபா , ெயேகாவா அவ ைடய
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சிைறயி ப்ைப மாற்றனார். ேயா க் ன்

இ ந்தஎல்லாவற்ைறவிடஇரண் மடங்காகக்

ெயேகாவா அவ க் த் தந்த ளினார். ௧௧

அப்ெபா அவ ைடய எல்லாச் சேகாதர ம்

சேகாதரிக ம், ன் அவ க் அற கமான

அைனவ ம் அவனிடத்தில் வந் , அவன்

ட் ேலஅவ டன்உணவ ந்தி, ெயேகாவா

அவன்ேமல்வரச்ெசய்தஎல்லாபாதிப்பினால்

அவ க்காக அங்கலாய்த் , அவ க்

ஆ தல் ெசால் , அவரவர் ஒவ்ெவா

தங்கக்காைச ம்,அவரவர் ஒவ்ெவா ெபான்

ஆபரணத்ைத ம்அவ க் க் ெகா த்தார்கள்.

௧௨ெயேகாவா ேயாபின் ன்னிைலைமையப்

பார்க்கி ம்அவ ைடயபின்னிைலைமைய

ஆ ர்வதித்தார்; பதினான்காயிரம்ஆ க ம்,

ஆறாயிரம் ஒட்டகங்க ம், ஆயிரம்

ஏர்மா க ம், ஆயிரம் க ைதக ம்

அவ க் இ ந்த . ௧௩ ஏ மகன்க ம்

ன் மகள்க ம் அவ க் ப் பிறந்தார்கள்.

௧௪ த்த மக க் எ மாள் என் ம்,

இரண்டாம் மக க் க் ெகத் யாள் என் ம்,

ன்றாம் மக க் க் ேகேரனாப் க் என் ம்

ெபயரிட்டான். ௧௫ ேதசத்தில் எங் ம் ேயாபின்

மகள்கைளப்ேபால அழகான ெபண்கள்

காணப்படவில்ைல; அவர்கள் தகப்பன்

அவர்கள் சேகாதரரின் ந விேலஅவர்க க்

ெசாத் க்கைளக் ெகா த்தான். ௧௬

இதற் ப்பின் ேயா ற் நாற்ப

வ டங்கள் உயி டன் இ ந் , நான்
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தைல ைறயாகத் தன் பிள்ைளகைள ம் தன்

பிள்ைளக ைடய பிள்ைளகைள ம்

கண்டான். ௧௭ ேயா அதிக நாட்கள் இ ந் ,

ரணவய ள்ளவனாய் இறந்தான்.
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சங் தம்

௧

ன்மார்க்கர்க ைடயஆேலாசைனயின்ப

நடக்காம ம், பாவிக ைடய வழயில்

நிற்காம ம், பரியாசக்காரர்கள் உட்கா ம்

இடத்தில் உட்காராம ம், ௨ெயேகாவா ைடய

ேவதத்தில் பிரியமாக இ ந் , இர ம்

பக ம் அவ ைடய ேவதத்தில் தியானமாக

இ க்கிற மனிதன் பாக்கியவான். ௩அவன்

ேராைட ஓரமாக நடப்பட் , தன் ைடய

காலத்தில் தன் ைடய கனிையத் தந் ,

இைல உதிராமல் இ க்கிற மரத்ைதப்ேபால

இ ப்பான். அவன் ெசய்வெதல்லாம் வாய்க் ம்.

௪ ன்மார்க்கர்கேளா அப்ப யில்லாமல்,

காற் ப் பறக்க க் ம் பதைரப்ேபால்

இ க்கிறார்கள். ௫ஆைகயால் ன்மார்க்கர்கள்

நியாயத் ர்ப்பி ம், பாவிகள் திமான்களின்

சைபயி ம் நிைலநிற்பதில்ைல. ௬ெயேகாவா

திமான்களின் வழைய அற ந்தி க்கிறார்;

ன்மார்க்கர்களின் வழ ேயாஅழ ம்.

௨

ேதசங்கள் ஏன் ெகாந்தளிக்க

ேவண் ம்? மக்கள் ணான

காரியத்ைத ஏன் சிந்திக்கேவண் ம்? ௨

ெயேகாவா க் விேராதமாக ம், அவர்

அபிேஷகம்ெசய்தவ க் விேராதமாக ம்,

மயின் இராஜாக்கள் எ ம்பி நின் ,

அதிகாரிகள் ஒன்றாகஆேலாசைனெசய் : ௩

அவர்க ைடய கட் கைள அ த் ,

அவர்க ைடய கயி கைள நம்ைமவிட்

எற ந் ேபா ேவாம்; என்கிறார்கள். ௪
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பரேலாகத்தில் அமர்ந்தி க்கிறவர்

சிரிப்பார்; ஆண்டவர் அவர்கைள

இக வார். ௫ அப்ெபா அவர் தம

ேகாபத்திேல அவர்க டன் ேப வார்.

தம க ங்ேகாபத்திேல அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய்வார். ௬ நான் என் ைடய

பரி த்தமைலயாகிய ேயானில் என் ைடய

இராஜாைவ அபிேஷகம்ெசய் ைவத்ேதன்

என்றார். ௭ ர்மானத்தின் விவரம்

ெசால் ேவன்; ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி, ர்

என் ைடய மகன், இன் நான் உம்ைம

பிறக்கச்ெசய்ேதன்; ௮ என்ைனக் ேக ம்,

அப்ெபா ேதசங்கைள உமக் ச்

ெசாத்தாக ம், மயின் எல்ைலகைளஉமக் ச்

ெசாந்தமாக ம் ெகா ப்ேபன்; ௯ இ ம் க்

ேகாலால் அவர்கைள ெநா க்கி, யவனின்

மண்பாண்டத்ைதப்ேபால் அவர்கைள

உைடத் ப்ேபா ர் என் ெசான்னார். ௧0

இப்ேபா ம் இராஜாக்கேள, உணர்வைட ங்கள்,

மயின்நியாயாதிபதிகேள,எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள். ௧௧ பயத் டேன ெயேகாவா க்

ஆராதைன ெசய் ங்கள், ந க்கத் டேன

மகிழ்ந்தி ங்கள். ௧௨ ேதவமகன்

ேகாபங்ெகாள்ளாம ம், ங்கள் வழயிேல

அழயாம ம் இ ப்பதற் , ேதவைன

த்தம்ெசய் ங்கள்; ெகாஞ்சக்காலத்திேல

ேதவ ைடய ேகாபம் பற்றெயரி ம்; அவரிடம்

அைடக்கலமாக இ க்கிற அைனவ ம்

பாக்கியவான்கள்.
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௩

தன் மகனாகிய அப்சேலாமடம ந்

தப்பிச் ெசன்றேபா தா பா ய பாடல்.

ெயேகாவாேவ, என் ைடய எதிரிகள்

எவ்வளவாகப் ெப கியி க்கிறார்கள்!

எனக் விேராதமாக எ ம் கிறவர்கள்

அேநகர். ௨ ேதவனிடத்தில் அவ க்

சகாயம் இல்ைல என் , என் ைடய

ஆத் மாைவக் ற த் ச்ெசால் கிறவர்கள்

அேநகராக இ க்கிறார்கள். (ேசலா) ௩ஆனா ம்

ெயேகாவாேவ, ர் என்ைனச் ழ்ந் ள்ள

ேகடக ம், என் ைடய மகிைம ம்,

என் ைடயதைலையஉயர்த் கிறவ மாக

இ க்கி ர். ௪ நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்கிச்

சத்தம ட் க் ப்பிட்ேடன்; அவர் தம

பரி த்த மைலயி ந் எனக் பதில்

ெகா த்தார். (ேசலா) ௫ நான் ப த்

ங்கிேனன்; விழ த் க்ெகாண்ேடன்;

ெயேகாவாஎன்ைனத்தாங் கிறார். ௬எனக்

விேராதமாகச் ற்ற ம் பைடெய த் வ கிற

பத்தாயிரம்ேப க் ம் நான் பயப்படமாட்ேடன்.

௭ ெயேகாவாேவ, எ ந்த ம்; என்

ேதவேன, என்ைன காப்பாற் ம். ர்

என் ைடய பைகவர்கள் எல்ேலாைர ம்

தாைடயிேலஅ த் , ன்மார்க்கர்க ைடய

பற்கைளத் தகர்த் ப்ேபாட் ர். ௮ ெஜயம்

ெயேகாவா ைடய ; ேதவேன உம் ைடய

ஆ ர்வாதம் உம் ைடய மக்களின்ேமல்

இ ப்பதாக (ேசலா)
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௪

தா தின் சங் தம். இைசக் வின்

தைலவ க் நரம் க் க விகளால்

இைசக்கப்பட்ட . என் தியின்

ேதவேன, நான் ப்பி ம்ேபா எனக்

பதில்தா ம்; ெந க்கத்தில் இ ந்த எனக்

விசால ண்டாக்கி ர்; எனக் இரங்கி,

என் ைடயவிண்ணப்பைதக் ேகட்ட ம். ௨

ம மக்கேள, எ வைரக் ம் என் ைடய

மகிைமையஅவமானப்ப த்தி, ணானைத

வி ம்பி, ெபாய்ைய நா ர்கள். (ேசலா) ௩

பக்தி ள்ளவைனக் ெயேகாவா தமக்காகத்

ெதரிந் ெகாண்டார் என் அற ங்கள்; நான்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பி ம்ேபா அவர்

ேகட்பார். ௪ ங்கள் ேகாபங்ெகாண்டா ம்,

பாவம் ெசய்யாம ங்கள்; உங்கள்

ப க்ைகயிேல உங்கள் இ தயத்தில்

ேபசிக்ெகாண் அமர்ந்தி ங்கள். (ேசலா) ௫

தியின் ப கைளச் ெச த்தி, ெயேகாவாேமல்

நம்பிக்ைகயாக இ ங்கள். ௬ எங்க க்

நன்ைம காண்பிப்பவன் யார் என்

ெசால் கிறவர்கள் அேநகர்; ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய கத்தின் ஒளிைய எங்கள்ேமல்

பிரகாசிக்கச்ெசய் ம். ௭ அவர்க க் த்

தானிய ம்திராட்ைசரச ம்ெப கியி க்கிற

காலத்தின் சந்ேதாஷத்ைதவிட, அதிக

சந்ேதாஷத்ைத என் ைடய இ தயத்தில்

ெகா த் ர். ௮ சமாதானத்ேதா

ப த் க்ெகாண் ங் ேவன்; ெயேகாவாேவ,
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ர் ஒ வேர என்ைனச் கமாகத்

தங்கச்ெசய்கி ர்.

௫

ல்லாங் ழ ல் வாசிக்க இைசக் வின்

தைலவனிடம்அளிக்கப்பட்ட தா தின் பாடல்.

ெயேகாவாேவ, என் ைடயவார்த்ைதக க் ச்

ெசவிெகா ம், என் ைடய தியானத்ைதக்

கவனி ம். ௨ நான் உம்ைமேய ேநாக்கி

விண்ணப்பம் ெசய்கிேறன்; என் இராஜாேவ,

என் ேதவேன, என் ேவண் த ன்

சத்தத்ைதக் ேகட்ட ம். ௩ ெயேகாவாேவ,

காைலயிேல என் ைடய சத்தத்ைதக்

ேகட்ட ர்; காைலயிேல உமக் ேநராக

வந் ஆயத்தமாகி, காத்தி ப்ேபன். ௪ ர்

ன்மார்க்கத்தில் பிரியப்ப கிற ேதவன்அல்ல;

ைம உம்மடத்தில் ேசர்வதில்ைல. ௫

ம் க்காரர்கள் உம் ைடய கண்க க்

ன்பாக நிைலநிற்கமாட்டார்கள்;

அக்கிரமக்காரர்கள் யாவைர ம் ெவ க்கி ர்.

௬ெபாய் ேப கிறவர்கைளஅழ ப் ர்; ெகாைல

ெவறயர்கைள ம் வஞ்சகமான மனிதைன ம்

ெயேகாவாஅ வ க்கிறார். ௭நாேனாஉம

ம ந்த கி ைபயினாேல உம ஆலயத்திற் ள்

ைழந் , உம பரி த்த சந்நிதிக் ேநேர

பயபக்தி டன் பணிந் ெகாள் ேவன். ௮

ெயேகாவாேவ, என் ைடய எதிரிக க்காக

என்ைன உம் ைடய தியிேல நடத்தி,

எனக் ன்பாக உம் ைடய வழையச்

ெசவ்ைவப்ப த் ம். ௯ அவர்கள் வாயில்

உண்ைம இல்ைல, அவர்கள் உள்ளம்
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ேக பா ள்ள ; அவர்கள் ெதாண்ைட

திறக்கப்பட்ட கல்லைறயா ம்; தங்க ைடய

நாவினால் வஞ்சகம் ேப கிறார்கள். ௧0

ேதவேன, அவர்கைளக் ற்றவாளிகளாகத்

ர்த்தி ம்; அவர்கள் தங்க ைடய

ஆேலாசைனகளாேலேய வி ம்ப ெசய்தி ம்;

அவர்கள் ேராகங்களி ைடய விைனக்காக

அவர்கைளத் தள்ளிவி ம்; உமக்

விேராதமாகக் கலகம்ெசய்தார்கேள. ௧௧உம்ம ல்

அைடக்கலம்நா வ ேவார்கள்அைனவ ம்

மகிழ்ந் , எந்நா ம் ெகம் ரிப்பார்களாக; ர்

அவர்கைளக் காப்பாற் ர்; உம் ைடய

ெபயைர ேநசிக்கிறவர்கள் உம்ம ல்

சந்ேதாஷப்ப வார்களாக. ௧௨ெயேகாவாேவ,

ர் திமாைன ஆ ர்வதித் , க ைண

என் ம் ேகடகத்தினால் அவைனச் ழ்ந்

ெகாள் ர்.

௬

ெசம த்தால் நரம் க் க விகைள

இைசப்பவர்களின் இராகத் தைலவ க்

தா தந்த பாடல். ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

ேகாபத்திேலஎன்ைனக் க ந் ெகாள்ளாமல்

இ ம், உம் ைடய க ங்ேகாபத்திேல என்ைனத்

தண் யாமல் இ ம். ௨ என்ேமல் இரக்கமாக

இ ம் ெயேகாவாேவ, நான் ெபலனில்லாமல்

ேபாேனன்; என்ைனக் ணமாக் ம்

ெயேகாவாேவ, என் ைடய எ ம் கள்

ந ங் கின்றன. ௩ என் ைடய ஆத் மா

மக ம் வியா லப்ப கிற ; ெயேகாவாேவ,

எ வைரக் ம் இரங்காம ப் ர். ௪தி ம் ம்
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ெயேகாவாேவ, என் ைடய ஆத் மாைவ

வி வி ம்; உம் ைடய கி ைபயினால்

என்ைன இரட்சி ம். ௫ மரணத்தில்

உம்ைம யா ம் நிைன ர்வதில்ைல,

பாதாளத்தில் உம்ைமத் திப்பவன்யார்? (Sheol

h7585) ௬ என் ைடய ெப ச்சினால்

இைளத் ப்ேபாேனன்; இர வ ம்

என் ைடய கண் ரால் என் ைடய

ப க்ைகையமக ம் ஈரமாக்கி, என் ைடய

கட் ைல நைனக்கிேறன். ௭ யரத்தினால்

என் ைடய கண் ழ வி ந் ேபான ,

என் ைடயஎதிரிகள்அைனவர் நிம த்த ம்

மங்கிப்ேபான . ௮ அக்கிரமக்காரர்கேள,

ங்கள் எல்ேலா ம் என்ைனவிட்

அகன் ேபாங்கள்; ெயேகாவா என் ைடய

அ ைகயின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார். ௯

ெயேகாவா என் ைடய விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்டார்; ெயேகாவாஎன் ைடயெஜபத்ைத

ஏற் க்ெகாள் வார். ௧0 என் ைடய

எதிரிகள் எல்ேலா ம் ெவட்கி ம க ம்

கலங்கிப்ேபாவார்கள்; அவர்கள் பின்னாகத்

தி ம்பி உடேனெவட்கப்ப வார்கள்.

௭

ெபன்ய னியனாகிய ஷ் என்பவ ைடய

வார்த்ைதயினிம த்தம் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி தா பா ய பாடல். என்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம்மடம்

அைடக்கலம் ேத கிேறன்; என்ைனத்

ன்பப்ப த் கிறவர்கள் எல்ேலா க் ம்

என்ைன விலக்கி காப்பாற் ம். ௨ எதிரி
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சிங்கம்ேபால் என் ைடய ஆத் மாைவப்

பி த் க்ெகாண் ேபாய், வி விக்கிறவன்

இல்லாததால், அைதப் றாதப க்

என்ைனத் தப் வி ம். ௩ என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, நான் இைதச் ெசய்த ம்,

என் ைடய ைககளில் நியாயக்ேக

இ க்கிற ம், ௪ என்ேனா சமாதானமாக

இ ந்தவ க் நான் ைமெசய்த ம்,

காரணமல்லாமல் எனக் எதிரியானவைன

நான் ெகாள்ைளயிட்ட ம் உண்டானால்,

௫ எதிரி என் ைடய ஆத் மாைவத்

ெதாடர்ந் பி த் , என் ைடய உயிைரத்

தைரயிேல தள்ளி மதித் , என் ைடய

மகிைமையப் தியிேல தாழ்த்தட் ம்.

(ேசலா) ௬ ெயேகாவாேவ, ர் உம் ைடய

ேகாபத்தில் எ ந்தி ந் , என் ைடய

எதிரிக ைடய க ங்ேகாபங்க க்காக உம்ைம

உயர்த்தி, எனக்காக விழ த் க்ெகாள் ம்;

நியாயத் ர்ப்ைப நியம த்தி க்கி ேர. ௭

மக்கள் ட்டம்உம்ைமச் ழ்ந் ெகாள்ளட் ம்;

அவர்க க்காகத் தி ம்ப ம் உன்னதத்திற்

எ ந்த ம். ௮ ெயேகாவா மக்க க்

நியாயம் ெசய்வார்; ெயேகாவாேவ,

என் ைடய தியினா ம் என்னி ள்ள

உண்ைமயினா ம் எனக் நியாயம்ெசய் ம். ௯

ன்மார்க்க ைடய யெசயல்கள்ஒழவதாக;

திமாைன நிைலநி த் ம்; தி ள்ளவராக

இ க்கிற ேதவேன ர் இ தயங்கைள ம்,

சிந்ைதகைள ம் ேசாதித்தறகிறவர். ௧0
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ெசம்ைமயான இ தய ள்ளவர்கைள

இரட்சிக்கிற ேதவனிடத்தில் என் ைடய

ேகடகம் இ க்கிற . ௧௧ ேதவன் தி ள்ள

நியாயாதிபதி; அவர் நாள்ேதா ம்

பாவியின்ேமல் ேகாபம்ெகாள் கிற ேதவன்.

௧௨ அவன் மனந்தி ம்பாவிட்டால் அவர்

தம் ைடயபட்டயத்ைதக் ர்ைமயாக் வார்;

அவர் தம் ைடய வில்ைல நாேணற்ற ,

அைத ஆயத்தப்ப த்தியி க்கிறார். ௧௩

அவ க் மரண ஆ தங்கைள ஆயத்தம்

ெசய்தார்; தம் ைடய அம் கைள

ெந ப் அம் களாக்கினார். ௧௪ இேதா,

அவ ைடய அக்கிரமத்ைதப் ெபறக்

கர்ப்பேவதைனப்ப கிறான்; விைனையக்

கர்ப்பந்தரித் , ெபாய்ையப் ெப கிறான். ௧௫

ழையெவட் ,அைதஆழமாக்கினான்; தான்

ெவட் ன ழயில் தாேன வி ந்தான்.

௧௬ அவ ைடய விைன அவ ைடய

தைலயின்ேமல் தி ம் ம், அவ ைடய

ெகா ைமஅவ ைடய உச்சந்தைலயின்ேமல்

இறங் ம். ௧௭நான் ெயேகாவாைவஅவ ைடய

தியின்ப திப்ேபன். நான் உன்னதமான

உன்னதமான ேதவனாகிய ெயேகாவாைடய

ெபயைரப் கழ்ந் பா ேவன்.

௮

கித் த் என்ற இைசக் க வியில் வாசிக்க

இராகத் தைலவ க் த் தந்த தா தின் பாடல்.

எங்கள் ஆண்டவராகிய ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய ெபயர் மெயங் ம் எவ்வள

ேமன்ைம ள்ளதாகஇ க்கிற ! உம் ைடய
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மகத் வத்ைத வானங்க க் ேமலாக

ைவத் ர். ௨விேராதிைய ம், பழகாரைன ம்

அடக்கிப்ேபாட, ேதவேன ர் உம் ைடய

எதிரிக க்காக ழந்ைதகள் பாலகர்கள்

வாயினால் ெபலன் உண்டாக்கி ர். ௩உம

விரல்களின் ெசயல்களாகிய உம் ைடய

வானங்கைள ம், ர்அைமத்த சந்திரைன ம்

நட்சத்திரங்கைள ம் நான் பார்க் ம்ேபா , ௪

மனிதைன ர் நிைனக்கிறதற் ம்,

ம க் லத்ைத ர் விசாரிக்கிறதற் ம்

அவன் எம்மாத்திரம் என்கிேறன். ௫ ர்

அவைனத் ேதவ தரி ம் சற் ச்

சிறயவனாக்கி ர்; மகிைமயினா ம்,

மரியாைதயினா ம்அவைன ட் ர். ௬

உம் ைடயைககளின் ெசயல்களின்ேமல் ர்

அவ க் ஆ ைக தந் . ௭ஆ மா கள்

எல்லாவற்ைற ம், காட் ம கங்கைள ம்,

௮ ஆகாயத் ப் பறைவகைள ம்,

கட ன் ன்கைள ம், கடல்களில்

வாழ்கிறைவகைள ம் அவ ைடய

பாதங்க க் க் ழ்ப்ப த்தி ர். ௯

எங்கள் ஆண்டவராகிய ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய ெபயர் மெயங் ம் எவ்வள

ேமன்ைம ள்ளதாகஇ க்கிற !

௯

த்லேபன் என்ற இைசக்க வியில்

வாசிக்க இராகத் தைலவ க் தா

தந்த பாடல். ெயேகாவாேவ, என்

இ தயத்ேதா ம் உம்ைமத் திப்ேபன்;

உம் ைடய அதிசயங்கைளெயல்லாம்
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விவரிப்ேபன். ௨ உம்ம ல் மகிழ்ந்

சந்ேதாஷப்ப ேவன்; உன்னதமான ேதவேன,

உம ெபயைரப் கழ்ந் பா ேவன். ௩

என் ைடய எதிரிகள் பின்னாகத்

தி ம் ம்ேபா , உம ச கத்தில் அவர்கள்

இடற அழ ந் ேபாவார்கள். ௪ ர் என் ைடய

நியாயத்ைத ம் என் ைடய வழக்ைக ம்

ர்த் , தி ள்ள நியாயாதிபதியாக

சிங்காசனத்தின்ேமல் அமர்ந்தி க்கி ர்.

௫ ேதசங்கைளக் க ந் ெகாண் ,

ன்மார்க்கர்கைள அழ த் , அவர்கள்

ெபயைர என்ெறன்ைறக் ம் இல்லாமல்

ைலத் ப்ேபாட் ர். ௬ எதிரிகள்

என்ெறன்ைறக் ம் பாழாக்கப்பட்டார்கள்;

அவர்கள் பட்டணங்கைளத்

தைரமட்டமாக்கி ர்; அவர்கைளப்

பற்றய நிைன ம் அழ ந் ேபான . ௭

ெயேகாவாேவா என்ெறன்ைறக் ம்

அமர்ந்தி ப்பார்; தம் ைடய

சிங்காசனத்ைத நியாயத் ர்ப் க்ெகன்

ஏற்ப த்தியி க்கிறார். ௮ அவர் உலகில்

உள்ளவர்கைள தியாக நியாயந் ர்த் , எல்லா

மக்க க் ம் ெசம்ைமயாக திெசய்வார்.

௯ சி ைமப்பட்டவ க் க் ெயேகாவா

அைடக்கலமானவர்; ெந க்கப்ப கிற

காலங்களில் அவேர தஞ்சமானவர். ௧0

ெயேகாவாேவ, உம்ைமத் ேத கிறவர்கைள ர்

ைகவி கிறதில்ைல;ஆதலால், உம ெபயைர

அற ந்தவர்கள் உம்ைம நம்பி இ ப்பார்கள். ௧௧
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ேயானில் அரசா கிற ெயேகாவாைவப்

கழ்ந் பா , அவர் ெசய்ைககைள

மக்க க் ள்ேளஅறவி ங்கள். ௧௨ஏெனனில்

இரத்தப்பழகைளக் ற த் அவர்

விசாரைண ெசய் ம்ேபா , அவர்கைள

நிைனக்கிறார்; எளியவர்க ைடய க் ரைல

மறக்கமாட்டார். ௧௩மரணவாசல்களி ந்

என்ைனத் க்கிவி கிற ெயேகாவாேவ,

நான் உம் ைடய திகைளெயல்லாம்

மகளாகிய ேயான் வாசல்களில் விவரித் ,

உம் ைடயஇரட்சிப்பினால் மகிழ்வதற் , ௧௪

ேதவேன ர் எனக் இரங்கி, என்ைனப்

பைகக்கிறவர்களால் எனக் வ ம்

ன்பத்ைத ேநாக்கிப்பா ம். ௧௫ ேதசங்கள்

தாங்கள் ெவட் ன ழயில் தாங்கேள

வி ந்தார்கள்: அவர்கள் மைறவாக ைவத்த

வைலயில் அவர்க ைடய கால்கேள

அகப்பட் க்ெகாண்டன. ௧௬ெயேகாவா தாம்

ெசய்த நியாயத்தினால் அறயப்ப கிறார்;

ன்மார்க்கன் தன் ைடய ைககளின்

ெசயல்களினால் சிக்கிக்ெகாண்டான்.

(இகாேயான், (ேசலா) ௧௭ ன்மார்க்கர்க ம்,

ேதவைன மறக்கிற எல்லா இனத்தார்க ம்,

நரகத்திேல தள்ளப்ப வார்கள். (Sheol h7585) ௧௮

எளியவன் என்ைறக் ம் மறக்கப்ப வதில்ைல;

ஏைழக ைடய நம்பிக்ைக ஒ ேபா ம்

ெகட் ப்ேபாவதில்ைல. ௧௯ எ ந்த ம்

ெயேகாவாேவ, மனிதன் ெபலன்ெகாள்ளாதப

ெசய் ம்; ேதசத்தார்கள் உம் ைடய ச கத்தில்
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நியாயந் ர்க்கப்பட ேவண் ம் ௨0 ேதசங்கள்

தாங்கள் மனிதர்கள்தான் என் அறவதற் ,

அவர்க க் ப் பய ண்டாக் ம்,

ெயேகாவாேவ (ேசலா)

௧0

ெயேகாவாேவ, ஏன் ரத்தில் நிற்கி ர்?

ன்பம் ேநரி கிற ேநரங்களில் ர் ஏன்

மைறந்தி க்கி ர்? ௨ ன்மார்க்கன்

தன் ைடய ெப ைமயினால்

ஏழ்ைமயானவைன ெகா ரமாகத்

ன்பப்ப த் கிறான்; அவர்கள் நிைனத்த

சதிேமாசங்களில்அவர்கேளஅகப்ப வார்கள்.

௩ ன்மார்க்கன் தன் ைடய உள்ளத்தின்

ஆைசயில் ெப ைம பாராட் கிறான்,

ெபா ைளஅபகரிக்கிறவன் ெயேகாவாைவச்

சபித் அசட்ைடெசய்கிறான். ௪

ன்மார்க்கன் தன் ைடய கர்வத்தினால்

ேதவைனத் ேதடமாட்டான்; அவ ைடய

நிைன கெளல்லாம் ேதவன் இல்ைல

என்பேத. ௫ அவன் வழகள் எப்ேபா ம்

ேக ள்ளைவகள்; உம் ைடய

நியாயத் ர்ப் கள் அவன் பார்ைவக்

எட்டாமல் மக ம் உயரமாக இ க்கின்றன;

தன் ைடய எதிராளிகள் எல்ேலார்ேம ம்

கிறான். ௬நான்அைசக்கப்ப வதில்ைல,

தைல ைற தைல ைறேதா ம் ங்

என்ைனஅ வதில்ைலஎன் தன் ைடய

இ தயத்தில் ெசால் க்ெகாள் கிறான். ௭

அவன்வாய் சபிப்பினா ம், கபடத்தினா ம்,

ெகா ைமயினா ம், நிைறந்தி க்கிற ;
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அவன்நாவின் ழ் விைன ம்அக்கிரம ம்

உண் . ௮ கிராமங்களின் மைறவான

இடங்களிேல மைறந்தி ந் , மைறவான

இடங்களிேல ற்றமற்றவைனக்

ெகால் கிறான்; திக்கற்றவர்கைளப்

பி க்க அவ ைடய கண்கள்

ேநாக்கிக்ெகாண் க்கின்றன. ௯தன் ைடய

ெகபியி க்கிற சிங்கத்ைதப்ேபால

மைறவில் மைறந்தி க்கிறான்; ஏைழையப்

பி க்கப் மைறந்தி ந் , அவைனத்

தன் ைடய வைலக் ள் இ த் ப்

பி த் க்ெகாள் கிறான். ௧0திக்கற்றவர்கள்

தன் ைடய பலவான்கள்ைகயில் வி ம்ப

அவன் ப ங்கிக் கிடக்கிறான். ௧௧ ேதவன்

அைத மறந்தார் என் அவர் தம் ைடய

கத்ைத மைறத் , எப்ேபா ம் அைதக்

காணமாட்டார் என் ம்; தன் ைடய

இ தயத்திேல ெசால் ெகாள் கிறான். ௧௨

ெயேகாவாேவ, எ ந்த ம்; ேதவேன,

உம் ைடயைகைய உயர்த் ம்; ஏைழகைள

மறக்காம ம். ௧௩ ன்மார்க்கன் ேதவைன

அசட்ைடெசய் , ர் ேகட் விசாரிப்பதில்ைல;

என் தன் ைடய இ தயத்தில் ஏன்

ெசால் க்ெகாள்ளேவண் ம்? ௧௪ அைதப்

பார்த்தி க்கி ேர! உபத்திரவத்ைத ம்,

க்கத்ைத ம் கவனித்தி க்கி ேர; ர்

பதிலளிப் ர்; ஏைழயானவன் தன்ைனஉமக்

ஒப் விக்கிறான்; திக்கற்ற பிள்ைளக க் ச்

சகாயர் ேர. ௧௫ ன்மார்க்க ம்
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ெபால்லாதவ மாக இ க்கிறவ ைடய

ைகைய ற த் வி ம்; அவ ைடய

ன்மார்க்கம் காணாமற்ேபா ம்வைர

அைதத் ேத விசாரி ம். ௧௬ ெயேகாவா

எல்லாக் காலங்க க் ம் இராஜாவாக

இ க்கிறார்; அந்நியமக்கள் அவ ைடய

ேதசத்தி ந் அழ ந் ேபாவார்கள். ௧௭

ெயேகாவாேவ, ஏைழக ைடய ேவண் தைலக்

ேகட் க்கி ர்; அவர்கள் இ தயத்ைத

உ திப்ப த் ர். ௧௮மண்ணானமனிதன்

இனிப் பலவந்தம்ெசய்யத் ெதாடராமல்,

ேதவேன ர் திக்கற்ற பிள்ைளக க் ம்

ஒ க்கப்பட்டவர்க க் ம் திெசய்ய

உம் ைடய ெசவிையச் சாய்த் க்

ேகட்ட ர்.

௧௧

இராகத் தைலவ க் தா தந்த

பாடல். நான் ெயேகாவாவிடம் அைடக்கலமாக

வந்தி க்கிேறன்; பின்ைன ஏன் ங்கள்

என் ைடய ஆத் மாைவ ேநாக்கி,

பறைவையப்ேபாலஉன் ைடயமைலக் ப்

பறந் ேபா என் ெசால் கி ர்கள். ௨இேதா,

ன்மார்க்கர்கள் வில்ைல வைளத் ,

ெசம்ைமயானஇ தயத்தார்கள்ேமல் இ ளில்

எய் ம்ப தங்க ைடயஅம் கைளநாணிேல

ெதா க்கிறார்கள். ௩ அஸ்திபாரங்க ம்

அழ ந் ேபாகின்றேத, திமான் என்ன

ெசய்வான்? ௪ெயேகாவா தம் ைடயபரி த்த

ஆலயத்தில் இ க்கிறார்; ெயேகாவா ைடய

சிங்காசனம் பரேலாகத்தில் இ க்கிற ;
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அவ ைடயகண்கள் ேதவப்பிள்ைளகைளப்

பார்க்கின்றன அவ ைடய இைமகள்

அவர்கைளச் ேசாதித்தறகின்றன. ௫

ெயேகாவா திமாைனச் ேசாதித்தறகிறார்;

ன்மார்க்கைன ம் ெகா ைமயில்

பிரிய ள்ளவைன ம்அவ ைடயஉள்ளம்

ெவ க்கிற . ௬ ன்மார்க்கர்கள்ேமல்

கண்ணிகைளெபாழயச்ெசய்வார்; ெந ப் ம்,

கந்தக ம், அனல் காற் ம் அவர்கள் க் ம்

பாத்திரத்தின் பங் . ௭ெயேகாவா தி ள்ளவர்,

தியின்ேமல் பிரியப்ப வார்; அவ ைடய

கம் ெசம்ைமயானவைனேநாக்கியி க்கிற .

௧௨

ெசம த் என் ம் இைசக் க வியில்

வாசிக்க இராகத் தைலவ க் தா

தந்த பாடல். காப்பாற் ம் ெயேகாவாேவ,

பக்தி ள்ளவன் அழ ந் ேபாகிறான்;

உண்ைம ள்ளவர்கள் மனிதர்களில் இல்ைல.

௨ அவரவர் தங்க ைடய நண்பர்கேளா

ெபாய் ேப கிறார்கள்; கவர்ச்சியான

உத களால் இ மனதாகப் ேப கிறார்கள். ௩

வஞ்சகம் ேப கிற எல்லா உத கைள ம்,

ெப ைமகைளப் ேப கிற நாைவ ம்

ெயேகாவா அ த் ப்ேபா வாராக. ௪

அவர்கள், எங்க ைடய நா களால்

ேமற்ெகாள் ேவாம், எங்கள் உத கள்

எங்க ைடயைவ; யார் எங்க க்

ஆண்டவன் என் ெசால் கிறார்கள். ௫

ஏைழகள் பாழாக்கப்பட்டதினிம த்த ம்,

எளியவர்கள் வி ம் ெப ச்சினிம த்த ம்,
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நான் இப்ெபா எ ந் , அவன் ஏங் கிற

பா காப்பிேல அவைன ைவப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௬

ெயேகாவா ைடய ெசாற்கள் மண்

உைலயிேல ஏ தரம் உ க்கி, டமடப்பட்ட

ெவள்ளிக் இைணயான த்தெசாற்களாக

இ க்கின்றன. ௭ெயேகாவாேவ, ர் எங்கைளக்

காப்பாற்ற , எங்கைள என்ைறக் ம் இந்த

தைல ைறயாரிடம ந் விலக்கிக்

காத் க்ெகாள் ர். ௮ மனிதர்களில்

யவர்கள் உயர்ந்தி க் ம்ேபா ,

ன்மார்க்கர்கள் எங் ம் ற்ற த்திரிவார்கள்.

௧௩

சங் த தைலவரிடம் ெகா க்கப்பட்ட

தா தின் சங் தம். ெயேகாவாேவ,

எ வைரக் ம் என்ைன மறந்தி ப் ர்,

எ வைரக் ம் உம் ைடய கத்ைத எனக்

மைறப் ர்? ௨ என் ைடய இ தயத்திேல

சஞ்சலத்ைத எல்லா நா ம் ைவத் ,

எ வைரக் ம் என் ைடய ஆத் மாவிேல

ஆேலாசைன ெசய் ெகாண் ப்ேபன்?

எ வைரக் ம் என் ைடய எதிரி என்ேமல்

தன்ைனஉயர்த் வான்? ௩என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, ர் ேநாக்கிப்பார்த் , எனக் ப்

பதில் தா ம்; நான் மரணமாகிய க்கம்

அைடயாதப என் ைடய கண்கைளத்

ெதளிவாக் ம். ௪அவைனேமற்ெகாண்ேடன்

என் என் ைடய எதிரி ெசால்லாதப , நான்

தள்ளா கிறதினால் என் ைடய எதிரி

சந்ேதாஷப்படாதப இப்ப ச் ெசய்த ம்.
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௫ நான் உம் ைடய கி ைபயின்ேமல்

நம்பிக்ைகயாக இ க்கிேறன்; உம் ைடய

இரட்சிப்பினால் என் ைடய இ தயம்

சந்ேதாஷப்ப ம். ௬ ெயேகாவா எனக்

நன்ைமெசய்தப யால்அவைரப் பா ேவன்.

௧௪

இராகத் தைலவ க் தா

தந்த பாடல். ேதவன் இல்ைல என்

மதிேகடன் தன் ைடய இ தயத்தில்

ெசால் க்ெகாள் கிறான். அவர்கள்

தங்கைளக்ெக த் , அ வ ப்பான

ெசயல்கைளச் ெசய் வ கிறார்கள்;

நன்ைமெசய்கிறவன் ஒ வ ம் இல்ைல. ௨

ேதவைனத் ேத கிற உணர் ள்ளவன்உண்ேடா

என் பார்க்க, ெயேகாவா பரேலாகத்தி ந்

மனிதர்கைளகண்ேணாக்கினார். ௩எல்ேலா ம்

வழவிலகி, ஒன்றாகக் ெகட் ப்ேபானார்கள்;

நன்ைம ெசய்கிறவன் இல்ைல, ஒ வன் ட

இல்ைல. ௪ அக்கிரமக்காரர்களில்

ஒ வ க் ம்அற இல்ைலேயா?அப்பத்ைத

வி ங் கிற ேபால, என் ைடய மக்கைள

வி ங் கிறார்கேள;அவர்கள் ெயேகாவாைவ

ெதா ெகாள் கிறதில்ைல. ௫ அங்ேக

அவர்கள் மக ம் பயந்தார்கள்; ேதவன்

திமா ைடயசந்ததிேயா இ க்கிறாேர. ௬

ஏழ்ைமயானவ க் க் ெயேகாவா

அைடக்கலமாக இ க்கிறார் என்பதால்,

ங்கள் அவ ைடய ஆேலாசைனைய

அலட்சியம்ெசய் ர்கள். ௭ ேயானி ந்

இஸ்ரேவ க் இரட்சிப் வ வதாக;
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ெயேகாவா தம் ைடய மக்களின்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ம்ேபா ,

யாக்ேகா க் ச் சந்ேதாஷ ம், இஸ்ரேவ க்

மகிழ்ச்சி ம் உண்டா ம்.

௧௫

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ, யார்

உம் ைடய டாரத்தில் தங் வான்? யார்

உம் ைடயபரி த்த மைலயில் யி ப்பான்?

௨உத்தமனாக நடந் , திைய நடத்தி, மனதாரச்

சத்தியத்ைதப் ேப கிறவன்தாேன. ௩அவன்

தன் ைடய நாவினால் றங் றாம ம்,

தன் ைடய நண்ப க் த் ங் ெசய்யாம ம்,

தன் ைடய அயலான்ேமல் ெசால்லப்ப ம்

அவமானமான ேபச்ைச எ க்காம ம்

இ க்கிறான். ௪ஆகாதவன்அவன் பார்ைவக்

அற்பமானவன்; ெயேகாவா க் ப்

பயந்தவர்கைளேயா மதிக்கிறான்;

ஆைணயிட்டதில் தனக் நஷ்டம்வந்தா ம்

தவறாம க்கிறான். ௫ தன் ைடய

பணத்ைத வட் க் க் ெகா க்காம ம்,

ற்றம ல்லாதவ க் விேராதமாக

லஞ்சம் வாங்காம ம் இ க்கிறான்.

இப்ப ச் ெசய்கிறவன் என்ெறன்ைறக் ம்

அைசக்கப்ப வதில்ைல.

௧௬

தா தின் ம க்தாம் என் ம் பாடல்.

ேதவேன, என்ைனக் காப்பாற் ம், உம்ைம

நம்பியி க்கிேறன். ௨ என் ெநஞ்சேம,

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: ேதவேன ர், என்

ஆண்டவராக இ க்கி ர், என் ைடய

ெசல்வம்உமக் ேவண் யதாகஇல்லாமல்; ௩
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மயி ள்ள பரி த்தவான்க க் ம்,

நான் என் ைடய ப் பிரியத்ைத ம்

ைவத்தி க்கிற மகாத் மாக்க க் ம்,

அ ேவண் யதாக இ க்கிற என்

ெசான்னாய். ௪ அந்நியேதவைன நா ப்

பின்பற் கிறவர்க க் ேவதைனகள்

ெப ம்; அவர்கள் ெச த் கிற இரத்த

பானப கைள நான் ெச த்தமாட்ேடன்,

அவர்க ைடய ெபயர்கைள என்

உத களினால் உச்சரிக்க மாட்ேடன்.

௫ ெயேகாவா என் ைடய தந்தர ம்

என் ைடய பாத்திரத்தின் பங் மானவர்;

என் ைடய தந்தரத்ைத ேதவேன

ர் காப்பாற் கி ர். ௬ ேநர்த்தியான

இடங்களில் எனக் ப் பங் கிைடத்த ;

ஆம், சிறப்பான பங் எனக் உண் . ௭

எனக் ஆேலாசைன தந்த ெயேகாவாைவ

திப்ேபன்; இர ேநரங்களி ம் என் ைடய

உள்மனம் என்ைன உணர்த் ம். ௮

ெயேகாவாைவஎப்ெபா ம் எனக் ன்பாக

ைவத்தி க்கிேறன்; அவர் என் ைடய

வல பக்கத்தில் இ க்கிறப யால் நான்

அைசக்கப்ப வதில்ைல. ௯ ஆைகயால்

என் ைடயஇ தயம் ரித்த , என் ைடய

மகிைம சந்ேதாஷ த் ; என் ைடய உட ம்

நம்பிக்ைகேயா தங்கியி க் ம். ௧0

என் ைடய ஆத் மாைவப் பாதாளத்தில்

விடமாட் ர்; உம் ைடய பரி த்தவான்

அழைவக் காண்பதில்ைல. (Sheol h7585)
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௧௧ வாழ்வின்வழைய எனக் த்

ெதரியப்ப த் ர்; உம் ைடய ச கத்தில்

பரி ரண ஆனந்த ம், உம் ைடய

வல பக்கத்தில் நித்திய ேபரின்ப ம் உண் .

௧௭

தா தின் ெஜபம். ெயேகாவாேவ,

நியாயத்ைதக் ேகட்ட ம், என் ைடய

ப்பி தைலக் கவனி ம்; ெபாய்களில்லாத

உத களி ந் பிறக் ம் என் ைடய

விண்ணப்பத்திற் ச் ெசவிெகா ம். ௨

உம் ைடய சந்நிதியி ந் என் ைடய

நியாயம் ெவளிப்ப வதாக; உம் ைடய

கண்கள் நியாயமானைவகைளப்

பார்ப்பதாக. ௩ ர் என் ைடயஇ தயத்ைதப்

பரிேசாதித் , இர ேநரத்தில் அைதவிசாரித் ,

என்ைனப் டம ட் ப்பார்த் ம் ஒன் ம்

காணாம க்கி ர்; என் ைடய வாய்

றாதப ர்மானம் ெசய்தி க்கிேறன். ௪

மனிதரின் ெசய்ைககைளக் ற த் , நான்

உம் ைடய உத களின் வாக்கினாேல

யவர்க ைடய பாைதக க் விலக்கி

என்ைனக் காத் க்ெகாள் கிேறன். ௫

என் ைடய நைடகள் உம வழகளில்

உ திப்பட்டன. என் ைடய கால கள்

வ கிப்ேபாகவில்ைல. ௬ ேதவேன, நான்

உம்ைம ேநாக்கிக் ெகஞ் கிேறன், ஏெனனில் ர்

எனக் ப் பதில்ெகா ப் ர். என்னிடத்தில்

உம் ைடய ெசவிையச் சாய்த் , என் ைடய

வார்த்ைதையக் ேகட்ட ம். ௭ உம்மடம்

அைடக்கலமாகவ பவர்கைளஅவர்க க்
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விேராதமாக எ ம் கிறவர்களிடத்தி ந்

உம வல ைகயினால் தப் வித்

காப்பாற் கிறவேர! உம் ைடயஅதிசயமான

கி ைபைய விளங்கச்ெசய் ம். ௮

கண்மணிையப்ேபால் என்ைனக் காத் . ௯

என்ைன ஒ க் கிற ன்மார்க்கர்க க் ம்,

என்ைனச் ழ்ந் ெகாள் கிற என்ைன

தாக் ம் எதிரிக க் மைறவாக,

உம் ைடய இறக்ைககளின் நிழ ேல

என்ைனக் காப்பாற் ம். ௧0 அவர்கள்

ெகா த் ப்ேபாய், தங்க ைடயவாயினால்

கர்வமாக ேப கிறார்கள். ௧௧ நாங்கள்

ெசல் ம் பாைதகளில் இப்ெபா எங்கைள

வைளந் ெகாண்டார்கள்; எங்கைளத்

தைரயிேல தள் ம்ப அவர்கள் கண்கள்

எங்கைளபார்த் க்ெகாண் க்கின்றன. ௧௨

கிறதற் ஆவ ள்ள சிங்கத்திற் ம்,

மைறவிடங்களில் ஒளிந்தி க்கிற

பாலசிங்கத்திற் ம் ஒப்பாக இ க்கிறார்கள்.

௧௩ ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

பட்டயத்தினால்என் ைடயஆத் மாைவத்

ன்மார்க்க ைடயைகக் தப் வி ம். ௧௪

ெயேகாவாேவ, மனித ைடய ைகக் ம்,

இம்ைமயில் தங்க ைடய பங்ைகப்

ெபற்ற க்கிற இவ் லக மக்களின்ைகக் ம்

உம் ைடய ைகயினால் என்ைனத்

தப் வி ம்; அவர்கள் வயிற்ைற உம

ெசழ ப்பினால் நிரப் கி ர்; அவர்கள்

ழந்ைதச்ெசல்வத்தினால் தி ப்தியைடந் ,



சங் தம் 2216

தங்க க் தியான ெபா ைளத்

தங்க ைடய பிள்ைளக க்

விட் ச்ெசல்கிறார்கள். ௧௫ நாேனா தியில்

உம் ைடய கத்ைதத் பார்ப்ேபன்;

நான் விழ க் ம்ேபா உம சாயலால்

தி ப்தியாேவன்.

௧௮

இைசத்தைலவ க் ெயேகாவா ைடய

ஊழயனாகிய தா எ திய பாடல்.

ச டம ந் ம் பிற பைகவர்களிடம ந் ம்

ெயேகாவா அவைனத் தப் வித்தேபா

எ தப்பட்ட பாடல். என் ெபலனாகிய

ெயேகாவாேவ, உம்ம ல் அன் ேவன்.

௨ ெயேகாவா என் கன்மைல ம், என்

ேகாட்ைட ம், என் இரட்சக ம், என்

ேதவ ம், நான் அைடக்கலம் ம் என்

ேகா ர ம், என் ேகடக ம், என்இரட்சிப்பின்

ெகாம் ம், என் உயர்ந்த அைடக்கல மாக

இ க்கிறார். ௩ திக் ப் பாத்திரராகிய

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பி ேவன்;

அதனால் என் ைடய எதிரிக க்

ங்கலாகிப் பா காக்கப்ப ேவன். ௪

மரணக்கட் கள்என்ைனச் ற்ற க்ெகாண்டன;

மாெப ம் அைலகள் என்ைனப்

பயப்ப த்தின . ௫ பாதாளக்கட் கள்

என்ைனச் ழ்ந் ெகாண்டன; மரணக்

கண்ணிகள் என்ேமல் வி ந்தன. (Sheol

h7585) ௬ எனக் உண்டான ெந க்கத்திேல

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட்ேடன்,

என் ேதவைன ேநாக்கி சத்தம ட்ேடன்;
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தம ஆலயத்தி ந் என் ைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்டார், என் ைடய ப்பி தல்

அவர் சந்நிதியில் ேபாய், அவர் கா களில்

வி ந்த . ௭அவர் ேகாபங்ெகாண்டப யால்

ம அைசந் அதிர்ந்த , மைலகளின்

அஸ்திபாரங்கள் ங்கி அைசந்தன. ௮

அவர் க்கி ந் ைக எ ம்பிற் , அவர்

வாயி ந் எரி ம் ெந ப் றப்பட்ட ;

அதனால் தழல் ண்ட . ௯வானங்கைளத்

தாழ்த்தி இறங்கினார்; அவர் பாதங்களின் ழ்

காரி ள் இ ந்த . ௧0 ேக ன்ேமல் ஏற

ேவகமாகச் ெசன்றார்; காற்ற ன் இறக்ைககைளக்

ெகாண் பறந்தார். ௧௧ இ ைளத் தமக்

மைறவிடமாக்கினார்; தண் ர் நிைறந்த

க த்த மைழேமகங்கைள ம் தம்ைம

ழ்ந்தி க் ம் டாரமாக்கினார். ௧௨

அவ ைடய சந்நிதிப் பிரகாசத்தினால்

அவ ைடய ேமகங்கள், கல்மைழ ம்

ெந ப் த்தழைல ம் ெபாழ ந்தன. ௧௩

ெயேகாவா வானங்களிேல றனார்,

உன்னதமான ேதவனானவர் தம

சத்தத்ைதத் ெதானிக்கச்ெசய்தார்; கல்மைழ ம்

ெந ப் த்தழ ம் ெபாழ ந்தன. ௧௪தம் ைடய

அம் கைளஎய் , அவர்கைளச் சிதற த்தார்;

ம ன்னல்கைளப்பயன்ப த்தி,அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய்தார். ௧௫ அப்ெபா

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய கண் ப்பினா ம்

உம் ைடய க்கின் வாசக்காற்றனா ம்

தண் ர்களின் ஆழங்கள் ெதன்பட்டன,
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உலகின் அஸ்திபாரங்கள் ெவளிப்பட்டன.

௧௬ உயரத்தி ந் அவர் ைக ட் ,

என்ைனப் பி த் , ெப க்ெக த் ஓ ம்

தண் ரி ந் என்ைனத் க்கிவிட்டார்.

௧௭ என்னி ம் பலவான்களாக இ ந்த

என் ைடய பலத்த எதிரிக க் ம் என்ைனப்

பைகக்கிறவர்க க் ம் என்ைனவி வித்தார்.

௧௮ என் ைடய ஆபத் நாளில் எனக்

எதிரிட் வந்தார்கள்; ெயேகாவாேவாஎனக்

ஆதரவாக இ ந்தார். ௧௯ என்ேமல் அவர்

பிரியமாக இ ந்தப யால், விசாலமான

இடத்திேல என்ைனக் ெகாண் வந் ,

என்ைனத் தப் வித்தார். ௨0 ெயேகாவா

என் ைடய திக் த்த ந்தப எனக் ப்

பதிலளித்தார்; என் ைடய ைககளின்

த்தத்திற் த்த ந்தப எனக் ச்சரிக்கட் னார்.

௨௧ ஏெனனில் ெயேகாவா ைடய

வழகைளக் ைகக்ெகாண் வந்ேதன்; நான்

என் ேதவைனவிட் த் ன்மார்க்கமாக

விலகினதில்ைல. ௨௨ அவ ைடய

நியாயங்கைளெயல்லாம் எனக் ன்பாக

இ க்கின்றன;அவ ைடயபிரமாணங்கைள

நான் தள்ளிப்ேபாடவில்ைல. ௨௩ உன்னத

ேதவ க் ன்பாக நான் உத்தமனாக

இ ந் , என் ைடய பாவத்திற் என்ைன

விலக்கிக் காத் க்ெகாண்ேடன். ௨௪

ஆைகயால்ெயேகாவாஎன் ைடய திக் த்

த ந்ததாக ம், தம் ைடய கண்க க்

ன்னி க்கிற என் ைடய ைககளின்
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த்தத்திற் ம் தக்கதாக ம் எனக் ப்

பலனளித்தார். ௨௫ தய ள்ளவ க்

ர் தய ள்ளவராக ம், உத்தம க்

ர் உத்தமராக ம்; ௨௬ னித க் ர்

னிதராக ம், மா பா ள்ளவ க் ர்

மா ப கிறவராக ம் ேதான் ர். ௨௭ ேதவேன

ர் பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள காப்பாற் ர்;

ேமட் ைமயானகண்கைளத் தாழ்த் ர். ௨௮

ேதவேன ர்என் ைடயவிளக்ைகஏற் ர்;

என் ேதவனாகிய ெயேகாவா என் ைடய

இ ைள ெவளிச்சமாக் வார். ௨௯உம்மாேல

ஒ ேசைனையஎன் கால்களால் மதிப்ேபன்;

என் ேதவனாேலஒ மதிைலத் தாண் ேவன்.

௩0 ேதவ ைடய வழ உத்தமமான ;

ெயேகாவா ைடய வசனம் டமடப்பட்ட ;

தம்ைம நம் கிற அைனவ க் ம் அவர்

ேகடகமாக இ க்கிறார். ௩௧ ெயேகாவாைவ

தவிர ேதவன் யார்? நம் ைடய ேதவன்

இல்லாமல் கன்மைல ம்யார்? ௩௨என்ைனப்

பலத்தால் இைடகட் , என் ைடயவழையச்

ெசவ்ைவப்ப த் கிறவர் ேதவேன. ௩௩

அவர் என் கால்கைள மான்க ைடய

கால்கைளப்ேபாலாக்கி, உயர்வான இடங்களில்

என்ைன நி த் கிறார். ௩௪ ெவண்கல

வில் ம் என் ைடயைககளால்வைள ம்ப ,

என் ைடய ைககைள த்தத்திற் ப்

பழக் விக்கிறார். ௩௫உம் ைடயஇரட்சிப்பின்

ேகடகத்ைத ம் எனக் த் தந் ர்; உம் ைடய

வல ைகஎன்ைனத் தாங் கிற ; உம் ைடய
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க ைண என்ைனப் ெபரியவனாக் ம். ௩௬

என் ைடய கால்கள் வ க்காதப , நான்

நடக்கிற வழைய அகலமாக்கி ர். ௩௭

என் ைடய எதிரிகைளப் பின்ெதாடர்ந் ,

அவர்கைளப் பி த்ேதன்; அவர்கைள

அழ க் ம் வைரக் ம் நான் தி ம்பவில்ைல.

௩௮ அவர்கள் எ ந்தி க்க யாதப

அவர்கைள ெவட் ேனன். ௩௯ ேபா க்

ர் என்ைனப் பலத்தால் இைடகட் ,

என்ேமல் எ ம்பினவர்கைள என் ழ்

மடங்கச்ெசய் ர். ௪0 நான் என் ைடய

எதிரிைய அழ க் ம்ப , என் ைடய

எதிரிகளின்க த்ைதஎனக் ஒப் க்ெகா த் ர்.

௪௧ அவர்கள் ப்பி கிறார்கள்,

அவர்கைளக் காப்பாற் கிறவர்கள்

ஒ வ ம ல்ைல; ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பி கிறார்கள், அவர்க க் அவர்

பதிலளிக்கிறதில்ைல. ௪௨நான்அவர்கைளக்

காற்ற ன்திைசயிேல பறக்கிற சியாக

இ த் , ெத க்களி ள்ள ேசற்ைறப்ேபால்

அவர்கைள எற ந் ேபா கிேறன். ௪௩

மக்களின் கலகங்க க் ர் என்ைனத்

தப் வித் ர், ேதசங்க க் என்ைனத்

தைலவனாக் கி ர்; நான் அறயாத மக்கள்

எனக் ேசைவெசய்கிறார்கள். ௪௪அவர்கள்

என் ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ட டேன

எனக் க் ழ்ப்ப கிறார்கள்; அந்நிய ம்

என்னிடம் னிக் கிறார்கள். ௪௫அந்நியர்

மனம ந் , தங்க ைடயஅரண்களி ந்
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தத்தளிப்பாகப் றப்ப கிறார்கள். ௪௬

ெயேகாவா உயி ள்ளவர்; என் ைடய

கன்மைலயானவர் திக்கப்ப வாராக;

என் ைடய இரட்சிப்பின் ேதவன்

உயர்ந்தி ப்பாராக. ௪௭ அவர் எனக்காகப்

பழ க் ப் பழவாங் கிற ேதவன். அவர்

மக்கைள எனக் க் ழ்ப்ப த் கிறவர். ௪௮

அவேர என் ைடய எதிரிக க் என்ைன

விலக்கிவி விக்கிறவர்; எனக் விேராதமாக

எ ம் கிறவர்கைளவிட என்ைன ர் உயர்த்தி,

ெகா ைமயான மனித க் என்ைனத்

தப் விக்கி ர். ௪௯ இதற்காக ெயேகாவாேவ,

ேதசங்க க் ள்ேள உம்ைமத் தித் ,

உம் ைடயெபய க் பாட் பா ேவன். ௫0

தாம் ஏற்ப த்தின இராஜா க் மகத்தான

இரட்சிப்ைபஅளித் , தாம்அபிேஷகம்ெசய்த

தா திற் ம் அவ ைடய சந்ததிக் ம்

என்ெறன் ம் கி ைப ெசய்கிறார்.

௧௯

இைசத் தைலவ க் தா தந்த

பாடல். வானங்கள் ேதவ ைடயமகிைமைய

ெவளிப்ப த் கின்றன, ஆகாய விரி

அவ ைடய ைககளின் ெசயல்கைள

அறவிக்கிற . ௨ பக க் ப் பகல்

வார்த்ைதகைளப் ெபாழகிற , இர க் இர

அறைவத்ெதரிவிக்கிற . ௩அைவக க் ப்

ேபச் ம ல்ைல, வார்த்ைத ம ல்ைல,

அைவகளின் சத்தம் ேகட்கப்ப வ ம ல்ைல. ௪

ஆகி ம் அைவகளின் சத்தம் மெயங் ம்,

அைவகளின் வசனங்கள் உலகின்
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கைடசிவைரக் ம் ெசல் கின்றன;

அைவகளில் ரிய க் ஒ டாரத்ைத

உண்டாக்கினார். ௫ அ தன் ைடய

மணவைறயி ந் றப்ப கிற

மணவாளைனப்ேபால் இ க்கிற ,

ெபலசா ையப்ேபால் தன் ைடய பாைதயில்

ஓட மகிழ்ச்சியாக இ க்கிற . ௬ அ

வானங்களின் ஒ ைனயி ந்

றப்பட் , அைவகளின் ம ைனவைரக் ம்

ற்ற ேயா கிற ; அதின் ெவப்பத்திற்

மைறவான ஒன் ம ல்ைல. ௭

ெயேகாவா ைடய ேவதம் ைறவற்ற ம்,

ஆத் மாைவ உயிர்ப்பிக்கிற மாக இ க்கிற ;

ெயேகாவா ைடய சாட்சி ைமயான ம்,

ேபைதைய ஞானியாக் கிற மாக

இ க்கிற . ௮ ெயேகாவா ைடய

நியாயங்கள் ெசம்ைம ம், இ தயத்ைதச்

சந்ேதாஷப்ப த் கிறைவக மாக

இ க்கிற ; ெயேகாவா ைடய கற்பைன

ய்ைம ம், கண்கைளத்ெதளிவிக்கிற மாக

இ க்கிற . ௯ெயேகாவா க் ப் பயப்ப கிற

பயம் த்த ம், என்ைறக் ம் நிைலக்கிற மாக

இ க்கிற ; ெயேகாவா ைடய நியாயங்கள்

உண்ைம ம், அைவகள்அைனத் ம் தி மாக

இ க்கின்றன. ௧0அைவெபான்னி ம், ம ந்த

ப ம்ெபான்னி ம் வி ம்பப்படத்தக்கைவ ம்,

ேதனி ம் ேதன் ட் ந் ஒ ம்

ய்ைமயான ேதனி ம் ம ர ள்ளைவ மாக

இ க்கின்றன. ௧௧அன்ற ம் அைவகளால்
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உம அ ேயன் எச்சரிக்கப்ப கிேறன்;

அைவகைளக் ைகக்ெகாள் கிறதினால்

ம ந்த பலன் உண் . ௧௨ தன் ைடய

பிைழகைள உண கிறவன் யார்? மைறந்

கிடக் ம் பிைழகளி ந் என்ைனச்

த்திகரி ம். ௧௩ ணிகரமான பாவங்க க் ம்

உம அ ேயைனவிலக்கிக் காத் ெகாள் ம்;

அைவகள் என்ைன ஆண் ெகாள்ள

விடாம ம்; அப்ெபா நான் உத்தமனாகி,

ெப ம்பாவத்திற் ங்கலாக இ ப்ேபன். ௧௪

என் கன்மைல ம் என் ட்ப மாகிய

ெயேகாவாேவ, என் வாயின் வார்த்ைதக ம்,

என் இ தயத்தின் தியான ம், உம

ச கத்திற் ப் பிரியமாக இ ப்பதாக.

௨0

இைசத் தைலவ க் தா தந்த

பாடல். ஆபத் நாளிேல ெயேகாவா உம

விண்ணப்பத்திற் ப் பதில்ெகா ப்பாராக;

யாக்ேகாபின் ேதவ ைடய ெபயர் உமக்

உயர்ந்தஅைடக்கலமாவதாக. ௨அவர் பரி த்த

ஸ்தலத்தி ந் உமக் ஒத்தாைசய ப்பி,

ேயானி ந் உம்ைமஆதரிப்பாராக. ௩ ர்

ெச த் ம் காணிக்ைககைளெயல்லாம்அவர்

நிைனத் , உம சர்வாங்க தகனப ையப்

பிரியமாக ஏற் க்ெகாள்வாராக. (ேசலா) ௪

அவர் உம மனவி ப்பத்தின்ப உமக் த்

தந்த ளி, உம ஆேலாசைனகைளெயல்லாம்

நிைறேவற் வாராக. ௫ நாங்கள் உம

இரட்சிப்பினால் மகிழ்ந் , எங்கள்

ேதவ ைடய ெபயரிேல ெகா ேயற் ேவாம்;
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உம ேவண் தல்கைளெயல்லாம் ெயேகாவா

நிைறேவற் வாராக. ௬ ெயேகாவா தாம்

அபிேஷகம்ெசய்தவைரக் காப்பாற் கிறார்

என்பைத இப்ெபா அற ந்தி க்கிேறன்;

தம வல ைக ெசய் ம் இரட்சிப்பின்

வல்லைமகைளக் காண்பித் , தம

பரி த்த வானத்தி ந் அவ ைடய

விண்ணப்பத்திற் பதில்ெகா ப்பார்.

௭ சிலர் இரதங்கைளக் ற த் ம், சிலர்

திைரகைளக் ற த் ம் ேமன்ைம

பாராட் கிறார்கள்; நாங்கேளா எங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

ெபயைரக் ற த்ேத ேமன்ைமபாராட் ேவாம். ௮

அவர்கள் ற ந் வி ந்தார்கள்; நாங்கேளா

எ ந் நிம ர்ந் நிற்கிேறாம். ௯ெயேகாவாேவ,

இரட்சி ம்; நாங்கள் ப்பி கிற நாளிேல ராஜா

எங்க க் ச் ெசவிெகா ப்பாராக.

௨௧

இைசத் தைலவ க் தா தந்த

பாடல். ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

வல்லைமயிேல இராஜா மகிழ்ச்சியாக

இ க்கிறார்; உம் ைடய இரட்சிப்பிேல

எவ்வளவாகச் சந்ேதாஷப்ப கிறார்! ௨

அவ ைடய மனவி ப்பத்தின்ப ர்

அவ க் த் தந்த ளி,அவ ைடயஉத களின்

விண்ணப்பத்ைதத் தள்ளாம க்கி ர். (ேசலா)

௩ உத்தம ஆ ர்வாதங்கேளா ர் அவ க்

எதிர்ெகாண் வந் , அவர் தைலயில்

ெபாற்கி டம் அணிவிக்கி ர். ௪ அவர்

உம்மடத்தில்ஆ ைளக்ேகட்டார்; ர்அவ க்
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என்ெறன்ைறக் ள்ள த்த ஆ ைள

அளித் ர். ௫ உம இரட்சிப்பினால் அவர்

மகிைம ெபரிதாக இ க்கிற ; ேமன்ைமைய ம்

மகத் வத்ைத ம் அவ க் ெகா த் ர். ௬

அவர் த்தஆ ர்வாதங்கைளஅவர்க க்

ெகா க்கிறார்; அவைர உம் ைடய ச கத்தின்

மகிழ்ச்சியினால் ரிப்பாக் கி ர். ௭ஏெனனில்

இராஜா ெயேகாவாேமல் நம்பிக்ைகயாக

இ க்கிறார்; உன்னதமான ேதவ ைடய

தயவினால்அைசக்கப்படாமல்இ ப்பார். ௮

உம ைக உம எதிரிகள் எல்ேலாைர ம்

எட் ப்பி க் ம்; உம வல கரம் உம்ைமப்

பைகக்கிறவர்கைளக் கண் பி க் ம். ௯

உம ேகாபத்தின் காலத்திேல அவர்கைள

ெந ப் ச் ைளயாக்கிப்ேபா ர்; ெயேகாவா

தம ேகாபத்திேல அவர்கைள அழ ப்பார்;

ெந ப் அவர்கைள அழ க் ம். ௧0

அவர்கள் பிள்ைளகைள மயி ந் ம்

அவர்கள் சந்ததிைய ம மக்களி ந் ம்

அழ ப் ர். ௧௧அவர்கள் உமக் விேராதமாக

ங் நிைனத்தார்கள்; விைன ெசய்ய

யன்றார்கள்; ஒன் ம் வாய்க்காமல்ேபான .

௧௨ உம் ைடய அம் கைள நாேணற்ற

அவர்கள் கத்திற் ேநேர எய் அவர்கைளத்

தி ம்பி ஓடச்ெசய்கி ர். ௧௩ ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய பலத்திேல ர் எ ந்த ம்;

அப்ெபா உம் ைடய வல்லைமையப்

பா த் திப்ேபாம்.
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௨௨

(இைசத் தைலவ க் தா தந்த

பாடல்.) என் ேதவேன, என் ேதவேன, ஏன்

என்ைனக் ைகவிட் ர்? எனக் உதவி

ெசய்யாம ம், நான் கதற ச் ெசால் ம்

வார்த்ைதகைளக் ேகட்காம ம் ஏன் ரமாக

இ க்கி ர்? ௨ என் ேதவேன, நான் பக ேல

ப்பி கிேறன், பதில் ெகா க்கவில்ைல;

இரவிேல ப்பி கிேறன், எனக் அைமதி

இல்ைல. ௩ இஸ்ரேவ ன் திக க் ள்

தங்கியி க்கிற ேதவேன ேர பரி த்தர். ௪

எங்க ைடய ன்ேனார்கள் உம்மடத்தில்

நம்பிக்ைகைவத்தார்கள்; நம்பினஅவர்கைள

ர் வி வித் ர். ௫ உம்ைம ேநாக்கிக்

ப்பிட் த் தப்பினார்கள்; உம்ைம நம்பி

ெவட்கப்பட் ப்ேபாகாமல் இ ந்தார்கள். ௬

நாேனா ஒ , மனிதன் அல்ல;

மனிதர்களால் நிந்திக்கப்பட் ம், மக்களால்

அவமதிக்கப்பட் ம் இ க்கிேறன். ௭என்ைனப்

பார்க்கிறவர்கெளல்ேலா ம் என்ைனப்

பரியாசம்ெசய் , உதட்ைடப் பி க்கி,

தைலைய அைசத் : ௮ ெயேகாவாேமல்

நம்பிக்ைகயாக இ ந்தாேன, அவர் இவைன

வி விக்கட் ம்; இவன்ேமல் பிரியமாக

இ க்கிறாேர, இப்ெபா இவைன

இரட்சிக்கட் ம் என்கிறார்கள். ௯ ேர என்ைனக்

கர்ப்பத்தி ந் எ த்தவர்; என் ைடய

தாயின் மார்பில் இ க் ம் ேபாேத என்ைன

உம்ேமல் நம்பிக்ைகயாக இ க்கச்ெசய் ர். ௧0

கர்ப்பத்தி ந் ெவளிப்பட்டேபாேதஉம
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சார்பில் வி ந்ேதன்; நான் என் ைடய

தாயின் வயிற்ற ல் இ ந்த தல் ர் என்

ேதவனாக இ க்கி ர். ௧௧ என்ைனவிட் த்

ரமாக இ க்கேவண்டாம்; ஆபத்

ெந ங்கியி க்கிற , உதவி ெசய்ய யா ம்

இல்ைல. ௧௨அேநகம் காைளகள் என்ைனச்

ழ்ந்தி க்கின்றன; பாசான் ேதசத்தின் பலத்த

எ கள் என்ைனவைளந் ெகாண்டன. ௧௩

ற ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கத்ைதப்ேபால், என்ேமல்

தங்க ைடய வாையத் திறக்கிறார்கள். ௧௪

தண் ைரப்ேபால ஊற்றப்பட்ேடன்;

என் ைடய எ ம் கெளல்லாம்

விலகிவிட்டன, என் ைடய இ தயம்

ெம ேபாலாகி, என் ைடய டல்களின்

ந ேவ உ கின . ௧௫ என் ெபலன்

ஓட்ைடப்ேபால் காய்ந்த ; என் நா

ேமல்வாேயா ஒட் க்ெகாண்ட ; என்ைன

மரணத் சியிேல ேபா கி ர். ௧௬

நாய்கள் என்ைனச் ழ்ந்தி க்கின்றன;

ெபால்லாதவர்களின் ட்டம் என்ைன

வைளந் ெகாண்ட ; என் ைடய

ைககைள ம் கால்கைள ம் உ வக்

த்தினார்கள். ௧௭ என் ைடய

எ ம் கைளெயல்லாம் நான் எண்ணலாம்;

அவர்கள் என்ைன ேநாக்கிப்

பார்த் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ௧௮

என் ஆைடகைளத் தங்க க் ள்ேள

பங்கிட் , என் ைடய உைடயின்ேமல்

ட் ப்ேபா கிறார்கள். ௧௯ ஆனா ம்
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ெயேகாவாேவ, ர் எனக் த் ரமாக

இ க்கேவண்டாம்; என் ைடய ெபலேன,

எனக் உதவிெசய்ய க்கிரமாக வா ம். ௨0

என் ைடய ஆத் மாைவ வாளிற் ம்,

எனக் அ ைமயானைத நாய்களின்

ெகா ரத்திற் ம் தப் வி ம். ௨௧ என்ைனச்

சிங்கத்தின் வாயி ந் காப்பாற் ம்;

நான் காண்டாம கத்தின் ெகாம் களில்

இ க் ம்ேபா என்ைனக் காப்பாற் ம். ௨௨

உம் ைடய ெபயைர என் சேகாதரர்க க்

அறவித் , சைபந வில் உம்ைமத்

திப்ேபன். ௨௩ ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப கிறவர்கேள, அவைரத் தி ங்கள்;

யாக்ேகாபின் சந்ததியாேர, ங்கள் எல்ேலா ம்

அவ க் மரியாைதெசய் ங்கள்;

இஸ்ரேவ ன் வம்சத்தாேர, ங்கள் எல்ேலா ம்

அவர்ேமல் பயபக்தியாக இ ங்கள். ௨௪

உபத்திரவப்பட்டவ ைடய உபத்திரவத்ைத

அவர் அற்பமாக நிைனக்காம ம்,

அ வ க்காம ம், தம் ைடய கத்ைத

அவ க் மைறக்காம ம ந் , தம்ைம

ேநாக்கி அவன் ப்பி ம்ேபா அவைனக்

ேகட்ட ளினார். ௨௫ மகா சைபயிேல நான்

ெச த் ம் தி உம்மாேல உண்டா ம்;

அவ க் ப் பயப்ப கிறவர்க க் ன்பாக

என் ைடய ெபா த்தைனகைளச்

ெச த் ேவன். ௨௬ ஒ க்கப்பட்டவர்கள்

சாப்பிட் தி ப்தியைடவார்கள்;

ெயேகாவாைவ ேத கிறவர்கள் அவைரத்
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திப்பார்கள்; உங்க ைடய இ தயம்

என்ெறன்ைறக் ம் வா ம். ௨௭ மயின்

எல்ைலகெளல்லாம் நிைன ர்ந்

ெயேகாவாவிடத்தில் தி ம் ம்; ேதசங்க ைடய

வம்சங்கெளல்லாம் அவர் ச கத்தில்

ெதா ெகாள் ம். ௨௮ ராஜ்ஜயம்

ெயேகாவா ைடய ; அவர் ேதசங்கைள

ஆ கிறவர். ௨௯ மயின் ெசல்வந்தர்

அைனவ ம் பணிந் ெகாள்வார்கள்;

தியில் இறங் கிறவர்கள் அைனவ ம்

அவ க் ன்பாக வணங் வார்கள்.

ஒ வ ம் தன் ைடயஆத் மாஅழயாதப

அைதக் காக்க யாேத. ௩0 ஒ சந்ததி

அவைரச் ேசவிக் ம்; தைல ைற

தைல ைறயாக அ ஆண்டவ ைடய

சந்ததி என்னப்ப ம். ௩௧ அவர்கள் வந் :

அவேர இைவகைளச் ெசய்தார் என்

பிறக்கப்ேபாகிற மக்க க் அவ ைடய

திையஅறவிப்பார்கள்.

௨௩

தா தின் பாடல். ெயேகாவா என்

ேமய்ப்பராக இ க்கிறார்; நான் தாழ்ச்சி

அைடயமாட்ேடன். ௨ அவர் என்ைனப்

ல் ள்ள இடங்களில் ேமய்த் , அமர்ந்த

தண் ர்கள் அ கில் என்ைனக்

ெகாண் ேபாய்வி கிறார். ௩ அவர் என்

ஆத் மாைவத் ேதற்ற , தம் ைடய

ெபயரினிம த்தம் என்ைன தியின்

பாைதகளில் நடத் கிறார். ௪ நான் மரண

இ ளின் பள்ளத்தாக்கிேல நடந்தா ம்
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ெபால்லாப் க் ப் பயப்படமாட்ேடன்;

ஏெனனில் ேதவேன ர் என்ேனா இ க்கி ர்;

உம ேகா ம் உம த ம் என்ைனத்

ேதற் ம். ௫ என் ைடய எதிரிக க்

ன்பாக ர் எனக் ஒ பந்திைய

ஆயத்தப்ப த்தி, என் ைடய தைலைய

எண்ெணயால் அபிேஷகம்ெசய்கி ர்;

என் ைடய பாத்திரம் நிரம்பி வழகிற . ௬

என் உயி ள்ள நாெளல்லாம் நன்ைம ம்

கி ைப ம் என்ைனத் ெதாட ம்; நான்

ெயேகாவா ைடய ட் ேல த்த நாட்களாக

நிைலத்தி ப்ேபன்.

௨௪

தா தின் பாடல். ம ம் அதின்

நிைற ம், உலக ம் அதி ள்ள மக்கள்

யா ம் ெயேகாவா ைடயைவ. ௨ஏெனனில்

அவேர அைதக் கடல்க க் ேமலாக

அஸ்திபாரப்ப த்தி, அைதநதிக க் ேமலாக

நி வினார். ௩ யார் ெயேகாவா ைடய

மைலயில் ஏ வான்? யார் அவ ைடய

பரி த்த இடத்தில் பிரேவசிப்பான்? ௪

ைககளில் த்த ள்ளவ ம் இ தயத்தில்

ய்ைம உள்ளவ மாக இ ந் ,

தன் ைடய ஆத் மாைவ மாையக்

ஒப் க்ெகா க்காம ம், ெபாய்யாக

ஆைணயிடாம ம் இ க்கிறவேன. ௫

அவன் கர்த்தரால் ஆ ர்வாதத்ைத ம்,

தன் ைடய இரட்சிப்பின் ேதவனால்

திைய ம் ெப வான். ௬இ ேவஅவைரத்

ேத விசாரித் , அவ ைடய ச கத்ைத
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நா கிற யாக்ேகா என் ம் சந்ததி. (ேசலா) ௭

வாசல்கேள, உங்க ைடய தைலகைள

உயர்த் ங்கள்; நித்திய கத கேள, உய ங்கள்;

மகிைமயின் இராஜா உள்ேள ைழவார். ௮யார்

இந்த மகிைமயின் இராஜா? அவர் வல்லைம ம்

பராக்கிரம ம் உள்ள ெயேகாவா; அவர்

த்தத்தில் பராக்கிரம ம் உள்ள கர்த்தராேம. ௯

வாசல்கேள, உங்க ைடய தைலகைள

உயர்த் ங்கள்; நித்திய கத கேள, உய ங்கள்,

மகிைமயின் இராஜாஉள்ேள ைழவார். ௧0யார்

இந்த மகிைமயின் இராஜா? அவர் ேசைனகளின்

ெயேகாவா; அவேர மகிைமயின் இராஜா (ேசலா)

௨௫

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ,

உம்மடத்தில் என் ைடய ஆத் மாைவ

உயர்த் கிேறன். ௨என் ேதவேன, உம்ைம நம்பி

இ க்கிேறன், நான் ெவட்கப்பட் ப்ேபாகாதப

ெசய் ம்; என் ைடய எதிரிகள் என்ைன

ேமற்ெகாண் மகிழவிடாம ம். ௩உம்ைம

ேநாக்கிக் காத்தி க்கிற ஒ வ ம்

ெவட்கப்பட் ப் ேபாகாதப ெசய் ம்;

காரணமல்லாமல் ேராகம்ெசய்கிறவர்கேள

ெவட்கப்பட் ப் ேபாவார்களாக. ௪

ெயேகாவாேவ, உம் ைடயவழகைளஎனக் த்

ெதரிவி ம்; உம் ைடயபாைதகைளஎனக் ப்

ேபாதித்த ம். ௫உம் ைடயசத்தியத்திேல

என்ைனநடத்தி, என்ைனப் ேபாதித்த ம்;

ேர என் ைடயஇரட்சிப்பின் ேதவன், உம்ைம

ேநாக்கி நாள் ம் காத்தி க்கிேறன். ௬

ெயேகாவாேவ, உம் ைடயஇரக்கங்கைள ம்
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உம் ைடய க ைணைய ம் நிைனத்த ம்,

அைவ ெதாடக்கம ல்லா காலம் தல்

இ க்கின்ற . ௭ என் ைடய இளவயதின்

பாவங்கைள ம் என் ைடய தல்கைள ம்

நிைனக்காம ம்; ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

தயவிற்காக என்ைனஉம கி ைபயின்ப ேய

நிைனத்த ம். ௮ ெயேகாவா நல்லவ ம்

உத்தம மாக இ க்கிறார்; ஆைகயால்

பாவிக க் வழையத் ெதரிவிக்கிறார். ௯

சாந்த ண ள்ளவர்கைள நியாயத்திேல

நடத்தி, சாந்த ண ள்ளவர்க க் த் தம

வழையப் ேபாதிக்கிறார். ௧0ெயேகாவா ைடய

உடன்ப க்ைகைய ம் அவ ைடய

சாட்சிகைள ம்ைகக்ெகாள் கிறவர்க க் ,

அவ ைடய பாைதகெளல்லாம் கி ைப ம்

சத்திய மானைவ. ௧௧ ெயேகாவாேவ,

என் ைடயஅக்கிரமம் ெபரி ; உம் ைடய

ெபயரினால் அைத மன்னித்த ம். ௧௨

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப கிற மனிதன்

எவேனாஅவ க் த் தாம் ெதரிந் ெகாள் ம்

வழையப் ேபாதிப்பார். ௧௩ அவ ைடய

ஆத் மா நன்ைமயில் தங் ம்; அவன் சந்ததி

மையச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம்.

௧௪ ெயேகாவா ைடய இரகசியம்

அவ க் ப் பயந்தவர்களிடத்தில்

இ க்கிற ; அவர்க க் த் தம் ைடய

உடன்ப க்ைகையத் ெதரியப்ப த் வார்.

௧௫ என் ைடய கண்கள் எப்ேபா ம்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்ெகாண் க்கின்றன;
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அவேர என் ைடய கால்கைள வைலக்

ங்கலாக்கிவி வார். ௧௬ என்ேமல்

ேநாக்கமாகி, எனக் இரங் ம்; நான்

தனித்தவ ம், பாதிக்கப்பட்டவ மாக

இ க்கிேறன். ௧௭ என் ைடய இ தயத்தின்

வியா லங்கள் ெப கியி க்கின்றன;

என் ைடயபிரச்சைனகளி ந் என்ைன

ங்கலாக்கிவி ம். ௧௮ என் ைடய

பாதிப்ைபைய ம் என் ைடய ன்பத்ைத ம்

பார்த் , என் ைடய பாவங்கைளெயல்லாம்

மன்னித்த ம். ௧௯ என் ைடய

எதிரிகைளப் பா ம்; அவர்கள் ெப கியி ந் ,

ெகா ர ெவ ப்பாய் என்ைனெவ க்கிறார்கள்.

௨0 என் ஆத் மாைவக் காப்பாற்ற என்ைன

வி வி ம்; நான் ெவட்கப்பட் ப்ேபாகாதப

ெசய் ம்; உம்மடம் அைடக்கலம் வந் ள்ேளன்.

௨௧ உத்தம ம், ேநர்ைம ம் என்ைனக்

காக்கட் ம்; நான் உமக் க் காத்தி க்கிேறன்.

௨௨ ேதவேன, இஸ்ரேவைல அவ ைடய

எல்லாப் பிரச்சைனக க் ம் வி வித்

ட் வி ம்.

௨௬

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ,

என்ைன நியாயம் விசாரி ம், நான்

என் உத்தமத்திேல நடக்கிேறன்; நான்

ெயேகாவாைவ நம்பியி க்கிேறன்,

ஆைகயால் நான் தள்ளா வதில்ைல.

௨ ெயேகாவாேவ, என்ைனப் ப ட்சித் ,

என்ைனச் ேசாதித் ப்பா ம்; என் ைடய

சிந்ைதகைள ம் என் ைடய
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இ தயத்ைத ம் டம ட் ப்பா ம். ௩

உம் ைடய கி ைப என் ைடய

கண்க க் ன்பாக இ க்கிற ;

உம் ைடய சத்தியத்திேல நடக்கிேறன். ௪

ஏமாற் க்காரர்கேளா நான் உட்காரவில்ைல,

வஞ்சகரிடத்தில் நான் ேச வதில்ைல.

௫ ெபால்லாதவர்களின் ட்டத்ைதப்

பைகக்கிேறன்; ன்மார்க்கர்கேளா

உட்காரமாட்ேடன். ௬ ெயேகாவாேவ, நான்

தியின் சத்தத்ைதக் ேகட் ம்ப ச் ெசய் ,

உம் ைடய அதிசயங்கைளெயல்லாம்

விவரிப்பதற்காக, ௭ என ற்றம ல்லாைம

ெதரி ம்ப என் ைககைளக் க வி,

உம் ைடய டத்ைதச் ற்றவ கிேறன்.

௮ ெயேகாவாேவ, உம ஆலயமாகிய

வாசஸ்தலத்ைத ம், உம மகிைம

தங்கியி க் ம் இடத்ைத ம் ேநசிக்கிேறன்.

௯ என் ஆத் மாைவப் பாவிகேளா ம்,

என் உயிைர இரத்தப்பிரியர்கேளா ம்

வாரிக்ெகாள்ளாம ம். ௧0 அவர்கள்

ைககளிேல விைன இ க்கிற ; அவர்கள்

வல ைகலஞ்சத்தினால் நிைறந்தி க்கிற .

௧௧ நாேனா என் ைடய உத்தமத்திேல

நடப்ேபன்; என்ைன ட் க்ெகாண்

என்ேமல் இரக்கமாக இ ம். ௧௨ என் ைடய

கால் ெசம்ைமயான இடத்திேல நிற்கிற ;

சைபகளிேல நான் ெயேகாவாைவ திப்ேபன்.

௨௭

தா தின் பாடல். ெயேகாவா என்

ெவளிச்ச ம் என் இரட்சிப் மானவர்,
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யா க் ப் பயப்ப ேவன்? ெயேகாவா என்

வாழ்வின் அைடக்கலமானவர், யா க்

பயப்ப ேவன்? ௨ என் ைடய எதிரிக ம்

என் ைடய பைகவர்க மாகிய

ெபால்லாதவர்கள் என் ச ரத்ைத வி ங்க,

என்ைன ெந ங் ம்ேபா அவர்கேள

இடறவி ந்தார்கள். ௩எனக் விேராதமாக ஒ

இரா வம் காம ட்டா ம், என் இ தயம்

பயப்படா ; என்ேமல் ேபார் எ ம்பினா ம்,

இதிேல நான் நம்பிக்ைகயாக இ ப்ேபன். ௪

கர்த்தரிடத்தில் ஒன்ைற நான் ேகட்ேடன்,

அைதேயநா ேவன்; நான்ெயேகாவா ைடய

மகிைமையப் பார்க் ம்ப யாக ம்,

அவ ைடய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி

ெசய் ம்ப யாக ம், நான் என் ைடய

உயி ள்ள நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் தங்கியி ப்பைதேய நா ேவன். ௫

ங் நாளில் அவர் என்ைனத் தம் ைடய

டாரத்தில் மைறத் , என்ைனத் தம டார

மைறவிேல ஒளித் ைவத் , என்ைனக்

கன்மைலயின்ேமல் உயர்த் வார். ௬

இப்ெபா என் தைல என்ைனச் ற்ற ம்

இ க்கிற என் எதிரிக க் ேமலாக

உயர்த்தப்ப ம்; அதற்காக அவ ைடய

டாரத்திேல நான் ஆனந்தப கைளயிட் ,

ெயேகாவாைவப் பா ேவன், அவைரப்

கழ்ந் பா ேவன். ௭ ெயேகாவாேவ,

நான் ப்பி கிற சத்தத்ைத ர் ேகட் ,

எனக் இரங்கி, எனக் பதில் தா ம். ௮



சங் தம் 2236

என் ைடய கத்ைதத் ேத ங்கள் என்

ெசான் ேர, உம் ைடய கத்ைதேய

ேத ேவன் ெயேகாவாேவஎன் என் ைடய

இ தயம் உம்மடத்தில் ெசான்ன . ௯ உம

கத்ைத எனக் மைறக்கேவண்டாம்;

ர் ேகாபத் டன் உம அ ேயைன

விலக்கிப்ேபாடேவண்டாம்; ேர எனக் உதவி

ெசய்பவர்; என் ைடய இரட்சிப்பின் ேதவேன,

என்ைனத் தள்ளிவிடாம ம் என்ைனக்

ைகவிடாம ம். ௧0 என் தகப்ப ம் என்

தா ம் என்ைனக்ைகவிட்டா ம், ெயேகாவா

என்ைனச் ேசர்த் க்ெகாள் வார். ௧௧

ெயேகாவாேவ, உம வழைய எனக் ப்

ேபாதி ம், என் ைடய எதிராளிகளினிம த்தம்

சரியானபாைதயில் என்ைனநடத் ம். ௧௨என்

எதிரிகளின் வி ப்பத்திற் என்ைனஒப் க்

ெகா க்கேவண்டாம்; ெபாய்ச்சாட்சிக ம்

ஆக்கிரம த் ச் கிறவர்க ம் எனக்

விேராதமாக எ ம்பியி க்கிறார்கள். ௧௩

நாேனா, உயி ள்ளவர்களின் ேதசத்திேல

ெயேகாவா ைடயநன்ைமையக்காண்ேபன்

என் வி வாசித்ேதன். ௧௪ெயேகாவா க் க்

காத்தி , ைதரியமாகஇ ,அவர் உன் ைடய

இ தயத்ைத நிைலயாக நி த் வார்,

கர்த்த க்ேக காத்தி .

௨௮

தா தின் பாடல். என் கன்மைலயாகிய

ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக்

ப்பி கிேறன்; ர் ேகட்காதவர்ேபால

ம னமாக இ க்கேவண்டாம்; ர்
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ம னமாக இ ந்தால் நான் கல்லைறயில்

இறங் கிறவர்க க் ஒப்பாேவன். ௨

நான் உம்ைம ேநாக்கிச் சத்தம ட் ,

உம் ைடய மகா பரி த்த ஸ்தலத்திற்

ேநராகக் ைகெய க் ம்ேபா , என் ைடய

விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக்

ேகட்ட ம். ௩ அ கில் உள்ளவ க் ச்

சமாதான வாழ்த் தைலச் ெசால் ம்,

தங்க ைடய இ தயங்களில் ைமகைள

ைவத்தி க்கிற ன்மார்க்கர்கேளா ம்

அக்கிரமக்காரர்கேளா ம் என்ைன

வாரிக்ெகாள்ளாம ம். ௪அவர்க ைடய

ெசயல்க க் ம் அவர்க ைடய

நடத்ைதகளின் ங்கிற் ம் சரியானதாக

அவர்க க் ச் ெசய் ம்;அவர்கள்ைககளின்

ெசய்ைகக் சரியானதாக அவர்க க் க்

ெகா ம், அவர்க க் ச் சரிக் ச்

சரிக்கட் ம். ௫அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

ெசய்ைககைள ம் அவர் ைககளின்

ெசயல்கைள ம் உணராதப யால், அவர்கைள

இ த் ப்ேபா வார், அவர்கைளக்

கட்டமாட்டார். ௬ெயேகாவா க் வாழ்த் தல்

உண்டாகட் ம்; அவர் என் ைடய

விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டார். ௭

ெயேகாவா என் ெபல ம் என் ேகடக மாக

இ க்கிறார்; என் இ தயம் அவைர நம்பி

இ ந்த ; நான்உதவி ெபற்ேறன்;ஆைகயால்

என் ைடய இ தயம் சந்ேதாஷப்ப கிற ;

என் பாட னால் அவைரத் திப்ேபன். ௮
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ெயேகாவா அவர்க ைடய ெபலன்; அவேர

தாம் அபிேஷகம் ெசய்தவ க் பா காப்பான

அைடக்கலமானவர். ௯ ேதவேன ர் உம

மக்கைளப் பா காத் , உம உரிைம

ெசாத்ைத ஆ ர்வதி ம்; அவர்க க்

உணவளித் ,அவர்கைளஎன்ெறன்ைறக் ம்

உயர்த்திய ம்.

௨௯

தா தின் பாடல். ேதவ பிள்ைளகேள,

ெயேகாவா க் மகிைமைய ம்

வல்லைமைய ம்ெச த் ங்கள்; கர்த்த க்ேக

அைதச் ெச த் ங்கள். ௨ெயேகாவா ைடய

ெபய க்ேகற்ற மகிைமைய அவ க் ச்

ெச த் ங்கள்; பரி த்த அலங்காரத் டேன

ெயேகாவாைவ ெதா ெகாள் ங்கள். ௩

ெயேகாவா ைடய சத்தம் ச த்திரங்கள் ேமல்

ெதானிக்கிற ; மகிைம ள்ள ேதவன்

ழங் கிறார்; ெயேகாவா திரளான

தண் ர்களின்ேமல் இ க்கிறார். ௪

ெயேகாவா ைடய சத்தம் வல்லைம ள்ள ;

ெயேகாவா ைடய சத்தம் மகத் வ ள்ள . ௫

ெயேகாவா ைடய சத்தம் ேக மரங்கைள

ற க்கிற ; ெயேகாவா பேனானின்

ேக மரங்கைள ற க்கிறார். ௬

அைவகைளக்கன் க் ட் கைளப்ேபால ம்,

பேனாைன ம், ரிேயாைன ம்

காண்டாம கக் ட் கைளப்ேபால ம்

ள்ளச்ெசய்கிறார். ௭ ெயேகாவா ைடய

சத்தம் ப்பிழம் கைளப் பிளக் ம். ௮

ெயேகாவா ைடய சத்தம் வனாந்தரத்ைத
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அதிரச்ெசய் ம்; ெயேகாவா காேதஸ்

வனாந்தரத்ைத அதிரச்ெசய்கிறார். ௯

ெயேகாவா ைடய சத்தம் ெபண்மான்கைள

ஈ ம்ப ெசய் , கா கைளெவளியாக் ம்;

அவ ைடய ஆலயத்தி ள்ள அைனவ ம்

ெயேகாவா க் மகிைம என்

ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள். ௧0 ெயேகாவா

ெப ெவள்ளத்தின்ேமல் அமர்ந்தி ந்தார்;

ெயேகாவா என்ெறன்ைறக் ம் ராஜாவாக

அமர்ந்தி க்கிறார். ௧௧ ெயேகாவா தம

மக்க க் ப் ெபலன் ெகா ப்பார்; ெயேகாவா

தம மக்க க் ச் சமாதானம் அ ளி,

அவர்கைளஆ ர்வதிப்பார்.

௩0

ஆலயத்தின் அர்ப்பணிப்பின் பாடல்.

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ, என் ைடய

எதிரிகள் என்ைனேமற்ெகாண் அவர்கைள

மகிழவிடாமல், ர் என்ைனக் ைக க்கி

எ த்தப யினால், நான் உம்ைமப்

ேபாற் ேவன். ௨ என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பிட்ேடன்,

என்ைன ர் ணமாக்கி ர். ௩ெயேகாவாேவ,

ர் என் ஆத் மாைவப் பாதாளத்தி ந்

ஏறச்ெசய் , நான் ழயில் இறங்காதப

என்ைன உயிேரா காத் ர். (Sheol h7585) ௪

ெயேகாவா ைடய பரி த்தவான்கேள,

அவைரப் கழ்ந் பா , அவ ைடய

பரி த்தத்தின் நிைன தைலக்

ெகாண்டா ங்கள். ௫ஏெனனில்அவ ைடய

ேகாபம் ஒர் இைமப்ெபா ேத, அவ ைடய
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தயேவா வாழ்நாள் வ ம்; மாைலயில்

அ ைக வ ம், அதிகாைலயிேல மகிழ்ச்சி

உண்டா ம். ௬ நான் எப்ேபா ம்

அைசக்கப்ப வதில்ைலெயன் , நான்

வள டன் இ க் ம்ேபா ெசான்ேனன். ௭

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய தயவினால் ர்

என் ைடய மைலைய வ ைமயாக

நிற்கச்ெசய்தி ந் ர்; உம கத்ைத ர்

மைறத் க்ெகாண்டேபாேதா நான்

கலங்கினவனாேனன்; ௮நான் கல்லைறயில்

இறங் ம்ேபா என் ைடய இரத்தத்தால்

என்ன லாப ண் ? தி உம்ைமத்

திக் ேமா? அ உம சத்தியத்ைத

அறவிக் ேமா? ௯ெயேகாவாேவ, ர் எனக் ச்

ெசவிெகா த் என்ேமல் இரக்கமாக இ ம்;

ெயேகாவாேவ, ர் எனக் ச் சகாயராக இ ம்

என் ெசால் ; ௧0 ெயேகாவாேவ, உம்ைம

ேநாக்கிக் ப்பிட்ேடன்; ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிக் ெகஞ்சிேனன். ௧௧ என் ைடய

லம்பைல ஆனந்த சந்ேதாஷமாக

மாறச்ெசய் ர்; என் ைடய மகிைம

அைமதியாக இல்லாமல் உம்ைமப் கழ்ந்

பா ம்ப யாக ர் என் ைடயசணலாைடைய

கைளந் ேபாட் , மகிழ்ச்சியினால் என்ைன

உ த்தி ர். ௧௨என் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

உம்ைமஎன்ெறன்ைறக் ம் திப்ேபன்.

௩௧

இைசத்தைலவ க் தா தந்தபாடல்.

ெயேகாவாேவ, உம்ைம நம்பியி க்கிேறன்;

நான் ஒ ேபா ம் ெவட்கமைடயாதப
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ெசய் ம்; உம தியினிம த்தம் என்ைன

வி வி ம். ௨ உம ெசவிைய எனக் ச்

சாய்த் , க்கிரமாக என்ைனத் தப் வி ம்;

ர் எனக் ப் பலத்த ேகா ர ம், எனக்

அைடக்கலமானகன்மைல மாகஇ ம். ௩என்

கன்மைல ம் என் ேகாட்ைட ம் ேர; உம

நாமத்தினிம த்தம் எனக் வழகாட் , என்ைன

நடத்திய ம். ௪அவர்கள் எனக் மைறவாய்

ைவத்தவைலக் என்ைன ங்கலாக்கிவி ம்;

ேதவேன ேர எனக் அைடக்கலம். ௫உம

ைகயில் என் ஆவிைய ஒப் விக்கிேறன்;

சத்தியபரனாகிய ெயேகாவாேவ, ர் என்ைன

ட் க்ெகாண் ர். ௬ெபாய் ெதய்வங்ககைளப்

பற்ற க்ெகாள் கிறவர்கைளநான் ெவ த் ,

ெயேகாவாைவேய நம்பியி க்கிேறன். ௭உம ,

கி ைபயிேல களி ர்ந் மகி ேவன்; ர்

என் உபத்திரவத்ைதப் பார்த் , என்ஆத் ம

யரங்கைளஅற ந்தி க்கி ர். ௮ எதிரியின்

ைகயில் என்ைன ஒப் க்ெகா க்காமல்,

என் ைடய பாதங்கைள விசாலத்திேல

நி த்தி ர். ௯எனக் இரங் ம் ெயேகாவாேவ,

நான் ெந க்கப்ப கிேறன்; க்கத்தினால்

என் கண் ம் என்ஆத் மா ம் என் ைடய

வயி ங் டக் க கிப்ேபான . ௧0என் ைடய

வாழ்க்ைக க்கத்தினா ம், என் ைடய

வ டங்கள் தவிப்பினா ம் கழ ந் ேபான ;

என் ைடய பா களினாேல என் ைடய

ெபலன் ைறந் , என் ைடய எ ம் கள்

உலர்ந் ேபான . ௧௧ என் ைடய
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எதிரிகளாகிய அைனவர் நிம த்த ம், நான்

என் அயலா க் நிந்ைத ம், எனக்

அற கமானவர்க க் அலட்சிய மாேனன்;

தியிேல என்ைனக் கண்டவர்கள்

எனக் விலகி ஓ ப்ேபானார்கள். ௧௨

ெசத்தவைனப்ேபாலஎல்ேலாரா ம் வ ம்

மறக்கப்பட்ேடன்; உைடந்தபாத்திரத்ைதப்ேபால

ஆேனன். ௧௩அேநகர் ெசால் ம் அவ ைறக்

ேகட்ேடன்; எனக் விேராதமாக அவர்கள்

ஒன்றாக ஆேலாசைன ெசய்கிறதினால்

திகில் என்ைனச் ழ்ந் ெகாண்ட ;

என் ைடயஉயிைரவாங்கத்ேத கிறார்கள்.

௧௪ நாேனா, ெயேகாவாேவ, உம்ைம

நம்பியி க்கிேறன்; ேர என் ேதவன் என்

ெசான்ேனன். ௧௫என் ைடய காலங்கள் உம

கரத்தி க்கிற ; என் எதிரிகளின்ைகக் ம்

என்ைனத் ன்பப்ப த் கிறவர்களின்

ைகக் ம் என்ைனத் தப் வி ம். ௧௬ ர்

உம கத்ைத உம ஊழயக்காரன்ேமல்

பிரகாசிக்கச்ெசய் , உம கி ைபயினாேல

என்ைன இரட்சி ம். ௧௭ ெயேகாவாேவ,

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பிட்ேடன்; நான்

ெவட்கப்பட் ப்ேபாகாதப ெசய் ம்;

ன்மார்க்கர்கள் ெவட்கப்பட் ப் பாதாளத்தில்

ம னமாக இ க்கட் ம். (Sheol h7585) ௧௮

திமா க் விேராதமாகப் ெப ைமேயா ம்

இகழ்ச்சிேயா ம் க னமாகப் ேப கிற ெபாய்

உத கள் கட்டப்பட் ப்ேபாவதாக. ௧௯

உமக் ப் பயந்தவர்க க் ம், மனிதர்க க்
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ன்பாக உம்ைம நம் கிறவர்க க் ம்,

ர் உண்டாக்கி ைவத்தி க்கிற உம் ைடய

நன்ைம எவ்வள ெபரிதாக இ க்கிற ! ௨0

மனிதர்க ைடயஅகங்காரத்திற் அவர்கைள

உம ச கத்தின் மைறவிேல மைறத் ,

நா களின் சண்ைடக் அவர்கைளவிலக்கி,

உம டாரத்திேல ஒளித் ைவத் க்

காப்பாற் கி ர். ௨௧ெயேகாவா பா காப்பான

நகரத்தில் எனக் த் தம கி ைபைய

அதிசயமாக ெதரியப்ப த்தினப யால்,

அவ க் ஸ்ேதாத்திரம். ௨௨ உம் ைடய

கண்க க் ன்பாக இல்லாதப க்

ெவட் ண்ேடன் என் நான் என் ைடய

மனக்கலக்கத்திேல ெசான்ேனன்; ஆனா ம்

நான் உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பிட்டேபா , என்

விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட் ர்.

௨௩ ெயேகாவா ைடய பரி த்தவான்கேள,

ங்கெளல்லா ம்அவரில்அன் ங்கள்;

உண்ைமயானவைனக் ெயேகாவா தற்காத் ,

ம் ெசய்கிறவ க் ப் ரணமாகப்

பதிலளிப்பார். ௨௪ ெயேகாவா க் க்

காத்தி க்கிறவர்கேள, ங்கெளல்லா ம்

திடமனதாக இ ங்கள், அவர் உங்க ைடய

இ தயத்ைதஉ திப்ப த் வார்.

௩௨

மஸ் ல் என் ம் தா தின்

பாடல். எவ ைடய தல்

மன்னிக்கப்பட்டேதா, எவ ைடய பாவம்

டப்பட்டேதா, அவன் பாக்கியவான். ௨

எவ ைடய அக்கிரமத்ைதக் ெயேகாவா
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எண்ணாம க்கிறாேரா, எவ ைடய

ஆவியில் கபடம ல்லாதி க்கிறேதா,

அவன் பாக்கியவான். ௩ நான்

அடக்கிைவத்தவைரயில், எப்ெபா ம்

என் கத த னாேல என் எ ம் கள்

உலர்ந் ேபாயிற் . ௪இர ம் பக ம் என்ேமல்

உம் ைடய ைக பாரமாக இ ந்ததினால்,

என் ெபலன் ேகாைடக்கால வறட்சிேபால

வறண் ேபாயிற் . (ேசலா) ௫ நான் என்

அக்கிரமத்ைதமைறக்காமல், என் பாவத்ைத

உமக் அறவித்ேதன்; என் தல்கைளக்

ெயேகாவா க் அற க்ைகயி ேவன் என்ேறன்;

ேதவேன ர் என் பாவத்தின் ேதாஷத்ைத

மன்னித் ர். (ேசலா) ௬ இதற்காக உம்ைமக்

கா ம் காலத்தில் பக்தி ள்ளவெனவ ம்

உம்ைம ேநாக்கி விண்ணப்பம் ெசய்வான்;

அப்ெபா ம ந்த ெவள்ளம் வந்தா ம்

அ அவைன அ கா . ௭ ர் எனக்

மைறவிடமாயி க்கி ர்; என்ைன ர்

இக்கட் க் விலக்கிக்காத் , இரட்சிப்பின்

பாடல்கள் என்ைனச் ழ்ந் ெகாள் ம்ப

ெசய் ர். (ேசலா) ௮நான்உனக் ப் ேபாதித் ,

நடக்கேவண் ய வழைய உனக் க்

காட் ேவன்; உன்ேமல் என் கண்ைணைவத் ,

உனக் ஆேலாசைன ெசால் ேவன். ௯

வாரினா ம் க வாளத்தினா ம் வாய்

கட்டப்பட்டாெலாழய, உன் அ கில் ேசராத

த்தியில்லாத திைரையப்ேபால ம் ேகாேவ

க ைதையப்ேபால ம் இ க்கேவண்டாம். ௧0
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ன்மார்க்க க் அேநக ேவதைனக ண் ;

ெயேகாவாைவ நம்பியி க்கிறவைனேயா

கி ைப ழ்ந் ெகாள் ம். ௧௧ திமான்கேள,

ெயேகாவா க் ள் மகிழ்ந் களி ங்கள்;

ெசம்ைமயானஇ தய ள்ளவர்கேள, ங்கள்

எல்லா ம்ஆனந்த ழக்கம ங்கள்.

௩௩

திமான்கேள, ெயேகாவா க் ள்

சந்ேதாஷமாக இ ங்கள்; திெசய்வ

ேநர்ைமயானவர்க க் த் த ம். ௨

ரமண்டலத்தினால்ெயேகாவாைவ தித் ,

பத் நரம் ைணயினா ம் அவைர

கழ்ந் பா ங்கள். ௩ அவ க் ப்

ப்பாட்ைடப் பா ங்கள்; ஆனந்த

சத்தத்ேதா வாத்தியங்கைள ேநர்த்தியாக

வாசி ங்கள். ௪ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

உத்தம ம், அவ ைடய ெசய்ைகெயல்லாம்

சத்திய மாயி க்கிற . ௫அவர் தியி ம்

நியாயத்தி ம் பிரியப்ப கிறார்; ம

ெயேகாவா ைடய க ைணயினால்

நிைறந்தி க்கிற . ௬ ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயினால் வானங்க ம், அவ ைடய

வாயின் வாசத்தினால் அைவகளின்

அைனத் ம் உண்டாக்கப்பட்ட . ௭ அவர்

கட ன் தண் ர்கைளக் வியலாகச்

ேசர்த் , ஆழமான தண் ர்கைளப்

ெபாக்கிஷைவப்பாக ைவக்கிறார்.

௮ மெயல்லாம் ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப வதாக; உலகத்தி ள்ள

மக்கெளல்லாம் அவ க் பயந்தி ப்பதாக.
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௯அவர் ெசால்லஆ ம், அவர் கட்டைளயிட

நிற் ம். ௧0 ெயேகாவா ேதசங்களின்

ஆேலாசைனைய ண த் , மக்க ைடய

நிைன கைள பயனற்றதாக ஆக் கிறார்.

௧௧ ெயேகாவா ைடய ஆேலாசைன

நிரந்தரகாலமாக ம், அவ ைடய இ தயத்தின்

நிைன கள்தைல ைறதைல ைறயாக ம்

நிற் ம். ௧௨ ெயேகாவாைவ தங்க க் த்

ெதய்வமாகக்ெகாண்ட ேதச ம், அவர்

தமக் ச் ெசாந்தமாகத் ெதரிந் ெகாண்ட

மக்க ம் பாக்கிய ள்ள . ௧௩ ெயேகாவா

வானத்தி ந் ேநாக்கிப்பார்த் , எல்லா

மனிதர்கைள ம் காண்கிறார். ௧௪ தாம்

தங்கியி க்கிற இடத்தி ந் மயின்

மக்கள்எல்ேலார்ேம ம் கண்ேணாக்கமாக

இ க்கிறார். ௧௫ அவர்க ைடய

இ தயங்கைளெயல்லாம் அவர் உ வாக்கி,

அவர்கள் ெசய்ைககைளெயல்லாம்

கவனித்தி க்கிறார். ௧௬ எந்த ராஜா ம்

தன் ைடய ரா வத்தின் ம தியால்

காப்பாற்றப்படமாட்டான்; ேபார் ர ம்

தன் ைடய பலத்தின் ம தியால்

தப்பமாட்டான். ௧௭காப்பாற் வதற் திைர

ண்; அ தன் ைடய ம ந்த பலத்தால்

காப்பாற்றா . ௧௮ தமக் ப் பயந் , தம

கி ைபக் க் காத்தி க்கிறவர்களின்

ஆத் மாக்கைள மரணத்திற் விலக்கி

வி விக்க ம்; ௧௯ பஞ்சத்தில் அவர்கைள

உயிேரா காக்க ம், ெயேகாவா ைடயகண்
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அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாக இ க்கிற . ௨0

நம் ைடய ஆத் மா ெயேகாவா க் க்

காத்தி க்கிற ; அவேர நமக் த் ைண ம்

நமக் க் ேகடக மானவர். ௨௧ அவ ைடய

பரி த்த ெபயைர நாம் நம்பியி க்கிறப யால்,

நம் ைடயஇ தயம்அவ க் ள் சந்ேதாசமாக

இ க் ம். ௨௨ ெயேகாவாேவ, நாங்கள்

உம்ைம நம்பியி க்கிறப ேய உம கி ைப

எங்கள்ேமல் இ ப்பதாக.

௩௪

தா தின் ேவஷத்ைதக் கண்

அபிெமேலக் அவைனத் ரத்தியேபா

தா பா ய பாடல். ெயேகாவா க்

நான் எப்ேபா ம் நன்ற ெச த் ேவன்;

அவர் தி எப்ேபா ம் என் ைடய

வாயில் இ க் ம். ௨ ெயேகாவா க் ள்

என் ைடய ஆத் மா ேமன்ைமபாராட் ம்;

ஒ க்கப்பட்டவர்கள் அைதக்ேகட்

மகி வார்கள். ௩ என்ேனாேட டக்

ெயேகாவாைவ மகிைமப்ப த் ங்கள்; நாம்

ஒ ம த் அவர் நாமத்ைத உயர்த் ேவாமாக. ௪

நான் ெயேகாவாைவ ேத ேனன், அவர்

எனக் ச் ெசவிெகா த் , என் ைடயஎல்லாப்

பயத்திற் ம் என்ைன ங்கலாக்கிவிட்டார். ௫

அவர்கள் அவைர ேநாக்கிப்பார்த் ப்

பிரகாசமைடந்தார்கள்; அவர்கள் கங்கள்

ெவட்கப்படவில்ைல. ௬ இந்த ஏைழ

ப்பிட்டான், ெயேகாவா ேகட் , அவைன

அவன்பிரச்சைனக க்ெகல்லாம் ங்கலாக்கி

காப்பாற்றனார். ௭ெயேகாவா ைடய தன்
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அவ க் ப் பயந்தவர்கைளச் ற்ற காம ட்

அவர்கைள வி விக்கிறார். ௮ ெயேகாவா

நல்லவர் என்பைத சித் ப்பா ங்கள்;

அவர்ேமல் நம்பிக்ைகயாகஇ க்கிறமனிதன்

பாக்கியவான். ௯ ெயேகாவா ைடய

பரி த்தவான்கேள,அவ க் ப் பயந்தி ங்கள்;

அவ க் ப் பயந்தவர்க க் க் ைறவில்ைல.

௧0 சிங்கக் ட் கள் தாழ்ச்சியைடந்

பட் னியாக இ க் ம்; ெயேகாவாைவ

ேத கிறவர்க க்ேகா ஒ நன்ைம ம்

ைறயா . ௧௧பிள்ைளகேள, வந் எனக் ச்

ெசவிெகா ங்கள்; ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப தைலஉங்க க் ப் ேபாதிப்ேபன். ௧௨

நன்ைமையக் கா ம்ப , வாழ்க்ைகைய

வி ம்பி, த்த நாட்கைள ேநசிக்கிற மனிதன்

யார்? ௧௩உன் நாைவ ங்கிற் ம், உன் ைடய

உத கைள ெபாய் வார்த்ைதக க் ம்

விலக்கிக் காத் க்ெகாள். ௧௪ ைமையவிட்

விலகி, நன்ைம ெசய்; சமாதானத்ைதத்

ேத , அைதத் பின்ெதாடர்ந் ெகாள். ௧௫

ெயேகாவா ைடய கண்கள் திமான்கள்ேமல்

ேநாக்கமாகஇ க்கிற ;அவ ைடயகா கள்

அவர்கள் ப்பி த க் த் திறந்தி க்கிற .

௧௬ ைமெசய்கிறவர்க ைடய ெபயைரப்

மயில் இல்லாமல் ேபாகச்ெசய்ய,

ெயேகாவா ைடய கம் அவர்க க்

விேராதமாக இ க்கிற . ௧௭ திமான்கள்

ப்பி ம்ேபா ெயேகாவா ேகட் , அவர்கைள

அவர்க ைடயஎல்லாஉபத்திரவங்க க் ம்
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ங்கலாக்கிவி கிறார். ௧௮ உைடந்த

இ தய ள்ளவர்க க் க் ெயேகாவாஅ கில்

இ ந் , ெநா க்கப்பட்டஆவி ள்ளவர்கைள

காப்பாற் கிறார். ௧௯ திமா க் வ ம்

ன்பங்கள் அேநகமாக இ க் ம்,

ெயேகாவா அைவகள் எல்லாவற்ற ம்

இ ந் அவைன வி விப்பார். ௨0

அவ ைடய எ ம் கைளெயல்லாம்

காப்பாற் கிறார்; அைவகளில் ஒன் ம்

ற க்கப்ப வதில்ைல. ௨௧ ைம

ன்மார்க்கைனக் ெகால் ம்; திமாைனப்

பைகக்கிறவர்கள் ற்றவாளிகளாவார்கள். ௨௨

ெயேகாவா தம் ைடய ஊழயக்காரர்களின்

ஆத் மாைவ ட் க்ெகாள் கிறார்;அவைர

நம் கிற ஒ வன்ேம ம் ற்றஞ் மரா .

௩௫

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ, ர்

என் ைடய எதிராளிகேளா வழக்கா ,

என்ேனா சண்ைடயி கிறவர்கேளா

ேபாரி ம். ௨ ர் ேகடகத்ைத ம் ெபரிய

ேகடகத்ைத ம் பி த் , எனக்

ஒத்தாைசயாகஎ ந் நில் ம். ௩என்ைனத்

ன்பப்ப த் கிறவர்கேளா எதிர்த்

நின் , ஈட் ைய ஓங்கி அவர்கைள

வழமற த் : நான் உன் ைடய இரட்சிப்

என் என் ைடய ஆத் மா க் ச்

ெசால் ம். ௪ என் ைடய உயிைர

வாங்கத்ேத கிறவர்கள் ெவட்கப்பட் க்

கலங் வார்களாக; எனக் த் ங் ெசய்ய

நிைனக்கிறவர்கள் அவமானமைடவார்களாக.
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௫ அவர்கள் காற்ற க் ம் திைசயில்

பறக் ம் பதைரப்ேபால ஆவார்களாக;

ெயேகாவா ைடய தன் அவர்கைளத்

ரத் வானாக. ௬ அவர்க ைடய வழ

இ ம் ச க்க மாக இ ப்பதாக;

ெயேகாவா ைடய தன் அவர்கைளப்

பின்ெதாட வானாக. ௭ காரணமல்லாமல்

எனக்காகத் தங்க ைடயவைலையக் ழயில்

ஒளித் ைவத்தார்கள்; காரணமல்லாமல்

என் ைடய ஆத் மா க் ப் ப ழ

ெவட் னார்கள். ௮அவன் நிைனக்காதஅழ

அவ க் வந் , அவன் மைறவாகைவத்த

வைல அவைனேய பி க்கட் ம்; அவேன

அந்தக் ழயில் வி ந் அழவானாக. ௯

என் ைடய ஆத் மா ெயேகாவாவில்

சந்ேதாஷ த் , அவ ைடய இரட்சிப்பில்

மகிழ்ந்தி க் ம். ௧0 ஒ க்கப்பட்டவைன,

அவனி ம் பலவா ைடய ைகக் ம்,

ஏைழ ம் எளிைம மானவைனக்

ெகாள்ைளயி கிறவ ைடய ைகக் ம்

தப் விக்கிற உமக் ஒப்பானவர் யார்

ெயேகாவாேவ, என் என் ைடய

எ ம் கெளல்லாம் ெசால் ம். ௧௧

ெகா ைமயான சாட்சிகள் எ ம்பி, நான்

அறயாதைத என்னிடத்தில் ேகட்கிறார்கள்.

௧௨ நான் ெசய்த நன்ைமக் ப் பதிலாகத்

ைமெசய்கிறார்கள்; என் ைடய ஆத் மா

ேசார்ந் ேபாகச்ெசய்யப்பார்க்கிறார்கள்.

௧௩ அவர்கள் வியாதியாக இ ந்தேபா
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சணல் என் ைடய உைடயாக இ ந்த ;

நான் உபவாசத்தால் என் ைடய

ஆத் மாைவ உபத்திரவப்ப த்திேனன்;

என் ைடய ெஜப ம் ேகட்கப்படவில்ைல.

௧௪ நான் அவைன என் ைடய

நண்பனாக ம் சேகாதரனாக ம்

நிைனத் நடந் ெகாண்ேடன்;

தாய்க்காகத் க்கப்ப கிறவைனப்ேபால்

க்கஉைட அணிந் தைலகவிழ்த்

நடந்ேதன். ௧௫ ஆனா ம் எனக்

ஆபத் உண்டானேபா அவர்கள்

சந்ேதாஷப்பட் க் ட்டங் னார்கள்;

அற்பமானவர்க ம் நான்அறயாதவர்க ம்

எனக் விேராதமாகக் ட்டம் , ஓயாமல்

என்ைன இகழ்ந்தார்கள். ௧௬அப்பத்திற்காக

வஞ்சகம் ேப கிற பரியாசக்காரர்கேளா

ேசர்ந் ெகாண் என்ேமல் பற்க க்கிறார்கள்.

௧௭ ஆண்டவேர, எ வைரக் ம் இைதப்

பார்த் க்ெகாண் ப் ர்? என் ைடய

ஆத் மாைவ அழ க் ம், எனக்

அ ைமயானைதச் சிங்கக் ட் க க் ம்

தப் வி ம். ௧௮ மகா சைபயிேல உம்ைமத்

திப்ேபன், திரளான மக்க க் ள்ேள

உம்ைமப் க ேவன். ௧௯ ணாக

எனக் எதிரிகளானவர்கள் என்னால்

சந்ேதாஷப்படாம ம், காரணமல்லாமல்

என்ைனப் பைகக்கிறவர்கள் கண்

சிம ட்டாம ம்இ ப்பார்களாக. ௨0அவர்கள்

சமாதானமாகப் ேபசாமல், ேதசத்திேல
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அைமதலாகஇ க்கிறவர்க க் விேராதமாக

வஞ்சகமான காரியங்கைளக் க கிறார்கள்.

௨௧ எனக் விேராதமாகத் தங்கள் வாைய

விரிவாகத் திறந் ,ஆஆ,ஆஆ, எங்கள் கண்

கண்ட என்கிறார்கள். ௨௨ெயேகாவாேவ, ர்

இைதக் கண் ர், ம னமாக இ க்கேவண்டாம்;

ஆண்டவேர, எனக் த் ரமாகாம ம். ௨௩

என் ேதவேன, என் ஆண்டவேர, எனக்

நியாயஞ்ெசய்ய ம் என் ைடய வழக்ைகத்

ர்க்க ம் விழ த் க்ெகாண் எ ந்த ம்.

௨௪ என் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய தியின்ப என்ைன நியாயம்

விசாரி ம், என்ைனக் ற த் அவர்கைள

மகிழவிடாம ம். ௨௫அவர்கள் தங்க ைடய

இ தயத்திேல: ஆ ஆ, இ ேவ நாங்கள்

வி ம்பின என் ெசால்லாதப க் ம்,

அவைன என் ேபசாதப க் ம் ெசய் ம்.

௨௬ எனக் ேநரிட்ட ஆபத் க்காகச்

சந்ேதாஷப்ப கிறவர்கள் ஒன்றாக ெவட்கி

அவமானப்பட் , எனக் விேராதமாகப்

ெப ைமபாராட் கிறவர்கள்ெவட்கத்தா ம்

அவமானத்தா ம் டப்படேவண் ம். ௨௭

என் ைடய தி ெதரியேவண் ெமன்

வி ம் கிறவர்கள் ெகம் ரித் மகிழ்ந் , தம

ஊழயக்கார ைடய கத்ைத வி ம் கிற

ெயேகாவா க் மகிைமஉண்டாவதாக என்

எப்ேபா ம் ெசால்லட் ம். ௨௮என் நா உம

திைய ம், நாள் வ ம் உம திைய ம்

ெசால் க்ெகாண் க் ம்.
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௩௬

இராகத்தைலவ க் ,ெயேகாவா ைடய

ஊழயனாகிய தா ெகா த்த பாடல்.

ன்மார்க்க ைடய ேராகப்ேபச்

என் உள்ளத்திற் த் ெதரி ம்; அவன்

கண்க க் ன் ெதய்வபயம் இல்ைல.

௨ அவன், தன் ைடய அக்கிரமம்

அ வ ப்பானெதன் காணப்ப ம்வைர,

தன் பார்ைவக்ேகற்றப தனக் த்தாேன

வஞ்சகம் ேப கிறான். ௩ அவன் வாயின்

வார்த்ைதகள்அக்கிரம ம்வஞ்சக ள்ள ;

த்தியாக நடந் ெகாள்வைத ம் நன்ைம

ெசய்வைத ம் விட் விட்டான். ௪

அவன் தன் ைடய ப க்ைகயின்ேமல்

அக்கிரமத்ைத ேயாசித் , நல்ல இல்லாத

வழயிேல நிைலத் , ெபால்லாப்ைப

ெவ க்காம க்கிறான். ௫ ெயேகாவாேவ,

உம கி ைப வானங்களில் ெதரிகிற ;

உம சத்தியம் ேமகமண்டலங்கள்வைர

எட் கிற . ௬உம தி மகத்தானமைலகள்

ேபால ம், உம நியாயங்கள் மகாஆழமாக ம்

இ க்கிற ; ெயேகாவாேவ, மனிதர்கைள ம்

ம கங்கைள ம் காப்பாற் கி ர். ௭

ேதவேன, உம் ைடய கி ைப எவ்வள

அ ைமயான !அதினால் மனிதர்கள் உம

இறக்ைககளின் நிழ ேலவந்தைடகிறார்கள்.

௮உம ஆலயத்தி ள்ளசம் ரணத்தினால்

தி ப்தியைடவார்கள்; உம ேபரின்ப

நதியினால் அவர்கள் தாகத்ைதத் ர்க்கி ர்.

௯ வாழ்வின் ஊற் உம்மடத்தில்
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இ க்கிற ; உம் ைடய ெவளிச்சத்திேல

ெவளிச்சம் காண்கிேறாம். ௧0 உம்ைம

அற ந்தவர்கள்ேமல் உம கி ைபைய ம்,

ெசம்ைமயான இ தய ள்ளவர்கள்ேமல்

உம திைய ம் பாராட் ய ம். ௧௧

ெப ைமக்காரர்களின் கால் என்ேமல்

வராம ம், ன்மார்க்கர்க ைடய

ைக என்ைனப் பறக்க க்காம ம்

இ ப்பதாக. ௧௨ அேதா அக்கிரமக்காரர்கள்

வி ந்தார்கள்; எ ந்தி க்க யாமல்

தள்ளப்பட் ேபானார்கள்.

௩௭

தா தின் பாடல்.

ெபால்லாதவர்கைளக் ற த்

எரிச்சலைடயாேத; நியாயக்ேக

ெசய்கிறவர்கள்ேமல் ெபாறாைம ெகாள்ளாேத.

௨ அவர்கள் ல்ைலப்ேபால் க்கிரமாய்

அ க்கப்பட் , பச்ைசத்தாவரத்ைதப்ேபால்

வா ப்ேபாவார்கள். ௩ ெயேகாவாைவ

நம்பி நன்ைமெசய்; ேதசத்தில் யி ந்

சத்தியத்ைத ேமய்ந் ெகாள். ௪

ெயேகாவாவிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயி ; அவர்

உன் இ தயத்தின் ேவண் தல்கைள

உனக் அ ள்ெசய்வார். ௫ உன்

வழையக் ெயேகாவா க் ஒப் வித் ,

அவர்ேமல் நம்பிக்ைகயாயி ; அவேர

காரியத்ைத வாய்க்கச்ெசய்வார். ௬ உன்

திைய ெவளிச்சத்ைதப் ேபால ம், உன்

நியாயத்ைதப் பட்டப்பகைலப்ேபால ம்

விளங்கச்ெசய்வார். ௭ ெயேகாவாைவ
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ேநாக்கி அமர்ந் , அவ க் க் காத்தி ;

காரியசித்தி ள்ளவன் ேம ம் விைனகைளச்

ெசய்கிற மனிதன் ேம ம் எரிச்சலாகாேத.

௮ ேகாபத்ைத தள்ளி, க ங்ேகாபத்ைத

விட் வி ; ெபால்லாப் ச் ெசய்ய ஏ வான

எரிச்சல் உனக் ேவண்டாம். ௯

ெபால்லாதவர்கள் அ க்கப்பட் ேபாவார்கள்;

ெயேகாவா க் க் காத்தி க்கிறவர்கேளா

மையச் தந்தரித் க் ெகாள்வார்கள். ௧0

இன் ம் ெகாஞ்சேநரந்தான், அப்ேபா

ன்மார்க்கன் இ க்கமாட்டான்; அவன்

நிைலையஉற் விசாரித்தாயானால் அவன்

இல்ைல. ௧௧ சாந்த ண ள்ளவர்கள் மையச்

தந்தரித் , ம ந்த சமாதானத்தினால்

மனமகிழ்ச்சியாயி ப்பார்கள். ௧௨

ன்மார்க்கன் திமா க் விேராதமாகத்

ங் நிைனத் , அவன்ேமல் பல்ைலக்

க க்கிறான். ௧௩ ஆண்டவர் அவைனப்

பார்த் நைகக்கிறார்; அவ ைடய நாள்

வ கிறெதன் காண்கிறார். ௧௪ சி ைம ம்

எளிைம மானவைன ழ்த்த ம்,

ெசம்ைம மார்க்கத்தாைர விழெசய்ய ம்,

ன்மார்க்கர்கள் வாைள உ வி, தங்கள்

வில்ைல நாேணற் கிறார்கள். ௧௫

ஆனா ம் அவர்கள் வாள் அவர்க ைடய

இ தயத்திற் ள் உ விப்ேபா ம்;

அவர்கள் வில் கள் ற ம். ௧௬ அேநக

ன்மார்க்கர்க க் இ க்கிற திரளான

ெசல்வத்ைதவிட, திமா க் ள்ளெகாஞ்சேம
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நல்ல . ௧௭ ன்மார்க்க ைடய கரங்கள்

ற ம்; திமான்கைளேயா ெயேகாவா

தாங் கிறார். ௧௮உத்தமர்களின் நாட்கைளக்

ெயேகாவா அற ந்தி க்கிறார்; அவர்கள்

தந்தரம் என்ெறன்ைறக் ம் இ க் ம்.

௧௯ அவர்கள் ஆபத் க்காலத்திேல

ெவட்கப்பட் ப்ேபாகாதி ந் ,

பஞ்சகாலத்திேல தி ப்தியைடவார்கள். ௨0

ன்மார்க்கர்கேளா அழ ந் ேபாவார்கள்,

ெயேகாவா ைடய எதிரிகள்

ஆட் க் ட் களின் ெகா ப்ைபப்ேபால

ைகந் ேபாவார்கள்,அவர்கள் ைகயாய்ப்

ைகந் ேபாவார்கள். ௨௧ ன்மார்க்கன்

கடன் வாங்கிச் ெச த்தாமற் ேபாகிறான்;

திமாேனா இரங்கிக்ெகா க்கிறான். ௨௨

அவரால் ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்

மையச் தந்தரித் க்ெகாள் வார்கள்;

அவரால் சபிக்கப்பட்டவர்கேளா

அ க்கப்பட் ேபாவார்கள். ௨௩ நல்ல

மனித ைடய நைடகள் ெயேகாவாவால்

உ திப்ப ம், அவ ைடய வழயின்ேமல்

அவர் பிரியமாயி க்கிறார். ௨௪ அவன்

வி ந்தா ம் தள்ளப்பட் ேபாவதில்ைல;

ெயேகாவா தம ைகயினால் அவைனத்

தாங் கிறார். ௨௫ நான் இைளஞனாயி ந்ேதன்,

திர்வய ள்ளவ மாேனன்; ஆனா ம்

திமான்ைகவிடப்பட்டைத ம்,அவன் சந்ததி

அப்பத்திற் பிச்ைச எ க்கிறைத ம் நான்

காணவில்ைல. ௨௬ அவன் எப்ெபா ம்
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இரங்கிக் கடன் ெகா க்கிறான்,அவன் சந்ததி

ஆ ர்வதிக்கப்ப ம். ௨௭ ைமைய விட்

விலகி, நன்ைம ெசய்; என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலத்தி ப்பாய். ௨௮ ெயேகாவா

நியாயத்ைத வி ம் கிறவர்; அவர் தம

பரி த்தவான்கைளக் ைகவி வதில்ைல;

அவர்கள் என்ைறக் ம் காக்கப்ப வார்கள்;

ன்மார்க்கர்க ைடய சந்ததிேயா

அ க்கப்பட் ேபா ம். ௨௯ திமான்கள்

மையச் தந்தரித் க்ெகாண் , என்ைறக் ம்

அதிேல யி ப்பார்கள். ௩0 திமா ைடய

வாய்ஞானத்ைதெசால் ,அவ ைடயநா

நியாயத்ைதப் ேப ம். ௩௧அவ ைடய ேதவன்

அ ளிய ேவதம் அவன் இ தயத்தில்

இ க்கிற ; அவன் நைடகளில் ஒன் ம்

பிச வதில்ைல. ௩௨ ன்மார்க்கன்

திமான்ேமல் கண்ைவத் ,அவைனக் ெகால்ல

வைகேத கிறான். ௩௩ெயேகாவாேவாஅவைன

இவன் ைகயில் வி வதில்ைல; அவன்

நியாயம் விசாரிக்கப்ப ம்ேபா , அவைன

தண்டைனக் ள்ளாகத் ர்ப்ப ம ல்ைல. ௩௪

ெயேகாவா க் க் காத்தி ந் , அவ ைடய

வழையக் ைகக்ெகாள்; அப்ெபா

மையச் தந்தரித் க்ெகாள்வதற் அவர்

உன்ைன உயர்த் வார்; ன்மார்க்கர்கள்

அ க்கப்பட் ேபாவைத காண்பாய். ௩௫

ெகா யபலவந்தனானஒ ன்மார்க்கைனக்

கண்ேடன் அவன் தனக்ேகற்ற நிலத்தில்

ைளத்தி க்கிற பச்ைசமரத்ைதப்ேபால்
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தைழத்தவனாயி ந்தான். ௩௬ ஆனா ம்

அவன்ஒழ ந் ேபானான்; பா ங்கள், அவன்

இல்ைல; நான் ம ப ம் ேபாேனன், அவன்

காணப்படவில்ைல. ௩௭ உத்தமைனேநாக்கி,

ெசம்ைமயானவைனப் பார்த்தி ; அந்த

மனித ைடய சமாதானம். ௩௮

அக்கிரமக்காரர் ஒன்றாகஅழ க்கப்ப வார்கள்;

அ க்கப்பட் ேபாவேத ன்மார்க்கர்களின்

. ௩௯ திமான்க ைடய இரட்சிப்

ெயேகாவாவால் வ ம்; இக்கட் க்காலத்தில்

அவேர அவர்கள் அைடக்கலம். ௪0

ெயேகாவா அவர்க க் உதவிெசய் ,

அவர்கைளவி விப்பார்; அவர்கள்அவைர

நம்பியி க்கிறப யால், அவர்கைளத்

ன்மார்க்கர்க ைடயைகக் த் தப் வித்

காப்பாற் வார்.

௩௮

நிைன த க்கான தா தின்

பாடல். ெயேகாவாேவ, உம் ைடய ேகாபத்தில்

என்ைனக் க ந் ெகாள்ள ேவண்டாம்;

உம் ைடய க ங்ேகாபத்தில் என்ைனத்

தண் க்க ேவண்டாம். ௨உம் ைடயஅம் கள்

எனக் ள்ேள ைளத்தி க்கிற ; உம ைக

என்ைனத் தாங் கிற . ௩உம ேகாபத்தினால்

என் உட ல் ஆேராக்கியம ல்ைல; என்

பாவத்தினால் என்எ ம் களில் கம ல்ைல.

௪என்அக்கிரமங்கள் என் தைலக் ேமலாகப்

ெப கின , அைவகள் பாரச் ைமையப்ேபால

என்னால் தாங்க யாத பாரமான .

௫ என் மதி னத்தினால் என் ண்கள்
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அ கி நாற்றெம த்த . ௬ நான்

ேவதைனப்பட் ஒ ங்கிேனன்; நாள்

வ ம் க்கப்பட் த் திரிகிேறன். ௭ என்

டல்கள் எரிபந்தமாக எரிகிற ; என்

உட ல் ஆேராக்கியம் இல்ைல. ௮ நான்

ெபலன்இழந் , ம க ம்ெநா க்கப்பட்ேடன்;

என் இ தயத்தின் ெகாந்தளிப்பினால்

கத கிேறன். ௯ ஆண்டவேர, என்

ஏக்கெமல்லாம் உமக் ன்பாக இ க்கிற ;

என் தவிப் உமக் மைறவாக இ க்கவில்ைல.

௧0 என் உள்ளம் ழம்பி அைலகிற ;

என் ெபலன் என்ைனவிட் விலகி, என்

கண்களின் ஒளி டஇல்லாமல்ேபான . ௧௧

என் நண்பர்க ம் என் ேதாழர்க ம் என்

வாைதையக் கண் வில கிறார்கள்; என்

இனத்தா ம் ரத்திேல நிற்கிறார்கள்.

௧௨ என் உயிைர வாங்கத்ேத கிறவர்கள்

எனக் க் கண்ணிகைள ைவக்கிறார்கள்;

எனக் த் ங்ைக ேத கிறவர்கள்

ேகடானைவகைளப் ேபசி, நாள் வ ம்

வஞ்சைனகைள ேயாசிக்கிறார்கள்.

௧௩ நாேனா ெசவிடைனப்ேபாலக்

ேகட்காதவனாக ம், ஊைமயைனப்ேபால

வாய் திறக்காதவனாக ம் இ க்கிேறன்.

௧௪ கா ேகட்காதவ ம், தன் ைடய

வாயில் பதில் இல்லாதவ மாக இ க்கிற

மனிதைனப் ேபாலாேனன். ௧௫ெயேகாவாேவ,

உமக் க் காத்தி க்கிேறன்; என் ேதவனாகிய

ஆண்டவேர, ர் பதில் ெகா ப் ர். ௧௬அவர்கள்
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எனக்காக சந்ேதாஷப்படாதப க் இப்ப ச்

ெசான்ேனன்; என் ைடயகால் தவ ம்ேபா

என்ேமல் ெப ைம பாராட் வார்கேள. ௧௭

நான் த மாற விழ ஏ வாக இ க்கிேறன்;

என் ைடய க்கம் எப்ெபா ம்

எனக் ன்பாக இ க்கிற . ௧௮ என்

அக்கிரமத்ைத நான் அற க்ைகயிட் , என்

பாவத்திற்காக கவைலப்ப கிேறன். ௧௯என்

எதிரிகள் வாழ்ந் பலத்தி க்கிறார்கள்;

காரணமல்லாமல் என்ைனப் பைகக்கிறவர்கள்

ெப கியி க்கிறார்கள். ௨0நான் நன்ைமையப்

பின்பற் கிறப யால், நன்ைமக் த் ைம

ெசய்கிறவர்கள் என்ைனவிேராதிக்கிறார்கள்.

௨௧ெயேகாவாேவ, என்ைனக்ைகவிடாம ம்;

என் ேதவேன, எனக் த் ரமாக

இ க்கேவண்டாம். ௨௨ என் ைடய

இரட்சிப்பாகிய ஆண்டவேர, எனக் ச்

உதவிெசய்யவிைரவாகவா ம்.

௩௯

எ ன் என் ம் தைலவ க்

தா தின் பாடல். என் ைடய நாவினால்

பாவம்ெசய்யாதப க் நான் என் ைடய

வழகைளக் காத் , ன்மார்க்கன் எனக்

ன்பாக இ க் ம்வைர என் ைடய

வாையக் க வாளத்தால் அடக்கிைவப்ேபன்

என்ேறன். ௨நான் ம னமாகி,ஊைமயனாக

இ ந்ேதன், நலமானைத ம் ேபசாமல்

அமர்ந்தி ந்ேதன்; ஆனா ம் என் ைடய

க்கம்அதிகரித்த ; ௩என் ைடயஇ தயம்

எனக் ள்ேள அனல்ெகாண்ட ; நான்
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தியானிக் ம்ேபா ெந ப் எரிந்த ;

அப்ெபா என் ைடய நாவினால்

விண்ணப்பம் ெசய்ேதன். ௪ ெயேகாவாேவ,

நான் எவ்வளவாக நிைலயற்றவன் என்

உண ம்ப என் ைடய ைவ ம்,

என் ைடய நாட்களின் அள இவ்வள

என்பைத ம் எனக் த் ெதரிவி ம். ௫

இேதா, என் ைடய நாட்கைள நான்

விரல் அளவாக்கி ர்; என் ைடய ஆ ள்

உம பார்ைவக் ஒன் ம் இல்லாத

ேபா க்கிற ; எந்த மனித ம் மாையேய

என்ப நிச்சயம். (ேசலா) ௬நிழைலப்ேபாலேவ

மனிதன் நடந் திரிகிறான்; ணாகேவ

சஞ்சலப்ப கிறான்; ெசாத்ைதச் ேசர்க்கிறான்.

யார் அைத எ த் க்ெகாள் வான் என்

அறயான். ௭ இப்ேபா ம் ஆண்டவேர,

நான் எதற் எதிர்பார்த்தி க்கிேறன்? ேர

என் ைடய நம்பிக்ைக. ௮ என் ைடய

தல்கள் எல்லாவற்ற ம ந்

என்ைன வி தைலயாக் ம், டனின்

அவமானப்ப த் த க் என்ைன

ஒப் க்ெகா க்க ேவண்டாம். ௯ ேர இைதச்

ெசய் ர் என் நான் என் ைடய வாையத்

திறக்காமல் ம னமாக இ ந்ேதன். ௧0

என்னி ந் உம் ைடய வாைதைய

எ த் ப்ேபா ம்; உம ைகயின் அ களால்

நான் ேசார்ந் ேபாேனன். ௧௧அக்கிரமத்திற்காக

ர் மனிதைனக் க ந் ெகாண்

தண் க்கிறேபா ,அவன்வ வத்ைதப் ச்சி
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அரிப்ப ேபாலஅழயச்ெசய்கி ர்; நிச்சயமாக

எந்த மனித ம் மாையேய. (ேசலா) ௧௨

ெயேகாவாேவ, என் ைடயெஜபத்ைதக் ேகட் ,

என் ைடய ப்பி தைல கா ெகா த்

ேக ம்; என் ைடயகண் க் ம னமாக

இ க்கேவண்டாம்; என் ைடய ன்ேனார்கள்

எல்ேலாைர ம்ேபாலநா ம் உமக் ன்பாக

அந்நிய ம் நிைலயற்றவ மாக இ க்கிேறன்.

௧௩நான் இனி இல்லாமல்ேபாவதற் ன்ேன,

ேத தலைட ம்ப என்னிடத்தில்

ெபா ைமயாகஇ ம்.

௪0

இராகத் தைலவ க் தா தின் பாடல்.

ெயேகாவா க்காகப் ெபா ைம டன்

காத்தி ந்ேதன்; அவர் என்னிடமாகச் சாய்ந் ,

என் ைடய ப்பி தைலக் ேகட்டார். ௨

பயங்கரமான ழயி ம் உைளயான

ேசற்ற ம ந் என்ைனத் க்கிெய த் ,

என் ைடய கால்கைளக் கன்மைலயின்ேமல்

நி த்தி, என் ைடய கால் அ கைள

உ திப்ப த்தி, ௩நம ேதவைனத் திக் ம்

ப்பாட்ைட அவர் என் வாயிேல

ெகா த்தார்; அேநகர் அைதக் கண் ,

பயந் , ெயேகாவாைவ நம் வார்கள். ௪

ெப ைமக்காரர்கைள ம் ெபாய்ையச்

சார்ந்தி க்கிறவர்கைள ம் பார்க்காமல்,

ெயேகாவாைவேய தன் ைடய நம்பிக்ைகயாக

ைவக்கிற மனிதன் பாக்கியவான். ௫ என்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, ர் எங்க க்காக

ெசய்த உம் ைடயஅதிசயங்க ம் உம் ைடய
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ேயாசைனக ம் அேநகமாக இ க்கிற ;

ஒ வ ம் அைவகைள உமக் விவரித் ச்

ெசால் யா . நான் அைவகைளச்

ெசால் அறவிக்கேவண் மானால்அைவகள்

எண்ணிக்ைகக் ேமலானைவகள்.

௬ ப ைய ம் காணிக்ைகைய ம்

ர் வி ம்பாமல், என் கா கைளத்

திறந் ர்; சர்வாங்க தகனப ைய ம்

பாவநிவாரணப ைய ம் ர் ேகட்கவில்ைல. ௭

அப்ெபா நான்: இேதா, வ கிேறன்,

த்தகச் ளில் என்ைனக் ற த்

எ தியி க்கிற ; ௮என் ேதவேன, உமக் ப்

பிரியமானைதச் ெசய்ய வி ம் கிேறன்;

உம நியாயப்பிரமாணம் என் ைடய

உள்ளத்திற் ள் இ க்கிற என்

ெசான்ேனன். ௯ மகா சைபயிேல திையப்

பிரசங்கித்ேதன்; என் ைடய உத கைள

டமாட்ேடன், ெயேகாவாேவ, ர் அைத

அற ர். ௧0 உம் ைடய திைய நான்

என் ைடய இ தயத்திற் ள் மைறத்

ைவக்கவில்ைல; உம சத்தியத்ைத ம் உம

இரட்சிப்ைப ம் ெசால் யி க்கிேறன்; உம

கி ைபைய ம் உம உண்ைமைய ம்

மகா சைபக் அறவிக்காதப க் நான்

ஒளித் ைவக்கவில்ைல. ௧௧ ெயேகாவாேவ

ர் உம் ைடய இரக்கங்கைள எனக் க்

கிைடக்காமல் ேபாகச்ெசய்யேவண்டாம்;

உம கி ைப ம் உம உண்ைம ம்

எப்ெபா ம் என்ைனக் காக்கட் ம். ௧௨
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எண்ணிக்ைகக் அடங்காத ைமகள்

என்ைனச் ழ்ந் ெகாண்ட , என் ைடய

அக்கிரமங்கள் என்ைனத் ெதாடர்ந் பி த்த ,

நான் நிம ர்ந் பார்க்க யாமல் இ க்கிற ,

அைவகள் என் ைடய தைல யி ம்

அதிகமாகஇ க்கிற , என் ைடயஇ தயம்

ேசார்ந் ேபாகிற . ௧௩ ெயேகாவாேவ,

என்ைன வி வித்த ம்; ெயேகாவாேவ,

எனக் உதவிெசய்ய விைரந் வா ம்.

௧௪ என் ைடய உயிைர அழ க்கத்

ேத கிறவர்கள் ஒன்றாக ெவட்கி நாணி,

எனக் த் ங் ெசய்ய வி ம் கிறவர்கள்

பின்னிட் அவமானமைடவார்களாக. ௧௫

என் ைடய ெபயரில் ஆ ஆ! ஆ ஆ! என்

ெசால் கிறவர்கள், தங்க ைடயெவட்கத்தின்

பலைனயைடந் ைகவிடப்ப வார்களாக. ௧௬

உம்ைமத் ேத கிற அைனவ ம் உமக் ள்

மகிழ்ந் சந்ேதாஷப்ப வார்களாக;

உம் ைடய இரட்சிப்ைப வி ம் கிறவர்கள்

ெயேகாவா க் மகிைம உண்டாவதாக

என் எப்ெபா ம் ெசால்வார்களாக. ௧௭

நான் ஏழ்ைம ம் ேதைவ ள்ளவன்,

ெயேகாவாேவா என்ேமல் நிைனவாக

இ க்கிறார்; ேதவேன ர் என் ைடய

ைண ம் என்ைன வி விக்கிறவ மாக

இ க்கி ர்; என் ேதவேன, தாமதிக்க ேவண்டாம்.

௪௧

இராகத்தைலவ க் தா தின்பாடல்.

ெபல னமானவன்ேமல் கவைல ள்ளவன்

பாக்கியவான்; ங் நாளில் ெயேகாவா
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அவைனவி விப்பார். ௨ெயேகாவாஅவைனப்

பா காத் அவைன உயிேரா ைவப்பார்;

மயில் அவன் பாக்கியவானாகஇ ப்பான்;

அவ ைடய எதிரிகளின் வி ப்பத்திற்

ர் அவைன ஒப் க்ெகா ப்பதில்ைல.

௩ ப க்ைகயின்ேமல் வியாதியாகக்

கிடக்கிற அவைனக் ெயேகாவா தாங் வார்;

அவ ைடய வியாதியிேல அவ ைடய

ப க்ைக வைத ம் மாற்ற ப்ேபா வார். ௪

ெயேகாவாேவ, என்ேமல் இரக்கமாயி ம்; உமக்

விேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதன், என் ைடய

ஆத் மாைவக் ணமாக் ம் என் நான்

ெசான்ேனன். ௫ அவன் எப்ெபா

சாவான், அவ ைடய ெபயர் எப்ெபா

அழ ம் என் என் ைடய எதிரிகள்

எனக் விேராதமாகச் ெசால் கிறார்கள்.

௬ ஒ வன் என்ைனப் பார்க்கவந்தால்

வஞ்சைனயாகப் ேப கிறான்; அவன்

தன் ைடய இ தயத்தில் அக்கிரமத்ைதச்

ேசகரித் க்ெகாண் , ெத விேல ேபாய்,

அைதத் ற் கிறான். ௭ என் ைடய

எதிரிகள் எல்ேலா ம் என்ேமல் ஒன்றாக

த் , எனக் விேராதமாக இ ந் ,

எனக் த் ங் நிைனத் , ௮ ராத வியாதி

அவைனப்பி த் க் ெகாண்ட ; ப க்ைகயில்

கிடக்கிற அவன் இனி எ ந்தி ப்பதில்ைல

என்கிறார்கள். ௯என் ைடய உயிர்நண்ப ம்,

நான் நம்பினவ ம், என் ைடய அப்பம்

சாப்பிட்டவ மாகிய மனித ம், என்ேமல்
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தன் ைடய திகாைலத் க்கினான்.

௧0 ெயேகாவாேவ, ர் எனக் இரங்கி,

நான் அவர்க க் ச் சரிக்கட்ட என்ைன

எ ந்தி க்கச்ெசய் ம். ௧௧என் ைடயஎதிரி

என்ேமல் ெவற்ற ெபறாததினால், ர் என்ேமல்

பிரியமாக இ க்கி ெரன் அறேவன். ௧௨

ர் என் ைடய உத்தமத்திேல என்ைனத்

தாங்கி, என்ெறன்ைறக் ம் உம் ைடய

ச கத்தில் என்ைன நிைலநி த் ர்.

௧௩ இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

எப்ெபா ம் என்ெறன்ைறக் ள்ள எல்லாக்

காலங்களி ம் நன்றெச த்தப்படக் யவர்.

ஆெமன்,ஆெமன்.

௪௨

ேகாராகின் ம்பத்தின் மஸ் ல்

என் ம் இராகத் தைலவனிடம் ெகா க்கப்பட்ட

தா தின் பாடல். மானான ேராைடகைள

வாஞ்சித் க் கத வ ேபால, ேதவேன,

என் ைடயஆத் மா உம்ைம வாஞ்சித் க்

கத கிற . ௨ என் ைடய ஆத் மா

ேதவன்ேமல், உயி ள்ள ேதவன்ேமேலேய

தாகமாக இ க்கிற ; நான் எப்ெபா

ேதவ ைடய சந்நிதியில் வந் நிற்ேபன்? ௩

உன் ைடய ேதவன் எங்ேக என்

அவர்கள் நாள்ேதா ம் என்னிடத்தில்

ெசால் கிறப யால், இர ம் பக ம்

என் ைடய கண் ேர எனக் உணவான .

௪ ன்ேனநான் பண் ைகையஅ சரிக்கிற

மக்கேளா ட நடந் , ட்டத்தின்

சந்ேதாஷ ம் தி மான சத்தத்ேதா
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ேதவாலயத்திற் ப் ேபாய்வ ேவேன;

இைவகைள நான் நிைனக் ம்ேபா

என் ைடய உள்ளம் எனக் ள்ேள

உ கிற . ௫ என் ைடய ஆத் மாேவ,

ஏன் கலங் கிறாய்? ஏன் எனக் ள்

கவைலப்ப கிறாய்? ேதவைன ேநாக்கிக்

காத்தி ;அவர் ச கத் இரட்சிப்பிற்காக நான்

இன் ம்அவைரத் திப்ேபன். ௬என் ேதவேன,

என் ைடயஆத் மா எனக் ள் கலங் கிற ;

ஆைகயால் ேயார்தான் ேதசத்தி ம் எர்ேமான்

மைலகளி ம் சி மைலயி ம ந் உம்ைம

நிைனக்கிேறன். ௭ உம மத களின்

இைரச்சலால்ஆழத்ைதஆழம் ப்பி கிற ;

உம அைலக ம் ேபரைலக ம்

எல்லாம் என்ேமல் ரண் ேபாகிற . ௮

ஆகி ம் ெயேகாவா பகற்காலத்திேல

தம கி ைபையக் கட்டைளயி கிறார்;

இர ேநரத்திேல அவைரப் பா ம் பாட்

என் ைடயவாயி க்கிற ; என் உயி ள்ள

ேதவைனேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய்கிேறன். ௯

நான் என் ைடயகன்மைலயாகிய ேதவைன

ேநாக்கி: ஏன் என்ைன மறந் ர்? எதிரியால்

ஒ க்கப்பட் , நான் ஏன் க்கத் டேன

திரியேவண் ம் என் ெசால் கிேறன். ௧0

உன் ேதவன் எங்ேக என் என் எதிரிகள்

நாள்ேதா ம் என்ேனா ெசால் , என்ைன

நிந்திப்ப என் ைடய எ ம் கைள

உ வக் த் கிற ேபால் இ க்கிற . ௧௧என்

ஆத் மாேவ, ஏன் கலங் கிறாய்? ஏன்
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எனக் ள் கவைலப்ப கிறாய்? ேதவைன

ேநாக்கிக் காத்தி ; என் கத்திற் இரட்சிப் ம்

என் ேதவ மாக இ க்கிறவைர நான் இன் ம்

திப்ேபன்.

௪௩

ேதவேன, ர் என் ைடய நியாயத்ைத

விசாரித் , பக்தியில்லாத ேதசத்தாேரா

எனக்காக வழக்கா , யவ ம்,

அநியாய மான மனித க் என்ைனத்

தப் வி ம். ௨என் ெபலனாகிய ேதவன் ர்; ஏன்

என்ைனத் தள்ளிவி கி ர்? எதிரியால்

ஒ க்கப்பட் நான் ஏன் க்கத் டேன

திரியேவண் ம்? ௩ உம ெவளிச்சத்ைத ம்

உம சத்தியத்ைத ம் அ ப்பிய ம்;

அைவகள் என்ைன நடத்தி, உம பரி த்த

மைலக் ம் உம் ைடய தங் ம் இடங்க க் ம்

என்ைனக் ெகாண் ேபாகட் ம். ௪அப்ெபா

நான் ேதவ ைடய டத்தின் அ கி ம்,

எனக் ஆனந்த மகிழ்ச்சியாக இ க்கிற

ேதவனிடத்திற் ம் ைழேவன். ேதவேன,

என் ேதவேன, உம்ைமச் ரமண்டலத்தால்

திப்ேபன். ௫ என் ஆத் மாேவ,

ஏன் கலங் கிறாய்? ஏன் எனக் ள்

கவைலப்ப கிறாய்? ேதவைன ேநாக்கிக்

காத்தி ; என் கத்திற் இரட்சிப் ம் என்

ேதவ மாக இ க்கிறவைர நான் இன் ம்

திப்ேபன்.

௪௪

ேகாராகின் ம்பத்தின் மஸ் ல்

என் ம் இராகத் தைலவனிடம்

ெகா க்கப்பட்ட தா தின் பாடல். ேதவேன,
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எங்கள் ன்ேனார்க ைடய நாட்களாகிய

ற்காலத்தில் ர் நடப்பித்த ெசயல்கைள

அவர்கள் எங்க க் அறவித்தார்கள்;

அைவகைள எங்க ைடய கா களால்

ேகட்ேடாம். ௨ ேதவேன ர் உம் ைடய

ைகயினாேல ேதசங்கைளத் ரத்தி, இவர்கைள

நாட் ; மக்கைளத் ன்பப்ப த்தி,

இவர்கைளப் பரவச்ெசய் ர். ௩ அவர்கள்

தங்க ைடய வாளினால் ேதசத்ைதக்

கட் க்ெகாள்ளவில்ைல;அவர்கள்ைகக ம்

அவர்கைளப் பா காக்கவில்ைல; ர்

அவர்கள்ேமல் பிரியமாக இ ந்தப யால்,

உம் ைடய வல ைக ம், உம் ைடய

ைக ம், உம் ைடய கத்தின் பிரகாச ம்

அவர்க க் ச் சாதகமாக இ ந்த . ௪ ேதவேன,

ர் என் ைடய ராஜா; யாக்ேகா க் ெஜயத்ைத

கட்டைளயி ராக. ௫உம்மாேல எங்க ைடய

எதிரிகைளக் ேழ விழத்தாக்கி, எங்க க்

விேராதமாகஎ ம் கிறவர்கைளஉம் ைடய

ெபயரினால் மதிப்ேபாம். ௬ என் ைடய

வில்ைல நான் நம்பமாட்ேடன், என் ைடய

வாள் என்ைன பா காப்பதில்ைல. ௭ ேர

எங்க ைடய எதிரிகளிடம ந் எங்கைள

பா காத் , எங்கைளப்பைகக்கிறவர்கைள

ெவட்கப்ப த் கி ர். ௮ ேதவ க் ள்

எப்ேபா ம் ேமன்ைமபாராட் ேவாம்; உம

ெபயைர என்ெறன்ைறக் ம் திப்ேபாம்.

(ேசலா) ௯ ர் எங்கைளத் தள்ளிவிட் ,

ெவட்கமைடயச்ெசய்கி ர்; எங்க ைடய



சங் தம் 2270

பைடக டேன ெசல்லாம க்கி ர்.

௧0 எதிரிக் நாங்கள் பின்னிட் த்

தி ம்பிப்ேபாகச்ெசய்கி ர்; எங்க ைடய

பைகவர் தங்க க்ெகன் எங்கைளக்

ெகாள்ைளயி கிறார்கள். ௧௧ ர் எங்கைள

ஆ கைளப்ேபாலஇைரயாகஒப் க்ெகா த் ,

ேதசங்க க் ள்ேளஎங்கைளச் சிதற க்கி ர்.

௧௨ ர் உம் ைடய மக்கைள இலவசமாக

விற்கி ர்; அவர்கள் கிரயத்தினால் உமக்

லாபம ல்ைலேய. ௧௩ எங்க ைடய

அயலா க் எங்கைள நிந்ைதயாக ம்,

எங்கள் ற் ப் றத்தா க் ஏளனத்திற் ம்,

பழ ப் க க் ம் ைவக்கி ர். ௧௪ நாங்கள்

ேதசங்க க் ள்ேளபழெமாழயாகஇ க்க ம்,

மக்கள் எங்கைளக் ற த் த் தைல க்க ம்

ெசய்கி ர். ௧௫நிந்தித் த் ஷ க்கிறவ ைடய

சத்தத்தினிம த்த ம், எதிரிகளினிம த்த ம்,

பழவாங் கிறவர்னிம த்த ம், ௧௬

என் ைடயஅவமானம்எப்ேபா ம் எனக்

ன்பாக இ க்கிற ; என் ைடய

கத்தின் ெவட்கம் என்ைன கிற .

௧௭ இைவெயல்லாம் எங்கள்ேமல்

வந்தி ந் ம், உம்ைம நாங்கள் மறக்க ம்

இல்ைல, உம் ைடய உடன்ப க்ைகக் த்

ேராகம்ெசய்ய ம் இல்ைல. ௧௮ ர் எங்கைள

வ சர்ப்பங்க ள்ள இடத்திேல ெநா க்கி,

மரணஇ ளினாேலஎங்கைள யி ந் ம்,

௧௯ எங்க ைடய இ தயம் பின்வாங்க ம்

இல்ைல, எங்க ைடய கால உம் ைடய
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பாைதையவிட் விலக ம் இல்ைல. ௨0

நாங்கள் எங்கள் ேதவ ைடய ெபயைர

மறந் , அந்நியேதவைன ேநாக்கிக்

ைகெய த்தி ந்ேதாமானால், ௨௧ ேதவன்

அைதஆராய்ந் , விசாரிக்காமல்இ ப்பாேரா?

இ தயத்தின் ரகசியங்கைள அவர்

அற ந்தி க்கிறாேர. ௨௨உமக்காக எந்ேநர ம்

ெகால்லப்ப கிேறாம்; அ க்கப்ப ம்

ஆ கைளப்ேபால எண்ணப்ப கிேறாம். ௨௩

ஆண்டவேர, விழ த் க்ெகாள் ம்; ஏன்

ங் கி ர்? எ ந்த ம், எங்கைள

என்ைறக் ம் தள்ளிவிடாம ம். ௨௪ ஏன்

உம் ைடய கத்ைத மைறத் , எங்க ைடய

ன்பத்ைத ம் எங்க ைடய ெந க்கத்ைத ம்

மறந் வி கி ர்? ௨௫எங்க ைடயஆத் மா

திவைரதாழ்ந்தி க்கிற ; எங்க ைடய

வயி தைரேயா ஒட் யி க்கிற . ௨௬

எங்க க் ஒத்தாைசயாக எ ந்த ம்;

உம் ைடய கி ைபயினிம த்தம் எங்கைள

ட் வி ம்.

௪௫

ேகாரா மாரர்கள் எ தின சங் தம்.

என் ைடயஇ தயம் நல்லவிேசஷத்தினால்

ெபாங் கிற ; நான் ராஜாைவக் ற த் ப்

பா னகவிையச் ெசால் கிேறன்; என் ைடய

நா விைரவாக எ கிறவ ைடய

எ த்தாணி. ௨எல்லா மனிதர்களி ம் ர் ம க

அழ ள்ளவர்; உம் ைடய உத களில் அ ள்

ெபாழகிற ; ஆைகயால் ேதவன் உம்ைம

என்ெறன்ைறக் ம் ஆ ர்வதிக்கிறார். ௩
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ச ரியவாேன, உம மகிைம ம் உம

மகத் வ மாகிய உம் ைடய வாைள ர்

உம் ைடய இ ப்பிேல கட் க்ெகாண் ,

௪ சத்தியத்தினிம த்த ம், தி டன்

ய சாந்தத்தினிம த்த ம், உம

மகத் வத்திேல ெஜயமாக ஏறவா ம்; உம

வல கரம் பயங்கரமானைவகைள உமக்

விளங்கச்ெசய் ம். ௫ உம் ைடய அம் கள்

ர்ைமயானைவகள், அைவகள் ராஜா ைடய

எதிரிகளின் இ தயத்திற் ள் பா ம்;

மக்கள் ட்டங்கள் உமக் க் ேழ வி ம். ௬

உமக் ேதவன் ெகா த்த சிங்காசனம்

என்ெறன்ைறக் ள்ள , உம ராஜ்ஜயத்தின்

ெசங்ேகால் தி ள்ளெசங்ேகாலாகஇ க்கிற .

௭ ர் திைய வி ம்பி, அக்கிரமத்ைத

ெவ க்கி ர்; ஆதலால் ேதவேன, உம் ைடய

ேதவன் உம ேதாழர்கைளவிட உம்ைம

ஆனந்தைதலத்தினால் அபிேஷகம்ெசய்தார். ௮

தந்தத்தினால் ெசய்தஅரண்மைனகளி ந்

றப்ப ம்ேபா , ர் மகி ம்ப உம

ஆைடகைள எல்லாம் ெவள்ைளப்ேபாளம்

சந்தனம் லவங்கம் இைவகளின் வாசைன

ெபா ந்தியதாக இ க்கிற . ௯ உம

நாயகிக க் ள்ேள அரசரின் மகள்க ம்

உண் , இளவரசி ஓப் ரின் தங்கம்

அணிந்தவளாக உம வல பக்கத்தில்

நிற்கிறாள். ௧0 மகேள ேகள், உன் ைடய

ெசவிையச் சாய்த் சிந்தித் க்ெகாள்;

உன் ைடய மக்கைள ம் உன் ைடய
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தகப்பன் ட்ைட ம் மறந் வி . ௧௧

அப்ெபா ராஜா உன் ைடய அழகில்

பிரியப்ப வார்;அவர்உன் ைடயஆண்டவர்,

ஆைகயால்அவைரப் பணிந் ெகாள். ௧௨

மகள் காணிக்ைக ெகாண் வ வாள்;

மக்களில் ஜ வரியவான்க ம் உன் ைடய

தயைவநா வணங் வார்கள். ௧௩இளவரசி

உள்ளாகப் ரண மகிைம ள்ளவள்;

அவ ைடய உைட ெபாற்சரிைகயாக

இ க்கிற . ௧௪ ேவைலப்பா நிைறந்த

உைட அணிந்தவளாக, ராஜாவினிடத்தில்

அைழத் க்ெகாண் வரப்ப வாள்; அவள்

பின்னாேல ெசல் ம் அவ ைடய

ேதாழகளாகிய கன்னிைககள் உம்மடத்தில்

ட் க்ெகாண் வரப்ப வார்கள். ௧௫

அவர்கள் மகிழ்ச்சிேயா ம், சந்ேதாஷத்ேதா ம்

வந் , ராஜஅரண்மைனக் ள் ைழவார்கள்.

௧௬உம தகப்பன்மார்க க் ப் பதிலாக உம

மகன்கள் இ ப்பார்கள்; அவர்கைளப்

மெயங் ம் பிர க்களாகைவப் ர். ௧௭உம

ெபயைர எல்லாத் தைல ைறகளி ம்

நிைன ப த் ேவன்; இதற்காக மக்கள்

உம்ைம என்ெறன்ைறக் ள்ள எல்லாக்

காலங்களி ம் திப்பார்கள்.

௪௬

அலேமாத் என் ம் க வியில்

வாசிக் ம்ப ெகா க்கப்பட்ட ேகாராகின்

ம்பத்தின் இராகத் தைலவ க் , ஒ

பாடல். ேதவன் நமக் அைடக்கல ம்

ெபல ம்,ஆபத் க்காலத்தில்அ லமான
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ைண மானவர். ௨ ஆைகயால் ம

நிைலமாறனா ம், மைலகள் ந க்கட ல்

சாய்ந் ேபானா ம், ௩அதின் தண் ர்கள்

ெகாந்தளித் ப் ெபாங்கி, அதின்

ெப க்கினால் மைலகள் அதிர்ந்தா ம்,

நாம் பயப்படமாட்ேடாம். (ேசலா) ௪ ஒ

நதி ண் , அதின் ேராைடகள் ேதவ ைடய

நகரத்ைத ம், உன்னதமான ேதவன் தங் ம்

பரி த்தஸ்தலத்ைத ம் சந்ேதாஷப்ப த் ம். ௫

ேதவன் அதின் ந வில் இ க்கிறார், அ

அைசயா ; அதிகாைலயிேல ேதவன்

அதற் உதவி ெசய்வார். ௬ ேதசங்கள்

ெகாந்தளித்த , ராஜ்ஜயங்கள் தத்தளித்த ;

அவர் தம சத்தத்ைத ழங்கச்ெசய்தார், ம

உ கிப்ேபான . ௭ேசைனகளின்ெயேகாவா

நம்ேமா க்கிறார்; யாக்ேகாபின் ேதவன்

நமக் உயர்ந்த அைடக்கலமானவர். (ேசலா)

௮ மயிேல அழ கைள நடப்பிக்கிற

ெயேகாவா ைடய ெசய்ைககைள

வந் பா ங்கள். ௯ அவர் மயின்

கைடசிவைர த்தங்கைள ஓயச்ெசய்கிறார்;

வில்ைல ஒ த் , ஈட் ைய ற க்கிறார்;

இரதங்கைளெந ப்பினால் ட்ெடரிக்கிறார். ௧0

ங்கள் த்தம் ெசய்யாம ந் , நாேன

ேதவெனன் அற ந் ெகாள் ங்கள் என்

ேதவன் ெசால் கிறார்; ேதசங்க க் ள்ேள

உயர்ந்தி ப்ேபன், மயிேல உயர்ந்தி ப்ேபன்.

௧௧ ேசைனகளின் ெயேகாவா
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நம்ேமா க்கிறார், யாக்ேகாபின் ேதவன் நமக்

உயர்ந்தஅைடக்கலமானவர் (ேசலா)

௪௭

ேகாராகின் ம்பத்தின் இராகத்

தைலவ க் அளிக்கப்பட்ட ஒ பாடல்.

எல்லா மக்கேள, ைகெகாட் , ேதவ க்

ன்பாகக் ெகம் ரசத்தமாகஆர்ப்பரி ங்கள். ௨

உன்னதமான ேதவனாகிய ெயேகாவா

பயங்கரமானவ ம், மயின் ெதங் ம்

மகத் வமான ராஜா மாக இ க்கிறார். ௩

மக்கைள நமக் ழ்ப த்தி, ேதசங்கைள

நம் ைடயபாதங்க க் க் ழ்ப்ப த் வார்.

௪தமக் ப் பிரியமானயாக்ேகாபின் சிறப்பான

ேதசத்ைத நமக் ச் உரிைமச்ெசாத்தாக

ெதரிந்தளிப்பார். (ேசலா) ௫ ேதவன்

ஆர்ப்பரிப்ேபா ம், ெயேகாவா எக்காள

சத்தத்ேதா ம் உயர எ ந்த ளினார். ௬

ேதவைனப் ேபாற்ற ப் பா ங்கள், பா ங்கள்;

நம் ைடய ராஜாைவப் ேபாற்ற ப் பா ங்கள்,

பா ங்கள். ௭ ேதவன் மயைனத்திற் ம் ராஜா;

க த் டேனஅவைரப் ேபாற்ற ப் பா ங்கள். ௮

ேதவன் ேதசங்களின்ேமல் அரசா கிறார்;

ேதவன் தம பரி த்த சிங்காசனத்தின்ேமல்

அமர்ந்தி க்கிறார். ௯ மக்களின் பிர க்கள்

ஆபிரகாம ன் ேதவ ைடய மக்களாகச்

ேசர்க்கப்ப கிறார்கள்; மயின் ேகடகங்கள்

ேதவ ைடயைவகள்;அவர் மகா உன்னதமான

ேதவன்.

௪௮

ேகாராகின் மகன்க க் அளிக்கப்பட்ட

ஒ தியின் பாடல். ெயேகாவா ெபரியவர்,
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அவர் நம ேதவ ைடய நகரத்தி ம்,

தம பரி த்த மைலயி ம் மக ம்

திக்கப்படத்தக்கவர். ௨வடதிைசயி ள்ள

ேயான் மைல அழகான உயர ம்

மயின் மகிழ்ச்சி மாக இ க்கிற ,

அ ேவ மகாராஜாவின் நகரம். ௩ அதின்

அரண்மைனகளில் ேதவன் உயர்ந்த

அைடக்கலமாக அறயப்பட் க்கிறார்.

௪ இேதா, ராஜாக்கள் க்ெகாண் ,

ஒன்றாகக் கடந் வந்தார்கள். ௫ அவர்கள்

அைதக் கண்டேபா பிரம த் க் கலங்கி

விைரந்ேதா னார்கள். ௬ அங்ேக

ந க்கங்ெகாண் , பிரசவேவதைனப்ப கிற

ெபண்ைணப்ேபால ேவதைனப்பட்டார்கள். ௭

கிழக் காற்றனால் தர் சின் கப்பல்கைள ர்

உைடக்கி ர். ௮ நாம் ேகள்விப்பட்டப ேய நம

ேதவ ைடய நகரமாகிய ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின் நகரத்திேல கண்ேடாம்; ேதவன்

அைத என்ெறன்ைறக் ம் பா காப்பார்.

(ேசலா) ௯ ேதவேன, உம ஆலயத்தின்

ந விேல, உம கி ைபையச் சிந்தித் க்

ெகாண் க்கிேறாம். ௧0 ேதவேன, உம ெபயர்

ெவளிப்ப கிற ேபால உம கழ்ச்சி ம்

மயின் கைடசிவைரயி ம் ெவளிப்ப கிற ;

உம வல ைக தியால் நிைறந்தி க்கிற .

௧௧ உம் ைடய நியாயத் ர்ப் க க்காக

ேயான் மைலமகிழ்வதாக, தாவின் மக்கள்

சந்ேதாஷப்ப வார்களாக. ௧௨ ேயாைனச்

ற்ற உலாவி, அதின் ேகா ரங்கைள
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எண் ங்கள். ௧௩பின்வ ம் சந்ததிக் ங்கள்

விவரிப்பதற்காக, அதின் வைர கவனித் ,

அதின் அரண்மைனகைளஉற் ப்பா ங்கள்.

௧௪ இந்த ேதவன் என்ெறன்ைறக் ள்ள

எல்லா காலங்களி ம் நம் ைடய ேதவன்;

மரணம்வைர நம்ைம நடத் வார்.

௪௯

ேகாராகின் த்திர க் அளிக்கப்பட்ட

ஒ தியின் பாடல். மக்கேள, ங்கள்

எல்ேலா ம் இைதக் ேக ங்கள். ௨

மயின் மக்கேள, சிற ேயா ம்

ெபரிேயா ம் ஐ வரியவான்க ம்

ஏழ்ைமயானவர்க மாகிய ங்கள்எல்ேலா ம்

ஒன்றாக ேக ங்கள். ௩என்வாய்ஞானத்ைதப்

ேப ம்; என் இ தயம் உணர்ைவத் தியானிக் ம்.

௪என்கவனத்ைதஉவைமக் ச் சாய்த் , என்

மைறெபா ைளச் ரமண்டலத்தின்ேமல்

ெவளிப்ப த் ேவன். ௫ என்ைனத்

ெதாட கிறவர்க ைடயஅக்கிரமம் என்ைனச்

ழ்ந் ெகாள் ம் ங் நாட்களில், நான்

பயப்படேவண் யெதன்ன? ௬தங்க ைடய

ெசல்வத்ைத நம்பி தங்க ைடய அதிக

ெசல்வத்தினால் ெப ைமபாராட் கிற, ௭

ஒ வனாவ , தன் ைடய சேகாதரன்

அழைவக் காணாமல் இனி என்ைறக் ம்

உயிேரா க் ம்ப , ௮ அவைன

ட் க்ெகாள்ள ம், அவ க்காக

ட் ம்ெபா ைள ேதவ க் க்

ெகா க்க ம் யாேத. ௯ அவர்கள்

ஆத் ம ட் மக ம்அ ைமயாக இ க்கிற ;
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அ ஒ ேபா ம் யா . ௧0ஞானிக ம்

இறந் , அஞ்ஞானிக ம் டர்க ம்

ஒன்றாக அழ ந் , தங்க ைடய ெசாத்ைத

மற்றவர்க க் ைவத் ப்ேபாகிறைதக்

காண்கிறான். ௧௧ தங்க ைடய

கல்லைறகள் நிரந்தரகாலமாக ம்,

தங்க ைடய யி ப் கள் தைல ைற

தைல ைறயாக ம் இ க் ெமன்ப

அவர்க ைடய உள்ளத்தின் அபிப்பிராயம்;

அவர்கள் தங்க ைடய ெபயர்கைளத்

தங்க ைடயநிலங்க க் ச் ட் கிறார்கள்.

௧௨ ஆகி ம் மரியாைதக் ரியவனாக

இ க்கிற மனிதன் நிைலத்தி க்கிறதில்ைல;

அழ ந் ேபா ம் ம கங்க க் ஒப்பாக

இ க்கிறான். ௧௩ இ தான் அவர்க ைடய

வழ , இ தான் அவர்க ைடய ைபத்தியம்;

ஆகி ம் அவர்கள் சந்ததியார் அவர்கள்

ெசால்ைல ெமச்சிக்ெகாள் கிறார்கள்.

(ேசலா) ௧௪ ஆட் மந்ைதையப்ேபால

பாதாளத்திேல கிடத்தப்ப கிறார்கள்; மரணம்

அவர்க ைடய ேமய்ப்பனாக இ க் ம்;

ெசம்ைமயானவர்கள் அதிகாைலயில்

அவர்கைளஆண் ெகாள்வார்கள்; அவர்கள்

தங்க ைடய யி க் ம் இடத்தில்

நிைலத்தி க்க யாதப அவர்க ைடய

உ வத்ைத பாதாளம் அழ க் ம். (Sheol

h7585) ௧௫ ஆனா ம் ேதவன் என் ைடய

ஆத் மாைவப் பாதாளத்தின்வல்லைமக் த்

தப் வித் ட்பார், அவர் என்ைன
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ஏற் க்ெகாள்வார். (ேசலா) (Sheol h7585) ௧௬

ஒ வன்ெசல்வந்தனாகி,அவ ைடய ட் ன்

மகிைம ெப ம்ேபா , பயப்படாேத.

௧௭ அவன் இறக் ம்ேபா ஒன் ம்

ெகாண் ேபாவதில்ைல;அவ ைடயமகிைம

அவைனப் பின்பற்ற ச் ெசல்வ ம ல்ைல. ௧௮

அவன் உயிேரா க் ம்ேபா தன் ைடய

ஆத் மாைவ வாழ்த்தினா ம்: உனக்

நன்ைமைய நா னாய் என் மனிதர்கள்

அவைனப் கழ்ந்தா ம், ௧௯ அவன்

என்ெறன்ைறக் ம் ெவளிச்சத்ைதக் காணாத

தன் ைடய தகப்பன்மார்களின் சந்ததிையச்

ேச வான். ௨0 மரியாைதக் ரியவனாக

இ ந் ம் அறவில்லாத மனிதன்

அழ ந் ேபா ம் ம கங்க க் ஒப்பாக

இ க்கிறான்.

௫0

ஆசாபின் பாடல். வல்லைம ள்ள

ேதவனாகிய ெயேகாவா ேபசின , ரியன்

உதிக் ம்திைச ெதாடங்கி அ மைற ம்

திைசவைரக் ள்ள மையக் ப்பி கிறார்.

௨ அழ ள்ள ேயானி ந் ேதவன்

பிரகாசிக்கிறார். ௩ நம் ைடய ேதவன்

வ வார், ம னமாக இ க்கமாட்டார்;

அவ க் ன் அக்கினிஅழ ம்; அவைரச்

ற்ற ம் மகா யல் ெகாந்தளிப்பாக

இ க் ம். ௪ அவர் தம் ைடய மக்கைள

நியாயந் ர்க்க உயர இ க் ம் வானங்கைள ம்

மைய ம் ப்பி வார். ௫ ப யினாேல

என்ேனா உடன்ப க்ைகெசய்தஎன் ைடய
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பரி த்தவான்கைளஎன்னிடத்தில் ட் ங்கள்

என்பார். ௬வானங்கள்அவ ைடய திைய

அறவிக் ம்; ேதவேன நியாயாதிபதி.

(ேசலா) ௭ என் ைடய மக்கேள, ேகள்,

நான் ேப ேவன்; இஸ்ரேவேல, உனக்

விேராதமாகச் சாட்சி ெசால் ேவன்; நாேன

ேதவன், உன் ைடய ேதவனாகஇ க்கிேறன்.

௮ உன் ைடய ப க க்காக உன்ைனக்

க ந் க்ெகாள்ளமாட்ேடன்; உன் ைடய

தகனப கள் எப்ேபா ம் எனக்

ன்பாக இ க்கிற . ௯ உன் ைடய

ட் ந் காைளகைள ம், உன் ைடய

ெதா வங்களி ந் ஆட் க்கடாக்கைள ம்

நான் வாங்கிக்ெகாள்வதில்ைல. ௧0 எல்லா

காட் உயிரினங்க ம், மைலகளில்

ஆயிரமாயிரமாகத் திரிகிற ம கங்க ம்

என் ைடயைவகள். ௧௧ மைலகளி ள்ள

பறைவகைளெயல்லாம் அற ேவன்;

ெவளியில் நடமா கிறைவகெளல்லாம்

என் ைடயைவகள். ௧௨ நான் பசியாக

இ ந்தால் உனக் ச் ெசால்லமாட்ேடன்; ம ம்

அதின் நிைற ம் என் ைடயைவகேள. ௧௩

நான் எ களின் இைறச்சிைய சாப்பிட் ,

ஆட் க்கடாக்களின் இரத்தம் ப்ேபேனா?

௧௪ ேதவ க் நன்றப யிட் ,

உன்னதமான ேதவ க் உன் ைடய

ெபா த்தைனகைளச் ெச த்தி; ௧௫

ஆபத் க்காலத்தில் என்ைன ேநாக்கிக்

ப்பி ; நான் உன்ைன வி விப்ேபன்,
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என்ைன மகிைமப்ப த் வாய். ௧௬ ேதவன்

ன்மார்க்கைன ேநாக்கி: என் ைடய

பிரமாணங்கைள எ த் ச்ெசால்ல ம்,

என் ைடயஉடன்ப க்ைகையஉன் ைடய

வாயினால் ெசால்ல ம், உனக் என்ன

நியாய ண் . ௧௭ அற த் தைல

பைகத் , என் ைடய வார்த்ைதகைள

உனக் ப் பின்னாக எற ந் ேபா கிறாய்.

௧௮ தி டைனப் பார்க் ம்ேபா

அவேனா ஒ ம த் ப்ேபாகிறாய்;

விபசாரேரா ம் உனக் ப் பங் ண் . ௧௯

உன் ைடய வாையப் ெபால்லாப் க் த்

திறக்கிறாய், உன் ைடய நா வஞ்சகத்ைத

ெவளிப்ப த் கிற . ௨0 உட்கார்ந்

உன் ைடய சேகாதர க் விேராதமாகப் ேபசி,

உன் ைடயெசாந்த சேகாதர க் அவ

உண்டாக் கிறாய். ௨௧ இைவகைள

ெசய் ம்ேபா நான் ம னமாக இ ந்ேதன்,

உன்ைனப்ேபால நா ம் இ ப்ேபன் என்

நிைன ெகாண்டாய்; ஆனா ம்

நான் உன்ைனக் க ந் ெகாண் ,

அைவகைள உன் ைடய கண்க க்

ன்பாக ஒவ்ெவான்றாக நி த் ேவன்.

௨௨ ேதவைன மறக்கிறவர்கேள, இைதச்

சிந்தித் க்ெகாள் ங்கள்; இல்லாவிட்டால்

நான் உங்கைளப் ற ப்ேபா ேவன், ஒ வ ம்

உங்கைள வி விப்பதில்ைல. ௨௩

நன்றப ெச த் கிறவன் என்ைன

மகிைமப்ப த் கிறான்; தன் ைடய
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வழையச் சரிெசய்கிறவ க் ேதவ ைடய

இரட்சிப்ைப ெவளிப்ப த் ேவன் என்

ெசால் கிறார்.

௫௧

இராகத் தைலவ க் தா எ திய

பாடல். பத்ேசபாேளா தா ெசய்த

பாவத்திற் ப் பிற ர்க்கதரிசியாகிய

நாத்தான் தா திடம் ெசன் உணர்த்தியேபா

இ பாடப்பட்ட . ேதவேன, உம

கி ைபயின்ப எனக் இரங் ம்,

உம ம ந்த இரக்கங்களின்ப என்

தல்கள் ங்க என்ைனச் த்திகரி ம். ௨

என் அக்கிரமம் ங்க என்ைன ற்ற ம்

க வி, என் ைடய பாவம்ேபாக என்ைனச்

த்திகரி ம். ௩என் ைடய தல்கைளநான்

அற ந்தி க்கிேறன்; என் ைடய பாவம்

எப்ெபா ம் எனக் ன்பாக நிற்கிற . ௪

ேதவேன உம் ஒ வ க்ேக விேராதமாக நான்

பாவம்ெசய் , உம கண்க க் ன்பாகப்

ெபால்லாங்கானைத ெசய்ேதன்; ர் ேப ம்ேபா

உம் ைடய தி ெவளிப்பட ம், ர்

நியாயந் ர்க் ம்ேபா , உம் ைடய பரி த்தம்

ெவளிப்பட ம் இைதஅற க்ைகயி கிேறன். ௫

இேதா, நான் அ தியில் உ வாேனன்;

என் ைடய தாய் என்ைனப் பாவத்தில்

கர்ப்பந்தரித்தாள். ௬ இேதா, உள்ளத்தில்

உண்ைமயி க்க வி ம் கி ர்; உள்ளத்தில்

ஞானத்ைத எனக் த் ெதரியப்ப த் ர். ௭ ர்

என்ைன ஈேசாப்பினால் த்திகரி ம்,

அப்ெபா நான் த்தமாேவன்; என்ைனக்
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க விய ம்; அப்ெபா நான்

உைறந்த மைழயி ம் ெவண்ைமயாேவன்.

௮ நான் சந்ேதாஷ ம் மகிழ்ச்சி ம்

ேகட் ம்ப ச் ெசய் ம், அப்ெபா ர்

ெநா க்கினஎ ம் கள் சந்ேதாஷப்ப ம். ௯

என் ைடயபாவங்கைளப் பார்க்காதப ர்

உம கத்ைத மைறத் , என் ைடய

அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் க்கிய ம். ௧0

ேதவேன, த்த இ தயத்ைத என்னிேல

உ வாக் ம், நிைலயான ஆவிைய

என் ைடய உள்ளத்திேல ப்பி ம்.

௧௧ உம ச கத்ைத விட் என்ைனத்

தள்ளாம ம், உம பரி த்த ஆவிைய

என்னிடத்தி ந் எ த் க்ெகாள்ளாம ம்

இ ம். ௧௨உம இரட்சிப்பின் சந்ேதாஷத்ைதத்

தி ம்ப ம் எனக் த் தந் , உற்சாகமான

ஆவி என்ைனத் தாங் ம்ப ெசய் ம். ௧௩

அப்ெபா யவர்க க் உம வழகைள

உபேதசிப்ேபன்; பாவிகள் உம்மடத்தில்

மனந்தி ம் வார்கள். ௧௪ ேதவேன, என்ைன

இரட்சிக் ம் ேதவேன, இரத்தப்பழக க்

என்ைன ங்கலாக்கிவி ம்; அப்ெபா

என் ைடய நா உம் ைடய திையக்

ெகம் ரமாகப் பா ம். ௧௫ ஆண்டவேர,

என் ைடய உத கைளத் திறந்த ம்;

அப்ெபா என் ைடய வாய் உம் ைடய

கைழ அறவிக் ம். ௧௬ ப ைய ர்

வி ம் கிறதில்ைல, வி ம்பினால்

ெச த் ேவன்; தகனப ம் உமக் ப்
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பிரியமானதல்ல. ௧௭ ேதவ க்ேகற் ம்

ப கள் ெநா ங் ண்டஆவிதான்; ேதவேன,

ெநா ங் ண்ட ம் வ ந் கிற மான

இ தயத்ைத ர் தள்ளிவி வதில்ைல. ௧௮

ேயா க் உம பிரியத்தின்ப நன்ைம

ெசய் ம்; எ சேலம ன் மதில்கைளக் கட் ம்.

௧௯ அப்ெபா தகனப ம் சர்வாங்க

தகனப மாகிய தியின் ப களில்

பிரியப்ப ர்; அப்ெபா உம

டத்தின்ேமல் காைளகைளப்ப யி வார்கள்.

௫௨

இராகத் தைலவ க் தா

அளித்த மஸ் ல் என் ம் பாடல், “தா

அகிெமேலக்கின் ட் ல் இ க்கிறான்” என்

ஏேதாமயனாகிய ேதாேவக் ச டம் ேபாய்

றயேபா பாடப்பட்ட பாடல். பலவாேன,

ெபால்லாப்பில் ஏன் ெப ைமபாராட் கிறாய்?

ேதவ ைடய கி ைப எந்நா ம் உள்ள . ௨

ேக கைளச் ெசய்ய திட்டம கிறாய்,

கப ெசய் ம் உன் ைடய நா ட்டப்பட்ட

சவரகன் கத்திையப்ேபால் இ க்கிற . ௩

நன்ைமையவிட ைமைய ம், யாதார்த்தம்

ேப கிறைதவிட ெபாய்ைய ம்வி ம் கிறாய்.

(ேசலா) ௪கபட ள்ள நாேவ, அழ க் ம் எல்லா

வார்த்ைதகைள ம் வி ம் கிறாய்;

௫ ேதவன் உன்ைன என்ெறன்ைறக் ம்

இல்லாதப அழ த் ப்ேபா வார்; அவர்

உன்ைனப் பி த் , உன் யி ப்பி ந்

பி ங்கி, உயி ள்ேளார் ேதசத்தில் இல்லாதப

உன்ைன அழ த் ப்ேபா வார். (ேசலா)
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௬ திமான்கள் அைதக்கண் பயந் ,

அவைனப் பார்த் சிரித் : ௭ இேதா,

ேதவைனத் தன் ைடயெபலனாக க தாமல்,

தன் ைடய ெசல்வப்ெப க்கத்ைத நம்பி,

தன் ைடய ைமயில் பலத் க்ெகாண்ட

மனிதன்இவன்தான் என்பார்கள். ௮நாேனா

ேதவ ைடய ஆலயத்தில் பச்ைசயான

ஒ வமரத்ைதப் ேபா க்கிேறன்,

ேதவ ைடயகி ைபையஎன்ெறன்ைறக் ம்

நம்பியி க்கிேறன். ௯ ேர இைதச் ெசய் ர்

என் உம்ைம என்ெறன்ைறக் ம் தித் ,

உம ெபய க் க் காத்தி ப்ேபன்; உம் ைடய

பரி த்தவான்க க் ன்பாகஅ நலமாக

இ க்கிற .

௫௩

தா அளித்த பாடல்களில்

ஒன் . ேதவன் இல்ைல என்

அறவில்லாதவன்தன் ைடயஇ தயத்தில்

ெசால் க்ெகாள் கிறான்; அவர்கள்

தங்கைளக் ெக த் , அ வ ப்பான

அக்கிரமங்கைளச் ெசய் வ கிறார்கள்;

நன்ைமெசய்கிறவன் ஒ வ ம் இல்ைல. ௨

ேதவைனத் ேத கிற உணர் ள்ளவன்உண்ேடா

என் பார்க்க, ேதவன் பரேலாகத்தி ந்

மனிதர்கைளக் கண்ேணாக்கினார். ௩

அவர்கள் எல்ேலா ம் வழவிலகி, ஒன்றாகக்

ெகட் ப்ேபானார்கள்; நன்ைமெசய்கிறவன்

இல்ைல, ஒ வன் ட இல்ைல. ௪

அக்கிரமக்காரர்க க் அற இல்ைலயா?

அப்பத்ைதசாப்பி கிற ேபால் என் ைடய
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மக்கைளச் சாப்பி கிறார்கேள; அவர்கள்

ேதவைனக் ப்பி கிறதில்ைல. ௫ உனக்

விேராதமாக காம கிறவ ைடய

எ ம் கைளத் ேதவன் சிதற த்ததால்,

பயம ல்லாத இடத்தில் ம க ம் பயந்தார்கள்;

ேதவன் அவர்கைள ெவ த்தப யினால்

அவர்கைள ெவட்கப்ப த்தினாய். ௬

ேயானி ந் இஸ்ரேவ க் இரட்சிப்

வ வதாக; ேதவன் தம் ைடய மக்களின்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ம்ேபா ,

யாக்ேகா க் ச் சந்ேதாஷ ம் இஸ்ரேவ க்

மகிழ்ச்சி ம் உண்டா ம்.

௫௪

தா அளித்த பாடல்களில் ஒன் .

ேதவேன, உம ெபயரினிம த்தம் என்ைனப்

பா காத் , உம வல்லைமயினால் எனக்

நியாயம் ெசய் ம். ௨ ேதவேன, என் ைடய

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட் , என் ைடய

வாயின் வார்த்ைதகைளக் ேக ம். ௩அந்நியர்

எனக் விேராதமாக எ ம் கிறார்கள்;

ெகா யவர்கள் என் ைடயஉயிைரவாங்கத்

ேத கிறார்கள்; ேதவைனத் தங்க க்

ன்பாக நி த்தி ைவப்பதில்ைல. (ேசலா) ௪

இேதா, ேதவன் எனக் உதவி ெசய்பவர்;

ஆண்டவர் என் ைடய ஆத் மாைவ

ஆதரிக்கிறவர்கேளா இ க்கிறார். ௫

அவர் என் ைடய எதிரிக க் த்

ைமக் த் ைமையச் சரிக்கட் வார்,

உம சத்தியத்திற்காக அவர்கைள

அழ ம். ௬ உற்சாகத் டன் நான் உமக் ப்
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ப யி ேவன்; ெயேகாவாேவ, உம ெபயைரத்

திப்ேபன், அ நலமான . ௭அவர் எல்லா

ெந க்கத்ைத ம் க்கி, என்ைனவி வித்தார்;

என் ைடயகண்என் ைடயஎதிரிகளில் தி

சரிக்கட் தைலக் கண்ட .

௫௫

தா அளித்த பாடல்களில் ஒன் .

ேதவேன, என் ைடய ெஜபத்ைதக்

ேகட்ட ம்; என் ைடய விண்ணப்பத்திற்

மைறந் ெகாள்ளாதி ம். ௨ எனக் ச்

ெசவிெகா த் , பதில் அ ளிச்ெசய் ம்;

எதிரியி ைடய க் ர னிம த்த ம்,

ன்மார்க்கர்கள் ெசய் ம்

பிரச்சைனகளினிம த்த ம் என் ைடய

தியானத்தில் ைறயி கிேறன். ௩அவர்கள்

என்ேமல் பழ மத்தி, ேகாபங்ெகாண் ,

என்ைனப் பைகக்கிறார்கள். ௪ என் ைடய

இ தயம் எனக் ள் ேவதைனப்ப கிற ;

மரணபயம் என்ேமல் வி ந்த . ௫ பய ம்

ந க்க ம் என்ைனப் பி த்த ; திகில் என்ைன

ய . ௬அப்ெபா நான்:ஆ, எனக் ப்

றாைவப்ேபால் இறக்ைககள்இ ந்தால், நான்

பறந் ேபாய் இைளப்பா ேவன். ௭ நான்

ரத்தில்அைலந் திரிந் வனாந்திரத்தில்

தங்கியி ப்ேபன். (ேசலா) ௮ெப ங்காற் க் ம்

ய க் ம் தப்ப விைரந் ெசல்ேவன்

என்ேறன். ௯ஆண்டவேர,அவர்கைளஅழ த் ,

அவர்கள் ெமாழையபிரிந் ேபாகச்ெசய் ம்;

ெகா ைமைய ம் சண்ைடைய ம் நகரத்திேல

கண்ேடன்; ௧0 அைவகள் இர ம்பக ம்
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அதின் மதில்கள்ேமல் ற்ற த்திரிகிற ;

அக்கிரம ம் வாைத ம் அதின் ந வில்

இ க்கிற ; ௧௧ ேக பா கள்அதின் ந வில்

இ க்கிற ; ெகா ைம ம் கப ம் அதின்

திையவிட் விலகிப்ேபாகிறதில்ைல. ௧௨

என்ைனக் க ந் ெகாண்டவன் எதிரி

அல்ல, அப்ப யி ந்தால் சகிப்ேபன்;

எனக் விேராதமாகப் ெப ைம

பாராட் னவன் என் ைடய பைகஞன்

அல்ல, அப்ப யி ந்தால் அவ க்

மைறந்தி ப்ேபன். ௧௩ எனக் ச் சமமான

மனித ம், என் ைடய வழகாட் ம்,

என் ைடய ேதாழ மாகிய ேய

அவன். ௧௪ நாம் ஒன்றாக, இன்பமான

ஆேலாசைனெசய் , ட்டத்ேதா

ேதவாலயத்திற் ப் ேபாேனாம். ௧௫ மரணம்

அவர்கைளத் ெதாடர்ந் பி ப்பதாக;அவர்கள்

உயிேரா பாதாளத்தில் இறங் வார்களாக;

அவர்கள் தங் மடங்களி ம் அவர்கள்

உள்ளத்தி ம் ங் இ க்கிற . (Sheol h7585) ௧௬

நாேனா ேதவைன ேநாக்கிக் ப்பி ேவன்;

ெயேகாவா என்ைன காப்பாற் வார். ௧௭

காைல மாைல மத்தியான ேவைளகளி ம்

நான் தியானம்ெசய் ைறயி ேவன்;

அவர் என் ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்பார்.

௧௮ திரள் ட்டமாகக் என்ேனா

எதிர்த்தார்கள்; அவேரா எனக் ஏற்பட்ட

ேபாைர க்கி, என் ைடய ஆத் மாைவச்

சமாதானத் டன் ட் விட்டார். ௧௯
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ஆரம்பம் தலாக இ க்கிற ேதவன் ேகட் ,

அவர்க க் ப் பதிலளிப்பார்;அவர்க க்

மா தல்கள் ஏற்படாததினால், அவர்கள்

ேதவ க் ப் பயப்படாமற்ேபாகிறார்கள்.

(ேசலா) ௨0அவன் தன்ேனா சமாதானமாக

இ ந்தவர்க க் விேராதமாகத் தன் ைடய

ைகைய ட் தன் ைடயஉடன்ப க்ைகைய

ற நடந்தான். ௨௧ அவன் வாயின்

ெசாற்கள் ெவண்ெணையப்ேபால

ெம வானைவகள், அவ ைடய இ தயேமா

த்தம்; அவ ைடய வார்த்ைதகள்

எண்ெணயி ம் ம வானைவகள்.

ஆனா ம்அைவகள்உ வினபட்டயங்கள்.

௨௨ெயேகாவாேமல் உன் பாரத்ைதைவத் வி ,

அவர் உன்ைன ஆதரிப்பார்; திமாைன

ஒ ேபா ம் தள்ளாடவிடமாட்டார். ௨௩

ேதவேன, ர் அவர்கைள அழவின் ழயில்

இறங்கச்ெசய் ர்; இரத்தப்பிரியர்க ம்

ள்ள மனிதர்க ம் தங்க ைடய

ஆ ளின் நாட்களில் பாதிவைர ட

பிைழத்தி க்கமாட்டார்கள்; நாேனா உம்ைம

நம்பியி க்கிேறன்.

௫௬

தா அளித்த பாடல்களில் ஒன் .

ேதவேன, எனக் இரங் ம்; மனிதன் என்ைன

வி ங்கப்பார்க்கிறான், நாள்ேதா ம்

ேபார்ெசய் , என்ைன ஒ க் கிறான். ௨

என் ைடயஎதிரிகள் நாள்ேதா ம்என்ைன

வி ங்கப்பார்க்கிறார்கள்; உன்னதமானவேர,

எனக் விேராதமாக அகங்கரித் ப்
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ேபார்ெசய்கிறவர்கள் அேநகர். ௩ நான்

பயப்ப கிற நாளில் உம்ைம நம் ேவன். ௪

ேதவைன ன்னிட் அவ ைடய

வார்த்ைதையப் க ேவன்; ேதவைன

நம்பியி க்கிேறன், நான் பயப்பட மாட்ேடன்;

மாம்சமாக இ க்கிறவன் எனக் என்ன

ெசய்வான்? ௫ எப்ெபா ம் என் ைடய

வார்த்ைதகைளப் ரட் கிறார்கள்;

எனக் த் ங் ெசய்வேத அவர்கள்

எண்ணமாக இ க்கிற . ௬ அவர்கள்

ஒன்றாகக் , மைறந்தி க்கிறார்கள்;

என் ைடய உயிைர வாங்க வி ம்பி,

என் ைடய கால கைளப் பின்ெதாடர்ந்

வ கிறார்கள். ௭ அவர்கள் தங்க ைடய

அக்கிரமத்தினால் தப் வார்கேளா? ேதவேன,

ேகாபங்ெகாண் மக்கைளக் ேழ தள் ம். ௮

என் ைடய அைலச்சல்கைள ேதவேன ர்

எண்ணியி க்கி ர்; என் ைடயகண் ைர

உம் ைடய ேதால்ைபயில் ைவ ம்; அைவகள்

உம் ைடய கணக்கில் அல்லேவா இ க்கிற ?

௯ நான் உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி ம்

நாளில் என் ைடய எதிரிகள் பின்னாக

தி ம் வார்கள்; ேதவன் என் ைடய

பக்கத்தில் இ க்கிறார் என்பைத அறேவன்.

௧0 ேதவைன ன்னிட் அவ ைடய

வார்த்ைதையப் க ேவன்; ெயேகாவாைவ

ன்னிட் அவ ைடய வார்த்ைதையப்

க ேவன். ௧௧ ேதவைனநம்பியி க்கிேறன்,

நான் பயப்படமாட்ேடன்; மனிதன் எனக்
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என்ன ெசய்வான்? ௧௨ ேதவேன, நான்

உமக் ச்ெசய்த ெபா த்தைனகள் என்ேமல்

இ க்கிற ; உமக் நன்றகைளச்

ெச த் ேவன். ௧௩நான் ேதவ க் ன்பாக

உயி ள்ளவர்க ைடய ெவளிச்சத்திேல

நடக் ம்ப , ர் என் ைடய ஆத் மாைவ

மரணத்திற் ம் என் ைடய கால்கைள

இடற க் ம் தப் வியாமல் இ ப் ேரா?

௫௭

தா அளித்த பாடல்களில் ஒன் .

எனக் இரங் ம், ேதவேன, எனக்

இரங் ம்; உம்ைம என் ைடய ஆத் மா

சார்ந் ெகாள்கிற ; பிரச்சைனகள்

கடந் ேபா ம்வைர உம சிற களின்

நிழ ேல வந் அைடேவன். ௨ எனக்காக

யாைவ ம் ெசய் க்கப்ேபாகிற

ேதவனாகிய உன்னதமான ேதவைன

ேநாக்கிக் ப்பி ேவன். ௩ என்ைன

வி ங்கப்பார்க்கிறவன் என்ைன

சபிக் ம்ேபா , அவர் பரேலாகத்தி ந்

ஒத்தாைசஅ ப்பி, என்ைனக் காப்பாற் வார்:

(ேசலா) ேதவன் தம கி ைபைய ம்

தம சத்தியத்ைத ம் அ ப் வார். ௪

என் ைடய ஆத் மா சிங்கங்களின்

ந வில் இ க்கிற ; ைய இைறக்கிற

மனிதர்க க் ள்ேள கிடக்கிேறன்;

அவர்கள் பற்கள் ஈட் க ம் அம் க ம்,

அவர்கள் நா ர்ைமயான வாளாக

இ க்கிற . ௫ ேதவேன, வானங்க க்

ேமலாக உயர்ந்த ம்; உம மகிைம
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மயைனத்தின்ேம ம்உயர்ந்தி ப்பதாக. ௬

என் ைடய கால்க க் க் கண்ணிைய

ைவத்தி க்கிறார்கள்; என் ைடய

ஆத் மா தவிக்கிற ; எனக் ன்பாகக்

ழைய ெவட் , அதின் ந விேல

வி ந்தார்கள் (ேசலா) ௭ என் ைடய

இ தயம் ஆயத்தமாக இ க்கிற , ேதவேன,

என் ைடய இ தயம் ஆயத்தமாக

இ க்கிற ; நான் பா ப் க ேவன். ௮

என் ைடய மனேம, விழ ; ைணேய,

ரமண்டலேம, விழ ங்கள்; அதிகாைலயில்

விழ த் க்ெகாள்ேவன். ௯ ஆண்டவேர,

மக்க க் ள்ேள உம்ைமத் திப்ேபன்;

ேதசங்க க் ள்ேள உம்ைமப் கழ்ந்

பா ேவன். ௧0உம கி ைபவானம்வைர ம்,

உம சத்தியம் ேமகமண்டலங்கள்வைர ம்

எட் கிற . ௧௧ ேதவேன, வானங்க க்

ேமலாக உயர்ந்த ம்; உம மகிைம

மயைனத்தின்ேம ம் உயர்ந்தி ப்பதாக.

௫௮

தான் ெகட் ப்ேபாகாதப க்

அல்தஷ்ேகத் என் ம் வாத்தியத்தில் வாசிக்க

தா பா இைசத்தைலவ க் ஒப் வித்த

ம க்தாம் என் ம் பாடல். ம னமாக

இ க்கிறவர்கேள, ங்கள் ெமய்யாக திையப்

ேப ர்கேளா? ம மக்கேள, நியாயமாகத்

ர்ப் ெசய் ர்கேளா? ௨மனதார நியாயக்ேக

ெசய்கி ர்கள்; மயிேல உங்கள் ைககளின்

ெகா ைமைய நி த் க் ெகா க்கி ர்கள். ௩

ன்மார்க்கர்கள் கர்ப்பத்தில் ேதான்றய தல்
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ைறதவ கிறார்கள்; தாயின் வயிற்ற ந்

பிறந்த தல் ெபாய்ெசால்

வழதப்பிப்ேபாகிறார்கள். ௪ பாம்பின்

விஷத்திற் ஒப்பான விஷம் அவர்களில்

இ க்கிற . ௫ பாம்பாட் கள் விேநாதமாக

ஊதினா ம் அவர்கள் ஊ ம் சத்தத்ைதக்

ேகட்காதப க் த் தன் ைடய காைத

அைடக்கிற ெசவிட் விரியைனப்ேபால்

இ க்கிறார்கள். ௬ ேதவேன, அவர்கள்

வாயி ள்ள பற்கைளத் தகர்த் ப்ேபா ம்;

ெயேகாவாேவ, பாலசிங்கங்களின்

கைடவாய்ப்பற்கைளெநா க்கிப்ேபா ம். ௭

கடந்ேதா கிற தண் ைரப்ேபால் அவர்கள்

கழ ந் ேபாகட் ம்; அவன் தன் ைடய

அம் கைளத் ெதா க் ம்ேபா அைவகள்

சின்னபின்னமாகப் ேபாகட் ம். ௮

கைரந் ேபாகிற நத்ைதையப்ேபால்

ஒழ ந் ேபாவார்களாக; ெபண்ணின்

திர்ச்சி அைடயாத க ைவப்ேபால்

ரியைனக் காணாமல் இ ப்பார்களாக.

௯ ள் ெந ப்பினால் உங்க ைடய

பாைனகளில் ேட வதற் ன்ேப

பச்ைசயானைத ம் எரிந் ேபானைத ம்அவர்

ழல் காற்றனால்அ த் க்ெகாண் ேபாவார்.

௧0 பழவாங் தைல திமான் கா ம்ேபா

மகி வான்; அவன் தன் ைடய பாதங்கைளத்

ன்மார்க்க ைடயஇரத்தத்திேலக வான்.

௧௧ அப்ெபா , ெமய்யாக திமா க் ப்

பலன் உண்ெடன் ம், ெமய்யாக மயிேல
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நியாயஞ்ெசய்கிற ேதவன் உண்ெடன் ம்

மனிதன் ெசால் வான்.

௫௯

இைசத்தைலவ க் தா

அளித்த ம க்தாம் என் ம் ஒ பாடல்.

தா ைதக் ெகால்வதற்காக ச ல் தா தின்

ட்ைடக் கண்காணிப்பதற்காக ஆட்கைள

அ ப்பியேபா பா ய . என் ேதவேன,

என் ைடய எதிரிக க் என்ைனத்

தப் வி ம்; என்ேமல் எ ம் கிறவர்க க்

என்ைனவிலக்கி உயர்ந்தஅைடக்கலத்திேல

ைவ ம். ௨அக்கிரமக்காரர்க க் என்ைனத்

தப் வித் , இரத்தப்பிரியர்களான

மனிதர்க க் என்ைன விலக்கிக்

காப்பாற் ம். ௩ இேதா, என் ைடய

உயி க்காக மைறந்தி க்கிறார்கள்;

ெயேகாவாேவ, என்னிடத்தில் த ம்

பாவ ம் இல்லாம ந் ம், பலவான்கள்

எனக் விேராதமாகக் ட்டங் கிறார்கள். ௪

என்னிடத்தில்அக்கிரமம்இல்லாம ந் ம்,

ஓ த்திரிந் ேபா க் ஆயத்தமாகிறார்கள்;

எனக் த் ைணெசய்ய விழ த் என்ைன

ேநாக்கிப்பா ம். ௫ ேசைனகளின்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, இஸ்ரேவ ன்

ேதவேன, ர் எல்லா ேதசங்கைள ம்

தண் க்க விழ த்ெத ம் ம்; வஞ்சகமாகத்

ேராகஞ்ெசய்கிற ஒ வ க் ம் தைய

ெசய்யாம ம். (ேசலா) ௬ அவர்கள்

மாைலயில் தி ம்பிவந் , நாய்கைளப்ேபால

ஊைளயிட் ,ஊைரச் ற்ற த் திரிகிறார்கள். ௭
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இேதா, தங்க ைடய வார்த்ைதகைளக்

கக் கிறார்கள்; அவர்கள் உத களில்

வாள்கள் இ க்கிற , ேகட்கிறவன் யார்

என்கிறார்கள். ௮ஆனா ம் ெயேகாவாேவ, ர்

அவர்கைளப்பார்த் சிரிப் ர்;அந்நியமக்கள்

அைனவைர ம் இக ர். ௯ அவன்

வல்லைமைய நான் கண் , உமக் க்

காத்தி ப்ேபன்; ேதவேன எனக் உயர்ந்த

அைடக்கலம். ௧0 என் ேதவன் தம் ைடய

கி ைபயினால் என்ைனச் சந்திப்பார்;

ேதவன் என் ைடய எதிரிக க் வ ம்

திசரிக்கட் தைலநான் கா ம்ப ெசய்வார்.

௧௧ அவர்கைளக் ெகான் ேபாடாம ம்,

என் ைடய மக்கள் மறந் ேபாவார்கேள;

எங்க ைடய ேகடகமாகிய ஆண்டவேர,

உம வல்லைமயினால் அவர்கைளச்

சிதற த் , அவர்கைளத் தாழ்த்திப்ேபா ம்.

௧௨ அவர்க ைடய உத களின் ேபச்

அவர்கள் வாயின் பாவமாக இ க்கிற ;

அவர்கள் இட்ட சாப ம் ெசால் ய ெபாய் ம்

ஆகிய இைவகளினால் தங்க ைடய

ெப ைமயில்அகப்ப வார்களாக. ௧௩ ேதவன்

மயின் எல்ைலவைரக் ம் யாக்ேகாபிேல

அரசா கிறவர் என் அவர்கள்அற ம்ப ,

அவர்கைள உம் ைடய க ங்ேகாபத்திேல

அழ த் ப்ேபா ம்; இனி இல்லாதப க்

அவர்கைள அழ த் ப்ேபா ம். (ேசலா)

௧௪ அவர்கள் மாைலயில் தி ம்பிவந் ,

நாய்கைளப்ேபால ஊைளயிட் ,
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ஊைரச் ற்ற த் திரிகிறார்கள். ௧௫

அவர்கள் உண க்காக அைலந்

திரிந் தி ப்தியைடயாமல்,

த் க்ெகாண் ப்பார்கள். ௧௬நாேனா

உம் ைடயவல்லைமையப் பா , காைலயிேல

உம் ைடய கி ைபைய மகிழ்ச்சிேயா

க ேவன்; எனக் ெந க்க ண்டான

நாளிேல ர் எனக் த் தஞ்ச ம் உயர்ந்த

அைடக்கல மா ர். ௧௭என் ைடய ெபலேன,

உம்ைம பா ப் க ேவன்; ேதவன் எனக்

உயர்ந்த அைடக்கல ம், கி ைப ள்ள என்

ேதவ மாகஇ க்கிறார்.

௬0

தா ெமெசாபத்தாமயா ேதசத்

ரியர்கேளா ம், ேசாபா ேதசத்

ரியர்கேளா ம் த்தம் ெசய்தேபா ேயாவாப்

தி ம்பிஉப் ப்பள்ளத்தாக்கிேலஏேதாமயரில்

பன்னிெரண்டாயிரம் ேபைர ெவட் னேபா

அவன் சாட்சிைய விளக் ம் ஆ நரம்

கின்னரத்திேல ேபாதிப்பதற்காக பா ன ம்

இராகத்தைலவ க் ஒப் வித்த மான

ம க்தாம் என் ம் பாடல். ேதவேன, ர்

எங்கைளக் ைகவிட் ர், எங்கைளச்

சிதற த் ர், எங்கள்ேமல் ேகாபமாக இ ந் ர்;

ம ப ம் எங்களிடமாகத் தி ம்பிய ம்.

௨ மைய அதிரச்ெசய் , அைத

ெவ ப்பாக்கி ர்; அதின் ெவ ப் கைளப்

ெபா ந்தச்ெசய் ம்; அ அைசகிற . ௩

உம் ைடய மக்க க் க் க னமான

காரியத்ைதக் காண்பித் ர்; தத்தளிப்பின்
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ம பானத்ைத எங்க க் க் க்கக்

ெகா த் ர். ௪ சத்தியத்தினால் ஏற் ம்ப யாக,

உமக் ப் பயந் நடக்கிறவர்க க் ஒ

ெகா ையக் ெகா த் ர். (ேசலா) ௫ உம

பிரியர்கள் வி விக்கப்ப ம்ப , உம

வல கரத்தினால் காப்பாற்ற , எனக் ச்

ெசவிெகா த்த ம். ௬ ேதவன் தம

பரி த்தத்ைதக் ெகாண் ெசான்னார்,

ஆைகயால் சந்ேதாஷப்ப ேவன்; ேகைமப்

பங்கிட் , க்ேகாத்தின் பள்ளத்தாக்ைக

அளந் ெகாள் ேவன். ௭ ேலயாத்

என் ைடய , மனாேச ம் என் ைடய ,

எப்பிரா ம் என் ைடய தைலயின் ெபலன்,

தா என் ைடய ெசங்ேகால். ௮ ேமாவாப்

என் பாதங்கைளக் க ம் பாத்திரம்,

ஏேதாம ன்ேமல் என் ைடய காலணிைய

எற ந் ேபா ேவன்; ெப ஸ்தியாேவ,

என்னிம த்தம் ஆர்ப்பரித் க்ெகாள். ௯

பா காப்பான பட்டணத்திற் ள் என்ைன

நடத்திக்ெகாண் ேபாகிறவர் யார்?

ஏேதாம்வைரஎனக் வழ காட் கிறவர் யார்?

௧0 எங்கள் பைடகேளா றப்படாம ந்த

ேதவேன ர் அல்லேவா? எங்கைளத்

தள்ளிவிட் ந்த ேதவேன ர்அல்லேவா? ௧௧

ஆபத்தில் எங்க க் உதவிெசய் ம்;

மனித ைடய உதவி ண். ௧௨ ேதவனாேல

பலத்ேதா ேபாரா ேவாம்; அவேர

எங்க ைடயஎதிரிகைளமதித் ப்ேபா வார்.
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௬௧

நரம் க் க விகைளஇைசக் ம் இைசத்

தைலவ க் தா அளித்த பாடல்களில்

ஒன் . ேதவேன, நான் ப்பி கிறைதக் ேகட் ,

என் ைடயவிண்ணப்பத்ைதக் கவனி ம். ௨

என் ைடயஇ தயம் தளர்ந் ேபா ம்ேபா

மயின் கைடசியி ந் உம்ைமேநாக்கிக்

ப்பி ேவன்; எனக் எட்டாத உயரமான

கன்மைலயில் என்ைனக் ெகாண் ேபாய்வி ம்.

௩ ர் எனக் அைடக்கல ம், எதிரிக க்

எதிேர ெபலத்த க மாகஇ ந் ர். ௪நான்

உம் ைடய டாரத்தில் என்ெறன் ம்

தங் ேவன்; உம இறக்ைககளின் மைறவிேல

வந் அைடேவன். (ேசலா) ௫ ேதவேன, ர்

என் ைடய ெபா த்தைனகைளக் ேகட் ர்;

உம ெபய க் ப் பயப்ப கிறவர்களின்

தந்தரத்ைத எனக் த் தந் ர். ௬ ராஜாவின்

ஆ நாட்கேளா நாட்கைளக் ட் ர்;

அவர்வ டங்கள் தைல ைறதைல ைறயாக

இ க் ம். ௭ அவர் ேதவ க் ன்பாக

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்தி ப்பார்; தைய ம்

உண்ைம ம்அவைரக் காக்கக் கட்டைளயி ம்.

௮ இப்ப ேய தின ம் என் ைடய

ெபா த்தைனகைளநான்ெச த் ம்ப யாக,

உம ெபயைர என்ைறக் ம் கழ்ந்

பா ேவன்.

௬௨

எ ன் என் ம் இராகத்

தைலவ க் தா அளித்த பாடல்களில்

ஒன் . ேதவைனேய ேநாக்கி என் ைடய

ஆத் மா அமர்ந்தி க்கிற ; அவரால்
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என் இரட்சிப் வ ம். ௨ அவேர என்

கன்மைல ம், என் இரட்சிப் ம், என் உயர்ந்த

அைடக்கல மானவர்; நான் அதிகமாக

அைசக்கப்ப வதில்ைல. ௩ ங்கள்

எ வைரக் ம் ஒ மனித க் த் ங் ெசய்ய

நிைனப் ர்கள், ங்கள் அைனவ ம்

அழ க்கப்ப ர்கள், சாய்ந்த மதி க் ம்

இ ந்த வ க் ம் ஒப்பா ர்கள். ௪

அவ ைடய ேமன்ைமயி ந் அவைனத்

தள் ம்ப க்ேகஅவர்கள்ஆேலாசைனெசய் ,

ெபாய்ேபச வி ம் கிறார்கள்; தங்க ைடய

வாயினால் ஆ ர்வதித் , தங்க ைடய

உள்ளத்தில் சபிக்கிறார்கள். (ேசலா) ௫

என் ைடயஆத் மாேவ, ேதவைனேய ேநாக்கி

அமர்ந்தி ; நான் நம் கிற அவராேலவ ம்.

௬ அவேர என் ைடய கன்மைல ம்,

என் ைடய இரட்சிப் ம், என் ைடய

உயர்ந்த அைடக்கல மானவர்; நான்

அைசக்கப்ப வதில்ைல. ௭ என் ைடய

இரட்சிப் ம், என் ைடய மகிைம ம்

ேதவனிடத்தில் இ க்கிற ; ெபலனான

என் ைடய கன்மைல ம் என் ைடய

அைடக்கல ம் ேதவ க் ள் இ க்கிற . ௮

மக்கேள, எக்காலத்தி ம் அவைர

நம் ங்கள்; அவர் ச கத்தில் உங்க ைடய

இ தயத்ைத ஊற்றவி ங்கள்; ேதவன்

நமக் அைடக்கலமாக இ க்கிறார். (ேசலா)

௯ ழ்மக்கள் மாைய ம், ேமன்மக்கள்

ெபாய் மாேம; தராசிேல ைவக்கப்பட்டால்
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அவர்கெளல்ேலா ம் மாையயி ம்

ேலசானவர்கள். ௧0 ெகா ைமைய

நம்பாதி ங்கள்; ெகாள்ைளயினால்

ெப ைமபாராட்டாதி ங்கள்; ெசல்வம்

அதிகமானால் இ தயத்ைத அதின்ேமல்

ைவக்காம ங்கள். ௧௧ ேதவன் ஒ ைற

ேபசினார், இரண் ைற ேகட் க்கிேறன்;

வல்லைம ேதவ ைடய என்பேத. ௧௨

கி ைப ம் உம் ைடய , ஆண்டவேர!

ேதவேன ர் அவனவன் ெசய்ைகக் த்

த ந்தப பலனளிக்கி ர்.

௬௩

தாவின் பாைலவனத்தில்

இ ந்தேபா தா பா ய பாடல். ேதவேன, ர்

என் ேதவன்;அதிகாலேமஉம்ைமத் ேத கிேறன்;

வறண்ட ம் ேசார் ற்ற ம் தண் ரற்ற மான

நிலத்திேல என் ைடய ஆத் மா உம்ேமல்

தாகமாகஇ க்கிற , என் ைடயஉடலான

உம்ைமவாஞ்சிக்கிற . ௨இப்ப ேயபரி த்த

இடத்தில் உம்ைமப்பார்க்கஆைசயாக இ ந் ,

உம வல்லைமைய ம் உம மகிைமைய ம்

கண்ேடன். ௩ உயிைரவிட உம கி ைப

நல்ல ; என் ைடய உத கள் உம்ைமத்

திக் ம். ௪ என் ைடய உயிர் உள்ளவைர

நான் உம்ைமத் தித் , உம ெபயைர

ெசால் க் ைகைய உயர்த் ேவன். ௫

நிணத்ைத ம் ெகா ப்ைப ம் உண்ட ேபால

என் ைடய ஆத் மா தி ப்தியா ம்;

என் ைடய வாய் ஆனந்த சந்ேதாஷ ள்ள

உத களால் உம்ைமப் ேபாற் ம். ௬
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என் ைடய ப க்ைகயின்ேமல் நான் உம்ைம

நிைனக் ம்ேபா , இர ேநரங்களில்உம்ைமத்

தியானிக்கிேறன். ௭ ர் எனக் த் ைணயாக

இ ந்ததினால், உம இறக்ைககளின்

நிழ ேல சந்ேதாஷப்ப கிேறன். ௮

என் ைடய ஆத் மா உம்ைமத் ெதாடர்ந்

பற்ற க்ெகாண் க்கிற ; உம வல கரம்

என்ைனத் தாங் கிற . ௯ என் உயிைர

அழ க்கத் ேத கிறவர்கேளா, மயின்

தாழ்விடங்களில் இறங் வார்கள். ௧0அவர்கள்

வாளால் வி வார்கள்; நரிக க்

இைரயாவார்கள். ௧௧ ராஜாேவா ேதவனில்

சந்ேதாஷப்ப வார்; ேதவன் ேபரில்

சத்தியம்ெசய்கிறவர்கள் அைனவ ம்

ேமன்ைமபாராட் வார்கள்; ெபாய்

ேப கிறவர்களின் வாய்அைடக்கப்ப ம்.

௬௪

இராகத் தைலவ க் தா தின் பாடல்.

ேதவேன, என் ைடய விண்ணப்பத்தில்

என் ைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ட ம்;

எதிரியால் வ ம் பயத்ைத க்கி, என் ைடய

உயிைர காத்த ம். ௨ ன்மார்க்கர்

ெசய் ம் இரகசிய ஆேலாசைனக் ம்,

அக்கிரமக்காரர்க ைடய கலகத்திற் ம்

என்ைன விலக்கி மைறத்த ம்.

௩ அவர்கள் தங்க ைடய நாைவ

வாைளப்ேபால் ர்ைமயாக்கி, ௪மைற களில்

உத்தமன்ேமல் எய்வதற்காக கசப்பான

வார்த்ைதகளாகிய தங்க ைடயஅம் கைள

நாேணற் கிறார்கள்; சற் ம் பயம ன்ற
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தி ெரன் அவன்ேமல் எய்கிறார்கள். ௫

அவர்கள் ெபால்லாத காரியத்தில் தங்கைள

உ திப்ப த்திக்ெகாண் , மைறவான

கண்ணிகைள ைவக்க ஆேலாசைனெசய் ,

அைவகைளக்காண்பவன்யார் என்கிறார்கள்.

௬ அவர்க ைடய நியாயக்ேக கைள

ஆராய்ந் ேத , தந்திரமான ேயாசைன

நிைறேவ ம்ப யற்சி ெசய்கிறார்கள்;

அவர்களில் ஒவ்ெவா வ ைடயஉட்க த் ம்

இ தய ம்ஆழமாகஇ க்கிற . ௭ஆனா ம்

ேதவன் அவர்கள்ேமல் அம் கைள எய்வார்,

தி ெரன் அவர்கள் காயப்ப வார்கள். ௮

அவர்கள் தள்ளப்பட் , ேழ வி ம்ப

அவர்கள் நா கேளஅவர்கைளக்ெக க் ம்;

அவர்கைளக் காண்கிற அைனவ ம்

ஓ ப்ேபாவார்கள். ௯எல்லா மனித ம் பயந் ,

ேதவ ைடய ெசயைல அறவித் , அவர்

ெசய்ைகைய உணர்ந் ெகாள்வார்கள். ௧0

திமான் ெயேகாவா க் ள் மகிழ்ந் , அவைர

நம் வான்; ெசம்ைமயானஇ தய ள்ளவர்கள்

அைனவ ம் ேமன்ைமபாராட் வார்கள்.

௬௫

இராகத் தைலவ க் தா அளித்த

திப் பாடல். ேதவேன, ேயானில் உமக்காகத்

தியான அைமந் காத்தி க்கிற ;

ெபா த்தைன உமக் ச் ெச த்தப்ப ம். ௨

ெஜபத்ைதக் ேகட்கிறவேர, மனிதர்கள்

அைனவ ம் உம்மடத்தில் வ வார்கள். ௩

அக்கிரம விஷயங்கள் என்ேமல் ம ஞ்சி

வல்லைமெகாண்ட ; ேதவேன ேரா
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எங்க ைடய தல்கைள மன்னிக்கி ர்.

௪ உம் ைடய ஆலய ற்றங்களில்

யி க் ம்ப ர் ெதரிந் ெகாண்

ேசர்த் க்ெகாள் கிறவன் பாக்கியவான்;

உம் ைடய பரி த்த ஆலயமாகிய உம

ட் ன் நன்ைமயால் தி ப்தியாேவாம். ௫

மயின் கைடசி எல்ைலகளி ம் ரமான

கடல்களி ம் உள்ளவர்கள் எல்ேலா ம் நம் ம்

நம்பிக்ைகயாக இ க்கிற எங்க ைடய

இரட்சிப்பின் ேதவேன, ர் பயங்கரமான

காரியங்கைளச் ெசய்கிறதினால் எங்க க்

தி ள்ள உத்திர அ கி ர். ௬

வல்லைமையக்கட் க்ெகாண் ,உம் ைடய

பலத்தினால் மைலகைள உ திப்ப த்தி, ௭

கடல்களின் ம் ரத்ைத ம் அைவக ைடய

அைலகளின் இைரச்சைல ம், மக்களின்

ழப்பத்ைத ம் அமர்த் கி ர். ௮ மயின்

கைடசி இடங்களில் யி க்கிறவர்க ம்

உம் ைடய அைடயாளங்க க்காக

பயப்ப கிறார்கள்; காைலைய ம்,

மாைலைய ம் சந்ேதாஷப்படச்ெசய்கி ர்.

௯ ேதவேன ர் மைய விசாரித்

அதற் ர்ப்பாய்ச் கி ர்; தண் ர்

நிைறந்த ேதவநதியினால் அைத மக ம்

ெசழ ப்பாக் கி ர்; இப்ப ர் அைதத்

தி த்தி, அவர்க க் த் தானியத்ைத

விைளவிக்கி ர். ௧0 அதின் வரப் கள்

தணி ம்ப அதின்வயல்க க் த் தண் ர்

இைறத் , அைத மைழகளால் கைரயச்ெசய் ,
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அதின் பயிைரஆ ர்வதிக்கி ர். ௧௧வ டத்ைத

உம் ைடய நன்ைமயால் ட் கி ர்; உம

பாைதகள் ெநய்யாகப் ெபாழகிற . ௧௨

வனாந்திர ப ம் ல்களி ம் ெபாழகிற ;

ேம கள் ற்ற ம் ரிப்பாக இ க்கிற .

௧௩ ேமய்ச்ச ள்ள ெவளிகளில் ஆ கள்

நிைறந்தி க்கிற ; பள்ளத்தாக் கள்

தானியத்தால் யி க்கிற ; அைவகள்

ெகம் ரித் ப் பா கிற .

௬௬

இராகத் தைலவ க் தா அளித்த

ஒ திப் பாடல். மயின் கேள,

ங்கள் எல்ேலா ம் ேதவ க் ன்பாகக்

ெகம் ரமாகப் பா ங்கள். ௨அவர் ெபயரின்

மகத் வத்ைதக் கழ்ந் பா , அவ ைடய

தியின் மகிைமையக் ெகாண்டா ங்கள். ௩

ேதவைன ேநாக்கி: உம ெசயல்களில்

எவ்வள பயங்கரமாக இ க்கி ர்;

உம மகத் வமான வல்லைமக்காக

உம் ைடய எதிரிகள் உமக் வஞ்சகம்

ேபசி அடங் வார்கள். ௪ மயின்

ெதங் ம் உம்ைமப் பணிந் ெகாண்

உம்ைமத் தித் ப் பா வார்கள்;

அவர்கள் உம் ைடய ெபயைரத் தித் ப்

பா வார்கள் என் ெசால் ங்கள். (ேசலா) ௫

ேதவ ைடய ெசய்ைககைளவந் பா ங்கள்;

அவர் மனிதர்களிடத்தில் நடப்பிக் ம்

ெசயல்களில் பயங்கரமானவர். ௬ கடைல

உலர்ந்த தைரயாக மாற்றனார்; ஆற்ைறக்

கால்நைடயாகக் கடந்தார்கள்; அங்ேகஅவரில்
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சந்ேதாஷமைடந்ேதாம். ௭அவர் தம் ைடய

வல்லைமயினால் என்ெறன்ைறக் ம்

அரசா கிறார்; அவ ைடய கண்கள்

ேதசத்தின்ேமல் ேநாக்கமாக இ க்கிற ;

ேராகிகள் தங்கைள உயர்த்தாமல்

இ ப்பார்களாக. (ேசலா) ௮ மக்கேள,

நம் ைடய ேதவைனத் தித் , அவைரத்

திக் ம் சத்தத்ைதக் ேகட்கச்ெசய் ங்கள்.

௯ அவர் நம் ைடய கால்கைளத்

தள்ளாடவிடாமல், நம் ைடயஆத் மாைவ

உயிேரா ைவக்கிறார். ௧0 ேதவேன, எங்கைளச்

ேசாதித் ர்; ெவள்ளிையப் டம கிற ேபால

எங்கைளப் டம ட் ர். ௧௧ எங்கைள

வைலயில் அகப்ப த்தி, எங்க ைடய

இ ப் களின்ேமல் வ த்தமான பாரத்ைத

ஏற்ற ர். ௧௨ மனிதர்கைள எங்க ைடய

தைலயின்ேமல்ஏற ப்ேபாகச்ெசய் ர்; ைய ம்

தண் ைர ம் கடந் வந்ேதாம்; ெசழ ப்பான

இடத்தில் எங்கைளக் ெகாண் வந்

விட் ர். ௧௩ சர்வாங்க தகனப கேளா

உம ஆலயத்திற் ள் ைழேவன்; ௧௪

என் ைடய இக்கட் ல் நான் என் ைடய

உத கைளத் திறந் , என் ைடய

வாயினால் ெசால் ய என் ைடய

ெபா த்தைனகைளஉமக் ச் ெச த் ேவன்.

௧௫ஆட் க்கடாக்களின் கந்தவாசைன டேன

ெகா ைமயானைவகைள உமக் த்

தகனப யாக ெச த் ேவன்; காைளகைள ம்

ெசம்மறயாட் க் கடாக்கைள ம் உமக் ப்
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ப யி ேவன். (ேசலா) ௧௬ ேதவ க் ப்

பயந்தவர்கேள, ங்கள் எல்ேலா ம்

வந் ேக ங்கள்; அவர் என் ைடய

ஆத் மா க் ச் ெசய்தைதச் ெசால் ேவன். ௧௭

அவைர ேநாக்கி என் ைடய வாயினால்

ப்பிட்ேடன், என் ைடய நாவினால்அவர்

கழப்பட்டார். ௧௮என் ைடயஇ தயத்தில்

அக்கிரமசிந்ைத ெகாண் ந்ேதனானால்,

ஆண்டவர் எனக் ச் ெசவிெகா க்கமாட்டார்.

௧௯ ெமய்யாக ேதவன் எனக் ச்

ெசவிெகா த்தார், என் ைடய ெஜபத்தின்

சத்தத்ைதக் ேகட்டார். ௨0 என் ைடய

ெஜபத்ைதத் தள்ளாம ம், தம கி ைபைய

என்ைனவிட் விலக்காம ம் இ ந்த

ேதவ க் நன்ற உண்டாகட் ம்.

௬௭

இைசக்க விகைள இைசக் ம்

இராகத் தைலவ க் ஒ திப் பாடல்.

ேதவேன, மயில் உம் ைடய வழ ம்,

எல்லா ேதசங்க க் ள் ம் உம் ைடய

இரட்சிப் ம் விளங் ம்ப யாக, ௨ ேதவேன ர்

எங்க க் இரங்கி, எங்கைளஆ ர்வதித் ,

உம் ைடய கத்ைத எங்கள்ேமல்

பிரகாசிக்கச்ெசய் ம். (ேசலா) ௩ ேதவேன, மக்கள்

உம்ைமத் திப்பார்களாக; எல்லா மக்க ம்

உம்ைமத் திப்பார்களாக. ௪ ேதவேன ர்

மக்கைள நிதானமாக நியாயந் ர்த் ,

மயி ள்ள மக்கைளநடத் ர்;ஆதலால்

ேதசங்கள் சந்ேதாஷ த் , ெகம் ரத்ேதா

மகிழக்கடவர்கள். (ேசலா) ௫ ேதவேன, மக்கள்
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உம்ைமத் திப்பார்களாக; எல்லா மக்க ம்

உம்ைமத் திப்பார்களாக. ௬ ம தன் ைடய

பலைனத் த ம், ேதவனாகிய எங்க ைடய

ேதவேன எங்கைள ஆ ர்வதிப்பார். ௭

ேதவன் எங்கைள ஆ ர்வதிப்பார்;

மயின் எல்ைலகெளல்லாம் அவ க் ப்

பயந்தி க் ம்.

௬௮

இராகத் தைலவ க் தா

அளித்த திப்பாடல்க ள் ஒன் . ேதவன்

எ ந்த வார், அவ ைடய எதிரிகள்

சிதற , அவைரப் பைகக்கிறவர்கள்

அவ க் ன்பாக ஓ ப்ேபாவார்கள்.

௨ ைக பறக்க க்கப்ப வ ேபால

அவர்கைளப் பறக்க ப் ர்; ெம

ெந ப் க் ன் உ வ ேபால

ன்மார்க்கர்கள் ேதவ க் ன்பாக

அழவார்கள். ௩ திமான்கேளா ேதவ க்

ன்பாக மகிழ்ந் களி ர்ந் , ஆனந்த

சந்ேதாஷமைடவார்கள். ௪ ேதவைனப் பா ,

அவ ைடய ெபயைரப் கழ்ந் பா ங்கள்;

வனாந்திரங்களில் ஏறவ கிறவ க்

வழையஆயத்தப்ப த் ங்கள்; அவ ைடய

ெபயர் ெயேகாவா, அவ க் ன்பாகக்

களி ங்கள். ௫ தம் ைடய பரி த்த

வாசஸ்தலத்தி க்கிற ேதவன், திக்கற்ற

பிள்ைளக க் த் தகப்ப ம், விதைவக க்

நியாயம் விசாரிக்கிறவ மாக இ க்கிறார்.

௬ ேதவன் தனிைமயானவர்க க்

வாசல் ஏற்ப த்தி, கட்டப்பட்டவர்கைள
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வி தைலயாக் கிறார்; ேராகிகேளா வறண்ட

மயில் தங் வார்கள். ௭ ேதவேன, ர்

உம் ைடய மக்க க் ன்ேன ெசன் ,

பாைலவனத்தில் நடந் வ ம்ேபா , (ேசலா)

௮ ம அதிர்ந்த ; ேதவனாகிய உமக்

ன்பாக வான ம் ெபாழ ந்த ; இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாக இ க்கிற ேதவ க் ன்பாகேவ

இந்தச் னாய்மைல ம்அைசந்த . ௯ ேதவேன,

சம் ரண மைழையப் ெபய்யச்ெசய் ர்;

இைளத் ப்ேபான உம தந்தரத்ைதத்

திடப்ப த்தி ர். ௧0உம் ைடய மந்ைதஅதிேல

தங்கியி ந்த ; ேதவேன, உம் ைடய

தையயினாேல ஏைழகைளப் பராமரிக்கி ர்.

௧௧ ஆண்டவர் வசனம் தந்தார்; அைதப்

பிரபலப்ப த் கிறவர்களின் ட்டம் ம தி.

௧௨ ேசைனகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்

ஓ னார்கள்; ட் ந்த ெபண்

ெகாள்ைளப்ெபா ைளப் பங்கிட்டாள். ௧௩

ங்கள் அ ப்பின யில் கிடந்தவர்களாக

இ ந்தா ம், ெவள்ளியால்அலங்கரிக்கப்பட்ட

றாவின் இறக்ைககள் ேபால ம், ப ம்ெபான்

நிறமாகிய அதின் இற களின் சாயலாக ம்

இ ப் ர்கள். ௧௪ சர்வவல்லவர் அதில்

ராஜாக்கைளச் சிதற த்தேபா , அ

சல்ேமான் மைலயின் உைறந்த மைழேபால்

ெவண்ைமயான . ௧௫ ேதவ மைல பாசான்

மைல ேபால இ க்கிற ; பாசான் மைல

உயர்ந்த சிகரங்க ள்ள . ௧௬ உயர்ந்த

சிகர ள்ளமைலகேள, ஏன் ள் கி ர்கள்;
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இந்த மைலயில் தங்கியி க்க ேதவன்

வி ம்பினார்; ஆம், ெயேகாவா இதிேல

என்ெறன்ைறக் ம் தங்கியி ப்பார். ௧௭

ேதவ ைடய இரதங்கள் பத்தாயிரங்க ம்,

ஆயிரமாயிரங்க மாக இ க்கிற ; ஆண்டவர்

பரி த்த ஸ்தலமான னாயி ந்தைதேபால

அைவக க் ள் இ க்கிறார். ௧௮ ேதவேன ர்

உன்னதத்திற் ஏற , சிைறப்பட்டவர்கைளச்

சிைறயாக்கிக் ெகாண் ேபா ர்;

ேதவனாகிய ெயேகாவா மனிதர்க க் ள்

தங் ம்ப யாக, ேராகிகளாகிய

மனிதர்க க்காக ம் வரங்கைளப்

ெபற் க்ெகாண் ர். ௧௯ எந்த நா ம்

ஆண்டவ க் ஸ்ேதாத்திர ண்டாவதாக;

நம்ேமல் பாரஞ் மத்தினா ம் நம்ைம

இரட்சிக்கிற ேதவன் அவேர. (ேசலா) ௨0

நம் ைடய ேதவன் இரட்சிப்ைப அ ம்

ேதவனாக இ க்கிறார்; ஆண்டவராகிய

கர்த்தரால் மரணத்திற் ங் ம் வழக ண் .

௨௧ ெமய்யாகேவ ேதவன் தம் ைடய

எதிரிகளின் தைலைய ம், தன் ைடய

அக்கிரமங்களில் ணிந் நடக்கிறவ ைடய

ள்ள உச்சந்தைலைய ம் உைடப்பார்.

௨௨ உன் ைடய கால்கள் எதிரிகளின்

இரத்தத்தில் பதி ம்ப யாக ம், உன் ைடய

நாய்களின் நாக் அைத நக் ம்ப யாக ம்,

௨௩என் ைடயமக்கைளப்பாசானி ந்

தி ம்பஅைழத் வ ேவன்;அைதகட ன்

ஆழங்களி ந் ம் தி ம்ப அைழத்
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வ ேவன் என் ஆண்டவர் ெசான்னார்.

௨௪ ேதவேன, உம் ைடய நைடகைளக்

கண்டார்கள்; என் ேதவ ம் என் ைடய

ராஜா ம் பரி த்த ஸ்தலத்திேல நடந் வ கிற

நைடகைளேயகண்டார்கள். ௨௫ ன்னாகப்

பா கிறவர்க ம், பின்னாக ைணகைள

வாசிக்கிறவர்க ம், ற்ற ம் தம்

வாசிக்கிற கன்னிைகக ம் நடந்தார்கள்.

௨௬ இஸ்ரேவ ன் ஊற்ற ந்

ேதான்றனவர்கேள, சைபகளின் ந ேவ

ஆண்டவராகிய ேதவைன ஸ்ேதாத்திரி ங்கள்.

௨௭ அங்ேக அவர்கைள ஆ கிற சின்ன

ெபன்ய ம், தாவின் பிர க்க ம்,

அவர்க ைடய ட்ட ம், ெச ேலானின்

பிர க்க ம், நப்த யின் பிர க்க ம்

உண் . ௨௮ உன் ைடய ேதவன் உனக் ப்

பலத்ைதக் கட்டைளயிட்டார்; ேதவேன, ர்

எங்க க்காக உண்டாக்கியைத பலப்ப த் ம்.

௨௯ எ சேலம ள்ள உம் ைடய

ஆலயத்திற்காக, ராஜாக்கள் உமக் க்

காணிக்ைககைளக் ெகாண் வ வார்கள். ௩0

நாண ள்ள ம க ட்டத்ைத ம்,

மக்களாகிய கன் கேளா ட கன் களின்

ட்டத்ைத ம் அதட் ம்; ஒவ்ெவா வ ம்

ெவள்ளிப்பணங்கைளக் ெகாண் வந்

பணிந் ெகாள் வான்; த்தங்களில்

பிரியப்ப கிற மக்கைளச் சிதற ப்பார். ௩௧

பிர க்கள் எகிப்தி ந் வ வார்கள்;

எத்திேயாப்பியா ேதவைன ேநாக்கி
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ைகைய உயர்த்த ரிதப்ப ம். ௩௨

மயின் ராஜ்ஜயங்கேள, ேதவைனப்

பா , ஆண்டவைரப் கழ்ந் பா ங்கள்.

(ேசலா) ௩௩ ஆரம்ப தலாயி க்கிற

வானாதி வானங்களின்ேமல்

எ ந்த ளியி க்கிறவைரப் பா ங்கள்;

இேதா, தம சத்தத்ைதப் பலத்த சத்தமாக

ழங்கச்ெசய்கிறார். ௩௪ ேதவ ைடய

வல்லைமையப் பிரபலப்ப த் ங்கள்;

அவ ைடய மகிைம இஸ்ரேவ ன்ேம ம்,

அவ ைடயவல்லைமேமகமண்டலங்களி ம்

உள்ள . ௩௫ ேதவேன, உம பரி த்த

ஸ்தலங்களி ந் பயங்கரமாக

விளங் கி ர்; இஸ்ரேவ ன் ேதவன்

தம் ைடய மக்க க் ப் ெபலைன ம்

சத் வத்ைத ம் அ கிறவர்; ேதவ க்

ஸ்ேதாத்திர ண்டாவதாக.

௬௯

ேசாஷ ம் வாத்தியத்தில் வாசிக்க

இராகத்தைலவ க் ஒப் விக்கப்பட்ட

தா தின் பாடல். ேதவேன, என்ைனக்

காப்பாற் ம்; ெவள்ளங்கள் என் ைடய

ஆத் மாவைரெப கிவ கிற . ௨ஆழமான

உைளயில் அம ழ்ந்தி க்கிேறன், நிற்க

நிைலயில்ைல, ஆழமான தண் ரில்

இ க்கிேறன்; ெவள்ளங்கள் என்ேமல்

ரண் ேபாகிற . ௩நான் ப்பி கிறதினால்

இைளத்ேதன்; என் ைடய ெதாண்ைட

வறண் ேபான ; என் ேதவ க் நான்

காத்தி க் ம்ேபா , என் ைடய கண்கள்
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த் ப்ேபான . ௪ காரணமல்லாமல்

என்ைனப் பைகக்கிறவர்கள்

என் ைடய தைல யி ம் அதிகமாக

இ க்கிறார்கள்; ணாக எனக்

எதிரிகளாகி என்ைன அழ க்கேவண் ம்

என்ற க்கிறவர்கள் பலத்தி க்கிறார்கள்;

நான் எ த் க்ெகாள்ளாதைத நான்

ெகா க்கேவண் யதான . ௫ ேதவேன, ர்

என் ைடய த்தி னத்ைதஅற ந்தி க்கி ர்;

என் ைடய ற்றங்கள் உமக்

மைறந்தி க்கவில்ைல. ௬ ேசைனகளின்

கர்த்தராகிய ஆண்டவேர, உமக்காகக்

காத்தி க்கிறவர்கள் என்னால் ெவட்கப்பட் ப்

ேபாகாம ப்பார்களாக; இஸ்ரேவ ன்

ேதவேன, உம்ைமத் ேத கிறவர்கள்

என்னிம த்தம்ெவட்கமைடயாதி ப்பார்களாக.

௭ உமக்காக நிந்ைதையச் சகித்ேதன்;

அவமானம் என் ைடய கத்ைத

ன . ௮ என் ைடய சேகாதரர்க க்

ேவற் மனித ம், என் ைடய தாயின்

பிள்ைளக க் அந்நிய மாேனன். ௯

உம் ைடய ட்ைடக் ற த் உண்டான

பக்திைவராக்கியம் எனக் ள் பற்றெயரிந்த ;

உம்ைம நிந்திக்கிறவர்க ைடய

நிந்தைனகள் என்ேமல் வி ந்த . ௧0

என் ைடயஆத் மாவா ம்ப உபவாசித்

அ ேதன்; அ ம் எனக் நிந்ைதயாக

ந்த . ௧௧ சணலாைடைய என் ைடய

உைடயாக்கிேனன்; அப்ெபா ம்
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அவர்க க் ப் பழெமாழயாேனன். ௧௨

வாச ல் உட்கார்ந்தி க்கிறவர்கள் எனக்

விேராதமாகப் ேப கிறார்கள்; ம பானம்

க்கிறவர்களின் பாடலாேனன். ௧௩

ஆனா ம் ெயேகாவாேவ, உதவிக்காலத்திேல

உம்ைம ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய்கிேறன்;

ேதவேன, உம ம ந்த கி ைபயினா ம்

உம இரட்சிப்பின் சத்தியத்தினா ம்

எனக் ச் ெசவிெகா த்த ம். ௧௪ நான்

அம ழ்ந் ேபாகாதப க் ச் ேசற்ற ந்

என்ைனத் க்கிவி ம்; என்ைனப்

பைகக்கிறவர்களிடத்தி ந் ம் ஆழமான

தண் ர்களில் இ ந் ம் நான் ங் ம்ப

ெசய் ம். ௧௫ ெவள்ளங்கள் என்ேமல்

ரளாம ம்,ஆழம் என்ைனவி ங்காம ம்,

பாதாளம் என்ேமல் தன் ைடய வாைய

அைடத் க்ெகாள்ளாம ம் இ ப்பதாக.

௧௬ ெயேகாவாேவ, என் ைடய

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ட ம்,

உம் ைடய தைய நலமாயி க்கிற ;

உம உ க்கமான இரக்கங்களின்ப

என்ைனக் கண்ேணாக்கிய ம். ௧௭உம

கத்ைத உம அ ேய க் மைறயாேத ம்;

நான் வியா லப்ப கிேறன், எனக் த்

விரமாகச் ெசவிெகா த்த ம். ௧௮

ர் என் ஆத் மாவினிடத்தில் வந்

அைத வி தைலெசய் ம்; என் ைடய

எதிரிக க்காக என்ைன ட் வி ம். ௧௯

ேதவேன ர் என் ைடய நிந்ைதைய ம்
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என் ைடய ெவட்கத்ைத ம் என் ைடய

அவமானத்ைத ம் அற ந்தி க்கி ர்;

என் ைடய எதிரிகள் எல்ேலா ம் உமக்

ன்பாக இ க்கிறார்கள். ௨0 நிந்ைத

என் ைடய இ தயத்ைதப் பிளந்த ; நான்

மக ம் ேவதைனப்ப கிேறன்; எனக்காக

பரிதபிக்கிறவ ண்ேடா என் காத்தி ந்ேதன்,

ஒ வ ம் இல்ைல; ேதற் கிறவர்க க் க்

காத்தி ந்ேதன், ஒ வ ம் இல்ைல. ௨௧

என் ைடய ஆகாரத்தில் கசப் கலந்

ெகா த்தார்கள், என் ைடய தாகத்திற் க்

கா ையக் க்கக் ெகா த்தார்கள். ௨௨

அவர்க ைடய பந்தி அவர்க க் க்

கண்ணி ம், அவர்க ைடய ெசல்வம்

அவர்க க் வைல மாக இ க்கட் ம். ௨௩

அவர்க ைடய கண்கள் காணாதப

இ ளாகட் ம்; அவர்கள் இ ப் கைள

எப்ேபா ம் தள்ளாடச்ெசய் ம். ௨௪உம் ைடய

க ங்ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல் ஊற் ம்;

உம் ைடய ேகாபாக்கினி அவர்கைளத்

ெதாடர்ந் பி ப்பதாக. ௨௫ அவர்கள்

யி ப் பாழாகட் ம்; அவர்க ைடய

டாரங்களில் யில்லாமற்ேபாவதாக.

௨௬ ேதவேன ர் அ த்தவைன அவர்கள்

ன்பப்ப த்தி, ர் காயப்ப த்தினவர்கைள

ேநாகப் ேப கிறார்கேள. ௨௭

அக்கிரமத்தின்ேமல் அக்கிரமத்ைத

அவர்கள்ேமல் மத் ம், அவர்கள் உம

திக் வந்ெதட்டாதி ப்பார்களாக.
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௨௮ வ த்தகத்தி ந் அவர்கள்

ெபயர் கி க்கப்பட் ப்ேபாவதாக;

திமான்கள் ெபயேராேட அவர்கள் ெபயர்

எ தப்படாதி ப்பதாக. ௨௯ நாேனா

சி ைம ம் யர ள்ளவன்; ேதவேன,

உம் ைடய இரட்சிப் எனக் உயர்ந்த

அைடக்கலமாவதாக. ௩0 ேதவ ைடய

ெபயைரப் பாட் னால் தித் , அவைர நன்ற

ெசால் மகிைமப்ப த் ேவன். ௩௧ெகாம் ம்

விரி ளம் ள்ள காைள எ ைதவிட,

இ ேவ ெயேகாவா க் ப் பிரியமாக

இ க் ம். ௩௨ சாந்த ண ள்ளவர்கள்

இைதக் கண் சந்ேதாஷப்ப வார்கள்;

ேதவைனத் ேத கிறவர்கேள, உங்க ைடய

இ தயம் வா ம். ௩௩ ெயேகாவா

எளியவர்களின்விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்கிறார்,

கட் ண்ட தம் ைடயவர்கைள அவர்

றக்கணிக்கமாட்டார். ௩௪வான ம் ம ம்

கடல்க ம்அைவகளில்வாழ்கிறஅைனத் ம்

அவைரத் திக்கட் ம். ௩௫ ேதவன் ேயாைனக்

காப்பாற்ற , தாவின் பட்டணங்கைளக்

கட் வார்; அப்ெபா அங்ேக யி ந்

அைத உரிைமயாக்கிக்ெகாள்வார்கள். ௩௬

அவ ைடய ஊழயக்காரரின் சந்ததியார்

அைத உரிைமயாக்கிக் ெகாள்வார்கள்;

அவ ைடய ெபயைர ேநசிக்கிறவர்கள்அதில்

யி ப்பார்கள்.

௭0

நிைனப் ட் தலாகப் பா

இராகத்தைலவ க் ஒப் விக்கப்பட்ட
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தா தின் பாடல். ேதவேன, என்ைனவி வி ம்,

ெயேகாவாேவ, எனக் உதவிெசய்ய

விைரந் வா ம். ௨ என் ைடய உயிைர

வாங்கத்ேத கிறவர்கள் ெவட்கி ழப்பம்

அைடவார்களாக; எனக் த் ங் வ ம்ப

வி ம் கிறவர்கள் பின்னிட் த் தி ம்பி

ெவட்கம் அைடவார்களாக. ௩ ஆ ஆ, ஆ

ஆ, என்பவர்கள் தாங்கள் அைட ம்

ெவட்கத்தினால் பின்னாகப்ேபாவார்களாக. ௪

உம்ைமத் ேத கிற அைனவ ம் உம்ம ல்

மகிழ்ந் சந்ேதாஷப்ப வார்களாக; உம

இரட்சிப்பில் பிரியப்ப கிறவர்கள் ேதவ க்

மகிைம ண்டாவதாக என் எப்ெபா ம்

ெசால்வார்களாக. ௫ நாேனா எளிைம ம்,

ேதைவ ள்ளவ மாக இ க்கிேறன்; ேதவேன,

என்னிடத்தில் விைரவாக வா ம்: ேர

என் ைடய ைண ம் என்ைன

வி விக்கிறவ மானவர், ெயேகாவாேவ,

தாமதிக்காம ம்.

௭௧

ெயேகாவாேவ,உம்ைமநம்பியி க்கிேறன்;

நான் ஒ ேபா ம் ெவட்கம் அைடயாதப

ெசய் ம். ௨ உம தியினிம த்தம் என்ைன

வி வித் , என்ைனக் காத்த ம்; உம

ெசவிைய எனக் ச் சாய்த் , என்ைனக்

காப்பாற் ம். ௩ நான் எப்ெபா ம்

வந்தைடயக் ய கன்மைலயாக இ ம்;

என்ைனஇரட்சிப்பதற் க் கட்டைளயிட் ேர;

ேர என் ைடய கன்மைல ம் என் ைடய

ேகாட்ைட மாக இ க்கி ர். ௪ என் ேதவேன,
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ன்மார்க்க ைடயைகக் ம், நியாயக்ேக ம்

ெகா ைம ள்ளவ ைடய ைகக் ம்

என்ைனத் தப் வி ம். ௫ ெயேகாவா

ஆண்டவேர, ேர என் ைடய ேநாக்க ம்,

என் ைடய சி வய ெதாடங்கி என் ைடய

நம்பிக்ைக மாக இ க்கி ர். ௬ நான்

கர்ப்பத்தில் உ வான தல் உம்மால்

ஆதரிக்கப்பட்ேடன்; என் ைடய தாயின்

வயிற்ற ந் என்ைன எ த்தவர்

ேர; உம்ைமேய நான் எப்ெபா ம்

திப்ேபன். ௭ அேநக க் நான் ஒ

ைமேபாலாேனன்; ேரா எனக் ப் பலத்த

அைடக்கலமாக இ க்கி ர். ௮ என் ைடய

வாய் உம தியினா ம், நாள்ேதா ம் உம

மகத் வத்தினா ம் நிைறந்தி ப்பதாக. ௯

திர்ந்த வயதில் என்ைனத் தள்ளிவிடாம ம்,

என் ைடயெபலன்ஒ ங் ம்ேபா என்ைனக்

ைகவிடாம ம் இ ம். ௧0என் ைடயஎதிரிகள்

எனக் விேராதமாகப் ேபசி, என் ைடய

ஆத் மா க் க் காத்தி க்கிறவர்கள்

ஒன்றாக ஆேலாசைனெசய் : ௧௧ ேதவன்

அவைனக்ைகவிட்டார், அவைனத் ெதாடர்ந்

பி ங்கள்; அவைன வி விப்பவர்கள்

இல்ைல என்கிறார்கள். ௧௨ ேதவேன,

எனக் த் ரமாக இ க்க ேவண்டாம்; என்

ேதவேன, எனக் உதவிெசய்ய விைரந்

வா ம். ௧௩ என் ைடய ஆத் மாைவ

விேராதிக்கிறவர்கள் ெவட்கி அழய ம்,

எனக் ப் ெபால்லாப் த் ேத கிறவர்கள்
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நிந்ைதயா ம் ெவட்கத்தா ம் டப்பட ம்

ேவண் ம். ௧௪ நாேனா எப்ெபா ம்

நம்பிக்ைகெகாண் ந் , ேமன்ேம ம்

உம்ைமத் திப்ேபன். ௧௫ என் ைடய

வாய் நாள்ேதா ம் உம திைய ம் உம

இரட்சிப்ைப ம் ெசால் ம்; அைவகளின்

ெதாைகைய நான் அறயவில்ைல. ௧௬

ெயேகாவா ஆண்டவ ைடய வல்லைமைய

ன்னிட் நடப்ேபன்; உம் ைடய

திையப்பற்ற ேய ேமன்ைமபாராட் ேவன். ௧௭

ேதவேன,என் ைடயசி வய தல்எனக் ப்

ேபாதித் வந் ர்; இ வைரக் ம் உம் ைடய

அதிசயங்கைள அறவித் வந்ேதன்.

௧௮ இப்ெபா ம் ேதவேன, இந்தச்

சந்ததிக் உம ெபலைன ம், வரப்ேபாகிற

எல்ேலா க் ம் உம வல்லைமைய ம் நான்

அறவிக் ம்வைர, திர்வய ம்நைர ம்

உள்ளவனா ம்வைரஎன்ைனக்ைகவிடாமல்

இ ப் ராக. ௧௯ ேதவேன, உம் ைடய தி

உன்னதமான , ெபரிதானைவகைள ர்

ெசய் ர்; ேதவேன, உமக் நிகரானவர் யார்? ௨0

அேநக இக்கட் கைள ம் ஆபத் கைள ம்

கா ம்ப ெசய்த என்ைன ர் தி ம்ப ம்

உயிர்ப்பித் , தி ம்ப ம் என்ைனப் மயின்

பாதாளங்களி ந் ஏறச்ெசய் ர். ௨௧

என் ைடயேமன்ைமையப்ெப கச்ெசய் ,

என்ைன ம ப ம் ேதற் ர். ௨௨ என்

ேதவேன, நான் ைணையக் ெகாண்

உம்ைம ம் உம் ைடய சத்தியத்ைத ம்
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திப்ேபன்; இஸ்ரேவ ன் பரி த்தேர,

ரமண்டலத்ைதக் ெகாண் உம்ைமப்

பா ேவன். ௨௩நான் பா ம்ேபா என் ைடய

உத க ம், ர் ட் க்ெகாண்ட என்

ஆத் மா ம் ெகம் ரித் மகி ம். ௨௪எனக் ப்

ெபால்லாப்ைபத் ேத கிறவர்கள் ெவட்கி

ழம்பினப யால், நாள்ேதா ம் என் ைடய

நா உம திையக் ெகாண்டா ம்.

௭௨

ேதவேன, ராஜா க் உம் ைடய

நியாயத் ர்ப் கைள ம், ராஜாவின் மக க்

உம் ைடய திைய ம் ெகா த்த ம். ௨

அவர் உம் ைடய மக்கைள திேயா ம்,

உம் ைடய ஏைழகைள நியாயத்ேதா ம்

விசாரிப்பார். ௩ மைலகள் மக்க க் ச்

சமாதானத்ைதத் த ம், ேம கள் தியின்

விைளேவா இ க் ம். ௪ மக்களில்

சி ைமப்ப கிறவர்கைள அவர் நியாயம்

விசாரித் , ஏைழயின் பிள்ைளகைள

இரட்சித் , இ க்கண் ெசய்கிறவைன

ெநா க் வார். ௫ ரிய ம் சந்திர ம்

உள்ளவைர, அவர்கள் உமக் த் தைல ைற

தைல ைறயாகப் பயந்தி ப்பார்கள். ௬ ல்

அ க்கப்பட ெவளியின்ேமல் ெபய் ம்

மைழையப்ேபால ம், மைய நைனக் ம்

றைலப்ேபால ம் இறங் வார். ௭

அவ ைடயநாட்களில் திமான்ெசழ ப்பான்;

சந்திர ள்ளவைரக் ம் ம ந்த சமாதானம்

இ க் ம். ௮ ஒ ச த்திரந்ெதாடங்கி

ம ச த்திரம்வைரக் ம், நதி வங்கி
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மயின் எல்ைலகள்வைரக் ம் அவர்

அரசா வார். ௯வனாந்திரத்தார்கள்அவ க்

ன்பாகக் னிந் வணங் வார்கள்;

அவ ைடயஎதிரிகள் மண்ைணநக் வார்கள்.

௧0 தர் சின் ராஜாக்க ம் மத்திய

தைரக் கடல் களின் ராஜாக்க ம்

காணிக்ைககைளக் ெகாண் வ வார்கள்;

ேஷபாவி ம் ேசபாவி ள்ள ராஜாக்கள்

ெவ மானங்கைளக் ெகாண் வ வார்கள்.

௧௧ எல்லா ராஜாக்க ம் அவைரப்

பணிந் ெகாள்வார்கள்; எல்லா

ேதசங்க ம் அவைரச் ேசவிப்பார்கள். ௧௨

ப்பி கிற எளியவைன ம், உதவியற்ற

சி ைமயானவைன ம்அவர் வி விப்பார். ௧௩

எளியவ க் ம், ேதைவ ள்ளவ க் ம்அவர்

இரங்கி, எளியவர்களின் ஆத் மாக்கைள

வி விப்பார். ௧௪அவர்கள்ஆத் மாக்கைள

வஞ்சகத்திற் ம் ெகா ைமக் ம் தப் விப்பார்;

அவர்க ைடய இரத்தம் அவ ைடய

பார்ைவக் அ ைமயாக இ க் ம். ௧௫அவர்

பிைழத்தி ப்பார், ேஷபாவின் ெபான்

அவ க் க் ெகா க்கப்ப ம்; அவர்நிம த்தம்

இைடவிடாமல் ெஜபம்ெசய்யப்ப ம், எந்நா ம்

ஸ்ேதாத்திரிக்கப்ப வார். ௧௬ மயிேல

மைலகளின் உச்சிகளில் ஒ பி

தானியம் விைதக்கப்பட் க் ம்; அதின்

விைள பேனாைனப்ேபால அைச ம்;

மயின் ல்ைலப்ேபால நகரத்தார்கள்

ெசழ த்ேதாங் வார்கள். ௧௭அவ ைடய ெபயர்
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என்ெறன்ைறக் ம் இ க் ம்; ரியன்

இ க் ம்வைர அவ ைடய ெபய ம்

க ம் ெதாடர்ந் நிைலக் ம்; மனிதர்கள்

அவ க் ள்ஆ ர்வதிக்கப்ப வார்கள், எல்லா

ேதசங்க ம்அவைரப்பாக்கிய ைடயவர்கள்

என் வாழ்த் வார்கள். ௧௮ இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாக இ க்கிற கர்த்தராகிய ேதவ க்

ஸ்ேதாத்திர ண்டாவதாக; அவேர

அதிசயங்கைளச் ெசய்கிறவர். ௧௯

அவ ைடயமகிைமெபா ந்தியநாமத்திற்

என்ெறன்ைறக் ம் தி உண்டாவதாக;

ம வ ம் அவ ைடய மகிைமயால்

நிைறந்தி ப்பதாக. ஆெமன், ஆெமன்.

௨0 ஈசாயின் மகனாகிய தா தின்

விண்ணப்பங்கள் ந்த .

௭௩

ஆசாபின் பாடல். த்த

இ தய ள்ளவர்களாகியஇஸ்ரேவலர்க க்

ேதவன் நல்லவராகேவ இ க்கிறார்.

௨ ஆனா ம் என் ைடய கால்கள்

தள்ளா த க் ம், என் ைடய அ கள்

ச க் த க் ம் சற்ேற தப்பிய . ௩

ன்மார்க்கர்களின் வாழ்ைவ நான்

கா ம்ேபா , ம் க்காரர்களாகிய

அவர்கள்ேமல் ெபாறாைம ெகாண்ேடன். ௪

மரணம்வைர அவர்க க் ேவதைன

இல்ைல; அவர்க ைடய ெபலன்

உ தியாக இ க்கிற . ௫ மனிதர்கள்ப ம்

வ த்தத்தில் அகப்படமாட்டார்கள்;

மனிதர்கள் அைட ம் உபத்திரவத்ைத
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அைடயமாட்டார்கள். ௬ ஆைகயால்

ெப ைம க த் அணிகலன்ேபால

அவர்கைளச் ற்ற க்ெகாள் ம்,

ெகா ைம ஆைடையப்ேபால் அவர்கைள

க்ெகாள் ம். ௭அவர்க ைடயகண்கள்

ெகா ப்பினால் எ ப்பாகப் பார்க்கிற ;

அவர்கள் இ தயம் வி ம் வதி ம் அதிகமாக

நடக்கிற . ௮ அவர்கள் ர்ெகட் ப்ேபாய்,

அகந்ைதயாகக் ெகா ைம ேப கிறார்கள்;

ெப ைமயாகப் ேப கிறார்கள். ௯

தங்க ைடய வாய் வானம்வைர எட்டப்

ேப கிறார்கள்; அவர்க ைடய நா

மெயங் ம் உலா கிற . ௧0 ஆைகயால்

அவ ைடய மக்கள் இந்த வழயாகேவ

தி ம் கிறார்கள்; தண் ர்கள்அவர்க க் ப்

பரி ரணமாகச் ரந் வ ம். ௧௧ ேதவ க்

அ எப்ப த் ெதரி ம்? உன்னதமானவ க்

அைதப்பற்ற அற உண்ேடா? என்

ெசால் கிறார்கள். ௧௨ இேதா, இவர்கள்

ன்மார்க்கர்கள்; இவர்கள் என் ம் கமாக

வாழ்கிறவர்களாயி ந் , ெசாத்ைதப்

ெப கச்ெசய்கிறார்கள். ௧௩நான் ணாகேவ

என் ைடய இ தயத்ைதச் த்தம்ெசய் ,

ற்றம ல்லாைமயிேல என் ைடய

ைககைளக் க விேனன். ௧௪ நாள்ேதா ம்

நான் வாதிக்கப்பட் ம், காைலேதா ம்

தண் க்கப்பட் ம் இ க்கிேறன். ௧௫ இந்த

விதமாகப் ேப ேவன்என் நான் ெசான்னால்,

இேதா, உம் ைடய பிள்ைளகளின் சந்ததிக் த்
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ேராகியாேவன். ௧௬ இைத அற ம்ப க்

ேயாசித் ப்பார்த்ேதன்; நான் ேதவ ைடய

பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள் ைழந் , ௧௭

அவர்கள் ைவக் கவனித் உண ம்வைர,

அ என் ைடய பார்ைவக் க னமாக

இ ந்த . ௧௮நிச்சயமாகேவ ர்அவர்கைளச்

ச க்கலான இடங்களில் நி த்தி, பாழான

இடங்களில் விழச்ெசய்கி ர். ௧௯அவர்கள் ஒ

நிமடத்தில் எவ்வள பாழாகிப்ேபாகிறார்கள்!

பயங்கரங்களால் அழ ந் ஒன் ம ல்லாமல்

ேபாகிறார்கள். ௨0 க்கம் ெதளிந்த டேன

ெசாப்பனம் ஒழவ ேபால், ஆண்டவேர, ர்

விழ க் ம்ேபா , அவர்கள் ேவஷத்ைத

கைலத் வி ர். ௨௧ இப்ப யாக

என் ைடய மனம் கசந்த , என் ைடய

உள்மனதிேல த்தப்பட்ேடன். ௨௨ நான்

காரியம் அறயாத டனாேனன்; உமக்

ன்பாக ம கம் ேபா ந்ேதன்.

௨௩ ஆனா ம் நான் எப்ெபா ம்

உம்ேமா க்கிேறன்; என் ைடய

வல ைகையப் பி த் த் தாங் கி ர். ௨௪

உம் ைடயஆேலாசைனயின்ப ர் என்ைன

நடத்தி, விேல என்ைன மகிைமயில்

ஏற் க்ெகாள் ர். ௨௫ பரேலாகத்தில்

உம்ைமயல்லாமல் எனக் யார் உண் ?

ேலாகத்தில் உம்ைமத் தவிர எனக் ேவேற

வி ப்பம ல்ைல. ௨௬ என் ைடய ச ர ம்

என் ைடயஇ தய ம்வளர்ச்சியில்லாமல்

ேபாகிற ; ேதவன் என்ெறன்ைறக் ம்
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என் ைடய இ தயத்தின் கன்மைல ம்

என் ைடயபங் மாக இ க்கிறார். ௨௭இேதா,

உம்ைமவிட் த் ரமாகப்ேபாகிறவர்கள்

நாசமைடவார்கள்; உம்ைமவிட்

உண்ைமயில்லாமல் ேபாகிறஅைனவைர ம்

அழ ப் ர். ௨௮ எனக்ேகா, ேதவைன

அண் க்ெகாண் ப்பேத நலம்; நான் உம

ெசயல்கைளெயல்லாம் ெசால் வ ம்ப

கர்த்தராகிய ஆண்டவர்ேமல் என் ைடய

நம்பிக்ைகையைவத்தி க்கிேறன்.

௭௪

ஆசாப் பா னமஸ் ல் என் ம் பாடல்.

ேதவேன, ர் எங்கைள என்ெறன்ைறக் ம்

ஏன் தள்ளிவி கி ர்? உம ேமய்ச்ச ன்

ஆ கள்ேமல் உம ேகாபம் ஏன் ைககிற ?

௨ ர் ர்வகாலத்தில் சம்பாதித்த உம

சைபைய ம், ர் ட் க்ெகாண்ட

உம தந்தரமான ேகாத்திரத்ைத ம்,

ர் தங்கியி ந்த ேயான் மைலைய ம்

நிைனத்த ம். ௩ ெந ங்காலமாகப்

பாழாகக்கிடக்கிற இடங்களில் உம் ைடய

பாதங்கைள எ ந்த ளச்ெசய் ம்;

பரி த்தஸ்தலத்திேல எதிரி அைனத்ைத ம்

ெக த் ப்ேபாட்டான். ௪உம் ைடயஎதிரிகள்

உம் ைடயஆலயங்க க் ள்ேள ெகர்ச்சித் ,

தங்கள் ெகா கைள அைடயாளங்களாக

நாட் கிறார்கள். ௫ ேகாடரிகைள ஓங்கிச்

ேசாைலயிேல மரங்கைள ெவட் கிறவன்

ெபயர்ெபற்றவனானான். ௬ இப்ெபா ேதா

அவர்கள் அதின் சித்திரேவைலகள்
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வைத ம் ேகாடரிகளா ம்,

சம்மட் களா ம் தகர்த் ப்ேபா கிறார்கள். ௭

உம பரி த்த ஸ்தலத்ைத அக்கினிக்

இைரயாக்கி, உம ெபயரின் வாசஸ்தலத்ைதத்

தைரவைரஇ த் , அ த்தப்ப த்தினார்கள். ௮

அவர்கைள ஒன்றாக அழ த் ப்ேபா ேவாம்

என் தங்கள் இ தயத்தில் ெசால் ,

ேதசத்தி ள்ள ஆலயங்கைளெயல்லாம்

ட்ெடரித் ப்ேபாட்டார்கள். ௯ எங்க க்

இ ந்த அைடயாளங்கைளக் காேணாம்;

ர்க்கதரிசி ம் இல்ைல; இ எ வைரக் ம்

என் அறகிறவ ம் எங்களிடத்தில் இல்ைல.

௧0 ேதவேன, எ வைரக் ம் எதிரி நிந்திப்பான்?

பைகவன் உம நாமத்ைத எப்ெபா ம்

ஷ ப்பாேனா? ௧௧உம வல கரத்ைத ஏன்

டக்கிக்ெகாள் கி ர்; அைத உம

ம யி ந் எ த் ஓங்கி நிர் லமாக் ம்.

௧௨ மயின் ந வில் இரட்சிப் கைளச்

ெசய் வ கிற ேதவன் ர்வகால தல்

என் ைடய ராஜா. ௧௩ ேதவேன ர் உம

வல்லைமயினால் ச த்திரத்ைதஇரண்டாகப்

பிளந் , தண் ரி ள்ள வ சர்ப்பங்களின்

தைலகைள உைடத் ர். ௧௪ ேதவேன ர்

தைலகளின் தைலகைளந க்கிப்ேபாட் ,

அைதவனாந்திரத் மக்க க் உணவாகக்

ெகா த் ர். ௧௫ ஊற்ைற ம் ஆற்ைற ம்

பிளந் விட் ர்; மகா நதிகைள ம்

வற்ற ப்ேபாகச்ெசய் ர். ௧௬ பக ம்

உம் ைடய , இர ம் உம் ைடய ; ேதவேன
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ர் ஒளிைய ம் ரியைன ம் பைடத் ர்.

௧௭ மயின் எல்ைலகைளெயல்லாம்

திட்டம ட் ர்; ேகாைடக்காலத்ைத ம்

மைழகாலத்ைத ம் உண்டாக்கி ர். ௧௮

ெயேகாவாேவ, எதிரி உம்ைம நிந்தித்தைத ம்,

மதி ன மக்கள் உம நாமத்ைதத்

ஷ த்தைத ம் நிைனத் க்ெகாள் ம். ௧௯

உம காட் ப் றாவின் ஆத் மாைவ

ெகா ர ம கங்க ைடய ட்டத்திற்

ஒப் க்ெகா க்காம ம்;உம ஏைழகளின்

ட்டத்ைத என்ைறக் ம் மறக்காம ம்.

௨0 உம் ைடய உடன்ப க்ைகைய

நிைனத்த ம்; மயின் இ ளான

இடங்கள் ெகா ைம ள்ள யி ப் களால்

நிைறந்தி க்கிறேத. ௨௧ ன்பப்பட்டவன்

ெவட்கத்ேதா தி ம்பவிடாம ம்;

சி ைம ம் எளிைம மானவன் உம

ெபயைரத் திக் ம்ப ெசய் ம். ௨௨ ேதவேன,

எ ந்த ம், உமக்காக ேர வழக்கா ம்;

மதி னனாேல தினந்ேதா ம் உமக் வ ம்

நிந்ைதைய நிைனத் க்ெகாள் ம். ௨௩

உம் ைடய எதிரிகளின் ஆரவாரத்ைத

மறக்காம ம்; உமக் விேராதமாக

எ ம் கிறவர்களின் ச்சல் எப்ெபா ம்

அதிகரிக்கிற .

௭௫

அல்தஷ்ேகத் என் ம் வாத்தியத்தில்

வாசிக் ம்ப பாட ன்இைசத்தைலவ க்

ஆசாப் அளித்த பாடல். உம்ைமத் திக்கிேறாம்,

ேதவேன, உம்ைமத் திக்கிேறாம்; உம
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ெபயர் அ கில் இ க்கிறெதன் உம

அதிசயமான ெசயல்கள் அறவிக்கிற . ௨

நியம க்கப்பட்ட காலத்திேல, யதார்த்தமாக

நியாயந் ர்ப்ேபன். ௩ மயான அதின்

எல்லாக் மக்கேளா ம் கைரந் ேபாகிற ;

அதின் ண்கைள நான் நிைலநி த் கிேறன்.

(ேசலா) ௪ ம் க்காரர்கைள ேநாக்கி, ம்

ேபசாம ங்கள் என் ம்; ன்மார்க்கர்கைள

ேநாக்கி, ெகாம்ைப உயர்த்தாம ங்கள்

என் ம் ெசான்ேனன். ௫ உங்கள் ெகாம்ைப

உயரமாக உயர்த்தாம ங்கள்;

உயர்ந்த க த் ைடயவர்களாகப்

ேபசாம ங்கள். ௬ கிழக்கி ம் ேமற்கி ம்

வனாந்திரதிைசயி ம ந் ெஜயம் வரா . ௭

ேதவேனநியாயாதிபதி; ஒ வைனத் தாழ்த்தி,

ஒ வைன உயர்த் கிறார். ௮ கலங்கிப்

ெபாங் கிற ம பானத்தினால் நிைறந்த

பாத்திரம் ெயேகாவா ைடய ைகயி க்கிற ,

அதி ந் ஊற் கிறார்; மயி ள்ள

ன்மார்க்கர்கள் அைனவ ம் அதின்

வண்டல்கைள உறஞ்சிக் ப்பார்கள். ௯

நாேனாஎன்ெறன்ைறக் ம்இைதஅறவித் ,

யாக்ேகாபின் ேதவைனக் கழ்ந்

பா ேவன். ௧0 ன்மார்க்கர்க ைடய

ெகாம் கைளெயல்லாம் ெவட் ப்ேபா ேவன்;

திமா ைடயெகாம் கேளாஉயர்த்தப்ப ம்.

௭௬

அல்தஷ்ேகத் என் ம் வாத்தியத்தில்

வாசிக் ம்ப பாட ன்இைசத்தைலவ க்

ஆசாப் அளித்த பாடல். தாவில் ேதவன்



சங் தம் 2328

அறயப்பட்டவர்; இஸ்ரேவ ல் அவ ைடய

ெபயர் ெபரிய . ௨ சாேலம ல் அவ ைடய

டார ம், ேயானில் அவ ைடய

தங் மட ம் இ க்கிற . ௩அங்ேகயி ந்

வில் ன் அம் கைள ம், ேகடகத்ைத ம்,

வாைள ம், த்தத்ைத ம் ற த்தார். (ேசலா) ௪

மகத் வ ள்ளவேர, ெகாள்ைள ள்ள

மைலைளவிட ர் பிரகாச ள்ளவர். ௫ைதரிய

ெநஞ் ள்ளவர்கள் ெகாள்ைளயிடப்பட் ,

உறங்கி அசந்தார்கள்; வல்லைம ள்ள எல்லா

மனிதர்க ைடய ைகக ம் அவர்க க்

உதவாமல்ேபான . ௬யாக்ேகாபின் ேதவேன,

உம் ைடய அதட்ட ன் சத்தத்தினால்

இரதங்க ம் திைரக ம் உறங்கி வி ந்த .

௭ ர், ேர, பயங்கரமானவர்; உம ேகாபம்

எ ம் ம்ேபா உமக் ன்பாக நிற்பவன்

யார்? ௮ நியாயம் விசாரிக்க ம் மயில்

சி ைமப்பட்டவர்கள் யாவைர ம்

இரட்சிக்க ம், ேதவேன ர் எ ந்த ளினேபா ,

௯ வானத்தி ந் நியாயத் ர்ப் க்

ேகட்கச்ெசய் ர்; ம பயந் அமர்ந்த . (ேசலா)

௧0மனித ைடய ேகாபம் உம மகிைமைய

விளங்கச்ெசய் ம்; ம ஞ் ங்ேகாபத்ைத ர்

அடக் ர். ௧௧ ெபா த்தைனெசய் அைத

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

நிைறேவற் ங்கள்; அவைரச் ழ்ந்தி க்கிற

அைனவ ம் பயங்கரமானவ க் க்

காணிக்ைககைளக் ெகாண் வரேவண் ம். ௧௨
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பிர க்களின்ஆவிையஅடக் வார்; மயின்

ராஜாக்க க் அவர் பயங்கரமானவர்.

௭௭

எ ன்என் ம் இராகத்தைலவ க்

அளிக்கப்பட்ட ஆசாபின் பாடல். நான்

ேதவைன ேநாக்கி என் ைடய சத்தத்ைத

உயர்த்திக் ெகஞ்சிேனன், என் ைடய

சத்தத்ைத ேதவனிடத்தில் உயர்த்திேனன்,அவர்

எனக் ச் ெசவிெகா த்தார். ௨ என் ைடய

ஆபத் நாளில் ஆண்டவைரத் ேத ேனன்;

இரவி ம் என் ைடய ைக தளராமல்

விரிக்கப்பட் ந்த ; என் ைடயஆத் மா

ஆ தலைடயாமல்ேபான . ௩ நான்

ேதவைன நிைனத்தேபா அலறேனன்;

நான் தியானிக் ம்ேபா என் ைடய

ஆவி ேசார்ந் ேபான . (ேசலா) ௪ நான்

ங்காதப என் ைடய கண்ணிைமகைளப்

பி த்தி க்கி ர்; நான் ேபச யாதப

கலக்கமைடகிேறன். ௫ஆரம்பநாட்கைள ம்,

ஆரம்பகாலத் வ டங்கைள ம்

சிந்திக்கிேறன். ௬இர ேநரத்தில் என் ைடய

பாடைல நான் நிைனத் , என் ைடய

இ தயத்ேதா ேபசிக்ெகாள் கிேறன்; என்

ஆவி ஆராய்ச்சிெசய்த . ௭ ஆண்டவர்

நித்தியகாலமாகத் தள்ளிவி வாேரா? இனி

ஒ ேபா ம் தைய ெசய்யாம ப்பாேரா?

௮ அவ ைடய கி ைப ற்ற ம்

அற் ப்ேபானேதா? வாக் த்தத்தமான

தைல ைற தைல ைறக் ம்

ஒழ ந் ேபானேதா? ௯ ேதவன் இரக்கஞ்ெசய்ய
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மறந்தாேரா? ேகாபத்தினாேல தம உ க்கமான

இரக்கங்கைள அைடத் க்ெகாண்டாேரா?

என்ேறன். (ேசலா) ௧0 அப்ெபா

நான்: இ என் ைடய பல னம்;

ஆனா ம் உன்னதமானவ ைடய

வல கரத்தி ள்ள வ டங்கைள

நிைன ேவன். ௧௧ ெயேகாவா ைடய

ெசயல்கைளநிைன ேவன்,உம் ைடய

ஆரம்பகாலத் அதிசயங்கைளேய

நிைன ேவன்; ௧௨ உம் ைடய

கிரிையகைளெயல்லாம் தியானித் ,

உம் ைடய ெசயல்கைள ேயாசிப்ேபன்

என்ேறன். ௧௩ ேதவேன, உம வழ

பரி த்த ஸ்தலத்தி ள்ள ; நம் ைடய

ேதவைனப்ேபாலப் ெபரிய ேதவன் யார்? ௧௪

அதிசயங்கைளச் ெசய்கிற ேதவன் ேர;

மக்க க் ள்ேள உம் ைடய வல்லைமைய

விளங்கச்ெசய் ர். ௧௫ யாக்ேகா ேயாேசப்

என்பவர்களின் சந்ததியாகிய உம் ைடய

மக்கைள, உம வல்லைமயினாேல

ட் க்ெகாண் ர். (ேசலா) ௧௬ தண் ர்கள்

உம்ைமக் கண்ட ; ேதவேன, தண் ர்கள்

உம்ைமக் கண் தத்தளித்த ; ஆழங்க ம்

கலங்கின . ௧௭ ேமகங்கள் தண் ர்கைளப்

ெபாழ ந்த ; ஆகாயமண்டலங்கள்

ழக்கம ட்ட ; உம் ைடய அம் க ம்

ெதற ப் ண் பறந்த . ௧௮ உம் ைடய

ற ன் சத்தம் ழல்காற்ற ல் ழங்கின ;

ம ன்னல்கள் உலைக பிரகாசிக்கச் ெசய்த ;
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ம ங்கி அதிர்ந்த . ௧௯ உம வழ

கட ம், உம பாைதகள் திரண்ட

தண் ர்களி ம் இ ந்த ; உம கால கள்

ெதரியப்படாமல்ேபான . ௨0 ேமாேசஆேரான்

என்பவர்களின்ைகயால், உம மக்கைளஒ

ஆட் மந்ைதையப்ேபாலவழநடத்தி ர்.

௭௮

ஆசாபின் மஸ் ல் என் ம் ேபாதகப்

பாடல். என் மக்கேள, என் ைடய

உபேதசத்ைதக் ேக ங்கள்; என் வாயின்

வார்த்ைதக க் உங்க ைடய ெசவிகைளச்

சா ங்கள். ௨ என் ைடய வாைய

உவைமகளால் திறப்ேபன்; ஆரம்ப காலத்தின்

மைறெபா ட்கைளெவளிப்ப த் ேவன். ௩

அைவகைள நாங்கள் ேகள்விப்பட்

அற ந்ேதாம்; எங்க ைடய ன்ேனார்கள்

அைவகைளஎங்க க் த் ெதரிவித்தார்கள். ௪

பின்வ ம் சந்ததியான பிள்ைளக க்

நாங்கள் அைவகைள மைறக்காமல்,

ெயேகாவாவின் திகைள ம் அவ ைடய

பலத்ைத ம், அவர் ெசய்த அவ ைடய

அதிசயங்கைள ம் விவரிப்ேபாம்.

௫ அவர் யாக்ேகாபிேல சாட்சிைய

ஏற்ப த்தி, இஸ்ரேவ ேல ேவதத்ைத

நி வி, அைவகைளத் தங்க ைடய

பிள்ைளக க் அறவிக் ம்ப நம் ைடய

ற்பிதாக்க க் க் கட்டைளயிட்டார். ௬

இனிப் பிறக் ம் பிள்ைளகளாகிய

பின்சந்ததியார் அைத அற ந் ெகாண் ,

அவர்கள் எ ம்பித் தங்க ைடய
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பிள்ைளக க் அைவகைளச்

ெசால் ம்ப க் ம்; ௭ ேதவன்ேமல்அவர்கள்

தங்க ைடய நம்பிக்ைகைய ைவத் ,

ேதவ ைடயெசயல்கைளமறக்காமல்,அவர்

கற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள் ம்ப க் ம்; ௮

இ தயத்ைதச் ெசவ்ைவப்ப த்தாம ம்,

ேதவைனஉ தியாகப் பற்ற க்ெகாள்ளாம ம்

இ ந்த ரட்டாட்ட ம் கலக ள்ள

சந்ததியாகிய தங்க ைடய பிதாக்க க்

அவர்கள் ஒப்பாகாதப க் ம், இைவகைளக்

கட்டைளயிட்டார். ௯ ஆ தமணிந்த

வில் ரர்களான எப்பிரா ர்கள்

த்தநாளிேல காட் னார்கள். ௧0

அவர்கள் ேதவ ைடயஉடன்ப க்ைகையக்

ைகக்ெகாள்ளாம ம், அவ ைடய

கட்டைளகளின்ப நடக்கச் சம்மதிக்காம ம்,

௧௧ அவ ைடய ெசயல்கைள ம், அவர்

தங்க க் க் காண்பித்தஅதிசயங்கைள ம்

மறந்தார்கள். ௧௨ அவர்க ைடய

ன்ேனார்க க் ன்பாக, எகிப்

ேதசத் ச் ேசாவான் ெவளியிேல, அவர்

அதிசயமானைவகைளச் ெசய்தார். ௧௩

கடைலப் பிளந் , அவர்கைளக் கடக்கச்ெசய் ,

தண் ைரக் வியலாக நிற் ம்ப ச் ெசய்தார்.

௧௪பக ேல ேமகத்தினா ம், இர வ ம்

அக்கினி ெவளிச்சத்தினா ம் அவர்கைள

வழநடத்தினார். ௧௫ பாைலவனத்திேல

கன்மைலகைளப் பிளந் , மகா

ஆழங்களி ந் தண் ைரஅவர்க க் க்
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க்கக் ெகா த்தார். ௧௬கன்மைலயி ந்

ேராட்டங்கைளப் றப்படச்ெசய் ,

தண் ைர நதிேபாலஓ வ ம்ப ெசய்தார்.

௧௭ என்றா ம், அவர்கள் பின் ம்

அவ க் விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய் ,

பாைலவனத்திேல உன்னதமான ேதவ க் க்

ேகாபம் ட் னார்கள். ௧௮ தங்க ைடய

ஆைசக்ேகற்ற உணைவக்ேகட் , தங்க ைடய

இ தயத்தில் ேதவைனப் ப ட்ைசபார்த்தார்கள்.

௧௯அவர்கள் ேதவ க் விேராதமாகப் ேபசி:

ேதவன் பாைலவனத்திேல உண ப்பந்திைய

ஆயத்தப்ப த்தக் ேமா? ௨0 இேதா அவர்

கன்மைலைய அ த்ததினால் தண் ர்

றப்பட் , நதிகளாகப் ரண் வந்த ;

அவர் அப்பத்ைத ம் ெகா க்க ேமா?

தம் ைடய மக்க க் இைறச்சிைய ம்

ஆயத்தப்ப த் வாேரா என்றார்கள். ௨௧

ஆைகயால் ெயேகாவா அைதக் ேகட் க்

ேகாபங்ெகாண்டார்; அவர்கள் ேதவைன

வி வாசிக்காம ம்,அவ ைடயஇரட்சிப்ைப

நம்பாம ம் ேபானதினால், ௨௨யாக்ேகா க்

விேராதமாக ெந ப் பற்றெயரிந்த ;

இஸ்ரேவ க் விேராதமாகக் ேகாபம் ண்ட .

௨௩ அவர் உயரத்தி ள்ள ேமகங்க க் க்

கட்டைளயிட் , வானத்தின் கத கைளத்

திறந் , ௨௪ மன்னாைவ அவர்க க்

ஆகாரமாகப் ெபய்யச்ெசய் , வானத்தின்

தானியத்ைத அவர்க க் க் ெகா த்தார்.

௨௫ தர்களின் அப்பத்ைத மனிதன்
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சாப்பிட்டான்; அவர்க க் ஆகாரத்ைதப்

ரணமாக அ ப்பினார். ௨௬ வானத்திேல

கிழக் காற்ைற சச்ெசய் , தம் ைடய

வல்லைமயினால் ெதன்றைல ம் சச்ெசய் ,

௨௭இைறச்சிைய ைளப்ேபால ம், சிற ள்ள

பறைவகைளக் கடற்கைர மணலளவாக ம்

ெபய்யச்ெசய் , ௨௮அைவகைளஅவர்கள்

காம ன் ந வி ம், அவர்கள் டாரங்கைளச்

ற்ற ம் இறங்கச்ெசய்தார். ௨௯ அவர்கள்

சாப்பிட் தி ப்தியைடந்தார்கள்; அவர்கள்

ஆைசப்பட்டைதஅவர்க க் க் ெகா த்தார்.

௩0 அவர்கள் தங்க ைடய ஆைசைய

ெவ க்கவில்ைல; அவர்க ைடய உண

அவர்க ைடய வாயில் இ க் ம்ேபாேத.

௩௧ ேதவேகாபம் அவர்கள்ேமல் எ ம்பி,

அவர்களில் ெகா த்தவர்கைள அழ த் ,

இஸ்ரேவ ல் வா பர்கைளவிழச்ெசய்தார். ௩௨

இைவெயல்லாம் நடந் ம், அவர் ெசய்த

அதிசயங்கைளஅவர்கள் நம்பாமல், பின் ம்

பாவஞ்ெசய்தார்கள். ௩௩ ஆதலால்

அவர்கள் நாட்கைள ணாக ம்,

அவர்கள் வ டங்கைளப் பயங்கரத்தி ம்

கழயச்ெசய்தார். ௩௪ அவர்கைள அவர்

ெகால் ம்ேபா அவைரக் ற த் விசாரித் ,

அவர்கள் தி ம்பிவந் ேதவைன

அதிகாலேம ேத ; ௩௫ ேதவன் தங்க ைடய

கன்மைலெயன் ம், உன்னதமான

ேதவன் தங்க ைடய ட்பர் என் ம்,

நிைன ர்ந்தார்கள். ௩௬ஆனா ம்அவர்கள்
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தங்க ைடயவாயினால்அவ க் வஞ்சகம்

ேபசி, தங்க ைடயநாவினால்அவரிடத்தில்

ெபாய்ெசான்னார்கள். ௩௭ அவர்க ைடய

இ தயம்அவரிடத்தில் நிைலவரப்படவில்ைல;

அவ ைடய உடன்ப க்ைகயில் அவர்கள்

உண்ைமயாக இ க்கவில்ைல. ௩௮அவேரா

அவர்கைளஅழ க்காமல், இரக்க ள்ளவராக

அவர்கள் அக்கிரமத்ைத மன்னித்தார்; அவர்

தம க ங்ேகாபம் வைத ம்எ ப்பாமல்,

அேநக ைறதம ேகாபத்ைதவிலக்கிவிட்டார்.

௩௯அவர்கள்மாம்செமன் ம், தி ம்பிவராமல்

அக கிற காற்ெறன் ம் நிைன ர்ந்தார். ௪0

எத்தைன ைறேயா பாைலவனத்திேல

அவ க் க் ேகாப ட் , பாைலவனத்திேல

அவைர ேவதைனப்ப த்தினார்கள். ௪௧

அவர்கள் தி ம்பி ேதவைனப் ப ட்ைச

பார்த் , இஸ்ரேவ ன் பரி த்த ேதவைன

எரிச்ச ட் னார்கள். ௪௨ அவ ைடய

கரத்ைத ம், அவர் தங்கைள எதிரிக க்

விலக்கி ட்ட நாைள ம் நிைனக்காமல்

ேபானார்கள். ௪௩அவர் எகிப்திேல தம் ைடய

அைடயாளங்கைள ம், ேசாவான் ெவளியிேல

தம் ைடயஅற் தங்கைள ம் ெசய்தார். ௪௪

அவர்க ைடய நதிகைளஇரத்தமாக மாற்ற ,

அவர்க ைடயஆ களி ள்ள தண் ைரக்

க்க யாதப ெசய்தார். ௪௫அவர்கைள

அழ க் ம்ப வண் வைககைள ம்,

அவர்கைளக் ெக க் ம்ப தவைளகைள ம்

அவர்க க் ள்ேள அ ப்பினார்.
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௪௬ அவர்க ைடய விைளச்சைலப்

க்க க் ம், அவர்க ைடயஉைழப்பின்

பலைனெவட் க்கிளிக க் ம் ெகா த்தார்.

௪௭ கல்மைழயினால் அவர்க ைடய

திராட்ைசச்ெச கைள ம், ஆலாங்கட் யினால்

அவர்க ைடய அத்திமரங்கைள ம்

அழ த் , ௪௮அவர்க ைடயம கங்கைளக்

கல்மைழக் ம்,அவர்க ைடயஆ மா கைள

இ க க் ம் ஒப் க்ெகா த்தார். ௪௯ தம

க ைமயான ேகாபத்ைத ம், ர்க்கத்ைத ம்,

பிரச்சைனைய ம், உபத்திரவத்ைத ம்,

ங் ெசய் ம் தர்கைள ம்

அவர்க க் ள்ேள அ ப்பினார்.

௫0 அவர் தம் ைடய ேகாபத்திற்

வழதிறந் , அவர்க ைடய ஆத் மாைவ

மரணத்திற் விலக்கிக் காக்காமல்,

அவர்கள் உயிைரக் ெகாள்ைளேநாய்க்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௫௧எகிப்திேல தற்பிறந்த

பிள்ைளகள் அைனத்ைத ம், காம ன்

டாரங்களிேல அவர்க ைடய ெபலனில்

தற்பிறந்த எல்ேலாைர ம் அழ த் ; ௫௨

தம் ைடய மக்கைள ஆ கைளப்ேபால்

றப்படச்ெசய் , அவர்கைளவனாந்திரத்திேல

மந்ைதையப்ேபால் ட் க்ெகாண் ேபாய்; ௫௩

அவர்கள் பயப்படாதப க் அவர்கைளப்

பத்திரமாக வழநடத்தினார்; அவர்கள்

எதிரிகைளக் கடல் ப்ேபாட்ட . ௫௪

அவர்கைளத் தம பரி த்த ஸ்தலத்தின்

எல்ைலவைரக் ம், தம வல கரம்
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சம்பாதித்த இந்த மைலவைரக் ம்

அைழத் க்ெகாண் வந் , ௫௫ அவர்கள்

கத்திற் ன்பாக ேதசங்கைளத்

ரத்திவிட் , ேதசத்ைத ல்ேபாட் ப்

பங்கிட் , அவர்க ைடய டாரங்களில்

இஸ்ரேவ ன் ேகாத்திரங்கைளக்

ேயற்றனார். ௫௬ ஆனா ம் அவர்கள்

உன்னதமான ேதவைனப் ப ட்ைச பார்த் ,

அவ க் க் ேகாபம் ட் , அவ ைடய

சாட்சிகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல்ேபாய், ௫௭

தங்க ைடய ன்ேனார்கைளப்ேபால

வழவிலகி, ேராகம்ெசய் , ேமாசம்ேபாக் ம்

வில்ைலப்ேபால் வண் , ௫௮தங்க ைடய

ேமைடகளினால் அவ க் க் ேகாபம்

ட் , தங்க ைடய விக்கிரகங்களினால்

எரிச்சல் உண்டாக்கினார்கள். ௫௯ ேதவன்

அைதக் ேகட் க ங்ேகாபமைடந் ,

இஸ்ரேவைல மக ம் ெவ த் , ௬0 தாம்

மனிதர்க க் ள்ேள ேபாட்ட டாரமாகிய

ேலாவி ள்ளவாசஸ்தலத்ைதவிட் விலகி,

௬௧ தம பலமாகிய இஸ்ரேவலர்கைள

சிைறயி ப் க் ம், தம மகிைமயான தம்

ஜனத்ைத எதிரியின் ைகக் ம் ஒப் க்ெகா த் ,

௬௨ தம மக்கைள வா க் இைரயாக்கி,

தம தந்தரத்தின்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டார்.

௬௩ அவர்கள் வா பர்கைள ெந ப்

எரித்த ,அவர்க ைடயகன்னிப்ெபண்கள்

வாழ்க்ைகப்படாம ந்தார்கள். ௬௪

அவர்க ைடய ஆசாரியர்கள் வாளால்
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வி ந்தார்கள், அவர்க ைடய விதைவகள்

அழவில்ைல. ௬௫ அப்ெபா ஆண்டவர்

க்கம் ெதளிந்தவைனப்ேபால ம்,

திராட்ைசரசத்தால் ெகம் ரிக்கிற

பலசா ையப்ேபால ம் விழ த் , ௬௬

தம் ைடய எதிரிகைளப் பின் றமாகஅ த் ,

அவர்க க் நித்திய நிந்ைதையவரச்ெசய்தார்.

௬௭ அவர் ேயாேசப்பின் டாரத்ைதப்

றக்கணித்தார்; எப்பிரா ம் ேகாத்திரத்ைத

அவர் ெதரிந் ெகாள்ளாமல், ௬௮ தா

ேகாத்திரத்ைத ம் தமக் ப் பிரியமான

ேயான் மைலைய ம் ெதரிந் ெகாண்டார்.

௬௯ தம் ைடய பரி த்த ஸ்தலத்ைத

மைலகைளப்ேபால ம், என்ைறக் ம்

நிற் ம்ப தாம் அஸ்திபாரப்ப த்தின

மையப்ேபால ம் கட் னார். ௭0தம் ைடய

ஊழயனாகிய தா ைதத் ெதரிந் ெகாண் ,

ஆட் த்ெதா வங்களி ந் அவைன

எ த்தார். ௭௧ கறவலா களின் பின்னாகத்

திரிந்த அவைன, தம் ைடய மக்களாகிய

யாக்ேகாைப ம் தம் ைடய தந்தரமாகிய

இஸ்ரேவைல ம் ேமய்ப்பதற்காக,

அைழத் க்ெகாண் வந்தார். ௭௨ இவன்

அவர்கைளத் தன் ைடய இ தயத்தின்

உண்ைமயின்ப ேய ேமய்த் , தன் ைடய

ைககளின் திறைமயினால் அவர்கைள

நடத்தினான்.

௭௯

ஆசாபின் திப் பாடல். ேதவேன,

அன்னிய ேதசத்தார்கள் உம
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தந்தரத்தில் வந் , உம பரி த்த

ஆலயத்ைதத் ட் ப்ப த்தி, எ சேலைம

மண்ேம களாக்கினார்கள். ௨ உம

ஊழயக்காரர்களின் பிேரதங்கைளவானத் ப்

பறைவக க் ம்,உம பரி த்தவான்களின்

ச ரத்ைதப் மயின் ம கங்க க் ம்

இைரயாகக் ெகா த்தார்கள். ௩எ சேலைமச்

ற்ற ம் அவர்க ைடய இரத்தத்ைத

தண் ைரப்ேபாலச் சிந்தினார்கள்;

அவர்கைள அடக்கம்ெசய்பவ ம ல்ைல. ௪

எங்க ைடய அயலா க் நிந்ைத ம்,

எங்க ைடய ற் ப் றத்தா க்

இகழ்ச்சி ம், நைகப் மாேனாம். ௫

எ வைரக் ம் ெயேகாவாேவ! ர் என்ைறக் ம்

ேகாபமாக இ ப் ேரா? உம் ைடய எரிச்சல்

ெந ப்ைபப்ேபால் எரி ேமா? ௬ உம்ைம

அறயாத ேதசங்கள் ேம ம், உம ெபயைர

ெதா ெகாள்ளாத ராஜ்ஜயங்கள் ேம ம்,

உம் ைடயக ங்ேகாபத்ைதஊற்றவி ம். ௭

அவர்கள் யாக்ேகாைப அழ த் , அவன்

யி ப்ைபப் பாழாக்கினார்கேள. ௮

ன்ேனார்க ைடய அக்கிரமங்கைள

எங்க க் விேராதமாக நிைனயாம ம்;

உம் ைடய இரக்கங்கள் க்கிரமாக

எங்க க் ேநரி வதாக; நாங்கள் மக ம்

தாழ்த்தப்பட் ப்ேபாேனாம். ௯ எங்கைள

இரட்சிக் ம் ேதவேன, ர் உம ெபயரின்

மகிைமக்காக எங்க க் உதவிெசய் ,

உம ெபய க்காக எங்கைள வி வித் ,
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எங்க ைடய பாவங்கைள மன்னி ம். ௧0

அவர்க ைடய ேதவன் எங்ேக என்

அன்னியேதசத்தார் ெசால்வாேனன்? உம

ஊழயக்காரர்க ைடய சிந்தப்பட்ட

இரத்தத்தின் பழவாங் தல் ேதசங்க க் ள்ேள

எங்க ைடய கண்க க் ன்பாக

விளங் ம்ப ெசய் ம். ௧௧கட் ண்டவ ைடய

ெப ச் உமக் ன்பாக வரட் ம்;

ெகாைலக் நியம க்கப்பட்டவர்கைள

உம கரத்தினால் உயிேரா காத்த ம்.

௧௨ ஆண்டவேர, எங்க ைடய அயலார்

உம்ைம நிந்தித்த நிந்ைதைய, ஏ மடங்காக

அவர்க ைடய ம யிேல தி ம்பச்ெசய் ம்.

௧௩ அப்ெபா , உம் ைடய மக்க ம்

உம் ைடய ேமய்ச்ச ன் ஆ க மாகிய

நாங்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக் ம்

க ேவாம்; தைல ைற தைல ைறயாக

உம திையச் ெசால் வ ேவாம்.

௮0

எ த் என் ம் வாத்தியத்தில் வாசிக்க

இராகத்தைலவ க் ஒப் விக்கப்பட்ட

ஆசாபின் பாடல். இஸ்ரேவ ன் ேமய்ப்பேர,

ேயாேசப்ைப ஆட் மந்ைதையப்ேபால்

நடத் கிறவேர, ெசவிெகா ம்; ேக ன்கள்

மத்தியில் தங் கிறவேர, பிரகாசி ம்.

௨ எப்பிரா ம் ெபன்ய ன் மனாேச

என்பவர்க க் ன்பாக, ர் உம

வல்லைமையஎ ப்பி, எங்கைளக் காப்பாற்ற

வந்த ம். ௩ ேதவேன, எங்கைளத் தி ப்பிக்

ெகாண் வா ம், உம கத்ைதப்
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பிரகாசிக்கச்ெசய் ம், அப்ெபா

இரட்சிக்கப்ப ேவாம். ௪ ேசைனகளின்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம

மக்களின் விண்ணப்பத்திற் விேராதமாக

ர் எ வைரக் ம் ேகாபங்ெகாள் ர். ௫

கண் ராகிய அப்பத்ைத அவர்க க்

உணவாக ம், ம தியான கண் ைரேய

அவர்க க் ப் பானமாக ம் ெகா த் ர். ௬

எங்க ைடய அயலா க் எங்கைள

வழக்காக ைவக்கி ர்; எங்க ைடய

எதிரிகள் எங்கைளக் ேக ெசய்கிறார்கள்.

௭ ேசைனகளின் ேதவேன, எங்கைளத்

தி ப்பிக்ெகாண் வா ம், உம கத்ைதப்

பிரகாசிக்கச்ெசய் ம், அப்ெபா

இரட்சிக்கப்ப ேவாம். ௮ ர் எகிப்தி ந்

ஒ திராட்ைசக்ெகா ையக் ெகாண் வந் ,

ேதசங்கைளத் ரத்திவிட் , அைத நாட் ர்.

௯ அதற் இடத்ைத ஆயத்தப்ப த்தி ர்;

அ ேவ ன்ற , ேதசெமங் ம் படர்ந்த .

௧0 அதின் நிழலால் மைலக ம் அதின்

கிைளகளால் உயர்ந் வளர்ந்த

ேக க்க ம் டப்பட்ட . ௧௧ அ

தன் ைடய ெகா கைளக் மத்திய தைரக்

கடல்வைரக் ம், தன் ைடய கிைளகைள

ஆ வைரக் ம் படரவிட்ட . ௧௨இப்ெபா ேதா

வழநடக்கிற அைனவ ம் அைதப்

பற க் ம்ப யாக,அதின்அைடப் கைளஏன்

தகர்த் ப்ேபாட் ர்? ௧௩காட் ப்பன்ற அைத

உ ேபா கிற , ெவளியின் ம கங்கள்
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அைத ேமய்ந் ேபா கிற . ௧௪ ேசைனகளின்

ேதவேன, தி ம்பி வா ம், வானத்தி ந்

கண்ேணாக்கிப்பார்த் , இந்தத்

திராட்ைசச்ெச ைய விசாரித்த ம்; ௧௫

உம் ைடயவல கரம்ஊன்றய ெகா ைய ம்,

உமக் ர் திடப்ப த்தின கிைளைய ம்

பா காத்த ம். ௧௬ அ ெந ப்பால்

டப்பட் ம் ெவட்டப்பட் ம் ேபான ;

உம் ைடய கத்தின் பய த்தலால்

அழ ந் ேபாகிறார்கள். ௧௭ உம கரம்

உம வல பக்கத் மனிதன் தி ம்,

உமக் ர் திடப்ப த்தின மனித மாரன்

தி ம் இ ப்பதாக. ௧௮ அப்ெபா

உம்ைமவிட் ப் பின்வாங்கமாட்ேடாம்;

எங்கைள உயிர்ப்பி ம், அப்ெபா உம

ெபயைரத் ெதா ெகாள் ேவாம். ௧௯

ேசைனகளின் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

எங்கைளத்தி ப்பிக்ெகாண் வா ம்; உம

கத்ைதப் பிரகாசிக்கச்ெசய் ம், அப்ெபா

இரட்சிக்கப்ப ேவாம்.

௮௧

கித் த் என் ம் இைசக்க விைய

வாசிக் ம் இராகத் தைலவ க் ஆசாப்

அளித்த பாடல். நம் ைடய ெபலனாகிய

ேதவைனக்ெகம் ரமாகப் பா , யாக்ேகாபின்

ேதவைனக் ற த் ஆர்ப்பரி ங்கள். ௨தம்

வாசித் , ைணைய ம் இனிய ஓைசயான

ரமண்டலத்ைத ம் எ த் , பாட் பா ங்கள்.

௩ மாதப்பிறப்பி ம், நியம த்தகாலத்தி ம்,

நம் ைடய பண் ைகநாட்களி ம், எக்காளம்
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ஊ ங்கள். ௪ இ இஸ்ரேவ க் ப்

ஆைண ம், யாக்ேகாபின் ேதவன் விதித்த

கட்டைள மாகஇ க்கிற . ௫நாம்அறயாத

ெமாழையக்ேகட்ட எகிப் ேதசத்ைதவிட் ப்

றப்ப ம்ேபா , இைத ேயாேசப்பிேல

சாட்சியாக ஏற்ப த்தினார். ௬அவ ைடய

ேதாைளச் ைமக் விலக்கிேனன்;

அவ ைடய ைககள் ைடக்

வி விக்கப்பட்ட . ௭ ெந க்கத்திேல

ப்பிட்டாய், நான் உன்ைனத் தப் வித்ேதன்;

இ ழக்கம் உண்டா ம் மைறவிடத்தி ந்

உனக் உத்திர அ ளிேனன்; ேமரிபாவின்

தண் ர்கள் அ கில் உன்ைனச் ேசாதித்

அற ந்ேதன். (ேசலா) ௮என் ைடய மக்கேள

ேகள், உனக் ச் சாட்சியிட் ச் ெசால் ேவன்;

இஸ்ரேவேல, எனக் ச் ெசவிெகா த்தால்

நலமாகஇ க் ம். ௯உனக் ள் ேவ ேதவன்

உண்டாயி க்கேவண்டாம்; அந்நிய ேதவைன

வணங்க ம் ேவண்டாம். ௧0 உன்ைன

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த

உன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா நாேன;

உன் ைடய வாைய விரிவாகத் திற,

நான் அைத நிரப் ேவன். ௧௧ என் ைடய

மக்கேளா என் ைடய சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா க்கவில்ைல;இஸ்ரேவல்என்ைன

வி ம்பவில்ைல. ௧௨ ஆைகயால்

அவர்கைள அவர்கள் இ தயத்தின்

க னத்திற் விட் விட்ேடன்; தங்க ைடய

ேயாசைனகளின்ப ேய நடந்தார்கள். ௧௩ஆ,
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என் ைடயமக்கள் எனக் ச் ெசவிெகா த் ,

இஸ்ரேவல்என் ைடயவழகளில் நடந்தால்

நலமாக இ க் ம்! ௧௪ நான் க்கிரத்தில்

அவர்க ைடய எதிராளிகைளத் தாழ்த்தி,

என் ைடயைகையஅவர்கள் எதிரிக க்

விேராதமாகத் தி ப் ேவன். ௧௫அப்ெபா

ெயேகாவாைவப் பைகக்கிறவர்கள்

அவ க் வஞ்சகம் ேபசி அடங் வார்கள்;

அவர்க ைடய காலம் என்ெறன்ைறக் ம்

இ க் ம். ௧௬ெச ைமயான ேகா ைமயினால்

அவர்க க் உணவளிப்பார்; கன்மைலயின்

ேதனினால் உன்ைனத் தி ப்தியாக் ேவன்.

௮௨

ஆசாபின் பாடல். ேதவசைபயிேல

ேதவன் எ ந்த ளியி க்கிறார்;

ெதய்வங்களின் ந விேல அவர் நியாயம்

விசாரிக்கிறார். ௨ எ வைரக் ம் ங்கள்

அநியாயத் ர்ப் ச்ெசய் , ன்மார்க்கர்க க்

கதாட்சிணியம் ெசய் ர்கள். (ேசலா) ௩

ஏைழக் ம் திக்கற்றபிள்ைளக் ம்

நியாயஞ்ெசய் , சி ைமப்பட்டவ க் ம்

திக்கற்றவ க் ம் தி ெசய் ங்கள். ௪

பல னைன ம் எளியவைன ம்வி வித் ,

ன்மார்க்கர்களின் ைகக் அவர்கைளத்

தப் வி ங்கள். ௫அறயாம ம் உணராம ம்

இ க்கிறார்கள், இ ளிேல நடக்கிறார்கள்;

ேதசத்தின் அஸ்திபாரங்கெளல்லாம்

அைசகிற . ௬ ங்கள் ெதய்வங்கள்என் ம்,

ங்கெளல்ேலா ம் உன்னதமான ேதவ ைடய

மக்கள் என் ம் நான் ெசால் யி ந்ேதன். ௭
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ஆனா ம் ங்கள் மனிதர்கைளப்ேபாலச்

ெசத் , உலகப்பிர க்களில் ஒ வைனப்ேபால

வி ந் ேபா ர்கள். ௮ ேதவேன, எ ந்த ம்,

ம க் நியாயத் ர்ப் ச் ெசய் ம்; ேர

எல்லா ேதசங்கைள ம் தந்தரமாகக்

ெகாண் ப்பவர்.

௮௩

ஆசாபின் பாடல். ேதவேன,

ம னமாக இ க்கேவண்டாம், ேபசாமல்

இ க்கேவண்டாம்; ேதவேன, ம்மாயி க்க

ேவண்டாம். ௨ இேதா, உம் ைடய எதிரிகள்

ெகாந்தளித் , உம் ைடய பைகஞர் தைலைய

உயர்த் கிறார்கள். ௩ உம மக்க க்

விேராதமாக சதி ெசய்ய ேயாசித் , உம

மைறவில் இ க்கிறவர்க க் விேராதமாக

ஆேலாசைனெசய்கிறார்கள். ௪அவர்கள் இனி

ஒ ேதசமாக இல்லாம ம், இஸ்ரேவ ன்

ெபயர் இனி நிைனக்கப்படாம ம்

ேபாவதற்காக, அவர்கைள அழ ப்ேபாம்

வா ங்கள் என்கிறார்கள். ௫இப்ப , ஏேதாம ன்

டாரத்தார்க ம், இஸ்மேவலர்க ம்,

ேமாவாபியர்க ம், ஆகாரியர்க ம், ௬

ேகபாலர்க ம், அம்ேமானியர்க ம்,

அமேலக்கியர்க ம், வின்

மக்கேளா ய ெப ஸ்தர்க ம்,

௭ ஒேர மனேதா ெவ த்

ஆேலாசைனெசய் , உமக் விேராதமாக

ஒப்பந்தம் ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். ௮

அ ரியர்க ம் அவர்கேளாேட டக் கலந் ,

ேலாத்தின் சந்ததிக க் பலமானார்கள்.
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(ேசலா) ௯ தியானியர்க க் ச் ெசய்த

ேபால ம், ேசான் என் ம் ஆற்ற ன்

அ கில் எந்ேதாரிேல அழ க்கப்பட் , ௧0

நிலத்திற் எ வாய்ப்ேபான சிெசரா, யா ன்

என்பவர்க க் ச் ெசய்த ேபால ம்,

அவர்க க் ச் ெசய் ம். ௧௧அவர்கைள ம்

அவர்கள் அதிபதிகைள ம் ஓேர க் ம்

ேச க் ம், அவர்கள் பிர க்கைளெயல்லாம்

ேசபா க் ம் சல் னா க் ம் சமமாக் ம். ௧௨

ேதவ ைடயவாசஸ்தலங்கைளஎங்க க் ச்

தந்தரமாக நாங்கள் கட் க்ெகாள்ேவாம் என்

ெசால் கிறார்கேள. ௧௩ என் ேதவேன,

அவர்கைளச் ழல்காற்ற ன் திக் ம், காற்

கத்தில் பறக் ம் ம் க் ம் சமமாக் ம். ௧௪

ெந ப் காட்ைடக் ெகா த் வ ேபால ம்,

அக்கினி ஜூவாைலகள் மைலகைள

எரிப்ப ேபால ம், ௧௫ ர் உம

ய னாேல அவர்கைளத் ெதாடர்ந் ,

உம ெப ங்காற்றனாேல அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய் ம். ௧௬ெயேகாவாேவ, அவர்கள்

உம ெபயைரத் ேத ம்ப க் , அவர்கள்

கங்கைள அவமானத்தாேல ம். ௧௭

ேயேகாவா என் ம் ெபயைர உைடய

ேதவேன ர் ஒ வேர மயைனத்தின்ேம ம்

உன்னதமான ேதவன் என் மனிதர்கள்

உண ம்ப , ௧௮ அவர்கள் என்ைறக் ம்

ெவட்கிக் கலங்கி, அவமானமைடந்

அழ ந் ேபாவார்களாக.
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௮௪

த்தித் என் ம் வாத்தியத்தில்

இைசக் ம் இராகத் தைலவ க் க்

ேகாராகின் ம்பம் அளித்த ஒ திப்

பாடல். ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ,

உம வாசஸ்தலங்கள் எவ்வள

இன்பமானைவகள்! ௨என் ைடயஆத் மா

ெயேகாவா ைடயஆலய ற்றங்களின்ேமல்

வாஞ்ைச ம் ஆவ மாக இ க்கிற ;

என் ைடய இ தய ம் என் ைடய

ச ர ம் உயி ள்ள ேதவைன ேநாக்கிக்

ெகம் ர சத்தம கிற . ௩ என் ைடய

ராஜா ம் என் ேதவ மாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய டங்களின்

அ கில் அைடக்கலான் விக் ம்,

தைகவிலான் விக் த் தன் ைடய

ஞ் கைளைவக் ம் ம் கிைடத்தேத. ௪

உம் ைடய ட் ல் தங்கி இ க்கிறவர்கள்

பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் எப்ெபா ம்

உம்ைமத் தித் க்ெகாண் ப்பார்கள் (ேசலா)

௫உம்ம ேல ெபலன்ெகாள் கிற மனித ம்,

தங்க ைடயஇ தயங்களில் ெசவ்ைவயான

வழகைளக் ெகாண் க்கிறவர்க ம்

பாக்கியவான்கள். ௬ அ ைகயின்

பள்ளத்தாக்ைக உ வ நடந் அைத

ற்றாக்கிக் ெகாள் கிறார்கள்; மைழ ம்

ளங்கைள நிரப் ம். ௭ அவர்கள்

பலத்தின்ேமல் பலம் அைடந் , ேயானிேல

ேதவசந்நிதியில்வந் காணப்ப வார்கள். ௮

ேசைனகளின் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,
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என் ைடய விண்ணப்பத்ைதக் ேக ம்;

யாக்ேகாபின் ேதவேன, ெசவிெகா ம்.

(ேசலா) ௯ எங்கள் ேகடகமாகிய ேதவேன,

கண்ேணாக்கமாக இ ம்; ர் அபிேஷகம்

ெசய்தவரின் கத்ைதப் பா ம். ௧0ஆயிரம்

நாைளவிட உம ற்றங்களில் ெசல் ம்

ஒேர நாள் நல்ல ; ன்மார்க்கர்களின்

டாரங்களில் தங்கியி ப்பைதவிட என்

ேதவ ைடய ஆலயத்தின் வாசற்ப யில்

காத்தி ப்பைதேய ெதரிந் ெகாள் ேவன்.

௧௧ ேதவனாகிய ெயேகாவா ரிய ம்

ேகடக மானவர்; ெயேகாவாகி ைபைய ம்

மகிைமைய ம் அ வார்; உத்தமமாக

நடக்கிறவர்க க் நன்ைமையவழங்காமல்

இ க்கமாட்டார். ௧௨ ேசைனகளின்

ெயேகாவாேவ, உம்ைம நம்பியி க்கிற மனிதன்

பாக்கியவான்.

௮௫

ேகாராகின் ம்பம் இராகத்

தைலவ க் அளித்த திப் பாடல்.

ெயேகாவாேவ, உம ேதசத்தின்ேமல் பிரியம்

ைவத் , யாக்ேகாபின் சிைறயி ப்ைபத்

தி ப்பி ர். ௨உம மக்களின்அக்கிரமத்ைத

மன்னித் , அவர்கள் பாவத்ைதெயல்லாம்

ர். (ேசலா) ௩உம உக்கிரத்ைதெயல்லாம்

அடக்கிக்ெகாண் , உம ேகாபத்தின்

எரிச்சைலவிட் த் தி ம்பி ர். ௪ எங்கள்

இரட்சிப்பின் ேதவேன, ர் எங்கைளத் தி ப்பிக்

ெகாண் வா ம், எங்கள்ேம ள்ள உம

ேகாபத்ைத ஆறச்ெசய் ம். ௫ என்ைறக் ம்
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எங்கள்ேமல் ேகாபமாக இ ப் ேரா?

தைல ைறதைல ைறயாகஉம ேகாபத்ைத

த்தி க்கச்ெசய் ேரா? ௬ உம மக்கள்

உம்ம ல் மகிழ்ந்தி க் ம்ப ர் எங்கைளத்

தி ம்ப உயிர்ப்பிக்கமாட் ேரா? ௭

ெயேகாவாேவ, உம கி ைபைய

எங்க க் க் காண்பித் , உம இரட்சிப்ைப

எங்க க் அ ளிச்ெசய் ம். ௮கர்த்தராகிய

ேதவன் ெசால்வைதக் ேகட்ேபன்; அவர்

தம் ைடய மக்க க் ம் தம் ைடய

பரி த்தவான்க க் ம் சமாதானம்

வார்; அவர்கேளா மதிேகட் க் த்

தி ம்பாம ப்பார்களாக. ௯ நம் ைடய

ேதசத்தில் மகிைம தங்கியி க் ம்ப ,

அவ ைடய இரட்சிப் அவ க் ப்

பயந்தவர்க க் ச் ச பமாயி க்கிற . ௧0

கி ைப ம், சத்திய ம் ஒன்ைறெயான்

சந்திக் ம், தி ம் சமாதான ம்

ஒன்ைறெயான் த்தஞ்ெசய் ம். ௧௧

சத்தியம் மயி ந் ைளக் ம், தி

வானத்தி ந் ேழ பார்க் ம். ௧௨ெயேகாவா

நன்ைமயானைதத் த வார்; நம் ைடய

ேதச ம் தன் ைடயபலைனக்ெகா க் ம். ௧௩

திஅவ க் ன்னாகச் ெசன் ,அவ ைடய

அ ச் வ களின்வழயிேல நம்ைம நி த் ம்.

௮௬

தா தின் ெஜபம். ெயேகாவாேவ,

உம ெசவிையச் சாய்த் , என் ைடய

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ட ம்; நான்

ஏழ்ைம ம் ஒ க்கப்பட்டவ மாக
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இ க்கிேறன். ௨என் ைடயஆத் மாைவக்

காத்த ம், நான் பக்தி ள்ளவன்;

என் ேதவேன, உம்ைம நம்பியி க்கிற

உம அ ேயைன ர் இரட்சி ம். ௩

ஆண்டவேர, எனக் இரங் ம், நாள்ேதா ம்

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிேறன்.

௪ உம அ ேய ைடய ஆத் மாைவ

மகிழ்ச்சியாக் ம்; ஆண்டவேர, உம்மடத்தில்

என் ைடயஆத் மாைவஉயர்த் கிேறன். ௫

ஆண்டவேர, ர் நல்லவ ம், மன்னிக்கிறவ ம்,

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிற எல்ேலார்ேம ம்

கி ைப ம ந்தவ மாக இ க்கி ர்.

௬ ெயேகாவாேவ, என் ைடய

ெஜபத்திற் ச் ெசவிெகா த் , என் ைடய

விண்ணப்பங்களின் சத்தத்ைதத் கவனி ம். ௭

நான் யரப்ப கிற நாளில் உம்ைம ேநாக்கிக்

ப்பி ேவன்; ர் என்ைனக் ேகட்ட ர்.

௮ ஆண்டவேர, ெதய்வங்க க் ள்ேள

உமக் இைண மல்ைல; உம் ைடய

ெசயல்க க் ஒப் ம ல்ைல. ௯ஆண்டவேர,

ர் உண்டாக்கின எல்லா ேதசங்க ம் வந் ,

உமக் ன்பாகப் பணிந் , உம ெபயைர

மகிைமப்ப த் வார்கள். ௧0 ேதவேன ர்

மகத் வ ள்ளவ ம் அதிசயங்கைளச்

ெசய்கிறவ மாக இ க்கி ர்; ர் ஒ வேர

ேதவன். ௧௧ ெயேகாவாேவ, உம வழைய

எனக் ப் ேபாதி ம், நான் உம சத்தியத்திேல

நடப்ேபன்; நான் உம ெபய க் ப்

பயந்தி க் ம்ப என் ைடய இ தயத்ைத
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ஒ கப்ப த் ம். ௧௨ என் ேதவனாகிய

ஆண்டவேர; உம்ைம என் ைடய

இ தயத்ேதா ம் தித் , உம ெபயைர

என்ெறன்ைறக் ம் மகிைமப்ப த் ேவன். ௧௩

ர் எனக் ப் பாராட் ன உம கி ைப

ெபரிய ; என் ைடயஆத் மாைவத் தாழ்ந்த

பாதாளத்திற் த் தப் வித் ர். (Sheol h7585) ௧௪

ேதவேன, அகங்காரிகள் எனக் விேராதமாக

எ ம் கிறார்கள், ெகா ைமக்காரராகிய

ட்டத்தார்கள் என் ைடயஉயிைரவாங்கத்

ேத கிறார்கள், உம்ைமத் தங்க க் ன்பாக

நி த்தி பார்க்காம க்கிறார்கள். ௧௫

ஆனா ம் ஆண்டவேர, ர் மன க்க ம்,

இரக்க ம், ய ெபா ைம ம், ரண

கி ைப ம், சத்திய ள்ள ேதவன். ௧௬

என்ேமல் ேநாக்கமாகி, எனக் இரங் ம்; உம

வல்லைமைய உம அ யா க் அ ளி,

உம அ யாளின் மகைனக் காப்பாற் ம். ௧௭

ெயேகாவாேவ, ர் எனக் த் ைணெசய்

என்ைனத் ேதற் கிறைத என் ைடய

பைகஞர் கண் ெவட்கப்ப ம்ப க் , எனக்

அ லமாக ஒ அைடயாளத்ைதக்

காண்பித்த ம்.

௮௭

ேகாராகின் மகன்க ைடய பாடல்.

அவர் அஸ்திபாரம் பரி த்த மைலகளில்

இ க்கிற . ௨ ெயேகாவா யாக்ேகாபின்

தங் மடங்கள்எல்லாவற்ைறவிட ேயானின்

வாசல்களில் பிரியமாக இ க்கிறார். ௩

ேதவ ைடய நகரேம! உன்ைனக் ற த்
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மகிைமயான விேசஷங்கள் ேபசப்ப ம்.

(ேசலா) ௪ என்ைனஅற ந்தவர்க க் ள்ேள

ராகாைப ம் பாபிேலாைன ம் ற த் ப்

ேப ேவன்; இேதா, ெப ஸ்தியர்களி ம்,

ரியர்களி ம், எத்திேயாப்பியர்களி ங் ட,

இன்னான் அங்ேக பிறந்தான் என் ம்;

௫ ேயாைனக் ற த் , இன்னான்

இன்னான் அதிேல பிறந்தாெனன் ம்

ெசால்லப்ப ம்; உன்னதமான ேதவன் தாேம

அைத உ திப்ப த் வார். ௬ ெயேகாவா

மக்கைளப் ெபயெர ம்ேபா , இன்னான்

அதிேல பிறந்தான் என் அவர்கைளக்

கணக்ெக ப்பார். (ேசலா) ௭ எங்க ைடய

ஊற் கெளல்லாம் உன்னில் இ க்கிற

என் பா வா ம் ஆ வா ம் ஒன்றாக

ெசால் வார்கள்.

௮௮

ேகாராகின் ம்பம் இராகத்

தைலவ க் அளித்த திப் பாடல். இ

ேவதைனத ம்ஒ ேநாையப் பற்றய . இ

எஸ்ராகியனாகிய ஏமானின் மஸ் ல் என் ம்

ஒ பாடல். என் ைடய இரட்சிப்பின்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, இர ம் பக ம்

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிேறன். ௨ என்

விண்ணப்பம் உம ச கத்தில் வ வதாக;

என் ைடய ப்பி த க் உம

ெசவிையச் சாய்த்த ம். ௩ என் ைடய

ஆத் மா க்கத்தால் நிைறந்தி க்கிற ;

என் ைடய உயிர் பாதாளத்திற் அ கில்

வந்தி க்கிற . (Sheol h7585) ௪ நான் ழயில்
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இறங் கிறவர்கேளா நிைனக்கப்பட் ,

ெபலனற்ற மனிதைனப்ேபால ஆேனன்.

௫ மரித்தவர்களில் ஒ வைனப்ேபால்

தள்ளப்பட் க்கிேறன்; ர் இனி

ஒ ேபா ம் நிைனயாதப , உம ைகயால்

அ க்கப்பட் ேபாய்க் கல்லைறகளிேல

கிடக்கிறவர்கைளப்ேபாலாேனன். ௬

என்ைனப் பாதாளக் ழயி ம் இ ளி ம்

ஆழங்களி ம் ைவத் ர். ௭ உம் ைடய

ேகாபம் என்ைன அம ழ்த் கிற ;

உம் ைடய அைலகள் எல்லாவற்றனா ம்

என்ைன வ த்தப்ப த் கி ர். (ேசலா) ௮

எனக் அற கமானவர்கைள எனக் த்

ரமாக விலக்கி, அவர்க க் என்ைன

அ வ ப்பாக்கி ர்; நான் ெவளிேயற

யாதப அைடபட் க்கிேறன்.

௯ க்கத்தினால் என் ைடய கண்

ெதாய்ந் ேபான ;ெயேகாவாேவ,அ தின ம்

நான் உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பிட் , உமக்

ேநராக என் ைடயைககைளவிரிக்கிேறன்.

௧0 இறந்தவர்க க் அதிசயங்கைளச்

ெசய் ேரா? ெசத் ப்ேபான ரர்கள் எ ந்

உம்ைமத் திப்பார்கேளா? (ேசலா) ௧௧

கல்லைறக் ழயில் உம கி ைப ம், அழவில்

உம உண்ைம ம் விவரிக்கப்ப ேமா? ௧௨

இ ளில் உம அதிசயங்க ம், மறதியின்

மயில் உம தி ம் அறயப்ப ேமா? ௧௩

நாேனா ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக்

ப்பி கிேறன்; காைலயிேல என் ைடய
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விண்ணப்பம் உமக் ன்பாக வ ம்.

௧௪ ெயேகாவாேவ, ஏன் என் ைடய

ஆத் மாைவத் தள்ளிவி கி ர்? ஏன்

உம கத்ைத எனக் மைறக்கி ர்? ௧௫

சி வய தல் நான் பாதிக்கப்பட்டவ ம்

இறந் ேபாகிறவ மாகஇ க்கிேறன்; உம்மால்

வ ம் திகில்கள் என்ேமல் மந்தி க்கிற ,

நான் மனங்கலங் கிேறன். ௧௬ உம் ைடய

எரிச்சல்கள் என்ேமல் ரண் ேபாகிற ;

உம் ைடய பயங்கரங்கள் என்ைன

அழ க்கிற . ௧௭ அைவகள் நாள்ேதா ம்

தண் ைரப்ேபால் என்ைனச் ழ்ந் ,

ஒன்றாக என்ைனவைளந் ெகாள் கிற .

௧௮ நண்பைன ம் ேதாழைன ம்

எனக் த் ரமாக விலக்கி ர்; எனக்

அற கமானவர்கள் மைறந் ேபானார்கள்.

௮௯

எஸ்ரானாகிய ஏத்தானின் மஸ் ல்

என் ம் ேபாதக பாடல். ெயேகாவாவின்

கி ைபகைளஎன்ெறன்ைறக் ம் பா ேவன்;

உம உண்ைமையத் தைல ைற

தைல ைறயாக என் ைடய வாயினால்

அறவிப்ேபன். ௨கி ைப என்ெறன்ைறக் ம்

உ திப்பட் க் ம்; உம உண்ைமைய

வானங்களிேல நி ர் என்ேறன். ௩

என்னால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவேனா

உடன்ப க்ைக ெசய் , என் ைடய

ஊழயனாகிய தா ைத ேநாக்கி: ௪

என்ெறன்ைறக் ம் உன் ைடய சந்ததிைய

நிைலநி த்தி, தைல ைற தைல ைறயாக
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உன் ைடய சிங்காசனத்ைத நி ேவன்

என் ஆைணயிட்ேடன் என் ர்.

(ேசலா) ௫ ெயேகாவாேவ, வானங்கள்

உம் ைடய அதிசயங்கைளத் திக் ம்,

பரி த்தவான்களின் சைபயிேல

உம் ைடய உண்ைம ம் விளங் ம். ௬

வானத்தில் ெயேகாவா க் சமமானவர்

யார்? பலவான்களின் மகன்களில்

ெயேகாவா க் ஒப்பானவர் யார்?

௭ ேதவன் பரி த்தவான்க ைடய

ஆேலாசைனச் சைபயில் மக ம்

பயப்படத்தக்கவர், தம்ைமச் ழ்ந்தி க்கிற

அைனவரா ம் பயப்படத்தக்கவர். ௮

ேசைனகளின் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

உம்ைமப்ேபால வல்லைம ள்ள ெயேகாவா

யார்? உம் ைடய உண்ைம உம்ைமச்

ழ்ந்தி க்கிற . ௯ ேதவேன ர் கட ன்

ெப ைமைய ஆ கிறவர்; அதின்

அைலகள் எ ம் ம்ேபா அைவகைள

அடங்கச்ெசய்கி ர். ௧0 ர் ராகாைப

ெவட்டப்பட்ட ஒ வைனப்ேபால் ெநா க்கி ர்;

உம வல்லைமயான கரத்தினால்

உம் ைடய எதிரிகைளச் சிதற த் ர்.

௧௧ வானங்கள் உம் ைடய , ம ம்

உம் ைடய , ேலாகத்ைத ம் அதி ள்ள

எல்ேலாைர ம் ேரஅஸ்திபாரப்ப த்தி ர். ௧௨

வடக்ைக ம் ெதற்ைக ம் ர் உண்டாக்கி ர்;

தாேபா ம் எர்ேமா ம் உம் ைடய ெபயர்

விளங்கக் ெகம் ரிக் ம். ௧௩ உமக்
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வல்லைம ள்ளைகஇ க்கிற ; உம் ைடய

ைக பராக்கிரம ள்ள ; உம் ைடய

வல ைக உன்னதமான . ௧௪ தி ம்

நியாய ம் உம் ைடய சிங்காசனத்தின்

ஆதாரம்; கி ைப ம் சத்திய ம் உமக்

ன்பாக நடக் ம். ௧௫ ெகம் ரசத்தத்ைத

அற ம் மக்கள் பாக்கிய ள்ளவர்கள்;

ெயேகாவாேவ, அவர்கள் உம் ைடய

கத்தின் ெவளிச்சத்தில் நடப்பார்கள். ௧௬

அவர்கள் உம் ைடய ெபயரில் நாள்ேதா ம்

சந்ேதாஷப்பட் , உம் ைடய தியால்

உயர்ந்தி ப்பார்கள். ௧௭ ேரஅவர்க ைடய

பலத்தின் மகிைமயாகஇ க்கி ர்; உம் ைடய

தயவினால் எங்க ைடயெகாம் உய ம். ௧௮

ெயேகாவாவால் எங்க ைடய ேகடக ம்,

இஸ்ரேவ ன் பரி த்தரால் எங்க ைடய

ராஜா ம் உண் . ௧௯ அப்ெபா ர்

உம் ைடய பக்த க் த் தரிசனமாகி:

உதவிெசய்யக் ய சக்திைய ஒ

வல்லைம ள்ளவன்ேமல்ைவத் , மக்களில்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவைனஉயர்த்திேனன்.

௨0 என் ைடய ஊழயனாகிய தா ைதக்

கண் பி த்ேதன்; என் ைடய பரி த்த

ைதலத்தினால் அவைன அபிேஷகம்

ெசய்ேதன். ௨௧ என் ைடய ைக அவேனா

உ தியாக இ க் ம்; என் ைடய ைக

அவைனப் பலப்ப த் ம். ௨௨எதிரி அவைன

ெந க் வதில்ைல; ன்மார்க்கமான

மகன் அவைன ஒ க் வதில்ைல. ௨௩
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அவ ைடயஎதிரிகைளஅவ க் ன்பாக

ெநா க்கி, அவைனப் பைகக்கிறவர்கைள

ெவட் ேவன். ௨௪ என் ைடய உண்ைம ம்

என் ைடய கி ைப ம் அவேனா

இ க் ம்; என் ைடய ெபயரினால் அவன்

ெகாம் உய ம். ௨௫அவ ைடய ைகைய

மத்திய தைரக் கட ன்ேம ம், அவ ைடய

வல ைகைய ஆ கள்ேம ம் ஆ ம்ப

ைவப்ேபன். ௨௬அவன்என்ைனேநாக்கி: ர்

என் ைடயபிதா, என் ேதவன், என் ைடய

இரட்சிப்பின் கன்மைலெயன் ெசால் வான்.

௨௭ நான் அவைன எனக் த ல்

பிறந்தவ ம், மயின் ராஜாக்கைளவிடமகா

உயர்ந்தவ மாக் ேவன். ௨௮ என் ைடய

கி ைபைய என்ெறன்ைறக் ம் அவ க்காகக்

காப்ேபன்; என் ைடய உடன்ப க்ைக

அவ க்காகஉ திப்ப த்தப்ப ம். ௨௯அவன்

சந்ததி என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்தி க்க ம்,

அவன் ராஜாசனம் வானங்க ள்ளவைர

நிைலநிற்க ம் ெசய்ேவன். ௩0அவ ைடய

பிள்ைளகள் என் ைடய நியாயங்களின்ப

நடக்காமல், என் ைடய ேவதத்ைத விட்

விலகி; ௩௧ என் ைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்ளாமல் என் ைடய நியமங்கைள

ற நடந்தால்; ௩௨அவர்க ைடய தைல

சாட்ைடயினா ம், அவர்க ைடய

அக்கிரமத்ைத வாைதகளினா ம்

தண் ப்ேபன். ௩௩ ஆனா ம் என் ைடய

கி ைபையஅவைனவிட் விலக்காம ம்,
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என் ைடய உண்ைமயில் றாம ம்

இ ப்ேபன். ௩௪ என் ைடய

உடன்ப க்ைகைய றாம ம், என் ைடய

உத கள் ெசான்னைத மாற்றாம ம்

இ ப்ேபன். ௩௫ ஒ ைற என் ைடய

பரி த்தத்தின்ேபரில் ஆைணயிட்ேடன்,

தா திற் நான் ெபாய்ெசால்லமாட்ேடன். ௩௬

அவ ைடய சந்ததி என்ெறன்ைறக் ம்

இ க் ம்; அவ ைடய சிங்காசனம்

ரியைனப்ேபால எனக் ன்பாக

நிைலநிற் ம். ௩௭ சந்திரைனப்ேபால அ

என்ெறன்ைறக் ம் உ தியா ம், வானத் ச்

சாட்சிையப்ேபால் உண்ைமயா ம் இ க் ம்

என் ெசான் ர். (ேசலா) ௩௮ ஆனா ம்

ர் எங்கைள ெவ த் த் தள்ளிவிட் ர்;

ர் அபிேஷகம் ெசய் ைவத்தவன்ேமல்

க ங்ேகாபமா ர். ௩௯உம அ யா டன் ர்

ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ஒழ த் விட் ,

அவ ைடய கி டத்ைதத் தைரயிேல தள்ளி

அவமானப்ப த்தி ர். ௪0 அவ ைடய

மதில்கைளெயல்லாம் தகர்த் ப்ேபாட் ,

அவ ைடய பா காப்பான இடங்கைளப்

பாழாக்கி ர். ௪௧வழநடக்கிற அைனவ ம்

அவைனக் ெகாள்ைளயி கிறார்கள்;

தன் ைடயஅயலா க் நிந்ைதயானான். ௪௨

அவ ைடய எதிரிகளின் வல ைகைய

ர் உயர்த்தி, அவ ைடய விேராதிகள்

அைனவ ம் சந்ேதாஷ க் ம்ப ெசய் ர்.

௪௩ அவ ைடய வாளின் ர்ைமைய
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ம ங்கச்ெசய் , அவைன த்தத்தில்

நிற்காதப ெசய் ர். ௪௪ அவ ைடய

மகிைமைய இல்லாமல்ேபாகச்ெசய் ,

அவ ைடய சிங்காசனத்ைதத்

தைரயிேல தள்ளி ர். ௪௫ அவ ைடய

வா பநாட்கைளக் க்கி, அவைன

ெவட்கத்தால் ர். (ேசலா) ௪௬

எ வைரக் ம், ெயேகாவாேவ! ர்

என்ைறக் ம் மைறந்தி ப் ேரா? உம

ேகாபம் அக்கினிையப்ேபால எரி ேமா?

௪௭ என் ைடய உயிர் எவ்வள

நிைலயற்ற என்பைத நிைனத்த ம்;

மனிதர்கள் அைனவைர ம் ணாக

பைடக்கேவண் யெதன்ன? ௪௮மரணத்ைதக்

காணாமல் உயிேரா இ ப்பவன் யார்?

தன் ைடய ஆத் மாைவப் பாதாள

வல்லைமக் விலக்கிவி கிறவன் யார்?

(ேசலா) (Sheol h7585) ௪௯ ஆண்டவேர, ர்

தா திற் உம் ைடய உண்ைமையக்ெகாண்

சத்தியம்ெசய்த உம ஆரம்பநாட்களின்

கி ைபகள் எங்ேக? ௫0 ஆண்டவேர,

உம் ைடய எதிரிகள் உம் ைடய

ஊழயக்காரர்கைள ம், ர் அபிேஷகம்

ெசய்தவனின் கால கைள ம்

நிந்திக்கிறப யினால், ௫௧ ெயேகாவாேவ,

உம அ யார் மக் ம் நிந்ைதைய ம்,

வ ைமயான மக்கள் எல்ேலாரா ம் நான்

என் ைடய ம யில் மக் ம் என் ைடய

நிந்ைதைய ம் நிைனத்த ம். ௫௨
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ெயேகாவா க் என்ெறன்ைறக் ம் நன்ற

உண்டாகட் ம்.ஆெமன்.ஆெமன்.

௯0

ேதவ ைடய மனிதனாகிய

ேமாேசயின் ெஜபம். ஆண்டவேர, ேதவேன ர்

தைல ைற தைல ைறயாக எங்க க்

அைடக்கலமானவர். ௨ மைலகள்

ேதான் ன் ம், ர் மைய ம்,

உலகத்ைத ம் உ வாக் ன் ம், ேர

அநாதியாய் என்ெறன்ைறக் ம் ேதவனாக

இ க்கி ர். ௩ ர் மனிதர்கைளத் ளாக்கி,

மனித சந்ததிகைள, தி ம் ங்கள்

என்கி ர். ௪ உம பார்ைவக் ஆயிரம்

வ டங்கள் ேநற் க்கழ ந்த நாள்ேபால ம்

இர ேவைளேபால ம் இ க்கிற .

௫ அவர்கைள ெவள்ளம்ேபால்

அ த் க்ெகாண் ேபாகி ர்; க்கத்திற்

ஒப்பாக இ க்கிறார்கள்; காைலயிேல

ைளக்கிற ல் க் ஒப்பாக இ க்கிறார்கள்.

௬ அ காைலயிேல ைளத் ப் த் ,

மாைலயிேலஅ க்கப்பட் உலர்ந் ேபா ம். ௭

நாங்கள் உம ேகாபத்தினால்அழ ந் உம

க ங்ேகாபத்தினால் கலங்கிப்ேபாகிேறாம்.

௮ எங்க ைடய அக்கிரமங்கைள

உமக் ன்பாக ம், எங்க ைடய

மைறவான பாவங்கைள உம கத்தின்

ெவளிச்சத்தி ம் நி த்தி ர். ௯எங்க ைடய

நாட்கெளல்லாம் உம ேகாபத்தால்

ேபாய்விட்ட ;ஒ கைதையப்ேபால்எங்கள்

வ டங்கைளக் கழ த் ப்ேபாட்ேடாம். ௧0
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எங்க ைடய ஆ ள் நாட்கள் எ ப

வ டங்கள், ெபலத்தின் ம தியால் எண்ப

வ டங்களாக இ ந்தா ம், அதின்

ேமன்ைமயான வ த்த ம் சஞ்சல ேம; அ

க்கரமாகக் கடந் ேபாகிற . நாங்க ம்

பறந் ேபாகிேறாம். ௧௧ உம ேகாபத்தின்

வல்லைமைய ம், உமக் ப் பயப்படக் ய

விதமாக உம க ங்ேகாபத்ைத ம்

அற ந் ெகாள்கிறவன் யார்? ௧௨ நாங்கள்

ஞான இ தய ள்ளவர்களா ம்ப ,

எங்க ைடய நாட்கைளஎண் ம்அறைவ

எங்க க் ப் ேபாதித்த ம். ௧௩

ெயேகாவாேவ, தி ம்பிவா ம், எ வைரக் ம்

ேகாபமாக இ ப் ர்? உம அ யார்க க்காகப்

பரிதபி ம். ௧௪ நாங்கள் எங்க ைடய

வாழ்நாட்கெளல்லாம் சந்ேதாஷ த்

மகி ம்ப , காைலயிேல எங்கைள உம

கி ைபயால் தி ப்தியாக் ம். ௧௫

ேதவேன ர் எங்கைள சி ைமப்ப த்திய

நாட்க க் ம், நாங்கள் ன்பத்ைதக்

கண்ட வ டங்க க் ம் இைணயாக

எங்கைள மகிழ்ச்சியாக் ம். ௧௬ உம

ெசயல்கள் உம ஊழயக்காரர்க க் ம், உம

மகிைம அவர்க ைடய பிள்ைளக க் ம்

விளங் வதாக. ௧௭எங்க ைடய ேதவனாகிய

ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள்ேமல் இ ப்பதாக;

எங்க ைடய ைககளின் ெசயல்கைள

எங்களிடத்தில் உ திப்ப த் ம்; ஆம்,
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எங்க ைடய ைககளின் ெசயல்கைள

எங்களிடத்தில் உ திப்ப த்திய ம்.

௯௧

உன்னதமான ேதவ ைடய மைறவில்

இ க்கிறவன் சர்வவல்லவ ைடய நிழ ல்

தங் வான். ௨நான் ெயேகாவாைவேநாக்கி: ர்

என் ைடய அைடக்கலம், என் ைடய

ேகாட்ைட, என் ேதவன், நான் நம்பியி க்கிறவர்

என் ெசால் ேவன். ௩ அவர் உன்ைன

ேவட ைடய கண்ணிக் ம், பாழாக் ம்

ெகாள்ைள ேநாய்க் ம் தப் விப்பார். ௪அவர்

தம சிற களாேல உன்ைன வார்;

அவர் இறக்ைககளின் ேழ அைடக்கலம்

வாய்; அவ ைடய சத்தியம் உனக்

ெபரிய கவச ம், ேகடக மா ம். ௫ இரவில்

உண்டா ம் பயங்கரத்திற் ம், பக ல் பறக் ம்

அம்பிற் ம், ௬இ ளில் நடமா ம் ெகாள்ைள

ேநாய்க் ம், மத்தியானத்தில் பாழாக் ம்

வியாதிக க் ம் பயப்படாமல்இ ப்பாய். ௭

உன் ைடய பக்கத்தில் ஆயிரம்ேப ம்,

உன் ைடயவல றத்தில் பத்தாயிரம்ேப ம்

வி ந்தா ம், அ உன்ைன அ கா . ௮

உன் கண்களால்மட் ம் அைதப் பார்த் ,

ன்மார்க்கர்க க் வ ம் பலைனக்

காண்பாய். ௯ எனக் அைடக்கலமாக

இ க்கிற உன்னதமான ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ உனக் அைடக்கலமாகக்

ெகாண்டாய். ௧0 ஆைகயால் ெபால்லாப்

உனக் ேநரிடா , வாைத உன் ைடய

டாரத்ைத அ கா . ௧௧ உன் ைடய
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வழகளிெலல்லாம் உன்ைனக் காக் ம்ப ,

உனக்காகத் தம் ைடய தர்க க் க்

கட்டைளயி வார். ௧௨ உன் ைடய பாதம்

கல் ல் இடறாதப க் அவர்கள் உன்ைனத்

தங்க ைடய ைககளில் ஏந்திக்ெகாண்

ேபாவார்கள். ௧௩ சிங்கத்தின்ேம ம்

விரியன் பாம்பின்ேம ம் நடந் ,

பாலசிங்கத்ைத ம் வ சர்ப்பத்ைத ம்

மதித் ப்ேபா வாய். ௧௪அவன்என்னிடத்தில்

வாஞ்ைசயாக இ க்கிறப யால் அவைன

வி விப்ேபன்; என் ைடய ெபயைரஅவன்

அற ந்தி க்கிறப யால் அவைன உயர்ந்த

அைடக்கலத்திேல ைவப்ேபன். ௧௫ அவன்

என்ைன ேநாக்கிக் ப்பி வான், நான்

அவ க் ம உத்திர அ ளிச்ெசய்ேவன்;

ஆபத்தில் நாேன அவேனா இ ந் ,

அவைனத் தப் வித் , அவைனக்

கனப்ப த் ேவன். ௧௬ த்த நாட்களால்

அவைனத் தி ப்தியாக்கி, என் ைடய

இரட்சிப்ைபஅவ க் க் காண்பிப்ேபன்.

௯௨

ஓய் நாளின் பாடல். ெயேகாவாைவ

திப்ப ம், உன்னதமான ேதவேன,

உம நாமத்ைதப் கழ்ந் பா வ ம்,

௨ பத் நரம் ைணயினா ம்,

தம் வினா ம், தியானத்ேதா வாசிக் ம்

ரமண்டலத்தினா ம், ௩ காைலயிேல

உம கி ைபைய ம், இரவிேல உம

சத்தியத்ைத ம் அறவிப்ப ம் நலமாக

இ க் ம். ௪ெயேகாவாேவ, உம ெசயல்களால்
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என்ைன மகிழ்ச்சியாக்கி ர், உம கரத்தின்

ெசயல்க க்காக ஆனந்த சத்தம ேவன். ௫

ெயேகாவாேவ, உம ெசயல்கள் எவ்வள

மகத் வமானைவகள்! உம ேயாசைனகள்

மகாஆழமானைவகள். ௬ம க ண ள்ள

மனிதன் அைத அறயமாட்டான்; டன்

அைத உணரமாட்டான். ௭ ன்மார்க்கர்கள்

ல்ைலப்ேபாேல தைழத் , அக்கிரமக்காரர்கள்

அைனவ ம் ெசழ க் ம்ேபா ,

அ அவர்கள் என்ெறன்ைறக் ம்

அழ ந் ேபாவதற்ேக ஏ வா ம். ௮

ெயேகாவாேவ, ர் என்ெறன்ைறக் ம்

உன்னதமானவராக இ க்கி ர். ௯

ெயேகாவாேவ, உம எதிரிகள் அழவார்கள்;

உம எதிரிகள்அழ ந்ேதேபாவார்கள்; எல்லா

அக்கிரமக்காரர்க ம் சிதறப்பட் ேபாவார்கள்.

௧0 என் ைடய ெகாம்ைபக்

காண்டாம கத்தின் ெகாம்ைபப்ேபால

உயர்த் ர்; எண்ெணயால் அபிேஷகம்

ெசய்யப்ப கிேறன். ௧௧ என் ைடய

எதிரிக க் ேநரி வைதஎன் ைடயகண்

கா ம்; எனக் விேராதமாக எ ம் கிற

ன்மார்க்கர்க க் ேநரி வைத

என் ைடய கா ேகட் ம். ௧௨ திமான்

பைனையப்ேபால்ெசழ த் , பேனானி ள்ள

ேக ைவப்ேபால் வள வான். ௧௩

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திேல

நடப்பட்டவர்கள் எங்க ைடய ேதவ ைடய

ற்றங்களில் ெசழ த்தி ப்பார்கள். ௧௪
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ெயேகாவா உத்தமெரன் ம், என் ைடய

கன்மைலயாகிய அவரிடத்தில்

அ தியில்ைலெயன் ம், விளங்கச்ெசய் ம்ப ,

௧௫ அவர்கள் திர்வயதி ம் கனிதந் ,

ஷ் ம் ப ைம மாகஇ ப்பார்கள்.

௯௩

ெயேகாவா ஆ ைக ெசய்கிறார்,

மாட்சிைமையஅணிந் ெகாண் க்கிறார்;

ெயேகாவா வல்லைமைய அணிந் ,

அவர் அைத வார்க்கச்ைசயாகக்

கட் க்ெகாண் க்கிறார்; ஆதலால் உலகம்

அைசயாதப நிைலெபற்ற க்கிற . ௨உம

சிங்காசனம்ஆரம்பம் தல் உ தியான ; ர்

என்ெறன் ம் இ க்கி ர். ௩ ெயேகாவாேவ,

நதிகள் எ ம்பின; நதிகள் இைரச்ச ட்

எ ம்பின; நதிகள் அைலதிரண்

எ ம்பின. ௪ திரளான தண் ர்களின்

இைரச்சைலவிட, கட ன் வ ைமயான

அைலகைளவிட, ெயேகாவா உன்னதத்திேல

வல்லைம ள்ளவர். ௫உம சாட்சிகள் மக ம்

உண்ைம ள்ளைவகள்; ெயேகாவாேவ,

பரி த்தமான நிரந்தர நாளாக உம

ஆலயத்தின்அலங்காரமாக இ க்கிற .

௯௪

திையச் சரிக்கட் கிற ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, திையச் சரிக்கட் கிற ேதவேன,

பிரகாசி ம். ௨ மயின் நியாயாதிபதிேய,

ர் எ ந் , ெப ைமக்காரர்க க் ப்

பதிலளி ம். ௩ெயேகாவாேவ, ன்மார்க்கர்கள்

எ வைரக் ம் மகிழ்ந் , எ வைரக் ம்

சந்ேதாஷமாக இ ப்பார்கள்? ௪எ வைரக் ம்
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அக்கிரமக்காரர்கள் அைனவ ம் வாயா ,

க னமாகப் ேபசி, ெப ைமபாராட் வார்கள்?

௫ ெயேகாவாேவ, அவர்கள் உம

மக்கைள ெநா க்கி, உம தந்தரத்ைத

ஒ க் கிறார்கள். ௬ விதைவைய ம்

அந்நியைன ம் ெகான் , திக்கற்ற

பிள்ைளகைளக்ெகாைலெசய் : ௭ெயேகாவா

பார்க்கமாட்டார், யாக்ேகாபின் ேதவன்

கவனிக்கமாட்டார் என் ெசால் கிறார்கள்.

௮ மக்களில் ம க ண ள்ளவர்கேள,

உணர்வைட ங்கள்; டர்கேள, எப்ெபா

த்திமான்களா ர்கள்? ௯ காைத

உண்டாக்கினவர் ேகட்கமாட்டாேரா? கண்ைண

உ வாக்கினவர் காணமாட்டாேரா?

௧0 ேதசங்கைளத் தண் க்கிறவர்

க ந் ெகாள்ளமாட்டாேரா? மனித க்

அறைவப் ேபாதிக்கிறவர்அறயமாட்டாேரா?

௧௧மனித ைடய ேயாசைனகள் ெணன்

ெயேகாவா அற ந்தி க்கிறார். ௧௨

ெயேகாவாேவ, ன்மார்க்க க் க்

ழ ெவட்டப்ப ம்வைரக் ம், ர் ங்

நாட்களில் அமர்ந்தி க்கச்ெசய் , ௧௩

தண் த் , உம் ைடய ேவதத்ைதக்ெகாண்

ேபாதிக்கிற மனிதன் பாக்கியவான். ௧௪

ெயேகாவா தம் ைடய மக்கைளத்

தள்ளிவிடாம ம், தம் ைடய தந்தரத்ைதக்

ைகவிடாம ம் இ ப்பார். ௧௫ நியாயம்

தியினிடமாகத் தி ம் ம்; ெசம்ைமயான

இ தயத்தார்கள் அைனவ ம் அைதப்
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பின்பற் வார்கள். ௧௬ ன்மார்க்கர்க க்

விேராதமாக என சார்பாக எ ம் கிறவன்

யார்? அக்கிரமக்காரர்க க் விேராதமாக

என சார்பாக நிற்பவன் யார்? ௧௭ெயேகாவா

எனக் த் ைணயாக இல்லாவிட்டால்,

என் ைடயஆத் மா க்கிரமாக ம னத்தில்

தங்கியி க் ம். ௧௮ என் ைடய கால்

ச க் கிற என் நான் ெசால் ம்ேபா ,

ெயேகாவாேவ, உம கி ைப என்ைனத்

தாங் கிற . ௧௯ என் ைடய உள்ளத்தில்

கவைலகள் ெப ம்ேபா , உம் ைடய

ஆ தல்கள் என்ஆத் மாைவத் ேதற் கிற .

௨0 ைமையக் கட்டைளயினால் பிறப்பிக்கிற

ன்மார்க்க ைடய ஆட்சி உம்ேமா

இைசந்தி க் ேமா? ௨௧ அவர்கள்

திமா ைடயஆத் மா க் விேராதமாகக்

ட்டங் , ற்றம ல்லாத இரத்தத்ைதக்

ற்றப்ப த் கிறார்கள். ௨௨ ெயேகாவாேவா

எனக் அைடக்கல ம், என் ேதவன் நான்

நம்பியி க்கிற கன்மைல மாக இ க்கிறார்.

௨௩ அவர்க ைடய அக்கிரமத்ைத

அவர்கள்ேமல் தி ப்பி, அவர்க ைடய

ெபால்லாப்பினால் அவர்கைள அழ ப்பார்;

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ

அவர்கைளஅழ ப்பார்.

௯௫

ெயேகாவாைவக் ெகம் ரமாகப் பா ,

நம் ைடய இரட்சணியக் கன்மைலையப்

கழ்ந் பாடக்கடேவாம் வா ங்கள். ௨

தித்த டேன அவர் சந்நிதிக் ன்பாக
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வந் , பாடல்களால் அவைர ஆர்ப்பரித் ப்

பா ேவாம். ௩ ெயேகாவாேவ மகா ேதவ ம்,

எல்லா ெதய்வங்க க் ம் மகாராஜ மாக

இ க்கிறார். ௪ மயின்ஆழங்கள்அவ ைடய

ைகயில் இ க்கிற ; மைலகளின்

உயரங்க ம் அவ ைடயைவகள். ௫

கடல் அவ ைடய , அவேர அைத

உண்டாக்கினார்; காய்ந்த தைரைய ம்

அவ ைடய கரம் உ வாக்கின . ௬நம்ைம

உண்டாக்கின ெயேகாவா க் ன்பாக நாம்

பணிந் னிந் ழங்காற்ப யி ேவாம்

வா ங்கள். ௭ அவர் நம் ைடய ேதவன்;

நாம் அவர் ேமய்ச்ச ன் மக்க ம்,

அவர் ைகக் ள்ளான ஆ க மாேம.

௮ இன் அவ ைடய சத்தத்ைதக்

ேகட் ர்கெளன்றால், வனாந்திரத்தில் ேகாபம்

ட் னேபா ம் ேசாதைன நாளி ம்

நடந்த ேபால, உங்க ைடயஇ தயத்ைதக்

க னப்ப த்தாம ங்கள். ௯ அங்ேக

உங்க ைடய ற்பிதாக்கள் என்ைனச்

ேசாதித் , என்ைனப் ப ட்ைச பார்த் ,

என் ைடய ெசயல்கைள ம் கண்டார்கள்.

௧0 நாற்ப வ டங்களாக நான் அந்தச்

சந்ததியின்ேமல் ேகாபமாக இ ந் ,

அவர்கள் வ விப்ேபாகிற இ தய ள்ள

மக்கெளன் ம், என் ைடய வழகைள

அறயாதவர்கெளன் ம் ெசால் , ௧௧

என் ைடய இைளப்பா த ல் அவர்கள்



சங் தம் 2369

ைழவதில்ைலெயன் , என் ைடய

ேகாபத்திேலஆைணயிட்ேடன்.

௯௬

ெயேகாவா க் ப் ப்பாட்ைடப்

பா ங்கள்; மயின் கேள, எல்ேலா ம்

ெயேகாவாைவப் பா ங்கள். ௨

ெயேகாவாைவப் பா , அவ ைடய ெபய க்

நன்ற ெசால் , நா க் நாள் அவ ைடய

இரட்சிப்ைபச் விேசஷமாகஅறவி ங்கள். ௩

ேதசங்க க் ள்அவ ைடயமகிைமைய ம்,

எல்லா மக்க க் ள் ம் அவ ைடய

அதிசயங்கைள ம் விவரித் ச் ெசால் ங்கள்.

௪ ெயேகாவா ெபரியவ ம், ம க ம்

திக்கப்படத்தக்கவ மாக இ க்கிறார்;

எல்லா ெதய்வங்களி ம் பயப்படத்தக்கவர்

அவேர. ௫ எல்லா மக்க ைடய

ெதய்வங்க ம் விக்கிரகங்கள்தாேன;

ெயேகாவாேவாவானங்கைளஉண்டாக்கினவர்.

௬மகிைம ம், ேமன்ைம ம்அவர் ச கத்தில்

இ க்கிற , வல்லைம ம் மகத் வ ம்அவர்

பரி த்த ஸ்தலத்தி ள்ள . ௭ மக்களின்

வம்சங்கேள, ெயேகாவா க் மகிைமைய ம்

வல்லைமைய ம் ெச த் ங்கள், கர்த்த க்ேக

அைதச் ெச த் ங்கள். ௮ ெயேகாவா க்

அவ ைடய ெபய க் ரிய மகிைமையச்

ெச த்தி, காணிக்ைககைளக் ெகாண் வந் ,

அவ ைடய ற்றங்களில் ைழ ங்கள். ௯

பரி த்த அலங்காரத் டேன ெயேகாவாைவ

ெதா ெகாள் ங்கள்; மயில்

உள்ளவர்கேள, ங்கள் அைனவ ம்அவ க்
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ன்பாக ந ங் ங்கள். ௧0 ெயேகாவா

ராஜரிகம்ெசய்கிறார், ஆைகயால் உலகம்

அைசயாதப உ திப்பட் க் ம். அவர்

மக்கைள நிதானமாக நியாயந் ர்ப்பார் என்

ேதசங்க க் ள்ேள ெசால் ங்கள். ௧௧

வானங்கள் மகிழ்ந் , ம ரிப்பாகி, கட ம்

அதின் நிைற ம் ழங் வதாக. ௧௨ நா ம்

அதி ள்ள அைனத் ம் மகிழ்வதாக;

அப்ெபா ெயேகாவா க் ன்பாக

காட் மரங்கெளல்லாம் ெகம் ரிக் ம். ௧௩அவர்

வ கிறார், அவர் மைய நியாயந் ர்க்க

வ கிறார்; அவர் உலகத்ைத திேயா ம்,

மக்கைளச் சத்தியத்ேதா ம் நியாயந் ர்ப்பார்.

௯௭

ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்கிறார்; ம

ரிப்பாகி, திரளான கள் மகிழட் ம். ௨

ேமக ம் மந்தார ம்அவைரச் ழ்ந்தி க்கிற ;

தி ம் நியாய ம் அவ ைடய

சிங்காசனத்தின்ஆதாரம். ௩ெந ப் அவ க்

ன்ெசன் , ற்ற ம் இ க்கிறஅவ ைடய

எதிரிகைளச் ட்ெடரிக்கிற . ௪அவ ைடய

மன்னல்கள் மையப் பிரகாசிப்பித்த ;

ம அைதக்கண் அதிர்ந்த . ௫

ெயேகாவாவின் பிரசன்னத்தினால் மைலகள்

ெம ேபாலஉ கின , சர்வ மயி ைடய

ஆண்டவரின் பிரசன்னத்தினாேலேய

உ கிப்ேபான . ௬வானங்கள்அவ ைடய

திைய ெவளிப்ப த் கிற ; எல்லா

மக்க ம் அவ ைடய மகிைமையக்

காண்கிறார்கள். ௭ சிைலகைள
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வணங்கி, விக்கிரகங்கைளப்பற்ற ப்

ெப ைமபாராட் கிற அைனவ ம்

ெவட்கப்பட் ப் ேபாவார்களாக;

ெதய்வங்கேள, ங்கெளல்ேலா ம் அவைரத்

ெதா ெகாள் ங்கள். ௮ ேயான் ேகட்

மகிழ்ந்த ; ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

நியாயத் ர்ப் களினால் தாவின் மகள்கள்

சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். ௯ ெயேகாவாேவ,

ம அைனத்திற் ம் ர் உன்னதமான

ேதவன்; எல்லா ெதய்வங்களி ம் ேர

மக ம் உயர்ந்தவர். ௧0 ெயேகாவாவில்

அன் கிறவர்கேள, ைமைய

ெவ த் வி ங்கள்; அவர் தம் ைடய

பரி த்தவான்களின் ஆத் மாக்கைளக்

காப்பாற்ற , ன்மார்க்கர்களின் ைகக்

அவர்கைளத் தப் விக்கிறார். ௧௧

திமா க்காக ெவளிச்ச ம், ெசம்ைமயான

இ தய ள்ளவர்க க்காக மகிழ்ச்சி ம்

விைதக்கப்பட் க்கிற . ௧௨ திமான்கேள,

ெயேகாவா க் ள் மகிழ்ந் , அவ ைடய

பரி த்தத்தின் நிைன தைலக்

ெகாண்டா ங்கள்.

௯௮

பாடல். ெயேகாவா க் ப்

ப்பாட்ைடப் பா ங்கள்; அவர்

அதிசயங்கைளச் ெசய்தி க்கிறார்; அவ ைடய

வல கர ம், அவ ைடய பரி த்த கர ம்,

ெவற்றைய உண்டாக்கின . ௨ ெயேகாவா

தம இரட்சிப்ைப ெவளிப்ப த்தி, தம

திைய ேதசங்க ைடய கண்க க் ன்பாக
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விளங்கச்ெசய்தார். ௩ அவர் இஸ்ரேவல்

ம்பத் க்காகத் தம கி ைபைய ம்

உண்ைமைய ம்நிைன ர்ந்தார்; மயின்

எல்ைலகெளல்லாம் நம ேதவ ைடய

ெவற்றையக் கண்ட . ௪ மயில்

உள்ளவர்கேள, ங்கெளல்ேலா ம்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ஆனந்தமாக

ஆர்ப்பரி ங்கள்; ழக்கம ட் க் ெகம் ரமாகப்

பா ங்கள். ௫ ரமண்டலத்தால்

ெயேகாவாைவப் கழ்ந் பா ங்கள்,

ரமண்டலத்தா ம் பாட ன் சத்தத்தா ம்

அவைரப் கழ்ந் பா ங்கள். ௬

ெயேகாவாவாகிய ராஜாவின் ச கத்தில்

ரிைககளா ம் எக்காள சத்தத்தா ம்

ஆனந்தமாகஆர்ப்பரி ங்கள். ௭கட ம் அதின்

நிைற ம், ம ம் அதில் உள்ளவர்க ம்

ழங் வதாக. ௮ ெயேகாவா க் ன்பாக

ஆ கள் ைகதட் , மைலகள் ஒன்றாக

ெகம் ரித் ப் பாடட் ம். ௯ அவர் மைய

நியாயந் ர்க்க வ கிறார்; உலகத்ைத

திேயா ம் மக்கைள நிதானத்ேதா ம்

நியாயந் ர்ப்பார்.

௯௯

ெயேகாவா ராஜரிகம்ெசய்கிறார், மக்கள்

தத்தளிப்பார்களாக; அவர் ேக ன்களின்

மத்தியில் அமர்ந்தி க்கிறார், ம அைசவதாக.

௨ெயேகாவா ேயானில் ெபரியவர்,அவர் எல்லா

மக்கள்ேம ம் உயர்ந்தவர். ௩ மகத் வ ம்

பயங்கர மான உம ெபயைர அவர்கள்

திப்பார்களாக; அ பரி த்த ள்ள . ௪
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ராஜாவின் வல்லைம தியில் பிரியப்ப கிற ,

ேதவேன ர் நியாயத்ைத நிைலநி த் கி ர்;

ர் யாக்ேகாபில் நியாய ம் தி ம்

ெசய்கி ர். ௫ நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ உயர்த்தி, அவர் பாதத்ைதப்

பணி ங்கள்; அவர் பரி த்த ள்ளவர். ௬

அவ ைடய ஆசாரியர்களில் ேமாேச ம்

ஆேரா ம், அவர் ெபயைரப்பற்ற க்

ப்பி கிறவர்களில் சா ேவ ம்,

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட்டார்கள்; அவர்

அவர்க க் ம உத்திர அ ளினார்.

௭ ேமகத் ணி ந் அவர்கேளா

ேபசினார்; அவர்கள் அவ ைடய

சாட்சிப்பிரமாணங்கைள ம் அவர்

தங்க க் க் ெகா த்த கட்டைளைய ம்

ைகக்ெகாண்டார்கள். ௮ எங்க ைடய

ேதவனாகியெயேகாவாேவ, ர்அவர்க க்

உத்திர ெகா த் ர்; ர் அவர்கள்

ெசயல்க க்காக தி சரிக்கட் னேபாதி ம்,

அவர்க க் மன்னிக்கிற ேதவனாக இ ந் ர்.

௯ நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

உயர்த்தி, அவ ைடய பரி த்த மைலக்

ேநராகப் பணி ங்கள்; நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா பரி த்த ள்ளவர்.

௧00

நன்ற ப்பாடல். மயில் உள்ளவர்கேள,

எல்ேலா ம் ெயேகாவாைவக் ெகம் ரமாகப்

பா ங்கள். ௨மகிழ்ச்சிேயா ெயேகாவா க்

ஆராதைனெசய் ,ஆனந்தசத்தத்ேதா அவர்

ன்பாக வா ங்கள். ௩ ெயேகாவாேவ
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ேதவெனன் அற ங்கள்; நாம் அல்ல, அவேர

நம்ைமஉண்டாக்கினார்; நாம்அவர் மக்க ம்,

அவர் ேமய்ச்ச ன்ஆ க மாகஇ க்கிேறாம்.

௪ அவர் வாசல்களில் திேயா ம், அவர்

ற்றங்களில் கழ்ச்சிேயா ம் ைழந் ,

அவைரத் தித் , அவ ைடய ெபய க்

நன்றெச த் ங்கள். ௫ெயேகாவாநல்லவர்,

அவ ைடய கி ைப என்ெறன்ைறக் ம்,

அவ ைடய உண்ைம தைல ைற

தைல ைறக் ம் உள்ள .

௧0௧

தா தின் பாடல். இரக்கத்ைத ம்,

நியாயத்ைத ம் ற த் ப் பா ேவன்;

ெயேகாவாேவ, உம்ைம கழ்ந் பா ேவன்.

௨ உத்தமமான வழயிேல ேநர்ைமயாக

நடப்ேபன்; எப்ெபா என்னிடத்தில்

வ ர்! என் ைடய ட் ேல உத்தம

இ தயத்ேதா நடந் ெகாள் ேவன். ௩

ங்கான காரியத்ைத என் ைடய கண் ன்

ைவக்கமாட்ேடன்; வழ வில கிறவர்களின்

ெசயல்கைள ெவ க்கிேறன்; அ

என்ைனப் பற்றா . ௪ மா பாடான

மக்கள் என்ைனவிட் விலகேவண் ம்;

ெபால்லாதவைனஏற்கமாட்ேடன். ௫பிறைன

இரகசியமாக அவ ெசய்கிறவைன

அழ ப்ேபன்; ெப ைமக் கண்ணைன ம்

திம ர்பி த்த மனப்பான்ைம உள்ளவைன ம்

ெபா க்கமாட்ேடன். ௬ ேதசத்தில்

உண்ைமயானவர்கள் என்ேனா

யி க் ம்ப என் ைடய கண்கள்
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அவர்கள்ேமல் ேநாக்கமாக இ க் ம்;

உத்தமமான வழயில் நடக்கிறவன் எனக்

ஊழயம்ெசய்வான். ௭ கப ெசய்கிறவன்

என் ைடய ட் க் ள் இ ப்பதில்ைல;

ெபாய்ெசால் கிறவன் என் ைடய கண் ன்

நிைலப்பதில்ைல. ௮ அக்கிரமக்காரர்கள்

ஒ வ ம் ெயேகாவா ைடய நகரத்தில்

இல்லாதப ேவர் அ க்கப்பட் ேபாக,

ேதசத்தி ள்ள அக்கிரமக்காரர்கள்

அைனவைர ம்அதிகாலேமஅழ ப்ேபன்.

௧0௨

யரப்ப கிறவன் க்கத்தில் ழ்கி

ெயேகாவாவிடத்தில் தன் மனேவதைனைய

ெதரியப்ப த் ம் விண்ணப்பம். ெயேகாவாேவ,

என் ைடய விண்ணப்பத்ைதக் ேக ம்;

என் ைடய ெஜபம் உம்மடத்தில் ேசர்வதாக. ௨

என் ைடயஆபத் நாளிேல உம கத்ைத

எனக் மைறக்காமல் இ ம்; உம ெசவிைய

என்னிடத்தில் சா ம்; நான் ப்பி கிற

நாளிேல எனக் விைரவாக பதில் ெசால் ம். ௩

என் ைடய நாட்கள் ைகையப்ேபால்

ஒழ ந்த ; என் ைடய எ ம் கள் ஒ

ெகாள்ளிையப்ேபால் எரிந்த . ௪என் ைடய

இ தயம் ல்ைலப்ேபால் ெவட்டப்பட்

உலர்ந்த ; என் ைடயஆகாரத்ைதச் சாப்பிட

மறந்ேதன். ௫ என் ைடய ெப ச்சின்

சத்தத்தினால், என் ைடய எ ம் கள்

என் ைடய ச ரத்ேதா ஒட் க்ெகாள் கிற .

௬வனாந்தர நாைரக் ஒப்பாேனன்; பாழான

இடங்களில் தங் ம் ஆந்ைதையப்
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ேபாலாேனன். ௭ நான் க்கம் இல்லாமல்

ட் ன்ேமல் தனித்தி க் ம் விையப்ேபால

இ க்கிேறன். ௮ நாள்ேதா ம் என் ைடய

எதிரிகள் என்ைனநிந்திக்கிறார்கள்; என்ேமல்

ர்க்கெவறெகாண்டவர்கள் எனக்

விேராதமாகச் சாபம் இ கிறார்கள். ௯ ர்

என்ைன உயரத் க்கி, ேழத் தள்ளி ர்,

உம ேகாபத்திற் ம், க ங்ேகாபத்திற் ம்

உள்ளாேனன். ௧0ஆதலால், நான் சாம்பைல

அப்பமாகச் சாப்பிட் , என் ைடய

பானங்கைளக் கண் ேரா கலக்கிேறன்.

௧௧ என் ைடய ஆ நாட்கள்

சாய்ந் ேபாகிற நிழைலப்ேபா க்கிற ;

ல்ைலப்ேபால் உலர்ந் ேபாகிேறன். ௧௨

ெயேகாவாவாகிய ேரா என்ெறன்ைறக் ம்

இ க்கி ர்; உம் ைடய ெபயரின் கழ்

தைல ைற தைல ைறயாக நிற் ம்.

௧௩ ேதவேன ர் எ ந்த ளி ேயா க்

இரங் ர்; அதற் தய ெசய் ம் கால ம்,

அதற்காகக் ற த்த ேநர ம் வந்த . ௧௪

உம் ைடய ஊழயக்காரர்கள் அதின்

கல் கள்ேமல் வாஞ்ைசைவத் , அதின்

மண் க் ப் பரிதபிக்கிறார்கள். ௧௫

ெயேகாவா ேயாைனக் கட் , தம மகிைமயில்

ெவளிப்ப வார். ௧௬ திக்கற்றவர்க ைடய

ெஜபத்ைத அலட்சியம்ெசய்யாமல்,

அவர்கள் விண்ணப்பத்ைத

அங் கரிப்பார். ௧௭ அப்ெபா ேதசங்கள்

ெயேகாவா ைடயெபய க் ம், மயி ள்ள
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ராஜாக்கெளல்ேலா ம் உம் ைடய

மகிைமக் ம் பயப்ப வார்கள். ௧௮

பின்சந்ததிக்காக இ எ தப்ப ம்;

உ வாக்கப்ப ம் மக்கள் ெயேகாவாைவ

திப்பார்கள். ௧௯ ெயேகாவா

கட் ண்டவர்களின் ெப ச்ைசக் ேகட்க ம்,

ெகாைலக் நியம க்கப்பட்டவர்கைள

வி தைலயாக்க ம், ௨0தம் ைடய உயர்ந்த

பரி த்த ஸ்தலத்தி ந் பார்த் ,

வானங்களி ந் மயின்ேமல்

கண்ேணாக்கமானார். ௨௧ ெயேகாவா க்

ஆராதைனெசய்ய, மக்க ம் ராஜ்ஜயங்க ம்

ஒன்றாகக் க்ெகாள் ம்ேபா , ௨௨

ேயானில் ெயேகாவா ைடய ெபயைர ம்,

எ சேலம ல் அவ ைடய திைய ம்

பைறசாற் வார்கள். ௨௩ பாதி வயதில்

என் ைடய ெபலைன அவர் ஒ க்கி,

என் ைடயநாட்கைளக் கச்ெசய்தார். ௨௪

அப்ெபா நான்: என் ேதவேன, பாதி

வயதில் என்ைன எ த் க்ெகாள்ளாமல்

இ ம்; உம் ைடய வ டங்கள் தைல ைற

தைல ைறயாக இ க் ம். ௨௫ ர்

ஆரம்பத்திேல மையஅஸ்திபாரப்ப த்தி ர்;

வானங்கள் உம் ைடய கரத்தின் ெசயல்களாக

இ க்கிற . ௨௬அைவகள்அழ ந் ேபா ம்,

ேரா நிைலத்தி ப் ர்; அைவகெளல்லாம்

ஆைடையப்ேபால் பழைமயாகப்ேபா ம்;

அைவகைள ஒ சால்ைவையப்ேபால்

மாற் ர், அப்ெபா மாற ப்ேபா ம்.
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௨௭ ேரா மாறாதவராக இ க்கி ர்; உம

ஆண் கள் ந் ேபாவதில்ைல. ௨௮உம

அ யாரின் பிள்ைளகள்வாழ்ந்தி ப்பார்கள்;

அவர்க ைடய சந்ததி உமக் ன்பாக

நிைலெபற்ற க் ம் என் ெசான்ேனன்.

௧0௩

தா தின் பாடல். என் ஆத் மாேவ,

ெயேகாவாைவப் ேபாற் ; என் உள்ளேம,

அவ ைடயபரி த்த ெபயைரப் ேபாற் . ௨என்

ஆத் மாேவ, ெயேகாவா க் நன்றெசால்;

அவர் ெசய்த எல்லா நன்ைமகைள ம்

மறவாேத. ௩ அவர் உன் ைடய

அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் மன்னித் ,

உன் ைடய ேநாய்கைளெயல்லாம்

ணமாக்கி, ௪ உன் ைடய உயிைர

அழ க் விலக்கி ட் , உன்ைனக்

கி ைபயினா ம் இரக்கங்களினா ம்

ட் , ௫ நன்ைமயினால் உன் ைடய

வாையத் தி ப்தியாக் கிறார்; க க் ச்

சமமாக உன் ைடய வய தி ம்ப

இளவய ேபாலாகிற . ௬ ஒ க்கப்ப கிற

அைனவ க் ம், ெயேகாவா திைய ம்

நியாயத்ைத ம் ெசய்கிறார். ௭ அவர் தம

வழகைள ேமாேசக் ம், தம ெசயல்கைள

இஸ்ரேவல் சந்ததிக் ம் ெதரியப்ப த்தினார். ௮

ெயேகாவா உ க்க ம், இரக்க ம், ய

சாந்த ம், ம ந்த கி ைப ள்ளவர். ௯

அவர் எப்ெபா ம் க ந் ெகாள்வதில்ைல;

என்ைறக் ம் ேகாபமாக இ ப்பதில்ைல.

௧0 அவர் நம் ைடய பாவங்க க் த்
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த ந்தப நமக் ச் ெசய்யாம ம், நம் ைடய

அக்கிரமங்க க் த் த ந்தப நமக் ச்

சரிக்கட்டாம ம் இ க்கிறார். ௧௧ ம க்

வானம் எவ்வள உயரமாக இ க்கிறேதா,

அவ க் ப் பயப்ப கிறவர்கள்ேமல்

அவ ைடயகி ைப ம்அவ்வள ெபரிதாக

இ க்கிற . ௧௨ ேமற்கிற் ம் கிழக்கிற் ம்

எவ்வள ரேமா, அவ்வள ரமாகஅவர்

நம் ைடய பாவங்கைள நம்ைமவிட்

விலக்கினார். ௧௩ தகப்பன் தன் ைடய

பிள்ைளக க் இரங் கிற ேபால,

ெயேகாவா தமக் ப் பயந்தவர்க க்

இரங் கிறார். ௧௪ நம் ைடய உ வம்

இன்னெதன் அவர் அறவார்; நாம்

மண்ெணன் நிைன கிறார். ௧௫

மனித ைடய நாட்கள் ல் க் ஒப்பாக

இ க்கிற ; ெவளியின் ைவப்ேபால்

க்கிறான். ௧௬ காற் அதின்ேமல்

சின டேன அ இல்லாமற்ேபான ; அ

இ ந்த இட ம் இனி அைத அறயா . ௧௭

ெயேகாவா ைடய கி ைபேயா அவ க் ப்

பயந்தவர்கள்ேம ம், அவ ைடய

தி அவர்கள் பிள்ைளக ைடய

பிள்ைளகள்ேம ம் ஆதிகாலம் தற்ெகாண்

என்ெறன்ைறக் ம் உள்ள . ௧௮அவ ைடய

உடன்ப க்ைகையக் ைகக்ெகாண் ,

அவ ைடய கட்டைளகளின்ப ெசய்ய

நிைனக்கிறவர்கள் ேமேலேய உள்ள . ௧௯

ெயேகாவாவானங்களில் தம சிங்காசனத்ைத
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நி வியி க்கிறார்; அவ ைடய ராஜரிகம்

எல்லாவற்ைற ம் ஆ கிற . ௨0

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக் ேகட் ,

அவ ைடயவசனத்தின்ப ெசய்கிற பலத்த

வல்லைம ள்ளவர்களாகிய அவ ைடய

தர்கேள, அவைரத் தி ங்கள். ௨௧

ெயேகாவா க் ப் பிரியமானைதச் ெசய் ,

அவர் பணிவிைடக்காரர்களாக இ க்கிற

அவ ைடய எல்லா ேசைனகேள, அவைரப்

ேபாற் ங்கள். ௨௨ெயேகாவாஆ கிற எல்லா

இடங்களி ள்ள அவ ைடய எல்லா

பைடப் கேள, அவைரப் ேபாற் ங்கள்; என்

ஆத் மாேவ, ெயேகாவாைவப் ேபாற் .

௧0௪

என் ஆத் மாேவ, ெயேகாவாைவப்

ேபாற் ; என் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ,

ர் ம க ம் ெபரியவராக இ க்கி ர்;

மகிைமைய ம் மகத் வத்ைத ம்

அணிந் ெகாண் க்கி ர். ௨ ஒளிைய

ஆைடயாக அணிந் , வானங்கைளத்

திைரையப்ேபால் விரித்தி க்கி ர். ௩

தம ேமல் கைளத் தண் ர்களால்

ேமல்தளமாக்கி, ேமகங்கைளத்

தம இரதமாக்கி, காற்ற ைடய

இறக்ைககளின்ேமல் ெசல் கிறார். ௪

தம் ைடய தர்கைளக் காற் களாக ம்,

தம் ைடய ஊழயக்காரர்கைள ெந ப்

ஜூவாைலகளாக ம் ெசய்கிறார். ௫ ம

ஒ ேபா ம் நகர்த்த யாதப அதின்

அஸ்திபாரங்கள்ேமல் அைத நி வினார்.
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௬ அைத ஆைடயினால் வ ேபால

ஆழத்தினால் ர்; மைலகளின்ேமல்

தண் ர்கள் நின்ற . ௭ அைவகள் உம

கண் தத்தால்விலகிேயா ,உம ற ன்

சத்தத்தால் விைரந் ெசன்ற . ௮அைவகள்

மைலகளில் ஏற , பள்ளத்தாக் களில் இறங்கி,

ர் அைவக க் ஏற்ப த்தின இடத்தில்

ெசன்ற . ௯ அைவகள் தி ம்ப ம் வந்

மைய க்ெகாள்ளாதப கடக்காமல்

இ க் ம் எல்ைலைய அைவக க்

ஏற்ப த்தி ர். ௧0அவர் பள்ளத்தாக் களில்

ற் கைள வரவி கிறார்; அைவகள்

மைலகள் ந ேவ ஓ கிற . ௧௧ அைவகள்

ெவளியின் உயிர்க க்ெகல்லாம் தண் ர்

ெகா க் ம்; அங்ேக காட் க்க ைதகள்

தங்க ைடயதாகத்ைதத் ர்த் க்ெகாள் ம்.

௧௨ அைவகளின் ஓரமாக வானத் ப்

பறைவகள் யி ந் , கிைளகள் ேம ந்

பா ம். ௧௩தம் ைடய ேமல் களி ந்

மைலக க் த் தண் ர் இைறக்கிறார்; உம

ெசயல்களின் பயனால் ம தி ப்தியாக

இ க்கிற . ௧௪ மயி ந் ஆகாரம்

உண்டா ம்ப , அவர் ம கங்க க் ப்

ல்ைல ம், மனித க் உபேயாகமான

பயிர்வைககைள ம் ைளப்பிக்கிறார்.

௧௫ மனித ைடய இ தயத்ைத

மகிழ்ச்சியாக் ம் திராட்ைசரசத்ைத ம்,

அவ க் கக்கைளைய உண்டாக் ம்

எண்ெணைய ம், மனித ைடய இ தயத்ைத
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ஆதரிக் ம் உணைவ ம்விைளவிக்கிறார். ௧௬

ெயேகாவா ைடய மரங்க ம், அவரால்

நடப்பட்ட பேனானின் ேக க்க ம்

ெசழ த் நிைறந்தி க் ம். ௧௭ அங்ேக

விகள் கட் ம்; ேதவதா மரங்கள்

ெகாக் களின் யி ப் . ௧௮ உயர்ந்த

மைலகள் வைரயா க க் ம், கன்மைலகள்

ழ யல்க க் ம் அைடக்கலம். ௧௯

சந்திரைனக் காலக் ற ப் க க்காகப்

பைடத்தார்; ரியன் தன் ைடய மைற ம்

ேநரத்ைத அற ம். ௨0 ர் இ ைளக்

கட்டைளயி கி ர், இர ேநரமா ம்;

அதிேல எல்லா காட் உயிர்க ம்

நடமா ம். ௨௧ இளசிங்கங்கள் இைரக்காக

ெகர்ச்சித் , ேதவனால் தங்க க்

உண கிைடக் ம்ப த்ேத ம். ௨௨

ரியன் உதிக் ம்ேபா அைவகள்

ஒ ங்கி, தங்க ைடய மைறவிடங்களில்

ப த் க்ெகாள் ம். ௨௩அப்ெபா மனிதன்

மாைலவைர தன் ைடய ேவைலக் ம்,

தன் ைடய உைழப் க் ம் றப்ப கிறான்.

௨௪ெயேகாவாேவ, உம ெசயல்கள் எவ்வள

திரளாகஇ க்கிற !அைவகைளெயல்லாம்

ஞானமாகப் பைடத் ர்; ம உம் ைடய

ெபா ட்களினால் நிைறந்தி க்கிற .

௨௫ ெபரி ம் அகல மான இந்த கட ம்

அப்ப ேய நிைறந்தி க்கிற ; அதிேலவா ம்

சிறயைவக ம் ெபரியைவக மான

கணக்கில்லாதஉயிர்கள்உண் . ௨௬அதிேல



சங் தம் 2383

கப்பல்கள் ஓ ம்; அதிேலவிைளயா ம்ப ர்

உண்டாக்கின திம ங்கிலங்க ம் உண் . ௨௭

ஏற்றேவைளயில் உணைவத் த ர் என்

அைவகெளல்லாம் உம்ைம ேநாக்கிக்

காத்தி க் ம். ௨௮ ர்ெகா க்க, அைவகள்

வாங்கிக்ெகாள் ம்; ர் உம் ைடயைகையத்

திறக்க,அைவகள் நன்ைமயால் தி ப்தியா ம்.

௨௯ ர் உம கத்ைதமைறக்க, திைகக் ம்;

ர் அைவகளின் வாசத்ைதவாங்கிக்ெகாள்ள,

அைவகள் இறந் , தங்க ைடய

மண் க் த் தி ம் ம். ௩0 ர் உம் ைடய

ஆவிைய அ ப் ம்ேபா , அைவகள்

உ வாக்கப்ப ம்; ர் ம அைனத்ைத ம்

திதாக் கி ர். ௩௧ெயேகாவா ைடய மகிைம

என்ெறன்ைறக் ம் விளங் ம்; ெயேகாவா

தம் ைடய ெசயல்களிேல மகி வார். ௩௨அவர்

மைய ேநாக்கிப்பார்க்க, அ அதி ம்;

அவர் மைலகைளத் ெதாட, அைவகள்

ைக ம். ௩௩ நான் உயிேரா க் ம்வைர

என் ைடய ெயேகாவாைவப் பா ேவன்; நான்

உயிேரா க் ம்வைர ம் என் ேதவைனப்

கழ்ந் பா ேவன். ௩௪ நான் அவைரத்

தியானிக் ம் தியானம் இனிதாக இ க் ம்;

நான் ெயேகாவா க் ள் மகி ேவன்.

௩௫ பாவிகள் மயி ந் மைறந் ,

ன்மார்க்கர்கள் இனி இல்லாமற்ேபாவார்கள்.

என் ஆத் மாேவ, ெயேகாவாைவப் ேபாற் ,

அல்ேல யா.
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௧0௫

ெயேகாவாைவ தித் ,அவ ைடய

ெபயைர பிரபலமாக் ங்கள், அவ ைடய

ெசய்ைககைள ேதசங்க க் ள்ேள

பிரசித்தப்ப த் ங்கள். ௨ அவைரப் பா ,

அவைரப் க ங்கள்; அவ ைடய

அதிசயங்கைளெயல்லாம் தியானித் ப்

ேப ங்கள். ௩ அவ ைடய பரி த்த

ெபயைரக் ற த் ேமன்ைமபாராட் ங்கள்;

ெயேகாவாைவ ேத கிறவர்களின் இ தயம்

மகிழ்வதாக. ௪ ெயேகாவாைவ ம் அவர்

வல்லைமைய ம் நா ங்கள்; அவர்

ச கத்ைதத் ெதாடர்ந் ேத ங்கள்.

௫ அவ ைடய ஊழயனாகிய

ஆபிரகாம ன் சந்ததிேய! அவரால்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்களாகிய

யாக்ேகாபின் மக்கேள! ௬ அவர் ெசய்த

அதிசயங்கைள ம், அவ ைடய

அற் தங்கைள ம், அவர் வாயி ந்

றப்ப ம் நியாயத் ர்ப் கைள ம்

நிைன ங்கள். ௭ அவேர நம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா, அவ ைடய

நியாயத் ர்ப் கள் மெயங் ம் விளங் ம்.

௮ ஆயிரம் தைல ைறக்ெகன் அவர்

கட்டைளயிட்ட வார்த்ைத ம்,ஆபிரகாேமா

அவர் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ம், ௯

அவர் ஈசாக் க் இட்ட ஆைணைய ம்

என்ெறன்ைறக் ம் நிைனத்தி க்கிறார். ௧0

அைத யாக்ேகா க் ப் பிரமாணமாக ம்,

இஸ்ரேவ க் நிரந்தர உடன்ப க்ைகயாக ம்
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உ திப்ப த்தி: ௧௧ உங்க ைடய

தந்தரபாகமான கானான் ேதசத்ைத உனக் த்

த ேவன் என்றார். ௧௨ அக்காலத்தில்

அவர்கள் ெகாஞ்சத் ெதாைகக் ட்பட்ட

சில மக்க மாக இ ந்தார்கள். ௧௩

அவர்கள் ஒ ேதசத்ைதவிட் ம

ேதசத்திற் ம், ஒ ராஜ்ஜயத்ைதவிட்

ம ேதசத்திற் ம் ேபானார்கள். ௧௪

அவர்கைள ஒ க் ம்ப ஒ வ க் ம்

இடங்ெகா க்காமல், அவர்க க்காக

ராஜாக்கைளக் க ந் ெகாண் : ௧௫ நான்

அபிேஷகம்ெசய்தவர்கைள ங்கள்

ெதாடாம ம், என் ைடய ர்க்கதரிசிக க் த்

ங் ெசய்யாம ம் இ ங்கள் என்றார். ௧௬

அவர் ேதசத்திேல பஞ்சத்ைத வரவைழத் ,

உண என் ம் ஆதர ேகாைல ற்ற ம்

ற த்தார். ௧௭ அவர்க க் ன்னாேல

ஒ மனிதைன அ ப்பினார்; ேயாேசப்

சிைறயாக விற்கப்பட்டான். ௧௮

அவ ைடய கால்கைள விலங் ேபாட்

ஒ க்கினார்கள்; அவ ைடயஉயிர் இ ம்பில்

அைடபட் ந்த . ௧௯ெயேகாவா ெசான்ன

வார்த்ைத நிைறேவ ம்வைர அவ ைடய

வசனம் அவைனப் டம ட்ட . ௨0 ராஜா

ஆள் அ ப்பி, அவைனக் கட்டவிழ்க்கச்

ெசான்னான்; மக்களின் அதிபதி அவைன

வி தைல ெசய்தான். ௨௧ தன் ைடய

பிர க்கைள அவ ைடய மனதின்ப

கட்ட ம், தன் ைடய ப்பர்கைள
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ஞானிகளாக்க ம், ௨௨அவைனத் தன் ைடய

ட் க் அதிகாரி ம், தன் ைடய

ெசல்வங்க க்ெகல்லாம் ஆ னராக ம்

ஏற்ப த்தினார். ௨௩அப்ெபா இஸ்ரேவல்

எகிப்திற் வந்தான்; யாக்ேகா காம ன்

ேதசத்திேலஅந்நியனாக இ ந்தான். ௨௪அவர்

தம் ைடய மக்கைளமக ம் ப கச்ெசய் ,

அவர்க ைடயஎதிரிகைளவிடஅவர்கைளப்

பலவான்களாக்கினார். ௨௫ தம் ைடய

மக்கைளப் பைகக்க ம், தம் ைடய

ஊழயக்காரர்கைளவஞ்சைனயாகநடத்த ம்,

அவர்க ைடயஇ தயத்ைத மாற்றனார். ௨௬

தம் ைடயஊழயனாகிய ேமாேசைய ம் தாம்

ெதரிந் ெகாண்டஆேராைன ம்அ ப்பினார்.

௨௭ இவர்கள் அவர்க க் ள் அவ ைடய

அைடயாளங்கைள ம், காம ன் ேதசத்திேல

அற் தங்கைள ம் ெசய்தார்கள். ௨௮ அவர்

இ ைளஅ ப்பி, காரி ைளஉண்டாக்கினார்;

அவ ைடயவார்த்ைதகைளஎதிர்ப்பவர்கள்

இல்ைல. ௨௯அவர்க ைடயதண் ர்கைள

இரத்தமாகமாற்ற ,அவர்க ைடய ன்கைள

சாக த்தார். ௩0 அவர்க ைடய ேதசம்

தவைளகைளஅதிகமாகப்பிறக்கைவத்த ;

அவர்க ைடய ராஜாக்களின்

அைற களி ம் அைவகள் வந்த . ௩௧

அவர் கட்டைளயிட, அவர்க ைடய

எல்ைலகளிெலங் ம் வண் க ம் ேபன்க ம்

வந்த . ௩௨ அவர்க ைடய மைழகைளக்

கல்மைழயாக்கி, அவர்க ைடய ேதசத்திேல
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ஜூவா க்கிற ெந ப்ைப வரச்ெசய்தார். ௩௩

அவர்க ைடய திராட்ைசச்ெச கைள ம்

அத்திமரங்கைள ம்அழ த் ,அவர்க ைடய

எல்ைலகளி ள்ளமரங்கைள ம் ற த்தார்.

௩௪ அவர் கட்டைளயிட, எண்ணி யாத

ெவட் க்கிளிக ம் பச்ைசப் க்க ம் வந் ,

௩௫ அவர்க ைடய ேதசத்தி ள்ள எல்லா

தாவரங்கைள ம் அரித் , அவர்க ைடய

நிலத்தின் கனிையத் தின் ேபாட்ட . ௩௬

அவர்க ைடய ேதசத்திேல தற்பிறப் கள்

அைனத்ைத ம், அவர்க ைடய ெபலனில்

தற்ெபலனானஎல்ேலாைர ம்அழ த்தார். ௩௭

அப்ெபா அவர்கைள ெவள்ளிேயா ம்

ெபான்ேனா ம் றப்படச்ெசய்தார்; அவர்கள்

ேகாத்திரங்களில் பல னப்பட்டவன்ஒ வ ம்

இ ந்ததில்ைல. ௩௮ எகிப்தியர்கள்

அவர்க க் ப் பயந்ததினால், அவர்கள்

றப்பட்டேபா மகிழ்ந்தார்கள். ௩௯

அவர் ேமகத்ைத மைற க்காக விரித் ,

இரைவ ெவளிச்சமாக் கிறதற்காக

ெந ப்ைப ம் தந்தார். ௪0 இஸ்ரேவலர்கள்

உண ேகட்டார்கள், அவர் காைடகைள

வரச்ெசய்தார்; வான அப்பத்தினா ம்

அவர்கைளத் தி ப்தியாக்கினார். ௪௧

கன்மைலையத் திறந்தார், தண் ர்கள்

றப்பட் , வனாந்திரத்தில் ஆறாக

ஓ ன . ௪௨ அவர் தம் ைடய பரி த்த

வாக் த்தத்தத்ைத ம், தம் ைடய

ஊழயனாகியஆபிரகாைம ம் நிைனத் , ௪௩
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தம் ைடய மக்கைள மகிழ்ச்சிேயா ம், தாம்

ெதரிந் ெகாண்டவர்கைளக் ெகம் ர

சத்தத்ேதா ம் றப்படச்ெசய் , ௪௪ தம

கட்டைளகைளக் காத் நடக் ம்ப க் ம்,

தம நியாயப்பிரமாணங்கைளக்

ைகக்ெகாள் ம்ப க் ம், ௪௫அவர்க க்

அந்நியர்க ைடய ேதசங்கைளக் ெகா த்தார்;

அந்நிய மக்க ைடயஉைழப்பின் பலைனச்

தந்தரித் க்ெகாண்டார்கள். அல்ேல யா.

௧0௬

அல்ேல யா, ெயேகாவாைவ

தி ங்கள்; அவர் நல்லவர், அவர் கி ைப

என் ள்ள . ௨ ெயேகாவா ைடய

வல்லைமயான ெசயல்கைளச் ெசால் ,

அவ ைடய திையெயல்லாம்

ெசால்லக் யவன் யார்? ௩ நியாயத்ைதக்

ைகக்ெகாள் கிறவர்க ம்,எக்காலத்தி ம்

திையச் ெசய்கிறவர்க ம் பாக்கியவான்கள்.

௪ெயேகாவாேவ, ர் ெதரிந் ெகாண்டவர்களின்

நன்ைமைய நான் கண் , உம் ைடய

மக்களின் மகிழ்ச்சியால் மகிழ்ந் , உம் ைடய

தந்தரத்ேதா ேமன்ைமபாராட் ம்ப க் , ௫

உம் ைடய மக்க க் ர் பாராட் ம்

கி ைபயின்ப என்ைன நிைனத் ,

உம் ைடய இரட்சிப்பினால் என்ைனச்

சந்தித்த ம். ௬ எங்க ைடய

ன்ேனார்கேளா நாங்க ம் பாவஞ்ெசய் ,

அக்கிரமம் நடப்பித் , ைமகைளச்

ெசய்ேதாம். ௭ எங்க ைடய ன்ேனார்கள்

எகிப்திேல உம் ைடய அதிசயங்கைள
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உணராம ம், உம் ைடய கி ைபகளின்

ெப க்கத்ைத நிைனக்காம ம் ேபாய், சிவந்த

கட ன் ஓரத்திேல கலகம்ெசய்தார்கள். ௮

ஆனா ம் அவர் தம வல்லைமைய

ெவளிப்ப த் ம்ப , தம் ைடய

ெபயரினிம த்தம்அவர்கைளக் காப்பாற்றனார்.

௯ அவர் சிவந்த கடைல அதட் னார்,

அ வற்ற ப்ேபான ; காய்ந்த தைரயில்

நடக்கிற ேபால அவர்கைள ஆழங்களில்

நடந் ேபாகச்ெசய்தார். ௧0பைகவரின்ைகக்

அவர்கைளவிலக்கிக் காப்பாற்ற , எதிரியின்

ைகக் அவர்கைள விலக்கி ட்டார். ௧௧

அவர்க ைடய எதிரிகைளத் தண் ர்கள்

க்ெகாண்ட ; அவர்களில் ஒ வ ம்

தியாக இ க்கவில்ைல. ௧௨ அப்ெபா

அவர்கள் அவ ைடய வார்த்ைதகைள

வி வாசித் , அவ ைடய திையப்

பா னார்கள். ௧௩ ஆனா ம் க்கிரமாக

அவ ைடய ெசயல்கைள மறந்தார்கள்;

அவ ைடய ஆேலாசைனக் அவர்கள்

காத்தி க்காமல், ௧௪ வனாந்திரத்திேல

ஆைச ள்ளவர்களாகி, பாைலவனத்திேல

ேதவைனப் ப ட்ைசபார்த்தார்கள். ௧௫

அப்ெபா அவர்கள் ேகட்டைத

அவர்க க் க் ெகா த்தார், அவர்கள்

ச ரத்திேலா வியாதிைய அ ப்பினார். ௧௬

காம ல் அவர்கள் ேமாேசயின்ேம ம்,

ெயேகாவா ைடய பரி த்தனாகிய

ஆேரானின்ேம ம்ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.
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௧௭ ம பிளந் தாத்தாைன வி ங்கி,

அபிராம ன் ட்டத்ைத ப்ேபாட்ட . ௧௮

அவர்கள் ட்டத்தில் ெந ப் பற்றெயரிந்த ;

ெந ப் ஜூவாைல ன்மார்க்கர்கைள

எரித் ப்ேபாட்ட . ௧௯அவர்கள் ஓேரபிேல ஒ

கன் க் ட் ைய ண்டாக்கி, வார்க்கப்பட்ட

சிைலையவழபட்டார்கள். ௨0 தங்க ைடய

மகிைமையப் ல்ைலத் தின்கிற மாட் ன்

சாயலாக மாற்றனார்கள். ௨௧ எகிப்திேல

ெபரிய ெசயல்கைள ம், காம ன் ேதசத்திேல

அதிசயங்கைள ம், சிவந்த கட ன கில்

பயங்கரமானைவகைள ம் ெசய்தவராகிய, ௨௨

தங்க ைடய இரட்சகரான ேதவைன

மறந்தார்கள். ௨௩ ஆைகயால், அவர்கைள

நாசம்ெசய்ேவன் என்றார்; அப்ெபா

அவரால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

ேமாேச, அவர்கைள அவர் அழ க்காதப ,

அவ ைடய க ங்ேகாபத்ைதஆற் வதற் ,

அவ க் ன்பாகத் திறப்பின் வாச ேல

நின்றான். ௨௪ அவ ைடய வார்த்ைதைய

வி வாசிக்காமல், வி ம்பத்தக்க ேதசத்ைத

அசட்ைடச்ெசய்தார்கள். ௨௫ெயேகாவா ைடய

சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா க்காமல்,

தங்க ைடய டாரங்களில்

த்தார்கள். ௨௬அப்ெபா அவர்கள்

வனாந்தரத்திேல இறக்க ம், அவர்கள்

சந்ததி ேதசங்க க் ள்ேள அழய ம்,

௨௭ அவர்கள் பற்பல ேதசங்களிேல

சிதற க்கப்பட ம், அவர்க க் விேராதமாகத்
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தம் ைடயைகையஎ த்தார். ௨௮அவர்கள்

பாகால்ேபேயாைரப் பற்ற க்ெகாண் ,

உயிரில்லாதைவக க் ெச த்தின ப கைள

சாப்பிட் , ௨௯தங்க ைடய ெசயல்களினால்

அவ க் க் ேகாபம் ட் னார்கள்;ஆைகயால்

வாைத அவர்க க் ள் ந்த . ௩0

அப்ெபா பிெனகாஸ் எ ந் நின்

நியாயஞ்ெசய்தான்; அதினால் வாைத

நி த்தப்பட்ட . ௩௧ அ தைல ைற

தைல ைறயாக என்ைறக் ம் அவ க்

தியாக எண்ணப்பட்ட . ௩௨ ேமரிபாவின்

தண் ர்களிடத்தி ம் அவ க் க்

க ங்ேகாபம் ட் னார்கள்; அவர்களினால்

ேமாேசக் ம் ெபால்லாப் வந்த . ௩௩அவர்கள்

அவன்ஆவிையத் க்கப்ப த்தினதினாேல,

தன் ைடய உத களினால் பதற ப்ேபசினான்.

௩௪ ெயேகாவா தங்க க் ச் ெசான்னப ,

அவர்கள்அந்த மக்கைளஅழ க்கவில்ைல. ௩௫

அந்நியஜாதிகேளா கலந் ,அவர்க ைடய

ெசயல்கைளக் கற் ; ௩௬ அவர்க ைடய

சிைலகைள வழபட்டார்கள்; அைவகள்

அவர்க க் க் கண்ணியான . ௩௭

அவர்கள் தங்க ைடய மகன்கைள ம்

தங்க ைடயமகள்கைள ம்பிசா க க் ப்

ப யிட்டார்கள். ௩௮ அவர்கள் கானான்

ேதசத் சிைலக க் ப யிட் , தங்க ைடய

மகன்கள் மகள்க ைடய ற்றம ல்லாத

இரத்தத்ைதச் சிந்தினார்கள்; ேதசம் இரத்தத்தால்

ட் ப்பட்ட . ௩௯ அவர்கள் தங்க ைடய
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ெசயல்களினால் அ த்தமாகி, தங்க ைடய

ெசயல்களினால் ேவசித்தனம் ெசய்தார்கள். ௪0

அதினால் ெயேகாவா ைடய ேகாபம் தம

மக்களின்ேமல் எ ம்பின ; அவர் தம

தந்தரத்ைதஅ வ த்தார். ௪௧அவர்கைளத்

ேதசங்க ைடயைகயில்ஒப் க்ெகா த்தார்;

அவர்க ைடய பைகவர்கள் அவர்கைள

ஆண்டார்கள். ௪௨அவர்க ைடய எதிரிகள்

அவர்கைளஒ க்கினார்கள்;அவர்க ைடய

ைகயின் ழ்த் தாழ்த்தப்பட்டார்கள். ௪௩

அேநக ைற அவர்கைள வி வித்தார்;

அவர்கேளா தங்க ைடய ேயாசைனயினால்

அவ க் விேராதமாகக் கலகம்ெசய் ,

தங்க ைடய அக்கிரமத்தினால்

சி ைமப்ப த்தப்பட்டார்கள். ௪௪ அவர்கள்

ப்பி தைல அவர் ேகட் ம்ேபாேதா,

அவர்க க் உண்டான இ க்கத்ைத

அவர் பார்த் , ௪௫ அவர்க க்காகத்

தம உடன்ப க்ைகைய நிைனத் , தம

ம ந்த கி ைபயின்ப மனேவதைன

அைடந் , ௪௬ அவர்கைளச் சிைறபி த்த

அைனவ ம் அவர்க க் இரங் ம்ப

ெசய்தார். ௪௭ எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ, நாங்கள் உம பரி த்தப்

ெபயைரப் ேபாற்ற , உம்ைமத் திக்கிறதில்

ேமன்ைமபாராட் ம்ப எங்கைளக்

காப்பாற்ற , எங்கைளத் ேதசங்களி ந்

ேசர்த்த ம். ௪௮இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா அநாதியாக என்ெறன்ைறக் ம்
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ஸ்ேதாத்திரிக்கப்படத்தக்கவர்.

மக்கெளல்ேலா ம் ஆெமன், என்பார்களாக,

அல்ேல யா.

௧0௭

ெயேகாவாைவ தி ங்கள்; அவர்

நல்லவர், அவர் கி ைப என் ள்ள . ௨

ெயேகாவாவால் எதிரியின் ைகக்

ங்கலாக்கி ட்கப்பட் , ௩ கிழக்கி ம்

ேமற்கி ம் வடக்கி ம் ெதற்கி ள்ள பல

ேதசங்களி ம ந் ேசர்க்கப்பட்டவர்கள்,

அப்ப ச் ெசால்வார்களாக. ௪அவர்கள் வா ம்

ஊைரக்காணாமல், வனாந்திரத்திேல

பாைலவனவழயாக, ௫ பசியாக ம்,

தாகமாக ம், ஆத் மா ேசார்ந் ேபானதாக ம்

அைலந் திரிந்தார்கள். ௬ தங்க ைடய

ஆபத்திேல ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பிட்டார்கள், அவர்கள் இக்கட் களி ந்

அவர்கைள ட்ெட த்தார். ௭ வா ம்

ஊ க் ப்ேபாய்ச்ேசர, அவர்கைளச்

ெசவ்ைவயான வழயிேல நடத்தினார். ௮

தாக ள்ள ஆத் மாைவக் ெயேகாவா

தி ப்தியாக்கி, பசி ள்ள ஆத் மாைவ

நன்ைமயினால் நிரப் கிறாெரன் , ௯

அவ ைடய கி ைபயினிம த்த ம்,

மனிதர்க க் அவர் ெசய்கிற

அதிசயங்களினிம த்த ம் அவைரத்

திப்பார்களாக. ௧0 ேதவ ைடய

வார்த்ைதக க் விேராதமாகக் கலகம்ெசய் ,

உன்னதமான ேதவ ைடயஆேலாசைனைய

அசட்ைடெசய்தவர்கள், ௧௧ காரி ளி ம்
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மரண இ ளி ம் ைவக்கப்பட் ந் ,

ஒ க்கத்தி ம் இ ம்பி ம் கட்டப்பட்

கிடந்தார்கள். ௧௨அவர்க ைடய இ தயத்ைத

அவர் வ த்தத்தால் தாழ்த்தினார்;

உதவிெசய்ய ஒ வ ம் இல்லாமல் வி ந்

ேபானார்கள். ௧௩ தங்க ைடய ஆபத்திேல

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட்டார்கள்;

அவர்கள் இக்கட் களி ந் அவர்கைள

ங்கலாக்கிக் காப்பாற்றனார். ௧௪

காரி ளி ம் மரண இ ளி ம ந்

அவர்கைள ெவளிப்படச்ெசய் ,

அவர்க ைடய கட் கைள அ த்தார்.

௧௫ ெயேகாவா ெவண்கலக் கத கைள

உைடத் , இ ம் த் தாழ்ப்பாள்கைள

ற த்தாெரன் , ௧௬ அவ ைடய

கி ைபயினிம த்த ம், மனிதர்க க்

அவர் ெசய்கிற அதிசயங்களினிம த்த ம்

அவைரத் திப்பார்களாக. ௧௭ த்தி ன ம்

தங்க ைடய கலக வழகளா ம்

தங்க ைடய அக்கிரமங்களா ம்

ேநாய்ெகாண் ஒ ங்கிப்ேபாகிறார்கள். ௧௮

அவர்க ைடயஆத் மா எல்லாஉணைவ ம்

ெவ க்கிற , அவர்கள் மரணவாசல்கள்

வைரயி ம் ெந ங் கிறார்கள். ௧௯

தங்க ைடய ஆபத்திேல ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிக் ப்பி கிறார்கள்; அவர்கள்

இக்கட் க க் அவர்கைள ங்கலாக்கிக்

காப்பாற் கிறார். ௨0அவர் தம வசனத்ைத

அ ப்பி அவர்கைளக் ணமாக்கி,



சங் தம் 2395

அவர்கைளஅழ க் த் தப் விக்கிறார். ௨௧

அவர்கள் ெயேகாவாைவ அவ ைடய

கி ைபயினிம த்த ம், மனிதர்க க்

அவர் ெசய்கிற அதிசயங்களினிம த்த ம்

தித் , ௨௨ நன்றப கைளச் ெச த்தி,

அவ ைடய ெசயல்கைள ஆனந்த

சத்தத்ேதா விவரிப்பார்களாக. ௨௩

கப்பேலற , கடற்பயணம்ெசய் , திரளான

தண் ர்களிேல ெதாழ ல் ெசய்கிறார்கேள,

௨௪ அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

ெசயல்கைள ம், ஆழத்திேல அவ ைடய

அதிசயங்கைள ம் காண்கிறார்கள். ௨௫அவர்

கட்டைளயிட ெப ங்காற் எ ம்பி, அதின்

அைலகைளக் ெகாந்தளிக்கச்ெசய் ம். ௨௬

அவர்கள் வானத்தில் ஏற , ஆழங்களில்

இறங் கிறார்கள், அவர்க ைடய ஆத் மா

ன்பத்தினால் கைரந் ேபாகிற . ௨௭

த் ெவற த்தவைனப்ேபால் அைலந்

த மா கிறார்கள்; அவர்க ைடய

ஞானெமல்லாம் கிப்ேபாகிற . ௨௮

அப்ெபா தங்க ைடய ஆபத்திேல

அவர்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பி கிறார்கள், அவர்க ைடய

இக்கட் க க் அவர்கைள ங்கலாக்கி

வி விக்கிறார். ௨௯ ெகாந்தளிப்ைப

அமர்த் கிறார், அதின் அைலகள்

அடங் கின்ற . ௩0அைமதி உண்டானதிற்காக

அவர்கள் சந்ேதாஷப்ப கிறார்கள்;

தாங்கள் வி ம்பிய ைற கத்தில்
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அவர்கைளக்ெகாண் வந் ேசர்க்கிறார். ௩௧

அவர்கள் ெயேகாவாைவ அவ ைடய

கி ைபயினிம த்த ம், மனிதர்க க்

அவர் ெசய்கிற அதிசயங்களினிம த்த ம்

தித் , ௩௨ மக்களின் சைபயிேல அவைர

உயர்த்தி, ப்பர்களின் சங்கத்திேலஅவைரப்

ேபாற் வார்களாக. ௩௩ அவர் ஆ கைள

வனாந்திரமாக ம், ற் கைள

வறண்ட இடமாக ம், ௩௪ க ைடய

ெபால்லாப் க்காக ெசழ ப்பான ேதசத்ைதத்

தரி நிலமாக ம் மாற் கிறார். ௩௫ அவர்

வனாந்திரெவளிையத் தண் ர் ளமாக ம்,

வறண்ட நிலத்ைத ற் களாக ம் மாற்ற ,

௩௬பசித்தவர்கைளஅங்ேக ேயற் கிறார்;

அங்ேக அவர்கள் யி க் ம் நகரத்ைதக்

கட் , ௩௭வயல்கைளஉண்டாக்கி விைதத் ,

திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட் கிறார்கள்,

அைவகள் வரத் ள்ள பலைனத் த ம். ௩௮

அவர்கைள ஆ ர்வதிக்கிறார், ம தி ம்

ெப கிறார்கள்; அவர்க ைடய

ம கங்கள் ைறயாம க்கச்ெசய்கிறார்.

௩௯ பின் அவர்கள் இ க்கத்தினா ம்,

ஆபத்தினா ம், யரத்தினா ம்

ைற பட் த் தாழ்வைடகிறார்கள். ௪0

அவர் எதிரிகளின் தைலவர்கள்ேமல்

இகழ்ச்சிவரச்ெசய் , வழயில்லாத வனாந்திர

ெவளியிேல அவர்கைளத் திரியச்ெசய் ,

௪௧ எளியவைனேயா சி ைமயி ந்

எ த் , உயர்ந்த அைடக்கலத்திேல
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ைவத் , அவ ைடய வம்சங்கைள

மந்ைதையப்ேபாலாக் கிறார். ௪௨

உத்தமர்கள் அைதக்கண் மகி வார்கள்;

நியாயக்ேகெடல்லாம் தன் ைடய வாைய

ம். ௪௩எவன்ஞான ள்ளவேனாஅவன்

இைவகைளக் கவனிக்கட் ம்; ஞானவான்கள்

ெயேகாவா ைடய கி ைபகைள

உணர்ந் ெகாள்வார்கள்.

௧0௮

தா பா ய பாடல். ேதவேன,

என் ைடயஇ தயம்ஆயத்தமாகஇ க்கிற ;

நான் இன்னிைசயால் கழ்ந் பா ேவன்;

என் ைடய மகிைம ம் பா ம். ௨ ைணேய,

ரமண்டலேம, விழ ங்கள், நான்

அதிகாைலயில் விழ ப்ேபன். ௩ெயேகாவாேவ,

மக்க க் ள்ேள உம்ைமத் திப்ேபன்;

ேதசங்க க் ள்ேள உம்ைமப் கழ்ந்

பா ேவன். ௪உம கி ைபவானங்க க்

ேமலாக ம், உம சத்தியம் ேமகமண்டலங்கள்

வைரயி ம் எட் கிற . ௫ ேதவேன,

வானங்க க் ேமலாக உயர்ந்தி ம்;

உம மகிைம மயைனத்தின்ேம ம்

உயர்ந்தி ப்பதாக. ௬ உம பிரியர்கள்

வி விக்கப்ப வதற்காக, உம

வல கரத்தினால் இரட்சித் , எங்க ைடய

ெஜபத்ைதக் ேகட்ட ம். ௭ ேதவன் தம

பரி த்தத்ைதக்ெகாண் ெசான்னார்,

ஆைகயால் சந்ேதாஷப்ப ேவன்; ேகைமப்

பங்கிட் , க்ேகாத்தின் பள்ளத்தாக்ைக

அளந் ெகாள் ேவன். ௮ ேலயாத்
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என் ைடய , மனாேச ம் என் ைடய ;

எப்பிரா ம் என் ைடய தைலயின் ெபலன்,

தா என் ைடய ெசங்ேகால். ௯ ேமாவாப்

என் ைடய பாதம் க ம் பாத்திரம்;

ஏேதாம ன்ேமல் என் ைடய காலணிைய

எற ேவன்; ெப ஸ்தியாவின்ேமல்

ஆர்ப்பரிப்ேபன். ௧0வ வான நகரத்திற் ள்

என்ைன நடத்திக்ெகாண் ேபாகிறவன் யார்?

ஏேதாம்வைர எனக் வழகாட் கிறவன்

யார்? ௧௧ எங்க ைடய ேசைனகேளா

றப்படாம ந்த ேதவேன ரல்லேவா?

எங்கைளத் தள்ளிவிட் ந்த ேதவேன

ரல்லேவா? ௧௨ இக்கட் ல் எங்க க்

உதவிெசய் ம்; மனித ைடய உதவி ண். ௧௩

ேதவனாேல ெவற்ற ெப ேவாம்; அவேர

எங்க ைடயஎதிரிகைளமதித் ப்ேபா வார்.

௧0௯

இராகத்தைலவ க்

ஒப் விக்கப்பட்ட தா தின் பாடல்.

நான் திக் ம் ேதவேன, ம னமாக

இ க்கேவண்டாம். ௨ ன்மார்க்க ைடய

வா ம், வஞ்சகவா ம், எனக்

விேராதமாகத் திறந்தி க்கிற ; ெபாய்

நாவினால் என்ேனா ேப கிறார்கள்.

௩ பைக ண்டாக் ம் வார்த்ைதகளால்

என்ைனச் ழ்ந் ெகாண் , காரணமல்லாமல்

என்ேனா ேபார்ெசய்கிறார்கள். ௪

என் ைடய அன் க் பதிலாக என்ைன

விேராதிக்கிறார்கள், நாேனா ெஜபம் ெசய்

ெகாண் க்கிேறன். ௫ நன்ைமக் ப்
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பதிலாக எனக் த் ைமெசய்கிறார்கள்,

என் ைடயஅன் க் ப் பதிலாக என்ைனப்

பைகக்கிறார்கள். ௬ அவ க் ேமலாகத்

யவைன ஏற்ப த்தி ைவ ம், சாத்தான்

அவ ைடய வல பக்கத்தில் நிற்கட் ம். ௭

அவ ைடய நியாயம் விசாரிக்கப்ப ம்ேபா

ற்றவாளியாகட் ம்; அவ ைடய ெஜபம்

பாவமாகட் ம். ௮ அவ ைடய நாட்கள்

ெகாஞ்சமாகட் ம்; அவ ைடய ேவைலைய

ேவெறா வன் ெபறட் ம். ௯ அவ ைடய

பிள்ைளகள் திக்கற்றவர்க ம், அவ ைடய

மைனவி விதைவ மாகட் ம். ௧0

அவ ைடய பிள்ைளகள் அைலந்

திரிந் பிச்ைசெய த் , தங்க ைடய

பாழான களி ந் பிச்ைச

எ க்கட் ம். ௧௧ கடன் ெகா த்தவன்

அவ க் உள்ளெதல்லாவற்ைற ம்

அபகரித் க்ெகாள்ளட் ம்; அவ ைடய

உைழப்பின் பலைன அந்நியர்கள்

பற த் க்ெகாள்ளட் ம். ௧௨ அவ க்

ஒ வ ம் இரக்கங்காட்டாம ம், அவ ைடய

திக்கற்ற பிள்ைளக க் த் தய ெசய்யாமல்

ேபாகட் ம். ௧௩ அவ ைடய சந்ததியார்

அழ க்கப்படட் ம்; இரண்டாம் தைல ைறயில்

அவர்க ைடய ெபயர் இல்லாமல் ேபாகட் ம்.

௧௪ அவ ைடய ன்ேனார்களின்

அக்கிரமம் ெயேகாவா க் ன்பாக

நிைனக்கப்படட் ம், அவ ைடய தாயின்

பாவம் ங்காம க்கட் ம். ௧௫அைவகள்
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எப்ெபா ம் ெயேகாவா க் ன்பாக

இ க்கட் ம்;அவர்க ைடயெபயர் மயில்

இல்லாமல் அழ க்கப்படட் ம். ௧௬ அவன்

தய ெசய்ய நிைனக்காமல், ஏைழ ம்,

ேதைவ ள்ளவ மாகிய மனிதைனத்

ன்பப்ப த்தி, மன ற ள்ளவைனக்

ெகாைலெசய் ம்ப ேத னாேன. ௧௭ சாபத்ைத

வி ம்பினான், அ அவ க் வ ம்; அவன்

ஆ ர்வாதத்ைத வி ம்பாமற்ேபானான், அ

அவ க் த் ரமாக விலகிப்ேபா ம். ௧௮

சாபத்ைத அவன் தனக் ஆைடயாக

உ த்திக்ெகாண்டான்; அ அவ ைடய

உள்ளத்தில் தண் ைரப்ேபால ம்,

அவ ைடய எ ம் களில்

எண்ெணையப்ேபால ம் பா ம். ௧௯ அ

அவன் ேபார்த் க்ெகாள் கிறஆைடயாக ம்,

எப்ெபா ம் கட் க்ெகாள் கிற

வார்க்கச்ைசயாக ம் இ க்கட் ம். ௨0

இ தான்என்ைனவிேராதிக்கிறவர்க க் ம்,

என் ைடய ஆத் மா க் விேராதமாகத்

ங் ேப கிறவர்க க் ம் ெயேகாவாவால்

வ ம் பிரதிபலன். ௨௧ ஆண்டவராகிய

ெயேகாவாேவ, ர் உம ெபயரினிம த்தம்

என்ைன ஆதரித் , உம கி ைப

நலமானதினால், என்ைன வி வித்த ம்.

௨௨ நான் ஏைழ ம் ேதைவ ள்ளவ மாக

இ க்கிேறன், என் ைடயஇ தயம் எனக் ள்

ண்பட் க்கிற . ௨௩ சா ம் நிழைலப்ேபால்

அகன் ேபாேனன்;ெவட் க்கிளிையப்ேபால்
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பறக்க க்கப்ப கிேறன். ௨௪உபவாசத்தினால்

என் ைடய ழங்கால்கள்

பல னமைடகிற ; என் ைடய ச ர ம்

பலமற் உலர்ந் ேபாகிற . ௨௫ நான்

அவர்க க் நிந்ைதயாேனன்; அவர்கள்

என்ைனப் பார்த் , தங்க ைடய தைலைய

அைசக்கிறார்கள். ௨௬ என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாேவ எனக் உதவிெசய் ம்; உம

கி ைபயின்ப என்ைனக் காப்பாற் ம். ௨௭

இ உம கரம் என் ம், ெயேகாவாேவ,

ேதவேன ர் இைதச் ெசய் ர் என் ம்,

அவர்கள் அறவார்களாக. ௨௮ அவர்கள்

சபித்தா ம், ர் ஆ ர்வதி ம்; அவர்கள்

எ ம்பினா ம் ெவட்கப்பட் ப்ேபாகட் ம்;

உம அ யாேனா மகிழ்சியாக

இ ப்ேபன். ௨௯ என் ைடய விேராதிகள்

அவமானத்தால் டப்பட் , தங்க ைடய

ெவட்கத்ைதச் சால்ைவையப்ேபால்

அணிந் க்ெகாள்வார்களாக. ௩0

ெயேகாவாைவநான் என் ைடயவாயினால்

மக ம் தித் ,அேநகர் ந விேலஅவைரப்

க ேவன். ௩௧ தண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்க்கிறவர்களிடம் ஒ க்கப்பட்டவ ைடய

ஆத் மாைவ காப்பாற் ம்ப அவர்

அவ ைடயவல பக்கத்தில் நிற்பார்.

௧௧0

தா தின் பாடல். ெயேகாவா என்

ஆண்டவைர ேநாக்கி: நான் உம் ைடய

எதிரிகைள உம் ைடய பாதத்தின் ழ்

ேபா ம்வைரக் ம், ர் என் ைடய
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வல பக்கத்தில் உட்கா ம் என்றார். ௨

ெயேகாவா ேயானி ந் உம

வல்லைமயின் ெசங்ேகாைல அ ப் வார்;

ர் உம் ைடய எதிரிகளின் ந ேவ

ஆ ைகெசய் ம். ௩ உம மகத் வத்தின்

நாளிேல உம் ைடய மக்கள் மனப் ர்வ ம்

பரி த்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாக

இ ப்பார்கள்; அதிகாைலயின் கர்ப்பத்தில்

பிறக் ம் பனிக் ச் சமமாக உம் ைடய மக்கள்

உமக் ப் பிறப்பார்கள். ௪ ர் ெமல்கிேசேதக்கின்

ைறைமயின்ப என்ெறன்ைறக் ம்

ஆசாரியராக இ க்கி ர் என் ெயேகாவா

ஆைணயிட்டார்; மனம் மாறாம ம ப்பார்.

௫ உம் ைடய வல பக்கத்தி க்கிற

ஆண்டவர், தம ேகாபத்தின் நாளிேல

ராஜாக்கைள ெவட் வார். ௬ அவர்

ேதசங்க க் ள் நியாயந் ர்ப்பார்; எல்லா

இடங்கைள ம் பிேரதங்களால் நிரப் வார்;

அேநக ேதசங்களின்ேமல் தைலவர்களாக

இ க்கிறவர்கைள ெநா க்கிப்ேபா வார். ௭

வழயிேலஅவர் நதியில் ப்பார்; ஆைகயால்

அவர் தம தைலையஎ ப்பார்.

௧௧௧

அல்ேல யா,ெசம்ைமயானவர்க ைடய

ட்டத்தி ம் சைபயி ம் ெயேகாவாைவ

இ தயத்ேதா ம் திப்ேபன். ௨

ெயேகாவாவின் ெசய்ைககள் ெபரியைவக ம்,

அைவகளில் பிரியப்ப கிற எல்ேலாரா ம்

ஆராயப்ப கிறைவக மாக இ க்கிற .

௩ அவ ைடய ெசயல் மகிைம ம்
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மகத் வ ள்ள , அவ ைடய தி

என்ெறன்ைறக் ம் நிற் ம். ௪ அவர்

தம் ைடய அதிசயமான ெசயல்கைள

நிைன ம்ப ெசய்தார், ெயேகாவா

இரக்க ம் மன க்க ள்ளவர். ௫தமக் ப்

பயந்தவர்க க் உண ெகா த்தார்;

தம உடன்ப க்ைகையஎன்ெறன்ைறக் ம்

நிைனப்பார். ௬ ேதசங்களின் தந்தரத்ைதத்

தம மக்க க் க் ெகா த்ததினால், தம

ெசயல்களின் ெபலத்ைத அவர்க க் த்

ெதரியப்ப த்தினார். ௭அவ ைடய கரத்தின்

ெசயல்கள் சத்திய ம் நியாய மானைவகள்;

அவ ைடய கட்டைளகெளல்லாம்

உண்ைமயானைவகள். ௮ அைவகள்

என்ெறன்ைறக் ள்ள எல்லாகாலங்க க் ம்

உ தியானைவகள்,அைவகள்உண்ைம ம்

ெசம்ைம மாகச் ெசய்யப்பட்டைவகள்.

௯ அவர் தம மக்க க் ட்ைப

அ ப்பி, தம உடன்ப க்ைகைய நிரந்தர

உடன்ப க்ைகயாகக் கட்டைளயிட்டார்;

அவ ைடய ெபயர் பரி த்த ம்

பயங்கர மான . ௧0 ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப தேல ஞானத்தின் ஆரம்பம்;

அவ ைடய கற்பைனகளின்ப ெசய்கிற

அைனவ க் ம் நற் த்தி ண் ;அவ ைடய

கழ்ச்சி என்ைறக் ம் நிற் ம்.

௧௧௨

அல்ேல யா, ெயேகாவா க் ப்

பயந் , அவ ைடய கட்டைளகளில்

மக ம் பிரியமாயி க்கிற மனிதன்
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பாக்கியவான். ௨அவன் சந்ததிகள் மயில்

பலத்தி க் ம், ெசம்ைமயானவர்களின்

வம்சம் ஆ ர்வதிக்கப்ப ம். ௩ ெசழ ப் ம்

ெசல்வ ம் அவ ைடய ட் க் ம்;

அவ ைடய தி என்ைறக் ம் நிற் ம். ௪

ெசம்ைமயானவர்க க் இ ளிேல ெவளிச்சம்

உதிக் ம்; அவன் இரக்க ம் மன க்க ம்

தி ள்ளவன். ௫இரங்கிக் கடன்ெகா த் ,

தன் ைடய காரியங்கைள நியாயமானப

நடத் கிற மனிதன் பாக்கியவான். ௬அவன்

என்ெறன்ைறக் ம்அைசக்கப்படாதி ப்பான்;

திமான் என்ெறன் ம் க ள்ளவன். ௭

ர்ச்ெசய்திையக் ேகட்கிறதினால்

பயப்படமாட்டான்; அவ ைடய இ தயம்

ெயேகாவாைவ நம்பித் திடனாயி க் ம். ௮

அவ ைடய இ தயம் உ தியாயி க் ம்;

அவன் தன் ைடய எதிரிகளில்

சரிக்கட் தைலக் கா ம்வைர

பயப்படாம ப்பான். ௯வாரியிைறத்தான்,

ஏைழக க் க் ெகா த்தான், அவ ைடய தி

என்ெறன்ைறக் ம் நிற் ம்; அவன் ெகாம்

மகிைமயாகஉயர்த்தப்ப ம். ௧0 ன்மார்க்கன்

அைதக் கண் மனச்ேசார்வாகி, தன் ைடய

பற்கைளக் க த் க் கைரந் ேபாவான்;

ன்மார்க்கர்க ைடயஆைசஅழ ம்.

௧௧௩

அல்ேல யா, ெயேகாவா ைடய

ஊழயக்காரர்கேள, தி ங்கள்;

ெயேகாவா ைடய ெபயைரத் தி ங்கள்.

௨ இ தல் என்ெறன்ைறக் ம்
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ெயேகாவா ைடய ெபயர்

ஸ்ேதாத்திரிக்கப்ப வதாக. ௩ ரியன்உதிக் ம்

திைசெதாடங்கி அ மைற ம் திைசவைர

ெயேகாவா ைடயெபயர் திக்கப்படட் ம். ௪

ெயேகாவா எல்லா ேதசங்கள்ேம ம் உயர்ந்தவர்;

அவ ைடய மகிைம வானங்க க்

ேமலான . ௫ உன்னதங்களில் வாழ்கிற

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ச்

சமமானமானவர் யார்? ௬ அவர்

வானத்தி ந் மயி ள்ளைவகைளப்

பார்க் ம்ப தம்ைமத் தாழ்த் கிறார். ௭

அவர் சிறயவைனப் தியி ந்

க்கிவி கிறார்; ஏழ்ைமயானவைனக்

ப்ைபயி ந் உயர்த் கிறார். ௮

அவைனப் பிர க்கேளா ம், தம மக்களின்

அதிபதிகேளா ம் உட்காரச்ெசய்கிறார்.

௯ மல ையச் சந்ேதாஷமான

பிள்ைளத்தாய்ச்சியாக்கி, ட் ேல

யி க்கச்ெசய்கிறார். அல்ேல யா.

௧௧௪

இஸ்ரேவல் எகிப்தி ம்,

யாக்ேகாபின் ட்டார் அந்நிய

மக்களிடம ந் றப்பட்டேபா , ௨ தா

அவ க் ப் பரி த்த இட ம், இஸ்ரேவல்

அவ க் இராஜ்ஜய மான . ௩ கடல்

கண் விலகி ஓ ன ; ேயார்தான்

பின்னிட் த் தி ம்பின . ௪ மைலகள்

ஆட் க்கடாக்கைளப்ேபால ம், ன் கள்

ஆட் க் ட் கைளப்ேபால ம் ள்ளின .

௫ கடேல, விலகிேயா கிறதற் ம்;
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ேயார்தாேன, பின்னாக

தி ம் கிறதற் ம்; ௬ மைலகேள, ங்கள்

ஆட் க்கடாக்கைளப்ேபால ம்; ன் கேள,

ங்கள் ஆட் க் ட் கைளப்ேபால ம்

ள் கிறதற் ம், உங்க க் என்னவந்த ?

௭ ம ேய, ஆண்டவ க் ன்பாக ம்,

யாக்ேகா ைடய ேதவ க் ன்பாக ம்

அதி . ௮ அவர் கன்மைலையத் தண் ர்

ளமாக ம், கற்பாைறைய ற் களாக ம்

மாற் கிறார்.

௧௧௫

தா தின் பாடல். எங்க க்

அல்ல, ெயேகாவாேவ, எங்க க் அல்ல,

உம கி ைபயினிம த்த ம் உம

சத்தியத்தினிம த்த ம், உம் ைடய ெபய க்ேக

மகிைம வரச்ெசய் ம். ௨ அவர்க ைடய

ேதவன் இப்ெபா எங்ேக என் ேதசங்கள்

ஏன் ெசால்லேவண் ம்? ௩ நம் ைடய

ேதவன் பரேலாகத்தில் இ க்கிறார்;

தமக் ச் சித்தமான அைனத்ைத ம்

ெசய்கிறார். ௪ அவர்க ைடய சிைலகள்

ெவள்ளி ம் ெபான் ம், மனிதர்க ைடய

ைகேவைல மாக இ க்கிற . ௫

அைவக க் வாயி ந் ம் ேபசா ;

அைவக க் க் கண்களி ந் ம் காணா . ௬

அைவக க் க் கா களி ந் ம் ேகட்கா ;

அைவக க் க்கி ந் ம் கரா . ௭

அைவக க் க் ைககளி ந் ம் ெதாடா ;

அைவக க் க் கால்களி ந் ம் நடக்கா ;

தங்க ைடய ெதாண்ைடயால் சத்தமட ம்



சங் தம் 2407

மாட்டா . ௮அைவகைளச் ெசய்கிறவர்க ம்,

அைவகைள நம் கிறவர்கள் அைனவ ம்,

அைவகைளப்ேபாலேவ இ க்கிறார்கள். ௯

இஸ்ரேவேல, ெயேகாவாைவ நம் ;

அவேர அவர்க க் த் ைண ம்

அவர்க க் க் ேகடக மாக இ க்கிறார். ௧0

ஆேரான் ம்பத்தாேர, ெயேகாவாைவ

நம் ங்கள்; அவேர அவர்க க் த்

ைண ம் அவர்க க் க் ேகடக மாக

இ க்கிறார். ௧௧ ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப கிறவர்கேள, ெயேகாவாைவ

நம் ங்கள்; அவேரஅவர்க க் த் ைண ம்

அவர்க க் க் ேகடக மாக இ க்கிறார். ௧௨

ெயேகாவா நம்ைம நிைனத்தி க்கிறார்,

அவர் ஆ ர்வதிப்பார்; இஸ்ரேவல்

ம்பத்தார்கைள ஆ ர்வதிப்பார், அவர்

ஆேரான் ம்பத்தார்கைளஆ ர்வதிப்பார்.

௧௩ ெயேகாவா க் ப் பயப்ப கிற

ெபரிேயார்கைள ம், சிற ேயார்கைள ம்

ஆ ர்வதிப்பார். ௧௪ெயேகாவா உங்கைள ம்

உங்க ைடய பிள்ைளகைள ம்

ெப கச்ெசய்வார். ௧௫ வானத்ைத ம்

மைய ம் பைடத்த ெயேகாவாவாேல

ங்கள் ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ௧௬

வானங்கள் ெயேகாவா ைடயைவகள்;

மையேயா மனிதர்க க் க் ெகா த்தார்.

௧௭ இறந்தவர்க ம் ம னத்தில்

இறங் கிற அைனவ ம் ெயேகாவாைவ

திக்கமாட்டார்கள். ௧௮ நாேமா, இ தல்
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என்ெறன்ைறக் ம் ெயேகாவா க்

நன்றெசால் ேவாம். அல்ேல யா.

௧௧௬

ெயேகாவா என் ைடய

சத்தத்ைத ம் என் ைடய

விண்ணப்பத்ைத ம் ேகட்டதினால்,அவரில்

அன் கிேறன். ௨ அவர் தம

ெசவிைய எனக் ச் சாய்த்தப யால்,

நான் உயிேரா க் ம்வைர அவைரத்

ெதா ெகாள் ேவன். ௩ மரணக்கட் கள்

என்ைனச் ற்ற க்ெகாண்ட , பாதாளக்

கண்ணிகள் என்ைனப்பி த்த ; கவைல ம்

ன்ப ம் அைடந்ேதன். (Sheol h7585) ௪

அப்ெபா நான் ெயேகாவா ைடய

ெபயைரத் ெதா ெகாண் : ெயேகாவாேவ,

என் ைடயஆத் மாைவவி வி ம் என்

ெகஞ்சிேனன். ௫ ெயேகாவா கி ைப ம்

தி ள்ளவர், நம் ைடய ேதவன்

மன க்கம் உள்ளவர். ௬ ெயேகாவா

கபடற்றவர்கைளக் காக்கிறார்; நான்

ெம ந் ேபாேனன், அவர் என்ைனப்

பா காத்தார். ௭என்ஆத் மாேவ, ெயேகாவா

உனக் நன்ைமெசய்தப யால், உன் ைடய

இைளப்பா த க் த் தி ம் . ௮ என்

ஆத் மாைவமரணத்திற் ம், என் கண்ைணக்

கண் க் ம், என் காைல இட த க் ம்

தப் வித் ர். ௯ நான் ெயேகாவா க்

ன்பாக உயி ள்ளவர்கள் ேதசத்திேல

நடப்ேபன். ௧0 வி வாசித்ேதன், ஆைகயால்

ேப கிேறன்; நான் மக ம் வ த்தப்பட்ேடன்.
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௧௧ எந்த மனித ம் ெபாய்யன் என்

என் ைடய மனக்கலக்கத்திேல ெசான்ேனன்.

௧௨ ெயேகாவா எனக் ச் ெசய்த எல்லா

உதவிக க்காக ம்,அவ க் என்னத்ைதச்

ெச த் ேவன். ௧௩இரட்சிப்பின் பாத்திரத்ைத

எ த் க்ெகாண் , ெயேகாவா ைடய

ெபயைரத் ெதா ெகாள் ேவன்.

௧௪ நான் ெயேகாவா க் ச் ெசய்த

ெபா த்தைனகைள அவ ைடய

மக்கெளல்ேலா க் ம் ன்பாக ம்

ெச த் ேவன். ௧௫ ெயேகாவா ைடய

பரி த்தவான்களின் மரணம் அவ ைடய

பார்ைவக் அ ைமயான . ௧௬

ெயேகாவாேவ, நான் உம அ ேயன்;

நான் உம அ யாளின் மக ம், உம

ஊழயக்கார மாக இ க்கிேறன்; என் ைடய

கட் கைளஅவிழ்த் விட் ர். ௧௭நான்உமக்

நன்றப ையச்ெச த்தி, ெயேகாவா ைடய

ெபயைரத் ெதா ெகாள் ேவன். ௧௮நான்

ெயேகாவா க் ச் ெசய்தெபா த்தைனகைள

அவ ைடய மக்கெளல்ேலா க் ம்

ன்பாக ம், ௧௯ ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் ற்றங்களி ம், எ சேலேம

உன் ைடய ந வி ம் நிைறேவற் ேவன்.

அல்ேல யா.

௧௧௭

ேதசங்கேள, எல்ேலா ம்

ெயேகாவாைவ தி ங்கள்; மக்கேள,

எல்ேலா ம் அவைரப் ேபாற் ங்கள்.

௨ அவர் நம்ேமல் ைவத்த கி ைப
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ெபரிய ; ெயேகாவாவின் உண்ைம

என்ெறன்ைறக் ள்ள .அல்ேல யா.

௧௧௮

ெயேகாவாைவ தி ங்கள், அவர்

நல்லவர்; அவர் கி ைப என் ள்ள .

௨ அவர் கி ைப என் ள்ளெதன்

இஸ்ரேவல் ெசால்வார்களாக. ௩அவர் கி ைப

என் ள்ளெதன் ,ஆேரானின் ம்பத்தார்

ெசால்வார்களாக. ௪ அவர் கி ைப

என் ள்ளெதன் , ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப கிறவர்கள் ெசால்வார்களாக.

௫ ெந க்கத்தி ந் ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிக் ப்பிட்ேடன், ெயேகாவாஎன்ைனக்

ேகட்ட ளி விசாலத்திேல ைவத்தார். ௬

ெயேகாவா என்ேனா இ க்கிறார், நான்

பயப்படமாட்ேடன்; மனிதன் எனக் என்ன

ெசய்வான்? ௭எனக் உதவி ெசய்கிறவர்கள்

ந வில் ெயேகாவா என்ேனா இ க்கிறார்;

என் ைடய எதிரிகளில் சரிக்கட் தைலக்

காண்ேபன். ௮ மனிதைன நம் வைதவிட,

ெயேகாவா ேமல் பற் தலாயி ப்பேத

நலம். ௯ பிர க்கைள நம் வைதவிட

ெயேகாவா ேமல் பற் தலாயி ப்பேத

நலம். ௧0 எல்லா ேதசத்தா ம் என்ைன

வைளந் ெகாள் கிறார்கள்;

ெயேகாவா ைடய ெபயரினால் அவர்கைள

அழ ப்ேபன். ௧௧என்ைனச் ற்ற ம் வைளந்

ெகாள் கிறார்கள்; ெயேகாவா ைடய

ெபயரினால் அவர்கைள அழ ப்ேபன்.

௧௨ ேத க்கைளப்ேபால என்ைன
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வைளந் ெகாள் கிறார்கள்; ள்ளில்

பற்றன ெந ப்ைபப்ேபால அைணந்

ேபாவார்கள்; ெயேகாவா ைடய ெபயரினால்

அவர்கைள அழ ப்ேபன். ௧௩ நான்

வி ம்ப என்ைனத் தள்ளினாய்;

ெயேகாவாேவா எனக் உதவி ெசய்தார்.

௧௪ ெயேகாவா என் ைடய ெபல ம்,

என் ைடய பாட மானவர்; அவர் எனக்

இரட்சிப் மானார். ௧௫ திமான்க ைடய

டாரங்களில் இரட்சிப்பின் ெகம் ர சத்தம்

உண் ; ெயேகாவாவின் வல கரம்

பராக்கிரமஞ்ெசய் ம். ௧௬ ெயேகாவாவின்

வல கரம் உயர்ந்தி க்கிற ; ெயேகாவாவின்

வல கரம் பராக்கிரமஞ்ெசய் ம். ௧௭ நான்

சாகாமல், பிைழத்தி ந் , ெயேகாவா ைடய

ெசய்ைககைளவிவரிப்ேபன். ௧௮ெயேகாவா

என்ைனக் க னமாகத் தண் த் ம், என்ைனச்

சா க் ஒப் க்ெகா க்கவில்ைல. ௧௯

தியின் வாசல்கைளத் திற ங்கள்; நான்

அைவக க் ள் ைழந் ெயேகாவாைவ

திப்ேபன். ௨0ெயேகாவாவின்வாசல் இ ேவ;

திமான்கள்இதற் ள் ைழவார்கள். ௨௧ ர்

எனக் ச் ெசவிெகா த் , எனக் இரட்சிப்பாக

இ ந்தப யால், நான் உம்ைமத் திப்ேபன். ௨௨

கட் கிறவர்கள் ஆகாெதன் தள்ளின

கல்ேல, ைலக் த் தைலக்கல்லான . ௨௩

அ ெயேகாவாவாேலஆன ,அ நம் ைடய

கண்க க் ஆச்சரியமாக இ க்கிற .

௨௪ இ ெயேகாவா உண்டாக்கின நாள்;
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இதிேல சந்ேதாஷப்பட் மகிழ்ேவாம். ௨௫

ெயேகாவாேவ, இரட்சி ம்; ெயேகாவாேவ,

காரியத்ைத வாய்க்கச்ெசய் ம். ௨௬

ெயேகாவா ைடய ெபயராேல வ கிறவர்

ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்; ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ந் உங்கைள

ஆ ர்வதிக்கிேறாம். ௨௭ ெயேகாவா நம்ைமப்

பிரகாசிக்கச்ெசய்கிற ேதவனாக இ க்கிறார்;

பண் ைகப் ப ையக் ெகாண் ேபாய்

ப டத்தின் ெகாம் களில் கயி களால்

கட் ங்கள். ௨௮ ர் என் ேதவன், நான் உம்ைமத்

திப்ேபன்; ர் என் ேதவன், நான் உம்ைம

உயர்த் ேவன். ௨௯ெயேகாவாைவ தி ங்கள்,

அவர் நல்லவர்; அவர் கி ைப என் ள்ள .

௧௧௯

ஆெலப். ெயேகாவா ைடய

ேவதத்தின்ப நடக்கிற உத்தம வழயில்

நடப்பவர்கள் பாக்கியவான்கள். ௨அவ ைடய

சாட்சிகைளக் ைகக்ெகாண் , அவைர

இ தயத்ேதா ம் ேத கிறவர்கள்

பாக்கியவான்கள். ௩ அவர்கள் அநியாயம்

ெசய்வதில்ைல; அவ ைடய வழகளில்

நடக்கிறார்கள். ௪ உம கட்டைளகைள

நாங்கள் க த்தாகக் ைகக்ெகாள் ம்ப

ர் கற் க்ெகா த் ர். ௫ உம

பிரமாணங்கைளக் ைகக்ெகாள் ம்ப ,

என் ைடய நைடகள் நிைலத்தி ந்தால்

நலமாக இ க் ம். ௬ நான் உம் ைடய

கற்பைனகைளெயல்லாம்நிைனக் ம்ேபா ,

ெவட்கப்பட் ப்ேபாவதில்ைல. ௭



சங் தம் 2413

உம் ைடய திநியாயங்கைள நான்

கற் க்ெகாள் ம்ேபா , ெசம்ைமயான

இ தயத்தால் உம்ைமத் திப்ேபன். ௮உம

பிரமாணங்கைளக் ைகக்ெகாள் ேவன்;

ற்ற ம் என்ைனக் ைகவிடாம ம். ௯

ேபத். வா பன் தன் ைடய வழைய

எதினால் த்தம்ெசய்வான்? உம

வசனத்திற் க் ழ்ப கிறதினால்தாேன.

௧0 என் ைடய இ தயத்ேதா ம்

உம்ைமத் ேத கிேறன், என்ைன உம

கற்பைனகைளவிட் வழதவற ச் ெசல்ல

விடாம ம். ௧௧நான் உமக் விேராதமாகப்

பாவஞ்ெசய்யாதப க் , உம வசனத்ைதஎன்

இ தயத்தில் ைவத் ைவத்ேதன். ௧௨

ெயேகாவாேவ, ர் வாழ்த்திற் ரியவர்;

உம் ைடய பிரமாணங்கைள எனக் ப்

ேபாதி ம். ௧௩ உம் ைடய வசனத்தின்

நியாயத் ர்ப் கைளெயல்லாம் என் ைடய

உத களால்விவரித்தி க்கிேறன். ௧௪திரளான

ெசல்வத்தில் சந்ேதாஷப்ப வ ேபால,

நான் உம சாட்சிகளின் வழயில்

சந்ேதாஷப்ப கிேறன். ௧௫ உம

கட்டைளகைளத் தியானித் , உம

வழகைள மனதில் ைவக்கிேறன். ௧௬

உம பிரமாணங்களில் மனமகிழ்ச்சியாக

இ க்கிேறன்; உம வசனத்ைதமறேவன். ௧௭

கிெமல். உம அ ேய க் அ லமாக

இ ம்; அப்ெபா நான் பிைழத் , உம

வசனத்ைதக்ைகக்ெகாள் ேவன். ௧௮உம
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ேவதத்தி ள்ள அதிசயங்கைள நான்

பார்க் ம்ப க் , என் ைடய கண்கைளத்

திறந்த ம். ௧௯ மயிேல நான்

அந்நியன்; உம கற்பைனகைள எனக்

மைறயாம ம். ௨0உம நியாயங்கள்ேமல்

என் ஆத் மா எந்தேநர ம் ைவத்தி க்கிற

வாஞ்ைசயினால் ேசார்ந் ேபாகிற . ௨௧

உம கற்பைனகைள விட் வழவிலகின

சபிக்கப்பட்ட ெப ைம ள்ளவர்கைள ர்

க ந் ெகாள் கி ர். ௨௨ நிந்ைதைய ம்

அவமானத்ைத ம் என்ைனவிட் அகற் ம்;

நான் உம் ைடய சாட்சிக க் க்

ழ்ப கிேறன். ௨௩ அதிகாரிக ம்

உட்கார்ந் எனக் விேராதமாகப்

ேபசிக்ெகாள் கிறார்கள்; உம ஊழயேனா,

உம பிரமாணங்கைளத் தியானிக்கிேறன். ௨௪

உம் ைடய சாட்சிகள் எனக் இன்ப ம்,

எனக் ஆேலாசைன த பைவயாக

இ க்கிற . ௨௫ டாெலத். என் ஆத் மா

மண்ேணா ஒட் க்ெகாண் க்கிற ; உம

வசனத்தின்ப என்ைன உயிர்ப்பி ம். ௨௬

என் ைடய வழகைள நான் உமக்

விவரித் க் காட் னேபா எனக் ச்

ெசவிெகா த் ர்; உம பிரமாணங்கைள

எனக் ப் ேபாதி ம். ௨௭உம கட்டைளகளின்

வழைய எனக் உணர்த்திய ம்;

அப்ெபா உம அதிசயங்கைளத்

தியானிப்ேபன். ௨௮ யரத்தால் என் ைடய

ஆத் மா கைரந் ேபாகிற ; உம
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வசனத்தின்ப என்ைனஎ த் நி த் ம். ௨௯

ெபாய்வழைய என்ைனவிட் விலக்கி,

உம் ைடய ேவதத்ைத எனக் அ ள்ெசய் ம்.

௩0 ெமய்வழைய நான் ெதரிந் ெகாண் ,

உம் ைடய நியாயங்கைளஎனக் ன்பாக

நி த்திேனன். ௩௧ உம சாட்சிகள்ேமல்

பற் தலாக இ க்கிேறன்; ெயேகாவாேவ,

என்ைனெவட்கமைடயவிடாம ம். ௩௨ ர்

என் ைடயஇ தயத்ைதவிரிவாக் ம்ேபா ,

நான் உம கற்பைனகளின் வழயாக

ஓ ேவன். ௩௩ எ. ெயேகாவாேவ, உம

பிரமாணங்களின் வழைய எனக் ப்

ேபாதி ம்; வைர நான் அைதக்

காத் க்ெகாள் ேவன். ௩௪ எனக்

உணர்ைவத் தா ம்; அப்ெபா நான் உம

ேவதத்ைதப் பற்ற க்ெகாண் , என் ைடய

இ தயத்ேதா ம் அைதக் ைகக்ெகாள் ேவன்.

௩௫ உம கற்பைனகளின் பாைதயில்

என்ைன நடத் ம்; நான் அதில் பிரியமாக

இ க்கிேறன். ௩௬ என் ைடய இ தயம்

ெபா ளாைசையச் சார்ந் இ க்காமல்,

உம சாட்சிகைளச் சார்ந் இ க் ம்ப

ெசய் ம். ௩௭ மாையையப் பார்க்காதப ர்

என் ைடய கண்கைள விலக்கி, உம

வழகளில் என்ைன உயிர்ப்பி ம். ௩௮

உமக் ப் பயப்ப கிறதற் ஏற்ற உம

வாக் த்தத்தத்ைத உம அ ேய க்

உ திப்ப த் ம். ௩௯ நான் பயப்ப கிற

அவமானத்ைதவிலக்கிய ம்;உம் ைடய
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நியாயத் ர்ப் கள் நல்லைவகள். ௪0 இேதா,

உம் ைடய கட்டைளகள்ேமல் வாஞ்ைசயாக

இ க்கிேறன்; உம தியால் என்ைன

உயிர்ப்பி ம். ௪௧ ெவௗ. ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய வாக் த்தத்ததின்ப , உம

தய ம் உம இரட்சிப் ம் எனக்

வ வதாக. ௪௨ அப்ெபா என்ைன

நிந்திக்கிறவ க் பதில் ெசால் ேவன்;

உம் ைடயவசனத்ைத நம்பியி க்கிேறன். ௪௩

சத்திய வசனம் ற்ற ம் என் ைடய

வாயி ந் ங்கவிடாம ம்; உம் ைடய

நியாயத் ர்ப் க க் க் காத்தி க்கிேறன்.

௪௪ நான் எப்ெபா ம் என்ைறக் ம்

உம ேவதத்ைதக் காத் க்ெகாள் ேவன்.

௪௫ நான் உம் ைடய கட்டைளகைள

ஆராய்கிறப யால், அகலமான பாைதயில்

நடப்ேபன். ௪௬நான் உம் ைடய சாட்சிகைளக்

ற த் , ராஜாக்க க் ன்பாக ம்

ெவட்கப்படாமல் ேப ேவன். ௪௭ நான்

பிரியப்ப கிற உம கற்பைனகளில்

மனமகிழ்ச்சியாக இ ப்ேபன். ௪௮ நான்

பிரியப்ப கிற உம கற்பைனக க் க்

ைகைய உயர்த் ேவன், உம

பிரமாணங்கைளத் தியானிப்ேபன். ௪௯ சா ன்.

ர் என்ைன நம்பச்ெசய்த வசனத்ைத உம

அ ேய க்காக நிைனத்த ம். ௫0

அ ேவ என் ைடய ன்பத்தில் எனக்

ஆ தல், உம் ைடயவாக் த்தத்தம் என்ைன

உயிர்ப்பித்த . ௫௧ ெப ைமக்காரர்கள்
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என்ைனமக ம் பரியாசம்ெசய் ம், நான் உம

ேவதத்ைதவிட் விலகினதில்ைல. ௫௨

ெயேகாவாேவ, ஆரம்ப தலான உம

நியாயத் ர்ப் கைள நான் நிைனத்

என்ைனத் ேதற் கிேறன். ௫௩உம ேவதத்ைத

விட் வில கிற ன்மார்க்கர்களின் ந க்கம்

என்ைனப்பி த்த . ௫௪நான் நிைலயில்லாத

யி க் ம் ட் ேல உம பிரமாணங்கள்

எனக் பாடல்களான . ௫௫ ெயேகாவாேவ,

இர ேநரத்தில் உம ெபயைர நிைனத் , உம

ேவதத்ைதக்ைகக்ெகாள் கிேறன். ௫௬நான்

உம கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டதால்,

இ எனக் க் கிைடத்த . ௫௭ ெஹத்.

ெயேகாவாேவ, ேர என் ைடய பங் ; நான்

உம வசனங்கைளக் ைகக்ெகாள் ேவன்

என்ேறன். ௫௮ இ தயத்ேதா ம்

உம் ைடயதய க்காகக் ெகஞ் கிேறன்; உம

வாக் த்தத்தத்தின்ப எனக் இரங் ம். ௫௯

என் ைடயவழகைளச் சிந்தித் க்ெகாண் ,

என் ைடய கால்கைள உம் ைடய

சாட்சிக க் ேநராகத் தி ப்பிேனன். ௬0உம

கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள் ம்ப ,

நான் தாமதிக்காமல் விைரந்ேதன். ௬௧

ன்மார்க்கர்களின் ட்டங்கள் என்ைனக்

ெகாள்ைளயிட் ம், உம் ைடய ேவதத்ைத

நான் மறக்கவில்ைல. ௬௨ உம தியான

நியாயத் ர்ப் க க்காக, உம்ைமத்

திக் ம்ப பாதி இரவில் எ ந்தி ப்ேபன். ௬௩

உமக் ப் பயந் , உம கட்டைளகைளக்
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ைகக்ெகாள் கிற அைனவ க் ம் நான்

நண்பன். ௬௪ ெயேகாவாேவ, ம உம

கி ைபயினால் நிைறந்தி க்கிற ; உம

பிரமாணங்கைளஎனக் ப் ேபாதி ம். ௬௫ ேதத்.

ெயேகாவாேவ, உம வசனத்தின்ப உம

அ ேயைன நன்றாக நடத்தி ர். ௬௬உத்தம

நிதானிப்ைப ம் அறைவ ம் எனக் ப்

ேபாதித்த ம், உம் ைடய கற்பைனகளில்

நம்பிக்ைகயாக இ க்கிேறன். ௬௭ நான்

உபத்திரவப்ப வதற் ன் வழதப்பி

நடந்ேதன்; இப்ெபா ேதா உம் ைடய

வார்த்ைதையக் காத் நடக்கிேறன்.

௬௮ ேதவேன ர் நல்லவ ம், நன்ைம

ெசய்கிறவ மாக இ க்கி ர்; உம

பிரமாணங்கைள எனக் ப் ேபாதி ம். ௬௯

ெப ைமக்காரர்கள் எனக் விேராதமாகப்

ெபாய்கைளப்பிைணக்கிறார்கள்; நாேனா,

இ தயத்ேதா ம்உம் ைடயகட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள் ேவன். ௭0 அவர்க ைடய

இ தயம் ெகா த்தி க்கிற ; நாேனா,

உம் ைடய ேவதத்தில் மனமகிழ்ச்சியாக

இ க்கிேறன். ௭௧ நான் உபத்திரவப்பட்ட

எனக் நல்ல ; அதினால் உம

பிரமாணங்கைளக் கற் க்ெகாள் கிேறன். ௭௨

அேநக ஆயிரம் ெபான் ெவள்ளிையவிட, ர்

ெகா த்த ேவதேம எனக் நலம். ௭௩ ேயாட்.

உம் ைடய கரங்கள் என்ைன உண்டாக்கி,

என்ைன உ வாக்கின ; உம் ைடய

கற்பைனகைளக் கற் க்ெகாள்ள என்ைன
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உணர் ள்ளவனாக் ம். ௭௪நான் உம் ைடய

வசனத்திற் க் காத்தி க்கிறப யால்,

உமக் ப் பயந்தவர்கள் என்ைனக்

கண் சந்ேதாஷப்ப வார்கள். ௭௫

ெயேகாவாேவ, உம நியாயத் ர்ப் கள்

தி ள்ளெதன் ம், உண்ைமயின்ப

என்ைன உபத்திரவப்ப த்தி ெரன் ம்

அற ேவன். ௭௬ ர் உம அ ேய க் க்

ெகா த்த உம வாக் த்தத்தத்தின்ப ,

உம கி ைப என்ைனத் ேதற்றட் ம்.

௭௭ நான் பிைழத்தி க் ம்ப க் உம

இரக்கங்கள் எனக் க் கிைடக்கட் ம்;

உம் ைடய ேவதம் என் ைடய மனமகிழ்ச்சி.

௭௮ ெப ைமக்காரர்கள் என்ைனப்

ெபாய்களினால் ெக க்கப் பார்த்தப யால்

ெவட்கப்பட் ப்ேபாகட் ம்; நாேனா உம

கட்டைளகைளத் தியானிப்ேபன். ௭௯

உமக் ப் பயந் , உம சாட்சிகைள

அற ந்தி க்கிறவர்கள்என்னிடம் தி ம்பட் ம்.

௮0 நான் ெவட்கப்பட் ப் ேபாகாதப க் ,

என் ைடய இ தயம் உம பிரமாணங்களில்

உத்தமமாகஇ க்கட் ம். ௮௧கப். உம் ைடய

இரட்சிப் க் என் ைடய ஆத் மா

தவிக்கிற ; உம் ைடய வசனத்திற் க்

காத்தி க்கிேறன். ௮௨ எப்ெபா

என்ைனத் ேதற் ர் என் , உம் ைடய

வாக் த்தத்தத்தின்ேமல் ேநாக்கமாக

என் ைடய கண்கள் த் ப்ேபாகிற . ௮௩

ைகயி ள்ள ேதால்ைப ேபாலாேனன்; உம
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பிரமாணங்கைளேயா மறேவன். ௮௪ உம

அ ேய ைடயநாட்கள் எவ்வள ? என்ைனத்

ன்பப்ப த் கிறவர்க க் ர் எப்ெபா

நியாயத் ர்ப் ெசய் ர்? ௮௫ உம் ைடய

ேவதத்திற் விேராதமாகெப ைமக்காரர்கள்

எனக் க் ழகைள ெவட் னார்கள். ௮௬

உம் ைடய கற்பைனகெளல்லாம்

உண்ைமயாக இ க்கிற ; அநியாயமாக

என்ைனத் ன்பப்ப த் கிறார்கள்; ர்

எனக் உதவி ெசய் ம். ௮௭ அவர்கள்

என்ைனப் மயில் இல்லாமல் க்கிவிடச்

சற்ேற தப்பின ; ஆனா ம் நான் உம

கட்டைளகைள விட் விடவில்ைல. ௮௮

உம கி ைபயின்ப ேய என்ைன

உயிர்ப்பி ம்; அப்ெபா நான் உம் ைடய

வாக் த்தத்தத்தின் சாட்சிையக் காத்

நடப்ேபன். ௮௯லாேமட். ெயேகாவாேவ, உம

வசனம் என்ெறன்ைறக் ம் வானங்களில்

நிைலத்தி க்கிற . ௯0 உம் ைடய

உண்ைம தைல ைற தைல ைறயாக

இ க் ம்; மைய உ திப்ப த்தி ர்,

அ நிைலத்தி க்கிற . ௯௧ உம் ைடய

பிரமாணங்கைள நிைறேவற் ம்ப

அைவகள் இந்த நாள்வைரக் ம் நிற்கிற ;

அைனத் ம் உம்ைமச் ேசவிக் ம். ௯௨உம

ேவதம் என் ைடய மனமகிழ்ச்சியாக

இல்லாம ந்தால், என் ைடய க்கத்திேல

அழ ந் ேபாயி ப்ேபன். ௯௩நான் ஒ ேபா ம்

உம் ைடய கட்டைளகைளமறக்கமாட்ேடன்;
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அைவகளால் ர் என்ைனஉயிர்ப்பித் ர். ௯௪

நான் உம் ைடயவன், என்ைன இரட்சி ம்;

உம் ைடய கட்டைளகைள ஆராய்கிேறன்.

௯௫ ன்மார்க்கர்கள் என்ைன அழ க்கக்

காத்தி க்கிறார்கள்; நான் உம சாட்சிகைளச்

சிந்தித் க்ெகாண் க்கிேறன். ௯௬

நிைறவான அைனத்திற் ம் எல்ைலையக்

கண்ேடன்; உம் ைடய கற்பைனேயா மகா

ெபரி . ௯௭ ேமம். உம ேவதத்தில் நான்

எவ்வள பிரியமாக இ க்கிேறன்! நாள்

வ ம்அ என் ைடயதியானம். ௯௮ ர்

உம் ைடய கற்பைனகைளக் ெகாண்

என்ைன என் ைடய எதிரிகளி ம் அதிக

ஞான ள்ளவனாக் கி ர்; அைவகள்

என்ைறக் ம் என் டேன இ க்கிற . ௯௯

உம் ைடய சாட்சிகள் என் ைடயதியானமாக

இ க்கிறப யால், எனக் ப் ேபாதித்தவர்கள்

எல்ேலாரி ம்அற ள்ளவனாகஇ க்கிேறன்.

௧00 உம் ைடய கட்டைளகைள

நான் ைகக்ெகாண் க்கிறப யால்,

திேயார்கைளவிட ஞான ள்ளவனாக

இ க்கிேறன். ௧0௧உம் ைடயவசனத்ைதநான்

காத் நடக் ம்ப க் , எல்லா ெபால்லாத

வழக க் ம் என் ைடய கால்கைள

விலக் கிேறன். ௧0௨ ர் எனக் ப்

ேபாதித்தி க்கிறப யால், நான் உம் ைடய

நியாயங்கைள விட் விலகமாட்ேடன். ௧0௩

உம் ைடய வார்த்ைதகள் என் ைடய

நா க் எவ்வள இனிைமயானைவகள்;
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என் ைடய வாய்க் அைவகள் ேதனி ம்

இனிைமயானதாக இ க் ம். ௧0௪ உம

கட்டைளகளால்உணர்வைடந்ேதன்,ஆதலால்

எல்லாப் ெபாய்வழகைள ம் ெவ க்கிேறன்.

௧0௫ ன். உம் ைடய வசனம் என் ைடய

கால்க க் த் ப ம், என் ைடய பாைதக்

ெவளிச்ச மாக இ க்கிற . ௧0௬உம் ைடய

தி நியாயங்கைளக்காத் நடப்ேபன்என்

ஆைணயிட்ேடன்;அைதநிைறேவற் ேவன்.

௧0௭ நான் மக ம் உபத்திரவப்ப கிேறன்;

ெயேகாவாேவ, உம் ைடயவசனத்தின்ப ேய

என்ைன உயிர்ப்பி ம். ௧0௮ ெயேகாவாேவ,

என் ைடய வாயின் உற்சாகப கைள ர்

ஏற் க்ெகாண் , உம நியாயங்கைள

எனக் ப் ேபாதித்த ம். ௧0௯என் ைடய

உயிர் எப்ெபா ம் என் ைடய ைகயில்

இ க்கிற ;ஆனா ம்உம் ைடய ேவதத்ைத

மறக்கமாட்ேடன். ௧௧0 ன்மார்க்கர்கள்

எனக் க் கண்ணிைவக்கிறார்கள்;ஆனா ம்

நான் உம் ைடய கட்டைளகைள

விட் வழதவற ப் ேபாகமாட்ேடன்.

௧௧௧ உம் ைடய சாட்சிகைள நிரந்தர

தந்தரமாக்கிக்ெகாண் க்கிேறன்,

அைவகேள என் ைடய இ தயத்தின்

மகிழ்ச்சி. ௧௧௨ வைர இைடவிடாமல்

உம் ைடய பிரமாணங்களின்ப ெசய்ய

என் ைடயஇ தயத்ைதச் சாய்த்ேதன். ௧௧௩

சாெமக். ண் சிந்தைனகைளநான் ெவ த் ,

உம ேவதத்தில் பிரியப்ப கிேறன். ௧௧௪
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என் ைடய மைறவிட ம் என் ைடய

ேகடக ம் ேர; உம் ைடய வசனத்திற் க்

காத்தி க்கிேறன். ௧௧௫ ெபால்லாதவர்கேள,

என்ைனவிட் அகன் ேபாங்கள்;

என் ேதவ ைடய கற்பைனகைள

நான் ைகக்ெகாள் ேவன். ௧௧௬ நான்

பிைழத்தி ப்பதற் உம வார்த்ைதயின்ப

என்ைன ஆதரித்த ம்; என் ைடய

நம்பிக்ைக ணாகிப்ேபாக என்ைன

ெவட்கத்திற் உட்ப த்தாமல் இ ம். ௧௧௭

என்ைனஆதரித்த ம்; அப்ெபா நான்

இரட்சிக்கப்பட் , எந்தநா ம் உம் ைடய

பிரமாணங்களில் தியானமாக இ ப்ேபன்.

௧௧௮ உம பிரமாணங்கைளவிட்

வழவில கிற அைனவைர ம் மதித் ப்

ேபா கி ர்; அவர்க ைடய சிந்தைன

வஞ்சைனயான . ௧௧௯ மயி ள்ள

ன்மார்க்கர்கள் அைனவைர ம்

ைவப்ேபாலஅகற்றவி கி ர்; ஆைகயால்

உம சாட்சிகளில் பிரியப்ப கிேறன்.

௧௨0 உமக் ப் பயப்ப ம் பயத்தால்

என் ைடய உடல் சி ர்க்கிற ; உம

நியாயத் ர்ப் க க் ப் பயப்ப கிேறன். ௧௨௧

ஆயின். நியாய ம் தி ம் ெசய்கிேறன்;

என்ைன ஒ க் கிறவர்க க்

என்ைன ஒப் க்ெகாடாமல் இ ம். ௧௨௨

உம அ ேய க் நன்ைமயாகத்

ைணநில் ம்; ெப ைமக்காரர்கள்

என்ைன ஒ க்கச்ெசய்யாதி ம். ௧௨௩
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உம இரட்சிப் க் ம் உம தியின்

வார்த்ைதக க் ம் காத்தி க்கிறதினால்

என் ைடய கண்கள் த் ப்ேபாகிற . ௧௨௪

உம ஊழயைனஉம கி ைபயின்ப ேய

நடத்தி, உம பிரமாணங்கைள எனக் ப்

ேபாதி ம். ௧௨௫ நான் உம ஊழயன்;

உம் ைடய சாட்சிகைள நான் அற ம்ப

என்ைன உணர் ள்ளவனாக் ம். ௧௨௬

திையச்ெசய்யக் ெயேகாவா க்

ேவைள வந்த ; அவர்கள் உம் ைடய

நியாயப்பிராணத்ைத றனார்கள்.

௧௨௭ ஆதலால் நான் ெபான்னி ம்

ப ம்ெபான்னி ம் அதிகமாக உம

கற்பைனகளில் பிரியப்ப கிேறன். ௧௨௮

எல்லாவற்ைறப்பற்ற ம் ர் அ ளின

எல்லாக் கட்டைளக ம் ெசம்ைமெயன்

எண்ணி, அைனத் ெபாய்வழகைள ம்

ெவ க்கிேறன். ௧௨௯ ேப. உம் ைடய

சாட்சிகள் அதிசயமானைவகள்; ஆைகயால்

என் ைடய ஆத் மா அைவகைளக்

ைகக்ெகாள் ம். ௧௩0உம் ைடயவசனத்தின்

விளக்கம் ெவளிச்சம் தந் , ேபைதகைள

உணர் ள்ளவர்களாக் ம். ௧௩௧உம் ைடய

கற்பைனகைள நான் வி ம் கிறப யால்,

என் ைடய வாைய ஆெவன் திறந்

அைவக க் ஏங் கிேறன். ௧௩௨

உம் ைடய ெபயைர ேநசிக்கிறவர்க க்

வழங் ம் நியாயத்தின்ப ேய என்ைன

ேநாக்கிப்பார்த் , எனக் இரங் ம். ௧௩௩
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உம் ைடய வார்த்ைதயிேல என் ைடய

கால கைளநிைலப்ப த்தி, ஒ அநியாய ம்

என்ைன ஆட்ெகாள்ளச்ெசய்யாமல் இ ம்.

௧௩௪ மனிதர்கள் ெசய் ம் அ திக க்

என்ைன விலக்கி வி வித்த ம்;

அப்ெபா நான் உம் ைடய

கட்டைளகைளக் காத் க்ெகாள் ேவன்.

௧௩௫ உம ஊழயன்ேமல் உம

கத்ைதப் பிரகாசிக்கச்ெசய் , உம

பிரமாணங்கைள எனக் ப் ேபாதி ம்.

௧௩௬ உம் ைடய ேவதத்ைத மனிதர்கள்

காத் நடக்காதப யால், என் ைடய

கண்களி ந் ர்த்தாைரகள் ஓ கிற .

௧௩௭ த்சாேட. ெயேகாவாேவ, ர் திபரர், உம

நியாயத் ர்ப் கள் ெசம்ைமயானைவகள்.

௧௩௮ ர் கட்டைளயிட்ட சாட்சிகள்

தி ம், மகா உண்ைம மானைவகள்.

௧௩௯ என் ைடய எதிரிகள் உம் ைடய

வசனங்கைள மறந்தப யால், என் ைடய

பக்திைவராக்கியம் என்ைனஅழ க்கிற . ௧௪0

உம வார்த்ைத மக ம் டமடப்பட்ட , உம

அ ேயன்அதில் பிரியப்ப கிேறன். ௧௪௧நான்

சிறயவ ம்அசட்ைட ெசய்யப்பட்டவ மாக

இ க்கிேறன்;ஆனா ம் உம கட்டைளகைள

மறேவன். ௧௪௨ உம் ைடய தி நிரந்தர தி,

உம் ைடய ேவதம் சத்தியம். ௧௪௩ யர ம்

ேவதைன ம்என்ைனப் பி த்த ;ஆனா ம்

உம் ைடய கற்பைனகள் என் ைடய

மனமகிழ்ச்சி. ௧௪௪ உம் ைடய சாட்சிகளின்
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தி என்ைறக் ம் நிற் ம்; என்ைன

உணர் ள்ளவனாக் ம், அப்ெபா

நான் பிைழத்தி ப்ேபன். ௧௪௫ ேகாப்.

இ தயத்ேதா ம் ப்பிட்ேடன், ெயேகாவாேவ,

என் ைடய ெஜபத்ைதக் ேக ம்; உம் ைடய

பிரமாணங்கைளக்ைகக்ெகாள் ேவன். ௧௪௬

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பிட்ேடன், என்ைனக்

காப்பாற் ம்;அப்ெபா நான்உம் ைடய

சாட்சிகைளக் காத் க்ெகாள் ேவன். ௧௪௭

அதிகாைலயில் நான் எ ந் சத்தம ட்ேடன்;

உம் ைடயவசனத்திற் க் காத்தி க்கிேறன்.

௧௪௮ உம வசனத்ைதத் தியானிக் ம்ப ,

ற த்த இர ேநரங்க க் ன்ேன

என் ைடய கண்கள் விழ த் க்ெகாள் ம்.

௧௪௯உம் ைடயகி ைபயின்ப என் ைடய

சத்தத்ைதக் ேக ம்; ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

நியாயத் ர்ப்பின்ப என்ைன உயிர்ப்பி ம்.

௧௫0 ைமையப் பின்பற் கிறவர்கள் ெந ங்கி

இ க்கிறார்கள்; அவர்கள் உம் ைடய

ேவதத்திற் த் ரமாக இ க்கிறார்கள். ௧௫௧

ெயேகாவாேவ, ர் அ கில் இ க்கி ர்; உம

கற்பைனகெளல்லாம் உண்ைம. ௧௫௨ ர்

உம் ைடய சாட்சிகைள என்ெறன்ைறக் ம்

நிற்க நி வி ர் என்பைத,அைவகளால் நான்

ெந நாளாக அற ந்தி க்கிேறன். ௧௫௩ ேரஷ்.

என் ைடய உபத்திரவத்ைதப் பார்த் ,

என்ைன வி வி ம்; உம ேவதத்ைத

மறக்கமாட்ேடன். ௧௫௪எனக்காக ர் வழக்கா

என்ைன ட் க்ெகாள் ம், உம் ைடய



சங் தம் 2427

வார்த்ைதயின்ப ேய என்ைன உயிர்ப்பி ம்.

௧௫௫இரட்சிப் ன்மார்க்கர்க க் த் ரமாக

இ க்கிற , அவர்கள் உம பிரமாணங்கைளத்

ேதடமாட்டார்கள். ௧௫௬ ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய இரக்கங்கள் ெபரியைவகளாக

இ க்கிற ; உம நியாயங்களின்ப

என்ைன உயிர்ப்பி ம். ௧௫௭ என்ைனத்

ன்பப்ப த் கிறவர்க ம் என்ைன

விேராதிக்கிறவர்க ம் அேநகர்; ஆனா ம்

உம் ைடய சாட்சிகைள விட் விலகமாட்ேடன்.

௧௫௮ உம வசனத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளாத

ேராகிகைள நான் கண்டேபா , எனக்

அ வ ப்பாக இ ந்த . ௧௫௯ இேதா,

உம் ைடய கட்டைளகைள ேநசிக்கிேறன்;

ெயேகாவாேவ, உம கி ைபயின்ப

என்ைன உயிர்ப்பி ம். ௧௬0 உம் ைடய

வசனம் வ ம் சத்தியம், உம் ைடய தி

நியாயெமல்லாம் நித்தியம். ௧௬௧ ன்.

அதிகாரிக ம் காரணமல்லாமல்

என்ைனத் ன்பப்ப த்தினார்கள்,

ஆனா ம் என் ைடய இ தயம் உம

வசனத்திற்ேக பயப்ப கிற . ௧௬௨

ம ந்த ெகாள்ைளப்ெபா ட்கைளக்

கண் பி க்கிறவன் மகி கிற ேபால,

நான் உம வார்த்ைதயின் ெபயரில்

மகி கிேறன். ௧௬௩ ெபாய்ையப்

பைகத் அ வ க்கிேறன்; உம் ைடய

ேவதத்ைதேயா ேநசிக்கிேறன். ௧௬௪ உம

திநியாயங்க க்காக, ஒ நாளில் ஏ ைற
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உம்ைமத் திக்கிேறன். ௧௬௫ உம் ைடய

ேவதத்ைத ேநசிக்கிறவர்க க் ம ந்த

சமாதான ண் ; அவர்க க் தைடகள்

இல்ைல. ௧௬௬ ெயேகாவாேவ, உம் ைடய

இரட்சிப் க் நான் காத்தி ந் , உம் ைடய

கற்பைனகளின்ப ெசய்கிேறன். ௧௬௭

என் ைடய ஆத் மா உம சாட்சிகைளக்

காக் ம்; அைவகைள நான் மக ம்

ேநசிக்கிேறன். ௧௬௮உம கட்டைளகைள ம்

உம சாட்சிகைள ம் காத் நடக்கிேறன்;

என் ைடய வழகெளல்லாம் உமக் ன்பாக

இ க்கிற . ௧௬௯ ெதள. ெயேகாவாேவ,

என் ைடய ப்பி தல் உம சந்நிதியில்

வ வதாக; உம வசனத்தின்ப ேயஎன்ைன

உணர் ள்ளவனாக் ம். ௧௭0 என் ைடய

விண்ணப்பம் உம சந்நிதியில் வரட் ம்; உம

வார்த்ைதயின்ப என்ைனவி வித்த ம்.

௧௭௧உம் ைடயபிரமாணங்கைள ர் எனக் ப்

ேபாதிக் ம்ேபா , என் ைடயஉத கள் உம

திையப் பிரபலப்ப த் ம். ௧௭௨ உம

கற்பைனகெளல்லாம் தி ள்ளைவகள்;

ஆதலால், என் ைடய நா உம் ைடய

வசனத்ைத விவரித் ச் ெசால் ம். ௧௭௩

நான் உம் ைடய கட்டைளகைளத்

ெதரிந் ெகாண்டப யால், உம கரம் எனக் த்

ைணயாகஇ க்கட் ம். ௧௭௪ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய இரட்சிப்பின்ேமல் ஆவலாக

இ க்கிேறன்; உம் ைடய ேவதம் என் ைடய

மனமகிழ்ச்சி. ௧௭௫ என் ைடய ஆத் மா
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பிைழத்தி ந் உம்ைமத் திக்கட் ம்; உம

நியாயத் ர்ப் கள் எனக் உதவியாக

இ க்கட் ம். ௧௭௬ காணாமற்ேபான

ஆட்ைடப்ேபாலவழதப்பிப்ேபாேனன்;உம

அ ேயைனத் ேத ம்; உம கற்பைனகைள

நான் மறக்கமாட்ேடன்.

௧௨0

ஆேராகண பாடல். என் ைடய

ெந க்கத்திேல ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பிட்ேடன்; அவர் எனக் ச் ெசவிெகா த்தார்.

௨ ெயேகாவாேவ, ெபாய் உத க க் ம்

வஞ்சகமாக ேப ம் நா க் ம் என் ைடய

ஆத் மாைவத் தப் வி ம். ௩ வஞ்சக

நாேவ, உனக் என்ன கிைடக் ம்? உனக்

என்ன ெசய்யப்ப ம்? ௪ பலவா ைடய

ர்ைமயானஅம் க ம், ைரச்ெச கைள

எரிக் ம் தழ ேம கிைடக் ம். ௫ஐேயா, நான்

ேமேசக்கிேல வாழ்ந்த ேபா ம், ேகதாரின்

டாரங்கள்அ கில் யி ந்த ம் ேபா ம்!

௬ சமாதானத்ைதப் பைகக்கிறவர்களிடம்

என் ைடய ஆத் மா யி ந்த ம்

ேபா ம்! ௭நான் சமாதானத்ைத நா கிேறன்;

அவர்கேளா, நான் ேப ம்ேபா ேபார்ெசய்ய

யற்சி ெசய்கிறார்கள்.

௧௨௧

ஆேராகண பாடல். எனக்

உதவி வ ம் மைலக க் ேநராக

என் ைடய கண்கைள உயர்த் கிேறன். ௨

வானத்ைத ம் மைய ம் உண்டாக்கின

ெயேகாவாவிடத்தி ந் எனக்

உதவி வ ம். ௩ உன் ைடய காைலத்
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தள்ளாடவிடமாட்டார்; உன்ைனக் காக்கிறவர்

உறங்கமாட்டார். ௪ இேதா, இஸ்ரேவைலக்

காக்கிறவர் உறங் கிற ம ல்ைல

ங் கிற ம ல்ைல. ௫ெயேகாவாஉன்ைனக்

காக்கிறவர்; ெயேகாவா உன் ைடய வல

பக்கத்திேல உனக் நிழலாக இ க்கிறார். ௬

பக ேல ெவயிேலா, இரவிேல நிலேவா

உன்ைனச் ேசதப்ப த் வதில்ைல. ௭

ெயேகாவா உன்ைன எல்லாத் ங் க் ம்

விலக்கிக் காப்பார்; அவர் உன் ைடய

ஆத் மாைவக் காப்பார். ௮ ெயேகாவா

உன் ைடய ேபாக்ைக ம் உன் ைடய

வரத்ைத ம்இ தற்ெகாண் என்ெறன் ம்

காப்பார்.

௧௨௨

தா தின் ஆேராகண பாடல்.

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் ப் ேபாேவாம்

வா ங்கள் என் என் நண்பர்கள் எனக்

அவர்கள் ெசான்னேபா மகிழ்ச்சியாக

இ ந்ேதன். ௨ எ சேலேம, உன் ைடய

வாசல்களில் எங்க ைடய கால்கள்

நிற்கிற . ௩ எ சேலம் கச்சிதமான

நகரமாகக் கட்டப்பட் க்கிற . ௪

அங்ேக இஸ்ரேவ க் ச் சாட்சியாகக்

ெயேகாவா ைடய மக்களாகிய

ேகாத்திரங்கள் ெயேகாவாவின் ெபயைரப்

ேபாற் வதற் ப் ேபா ம். ௫அங்ேக தா தின்

ட்டா ைடய சிங்காசனங்களாகிய

நியாயாசனங்கள் ைவக்கப்பட் க்கிற .

௬ எ சேலம ன் சமாதானத்திற்காக
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ேவண் க்ெகாள் ங்கள்; உன்ைன

ேநசிக்கிறவர்கள் ெசழ த்தி க்கட் ம். ௭

உன் ைடயமதில்க க் ள்ேள சமாதான ம்,

உன் ைடய அரண்மைனக க் ள்ேள

ெசழ ப் ம் இ க் ம். ௮ என் ைடய

சேகாதரர்க க்காக ம் என் ைடய

நண்பர்க க்காக ம், உன்னில் சமாதானம்

இ க்கட் ம் என்ேபன். ௯ எங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்ஆலயத்திற்காக

உனக் நன்ைம ண்டாகத் ேத ேவன்.

௧௨௩

ஆேராகண பாடல். பரேலாகத்தில்

இ க்கிறவேர, உம்மடத்திற் என் ைடய

கண்கைள ஏெற க்கிேறன். ௨

தங்க ைடய எஜமான்களின் ைகைய

ேநாக்கியி ப்ப ேபால ம், ேவைலக்காரியின்

கண்கள் தன் ைடய எஜமானியின் ைகைய

ேநாக்கியி ப்ப ேபால ம், எங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா எங்க க்

இரக்கஞ்ெசய் ம்வைரக் ம், எங்க ைடய

கண்கள் அவைர ேநாக்கியி க்கிற .

௩ எங்க க் இரங் ம் ெயேகாவாேவ,

எங்க க் இரங் ம்; அவமானத்தினால்

மக ம் நிைறந்தி க்கிேறாம். ௪ கமாக

வாழ்கிறவர்க ைடயஅவமானத்தினா ம்,

அகங்காரிக ைடய இகழ்ச்சியினா ம்,

எங்க ைடய ஆத் மா மக ம்

நிைறந்தி க்கிற .

௧௨௪

தா தின் ஆேராகண பாடல்.

மனிதர்கள் நமக் விேராதமாக
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எ ம்பினேபா , ெயேகாவாநம பக்கத்தில்

இல்லாவிட்டால், ௨ ெயேகாவா தாேம நம

பக்கத்தில் இல்லாவிட்டால், ௩அவர்க ைடய

ேகாபம் நம்ேமல் எரி ம்ேபா , நம்ைம

உயிேரா வி ங்கியி ப்பார்கள். ௪

அப்ெபா தண் ர்கள் நம்ேமல் பாய்ந் ,

ெவள்ளங்கள் நம ஆத் மாவின்ேமல்

ெப கி, ௫ெகாந்தளிக் ம் தண் ர்கள் நம

ஆத் மாவின்ேமல் ரண் ேபாயி க் ம்

என் இஸ்ரேவல் இப்ெபா ெசால்வதாக. ௬

நம்ைமஅவர்க ைடய பற்க க் இைரயாக

ஒப் க்ெகா க்காமல் இ க்கிற ெயேகாவா க்

நன்ற . ௭ ேவட ைடய கண்ணிக் த்

தப்பின விையப்ேபால நம் ைடய

ஆத் மா தப்பின , கண்ணி ெதற த்த ,

நாம் தப்பிேனாம். ௮ நம் ைடய உதவி

வானத்ைத ம் மைய ம் உண்டாக்கின

ெயேகாவா ைடயெபயரில் உள்ள .

௧௨௫

ெயேகாவாைவ நம் கிறவர்கள்

என்ெறன்ைறக் ம் அைசயாமல்

நிைலத்தி க் ம் ேயான் மைலையப்ேபால்

இ ப்பார்கள். ௨ மைலகள் எ சேலைமச்

ற்ற ம் இ க்கிற ேபால், ெயேகாவா

இ தல் என்ெறன்ைறக் ம் தம் ைடய

மக்கைளச் ற்ற ம் இ க்கிறார். ௩

திமான்கள்அநியாயத்திற் த் தங்க ைடய

ைககைள ட்டாதப க் , ன்மார்க்கத்தின்

ெகா ங்ேகால் திமான்க ைடய

ெசாத்தின்ேமல் நிைலத்தி க்கா . ௪
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ெயேகாவாேவ, நல்லவர்க க் ம் இ தயத்தில்

ெசம்ைமயானவர்க க் ம் நன்ைம

ெசய் ம். ௫ தங்க ைடய ேகாணலான

வழக க் ச் சாய்கிறவர்கைளக் ெயேகாவா

அக்கிரமக்காரர்கேளா ேபாகச்ெசய்வார்.

இஸ்ரேவ க்ேகா சமாதானம் உண் .

௧௨௬

ஆேராகண பாடல். ேயானின்

சிைறயி ப்ைபக் ெயேகாவா தி ப்பி

எ சேல க் ெகாண் வந்தேபா , கன

காண்கிறவர்கள்ேபால் இ ந்ேதாம். ௨

அப்ெபா நம் ைடயவாய் சிரிப்பினா ம்,

நம் ைடய நா ஆனந்தசத்தத்தினா ம்

நிைறந்தி ந்த ; அப்ெபா : ெயேகாவா

இவர்க க் ப் ெபரிய காரியங்கைளச்

ெசய்தார் என் ேதசங்க க் ள்ேள

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௩ ெயேகாவா

நமக் ப் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தார்;

இதற்காக நாம் மகிழ்ந்தி க்கிேறாம். ௪

ெயேகாவாேவ, ெதற்கத்தியெவள்ளங்கைளத்

தி ப் வ ேபால, எங்க ைடய

சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ம். ௫ கண் ேரா

விைதக்கிறவர்கள் ெகம் ரத்ேதா

அ ப்பார்கள். ௬ அள்ளித் ம்

விைதையச் மக்கிறவன் அ ெகாண்

ேபாகிறான்; ஆனா ம் தான் அ த்த

அரிகைளச் மந் ெகாண் ெகம் ரத்ேதா

தி ம்பிவ வான்.

௧௨௭

சாெலாேமானின்ஆேராகணபாடல்.

ெயேகாவா ட்ைடக் கட்டாவிட்டால்,
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அைதக் கட் கிறவர்களின் உைழப் ண்;

ெயேகாவா நகரத்ைதக் காக்காமல் இ ந்தால்

காவலாளர்கள் விழ த்தி க்கிற ண். ௨

ங்கள் அதிகாைலயில் எ ந் , ேநரத் டன்

ேவைலகைளச் ெசய் , வ த்தத்தின்

அப்பத்ைதச் சாப்பி கிற ம் ண்; அவேர

தமக் ப் பிரியமானவ க் த் க்கத்ைதக்

ெகா க்கிறார். ௩இேதா, பிள்ைளகள் கர்த்தரால்

வ ம் தந்திரம், கர்ப்பத்தின் கனி அவரால்

கிைடக் ம் பலன். ௪ இளவயதின் மகன்கள்

பலவான்ைகயி ள்ளஅம் க க் ஒப்பாக

இ க்கிறார்கள். ௫அைவகளால் தன் ைடய

அம்பறாத் ணிைய நிரப்பின மனிதன்

பாக்கியவான்; அவர்கள் ெவட்கமைடயாமல்

ஒ கவாச ல் எதிரிகேளா ேப வார்கள்.

௧௨௮

ஆேராகணபாடல். ெயேகாவா க் ப்

பயந் , அவர் வழகளில் நடக்கிறவன்

எவேனா, அவன் பாக்கியவான். ௨

உன் ைடய ைககளின் உைழப்ைப

சாப்பி வாய்; உனக் ப் பாக்கிய ம்

நன்ைம ம் உண்டாயி க் ம். ௩

உன் ைடயமைனவிஉன் ட்ேடாரங்களில்

கனித ம் திராட்ைசக்ெகா ையப்ேபால்

இ ப்பாள்; உன் ைடய பிள்ைளகள்

உன் ைடயபந்திையச் ற்ற ம் ஒ வமரக்

கன் கைளப்ேபால் இ ப்பார்கள். ௪ இேதா,

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப கிற மனிதன்

இவ்விதமாக ஆ ர்வதிக்கப்ப வான். ௫

ெயேகாவா ேயானி ந் உன்ைன
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ஆ ர்வதிப்பார்; உயி ள்ளநாட்கெளல்லாம்

எ சேலம ன் வாழ்ைவக் காண்பாய்.

௬ உன் ைடய பிள்ைளகளின்

பிள்ைளகைள ம், இஸ்ரேவ க் உண்டா ம்

சமாதானத்ைத ம் காண்பாய்.

௧௨௯

ஆேராகண பாடல். என் ைடய

சி வய தற்ெகாண் அேநக ைற

என்ைன ெந க்கினார்கள். ௨ என் ைடய

சி வய தற்ெகாண் அேநக ைற

என்ைன ெந க்கி ம், என்ைன

ேமற்ெகாள்ளாமற் ேபானார்கள். ௩

உ கிறவர்கள் என் ைடய கின்ேமல்

உ , தங்க ைடய வரப் கைள

ளமாக்கினார்கள். ௪ ெயேகாவாேவா

தி ள்ளவர்; ன்மார்க்கர்க ைடய

கயி கைள அவர் அ த்தார் என் ,

இஸ்ரேவல் இப்ெபா ெசால்வதாக. ௫

ேயாைனப் பைகக்கிற அைனவ ம்

ெவட்கப்பட் பின்னிட் த் தி ம் வார்கள்.

௬ ட் ன்ேமல் ைளக் ம் ல் க்

அவர்கள் ஒப்பாவார்கள்;அ வள ம் ன்

உலர்ந் ேபா ம். ௭அ க்கிறவன்அதினால்

தன் ைடய ைகைய ம், அரிகைளக்

கட் கிறவன் தன் ைடய ம ைய ம்

நிரப் வதில்ைல. ௮ ெயேகாவா ைடய

ஆ ர்வாதம் உங்க க் உண்டாகட் ம்;

ெயேகாவாவின் ெபயரினால் உங்கைள

ஆ ர்வதிக்கிேறாம் என் வழ ப்ேபாக்கர்கள்

ெசால்வ ம ல்ைல.
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௧௩0

ஆேராகண பாடல். ெயேகாவாேவ,

உபத்திரவத்தின் ஆழங்களி ந் உம்ைம

ேநாக்கிக் ப்பி கிேறன். ௨ ஆண்டவேர,

என் ைடய சத்தத்ைதக் ேக ம்; என் ைடய

விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற் உம

ெசவிகள் கவனித்தி க்கட் ம். ௩

ெயேகாவாேவ, ர் அக்கிரமங்கைளக்

கவனித்தி ப் ரானால், யார் நிைலநிற்பான்,

ஆண்டவேர. ௪ உமக் ப் பயப்ப ம்ப க்

உம்மடத்தில் மன்னிப் உண் . ௫

ெயேகாவா க் க் காத்தி க்கிேறன்;

என் ைடய ஆத் மா காத்தி க்கிற ;

அவ ைடயவார்த்ைதையநம்பியி க்கிேறன்.

௬ எப்ெபா வி ம் என்

வி யற்காலத்திற் க் காத்தி க்கிற

காவலர்கைளவிட அதிகமாக என் ைடய

ஆத் மாஆண்டவ க் க் காத்தி க்கிற . ௭

இஸ்ரேவல் ெயேகாவாைவ நம்பியி ப்பதாக;

கர்த்தரிடத்தில் கி ைப ம், அவரிடத்தில்

திரளான ட் ம் உண் . ௮அவர்இஸ்ரேவைல

அதின் எல்லா அக்கிரமங்களி ந் ம்

ட் க்ெகாள்வார்.

௧௩௧

தா தின் ஆேராகண பாடல்.

ெயேகாவாேவ, என் ைடய இ தயம்

ெப ைமெகாள்வதில்ைல, என் ைடய

கண்கள் ேமட் ைம ள்ளைவக மல்ல;

ெபரிய காரியங்களி ம், எனக் ம ஞ்சின

க மங்களி ம் நான் தைலயி கிற ம ல்ைல.

௨ தாயின் பால்மறந்த ழந்ைதையப்ேபால
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நான் என் ைடய ஆத் மாைவ அடக்கி

அமரச்ெசய்ேதன்; என் ைடய ஆத் மா

பால்மறந்த ழந்ைதையப்ேபால் இ க்கிற . ௩

இ தல் என்ெறன்ைறக் ம் இஸ்ரேவல்

ெயேகாவாைவநம்பியி ப்பதாக.

௧௩௨

ஆேராகண பாடல். ெயேகாவாேவ,

தா ைத ம் அவ ைடய எல்லா

உபத்திரவத்ைத ம் நிைனத்த ம். ௨அவன்:

நான் ெயேகாவா க் ஒ இடத்ைத ம்,

யாக்ேகாபின் வல்லவ க் ஒ யி க் ம்

இடத்ைத ம் பார்க் ம்வைர, ௩ என் ைடய

டாகிய டாரத்தில் ைழவதில்ைல,

என் ைடய ப க்ைகயாகிய கட் ன்ேமல்

ஏ வ ம ல்ைல, ௪என் ைடயகண்க க் த்

க்கத்ைத ம், என் ைடய இைமக க்

உறக்கத்ைத ம் வரவி வ ம ல்ைல என் , ௫

ெயேகாவா க் ஆைணயிட் , யாக்ேகாபின்

வல்லைம ள்ள ேதவ க் ப் ெபா த்தைன

ெசய்தான். ௬ இேதா, நாம் எப்பிராத்தாவிேல

அதின் ெசய்திையக் ேகட் , வயல்ெவளிகளில்

அைதக் கண்ேடாம். ௭அவ ைடயஆலயத்தின்

யி ப் க க் ள் ைழந் , அவர்

பாதத்தில் பணிேவாம். ௮ெயேகாவாேவ, உம

வல்லைம ெவளிப்ப ம் ெபட் டன் ர் உம

தங் ம் இடத்திற் ள் எ ந்த ம். ௯

உம் ைடயஆசாரியர்கள் திையஅணிந் ,

உம் ைடயபரி த்தவான்கள் ெகம் ரிக்கட் ம்.

௧0 ர் அபிேஷகம்ெசய்தவனின் கத்ைத

உம ஊழயனாகிய தா தினிம த்தம்
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தள்ளிவிடாதி ம். ௧௧ உன் ைடய

கர்ப்பத்தின் பிள்ைளைய உன் ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் ைவப்ேபன் என் ம்,

௧௨ உன் ைடய மகன்கள் என் ைடய

உடன்ப க்ைகைய ம், நான் ேபாதிக் ம்

என் ைடய சாட்சிகைள ம் காத் நடந்தால்,

அவர்கள் மகன்க ம் என்ெறன்ைறக் ம்

உன் ைடய சிங்காசனத்தில்

அமர்ந்தி ப்பார்கள் என் ம், ெயேகாவா

தா திற் உண்ைமயாக ஆைணயிட்டார்;

அவர் தவறமாட்டார். ௧௩ ெயேகாவா

ேயாைனத் ெதரிந் ெகாண் , அ தமக் க்

யி க் ம் இடமா ம்ப வி ம்பினார். ௧௪

இ என்ெறன்ைறக் ம் நான் தங் ம் இடம்;

இைத நான் வி ம்பினதால், இங்ேக தங் ேவன்.

௧௫ அதின் ஆகாரத்ைத நான் ஆ ர்வதித்

வ ேவன்; அதின் ஏைழகைள நான்

அப்பத்தினால் தி ப்தியாக் ேவன். ௧௬அதின்

ஆசாரியர்க க் இரட்சிப்ைபஅணிவிப்ேபன்;

அதி ள்ள பரி த்தவான்கள் மக ம்

ெகம் ரிப்பார்கள். ௧௭அங்ேக தா க்காக ஒ

ெகாம்ைப ைளக்கச்ெசய்ேவன்; நான்

அபிேஷகம் ெசய்தவவ க்காக ஒ விளக்ைக

ஆயத்தம்ெசய்ேதன். ௧௮ அவ ைடய

எதிரிக க் ெவட்கத்ைத அணிவிப்ேபன்;

அவன் ேதாஅவன் கி டம் க் ம் என்றார்.

௧௩௩

தா தின் ஆேராகண பாடல். இேதா,

சேகாதரர் ஒ ம த் வாசம்ெசய்கிற

எத்தைன நன்ைம ம் எத்தைன
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இன்ப மான ? ௨ அ ஆேரா ைடய

தைலயின்ேமல் ஊற்றப்பட் , அவ ைடய

தா யிேல வ கிற ம், அவ ைடய

அங்கிகளின்ேமல் இறங் கிற மான நல்ல

ைதலத்திற் ம், ௩ எர்ேமான்ேம ம், ேயான்

மைலகள்ேம ம் இறங் ம் பனிக் ம்

ஒப்பாக இ க்கிற ; அங்ேக ெயேகாவா

என்ெறன்ைறக் ம் ஆ ர்வாதத்ைத ம்

வாழ்ைவ ம் கட்டைளயி கிறார்.

௧௩௪

ஆேராகண பாடல். இேதா,

இர ேநரங்களில் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் நிற் ம் ெயேகாவாவின்

ஊழயக்காரர்கேள, ங்கெளல்ேலா ம்

ெயேகாவா க் நன்றெச த் ங்கள்.

௨ உங்க ைடய ைககைளப் பரி த்த

இடத்திற் ேநராக எ த் , ெயேகாவா க்

நன்றெச த் ங்கள். ௩ வானத்ைத ம்

மைய ம் உண்டாக்கின ெயேகாவா

ேயானி ந் உன்ைனஆ ர்வதிப்பாராக.

௧௩௫

அல்ேல யா, ெயேகாவா ைடய

ெபயைரத் தி ங்கள்; ெயேகாவாவின்

ஊழயக்காரர்கேள, தி ங்கள். ௨

ெயேகாவா ைடய ட் ம், நம

ேதவ ைடய ஆலய ற்றங்களி ம்

நிற்கிறவர்கேள, ெயேகாவாைவ தி ங்கள். ௩

ெயேகாவா நல்லவர்; அவ ைடய ெபயைரப்

கழ்ந் பா ங்கள்; அ இன்பமான . ௪

ெயேகாவா யாக்ேகாைபத் தமக்காக ம்,

இஸ்ரேவைலத் தமக் ச் ெசாந்தமாக ம்
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ெதரிந் ெகாண்டார். ௫ெயேகாவா ெபரியவர்

என் ம், நம் ைடய ஆண்டவர் எல்லா

ெதய்வங்க க் ம் ேமலானவர்என் ம் நான்

அறேவன். ௬ வானத்தி ம் மயி ம்,

கடல்களி ம், எல்லா ஆழங்களி ம்,

ெயேகாவாதமக் வி ப்பமானைதெயல்லாம்

ெசய்கிறார். ௭அவர் மயின் கைடசியி ந்

ேமகங்கைள எ ம்பச்ெசய் , மைழ டன்

ம ன்னைல ம் உண்டாக்கி, காற்ைறத் தம

ேசம ப் க்கிடங்கி ந் றப்படச்ெசய்கிறார்.

௮ அவர் எகிப்திேல மனித ைடய

தைலப்பிள்ைளகைள ம் ம கத்தின்

தைல ற் கைள ம் அ த்தார். ௯

எகிப் ேதசேம, உன் ந வில் பார்ேவான்ேம ம்

அவ ைடயஎல்லாஊழயக்காரர்கள் ேம ம்

அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம்

அ ப்பினார். ௧0 அவர் அேநகம்

ேதசங்கைள அ த் , வ ைமம க்க

ராஜாக்கைளக் ெகான் ; ௧௧எேமாரியர்களின்

ராஜாவாகிய ேகாைன ம், பாசானின்

ராஜாவாகிய ஓைக ம், கானானின் எல்லா

ராஜ்ஜயங்கைள ம் அழ த் , ௧௨ அவர்கள்

ேதசத்ைதத் தம் ைடய மக்க மாகிய

இஸ்ரேவ க் ச் தந்தரமாகக் ெகா த்தார்.

௧௩ ெயேகாவாேவ, உம் ைடய ெபயர்

என்ைறக் ள்ள ; ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய கழ் தைல ைறதைல ைறக் ம்

இ க் ம். ௧௪ெயேகாவா தம் ைடய மக்களின்

நியாயத்ைத விசாரித் , தம் ைடய
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ஊழயக்காரர்கள்ேமல் பரிதாபப்ப வார்.

௧௫ அஞ்ஞானிக ைடய சிைலகள்

ெவள்ளி ம் ெபான் ம், மனிதர்க ைடய

ைகேவைல மாக இ க்கிற . ௧௬

அைவக க் வாயி ந் ம் ேபசா ,

அைவக க் க் கண்களி ந் ம் காணா . ௧௭

அைவக க் க் கா களி ந் ம் ேகளா ,

அைவக ைடயவாயிேல வாச ம ல்ைல.

௧௮ அைவகைளச் ெசய்கிறவர்க ம்,

அைவகைள நம் கிறவர்கள் அைனவ ம்,

அைவகைளப்ேபால் இ க்கிறார்கள். ௧௯

இஸ்ரேவல் ம்பத்தாேர, ெயேகாவா க்

நன்றெசால் ங்கள்;ஆேரான் ம்பத்தாேர,

ெயேகாவா க் நன்றெசால் ங்கள். ௨0

ேலவி ம்பத்தாேர, ெயேகாவா க்

நன்றெசால் ங்கள்; ெயேகாவா க் ப்

பயந்தவர்கேள, ெயேகாவா க்

நன்றெசால் ங்கள். ௨௧ எ சேலம ல்

யி க்கிற ெயேகாவா க் ேயானி ந்

நன்றஉண்டாகட் ம். அல்ேல யா.

௧௩௬

ெயேகாவாைவ தி ங்கள்; அவர்

நல்லவர், அவர் கி ைப என் ள்ள . ௨

ேதவாதி ேதவைனத் தி ங்கள்;அவர் கி ைப

என் ள்ள . ௩ கர்த்தாதி ெயேகாவாைவ

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள . ௪

ஒ வராக ெபரிய அதிசயங்கைளச்

ெசய்கிறவைரத் தி ங்கள்; அவர் கி ைப

என் ள்ள . ௫வானங்கைள ஞானமாக

உண்டாக்கினவைரத் தி ங்கள்; அவர்
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கி ைபஎன் ள்ள . ௬தண் ர்க க்

ேமேல மையப் பரப்பினவைரத் தி ங்கள்;

அவர் கி ைப என் ள்ள . ௭ ெபரிய

டர்கைளஉண்டாக்கினவைரத் தி ங்கள்;

அவர் கி ைப என் ள்ள ; ௮ பக ல்

ஆளச் ரியைனப் பைடத்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள .

௯ இரவில் ஆளச் சந்திரைன ம்

நட்சத்திரங்கைள ம் பைடத்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள ; ௧0

எகிப்தியர்க ைடய தைலப்பிள்ைளகைள

அழ த்தவைரத் தி ங்கள்; அவர் கி ைப

என் ள்ள . ௧௧அவர்கள் ந வி ந்

இஸ்ரேவைலப் றப்படச்ெசய்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைபஎன் ள்ள . ௧௨

வ ைமயான ைகயினா ம் ேதாளின்

பலத்தினா ம் அைதச் ெசய்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள . ௧௩

சிவந்த கடைல இரண்டாகப் பிரித்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள . ௧௪

அதின் ந ேவ இஸ்ரேவைலக் கடந் ேபாகச்

ெசய்தவைரத் தி ங்கள்; அவர் கி ைப

என் ள்ள . ௧௫ பார்ேவாைன ம்

அவன் ேசைனகைள ம் ெசங்கட ல்

கவிழ்த் ப்ேபாட்டவைரத் தி ங்கள்; அவர்

கி ைப என் ள்ள . ௧௬ தம் ைடய

மக்கைள வனாந்தரத்தில் நடத்தினவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள .

௧௭ ெபரிய ராஜாக்கைள அழ த்தவைரத்
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தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள .

௧௮பிரபலமான ராஜாக்கைளஅழ த்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள . ௧௯

எேமாரியரின் ராஜாவாகிய ேகாைன

அழ த்தவைரத் தி ங்கள்; அவர் கி ைப

என் ள்ள . ௨0 பாசானின் ராஜாவாகிய

ஓைக அழ த்தவைரத் தி ங்கள்; அவர்

கி ைபஎன் ள்ள . ௨௧அவர்க ைடய

ேதசத்ைதச் தந்தரமாகத் தந்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைப என் ள்ள .

௨௨ அைதத் தம் ைடய ஊழயனாகிய

இஸ்ரேவ க் ச் தந்திரமாகேவதந்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைபஎன் ள்ள . ௨௩

நம் ைடய தாழ்வில் நம்ைம நிைனத்தவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைபஎன் ள்ள . ௨௪

நம் ைடய எதிரிகளின் ைகயி ந் நம்ைம

வி தைல ெசய்தவைரத் தி ங்கள்; அவர்

கி ைப என் ள்ள . ௨௫ உயிரினம்

அைனத்திற் ம் ஆகாரம் ெகா க்கிறவைரத்

தி ங்கள்; அவர் கி ைபஎன் ள்ள . ௨௬

பரேலாகத்தின் ேதவைனத் தி ங்கள்;அவர்

கி ைபஎன் ள்ள .

௧௩௭

பாபிேலான்ஆ கள்அ ேக நாங்கள்

உட்கார்ந் , அங்ேக ேயாைன நிைனத்

அ ேதாம். ௨ அதின் ந வி க் ம்

அலரிச்ெச களின்ேமல் எங்க ைடய

கின்னரங்கைளத் க்கிைவத்ேதாம். ௩

எங்கைளச் சிைறபி த்தவர்கள் அங்ேக

எங்க ைடயபாடல்கைள ம், எங்கைள ம்
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பாழாக்கினவர்கள் மகிழ்ச்சி பாடல்கைள

வி ம்பி: ேயானின் பாட் களில் சிலவற்ைற

எங்க க் ப் பா ங்கள் என் ெசான்னார்கள்.

௪ ெயேகாவாவின் பாட்ைட அந்நிய

ேதசத்தில் நாங்கள் பா வெதப்ப ? ௫

எ சேலேம, நான் உன்ைன மறந்தால்

என் ைடய வல ைக தன் ைடய

ெதாழைல மறப்பதாக. ௬ நான் உன்ைன

நிைனக்காம ம், எ சேலைம என் ைடய

க்கியமான மகிழ்ச்சியி ம் அதிகமாகக்

க தாம ம்ேபானால், என் ைடய நா

என் ேமல் வாேயா ஒட் க்ெகாள்வதாக.

௭ ெயேகாவாேவ, எ சேலம ன் நாளில்

ஏேதாமயர்கைளநிைன ம்; அவர்கள்: அைத

இ த் ப்ேபா ங்கள், அஸ்திபாரம்வைர

இ த் ப்ேபா ங்கள் என் ெசான்னார்கேள.

௮பாபிேலான் மகேள, பாழாகப்ேபாகிறவேள,

எங்க க் ச் ெசய்தப உனக் ப் பதில்

ெசய்கிறவன் பாக்கியவான். ௯உன் ைடய

ழந்ைதகைளப் பி த் , கல் ன்ேமல்

ேமாதிய க்கிறவன் பாக்கியவான்.

௧௩௮

தா தின் பாடல். உம்ைமஎன்

இ தயத்ேதா ம் திப்ேபன்; ெதய்வங்க க்

ன்பாக உம்ைமப் கழ்ந் பா ேவன். ௨

உம பரி த்த ஆலயத்திற் ேநராக நான்

பணிந் , உம கி ைபயினிம த்த ம் உம

உண்ைமயினிம த்த ம் உம ெபயைரத்

திப்ேபன்; உம எல்லாப் கைழவிடஉம

வார்த்ைதைய ர்மகிைமப்ப த்தியி க்கி ர்.
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௩நான் ப்பிட்ட நாளிேல எனக் ம உத்திர

அ ளி ர்; என்ஆத் மாவிேல ெபலன்தந்

என்ைனத் ைதரியப்ப த்தி ர்; ௪

ெயேகாவாேவ, மயின் ராஜாக்கெளல்ேலா ம்

உம வாயின் வார்த்ைதகைளக் ேகட் ம்ேபா

உம்ைமத் திப்பார்கள். ௫ ெயேகாவாவின்

மகிைம ெபரிதாக இ ப்பதினால், அவர்கள்

ெயேகாவாவின் வழகைளப் பா வார்கள்.

௬ ெயேகாவா உயர்ந்தவராக இ ந் ம்,

தாழ்ைம ள்ளவைன ேநாக்கிப் பார்க்கிறார்;

ேமட் ைமயானவைனேயா ரத்தி ந்

அறகிறார். ௭ நான் ன்பத்தின் ந வில்

நடந்தா ம் ர் என்ைன உயிர்ப்பிப் ர்;

என் ைடய எதிரிகளின் ேகாபத்திற்

விேராதமாக உம ைகைய ட் ர்; உம

வல கரம் என்ைன இரட்சிக் ம். ௮

ெயேகாவா எனக்காக யாைவ ம் ெசய்

ப்பார்; ெயேகாவாேவ, உம கி ைப

என் ள்ள ; உம கரத்தின் ெசயல்கைளத்

தள்ளிவிடாம ம்.

௧௩௯

இராகத்தைலவ க் ஒப் விக்கப்பட்ட

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ, ர்

என்ைன ஆராய்ந் , அற ந்தி க்கி ர். ௨

என் ைடய உட்கா தைல ம் என் ைடய

எ ந்தி க் தைல ம் ர் அற ந்தி க்கி ர்;

என் ைடய நிைன கைளத் ரத்தி ந்

அறகி ர். ௩நான் நடந்தா ம் ப த்தி ந்தா ம்

என்ைனச் ழ்ந்தி க்கி ர்; என் ைடய

வழகெளல்லாம் உமக் த் ெதரி ம். ௪
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என் ைடயநாவில் ெசால்உ வா ன்ேன,

இேதா, ெயேகாவாேவ, அைதெயல்லாம்

ர் அற ந்தி க்கி ர். ௫ ற் றத்தி ம்

பிற் றத்தி ம் ர் என்ைன ெந க்கி, உம

கரத்ைதஎன்ேமல்ைவக்கி ர். ௬இந்தஅற

எனக் ம ந்தஆச்சரிய ம், எனக் எட்டாத

உயர மாக இ க்கிற . ௭உம் ைடயஆவிக்

மைறவாக எங்ேக ேபாேவன்? உம் ைடய

ச கத்ைதவிட் எங்ேக ஓ ேவன்? ௮ நான்

வானத்திற் ஏறனா ம், ர் அங்ேக இ க்கி ர்;

நான் பாதாளத்தில் ப க்ைக ேபாட்டா ம்,

ர் அங்ேக ம் இ க்கி ர். (Sheol h7585) ௯ நான்

வி யற்காலத் ச் இறக்ைககைள எ த் ,

கட ன் கைடசி எல்ைலகளிேல ேபாய்த்

தங்கினா ம், ௧0அங்ேக ம்உம ைகஎன்ைன

நடத் ம், உம வல கரம் என்ைனப் பி க் ம்.

௧௧இ ள்என்ைன க்ெகாள் ெமன்றா ம்,

இர ம் என்ைனச் ற்ற ெவளிச்சமாக இ க் ம்.

௧௨ உமக் மைறவாக இ ம் இ ளாக

இ க்கா ;இர ம்பகைலப்ேபாலெவளிச்சமாக

இ க் ம்; உமக் இ ம் ெவளிச்ச ம்

ஒன்றான . ௧௩ ர் என் ைடய சிந்ைதையக்

ைகக்ெகாண் க்கி ர்; என் ைடயதாயின்

கர்ப்பத்தில் என்ைனக் காப்பாற்ற ர்.

௧௪ நான் பிரம க்கத்தக்க அதிசயமாக

உண்டாக்கப்பட்டதால்,உம்ைமத் திப்ேபன்;

உம ெசயல்கள் அதிசயமானைவகள்;

அ என் ைடய ஆத் மா க் நன்றாகத்

ெதரி ம். ௧௫ நான் ஒளிப்பிடத்திேல
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உண்டாக்கப்பட் , மயின் தாழ்விடங்களிேல

விசித்திர விேநாதமாக உ வாக்கப்பட்டேபா ,

என் ைடய எ ம் கள் உமக் மைறவாக

இ க்கவில்ைல. ௧௬ என் ைடய

க ைவ உம் ைடய கண்கள் கண்ட ;

என் ைடய உ ப் களில் ஒன்றாகி ம்

இல்லாதேபாேத அைவகள் அைனத் ம்,

அைவகள் உ ேவற்ப ம் நாட்க ம், உம

த்தகத்தில் எ தியி ந்த . ௧௭ ேதவேன,

உம ஆேலாசைனகள் எனக் எத்தைன

அ ைமயானைவகள்; அைவகளின் அள

எவ்வள அதிகம். ௧௮ அைவகைள

நான் எண்ணப்ேபானால், மணைலவிட

அதிகமாம்; நான் விழ க் ம்ேபா இன் ம்

உம்ம கில் இ க்கிேறன். ௧௯ ேதவேன, ர்

ன்மார்க்கைன அழ த் ரானால் நலமாக

இ க் ம்; இரத்தப்பிரியர்கேள, ங்கள்

என்ைன விட் அகன் ேபாங்கள். ௨0

அவர்கள் உம்ைமக் ற த் த் ன்மார்க்கமாகப்

ேப கிறார்கள்; உம் ைடய எதிரிகள் உம

ெபயைர ணாக வழங் கிறார்கள். ௨௧

ெயேகாவாேவ,உம்ைமப் பைகக்கிறவர்கைள

நான் பைகக்காம ம், உமக் விேராதமாக

எ ம் கிறவர்கைள அ வ க்காம ம்

இ ப்ேபேனா? ௨௨ ப்பைகயாக

அவர்கைளப் பைகக்கிேறன்; அவர்கைள

எனக் ப் பைகவர்களாக நிைனக்கிேறன். ௨௩

ேதவேன, என்ைன ஆராய்ந் , என் ைடய

இ தயத்ைத அற ந் ெகாள் ம்; என்ைனச்
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ேசாதித் , என் ைடய சிந்தைனகைள

அற ந் ெகாள் ம். ௨௪ ேவதைனஉண்டாக் ம்

வழ என்னிடத்தில் உண்ேடா என் பார்த் ,

நித்தியவழயிேல என்ைனநடத் ம்.

௧௪0

இராகத்தைலவ க் ஒப் விக்கப்பட்ட

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ, ெபால்லாத

மனித க் என்ைனத் தப் வி ம்;

ெகா ைம ள்ளவ க் என்ைன விலக்கி

காப்பாற் ம். ௨ அவர்கள் தங்க ைடய

இ தயத்தில் ெபால்லாப் கைளச்

சிந்தித் , த்தஞ்ெசய்ய நாள்ேதா ம்

ட்டங் கிறார்கள். ௩ பாம்ைபப்ேபால்

தங்க ைடய நாைவ ர்ைமயாக் கிறார்கள்;

அவர்கள் உத களின் ழ் விரியன் பாம்பின்

விஷம் இ க்கிற . (ேசலா) ௪ ெயேகாவாேவ,

ன்மார்க்க ைடய ைகக க் என்ைன

ங்கலாக்கி ெகா யவ க் என்ைன

விலக்கி காப்பாற் ம்;அவர்கள்என் ைடய

நைடகைளக் கவிழ்க்கப்பார்க்கிறார்கள். ௫

ெப ைமக்காரர்கள் எனக் க் கண்ணிைய ம்

கயி கைள ம் மைறவாக ைவக்கிறார்கள்;

வழ ேயாரத்திேல வைலையவிரித் , எனக் ச்

க் கைளைவக்கிறார்கள். (ேசலா) ௬நான்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: ர் என் ேதவன்

என்ேறன்; ெயேகாவாேவ, என் ைடய

விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா ம். ௭ஆண்டவராகிய ெயேகாவாேவ,

என் ைடய இரட்சிப்பின் ெபலேன,

த்தநாளில் என் ைடயதைலைய ர். ௮
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ெயேகாவாேவ, ன்மார்க்க ைடயஆைசகள்

நிைறேவறாதப ெசய் ம்; அவன் தன்ைன

உயர்த்தாதப அவ ைடய ேயாசைனைய

நடந்ேதற விடாம ம். (ேசலா) ௯ என்ைன

வைளந் ெகாள் கிறவர்க ைடய

உத களின் விைனகள் அவர்கள்

தைலகைளேய வதாக. ௧0ெந ப் த்தழல்

அவர்கள்ேமல் வி வதாக; ெந ப்பி ம்,

அவர்கள் எ ந்தி க்க யாத

ப ழகளி ம் தள்ளப்ப வார்களாக. ௧௧

ெபால்லாத நாக் ள்ளவன் மயிேல

நிைலப்பதில்ைல; ெகா ைமயானமனிதைன

பறக்க க்கப் ெபால்லாப் அவைன

ேவட்ைடயா ம். ௧௨ சி ைமயானவனின்

வழக்ைக ம், எளியவர்களின் நியாயத்ைத ம்

ெயேகாவாவிசாரிப்பாெரன் அறேவன். ௧௩

திமான்கள் உம ெபயைரத் திப்பார்கள்;

ெசம்ைமயானவர்கள்உம ச கத்தில் வாசம்

ெசய்வார்கள்.

௧௪௧

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ,

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிேறன்,

என்னிடத்திற் விைரந் வா ம்; நான் உம்ைம

ேநாக்கிக் ப்பி ம்ேபா , என் ைடய

சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா ம். ௨ என் ைடய

விண்ணப்பம்உமக் ன்பாகத் பமாக ம்,

என் ைக யர்த் தல் மாைலேநரப்

ப யாக ம் இ க்கட் ம். ௩ ெயேகாவாேவ,

என் ைடய வாய்க் க் காவல்ைவ ம்;

என் ைடய உத களின் வாசைலக்
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காத் க்ெகாள் ம். ௪ அக்கிரமஞ்ெசய்கிற

மனிதேரா ன்மார்க்கச் ெசயல்கைள

நடப்பிக் ம்ப என் ைடய இ தயத்ைதத்

ன்மார்க்கத்திற் இைசந் ப்ேபாகச்

ெசய்யாமல் இ ம்; அவர்க ைடய

சி ள்ள உண களில் ஒன்ைற ம் நான்

சாப்பிடாமல் இ ப்ேபனாக. ௫ திமான்

என்ைனத் தயவாய்க் ட் , என்ைனக்

க ந் ெகாள்ளட் ம்; அ என் ைடய

தைலக் எண்ெணையப்ேபா க் ம்;

என் ைடய தைலஅைத நிராகரிப்பதில்ைல;

அவர்கள் இக்கட் களில் நான் இன் ம்

ெஜபம்ெசய்ேவன். ௬ அவர்க ைடய

நியாயாதிபதிகள் கன்மைல ேம ந்

தள்ளப்பட் ேபாகிறேபா , என் ைடய

வார்த்ைதகள் இன்பமானைவகெளன்

ேகட்பார்கள். ௭ மயின்ேமல் ஒ வன் மரத்ைத

ெவட் ப் பிளக்கிற ேபால, எங்க ைடய

எ ம் கள் பாதாள வாய்க் ேநராகச்

சிதற க்கப்பட் க்கிற . (Sheol h7585) ௮

ஆனா ம் ஆண்டவராகிய ெயேகாவாேவ,

என் ைடய கண்கள் உம்ைம ேநாக்கி

இ க்கிற ; உம்ைம நம்பியி க்கிேறன்;

என் ைடய ஆத் மாைவ ெவ ைமயாக

விடாதி ம். ௯ அவர்கள் எனக்

ைவத்த கண்ணியின் சிக் க க் ம்,

அக்கிரமக்காரர்களின் க் க க் ம்

என்ைனவிலக்கி பா காத் க்ெகாள் ம். ௧0

ன்மார்க்கர்கள் தங்க ைடயவைலகளில்



சங் தம் 2451

அகப்ப வார்களாக; நாேனாஅதற் த் தப்பிக்

கடந் ேபாேவன்.

௧௪௨

ைகயி ந்த ேபா தா தின்

பாடல், ெஜபம். ெயேகாவாைவ ேநாக்கிச்

சத்தம ட் க் ப்பி கிேறன்; ெயேகாவாைவ

ேநாக்கிச் சத்தம ட் க் ெகஞ் கிேறன்.

௨ அவ க் ன்பாக என் ைடய

சஞ்சலத்ைத ஊற் கிேறன்; அவ க்

ன்பாக என் ைடய ெந க்கத்ைத

அற க்ைகயி கிேறன். ௩ என் ைடய

ஆவி என்னில் தியங் ம்ேபா , ர்

என் ைடய பாைதைய அற ந்தி க்கி ர்;

நான் நடக்கிற வழயில் மைறவாக

எனக் க் கண்ணிைவத்தார்கள். ௪

வல பக்கமாகக் கண்ேணாக்கிப் பா ம்,

என்ைன அறவார் ஒ வ ம் இல்ைல;

எனக் அைடக்கலம ல்லாமற் ேபான ;

என் ைடய ஆத் மாைவ விசாரிப்பார்

ஒ வ ம் இல்ைல. ௫ ெயேகாவாேவ,

உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிேறன்; ேர என்

அைடக்கல ம், உயி ள்ேளார் ேதசத்திேல

என் ைடய பங் மாக இ க்கி ர்

என்ேறன். ௬ என் ைடய க் ர க் ச்

ெசவிெகா ம், நான் மக ம் தாழ்த்தப்பட்ேடன்;

என்ைனப் பின்ெதாட கிறவர்க க்

என்ைனத் தப் வி ம், அவர்கள் என்னி ம்

பலவான்களாக இ க்கிறார்கள். ௭ உம

ெபயைர நான் திக் ம்ப , என் ைடய

ஆத் மாைவக்காவ க் ங்கலாக்கிவி ம்;
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எனக் ர் தய ெசய் ம்ேபா திமான்கள்

என்ைனச் ழ்ந் ெகாள் வார்கள்.

௧௪௩

தா தின் பாடல். ெயேகாவாேவ,

என் ைடய ெஜபத்ைதக் ேக ம், என் ைடய

விண்ணப்பங்க க் ச் ெசவிெகா ம்; உம

உண்ைமயின்ப ம் உம தியின்ப ம்

எனக் உத்திர அ ளிச்ெசய் ம். ௨

உயி ள்ள ஒ வ ம் உமக் ன்பாக

திமானாக இல்லாததினாேல, அ ேயைன

நியாயத் ர்ப் ச் ெசய்யாமல் இ ம். ௩ எதிரி

என் ைடய ஆத் மாைவத் ெதாடர்ந் ,

என் ைடய உயிைரத் தைரேயா ந க்கி,

ெவ காலத்திற் ன் இறந்தவர்கள்ேபால்

என்ைன இ ளில் இ க்கச்ெசய்கிறான். ௪

என் ைடய ஆவி என்னில் தியங் கிற ;

என் ைடய இ தயம் எனக் ள்

ேசார்ந் ேபாகிற . ௫ ஆரம்பநாட்கைள

நிைனக்கிேறன், உம ெசய்ைககைளெயல்லாம்

தியானிக்கிேறன்; உம கரத்தின் ெசயல்கைள

ேயாசிக்கிேறன். ௬ என் ைடய ைககைள

உமக் ேநராக விரிக்கிேறன்; வறண்ட

நிலத்ைதப்ேபால் என் ைடய ஆத் மா

உம்ேமல் தாகமாக இ க்கிற . (ேசலா)

௭ ெயேகாவாேவ, க்கிரமாக எனக் ச்

ெசவிெகா ம், என் ைடய ஆவி ேசார்ந்

ேபாகிற ; நான் ழயில் இறங் கிறவர்க க்

ஒப்பாகாதப க் , உம கத்ைத எனக்

மைறக்காமல் இ ம். ௮அதிகாைலயில் உம

கி ைபையக் ேகட்கச்ெசய் ம், உம்ைம
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நம்பியி க்கிேறன், நான் நடக்கேவண் ய

வழைய எனக் க் காண்பி ம்; உம்மடத்தில்

என் ைடயஆத் மாைவஉயர்த் கிேறன். ௯

ெயேகாவாேவ, என் ைடய எதிரிக க்

என்ைனத் தப் வி ம்; உம்ைமப் க டமாகக்

ெகாள் கிேறன். ௧0உமக் ப் பிரியமானைதச்

ெசய்ய எனக் ப் ேபாதித்த ம், ேர என்

ேதவன்; உம் ைடய நல்ல ஆவி என்ைனச்

ெசம்ைமயான வழயிேல நடத்தட் ம். ௧௧

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய ெபயரினிம த்தம்

என்ைனஉயிர்ப்பி ம்; உம் ைடய தியின்ப

என் ைடயஆத் மாைவபிரச்சைனக க்

ங்கலாக்கிவி ம். ௧௨ உம் ைடய

கி ைபயின்ப என் ைடய எதிரிகைள

அழ த் , என் ைடயஆத் மாைவஒ க் கிற

யாவைர ம்அழ ம்; நான் உம அ ேயன்.

௧௪௪

தா தின் பாடல். என் ைடய

ைககைளப் ேபா க் ம் என் ைடய

விரல்கைள த்தத்திற் ம் ப ப்பிக்கிற

என் ைடயகன்மைலயாகியெயேகாவா க்

நன்ற . ௨ அவர் என் ைடய தயாபர ம்,

என் ைடய ேகாட்ைட ம், என் ைடய

உயர்ந்த அைடக்கல ம், என்ைன

வி விக்கிறவ ம், என் ைடய ேகடக ம்,

நான் நம்பினவ ம், என் ைடய மக்கைள

எனக் க் ழ்ப்ப த் கிறவ மாக

இ க்கிறார். ௩ ெயேகாவாேவ, மனிதைன ர்

கவனிக்கிறதற் ம், ம த்திரைன ர்

எண் கிறதற் ம், அவன் எம்மாத்திரம்? ௪
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மனிதன் மாையக் ஒப்பாக இ க்கிறான்;

அவ ைடய நாட்கள் கடந் ேபாகிற

நிழ க் ச் சமானம். ௫ ெயேகாவாேவ, ர்

உம வானங்கைளத் தாழ்த்தி இறங்கி,

மைலகள் ைக ம்ப அைவகைளத்

ெதா ம். ௬ மன்னல்கைள வரவிட்

எதிரிகைளச் சிதற ம், உம அம் கைள

எய் அவர்கைளக் கலங்கச்ெசய் ம். ௭

உயரத்தி ந் உம கரத்ைத ட் ,

ெப ெவள்ளத்திற் என்ைன விலக்கி

இரட்சி ம். ௮ மாையையப் ேப ம் வா ம்,

கள்ளத்தனமான வல ைக ம் உைடய

அந்நியர்களின் ைகக் என்ைன விலக்கித்

தப் வி ம். ௯ெயேகாவாேவ, நான் உமக் ப்

ப்பாட்ைடப் பா ேவன்; தம் ரினா ம்

பத் நரம் ைணயினா ம் உம்ைமப்

கழ்ந் பா ேவன். ௧0 ேர ராஜாக்க க்

ெஜயத்ைதத் தந் , ஊழயனாகிய

தா ைதப் ெபால்லாத வா க் த்

தப் விக்கிறவர். ௧௧மாையையப் ேப ம்வா ம்,

கள்ளத்தனமான வல ைக ம் உைடய

அந்நியர்களின் ைகக் என்ைன விலக்கித்

தப் வி ம். ௧௨அப்ெபா எங்க ைடய

மகன்கள் இளைமயில் ஓங்கி வள கிற

மரக்கன் கைளப்ேபால ம், எங்க ைடய

மகள்கள் சித்திரந் ர்ந்த அரண்மைன

ைலக்கற்கைளப்ேபால ம் இ ப்பார்கள். ௧௩

எங்க ைடய களஞ்சியங்கள் எல்லாவித

ெபா ட்கைள ம் ெகா க்கத்தக்கதாக
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நிரம்பியி க் ம்; எங்க ைடய கிராமங்களில்

எங்க ைடய ஆ கள் ஆயிர ம்

பத்தாயிரமாகப் ப ம். ௧௪ எங்க ைடய

எ கள் பலத்தைவகளாக இ க் ம்;

எதிரி உட் த ம் ேயா ப்ேபா த ம்

இ க்கா ; எங்க ைடய திகளில்

க் ர ம் உண்டாகா . ௧௫ இந்த

வித ஆ ர்வாதத்ைதப்ெபற்ற மக்கள்

பாக்கிய ள்ளவர்கள்; ெயேகாவாைவ

ெதய்வமாகக் ெகாண் க்கிற மக்கள்

பாக்கிய ள்ள .

௧௪௫

தா தின் நன்ற ப்பாடல். ராஜாவாகிய

என் ேதவேன, உம்ைம உயர்த்தி, உம் ைடய

ெபயைர எப்ெபா ம் என்ெறன்ைறக் ம்

நன்றெசால் ேவன். ௨ நாள்ேதா ம்

உமக் நன்றெச த்தி, எப்ெபா ம்

என்ெறன்ைறக் ம் உம் ைடய ெபயைரத்

திப்ேபன். ௩ெயேகாவா ெபரியவ ம் மக ம்

கழப்படத்தக்கவ மாக இ க்கிறார்;

அவ ைடய மகத் வம்ஆராய்ந் யா . ௪

தைல ைற தைல ைறயாக உம் ைடய

ெசயல்களின் கழ்ச்சிையச் ெசால் ,

உம் ைடய வல்லைம ள்ள ெசய்ைககைள

அறவிப்பார்கள். ௫ உம் ைடய சிறந்த

மகிைமப் பிரதாபத்ைத ம், உம் ைடய

அதிசயமான ெசயல்கைள ங் ற த் ப்

ேப ேவன். ௬மக்கள் உம் ைடய பயங்கரமான

ெசயல்களின் வல்லைமையச் ெசால் வார்கள்;

உம் ைடய மகத் வத்ைத நான் விவரிப்ேபன்.
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௭அவர்கள்உம ம ந்த தயைவநிைனத்

ெவளிப்ப த்தி, உம திையக் ெகம் ரித் ப்

பா வார்கள். ௮ ெயேகாவா இரக்க ம் மன

உ க்க ம், ய சாந்த ம் ம ந்த கி ைப ம்

உள்ளவர். ௯ ெயேகாவா எல்ேலார்ேம ம்

தய ள்ளவர்;அவர்இரக்கங்கள்அவ ைடய

எல்லாச் ெசயல்களின்ேம ள்ள . ௧0

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய ெசயல்கெளல்லாம்

உம்ைமத் திக் ம்; உம் ைடய

பரி த்தவான்கள் உமக் நன்ற ெசால்வார்கள்.

௧௧ மனிதர்க க் உம வல்லைம ள்ள

ெசய்ைககைள ம், உம ராஜ்ஜயத்தின் சிறந்த

மகிைமப்பிரதாபத்ைத ம் ெதரிவிக் ம்ப க் ;

௧௨ உம ராஜ்ஜயத்தின் மகிைமைய

அறவித் , உம வல்லைமையக்

ற த் ப் ேப வார்கள். ௧௩ உம் ைடய

ராஜ்ஜயம் எல்லாக் காலங்களி ள்ள

ராஜ்ஜயம், உம் ைடய ஆ ைக

தைல ைற தைல ைறயாக ம்

உள்ள . ௧௪ ெயேகாவா வி கிற

அைனவைர ம் தாங்கி, மடங்க க்கப்பட்ட

அைனவைர ம் க்கிவி கிறார். ௧௫

எல்லா உயிர்களின் கண்க ம் உம்ைம

ேநாக்கிக்ெகாண் க்கிற ; ஏற்ற ேவைளயிேல

ர்அைவக க் உண ெகா க்கி ர். ௧௬ ர்

உம ைகையத் திறந் , எல்லா உயிர்களின்

வாஞ்ைசைய ம் தி ப்தியாக் கி ர்.

௧௭ ெயேகாவா தம வழகளிெலல்லாம்

தி ள்ளவ ம், தம ெசயல்களிெலல்லாம்
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கி ைப ள்ளவ மாக இ க்கிறார். ௧௮

தம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிறஅைனவ க் ம்,

உண்ைமயாகத் தம்ைம ேநாக்கிக் ப்பி கிற

அைனவ க் ம், ெயேகாவா அ கில்

இ க்கிறார். ௧௯ அவர் தமக் ப்

பயந்தவர்க ைடயவி ப்பத்தின்ப ெசய் ,

அவர்கள் ப்பி தைலக் ேகட் , அவர்கைளப்

பா காக்கிறார். ௨0 ெயேகாவா தம்ம ல்

அன் கிற அைனவைர ம் காப்பாற்ற ,

ன்மார்க்கர்கள்அைனவைர ம்அழ ப்பார்.

௨௧ என் ைடய வாய் ெயேகாவாவின்

திையச் ெசால்வதாக; மாம்ச ச ர ள்ள

யா ம் அவ ைடய பரி த்த ெபயைர

எப்ெபா ம் என்ெறன்ைறக் ம் ேபாற்றட் ம்.

௧௪௬

அல்ேல யா, என் ைடய

ஆத் மாேவ, ெயேகாவாைவ தி. ௨ நான்

உயிேரா க் ம்வைர ெயேகாவாைவ

திப்ேபன்; நான் உள்ளள ம் என்

ேதவைனப் கழ்ந் பா ேவன். ௩

பிர க்கைள ம், இரட்சிக்கப் ெபலனில்லாத

மனிதர்கைள ம் நம்பேவண்டாம். ௪

அவ ைடயஆவி பிரி ம், அவன் தன் ைடய

மண் க் த் தி ம் வான்; அந்த

நாளிேல அவ ைடய ேயாசைனகள்

அழ ந் ேபா ம். ௫யாக்ேகாபின் ேதவைனத்

தன் ைணயாகக் ெகாண் ந் , தன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேமல் நம்பிக்ைகைய

ைவக்கிறவன் பாக்கியவான். ௬ அவர்

வானத்ைத ம் மைய ம் கடல்கைள ம்
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அைவகளி ள்ள அைனத்ைத ம்

உண்டாக்கினவர்; அவர் என்ெறன்ைறக் ம்

உண்ைமையக் காக்கிறவர். ௭ அவர்

ஒ க்கப்பட்டவர்க க் நியாயஞ்ெசய்கிறார்;

பசியாக இ க்கிறவர்க க்

உண ெகா க்கிறார்;கட்டப்பட்டவர்கைளக்

ெயேகாவா வி தைலயாக் கிறார். ௮

டர்களின் கண்கைளக் ெயேகாவா

திறக்கிறார்; வி ந்தவர்கைளக் ெயேகாவா

க்கிவி கிறார். திமான்கைளக்

ெயேகாவா ேநசிக்கிறார். ௯அந்நியர்கைளக்

ெயேகாவா காப்பாற் கிறார்; அவர் திக்கற்ற

பிள்ைளைய ம் விதைவைய ம்

ஆதரிக்கிறார்; ன்மார்க்கர்களின் வழையேயா

கவிழ்த் ப் ேபா கிறார். ௧0 ெயேகாவா

எல்லாக் காலங்களி ம் அரசா கிறார்;

ேயாேன, உன் ைடய ேதவன் தைல ைற

தைல ைறயாக ம் ராஜரிகம்ெசய்கிறார்.

அல்ேல யா.

௧௪௭

ெயேகாவாைவ தி ங்கள்;

நம் ைடய ேதவைனப் கழ்ந் பா கிற

நல்ல , தித்தேல இன்ப ம் ஏற்ற மாக

இ க்கிற . ௨ ெயேகாவா எ சேலைமக்

கட் கிறார்; ரத்தப்பட்ட இஸ்ரேவலர்கைளக்

ட் ச் ேசர்க்கிறார். ௩ இ தயம்

ெநா ங் ண்டவர்கைளக் ணமாக் கிறார்,

அவர்க ைடய காயங்கைளக் கட் கிறார். ௪

அவர் நட்சத்திரங்களின் ெதாைகைய

எண்ணி, அைவக க்ெகல்லாம் ெபயரிட்
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அைழக்கிறார். ௫ நம் ைடய ஆண்டவர்

ெபரியவ ம் மகா ெபல ள்ளவ மாக

இ க்கிறார்; அவ ைடய அற

அளவில்லாத . ௬ ெயேகாவா

சாந்த ண ள்ளவர்கைள உயர்த் கிறார்;

ன்மார்க்கர்கைளத் தைரவைர

தாழ்த் கிறார். ௭ ெயேகாவாைவ தி டன்

பா க்ெகாண்டா ங்கள்; நம் ைடய

ேதவைனச் ரமண்டலத்தால் கழ்ந்

பா ங்கள். ௮அவர் வானத்ைத ேமகங்களால்

, ம க் மைழைய ஆயத்தப்ப த்தி,

மைலகளில் ல்ைல ைளக்கச்ெசய்கிறார். ௯

அவர் ம கங்க க் ம் ப்பி கிற காக்ைகக்

ஞ் க க் ம் ஆகாரங்ெகா க்கிறார். ௧0

அவர் திைரயின் பலத்தில் வி ப்பமாக

இ க்கமாட்டார்; ர ைடய கால்களில்

பிரியப்படமாட்டார். ௧௧தமக் ப் பயந் , தம

கி ைபக் க் காத்தி க்கிறவர்கள்ேமல்

ெயேகாவா பிரியமாக இ க்கிறார். ௧௨

எ சேலேம, ெயேகாவா க் நன்ற ெசால்;

ேயாேன, உன் ைடய ேதவைனத் தி.

௧௩ அவர் உன் ைடய வாசல்களின்

தாழ்ப்பாள்கைளப் பலப்ப த்தி,

உன்னிடத்தி ள்ள உன் ைடய

பிள்ைளகைள ஆ ர்வதிக்கிறார். ௧௪

அவர் உன் ைடய எல்ைலகைளச்

சமாதான ள்ளைவகளாக மாற்ற ,

ெசழ ப்பான ேகா ைமயினால் உன்ைனத்

தி ப்தியாக் கிறார். ௧௫ அவர் தம
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வார்த்ைதையப் மயிேல அ ப் கிறார்;

அவ ைடய ெசால் மகா விைரவாக

ெசல் கிற . ௧௬ பஞ்ைசப்ேபால் உைறந்த

மைழையத் த கிறார்; சாம்பைலப்ேபால

உைறந்த பனிையத் கிறார். ௧௭ அவர்

தம கல்மைழையத் ணிக்ைககளாக

அ ப் கிறார்; அவ ைடய ளி க்

ன்பாக நிற்பவன் யார்? ௧௮ அவர் தம

வார்த்ைதைய அ ப்பி, அைவகைள

உ கச்ெசய்கிறார்; தம காற்ைற ம்ப

ெசய்ய, தண் ர்கள் ஓ ம். ௧௯யாக்ேகா க் த்

தம் ைடய வசனங்கைள ம், இஸ்ரேவ க் த்

தம பிரமாணங்கைள ம் தம

நியாயங்கைள ம் அறவிக்கிறார். ௨0

அவர் ேவேற எந்த ேதசத்திற் ம் இப்ப ச்

ெசய்ததில்ைல; அவ ைடய கட்டைளகைள

அறயாமற் ேபாகிறார்கள். அல்ேல யா.

௧௪௮

அல்ேல யா, வானங்களில்

உள்ளைவகேள,ெயேகாவாைவ தி ங்கள்;

உன்னதங்களில் அவைரத் தி ங்கள். ௨

அவ ைடய தர்கேள, ங்கள்அைனவ ம்

அவைரத் தி ங்கள்; அவ ைடய

ேசைனகேள, ங்கள் அைனவ ம் அவைரத்

தி ங்கள். ௩ ரிய சந்திரேர, அவைரத்

தி ங்கள்; பிரகாச ள்ள எல்லா

நட்சத்திரங்கேள, அவைரத் தி ங்கள். ௪

வானாதி வானங்கேள,அவைரத் தி ங்கள்;

வானத்தின் ேம ள்ள தண் ர்கேள,அவைரத்

தி ங்கள். ௫ அைவகள் ெயேகாவாவின்
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ெபயைரத் திக்கட் ம்; அவர் கட்டைளயிட

அைவகள் சி ஷ் க்கப்பட்ட . ௬

அவர் அைவகைள என்ைறக் ள்ள

எல்லாகாலங்களி ம் நிைலக் ம்ப ெசய்தார்;

மாறாத கட்டைளைய அைவக க்

நியம த்தார். ௭ மயி ள்ளைவகேள,

ெயேகாவாைவ தி ங்கள்; ெபரிய ன்கேள,

எல்லாஆழங்கேள, ௮அக்கினிேய, கல்மைழேய,

உைறந்த மைழேய, பனிேய, அவர் ெசாற்ப

ெசய் ம் ெப ங்காற்ேற, ௯மைலகேள, எல்லா

ேம கேள, கனிமரங்கேள, எல்லா ேக க்கேள,

௧0 காட் ம கங்கேள, எல்லா நாட்

ம கங்கேள,ஊ ம்பிராணிகேள,இற ள்ள

பறைவகேள, ௧௧ மயின் ராஜாக்கேள,

எல்லா மக்கேள, பிர க்கேள, மயி ள்ள

எல்லா நியாயாதிபதிகேள, ௧௨ வா பேர,

கன்னிைககேள, திர் வய ள்ளவர்கேள,

பிள்ைளகேள, ெயேகாவாைவ தி ங்கள்.

௧௩ அவர்கள் ெயேகாவாவின் ெபயைரத்

திக்கட் ம்; அவ ைடய ெபயர் மட் ம்

உயர்ந்த ; அவ ைடய மகிைம ம க் ம்

வானத்திற் ம் ேமலான . ௧௪அவர் தம் ைடய

பரி த்தவான்கள்அைனவ க் ம், தம்ைமச்

ேசர்ந்த மக்களாகிய இஸ்ரேவல் மக்க க் ம்

ெகாண்டாட்டமாக, தம் ைடய மக்க க் ஒ

ெகாம்ைபஉயர்த்தினார். அல்ேல யா.

௧௪௯

அல்ேல யா, ெயேகாவா க் ப்

ப்பாட்ைடப் பா ங்கள்;

பரி த்தவான்களின் சைபயிேலஅவ ைடய
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தி ெவளிப்படட் ம். ௨ இஸ்ரேவல்

தன்ைன உண்டாக்கினவரில் மகிழ ம்,

மகன்களாகிய ேயான் தங்க ைடய ராஜாவில்

சந்ேதாஷப்படட் ம். ௩அவ ைடயெபயைர

நடனத்ேதா தித் , தம் ரினா ம்

கின்னரத்தினா ம் அவைர கழ்ந் பாட

ேவண் ம். ௪ ெயேகாவா தம் ைடய

மக்களின்ேமல் பிரியம் ைவக்கிறார்;

சாந்த ண ள்ளவர்கைள இரட்சிப்பினால்

அலங்கரிப்பார். ௫ பரி த்தவான்கள்

மகிைமேயா சந்ேதாஷப்பட் , தங்க ைடய

ப க்ைககளின்ேமல் ெகம் ரிப்பார்கள். ௬

ேதசங்களிடத்தில் பழவாங்க ம், மக்கைளத்

தண் க்க ம், ௭அவர்க ைடய ராஜாக்கைளச்

சங்கி களா ம், அவர்க ைடய

ேமன்மக்கைள இ ம் விலங் களா ம்

கட்ட ம், எ தப்பட்ட நியாயத் ர்ப்ைப

அவர்கள்ேமல் ெச த்த ம், ௮அவர்க ைடய

வாயில் ெயேகாவாைவ உயர்த் ம் தி ம்,

அவர்க ைடய ைகயில் இ ற ம்

ர்ைம ள்ள வா ம் இ க் ம். ௯ இந்த

மரியாைத அவ ைடய பரி த்தவான்கள்

அைனவ க் ம் உண்டா ம். அல்ேல யா.

௧௫0

அல்ேல யா, ேதவைனஅவ ைடய

பரி த்தஸ்தலத்தில் தி ங்கள்; அவ ைடய

வல்லைமெவளிப்ப ம்வானத்ைதப்பார்த்

அவைரத் தி ங்கள். ௨ அவ ைடய

வல்லைம ள்ள ெசயல்க க்காக அவைரத்

தி ங்கள்; மாட்சிைம ெபா ந்திய



சங் தம் 2463

அவ ைடய மகத் வத்திற்காக அவைரத்

தி ங்கள். ௩ எக்காளச் சத்தத்ேதா

அவைரத் தி ங்கள்; ைணேயா ம்

ரமண்டலத்ேதா ம்அவைரத் தி ங்கள். ௪

தம் ேரா ம் நடனத்ேதா ம் அவைரத்

தி ங்கள்; யாேழா ம் ங் ழேலா ம்

அவைரத் தி ங்கள். ௫ ஓைச ள்ள

ைகத்தாளங்கேளா ம் அவைரத் தி ங்கள்;

ேபேராைச ள்ள ைகத்தாளங்கேளா ம்

அவைரத் தி ங்கள். ௬ வாச ள்ள

அைனத் ம் ெயேகாவாைவ திப்பதாக.

அல்ேல யா.
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திெமாழகள்

௧

தா தின் மக ம் இஸ்ரேவ ன்

ராஜா மாகிய சாெலாேமானின் திெமாழகள்:

௨இைவகளால் ஞானத்ைத ம் ேபாதகத்ைத ம்

அற ந் , த்திமதிகைள உணர்ந் ,

௩ விேவகம், தி, நியாயம், நிதானம்

என்பைவகைளப்பற்றய உபேதசத்ைத

அைடயலாம். ௪ இைவகள் ேபைதக க்

த்திைய ம், வா பர்க க் அறைவ ம்

விேவகத்ைத ம் ெகா க் ம். ௫ த்திமான்

இைவகைளக் ேகட் அறவில் வள வான்;

விேவகி நல்லஆேலாசைனகைளஅைடந் ; ௬

திெமாழைய ம், அதின் அர்த்தத்ைத ம்,

ஞானிகளின் வாக்கியங்கைள ம்,

அவர்கள் ெசான்ன மைறெபா ட்கைள ம்

அற ந் ெகாள்வான். ௭ ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப தேல ஞானத்தின் ஆரம்பம்; டர்

ஞானத்ைத ம்அற ைரகைள ம்அசட்ைட

ெசய்கிறார்கள். ௮ என் மகேன, உன் ைடய

தகப்பன் த்திையக் ேகள், உன் ைடய

தாயின் ேபாதைனையத் தள்ளாேத. ௯

அைவகள் உன் ைடய தைலக்

அலங்காரமான கி டமாக ம், உன் ைடய

க த் க் ெபான் சங்கி யாக ம்

இ க் ம். ௧0 என் மகேன, பாவிகள் உனக்

ஆைசகாட் னா ம் சம்மதிக்காேத.

௧௧ எங்கேளா வா, இரத்தம்சிந் ம்ப

நாம் மைறந்தி ந் , ற்றம ல்லாமல்

இ க்கிறவர்கைள காரணமல்லாமல்
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பி க் ம்ப ஒளிந்தி ப்ேபாம்; ௧௨பாதாளம்

வி ங் வ ேபால் நாம்அவர்கைளஉயிேரா

வி ங் ேவாம்; ழயில் இறங் கிறவர்கள்

வி ங்கப்ப வ ேபால் அவர்கைள

ைமயாக வி ங் ேவாம்; (Sheol h7585) ௧௩

விைல யர்ந்த எல்லாவிதப் ெபா ள்கைள ம்

கண்டைடேவாம்; ெகாள்ைளப்ெபா ளினால்

நம் ைடய கைள நிரப் ேவாம்.

௧௪ எங்கேளா பங்காளியாக இ ;

நம்ெமல்ேலா க் ம் ஒேர ைப இ க் ம்

என் அவர்கள் ெசான்னால்; ௧௫ என்

மகேன, அவர்கேளா வழநடவாமல்,

உன் ைடய காைல அவர்க ைடய

பாைதக் விலக் வாயாக. ௧௬ அவர்கள்

கால்கள் ங் ெசய்ய ஓ , இரத்தம்

சிந்த விைரகிற . ௧௭ எவ்வைகயான

பறைவயானா ம் சரி, அதின் கண்க க்

ன்பாக வைலையவிரிப்ப ணான . ௧௮

இவர்கேளா தங்க ைடய இரத்தத்திற்ேக

மைறந்தி க்கிறார்கள், தங்க ைடய

உயி க்ேககண்ணிைவத்தி க்கிறார்கள். ௧௯

ெபா ளாைச ள்ள எல்ேலா ைடயவழ ம்

இ ேவ; இ தன்ைன உைடயவர்களின்

உயிைரவாங் ம். ௨0ஞானமான ெவளிேய

நின் ப்பி கிற , திகளில் சத்தம கிற .

௨௧அ ஆள் நடமாட்ட ள்ள ெத க்களின்

சந்திப்பி ம், நகரத்தின் ைழ வாச ம்

நின் ப்பிட் , பட்டணத்தில் தன் ைடய

வார்த்ைதகைளச் ெசால் கிற : ௨௨



திெமாழகள் 2466

ேபைதகேள, ங்கள் ேபைதைமைய

வி ம் வ ம், ஏளனம் ெசய்பவர்கேள,

ங்கள் ஏளனத்தில் பிரியப்ப வ ம்,

அறவில்லாதவர்கேள, ங்கள் ஞானத்ைத

ெவ ப்ப ம், எ வைரக் ம் இ க் ம். ௨௩

என் ைடய க ந் ெகாள் த க் த்

தி ம் ங்கள்; இேதா, என் ைடய ஆவிைய

உங்க க் அ ேவன், என் ைடய

வார்த்ைதகைளஉங்க க் த் ெதரிவிப்ேபன்.

௨௪நான் ப்பிட் ம், ங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம்

என்கி ர்கள்; நான் என் ைடய ைகைய

ட் ம் கவனிக்கிறவன் ஒ வ ம் இல்ைல.

௨௫என் ைடயஆேலாசைனையெயல்லாம்

ங்கள் தள்ளி, என் ைடய

க ந் ெகாள் தைல ெவ த் ர்கள்.

௨௬ ஆைகயால், நா ம் உங்க ைடய

ஆபத் க்காலத்தில் சிரித் , ங்கள் பயப்ப ம்

காரியம் வ ம்ேபா ஏளனம்ெசய்ேவன். ௨௭

ங்கள் பயப்ப ம் காரியம் யல்ேபால்

வ ம்ேபா ம், ஆபத் றாவளிேபால்

உங்க க் ேநரி ம்ேபா ம், ெந க்க ம்

இ க்க ம் உங்கள்ேமல் வ ம்ேபா ம்,

ஏளனம்ெசய்ேவன். ௨௮ அப்ெபா

அவர்கள் என்ைனேநாக்கிக் ப்பி வார்கள்;

நான் ம உத்திர ெகா க்கமாட்ேடன்;

அவர்கள் அதிகாைலயிேல என்ைனத்

ேத வார்கள், என்ைனக் காணமாட்டார்கள்.

௨௯ அவர்கள் அறைவ ெவ த்தார்கள்,

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப தைலத்
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ெதரிந் ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்.

௩0 என் ைடய ஆேலாசைனைய

அவர்கள் வி ம்பவில்ைல; என் ைடய

க ந் ெகாள் தைலெயல்லாம் அசட்ைட

ெசய்தார்கள். ௩௧ ஆைகயால் அவர்கள்

தங்க ைடய வழயின் பலைனச்

சாப்பி வார்கள்; தங்க ைடய

ேயாசைனகளினால் தி ப்தியைடவார்கள். ௩௨

அற னர்களின் மா பா அவர்கைளக்

ெகால் ம், டரின் ெபா ப்பின்ைம

அவர்கைள அழ க் ம்; ௩௩ எனக் ச்

ெசவிெகா க்கிறவன் எவேனா, அவன்

பயமன்ற தங்கி, ஆபத்திற் ப் பயப்படாமல்

அைமதியாக இ ப்பான்.

௨

என் மகேன, உன் ைடய

ெசவிைய ஞானத்திற் ச் சாய்த் ,

உன் ைடய இ தயத்ைதப் த்திக்

அைமயச்ெசய்வதற்காக, ௨ என் ைடய

வார்த்ைதகைள ஏற் க்ெகாண் , என் ைடய

கட்டைளகைளஉன்னிடத்தில் பத்திரப்ப த்தி,

௩ ஞானத்ைத வா என் ப்பிட் ,

த்திையச் சத்தம ட் அைழத் , ௪ அைத

ெவள்ளிையப்ேபால் நா , ைதயல்கைளத்

ேத கிற ேபால் ேத னால், ௫அப்ெபா

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப தல் இன்னெதன்

உணர்ந் , ேதவைன அற ம் அறைவக்

கண்டைடவாய். ௬ ெயேகாவா ஞானத்ைதத்

த கிறார்; அவ ைடயவாயி ந் அற ம்

த்தி ம் வ ம். ௭அவர் திமான்க க்ெகன்
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ெமய்ஞானத்ைதைவத்தி க்கிறார்; உத்தமமாக

நடக்கிறவர்க க் அவர் ேகடகமாக

இ க்கிறார். ௮அவர் நியாயத்தின்வழகைளத்

தற்காத் , தம் ைடய பரி த்தவான்களின்

பாைதையக் காப்பாற் கிறார். ௯

அப்ெபா திைய ம், நியாயத்ைத ம்,

நிதானத்ைத ம், எல்லா நல்வழகைள ம்

அற ந் ெகாள்வாய். ௧0ஞானம் உன் ைடய

இ தயத்தில் ைழந் , அற உன் ைடய

ஆத் மா க் இன்பமாகஇ க் ம்ேபா , ௧௧

நல்ேயாசைனஉன்ைனக் காப்பாற் ம், த்தி

உன்ைனப் பா காக் ம். ௧௨ அதினால்

ன்மார்க்கர்க ைடய வழ க் ம், மா பா

ேப கிற மனித க் ம், ௧௩ இ ளான

வழகளில் நடக்க திெநறகைளவிட் , ௧௪

ைமெசய்ய மகிழ்ந் , ன்மார்க்கர்க ைடய

மா பா களில் களி கிறவர்க க் ம், ௧௫

மா பாடான பாைதகளி ம் ேகாணலான

வழகளி ம் நடக்கிறவர்க க் ம்

தப் விக்கப்ப வாய். ௧௬ தன் ைடய

இளவயதின் நாயகைனவிட் , தன் ைடய

ேதவ ைடயஉடன்ப க்ைகையமறந் , ௧௭

ஆைச வார்த்ைதகைளப் ேப ம் அந்நிய

ெபண்ணாகிய ஒ ங் னமானவ க் ம்

தப் விக்கப்ப வாய். ௧௮அவ ைடய

மரணத்திற் ம், அவ ைடய பாைதகள்

மரித்தவர்களிடத்திற் ம் சாய்கிற . ௧௯

அவளிடத்தில் ேபாகிறவர்களில் ஒ வ ம்

தி ம் கிறதில்ைல, வாழ்வின்பாைதகளில்



திெமாழகள் 2469

வந் ேச கிற ம ல்ைல. ௨0 ஆதலால்

நல்லவர்களின் வழயிேல நடந் ,

திமான்களின் பாைதகைளக் காத் க்ெகாள்.

௨௧ நன்ைம ெசய்கிறவர்கள் மயிேல

தங் வார்கள்; உத்தமர்கள் அதிேல

தங்கியி ப்பார்கள். ௨௨ ன்மார்க்கர்கேளா

மயி ந் ண் க்கப்பட் ேபாவார்கள்;

ேராகிகள்அதில் இல்லாதப அழவார்கள்.

௩

என் மகேன, என் ைடய ேபாதகத்ைத

மறவாேத; உன் ைடயஇ தயம் என் ைடய

கட்டைளகைளக் காக்கட் ம். ௨ அைவகள்

உனக் த்த நாட்கைள ம், ண்ட

ஆ ைள ம், சமாதானத்ைத ம்

ெப கச்ெசய் ம். ௩ கி ைப ம் சத்திய ம்

உன்ைனவிட் விலகாமல் இ ப்பதாக;

அைவகைள உன் ைடய க த்திேல கட் ,

அைவகைள உன் ைடய இ தயமாகிய

பலைகயில் எ திக்ெகாள். ௪ அதினால்

ேதவ ைடய பார்ைவயி ம் மனிதர்க ைடய

பார்ைவயி ம் தயைவ ம் நற் த்தி ம்

ெப வாய். ௫உன் ைடய ய த்தியின்ேமல்

சாயாமல், உன் ைடய இ தயத்ேதா ம்

கர்த்தரில் நம்பிக்ைகயாக இ ந் ,

௬ உன் ைடய வழகளிெலல்லாம்

அவைர நிைனத் க்ெகாள்; அப்ெபா

அவர் உன் ைடய பாைதகைளச்

ெசவ்ைவப்ப த் வார். ௭ உன்ைன

ஞானிெயன் எண்ணாேத; ெயேகாவா க் ப்

பயந் , ைமைய விட் வில . ௮ அ
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உன் ைடய ச ரத்திற் ஆேராக்கிய ம்,

உன் ைடயஎ ம் க க் ஊ மா ம். ௯

உன் ைடய ெபா ளா ம், உன் ைடய

எல்லா விைளச்ச ன் தற்பலனா ம்

ெயேகாவா க் மரியாைத ெச த் . ௧0

அப்ெபா உன் ைடய களஞ்சியங்கள்

ரணமாக நிரம் ம்; உன் ைடயஆைலகளில்

திராட்ைசரசம் ரண்ேடா ம். ௧௧என் மகேன,

ெயேகாவா ைடய தண்டைனையஅற்பமாக

எண்ணாேத, அவர் க ந் ெகாள் ம்ேபா

ேசார்ந் ேபாகாேத. ௧௨தகப்பன் தான் ேநசிக்கிற

மகைனத் தண் க்கிற ேபால, ெயேகாவா ம்

எவனிடத்தில் அன்பாக இ க்கிறாேரா

அவைன தண் க்கிறார். ௧௩ ஞானத்ைதக்

கண்டைடகிற மனித ம், த்திையச்

சம்பாதிக்கிற மனித ம் பாக்கியவான்கள். ௧௪

அதின் வியாபாரம் ெவள்ளி வியாபாரத்தி ம்,

அதின் ஆதாயம் த்தப்ெபான்னி ம்

உத்தமமான . ௧௫ த் க்கைளவிட அ

விைலேயறப்ெபற்ற ; ஆைசப்ப வ

ஒன் ம் அதற் சமமல்ல. ௧௬ அதின்

வல ைகயில் த்த ஆ ம், அதின்

இட ைகயில் ெசல்வ ம் கன ம்இ க்கிற .

௧௭அதின்வழகள்இனிதானவழகள்,அதின்

பாைதகெளல்லாம் சமாதானம். ௧௮ அ

தன்ைன அைடந்தவர்க க் வமரம்,

அைதப் பற்ற க்ெகாள் கிற எவ ம்

பாக்கியவான். ௧௯ெயேகாவாஞானத்தினாேல

மைய அஸ்திபாரப்ப த்தி, த்தியினாேல
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வானங்கைள நிைலநி த்தினார். ௨0

அவ ைடய ஞானத்தினாேல ஆழங்கள்

பிரிந்த , ஆகாய ம் பனிையப் ெபய்கிற .

௨௧ என் மகேன, இைவகள் உன் ைடய

கண்கைளவிட் ப் பிரியாமல் இ ப்பதாக;

ெமய்ஞானத்ைத ம் நல்லஆேலாசைனைய ம்

காத் க்ெகாள். ௨௨அைவகள் உன் ைடய

ஆத் மா க் உயி ம், உன் ைடய

க த் க் அலங்கார மாக ம் இ க் ம். ௨௩

அப்ெபா பயமன்ற உன் ைடய

வழயில் நடப்பாய், உன் ைடய கால்

இடறா . ௨௪ ப க் ம்ேபா பயப்படாமல்

இ ப்பாய்; ப த் க்ெகாள் ம்ேபா

உன் ைடய க்கம் இன்பமாக

இ க் ம். ௨௫ தி ெரன வ ம் திகி ம்,

ன்மார்க்கர்களின் ேபரழ ம் வ ம்ேபா

பயப்படேவண்டாம். ௨௬ ெயேகாவா

உன் ைடய நம்பிக்ைகயாக இ ந் ,

உன் ைடய கால் சிக்கிக்ெகாள்ளாதப க்

காப்பார். ௨௭ நன்ைமெசய் ம்ப

உனக் த் திராணியி க் ம்ேபா ,

அைத ெசய்யக் யவர்க க் ச்

ெசய்யாமல் இ க்காேத. ௨௮ உன்னிடத்தில்

ெபா ள் இ க் ம்ேபா உன் ைடய

அயலாைன ேநாக்கி: ேபாய்த்

தி ம்பவா, நாைளக் த் த ேவன் என்

ெசால்லாேத. ௨௯ பயமன்ற உன்னிடத்தில்

தங் கிற உன் ைடய அயலா க்

விேராதமாகத் ங் நிைனக்காேத. ௩0
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ஒ வன் உனக் த் ங் ெசய்யாமல்

இ க்க, காரணமன்ற அவேனா

வழக்காடாேத. ௩௧ ெகா ைமக்காரன்ேமல்

ெபாறாைமெகாள்ளாேத; அவ ைடய

வழகளில் ஒன்ைற ம் ெதரிந் ெகாள்ளாேத.

௩௨ மா பா ள்ளவன் ெயேகாவா க்

அ வ ப்பானவன்; திமான்கேளா

அவ ைடய இரகசியம் இ க்கிற .

௩௩ ன்மார்க்க ைடய ட் ல்

ெயேகாவாவின் சாபம் இ க்கிற ,

திமான்க ைடய ட்ைடேயா அவர்

ஆ ர்வதிக்கிறார். ௩௪ இகழ்ேவாைர அவர்

இக கிறார்; தாழ்ைம ள்ளவர்க க்ேகா

கி ைபயளிக்கிறார். ௩௫ ஞானவான்கள்

மரியாைதையப் ெபற் க்ெகாள்வார்கள்;

மதிேகடேரா கன னத்ைதஅைடவார்கள்.

௪

பிள்ைளகேள, ங்கள் தகப்பன்

ேபாதகத்ைதக் ேகட் , த்திையஅைட ம்ப

கவனி ங்கள். ௨ நான் உங்க க்

நற்ேபாதகத்ைதத் த கிேறன்; என் உபேதசத்ைத

விடாதி ங்கள். ௩ நான் என் ைடய

தகப்ப க் ப் பிரியமான மக ம்,

என் ைடய தாய்க் ம க ம் அ ைமயான

ஒேர பிள்ைள மானவன். ௪அவர் எனக் ப்

ேபாதித் ச் ெசான்ன : உன் ைடய

இ தயம் என் ைடய வார்த்ைதகைளக்

காத் க்ெகாள்வதாக; என் ைடய

கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள், அப்ெபா

பிைழப்பாய். ௫ ஞானத்ைதச் சம்பாதி,
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த்திைய ம் சம்பாதி; என் ைடய வாயின்

வார்த்ைதகைள மறக்காம ம் விட்

விலகாம ம் இ . ௬ அைத விடாேத, அ

உன்ைனத் தற்காக் ம்; அதின்ேமல் பிரியமாக

இ , அ உன்ைனக் காத் க்ெகாள் ம்.

௭ ஞானேம க்கியம், ஞானத்ைதச்

சம்பாதி; என்னத்ைதச் சம்பாதித்தா ம்

த்திையச் சம்பாதித் க்ெகாள். ௮

அைத ேமன்ைமப்ப த் , அ

உன்ைன ேமன்ைமப்ப த் ம்; அைதத்

த விக்ெகாண்டால்,அ உனக் மரியாைத

ெச த் ம். ௯ அ உன் ைடய தைலக்

அலங்காரமானகி டத்ைதக் ெகா க் ம்; அ

மகிைமயானகி டத்ைதஉனக் ச் ட் ம். ௧0

என் மகேன, ேகள், என் ைடயவார்த்ைதகைள

ஏற் க்ெகாள்; அப்ெபா உன் ைடய

ஆ ளின் வ டங்கள் அதிகமா ம். ௧௧

ஞானவழைய நான் உனக் ப் ேபாதித்ேதன்;

ெசவ்ைவயான பாைதகளிேல உன்ைன

நடத்திேனன். ௧௨ அைவகளில் நடக் ம்ேபா

உன் ைடய நைடக க் இ க்கண்

உண்டாவதில்ைல; அைவகளில் ஓ னா ம்

இடறமாட்டாய். ௧௩ த்திமதிையஉ தியாகப்

பற்ற க்ெகாள்,அைதவிட் விடாேத;அைதக்

காத் க்ெகாள், அ ேவ உனக் உயிர்.

௧௪ ன்மார்க்கர்க ைடய பாைதயில்

ைழயாேத; ேயார்க ைடய வழயில்

நடக்காேத. ௧௫ அைத ெவ த் வி ,

அதின் வழயாகப் ேபாகாேத; அைதவிட்
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விலகிக் கடந் ேபா. ௧௬ ங் ெசய்யாமல்

அவர்க க் க்கம் வரா ; அவர்கள்

யாைரயாவ விழச்ெசய்யாமல் இ ந்தால்

அவர்க ைடய க்கம் கைலந் ேபா ம். ௧௭

அவர்கள் ன்மார்க்கத்தின் அப்பத்ைதச்

சாப்பிட் , ெகா ைமயின் இரசத்ைதக்

க்கிறார்கள். ௧௮ திமான்க ைடயபாைத

ந ப்பகல்வைரக் ம் அதிகமதிகமாகப்

பிரகாசிக்கிற ரியப்பிரகாசம்ேபாலஇ க் ம்.

௧௯ ன்மார்க்கர்க ைடய பாைதேயா

காரி ைளப்ேபால இ க் ம்; தாங்கள்

எதினால் இட கிேறாம் என்பைத

அறயமாட்டார்கள். ௨0 என் மகேன,

என் ைடய வார்த்ைதகைளக் கவனி;

என் ைடய வசனங்க க் உன் ைடய

ெசவிையச் சாய். ௨௧அைவகள்உன் ைடய

கண்கைளவிட் ப் பிரியாமல் இ ப்பதாக;

அைவகைளஉன் ைடயஇ தயத்திற் ள்ேள

காத் க்ெகாள். ௨௨ அைவகைளக்

கண் பி க்கிறவர்க க் அைவகள்

உயி ம், அவர்க ைடய உட க்ெகல்லாம்

ஆேராக்கிய மாம். ௨௩எல்லாக் காவேலா ம்

உன் ைடய இ தயத்ைதக் காத் க்ெகாள்,

அதி ந் வஊற் றப்ப ம். ௨௪

வாயின் தா மா கைள உன்ைனவிட்

அகற்ற ,உத களின்மா பாட்ைடஉனக் த்

ரப்ப த் . ௨௫உன் ைடய கண்கள் ேநராக

ேநாக் வதாக; உன் ைடய கண்ணின்

இைமகள் உனக் ன்ேன ெசவ்ைவயாகப்
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பார்க்கட் ம். ௨௬உன் ைடய நைடகைளச்

ர் க்கிப்பார்; உன் ைடயவழகெளல்லாம்

பத்திரப்பட் க்கட் ம். ௨௭ வல றேமா

இட றேமா சாயாேத;உன் ைடயகாைலத்

ைமக் விலக் .

௫

என் மகேன, என் ைடய ஞானத்ைதக்

கவனித் , என் ைடய த்திக்

உன் ைடய ெசவிையச் சாய்; ௨அப்ெபா

விேவகத்ைதப் ேபணிக்ெகாள்வாய்,

உன் ைடய உத கள் அறைவக்

காத் க்ெகாள் ம். ௩ஒ ங் னமானவளின்

உத கள் ேதன் ேபால் ஒ ம்;

அவ ைடய வாய் எண்ெணையவிட

ம வாக இ க் ம். ௪ அவ ைடய

ெசயல்களின் ேவா எட் ையப்ேபாலக்

கசப் ம், இ ற ம் ர்ைம ள்ள

பட்டயம்ேபால் ர்ைம மாக இ க் ம். ௫

அவ ைடய கால கள் மரணத்திற்

இறங் ம்; அவ ைடய நைடகள்

பாதாளத்ைதப் பற்ற ப்ேபா ம். (Sheol h7585) ௬

வாழ்வின் வழையச் சிந்தித் க்ெகாள்ளாதப ,

அவ ைடயநைடகள் மாறமாற அைல ம்;

அைவகைள அறய யா . ௭ ஆதலால்

பிள்ைளகேள; இப்ெபா எனக் ச்

ெசவிெகா ங்கள்; என் ைடய வாயின்

வசனங்கைளவிட் ங்காமல் இ ங்கள்.

௮ உன் ைடய வழைய அவ க் த்

ரப்ப த் ; அவ ைடய ட் ன்

வாச க் அ கில் ேசராேத. ௯ ேசர்ந்தால்
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உன் ைடய ேமன்ைமையஅந்நியர்க க் ம்,

உன் ைடய ஆ ளின் காலத்ைதக்

ெகா ரமானவர்க க் ம் ெகா த் வி வாய்.

௧0அந்நியர்கள் உன் ைடயெசல்வத்தினால்

தி ப்தியைடவார்கள்; உன் ைடய

உைழப்பின் பலன் மற்றவர்க ைடய ட் ல்

ேச ம். ௧௧ விேலஉன் ைடயமாம்ச ம்

உன் ைடய ச ர ம் உ வழ ம்ேபா

க்கித் : ௧௨ ஐேயா, ேபாதகத்ைத நான்

ெவ த்ேதேன, க ந் ெகாள் தைல என்

மனம்அலட்சியம் ெசய்தேத! ௧௩என் ைடய

ேபாதகரின் ெசால்ைல நான் ேகட்கா ம்,

எனக் உபேதசம்ெசய்தவர்க க்

ெசவிெகா க்காம ம் ேபாேனேன! ௧௪

சைபக் ள் ம் சங்கத்திற் ள் ம்

ெகாஞ்சம் ைறய எல்லாத் ைமக் ம்

உள்ளாேனேன! என் ைறயி வாய்.

௧௫ உன் ைடய கிணற்ற ள்ள

தண் ைர ம், உன் ைடய ஊற்ற ல்

ஊ கிற ைர ம் . ௧௬ உன் ைடய

ஊற் கள் ெவளியி ம் உன் ைடய

வாய்க்கால்கள் திகளி ம் பாய்வதாக. ௧௭

அைவகள் அந்நிய க் ம் உரியைவகளாக

இல்லாமல், உனக்ேக உரியைவகளாக

இ ப்பதாக. ௧௮ உன் ைடயஊற் க்கண்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வதாக; உன் ைடய

இளவயதின் மைனவிேயா மகிழ்ந்தி . ௧௯

அவேள ேநசிக்கப்படக் ய ெபண்மா ம்,

அழகான வைரயா ம்ேபால இ ப்பாளாக;



திெமாழகள் 2477

அவ ைடய மார் கேள எப்ெபா ம்

உன்ைனத் தி ப்தியாக் ம்; அவ ைடய

ேநசத்தால் எப்ெபா ம் மயங்கியி . ௨0என்

மகேன, ஒ ங் னமானவளின்ேமல் மயங்கித்

திரிந் , அந்நிய ெபண்ணின் மார்ைபத்

த வேவண் ய என்ன? ௨௧மனித ைடய

வழகள் ெயேகாவாவின் கண்க க்

ன்பாக இ க்கிற ; அவ ைடய வழகள்

எல்லாவற்ைற ம்அவர் ர் க்கிப்பார்க்கிறார்.

௨௨ ன்மார்க்கைன அவ ைடய

அக்கிரமங்கேள பி த் க்ெகாள் ம்;

தன் ைடய பாவக்கயி களால்

கட்டப்ப வான். ௨௩அவ ைடய த்திையக்

ேகட்காததினால் இறந் , தன் ைடய

மதிேகட் ன் ம தியினால் மயங்கிப்ேபாவான்.

௬

என் மகேன, உன் ைடய

நண்ப க்காகப் ெபா ப்ேபற் , அந்நிய க்

உ தியளித்தால், ௨ உன் ைடய

வாய்ெமாழகளால் சிக்கிக்ெகாண்டாய்,

உன் ைடய வாயின் வார்த்ைதகளால்

பி பட்டாய். ௩ இப்ெபா என் மகேன,

உன் ைடய நண்ப ைடய ைகயில்

அகப்பட் க்ெகாண்டதால், உன்ைனத்

தப் வித் க்ெகாள்ள ஒன் ெசய். ௪

உன் ைடய கண் க் க்கத்ைத ம்,

உன் ைடய கண்ணிைமக் த் க்க ம்

வரவிடாமல், உன் ைடய நண்பனிடத்தில்

ேபாய், உன்ைனத் தாழ்த்தி, அவைன

வ ந்திக் ேகட் க்ெகாள். ௫ ெவளிமான்
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ேவட்ைடக்கார ைடய ைகக் ம், வி

ேவட ைடய ைகக் ம் தப் வ ேபால,

உன்ைனத் தப் வித் க்ெகாள். ௬

ேசாம்ேபற ேய, எ ம்பினிடம் ேபாய்,

அத ைடயவழகைளப் பார்த் , ஞானத்ைதக்

கற் க்ெகாள். ௭ அதற் ப் பிர ம்,

தைலவ ம், அதிகாரி ம் இல்லாமல்

இ ந் ம், ௮ ேகாைடக்காலத்தில் தனக்

ஆகாரத்ைதச் சம்பாதித் , அ ப் க்காலத்தில்

தனக் த் தானியத்ைதச் ேசர்த் ைவக் ம்.

௯ ேசாம்ேபற ேய, எவ்வள ேநரம்

ப த்தி ப்பாய்? எப்ெபா உன் ைடய

க்கத்ைதவிட் எ ந்தி ப்பாய்? ௧0

இன் ம் ெகாஞ்சம் ங்கட் ம், இன் ம்

ெகாஞ்சம் உறங்கட் ம், இன் ம் ெகாஞ்சம்

ைக டக்கிக்ெகாண் ங்கட் ம் என்பாேயா?

௧௧உன் ைடயதரித்திரம் வழ ப்ேபாக்கைனப்

ேபால ம், உன் ைடய வ ைம ஆ தம்

அணிந்தவைனப்ேபால ம் வ ம். ௧௨ ணான

மனிதனாகிய ஒ ன்மார்க்கன் ஏளனம்

ேபசித்திரிகிறான். ௧௩ அவன் தன் ைடய

கண்களால் ைசைககாட் , தன் ைடய

கால்களால் ேபசி, தன் ைடய விரல்களால்

ேபாதைன ெசய்கிறான். ௧௪ அவ ைடய

இ தயத்திேல ெபாய் ண் ; இைடவிடாமல்

ங்ைகப் பிைணத் , வழக் கைள

உண்டாக் கிறான். ௧௫ஆைகயால்தி ெரன

அவ க் ஆபத் வ ம்; உதவியில்லாமல்

தி ெரன நாசமைடவான். ௧௬ ஆ
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காரியங்கைளக் ெயேகாவா ெவ க்கிறார், ஏ ம்

அவ க் அ வ ப்பானைவகள். ௧௭

அைவயாவன: ேமட் ைமயான கண்,

ெபாய்நா , ற்றமற்றவர்க ைடய இரத்தம்

சிந் ம்ைக, ௧௮மகக்ெகா ய சிந்தைனகைளத்

ண் கின்ற இ தயம், ங் ெசய்வதற்

விைரந் ஓ ம் கால், ௧௯ ெபாய்யானைதப்

ேப ம் ெபாய்ச்சாட்சி, சேகாதரர்க க் ள்ேள

விேராதத்ைத உண்டாக் தல் ஆகிய

இைவகேள. ௨0 என் மகேன, உன் ைடய

தகப்பன் கற்பைனையக் காத் க்ெகாள்;

உன் ைடயதாயின் ேபாதகத்ைதத் தள்ளாேத.

௨௧அைவகைளஎப்ெபா ம் உன் ைடய

இ தயத்திேல அணிந் , அைவகைள

உன் ைடய க த்திேல கட் க்ெகாள். ௨௨

நடக் ம்ேபா அ உனக் வழகாட் ம்;

ப க் ம்ேபா அ உன்ைனக் காப்பாற் ம்;

விழ க் ம்ேபா அ உனக் ேபாதிக் ம். ௨௩

கட்டைளேய விளக் , ேவதேம ெவளிச்சம்,

ேபாதகதண்டைனேயவாழ்வின்வழ . ௨௪அ

உன்ைனத் ன்மார்க்கப் ெபண் க் ம்,ஆைச

வார்த்ைதகைளப் ேப ம் நாக்ைக உைடய

ஒ ங் னமானவ க் ம்விலக்கிக் காக் ம்.

௨௫உன் ைடயஇ தயத்திேலஅவ ைடய

அழைக ரசிக்காேத; அவள் தன் ைடய

கண்ணின் இைமகளினால் உன்ைனப்

பி க்கவிடாேத. ௨௬ விபசாரியினால் ஒ

அப்பத் ண்ைட ம் இழக்கேவண் யதா ம்;

விபசாரியானவள் அ ைமயான உயிைர
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ேவட்ைடயா கிறாள். ௨௭ தன் ைடய

உைட ேவகாமல் ம யிேல எவனாவ

ெந ப்ைபைவத் க்ெகாள்ள மா? ௨௮

தன் ைடய கால் டாமல் எவனாவ

தழ ன்ேமல் நடக்க மா? ௨௯பிற ைடய

மைனவியிடம்தவறானஉற ெகாள்பவ ம்,

அப்ப ேய அவைளத் ெதா கிற எவ ம்,

தண்டைனக் த் தப்பமாட்டான். ௩0 தி டன்

தன் ைடய பசிைய ஆற்றத் தி னால்

மக்கள் அவைன இகழமாட்டார்கள்; ௩௧

அவன் கண் பி க்கப்பட்டால் ஏ மடங்

ெகா த் த் ர்க்கேவண் ம்; தன் ைடய

ட் ள்ள ெபா ள்கைளெயல்லாம்

ெகா க்கேவண் யதா ம். ௩௨ெபண் டேன

விபசாரம்ெசய்கிறவன் மதிெகட்டவன்; அப்ப ச்

ெசய்கிறவன் தன் ைடய ஆத் மாைவக்

ெக த் ப்ேபா கிறான். ௩௩ வாைதைய ம்

ெவட்கத்ைத ம் அைடவான்; அவ ைடய

நிந்ைத ஒழயா . ௩௪ ெபண்ைணப்பற்றய

எரிச்சல் ஆ க் க ங்ேகாபத்ைத

உண்டாக் ம்; அவன் பழவாங் ம்

நாளில் தப்பவிடமாட்டான். ௩௫ அவன்

எந்த நஷ்டத்ைத ம் பார்க்கமாட்டான்;

அேநகம் ெவ மதிகைளக் ெகா த்தா ம்

அமர்ந்தி க்கமாட்டான்.

௭

என் மகேன, என் ைடய

வார்த்ைதகைளக்காத் , என் ைடய

கட்டைளகைள உன்னிடத்தில் பத்திரப்ப த் .

௨ என் ைடய கட்டைளகைள ம்
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என் ைடய ேபாதகத்ைத ம் உன் ைடய

கண்மணிையப்ேபால் காத் க்ெகாள்,

அப்ெபா பிைழப்பாய். ௩ அைவகைள

உன் ைடயவிரல்களில் கட் , அைவகைள

உன் ைடய இ தயப்பலைகயில்

எ திக்ெகாள். ௪ ஆைசவார்த்ைதகைளப்

ேப ம் அந்நியப் ெபண்ணாகிய

ஒ ங் னமானவ க் உன்ைன

விலக்கிக் காப்பதற்காக, ௫ ஞானத்ைத

ேநாக்கி, என் ைடய சேகாதரி என் ம்,

த்திையப்பார்த் , என் ைடயஇனத்ைதச்

ேசர்ந்தவள் என் ம் ெசால் . ௬ நான்

என் ைடய ட் ன் ஜன்னல் அ ேக

நின் , அதின் வழயாகப் பார்த்தேபா , ௭

ேபைதயர்களாகியவா பர்க க் ள்ேளஒ

த்தியற்ற வா பைனக்கண் அவைன

கவனித்ேதன். ௮ அவன் மாைலமயங் ம்

ரியன் மைற ம் ேநரத்தி ம், இரவின்

இ ளி ம். ௯அவள் இ க் ம் ெத விற்

அ த்த ெத வில் ெசன் , அவ ைடய

ட் வழயாக நடந் ேபானான். ௧0

அப்ெபா இேதா, விபசாரியின் ஆைட

ஆபரணம் தரித்த தந்திரமன ள்ள ஒ ெபண்

அவ க் எதிர்ப்பட்டாள். ௧௧ அவள்

வாயா ம் அடங்காதவ மானவள்;

அவ ைடய கால்கள் ட் ேல

தங் கிறதில்ைல. ௧௨சிலேவைளெவளியிேல

இ ப்பாள், சிலேவைள தியில் இ ப்பாள்,

சந் கள்ேதா ம் மைறந்தி ப்பாள். ௧௩
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அவள் அவைனப் பி த் த்தம ட் ,

கம் நாணாமல் அவைனப் பார்த் : ௧௪

சமாதான ப கள் என்ேமல் மந்தி ந்த ,

இன்ைறக் த்தான் என் ைடய

ெபா த்தைனகைளநிைறேவற்ற ேனன். ௧௫

ஆதலால், நான் உன்ைனச் சந்திக்கப் றப்பட் ,

உன் கத்ைத ஆவேலா ேத ேனன்;

இப்ெபா உன்ைனக் கண் பி த்ேதன். ௧௬

என் ைடய ெமத்ைதைய இரத்தினக்

கம்பளங்களா ம், எகிப் ேதசத்தின்

விசித்திரமான ெமல் ய ணிகளா ம்

அலங்கரித்ேதன். ௧௭ என் ைடய

ப க்ைகைய ெவள்ைளப்ேபாளத்தா ம்

சந்தனத்தா ம் இலவங்கப்பட்ைடயா ம்

வாசைனயாக்கிேனன். ௧௮ வா,

வி யற்காைலவைரக் ம் சந்ேதாஷமாக

இ ப்ேபாம், இன்பங்களினால் ரிப்ேபாம். ௧௯

கணவன் ட் ேல இல்ைல, ரப்பயணம்

ேபானான். ௨0 பணப்ைபையத் தன் ைடய

ைகயிேல ெகாண் ேபானான், ற க்கப்பட்ட

நாளிேல ட் க் வ வான் என்

ெசால் , ௨௧ தன் ைடய ம தியான

இனிய ெசாற்களால் அவைன வசப்ப த்தி,

தன் ைடய உத களின் இனிைமயான

ேபச்சால் அவைன இணங்கச்ெசய்தாள். ௨௨

உடேனஅவன்அவள்பின்ேனெசன்றான்; ஒ

மா அ க்கப்ப ம்ப ெசல்வ ேபால ம், ஒ

டன் விலங்கிடப்பட் தண்டைனக் ப்

ேபாவ ேபால ம், ௨௩ ஒ வி
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தன் ைடய உயிைர வாங் ம் கண்ணிைய

அறயாமல் அதில் வி வதற் விைரந்

ேபாகிற ேபால ம், அவ க் ப் பின்ேன

ேபானான்; அம் அவ ைடயஇ தயத்ைதப்

பிளந்த . ௨௪ ஆதலால் பிள்ைளகேள,

எனக் ச் ெசவிெகா ங்கள்; என் ைடய

வாயின் வார்த்ைதகைளக் கவனி ங்கள்.

௨௫ உன் ைடய இ தயம் அவ ைடய

வழயிேல சாயேவண்டாம்; அவ ைடய

பாைதயிேல மயங்கித் திரியாேத. ௨௬அவள்

அேநகைரக் காயப்ப த்தி, விழச்ெசய்தாள்;

பலவான்கள் அேநகைரக் ெகாைலெசய்தாள்.

௨௭அவ ைடய பாதாளத்திற் ப்ேபா ம்

வழ ; அ மரண அைறக க் க்

ெகாண் ேபாய்வி ம். (Sheol h7585)

௮

ஞானம் ப்பி கிறதில்ைலேயா? த்தி

சத்தம கிறதில்ைலேயா? ௨அ வழய ேக

உள்ளேமைடகளி ம், நான் சந்திப் களி ம்

நிற்கிற . ௩அ ஊர்வாசல்களின் ஓரத்தி ம்,

பட்டணத்தின் வாச ம், நைட டங்களி ம்

நின் சத்தம ட் : ௪ மனிதர்கேள, உங்கைள

ேநாக்கிக் ப்பி கிேறன்; என் ைடய

சத்தம் ம மக்க க் த் ெதானிக் ம். ௫

ேபைதகேள, விேவகம் அைட ங்கள்;

டர்கேள, த்தி ள்ளசிந்ைதயாகஇ ங்கள்.

௬ ேக ங்கள், ேமன்ைமயான காரியங்கைளப்

ேப ேவன்; என் ைடய உத கள் உத்தம

காரியங்கைள வசனிக் ம். ௭ என் ைடய

வாய் சத்தியத்ைதச் ெசால் ம், ஏளனம்
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என் ைடயஉத க க் அ வ ப்பான .

௮ என் ைடய வாயின் வாக் கெளல்லாம்

தியானைவகள்; அைவகளில் ரட் ம்

விப த ம் இல்ைல. ௯ அைவகெளல்லாம்

த்தி ள்ளவ க் த் ெதளி ம், ஞானத்ைதப்

ெபற்றவர்க க் எதார்த்தமாக ம்

இ க் ம். ௧0 ெவள்ளிையவிட என் ைடய

த்திமதிைய ம், த்தெபான்ைனவிட

ஞானத்ைத ம்அங் கரித் க்ெகாள் ங்கள்.

௧௧ த் க்கைளவிட ஞானேம நல்ல ;

ஆைசப்படத்தக்கைவகள் எல்லாம் அதற்

நிகரல்ல. ௧௨ஞானமாகிய நான் விேவகத்ேதா

தங்கி, நல் க்தியான அற கைளக்

கண்டைடகிேறன். ௧௩ ைமையெவ ப்பேத

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப ம் பயம்;

ெப ைமைய ம், அகந்ைதைய ம், ய

வழைய ம், மா பா ள்ள வாைய ம்

நான் ெவ க்கிேறன். ௧௪ ஆேலாசைன ம்

ெமய்ஞான ம் என் ைடயைவகள்;

நாேன த்தி, வல்லைம என் ைடய . ௧௫

என்னாேல ராஜாக்கள் அரசா கிறார்கள்,

பிர க்கள் திெச த் கிறார்கள். ௧௬

என்னாேல அதிகாரிக ம், பிர க்க ம்,

மயி ள்ள எல்லா நியாயாதிபதிக ம்

ஆ ைகெசய் வ கிறார்கள். ௧௭என்ைன

ேநசிக்கிறவர்கைள நான் ேநசிக்கிேறன்;

அதிகாைலயில் என்ைனத் ேத கிறவர்கள்

என்ைனக்கண்டைடவார்கள். ௧௮ெசல்வ ம்,

கன ம், நிைலயான ெபா ம், தி ம்
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என்னிடத்தில் உண் . ௧௯ ெபான்ைன ம்

தங்கத்ைத ம்விட என் ைடய பலன் நல்ல ;

த்த ெவள்ளிையவிட என் ைடய வ மானம்

நல்ல . ௨0 என்ைன ேநசிக்கிறவர்கள்

ெமய்ப்ெபா ைள ெபற் க்ெகாள் ம்ப க் ம்,

அவர்க ைடய களஞ்சியங்கைள நான்

நிரப் ம்ப க் ம், ௨௧ அவர்கைள தியின்

வழயி ம், நியாயபாைதக க் ள் ம்

நடத் கிேறன். ௨௨ ெயேகாவா தம

ெசயல்க க் ன் ஆரம்ப தல் என்ைனத்

தம வழயின் வக்கமாகக்ெகாண் ந்தார்.

௨௩ ம உண்டாவதற் ன் ம்,

ஆரம்பம் தற்ெகாண் ம் அநாதியாய் நான்

அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்ேடன். ௨௪ஆழங்க ம்,

தண் ர் ரண் வ ம் ஊற் க ம்

உண்டா ன்ேபநான்உ வாக்கப்பட்ேடன்.

௨௫ மைலகள் நிைலெப வதற் ன் ம்,

ன் கள் உண்டாவதற் ன் ம், ௨௬

அவர் மைய ம் அதின் ெவளிகைள ம்,

மயி ள்ள மண்ணின் திரள்கைள ம்

உண்டாக் ன் ம் நான்உ வாக்கப்பட்ேடன்.

௨௭ அவர் வானங்கைளப் பைடக் ம்ேபா

நான் அங்ேக இ ந்ேதன்; அவர் ச த்திர

விலாசத்ைத ற க் ம்ேபா ம், ௨௮உயரத்தில்

ேமகங்கைள அைமத் , ச த்திரத்தின்

ஊற் கைள அைடத் ைவக் ம்ேபா ம்,

௨௯ ச த்திரத் தண் ர் தன் ைடய

கைரையவிட் றாதப அதற்

எல்ைலையக் கட்டைளயிட் , மயின்



திெமாழகள் 2486

அஸ்திபாரங்கைளநிைலப்ப த் ம்ேபா ம்,

௩0நான்அவர்அ ேக ெசல்லப்பிள்ைளயாக

இ ந்ேதன்; எப்ெபா ம் அவ ைடய

மனமகிழ்ச்சியாக இ ந் , எப்ெபா ம்

அவ ைடய ச கத்தில் களி ர்ந்ேதன். ௩௧

அவ ைடய லகத்தில் சந்ேதாஷப்பட் ,

ம மக்க டேன மகிழ்ந் ெகாண் ந்ேதன்.

௩௨ ஆதலால் பிள்ைளகேள, எனக் ச்

ெசவிெகா ங்கள்; என் ைடய வழகைளக்

காத் நடக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். ௩௩

ங்கள் த்திையக் ேகட் ,ஞானமைட ங்கள்;

அைதவிட் விலகாமல் இ ங்கள். ௩௪

என் ைடய வாசற்ப யில் எப்ெபா ம்

விழ த்தி ந் , என் ைடய கத

நிைல அ ேக காத்தி ந் , எனக் ச்

ெசவிெகா க்கிற மனிதன் பாக்கியவான்.

௩௫ என்ைனக் கண்டைடகிறவன்

வாழ்ைவக் கண்டைடகிறான்;

ெயேகாவாவிடத்தில் தயைவ ம்

ெப வான். ௩௬ எனக் விேராதமாகப்

பாவம் ெசய்கிறவேனா, தன் ைடய

ஆத் மாைவச் ேசதப்ப த் கிறான்; என்ைன

ெவ க்கிறவர்கள் எல்ேலா ம் மரணத்ைத

வி ம் கிறவர்கள் என் ெசால் கிற .

௯

ஞானம் தன் ைடய ட்ைடக்

கட் , தன் ைடய ெச க்கப்பட்ட

ஏ ண்கைள ம் அைமத் , ௨

தன் ைடய ெகா த்த ம கங்கைளஅ த் ,

திராட்ைசரசத்ைதஊற்றைவத் , தன் ைடய
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உண ப்பந்திைய ஆயத்தப்ப த்தி, ௩

தன் ைடயபணிவிைடக்காரிகைளஅ ப்பி,

பட்டணத்தின் உயர்ந்த ேமைடகளின்ேமல்

நின் ப்பிட் , ௪ த்தி னைன

ேநாக்கி: எவன் ேபைதேயா அவன் இந்த

இடத்திற் வரட் ம். ௫ ங்கள் வந்

என் ைடய அப்பத்ைதச் சாப்பிட் , நான்

ஊற்றய திராட்ைசரசத்ைதக் ங்கள்.

௬ ேபதைமையவிட் வில ங்கள்,

அப்ெபா பிைழத்தி ப் ர்கள்;

த்தியின் வழயிேல நட ங்கள் என்

ெசால் கிற . ௭ பரியாசக்காரைனக்

கண் க்கிறவன் அவமானமைடகிறான்;

ன்மார்க்கைனக் கண் க்கிறவன் தன்ைனக்

கைறப்ப த்திக்ெகாள் கிறான். ௮

பரியாசக்காரைனக் க ந் ெகாள்ளாேத,

அவன் உன்ைனப் பைகப்பான்;

ஞான ள்ளவைனக் க ந் ெகாள், அவன்

உன்ைன ேநசிப்பான். ௯ஞான ள்ளவ க் ப்

ேபாதி, அவன் ஞானத்தில் ேத வான்;

திமா க் உபேதசம் ெசய்,அவன்அறவில்

வி த்தியைடவான். ௧0 ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப தேலஞானத்தின்ஆரம்பம்; பரி த்த

ேதவனின் அறேவ அற . ௧௧ என்னாேல

உன் ைடய ஆ நாட்கள் ெப ம்;

ஆ ளின் வ டங்கள் வி த்தியா ம். ௧௨

ஞானியானால் உனக்ெகன் ஞானியாவாய்;

பரியாசக்காரனானால் ேய அதின் பயைன

அ பவிப்பாய் என் ெசால் கிற . ௧௩
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மதியற்ற ெபண் வாயா ம் ஒன் மறயாத

டத்தனம்உள்ளவ மாகஇ க்கிறாள். ௧௪

அவள் தன் ைடய ட் வாசற்ப யி ம்

பட்டணத்தின் ேமைடகளி ம் இ க்ைகேபாட்

உட்கார்ந் , ௧௫ தங்க ைடய வழகைள

ேநாக்கி ேநேர ேபா ம் வழ ப்ேபாக்கர்கைளப்

பார்த் : ௧௬ எவன் ேபைதேயா அவன் இந்த

இடத்திற் வரட் ம் என் ம், ௧௭மதி னைன

ேநாக்கி: தி ட் த்தண் ர் தித்திக் ம்,

மைறவான இடத்தில் சாப்பி ம் அப்பம்

இன்பமாக இ க் ம் என் ம் ெசால் க்

ப்பி கிறாள். ௧௮இ ப்பி ம் இறந்தவர்கள்

அந்த இடத்தில் உண்ெடன் ம், அவ ைடய

வி ந்தாளிகள் நரக பாதாளங்களில்

கிடக்கிறார்கெளன் ம் அவன் அறயமாட்டான்.

(Sheol h7585)

௧0

சாெலாேமானின் திெமாழகள்:

ஞான ள்ள மகன் தகப்பைனச்

சந்ேதாஷப்ப த் கிறான்;

டத்தன ள்ளவேனா தாய்க் ச்

சஞ்சலமாக இ க்கிறான். ௨அநியாயத்தின்

ெபா ட்கள் ஒன் க் ம் உதவா ;

திேயா மரணத்திற் த் தப் விக் ம். ௩

ெயேகாவா திமான்கைளப் பசியினால்

வ ந்தவிடமாட்டார்; ன்மார்க்கர்க ைடய

ெபா ைளேயா அகற்றவி கிறார். ௪

ேசாம்பற்ைகயால் ேவைலெசய்கிறவன்

ஏைழயாவான்; ப் ள்ளவன்

ைகேயா ெசல்வத்ைத உண்டாக் ம். ௫
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ேகாைடக்காலத்தில் ேசர்க்கிறவன் த்தி ள்ள

மகன்; அ ப் க்காலத்தில் ங் கிறவேனா

அவமானத்ைத உண்டாக் கிற மகன்.

௬ திமா ைடய தைலயின்ேமல்

ஆ ர்வாதங்கள் தங் ம்; ெகா ைமேயா

ன்மார்க்க ைடய வாைய அைடக் ம். ௭

திமா ைடய ெபயர் கழ்ெபற் விளங் ம்;

ன்மார்க்க ைடய ெபயேரா அழ ந் ேபா ம்.

௮ இ தயத்தில் ஞான ள்ளவன்

கட்டைளகைள ஏற் க்ெகாள் கிறான்;

அலப் கிற டேனாவி வான். ௯உத்தமமாக

நடக்கிறவன் பத்திரமாக நடக்கிறான்;

ேகாணலான வழகளில் நடக்கிறவேனா

கண் பி க்கப்ப வான். ௧0 கண்சாைட

காட் கிறவன் தவ ெசய்கிறான்; அலப் கிற

டன் வி வான். ௧௧ திமா ைடய வாய்

வஊற் ; ெகா ைமேயா ன்மார்க்க ைடய

வாையஅைடக் ம். ௧௨பைகவிேராதங்கைள

எ ப் ம்; அன்ேபா எல்லாப் பாவங்கைள ம்

ம். ௧௩ த்திமா ைடய உத களில்

விளங் வ ஞானம்; மதிேகட ைடய

க் ஏற்ற பிரம் . ௧௪ஞானவான்கள்

அறைவச் ேசர்த் ைவக்கிறார்கள்;

ட ைடயவாய்க் க் ேக ச பித்தி க்கிற .

௧௫ ெசல்வந்த ைடய ெபா ள்

அவ க் ப் பா காப்பான பட்டணம்;

ஏைழகளின் வ ைமேயா அவர்கைளக்

கலங்கச்ெசய் ம். ௧௬ திமா ைடய

உைழப் வாழ்ைவ ம், ன்மார்க்க ைடய
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விைளேவா பாவத்ைத ம் பிறப்பிக் ம். ௧௭

த்திமதிகைளக் காத் க்ெகாள் கிறவன்

வவழயில் இ க்கிறான்; தி த் தைல

ெவ க்கிறவேனா ேமாசம்ேபாகிறான். ௧௮

பைகைய மைறக்கிறவன் ெபாய் உதடன்;

றங் கிறவன் மதிேகடன். ௧௯ெசாற்களின்

ம தியால் பாவம ல்லாமற்ேபாகா ;

தன் ைடய உத கைள அடக் கிறவேனா

த்திமான். ௨0 திமா ைடய நா

த்தெவள்ளி; ன்மார்க்க ைடய மனம்

அற்பவிைல ம் ெபறா . ௨௧ திமா ைடய

உத கள் அேநக க் உணவளிக் ம்;

டேரா மதி னத்தினால் சாவார்கள். ௨௨

ெயேகாவாவின் ஆ ர்வாதேம ெசல்வத்ைதத்

த ம்; அதேனா அவர் ேவதைனையக்

ட்டமாட்டார். ௨௩ விைனெசய்வ

ட க் விைளயாட் ; த்திமா க்ேகா

ஞானம்உண் . ௨௪ ன்மார்க்கன் பயப்ப ம்

காரியம் அவ க் வந் சம்பவிக் ம்;

திமான் வி ம் கிற காரியம் அவ க் க்

ெகா க்கப்ப ம். ௨௫ ழல்காற்

கடந் ேபாவ ேபால் ன்மார்க்கன்

கடந் ேபாவான்; திமாேனா நிரந்தர

அஸ்திபார ள்ளவன்; ௨௬ பற்க க்

ளிப் ம், கண்க க் ப் ைக ம் எப்ப

இ க்கிறேதா, அப்ப ேய ேசாம்ேபற ம்

தன்ைனஅ ப் கிறவர்க க் இ க்கிறான்.

௨௭ ெயேகாவா க் ப் பயப்ப தல்

ஆ ள்நாட்கைளப் ெப கச்ெசய் ம்;
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ன்மார்க்கர்க ைடய வ டங்கேளா

கிப்ேபா ம். ௨௮ திமான்களின் நம்பிக்ைக

மகிழ்ச்சியா ம்; ன்மார்க்க ைடய

வாழ்க்ைகேயாஅழ ம். ௨௯ெயேகாவாவின்

வழ உத்தமர்க க் ப் பா காப் ,

அக்கிரமக்காரர்க க்ேகா கலக்கம். ௩0

திமான் என் ம் அைசக்கப்ப வதில்ைல;

ன்மார்க்கர்கள் மயில் வசிப்பதில்ைல.

௩௧ திமா ைடய வாய் ஞானத்ைத

ெவளிப்ப த் ம்; மா பா ள்ள நாேவா

அ ப் ண் ேபா ம். ௩௨ திமான்க ைடய

உத கள் பிரியமானைவகைளப்ேபச

அற ம்; ன்மார்க்கர்க ைடய வாேயா

மா பா ள்ள .

௧௧

கள்ளத்தரா ெயேகாவா க்

அ வ ப்பான ; சரியான நிைறகல்ேலா

அவ க் ப் பிரியம். ௨ அகந்ைத வந்தால்

அவமான ம் வ ம்; தாழ்ந்த சிந்ைத

உள்ளவர்களிடத்தில் ஞானம் உண் .

௩ ெசம்ைமயானவர்க ைடய உத்தமம்

அவர்கைள நடத் ம்; ேராகிகளின்

மா பாேடா அவர்கைளப் பாழாக் ம். ௪

ேகாபாக்கிைன நாளில் ெசல்வம் உதவா ;

திேயா மரணத்திற் த் தப் விக் ம். ௫

உத்தம ைடய தி அவன் வழையச்

ெசம்ைமப்ப த் ம்; ன்மார்க்கேனா

தன் ைடய ன்மார்க்கத்தினால்வி வான்.

௬ ெசம்ைமயானவர்க ைடய தி

அவர்கைளத் தப் விக் ம்; ேராகிகேளா
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தங்க ைடய விைனயிேல பி ப வார்கள்.

௭ ன்மார்க்கன் மரணமைட ம்ேபா

அவ ைடய நம்பிக்ைக அழ ம்;

அக்கிரமக்காரர்களின் எதிர்பார்ப்

ெகட் ப்ேபா ம். ௮ திமான் இக்கட் ந்

வி விக்கப்ப வான்; அவன் இ ந்த

இடத்திேல ன்மார்க்கன் வ வான். ௯

மாயக்காரன் தனக் அ த்தவைனவாயினால்

ெக க்கிறான்; திமாேனா அறவினால்

தப் கிறான். ௧0 திமான்கள் நன்றாக

இ ந்தால் பட்டணம்சந்ேதாஷமாகஇ க் ம்;

ன்மார்க்கர்கள் அழ ந்தால் ெகம் ரம்

உண்டா ம். ௧௧ ெசம்ைமயானவர்க ைடய

ஆ ர்வாதத்தினால் பட்டணம் நிைலெபற்

ஓங் ம்; ன்மார்க்கர்க ைடய வாயினால்

அ இ ந் வி ம். ௧௨மதிெகட்டவன் பிறைன

அவமதிக்கிறான்; த்திமாேனா தன் ைடய

வாைய அடக்கிக்ெகாண் க்கிறான். ௧௩

றங் ற த் திரிகிறவன் இரகசியத்ைத

ெவளிப்ப த் கிறான்; ஆவியில்

உண்ைம ள்ளவேனா காரியத்ைத

அடக் கிறான். ௧௪ ஆேலாசைனயில்லாத

இடத்தில் மக்கள் வி ந் ேபாவார்கள்; அேநக

ஆேலாசைனக்காரர்கள் உண்டானால்

கம் உண்டா ம். ௧௫ அந்நிய க்காகப்

பிைணப்ப கிறவன் ம ந்த பா ப வான்;

பிைணப்ப வைத ெவ ப்பவன் கமாக

இ ப்பான். ௧௬ நல்ெலா க்க ள்ள ெபண்

மானத்ைதக் காப்பாள்; பலசா கள்
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ெசல்வத்ைதக் காப்பார்கள். ௧௭ தய ள்ள

மனிதன் தன் ைடயஆத் மா க் நன்ைம

ெசய் ெகாள் கிறான்; ெகா ரேனா

தன் ைடய உடைல அைலக்கழ க்கிறான்.

௧௮ ன்மார்க்கன் ண்ேவைலையச்

ெசய்கிறான்; திைய விைதக்கிறவேனா

ெமய்ப்பலைனப் ெப வான். ௧௯

தி வாழ் க் ஏ வாகிற ேபால,

ைமையப் பின்ெதாட கிறவன்

மரணத்திற் ஏ வாகிறான். ௨0

மா பா ள்ள இ தய ைடயவர்கள்

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானவர்கள்;

உத்தம வழயில் நடக்கிறவர்கேளா

அவ க் ப் பிரியமானவர்கள். ௨௧

ைகேயா ைகேகார்த்தா ம், ெகட்டவன்

தண்டைனக் த் தப்பான்; திமான்க ைடய

சந்ததிேயா வி விக்கப்ப ம். ௨௨ மதிேகடாக

நடக்கிற அழ ள்ள ெபண், பன்றயின்

க்கி ள்ள ெபான் க் த்திக் ச் சமம். ௨௩

திமான்க ைடய ஆைச நன்ைமேய;

ன்மார்க்கர்க ைடய நம்பிக்ைகேயா

ேகாபத்தின் தண்டைனயாக ம். ௨௪வாரி

இைறத் ம் வி த்தியைடந்தவர்க ம்

உண் ; அதிகமாக தனக்ெகன் மட் ம்

ைவத் க்ெகாண் ம்வ ைமயைடபவர்க ம்

உண் . ௨௫ உதார ண ள்ள ஆத் மா

ெசழ க் ம்; எவன்தண் ர் பாய்ச் கிறாேனா

அவ க் த் தண் ர் பாய்ச்சப்ப ம்.

௨௬ தானியத்ைதக் கட் ைவக்கிறவைன
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மக்கள் சபிப்பார்கள்; விற்கிறவ ைடய

தைலயின்ேமல் ஆ ர்வாதம் தங் ம். ௨௭

நன்ைமைய ஜாக்கிரைத டன் ேத கிறவன்

தையையப் ெப வான்; ைமையத்

ேத கிறவ க்ேகா ைமேய வ ம். ௨௮

தன் ைடய ெசல்வத்ைத நம் கிறவன்

வி வான்; திமான்கேளா ளிைரப்ேபால

தைழப்பார்கள். ௨௯ தன் ைடய

ட்ைடக் கைலக்கிறவன் காற்ைறச்

தந்தரிப்பான்; டன் ஞான ள்ளவ க்

அ ைமயாவான். ௩0 திமா ைடய

பலன் வமரம்; ஆத் மாக்கைள

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாள் கிறவன்

ஞான ள்ளவன். ௩௧ இேதா, திமா க்

மயில் சரிக்கட்டப்ப ேம; ன்மார்க்க க் ம்

பாவிக் ம் எத்தைனஅதிகம்.

௧௨

த்திமதிகைளவி ம் கிறவன்அறைவ

வி ம் கிறான்; க ந் ெகாள் தைல

ெவ க்கிறவேனா ம க ண ள்ளவன். ௨

நல்லவன் ெயேகாவாவிடத்தில் தய

ெப வான்; ெகட்டசிந்தைனக ள்ள

மனிதைன அவர் தண்டைனக்

உட்ப த் வார். ௩ ன்மார்க்கத்தினால்

மனிதன் நிைலவரப்படமாட்டான்;

திமான்க ைடய ேவேரா அைசயா .

௪ ணசா யான ெபண் தன் ைடய

கணவ க் கி டமாக இ க்கிறாள்;

அவமானத்ைத உண்டாக் கிறவேளா

அவ க் எ ம் க்கியாக இ க்கிறாள்.
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௫ திமான்க ைடய நிைன கள்

நியாயமானைவகள்; ன்மார்க்கர்க ைடய

ஆேலாசைனகேளாவஞ்சைன ள்ளைவகள்.

௬ ன்மார்க்கர்களின்வார்த்ைதகள்இரத்தம்

சிந்த மைறந்தி ப்பைதப்பற்றய ;

உத்தமர்க ைடய வாேயா அவர்கைளத்

தப் விக் ம். ௭ ன்மார்க்கர்கள்

கவிழ்க்கப்பட் ஒழ ந் ேபாவார்கள்;

திமான்க ைடய ேடா நிைலநிற் ம். ௮

தன் ைடய த்திக் த் த ந்தப

மனிதன் கழப்ப வான்; மா பாடான

இ தய ள்ளவேனா இகழப்ப வான். ௯

உணவில்லாதவனாகஇ ந் ம், தன்ைனத்தான்

ேமன்ைமப்ப த் கிறவைனவிட,

ேமன்ைம இல்லாதவனாக இ ந் ம்

பணிவிைடக்கார ள்ளவன் உத்தமன். ௧0

திமான் தன் ைடய ம க வன்கைளக்

காப்பாற் கிறான்; ன்மார்க்கர்க ைடய

இரக்க ம் ெகா ைமேய. ௧௧ தன் ைடய

நிலத்ைதப் பயிரி கிறவன் உணவினால்

தி ப்தியைடவான்; ணர்கைளப்

பின்பற் கிறவேனா மதியற்றவன். ௧௨

ன்மார்க்கன்ெகட்டவர்க ைடயவைலைய

வி ம் கிறான்; திமா ைடய ேவர் கனி

ெகா க் ம். ௧௩ ன்மார்க்க க்

அவ ைடய உத களின் ேராகேம

கண்ணி; திமாேனா ெந க்கத்தி ந்

ங் வான். ௧௪அவனவன்தன் தன்வாயின்

பலனால் தி ப்தியைடவான்; அவனவன்
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ைகக்கிரிையயின் பல க் த்தக்கதாக

அவனவ க் க் கிைடக் ம். ௧௫

மதி ன ைடய வழ அவ ைடய

பார்ைவக் ச் ெசம்ைமயாக இ க் ம்;

ஆேலாசைனக் ச் ெசவிெகா க்கிறவேனா

ஞான ள்ளவன். ௧௬ ட ைடய

ேகாபம் க்கிரத்தில் ெவளிப்ப ம்;

அவமானத்ைத கிறவேனா

விேவகி. ௧௭ சத்தியவாசகன் திைய

ெவளிப்ப த் வான்; ெபாய்சாட்சிக்காரேனா

வஞ்சகத்ைத ெவளிப்ப த் வான். ௧௮

பட்டயக் த் கள்ேபால் ேப கிறவர்க ம்

உண் ; ஞான ள்ளவர்க ைடய நாேவா

ம ந் . ௧௯ சத்திய உத என் ம்

நிைலத்தி க் ம்; ெபாய்நாேவா ஒ

நிமடம்மாத்திரம் இ க் ம்; ௨0 ங்ைக

திட்டம கிறவர்களின் இ தயத்தில்

கபடம் இ க்கிற ; சமாதானம்ெசய்கிற

ஆேலாசைனக்காரர்க க் உள்ள

சந்ேதாஷம். ௨௧ திமா க் ஒ ேக ம்

வரா ; ன்மார்க்கர்கேளா ைமயினால்

நிைறயப்ப வார்கள். ௨௨ ெபாய் உத கள்

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானைவகள்;

உண்ைமயாக நடக்கிறவர்கேளா அவ க் ப்

பிரியம். ௨௩விேவக ள்ளமனிதன்அறைவ

அடக்கிைவக்கிறான்; டர்க ைடய

இ தயேமாமதி னத்ைதப்பிரபலப்ப த் ம்.

௨௪ ஜாக்கிரைத ள்ளவர்க ைடய ைக

ஆ ைகெசய் ம்; ேசாம்ேபற ேயா கட்டாயமாக
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ேவைலவாங்கப்ப வான். ௨௫மனித ைடய

இ தயத்தி ள்ள கவைல அைத ஒ க் ம்;

நல்வார்த்ைதேயாஅைதமகிழ்ச்சியாக் ம். ௨௬

திமான் தன் ைடய அயலாைனவிட

ேமன்ைம ள்ளவன்; ன்மார்க்கர்க ைடய

வழேயா அவர்கைள ேமாசப்ப த் ம். ௨௭

ேசாம்ேபற தான் ேவட்ைடயா ப்பி த்தைதச்

சைமப்பதில்ைல; ஜாக்கிரைத ள்ளவ ைடய

ெபா ேளா அ ைமயான . ௨௮ தியின்

பாைதயில் வாழ் உண் ;அந்தப் பாைதயில்

மரணம்இல்ைல.

௧௩

ஞான ள்ள மகன் தகப்ப ைடய

ேபாதகத்ைதக் ேகட்கிறான்; பரியாசக்காரேனா

க ந் ெகாள் தைல ேகட்கமாட்டான். ௨

மனிதன் தன் ைடய வாயின் பலனால்

நன்ைமையச் சாப்பி வான்; ேராகிகளின்

ஆத் மாேவா ெகா ைமைய சாப்பி ம்.

௩ தன் ைடய வாையக் காக்கிறவன்

தன் ைடய உயிைரக் காக்கிறான்;

தன் ைடய உத கைள விரிவாகத்

திறக்கிறவேனா கலக்கமைடவான். ௪

ேசாம்ேபற ைடய ஆத் மா வி ம்பி ம்

ஒன் ம் ெபற் க்ெகாள்ளா ;

ஜாக்கிரைத ள்ளவர்க ைடய ஆத் மாேவா

ெசழ க் ம்; ௫ திமான் ெபாய்ப்ேபச்ைச

ெவ க்கிறான்; ன்மார்க்கேனா ெவட்க ம்

அவமான ம் உண்டாக் கிறான். ௬ தி

உத்தமவழயில் உள்ளவைனத் தற்காக் ம்;

ன்மார்க்கேமா பாவிையக் கவிழ்த் ப்ேபா ம்.
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௭ ஒன் ம ல்லாமல் இ க்கத் தன்ைனச்

ெசல்வந்தனாக நிைனக்கிறவ ம் உண் ;

ம ந்த ெசல்வம் இ க்கத் தன்ைனத்

தரித்திரனாக நிைனக்கிறவ ம் உண் . ௮

மனித ைடயெசல்வம்அவ ைடயஉயிைர

ட் ம்; தரித்திரேனா ம ரட் தைலக் ேகட்காமல்

இ க்கிறான். ௯ திமான்களின் ெவளிச்சம்

சந்ேதாஷப்ப த் ம்; ன்மார்க்கர்களின்

பேமா அைணந் ேபா ம். ௧0

அகந்ைதயினால் மட் ம் விவாதம் பிறக் ம்;

ஆேலாசைனையக் ேகட்கிறவர்களிடத்திேலா

ஞானம் உண் . ௧௧ வஞ்சைனயால் ேத ன

ெபா ள் ைறந் ேபா ம்; கஷ்டப்பட்

ேசர்க்கிறவேனா வி த்தியைடவான். ௧௨

ெந ங்காலமாகக் காத்தி க் தல்

இ தயத்ைத இைளக்கச்ெசய் ம்; வி ம்பின

வ ம்ேபாேதா வமரம்ேபால இ க் ம்.

௧௩ தி வசனத்ைத அவமதிக்கிறவன்

நாசமைடவான்; கற்பைனக் ப்

பயப்ப கிறவேனா பலனைடவான். ௧௪

ஞானவான்க ைடய ேபாதகம் வாழ் த ம்

ஊற் ; அதினால் மரணக்கண்ணிக க் த்

தப்பலாம். ௧௫நற் த்தி தயைவஉண்டாக் ம்;

ேராகிக ைடய வழேயா கர ரடான .

௧௬ விேவகியானவன் அறேவா

நடந் ெகாள் கிறான்; டேனாதன் ைடய

டத்தனத்ைத ெவளிப்ப த் கிறான்.

௧௭ ேராக ள்ள தன் ைமயிேல

வி வான்; உண்ைம ள்ள வர்கேளா
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நல்ம ந் . ௧௮ த்திமதிகைளத்

தள் கிறவன் தரித்திரத்ைத ம்

அவமானத்ைத ம் அைடவான்; க ந்

ெகாள் தைலக் கவனித் நடக்கிறவேனா

ேமன்ைமயைடவான். ௧௯ வாஞ்ைச

நிைறேவ வ ஆத் மா க் இனி ;

ைமையவிட் வில வ டர்க க்

அ வ ப் . ௨0ஞானிகேளா வாழ்கிறவன்

ஞானமைடவான்; டர்க க் த் ேதாழேனா

நாசமைடவான். ௨௧ பாவிகைளத் விைன

ெதாட ம்; திமான்க க்ேகா நன்ைம

பலனாக வ ம். ௨௨ நல்லவன் தன் ைடய

பிள்ைளகளின் பிள்ைளக க் ெசாத்ைத

ைவத் ப்ேபாகிறான்; பாவியின் ெசல்வேமா

திமா க்காகச் ேசர்த் ைவக்கப்ப ம். ௨௩

ஏைழகளின் வயல் ம தியான உணைவ

விைளவிக் ம்; நியாயம் கிைடக்காமல்

ெகட் ப்ேபாகிறவர்க ம் உண் . ௨௪

பிரம்ைபப் பயன்ப த்தாதவன் தன் ைடய

மகைனப் பைகக்கிறான்; அவன்ேமல்

அன்பாக இ க்கிறவேனா அவைன

ஏற்கனேவ தண் க்கிறான். ௨௫ திமான்

தனக் த் தி ப்தியாகச் சாப்பி கிறான்;

ன்மார்க்கர்க ைடய வயிேறா பசியாக

இ க் ம்.

௧௪

த்தி ள்ள ெபண் தன் ைடய

ட்ைடக் கட் கிறாள்; த்தியில்லாத

ெபண்ேணா தன் ைடயைககளினால் அைத

இ த் ப்ேபா கிறாள். ௨ நிதானமாக
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நடக்கிறவன் ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப கிறான்; தன் ைடய

வழகளில் தா மாறானவேனா அவைர

அலட்சியம்ெசய்கிறான். ௩ டன்

வாயிேல அவ ைடய அகந்ைதக்

ஏற்ற ேகால் உண் ; ஞானவான்களின்

உத கேளா அவர்கைளக் காப்பாற் ம். ௪

எ கள் இல்லாத இடத்தில் களஞ்சியம்

ெவ ைமயாக இ க் ம்; காைளகளின்

ெபலத்தினாேலா ம ந்த வரத் ண் . ௫

ெமய்ச்சாட்சிக்காரன் ெபாய்ெசால்லமாட்டான்;

ெபாய்ச்சாட்சிக்காரேனா ெபாய்கைள

ஊ கிறான். ௬பரியாசக்காரன்ஞானத்ைதத்

ேத ம் கண் பி க்கமாட்டான்;

த்தி ள்ளவ க்ேகாஅற ேலசாகவ ம். ௭

ட ைடய கத்ைதவிட் விலகிப்ேபா;

அற ள்ளஉத கைளஅங்ேக காணமாட்டாய்.

௮ தன் ைடய வழையச் சிந்தித் க்ெகாள்வ

விேவகியின் ஞானம்; டர்க ைடய

வஞ்சைனேயா டத்தனம். ௯ டர்கள்

பாவத்ைதக் ற த் ப் பரியாசம்ெசய்கிறார்கள்;

திமான்க க் ள்ேள தய உண் . ௧0

இ தயத்தின் கசப் இ தயத்திற்ேக ெதரி ம்;

அதின் மகிழ்ச்சிக் அந்நியன் உடந்ைத

ஆகமாட்டான். ௧௧ ன்மார்க்க ைடய

அழ ம்; ெசம்ைமயானவ ைடய டாரேமா

ெசழ க் ம். ௧௨மனித க் ச் ெசம்ைமயாகத்

ேதான் கிற வழ உண் ; அதின் ேவா

மரணவழகள். ௧௩ சிரிப்பி ம் மனதிற் த்
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க்க ண் ; அந்த மகிழ்ச்சியின்

சஞ்சலம். ௧௪பின்வாங் ம் இ தய ள்ளவன்

தன் ைடய வழகளிேல ம், நல்ல

மனிதேனா தன்னிேல தா ம்

தி ப்தியைடவான். ௧௫ ேபைதயானவன்எந்த

வார்த்ைதைய ம் நம் வான்; விேவகிேயா

தன் ைடய நைடயின்ேமல் கவனமாக

இ க்கிறான். ௧௬ ஞான ள்ளவன்

பயந் ைமக் வில கிறான்;

மதி னேனா க ங்ேகாபம்ெகாண்

ணிகரமாக இ க்கிறான். ௧௭

ன்ேகாபி மதிேகட்ைடச் ெசய்வான்;

ெகட்டச்சிந்தைனக்காரன் ெவ க்கப்ப வான்.

௧௮ ேபைதயர்கள் த்தி னத்ைதச்

தந்தரிக்கிறார்கள்; விேவகிகேளா

அறவினால் ட்டப்ப கிறார்கள். ௧௯

ேயார்கள் நல்லவர்க க் ன்பாக ம்,

ன்மார்க்கர்கள் திமான்க ைடய

வாசற்ப களி ம் னிவ ண் . ௨0

தரித்திரன் தன்ைனச் ேசர்ந்தவனா ம்

பைகக்கப்ப கிறான்; ெசல்வந்த க்ேகா

அேநக நண்பர்கள் உண் . ௨௧ பிறைன

அவமதிக்கிறவன் பாவம்ெசய்கிறான்;

தரித்திர க் இரங் கிறவேனா

பாக்கியமைடவான். ௨௨ ைமைய

ேயாசிக்கிறவர்கள் தவ கிறார்களல்லேவா?

நன்ைமைய ேயாசிக்கிறவர்க க்ேகா

கி ைப ம் சத்திய ம் உண் . ௨௩ எல்லா

உைழப்பினா ம் பய ண் ; உத களின்
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ேபச்ேசா வ ைமைய மட் ம் த ம். ௨௪

ஞானிக க் அவர்க ைடய ெசல்வம்;

டர்களின் மதி னம் டத்தனேம. ௨௫

ெமய்ச்சாட்சி ெசால் கிறவன் உயிர்கைளக்

காப்பாற் கிறான்; வஞ்சைனக்காரேனா

ெபாய்கைள ஊ கிறான். ௨௬

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப கிறவ க் த்

திடநம்பிக்ைக உண் ; அவ ைடய

பிள்ைளக க் ம்அைடக்கலம்கிைடக் ம்.

௨௭ெயேகாவா க் ப் பயப்ப தல் வாழ் த ம்

ஊற் ; அதினால் மரணக்கண்ணிக க் த்

தப்பலாம். ௨௮ மக்கள் ட்டம் ராஜாவின்

மகிைம; மக்கள் ைற தைலவனின்

ற . ௨௯ ய சாந்த ள்ளவன்

மகா த்திமான்; ன்ேகாபிேயா த்தி னத்ைத

விளங்கச்ெசய்கிறான். ௩0 சமாதானத் டன்

இ ப்ப உட க் வாழ் ; ெபாறாைமேயா

எ ம் க்கி. ௩௧ தரித்திரைனஒ க் கிறவன்

அவைனஉண்டாக்கினவைரநிந்திக்கிறான்;

தரித்திர க் த் தய ெசய்கிறவேனா

அவைர ேமன்ைமப்ப த் கிறான்;

௩௨ ன்மார்க்கன் தன் ைடய

ைமயிேல வாரிக்ெகாள்ளப்ப வான்;

திமாேனா தன் ைடய மரணத்திேல

நம்பிக்ைக ள்ளவன். ௩௩ த்திமா ைடய

இ தயத்தில் ஞானம் தங் ம்;

மதி னர்களிடத்தில் உள்ளேதா ெவளிப்ப ம்.

௩௪ தி மக்கைள உயர்த் ம்; பாவேமா எந்த

மக்க க் ம் இகழ்ச்சி. ௩௫ ராஜாவின் தய
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விேவக ள்ள பணிவிைடக்காரன்ேமல்

இ க் ம்; அவ ைடய ேகாபேமா

அவமானத்ைத உண்டாக் கிறவன்ேமல்

இ க் ம்.

௧௫

சாந்தமான பதில் க ங்ேகாபத்ைத

அடக் ம்; க ஞ்ெசாற்கேளா ேகாபத்ைத

எ ப் ம். ௨ ஞானிகளின் நா அறைவ

உபேயாகப்ப த் ம்; டர்களின்

வாேயா த்தி னத்ைதக் கக் ம்.

௩ ெயேகாவாவின் கண்கள் எந்த

இடத்தி ம ந் , நல்லவர்கைள ம்,

யவர்கைள ம் ேநாக்கிப்பார்க்கிற . ௪

ஆேராக்கிய ள்ள நா வமரம்; நாவின்

மா பாேடா ஆவிைய ெநா க் ம். ௫

டன் தன் ைடய தகப்ப ைடய

த்திைய அலட்சியப்ப த் கிறான்;

க ந் ெகாள் தைலக் கவனித்

நடக்கிறவேனா விேவகி. ௬ திமா ைடய

ட் ல் அதிக ெபாக்கிஷம் உண் ;

ன்மார்க்க ைடயவ மானத்திேலா ன்பம்

உண் . ௭ஞானிகளின் உத கள் அறைவ

விைதக் ம்; டர்களின் இ தயேமா

அப்ப யல்ல. ௮ ன்மார்க்கர்க ைடய

ப ெயேகாவா க் அ வ ப்பான ;

ெசம்ைமயானவர்களின் ெஜபேமா அவ க் ப்

பிரியம். ௯ ன்மார்க்கர்க ைடய வழ

ெயேகாவா க் அ வ ப்பான ; திையப்

பின்பற் கிறவைனேயாஅவர் ேநசிக்கிறார். ௧0

வழையவிட் வில கிறவ க் ப் த்திமதி
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எரிச்சலாக இ க் ம்; க ந் ெகாள் தைல

ெவ க்கிறவன் சாவான். ௧௧ பாதாள ம்

அழ ம் ெயேகாவாவின் பார்ைவக்

ன்பாகஇ க்க, ம மக்க ைடயஇ தயம்

அதிகமாகஅவர் ன்பாக இ க் மல்லேவா?

(Sheol h7585) ௧௨ பரியாசக்காரன் தன்ைனக்

க ந் ெகாள் கிறவைன ேநசிக்கமாட்டான்;

ஞானவான்களிடத்தில் ேபாக மாட்டான். ௧௩

மனமகிழ்ச்சி கமலர்ச்சிையத் த ம்;

மன க்கத்தினாேலஆவி ற ந் ேபா ம். ௧௪

த்திமா ைடய மனம் அறைவத்ேத ம்;

டர்களின்வாேயா மதி னத்ைத ேம ம். ௧௫

சி ைமப்பட்டவ ைடய நாட்கெளல்லாம்

ங் ள்ளைவகள்; மனரம்மயேமா நிரந்தர

வி ந் . ௧௬ சஞ்சலத்ேதா ய அதிகப்

ெபா ட்கைளவிட, ெயேகாவாைவப் பற் ம்

பயத்ேதா ய ெகாஞ்சப்ெபா ேள

உத்தமம். ௧௭பைகேயா இ க் ம் ெகா த்த

எ தின் கறையவிட, சிேநகத்ேதா

இ க் ம் இைலக்கற ேய நல்ல . ௧௮

ேகாபக்காரன் சண்ைடைய எ ப் கிறான்;

யசாந்த ள்ளவேனா சண்ைடைய

அமர்த் கிறான். ௧௯ ேசாம்ேபறயின் வழ

ள்ேவ க் ச் சமம்; திமா ைடயவழேயா

ராஜபாைத. ௨0ஞான ள்ளமகன் தகப்பைனச்

சந்ேதாஷப்ப த் கிறான்; மதியற்றமனிதேனா

தன் ைடயதாையஅலட்சியப்ப த் கிறான்.

௨௧ டத்தனம் த்தி ன க் ச் சந்ேதாஷம்;

த்திமாேனா தன் ைடய ெசயல்கைளச்
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ெசம்ைமப்ப த் கிறான். ௨௨ ஆேலாசைன

இல்லாததால்எண்ணங்கள்சிைதந் ேபா ம்;

ஆேலாசைனக்காரர்கள் அேநகர் இ ந்தால்

அைவகள் உ திப்ப ம். ௨௩ மனித க் த்

தன் ைடய வாய்ெமாழயினால்

மகிழ்ச்சி ண்டா ம்; ஏற்றகாலத்தில் ெசான்ன

வார்த்ைத எவ்வள நல்ல ! ௨௪

ழான பாதாளத்ைதவிட் வில ம்ப ,

விேவகிக் வாழ்வின் வழயான

உன்னதத்ைத ேநாக் ம் வழயா ம். (Sheol h7585)

௨௫ அகங்காரியின் ட்ைடக் ெயேகாவா

பி ங்கிப்ேபா வார்; விதைவயின்

எல்ைலையேயா நிைலப்ப த் வார்.

௨௬ ன்மார்க்கர்க ைடய நிைன கள்

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானைவகள்;

த்தமானவர்க ைடய வார்த்ைதகேளா

இன்பமானைவகள். ௨௭ெபா ளாைசக்காரன்

தன் ைடய ட்ைடக் கைலக்கிறான்;

லஞ்சங்கைளெவ க்கிறவேனாபிைழப்பான்.

௨௮ திமா ைடய மனம் பதில் ெசால்ல

ேயாசிக் ம்; ன்மார்க்க ைடய வாேயா

ைமகைளக் ெகாப்பளிக் ம். ௨௯

ன்மார்க்கர்க க் க் ெயேகாவா ரமாக

இ க்கிறார்; திமான்களின் ெஜபத்ைதேயா

ேகட்கிறார். ௩0கண்களின்ஒளி இ தயத்ைதப்

ரிப்பாக் ம்; நற்ெசய்தி எ ம் கைள

ஆேராக்கியமாக் ம். ௩௧ வாழ் க்ேக வான

க ந் ெகாள் தைலஏற் க்ெகாள் ம் கா

ஞானிகளிடத்திேல தங் ம். ௩௨ த்திமதிையத்
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தள்ளிவி கிறவன் தன் ைடயஆத் மாைவ

ெவ க்கிறான்; க ந் ெகாள் தைலக்

ேகட்கிறவேனா ஞானமைடவான். ௩௩

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப தல் ஞானத்ைதப்

ேபாதிக் ம்; ேமன்ைமக் ன்னான

தாழ்ைம.

௧௬

மனதின் ேயாசைனகள்

மனித ைடய ; நாவின் பதில்

ெயேகாவாவால் வ ம். ௨ மனித ைடய

வழகெளல்லாம் அவ ைடய பார்ைவக் ச்

த்தமானைவகள்; ெயேகாவாேவாஆவிகைள

நி த் ப்பார்க்கிறார். ௩ உன் ைடய

ெசயல்கைளக் ெயேகாவா க் ஒப் வி;

அப்ெபா உன் ைடய ேயாசைனகள்

உ திப்ப ம். ௪ெயேகாவா எல்லாவற்ைற ம்

தமக்ெகன் பைடத்தார்; ங் நா க்காகத்

ன்மார்க்கைன ம் உண்டாக்கினார். ௫

மனேமட் ைம ள்ளவன் எவ ம்

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானவன்;

ைகேயா ைகேகார்த்தா ம் அவன்

தண்டைனக் த் தப்பமாட்டான். ௬

கி ைபயினா ம், சத்தியத்தினா ம்

பாவம் நிவிர்த்தியா ம்; ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப கிறதினால் மனிதர்கள்

ைமையவிட் வில வார்கள். ௭

ஒ வ ைடய வழகள் ெயேகாவா க் ப்

பிரியமாகஇ ந்தால்,அவ ைடயஎதிரிக ம்

சமாதானமா ம்ப ச் ெசய்வார். ௮

அநியாயமாகவந்தஅதிகவ மானத்ைதவிட,
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நியாயமாக வந்த ெகாஞ்ச வ மானேம நல்ல .

௯ மனித ைடய இ தயம் அவ ைடய

வழைய ேயாசிக் ம்; அவ ைடய

நைடகைள உ திப்ப த் கிறவேரா

ெயேகாவா. ௧0 ராஜாவின் உத களில்

இனிய வார்த்ைத பிறக் ம்; நியாயத்தில்

அவ ைடயவாய் தவறா . ௧௧நியாயமான

நிைறேகா ம் தரா ம் ெயேகாவா ைடய ;

ைபயி க் ம் நிைறகல்ெலல்லாம்

அவ ைடய ெசயல். ௧௨அநியாயம்ெசய்வ

ராஜாக்க க் அ வ ப் ; தியினால்

சிங்காசனம் உ திப்ப ம். ௧௩ தி ள்ள

உத கள் ராஜாக்க க் ப் பிரியம்;

நிதானமாகப் ேப கிறவன்ேமல் ராஜாக்கள்

பிரியப்ப வார்கள். ௧௪ ராஜாவின் ேகாபம்

மரண தர்க க் ச் சமம்; ஞான ள்ளவேனா

அைத ஆற் வான். ௧௫ ராஜாவின்

கக்கைளயில் வாழ் உண் ; அவ ைடய

தய பின்மாரிெபய் ம் ேமகத்ைதப்ேபால்

இ க் ம். ௧௬ெபான்ைனச் சம்பாதிப்பைதவிட

ஞானத்ைதச் சம்பாதிப்ப எவ்வள

நல்ல ! ெவள்ளிைய சம்பாதிப்பைதவிட

த்திையச் சம்பாதிப்ப எவ்வள

ேமன்ைம ௧௭ ைமைய விட் வில வேத

ெசம்ைமயானவர்க க் ச் சமனான பாைத;

தன் ைடயநைடையக்கவனித்தி க்கிறவன்

தன் ைடய ஆத் மாைவக் காக்கிறான்.

௧௮ அழ க் ன்னான அகந்ைத;

வி த க் ன்னான மனேமட் ைம. ௧௯
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அகங்காரிகேளா ெகாள்ைளப்ெபா ைளப்

பங்கி வைதவிட, சி ைமயானவர்கேளா

மனத்தாழ்ைமயாக இ ப்ப நலம். ௨0

விேவகத் டன்காரியத்ைதநடப்பிக்கிறவன்

நன்ைம ெப வான்; ெயேகாவாைவ

நம் கிறவன் பாக்கியவான். ௨௧இ தயத்தில்

ஞான ள்ளவன் விேவகி எனப்ப வான்;

உத களின் இனிைம கல்விையப்

ெப கச்ெசய் ம். ௨௨ த்தி தன்ைன

உைடயவர்க க் வஊற் ; மதி னர்களின்

ேபாதைனமதி னேம. ௨௩ஞானியின் இ தயம்

அவ ைடய வாய்க் அறைவ ஊட் ம்;

அவ ைடயஉத க க் அ ேமன்ேம ம்

கல்விையக் ெகா க் ம். ௨௪இனிய ெசாற்கள்

ேதன் ேபால் ஆத் மா க் இன்ப ம்,

எ ம் க க் ம ந்தா ம். ௨௫மனித க் ச்

ெசம்ைமயாகத் ேதான் கிற வழ ண் ; அதின்

ேவா மரணவழகள். ௨௬உைழக்கிறவன்

தனக்காகேவ உைழக்கிறான்; அவ ைடய

வாய்அைதஅவனிடத்தில் வ ந்திக் ேகட் ம்.

௨௭ ணான மகன் கிண் வி கிறான்;

அவ ைடய உத களில் இ ப்ப எரிகிற

அக்கினிேபான்ற . ௨௮ மா பா ள்ளவன்

சண்ைடையக் கிளப்பிவி கிறான்; ேகாள்

ெசால் கிறவன் உயிர் நண்பைன ம்

பிரித் வி கிறான். ௨௯ெகா ைமயானவன்

தன் ைடய அயலா க் நயங்காட் ,

அவைன நலமல்லாத வழயிேல

நடக்கச்ெசய்கிறான். ௩0 அவ ைடய
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மா பாடானைவகைள ேயாசிக் ம்ப

தன் ைடய கண்கைள , ைமையச்

ெசய் ம்ப தன் ைடய உத கைளக்

க க்கிறான். ௩௧ தியின் வழயில் உண்டா ம்

நைர யான மகிைமயான கி டம். ௩௨

பலவாைனவிட ய சாந்த ள்ளவன்

உத்தமன்; பட்டணத்ைதப்பி க்கிறவைனவிட

தன் ைடய மனைதஅடக் கிறவன் உத்தமன்.

௩௩ ட் ம யிேல ேபாடப்ப ம்; காரியத்தின்

ேவா ெயேகாவாவால் வ ம்.

௧௭

சண்ைடேயா ய நிைறந்த

ைவயான உணைவவிட, சமாதானத்ேதா

சாப்பி ம் ெவ ம்அப்பேம நலம். ௨ த்தி ள்ள

ேவைலக்காரன் அவமானத்ைத உண்டாக் கிற

மகைன ஆண் , சேகாதரர்க ைடய

தந்தரத்தில் பங்ைக அைடவான். ௩

ெவள்ளிையக் ைக ம், ெபான்ைனப் ட ம்

ேசாதிக் ம்; இ தயங்கைளச் ேசாதிக்கிறவேரா

ெயேகாவா. ௪ யவன் அக்கிரம உத கள்

ெசால்வைத உற் க்ேகட்கிறான்; ெபாய்யன்

ேக ள்ள நா க் ச் ெசவிெகா க்கிறான். ௫

ஏைழையப் றக்கணிக்கிறவன் அவைன

உண்டாக்கினவைர சபிக்கிறான்; ஆபத்ைதக்

ற த் க் மகிழ்கிறவன் தண்டைனக் த்

தப்பமாட்டான். ௬பிள்ைளகளின் பிள்ைளகள்

திேயார்க க் க் கி டம்; பிள்ைளகளின்

ேமன்ைமஅவர்க ைடயதகப்பன்மார்கேள. ௭

ேமன்ைமயானைவகைளப் ேப ம் உத

ட க் த் தகா ; ெபாய் ேப ம் உத
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பிர க் ெகாஞ்சம் ட தகா . ௮ லஞ்சம்

வாங் கிறவர்களின் பார்ைவக் அ

இரத்தினம்ேபால இ க் ம்; அ பார்க் ம்

திைசெயல்லாம் காரியம் வாய்க் ம். ௯

ற்றத்ைத கிறவன் நட்ைப நா கிறான்;

ேகட்டைதச் ெசால் கிறவன் உயிர்

நண்பைன ம்பிரித் வி கிறான். ௧0 டைன

ற அ ப்பைதவிட, த்திமாைனவாயினால்

கண் ப்பேதஅதிகமாக உைறக் ம். ௧௧ யவன்

கலகத்ைதேய ேத கிறான்; ெகா ய தன்

அவ க் விேராதமாகஅ ப்பப்ப வான். ௧௨

தன் ைடயமதிேகட் ல் திரி ம் மதி ன க்

எதிர்ப்ப வைதவிட, ட் கைளப்

பறெகா த்த கர க் எதிர்ப்ப வ ேமல். ௧௩

நன்ைமக் த் ைமெசய்கிறவன் எவேனா,

அவ ைடய ட்ைடவிட் த் ைம ங்கா .

௧௪ சண்ைடயின் ஆரம்பம் மதைகத்

திறந் வி கிற ேபால இ க் ம்; ஆதலால்

விவாதம் எ ம் ன் அைதவிட் வி . ௧௫

ன்மார்க்கைன திமானாக் கிறவ ம்,

திமாைனக் ற்றவாளியாக் கிறவ மாகிய

இந்த இ வ ம் ெயேகாவா க்

அ வ ப்பானவர்கள். ௧௬ ஞானத்ைத

வாங் ம்ப டன் ைகயிேல பணம்

என்னத்திற் ? அதின்ேமல் அவ க்

மனம ல்ைலேய. ௧௭ நண்பன் எல்லாக்

காலத்தி ம் ேநசிப்பான்; இ க்கணில் உதவேவ

சேகாதரன் பிறந்தி க்கிறான். ௧௮ த்தி னன்

தன் ைடயநண்ப க்காகஉ தியளித் ப்
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பிைணப்ப கிறான். ௧௯ விவாதப்பிரியன்

பாவப்பிரியன்; தன் ைடய வாசைல

உயர்த்திக் கட் கிறவன்அழைவ நா கிறான்.

௨0 மா பாடான இ தய ள்ளவன்

நன்ைமையக் கண்டைடவதில்ைல; ெபாய்

நா ள்ளவன் ைமயில் வி வான். ௨௧

மதிெகட்ட மகைனப் ெப கிறவன் தனக் ச்

சஞ்சலம் உண்டாக அவைனப் ெப கிறான்;

மதி ன ைடயதகப்ப க் மகிழ்ச்சியில்ைல.

௨௨ மனமகிழ்ச்சி நல்ல ம ந் ; ற ந்த

ஆவிேயா எ ம் கைள உலரச்ெசய் ம். ௨௩

ன்மார்க்கன், தியின் வழையப் ரட்ட

ம யி ள்ள லஞ்சத்ைத வாங் கிறான். ௨௪

ஞானம் த்திமா க் ன்பாக இ க் ம்;

ட ைடய கண்கேளா மயின் கைடசி

எல்ைலகள்வைர ெசல் ம். ௨௫ மதிெகட்ட

மகன் தன் ைடய தகப்ப க் ச் ச ப் ம்,

தன்ைனப் ெபற்றவர்க க் க் கசப் மானவன்.

௨௬ திமாைனத் தண் ப்ப ம்,

நியாயம்ெசய்கிறவைனப் பிர க்கள்

அ க்கிற ம் த தியல்ல. ௨௭ அறவாளி

தன் ைடயவார்த்ைதகைளஅடக் கிறான்;

விேவகி ளிர்ந்த மன ள்ளவன். ௨௮

ேபசாம ந்தால் ட ம் ஞானவான்

என் எண்ணப்ப வான்; தன் ைடய

உத கைள கிறவன் த்திமான் என்

எண்ணப்ப வான்.

௧௮

பிரிந் ேபாகிறவன் தன் ைடய

ஆைசயின்ப ெசய்யப்பார்க்கிறான், எல்லா
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ஞானத்தி ம் தைலயிட் க் ெகாள் கிறான். ௨

டன் ஞானத்தில் பிரியம்ெகாள்ளாமல்,

தன் ைடய மனதி ள்ளைவகைள

ெவளிப்ப த்தப் பிரியப்ப கிறான். ௩

ன்மார்க்கன் வர அவமானம் வ ம்;

அவமானத்ேதா இகழ்ச்சி ம் வ ம். ௪

மனித ைடய வாய்ெமாழகள் ஆழமான

தண் ர்ேபாலஇ க் ம்; ஞானத்தின்ஊற்

பாய்கிற ஆற்ைறப்ேபால இ க் ம். ௫

வழக்கிேல திமாைனத் ேதாற்க க்கிறதற் ,

ன்மார்க்க க் பாரபட்சம் ெசய்வ

நல்லதல்ல. ௬ ட ைடய உத கள்

விவாதத்தில் ைழ ம், அவ ைடய வாய்

அ கைள வரவைழக் ம். ௭ ட ைடய

வாய் அவ க் க் ேக , அவ ைடய

உத கள் அவ ைடய ஆத் மா க் க்

கண்ணி. ௮ ேகாள்ெசால்கிறவ ைடய

வார்த்ைதகள்விைளயாட் ப்ேபாலஇ க் ம்,

ஆனா ம்அைவகள்உள்ளத்திற் ள் த் ம்.

௯ தன் ைடய ேவைலயில் அசதியாக

இ ப்பவன்அைனத்ைத ம்அழ ப்பவ க் ச்

சேகாதரன். ௧0ெயேகாவாவின் நாமம் மக ம்

பலத்த ேகாட்ைட; திமான் அதற் ள் ஓ

கமாக இ ப்பான். ௧௧ ெசல்வந்த ைடய

ெபா ள்அவ க் பா காப்பானபட்டணம்;

அ அவ ைடய எண்ணத்தில் உயர்ந்த

மதில்ேபால இ க் ம். ௧௨அழ வ ன்

மனித ைடய இ தயம் இ மாப்பாக

இ க் ம்; ேமன்ைமக் ன்னான தாழ்ைம.
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௧௩ காரியத்ைதக் ேகட்பதற் ன் பதில்

ெசால் கிறவ க் , அ த்தி ன ம்

ெவட்க மாக இ க் ம். ௧௪ மனித ைடய

ஆவி அவ ைடய பல னத்ைதத் தாங் ம்;

ற ந்த ஆவி யாரால் தாங்கக் ம்? ௧௫

த்திமா ைடய மனம் அறைவச்

சம்பாதிக் ம்; ஞானியின் ெசவி அறைவ

நா ம். ௧௬ ஒ வன் ெகா க் ம் ெவ மதி

அவ க் வழ உண்டாக்கி, ெபரிேயார்க க்

ன்பாக அவைனக் ெகாண் ேபாய்வி ம்.

௧௭ தன் ைடய வழக்கிேல த ல்

ேப கிறவன் திமான்ேபால் காணப்ப வான்;

அவ ைடய அயலாேனா வந் அவைன

பரிேசாதிக்கிறான். ௧௮ ட் ப்ேபா தல்

விேராதங்கைள ஒழ த் , பலவான்கள்

ந ேவ நியாயம் ர்க் ம். ௧௯ பா காப்பான

பட்டணத்ைத வசப்ப த் வைதவிட

ேகாபம்ெகாண்ட சேகாதரைனவசப்ப த் வ

க னம்; அவர்க ைடய விேராதங்கள்

ேகாட்ைடத் தாழ்ப்பாள்கள்ேபாலஇ க் ம். ௨0

அவனவன் வாயின் பலனால் அவனவன்

வயி நிரம் ம்; அவனவன் உத களின்

விைளவினால்அவனவன்தி ப்தியாவான்.

௨௧மரண ம், வ ம் நாவின்அதிகாரத்தில்

இ க் ம்; அதில் பிரியப்ப கிறவர்கள்அதின்

கனிையச் சாப்பி வார்கள். ௨௨மைனவிையக்

கண்டைடகிறவன் நன்ைமயானைதக்

கண்டைடகிறான்; ெயேகாவாவால் தயைவ ம்

ெபற் க்ெகாள் கிறான். ௨௩ தரித்திரன்
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ெகஞ்சிக்ேகட்கிறான்; ெசல்வந்தன் க னமாக

உத்திர ெகா க்கிறான். ௨௪ நண்பர்கள்

உள்ளவன் ேநசிக்கேவண் ம்; சேகாதரைனவிட

அதிக ெசாந்தமாக ேநசிக்கப்ப பவ ம்

உண் .

௧௯

மா பாடான உத க ள்ள

டைனவிட, உத்தமனாக நடக்கிற தரித்திரேன

சிறப்பானவன். ௨ஆத் மா அறவில்லாமல்

இ ப்ப நல்லதல்ல; கால் ரிதமானவன்

தப்பி நடக்கிறான். ௩மனித ைடயமதி னம்

அவ ைடய வழையத் தா மாறாக் ம்;

என்றா ம் அவ ைடய மனம்

ெயேகாவா க் விேராதமாக எரிச்சலைட ம். ௪

ெசல்வம் அேநக நண்பர்கைளச் ேசர்க் ம்;

தரித்திரேனா தன் ைடய நண்பனா ம்

பிரிந் ேபாவான். ௫ ெபாய்ச்சாட்சிக்காரன்

தண்டைனக் த் தப்பான்; ெபாய்கைளப்

ேப கிறவ ம் தப் வதில்ைல. ௬ பிர வின்

தயைவ அேநகர் வ ந்திக் ேகட்பார்கள்;

ெகாைடெகா க்கிறவ க் எவ ம்

நண்பன். ௭ தரித்திரைன அவ ைடய

சேகாதரர்கள் எல்ேலா ம் பைகக்கிறார்கேள,

எத்தைனஅதிகமாகஅவ ைடய நண்பர்கள்

அவ க் த் ரமாவார்கள்; அவர்க ைடய

வார்த்ைதகைள அவன் நா கிறான்,

அைவகேளா ெவ ம் வார்த்ைதகேள. ௮

ஞானத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் கிறவன்

தன் ைடய ஆத் மாைவ ேநசிக்கிறான்;

த்திையக் காக்கிறவன் நன்ைமயைடவான். ௯
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ெபாய்சாட்சிக்காரன் தண்டைனக் த்

தப்பமாட்டான்; ெபாய்கைளப் ேப கிறவன்

நாசமைடவான். ௧0 ட க் ச் ெசல்வம்

தகா ; பிர க்கைள ஆண் ெகாள்வ

அ ைமயானவ க் எவ்வள ம் தகா . ௧௧

மனித ைடய விேவகம் அவ ைடய

ேகாபத்ைதஅடக் ம்; ற்றத்ைத மன்னிப்ப

அவ க் மகிைம. ௧௨ ராஜாவின் ேகாபம்

சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப் க் ச் சமானம்;

அவ ைடய தய ல் ன்ேமல் ெபய் ம்

பனிேபால இ க் ம். ௧௩ டனாகிய மகன்

தன் ைடய தகப்ப க் ம ந்த

க்கம்; மைனவியின் சண்ைடகள்

ஓயாமல் ஒ ம் ர். ௧௪ ம் ெசல்வ ம்

ெபற்ேறார்கள்ைவக் ம் ெசாத் ; த்தி ள்ள

மைனவிேயா ெயேகாவா அ ம் ஈ .

௧௫ ேசாம்பல் ங்கிவிழச்ெசய் ம்;

அசதியானவன்பட் னியாகஇ ப்பான். ௧௬

கட்டைளையக் காத் க்ெகாள் கிறவன்

தன் ைடய ஆத் மாைவக் காக்கிறான்;

தன் ைடய வழகைள அவமதிக்கிறவன்

சாவான். ௧௭ ஏைழக் இரங் கிறவன்

ெயேகாவா க் க் கடன்ெகா க்கிறான்;

அவன் ெகா த்தைத அவர் தி ம்பக்

ெகா ப்பார். ௧௮ நம்பிக்ைகயி க் ம்வைர

உன் ைடய மகைனத் தண் ; ஆனா ம்

அவைனக் ெகால்ல உன் ைடய

ஆத் மாவில் ர்மானிக்காேத. ௧௯

க ங்ேகாபி தண்டைனக் ள்ளாவான்;
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அவைனத் தப் வித்தால் தி ம்ப ம்

தப் விக்கேவண் யதாக வ ம். ௨0

உன் ைடய காலத்தில்

ஞான ள்ளவனாக இ க் ம்ப ,

ஆேலாசைனையக்ேகட் , த்திமதிைய

ஏற் க்ெகாள். ௨௧மனித ைடய இ தயத்தின்

எண்ணங்கள் அேநகம்; ஆனா ம்

ெயேகாவா ைடயேயாசைனேயநிைலநிற் ம்.

௨௨ நன்ைமெசய்ய மனிதன் ெகாண் க் ம்

ஆைசேய தய ; ெபாய்யைனவிட தரித்திரன்

சிறப்பானவன். ௨௩ ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப தல் வாழ்க்ைகக் ஏ வான ;

அைத அைடந்தவன் தி ப்தியைடந்

நிைலத்தி ப்பான்; ைமஅவைனஅ கா .

௨௪ ேசாம்ேபற தன் ைடய ைகைய

பாத்திரத்திேல ைவத் , அைதத் தி ம்பத்

தன் ைடயவாய்க் டெகாண் ேபாகாமல்

இ க்கிறான். ௨௫ பரியாசக்காரைன அ ,

அப்ெபா ேபைத எச்சரிக்கப்ப வான்;

த்திமாைனக் க ந் ெகாள், அவன்

அற ள்ளவனாவான். ௨௬ தன் ைடய

தகப்பைனக்ெகாள்ைளய த் , தன் ைடய

தாையத் ரத்திவி கிறவன், ெவட்கத்ைத ம்,

அவமானத்ைத ம் உண்டாக் கிற

மகன். ௨௭ என் மகேன, அறைவத் த ம்

வார்த்ைதகைளவிட் விலகச்ெசய் ம்

ேபாதகங்கைள ேகட்காேத. ௨௮ அநியாய

சாட்சிக்காரன் நியாயத்ைத சபிக்கிறான்;

ன்மார்க்கர்க ைடய வாய் அக்கிரமத்ைத
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வி ங் ம். ௨௯ பரியாசக்காரர்க க் த்

தண்டைனக ம், டர்க ைடய க்

அ க ம்ஆயத்தமாக இ க்கிற .

௨0

திராட்ைசரசம் பரியாசம்ெசய் ம்;

ம பானம் ச்ச ம்;அதினால் மயங் கிற

ஒ வ ம் ஞானவானல்ல. ௨ ராஜாவின்

ேகாபம் சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப் க் ச் சமம்;

அவைனக் ேகாபப்ப த் கிறவன்

தன் ைடயஉயி க்ேக ேராகம்ெசய்கிறான்.

௩ வழக் க் வில வ மனித க்

ேமன்ைம; டனானவன் எவ ம் அதிேல

தைலயிட் க்ெகாள்வான். ௪ ேசாம்ேபற

ளி கிற என் உழமாட்டான்;

அ ப்பிேல பிச்ைசேகட்டா ம் அவ க்

ஒன் ம் கிைடக்கா . ௫ மனித ைடய

இ தயத்தி ள்ள ேயாசைன ஆழமான

தண் ர்ேபால இ க்கிற ; த்திமாேனா

அைத ெமாண்ெட ப்பான். ௬ மனிதர்கள்

ெப ம்பா ம் தங்க ைடய தாராள ணத்ைத

பிரபலப்ப த் வார்கள்; உண்ைமயான

மனிதைனக் கண் பி ப்பவன் யார்?

௭ திமான் தன் ைடய உத்தமத்திேல

நடக்கிறான்; அவ க் ப்பிற அவ ைடய

பிள்ைளக ம் பாக்கியவான்களாக

இ ப்பார்கள். ௮ நியாயாசனத்தில்

ற்ற க் ம் ராஜா தன் ைடயகண்களினால்

எல்லாத் ங்ைக ம் சிதறச்ெசய்கிறான். ௯

என் ைடயஇ தயத்ைதச் த்தமாக்கிேனன்,

என் ைடய பாவம் ங்க த்தமாேனன்
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என் ெசால்லக் யவன் யார்? ௧0

ெவவ்ேவறான நிைறகல் ம், ெவவ்ேவறான

மரக்கா ம் ஆகிய இவ்விரண் ம்

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானைவகள். ௧௧

பிள்ைளயானா ம், அதின் ெசயல்கள்

த்தேமா ெசம்ைமேயா என்ப , அதின்

ெசய னால் ெவளிப்ப ம். ௧௨ ேகட்கிற கா ம்,

காண்கிற கண் ம்ஆகியஇந்த இரண்ைட ம்

ெயேகாவா உண்டாக்கினார். ௧௩ க்கத்ைத

வி ம்பாேத, வி ம்பினால் தரித்திரனாவாய்;

கண்விழ த்தி , அப்ெபா உணவினால்

தி ப்தியாவாய். ௧௪ வாங் கிறவன்:

நல்லதல்ல, நல்லதல்ல என்பான்;

ேபாய்விட்டபின்ேபா ெமச்சிக்ெகாள்வான். ௧௫

ெபான் ம் ம தியான த் க்க ம்

உண் ; அற ள்ள உத கேளா விைல

உயர்ந்த இரத்தினம். ௧௬ அந்நிய க்காகப்

பிைணப்பட்டவ ைடய ஆைடைய

எ த் க்ெகாள்; அந்நிய ெபண் க்காக

அவ ைடயைகயில் ஈ வாங்கிக்ெகாள். ௧௭

வஞ்சைனயினால் வந்த உண மனித க்

இன்பமாக இ க் ம்; பின்ேபா அவ ைடய

வாய் உண ப்ப க்ைகக் கற்களால்

நிரப்பப்ப ம். ௧௮ ஆேலாசைனயினால்

எண்ணங்கள் உ திப்ப ம்; நல்ேயாசைன

ெசய் த்தம்ெசய். ௧௯ ற்ற க்ெகாண்

திரிகிறவன் இரகசியங்கைள

ெவளிப்ப த் வான்; ஆதலால் தன் ைடய

உத களினால் அதிகம் ேப கிறவேனா
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ேசராேத. ௨0 தன் ைடய தகப்பைன ம்

தன் ைடயதாைய ம் ஷ க்கிறவ ைடய

பம் காரி ளில் அைணந் ேபா ம்.

௨௧ ஆரம்பத்திேல விைரவாகக் கிைடத்த

தந்தரம் விேலஆ ர்வாதம் ெபறா . ௨௨

ைமக் ச் சரிக்கட் ேவன் என் ெசால்லாேத;

ெயேகாவா க் க் காத்தி , அவர் உன்ைன

இரட்சிப்பார். ௨௩ெவவ்ேவறான நிைறகற்கள்

ெயேகாவா க் அ வ ப்பானைவகள்;

கள்ளத்தரா நல்லதல்ல. ௨௪ெயேகாவாவாேல

மனிதர்க ைடய நைடகள் வாய்க் ம்;

ஆைகயால் மனிதன் தன் ைடய

வழைய அற ந் ெகாள்வ எப்ப ? ௨௫

பரி த்தமானைத வி ங் கிற ம்,

ெபா த்தைன ெசய்தபின் ேயாசிக்கிற ம்,

மனித க் க் கண்ணியாக இ க் ம். ௨௬

ஞான ள்ள ராஜா ன்மார்க்கர்கைள

சிதற த் , அவர்கள்ேமல் உ ைளைய

உ ட் வான். ௨௭ மனித ைடய ஆவி

ெயேகாவா தந்த பமாக இ க்கிற ; அ

உள்ளத்தில் உள்ளைவகைளெயல்லாம்

ஆராய்ந் பார்க் ம். ௨௮தைய ம் சத்திய ம்

ராஜாைவக் காக் ம்; தையயினாேல

தன் ைடய சிங்காசனத்ைத நிற்கச்ெசய்வான்.

௨௯ வா பர்களின் அலங்காரம்

அவர்க ைடய பலம்; திர்வயதானவர்களின்

மகிைம அவர்கள் நைர. ௩0 காயத்தின்

த ம் க ம், உள்ளத்தில் உைறக் ம்
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அ க ம், ெபால்லாதவைனஅ க் ங்கத்

ைடக் ம்.

௨௧

ராஜாவின் இ தயம் ெயேகாவாவின்

ைகயில் ற்ைறப்ேபால இ க்கிற ;

அைதத் தம சித்தத்தின்ப அவர்

தி ப் கிறார். ௨ மனித ைடய

வழெயல்லாம் அவ ைடய பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயாகத் ேதான் ம்; ெயேகாவாேவா

இ தயங்கைள நி த்திப்பார்க்கிறார். ௩

ப யி வைதவிட, தி ம் நியாய ம் ெசய்வேத

ெயேகாவா க் ப் பிரியம். ௪ ேமட் ைமயான

பார்ைவ ம், அகந்ைதயான மன ள்ள

ன்மார்க்கர்கள் ேபா ம் ெவளிச்சம் பாவேம.

௫ஜாக்கிரைத ள்ளவ ைடய நிைன கள்

ெசல்வத்திற் ம், பத கிறவ ைடய

நிைன கள் தரித்திரத்திற் ம் ஏ வா ம். ௬

ெபாய்நாவினால் ெபா ைளச் சம்பாதிப்ப

சாைவத் ேத கிறவர்கள் வி கிற வாசம்ேபால

இ க் ம். ௭ ன்மார்க்கர்கள் நியாயம்ெசய்ய

மனம ல்லாமல் இ க்கிறப யால், அவர்கள்

அழ க்கப்பட் ேபாவார்கள். ௮ ற்ற ள்ளவன்

தன் ைடய வழகளில் மா பா ள்ளவன்;

த்த ள்ளவேனா தன் ைடய ெசய ல்

ெசம்ைமயானவன். ௯ சண்ைடக்காரிேயா

ஒ ெபரிய ட் ல் யி ப்பைதவிட,

ட் ன்ேமல்ஒ ைலயில் தங்கியி ப்பேத

நலம். ௧0 ன்மார்க்க ைடய மனம் ங்ைகச்

ெசய்ய வி ம் ம்; அவ ைடய கண்களில்

அவ ைடயஅயலா க் இரக்கம் கிைடயா .



திெமாழகள் 2521

௧௧ பரியாசக்காரைனத் தண் க் ம்ேபா

ேபைத ஞானமைடவான்; ஞானவான்

ேபாதிக்கப்ப ம்ேபா அறவைடவான். ௧௨

திபரர் ன்மார்க்கர்க ைடய ட்ைடக்

கவனித் ப்பார்க்கிறார்; ன்மார்க்கர்கைளத்

ங்கில் கவிழ்த் ப்ேபா வார். ௧௩

ஏைழயின் க் ர க் த் தன் ைடய

ெசவிைய அைடத் க்ெகாள் கிறவன்,

தா ம் சத்தம ட் க் ப்பி ம்ேபா

ேகட்கப்படமாட்டான். ௧௪ இரகசியமாக

ெகா க்கப்பட்ட ெவ மதி ேகாபத்ைதத்

தணிக் ம்; ம யி ள்ள லஞ்சம் ேகாபத்ைத

ஆற் ம். ௧௫ நியாயம் ர்ப்ப திமா க்

சந்ேதாஷ ம், அக்கிரமக்காரர்க க்ேகா

அழ மா ம். ௧௬ விேவகத்தின்

வழையவிட் த் தப்பி நடக்கிற மனிதன்

ெசத்தவர்களின் ட்டத்தில் தங் வான். ௧௭

சிற்ற ன்பப்பிரியன் தரித்திரனாவான்;

ம பானத்ைத ம் எண்ெணைய ம்

வி ம் கிறவன் ெசல்வந்தனாவதில்ைல. ௧௮

திமா க் பதிலாக ன்மார்க்க ம்,

ெசம்ைமயானவ க் பதிலாக

ேராகி ம் ட் ம் ெபா ளாவார்கள். ௧௯

சண்ைடக்காரி ம் ேகாபக்காரி மான

ெபண் டன் யி ப்பைதவிட

வனாந்தரத்தில் யி ப்ப நலம். ௨0

ேவண் ய ெசல்வ ம் எண்ெண ம்

ஞானவா ைடய ட் ல் உண் ; டேனா

அைதச் ெசலவழ த் ப்ேபா கிறான். ௨௧
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திைய ம் தயைவ ம் பின்பற் கிறவன்

நல்வாழ்ைவ ம் திைய ம் மகிைமைய ம்

கண்டைடவான். ௨௨ பலவான்க ைடய

பட்டணத்தின் மதிைல ஞான ள்ளவன்

ஏற ப்பி த் ,அவர்கள் நம்பினமதில் வைர

இ த் ப்ேபா வான். ௨௩ தன் ைடய

வாைய ம் தன் ைடய நாைவ ம்

காக்கிறவன் தன் ைடய ஆத் மாைவ

இ க்கண்க க் விலக்கிக் காக்கிறான். ௨௪

அகங்கார ம் அகந்ைத ம் உள்ளவ க் ப்

பரியாசக்காரன் என் ெபயர், அவன்

அகந்ைதயான ேகாபத்ேதா நடக்கிறான். ௨௫

ேசாம்ேபறயின் ைககள் ேவைலெசய்யச்

சம்மதிக்காததால், அவ ைடய ஆைச

அவைனக்ெகால் ம். ௨௬அவன்நாள்ேதா ம்

ஆவ டன் வி ம் கிறான்; திமாேனா

தனக்ெகன் ைவத் க்ெகாள்ளாமல்

ெகா ப்பான். ௨௭ ன்மார்க்க ைடய ப

அ வ ப்பான ; அைதத் யசிந்ைதேயா

ெச த்தினாேலா எத்தைன அதிகமாக

அ வ க்கப்ப ம். ௨௮ெபாய்ச்சாட்சிக்காரன்

ெகட் ப்ேபாவான்; ெசவிெகா க்கிறவேனா

எப்ெபா ம் ேபசக் யவனாவான். ௨௯

ன்மார்க்கன் தன் ைடய கத்ைதக்

க னப்ப த் கிறான்; ெசம்ைமயானவேனா

தன் ைடயவழைய ேநர்ப்ப த் கிறான். ௩0

ெயேகாவா க் விேராதமான ஞான ம்,

த்தி ம், ஆேலாசைன ம் இல்ைல. ௩௧
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திைர த்தநா க் ஆயத்தமாக்கப்ப ம்;

ெவற்ற ேயா ெயேகாவாவால் வ ம்.

௨௨

திரளான ெசல்வத்ைதவிட நற் கேழ

ெதரிந் ெகாள்ளப்படக் ய ;

ெபான் ெவள்ளிையவிட தையேய

நலம். ௨ ெசல்வந்த ம், தரித்திர ம்

ஒ வைரெயா வர் சந்திக்கிறார்கள்; அவர்கள்

அைனவைர ம் உண்டாக்கினவர் ெயேகாவா.

௩ விேவகி ஆபத்ைதக் கண் மைறந்

ெகாள் கிறான்; ேபைதகள் ேநராகப்ேபாய்

தண் க்கப்ப கிறார்கள். ௪ தாழ்ைமக் ம்

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப த க் ம் வ ம்

பலன் ெசல்வ ம், மகிைம ம் வ ம்

ஆ ம். ௫ மா பா ள்ளவ ைடய

வழயிேல ட்க ம் கண்ணிக ம்

உண் ; தன் ைடய ஆத் மாைவக்

காக்கிறவன் அைவகைளவிட் த் ரமாக

விலகிப்ேபாவான். ௬ பிள்ைளைய

நடக்கேவண் ய வழயிேலஅவைன நடத் ;

அவ ைடய திர்வயதி ம் அைதவிடாமல்

இ ப்பான். ௭ ெசல்வந்தன் தரித்திரைன

ஆ கிறான்; கடன் வாங்கினவன்

கடன் ெகா த்தவ க் அ ைம.

௮ அநியாயத்ைத விைதக்கிறவன்

வ த்தத்ைத அ ப்பான்; அவ ைடய

க ங்ேகாபத்தின் ேகால் ஒழ ம். ௯

க ைணக்கண்ணன்ஆ ர்வதிக்கப்ப வான்;

அவன் தன் ைடய உணவில் தரித்திர க் க்

ெகா க்கிறான். ௧0 பரியாசக்காரைனத்



திெமாழகள் 2524

ரத்திவி ; அப்ெபா சண்ைட ங் ம்,

விேராத ம் அவமான ம் ஒழ ம். ௧௧ த்த

இ தயத்ைதவி ம் கிறவ ைடயஉத கள்

இனிைமயானைவகள்; ராஜா அவ க்

நண்பனாவான். ௧௨ ெயேகாவா ைடய

கண்கள் ஞானத்ைதக் காக் ம்;

ேராகிகளின் வார்த்ைதகைளேயா அவர்

தா மாறாக் கிறார். ௧௩ெவளியிேல சிங்கம்,

தியிேல ெகால்லப்ப ேவன்என் ேசாம்ேபற

ெசால் வான். ௧௪ஒ ங் னமானெபண்களின்

வாய் ஆழமான ப ழ ; ெயேகாவா ைடய

ேகாபத்திற் ஏ வானவன்அதிேல வி வான்.

௧௫ பிள்ைளயின் இ தயத்தில் மதி னம்

ஒட் யி க் ம்;அைதத் தண்டைனயின் பிரம்

அவைனவிட் அகற் ம். ௧௬தனக் அதிகம்

உண்டாகத் தரித்திரைன ஒ க் கிறவன்,

தனக் க் ைறச்சல் உண்டாகேவ

ெசல்வந்த க் க் ெகா ப்பான். ௧௭ உன்

ெசவிையச் சாய்த் , ஞானிக ைடய

வார்த்ைதகைளக் ேகட் , என் ேபாதகத்ைதஉன்

இ தயத்தில் ைவ. ௧௮ அைவகைள உன்

உள்ளத்தில் காத் ,அைவகைளஉன் ைடய

உத களில் நிைலத்தி க்கச்ெசய் ம்ேபா ,

அ இன்பமாகஇ க் ம். ௧௯உன் நம்பிக்ைக

ெயேகாவாேமல் இ க் ம்ப , இன்ைறயதினம்

அைவகைளஉனக் த் ெதரியப்ப த் கிேறன்.

௨0 சத்திய வார்த்ைதகளின் யதார்த்தத்ைத

நான் உனக் த் ெதரிவிக் ம்ப க் ம்,

உன்ைன அ ப்பினவர்க க் ச் சத்திய
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வார்த்ைதகைளபதிலாக ெசால் ம்ப க் ம்,

௨௧ஆேலாசைனைய ம்,ஞானத்ைத ம் பற்ற

நான் உனக் க்கியமானைவகைள

எ தவில்ைலயா? ௨௨ஏைழயாகஇ க்கிறான்

என் ஏைழையக் ெகாள்ைளயிடாேத;

சி ைமயானவைன திமன்றத்தில்

உபத்திரவப்ப த்தாேத. ௨௩ ெயேகாவா

அவர்க க்காக வழக்கா , அவர்கைளக்

ெகாள்ைளயி கிறவர்க ைடய உயிைரக்

ெகாள்ைளயி வார். ௨௪ ேகாபக்கார க் த்

ேதாழனாகாேத; ேகாப ள்ள மனிதேனா

நடக்காேத. ௨௫ அப்ப ச் ெசய்தால்.

அவ ைடய வழகைளக் கற் க்ெகாண் ,

உன் ைடய ஆத் மா க் க்

கண்ணிைய ெகாண் வ வாய். ௨௬

உ தியளித் உடன்பட் , கட க்காகப்

பிைணப்ப கிறவர்களில் ஒ வனாகாேத. ௨௭

ெச த்த உனக் ஒன் ம் இல்லாமல் இ ந்தால்,

ப த்தி க் ம் ப க்ைகைய ம் அவன்

எ த் க்ெகாள்ளேவண் யதா ேம. ௨௮

உன் ைடய ன்ேனார்கள் நாட் னஆரம்ப

எல்ைலக் றையமாற்றாேத. ௨௯தன் ைடய

ேவைலயில் ஜாக்கிரைதயாக இ க்கிறவைன

கண்டால், அவன் சாதாரணமானவர்க க்

ன்பாக நிற்காமல், ராஜாக்க க் ன்பாக

நிற்பான்.

௨௩

ஒ அதிபதிேயா சாப்பி வதற்

உட்கார்ந்தால், உனக் ன்பாக இ க்கிறைத

நன்றாகக் கவனித் ப்பார். ௨ சாப்பாட்
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பிரியனாக இ ந்தால், உன் ைடய

ெதாண்ைடயிேல கத்திைய ைவ. ௩

அவ ைடய சி ள்ள உண கள்

ஆைசப்படாேத;அைவகள்வஞ்சகஉணவாக

இ க்கலாம். ௪ெசல்வந்தனாகேவண் ெமன்

யற்சிக்காேத; ய த்திையச் சாராேத. ௫

இல்லாமற்ேபா ம்ெபா ள்ேமல்உன் ைடய

கண்கைள ஏன் பறக்கவிடேவண் ம்? அ

க ைகப்ேபால சிற கைளத் தனக்

உண்டாக்கிக்ெகாண் , வானில் பறந் ேபா ம்.

௬ ெபாறாைமக்கார ைடய உணைவ

சாப்பிடாேத; அவ ைடய சி ள்ள

உண களில்ஆைசப்படாேத. ௭அவ ைடய

இ தயத்தின் நிைன எப்ப ேயா,அப்ப ேய

அவ ம் இ க்கிறான்; சாப்பி ம், ம்

என் அவன் உன்ேனா ெசான்னா ம்,

அவ ைடய இ தயம் உன்ேனா

இ க்கா . ௮ சாப்பிட்ட உணைவ

வாந்திெய த் , உன் ைடய இனிய

ெசாற்கைளஇழந் ேபாவாய். ௯ ட ைடய

கா கள் ேகட்கப் ேபசாேத; அவன் உன் ைடய

வார்த்ைதகளின் ஞானத்ைத அசட்ைட

ெசய்வான். ௧0 பைழய எல்ைலக்கல்ைல

மாற்றாேத; திக்கற்ற பிள்ைளக ைடய

நிலங்கைள அபகரித் க்ெகாள்ளாேத. ௧௧

அவர்க ைடய ட்பர் வல்லவர்; அவர்

உன் டேனஅவர்க க்காகவழக்கா வார்.

௧௨ உன் இ தயத்ைதப் த்திமதிக் ம், உன்

கா கைள அறவின் வார்த்ைதக க் ம்
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சாய்ப்பாயாக. ௧௩பிள்ைளையதண் க்காமல்

விடாேத; அவைனப் பிரம்பினால் அ த்தால்

அவன் சாகமாட்டான். ௧௪ பிரம்பினால்

அவைன அ க்கிறதினால் பாதாளத்திற்

அவ ைடயஆத் மாைவத்தப் விப்பாேய.

(Sheol h7585) ௧௫ என் மகேன, உன் ைடய

இ தயம் ஞான ள்ளதாக இ ந்தால்,

என்னிேல என் ைடயஇ தயம் மகி ம். ௧௬

உன் உத கள் ெசம்ைமயானைவகைளப்

ேபசினால், என் ைடய உள்மனம்

மகி ம். ௧௭ உன் மனைதப் பாவிகள்ேமல்

ெபாறாைமெகாள்ளவிடாேத; நாள்ேதா ம்

ெயேகாவாைவப் பற் ம் பயத்ேதா இ . ௧௮

நிச்சயமாகேவ உண் ; உன் ைடய

நம்பிக்ைக ண்ேபாகா . ௧௯ என் மகேன,

ேகட் ஞானமைடந் , உன் ைடய

இ தயத்ைத நல்வழயிேல நடத் . ௨0

ம பானப்பிரியர்கேளா ம், இைறச்சி

அதிகமாக சாப்பி கிறவர்கேளா ம் ேசராேத.

௨௧ ய ம், சாப்பாட் ப்பிரிய ம்

தரித்திரராவார்கள்; க்கம் கிழ ந்த

ணிகைள அணிவிக் ம். ௨௨ உன்ைனப்

ெபற்ற தகப்ப க் ச் ெசவிெகா ;

உன் ைடய தாய் வயதானவளா ம்ேபா

அவைள றக்கணிக்காேத. ௨௩

சத்தியத்ைத வாங் , அைத விற்காேத;

அப்ப ேய ஞானத்ைத ம் உபேதசத்ைத ம்

த்திைய ம் வாங் . ௨௪ திமா ைடய

தகப்பன் மக ம் களி வான்;ஞான ள்ள
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பிள்ைளையப் ெபற்றவன் அவனால்

மகி வான். ௨௫உன் தகப்ப ம் உன் தா ம்

சந்ேதாஷப்ப வார்கள்; உன்ைனப் ெபற்றவள்

மகி வாள். ௨௬ என் மகேன, உன் ைடய

இ தயத்ைத எனக் க் ெகா ; உன் கண்கள்

என் ைடய வழகைளப் பார்ப்பதாக. ௨௭

ஒ ங் னமானவள் ஆழமான ப ழ ;

அந்நிய ைடய மைனவி இ க்கமான கிண .

௨௮ அவள் ெகாள்ைளக்காரைனப்ேபால்

ஒளிந்தி ந் , மனிதர்க க் ள்ேள

பாவிகைளப்ெப கச்ெசய்கிறாள். ௨௯ஐேயா,

யா க் ேவதைன? யா க் த் க்கம்?

யா க் ச் சண்ைடகள்? யா க் ப் லம்பல்?

யா க் க் காரணமல்லாத காயங்கள்?

யா க் இரத்தம்கலங்கின கண்கள்? ௩0

ம பானம் இ க் ம் இடத்திேல தங்கி

வாழ்பவர்க க் ம், கலப் ள்ள சாராயத்ைத

நா கிறவர்க க் ம்தாேன. ௩௧ ம பானம்

இரத்த நிறமாக இ ந் , பாத்திரத்தில்

பளபளப்பாகத் ேதான் ம்ேபா , அைதப்

பார்க்காேத; அ ெம வாக இறங் ம். ௩௨

விேல அ பாம்ைபப்ேபால் க க் ம்,

விரியைனப்ேபால் ண் ம். ௩௩உன் கண்கள்

ஒ ங் னமான ெபண்கைள ேநாக் ம்;

உன் உள்ளம் தா மாறானைவகைளப்

ேப ம். ௩௪ ந க்கட ேல

ங் கிறவைனப்ேபால ம், பாய்மரத்தட் ேல

ப த்தி க்கிறவைனப்ேபால ம் இ ப்பாய்.

௩௫ என்ைன அ த்தார்கள், எனக்



திெமாழகள் 2529

ேநாகவில்ைல; என்ைன அைறந்தார்கள்,

எனக் ச் ரைணயில்ைல; நான் அைதப்

பின் ம் ெதாடர்ந் ேதட எப்ெபா

விழ ப்ேபன் என்பாய்.

௨௪

ெபால்லாத மனிதர்கள்ேமல்

ெபாறாைமெகாள்ளாேத; அவர்கேளா

இ க்க ம் வி ம்பாேத. ௨ அவர்க ைடய

இ தயம் ெகா ைமைய ேயாசிக் ம்,

அவர்க ைடய உத கள் விைனையப்

ேப ம். ௩ ஞானத்தினாேல கட்டப்பட் ,

விேவகத்தினாேல நிைலநி த்தப்ப ம். ௪

அறவினாேல அைறகளில் அ ைம ம்

இனிைம மானஎல்லாவிதப் ெபா ள்க ம்

நிைறந்தி க் ம். ௫ ஞான ள்ளவன்

ெபல ள்ளவன்; அற ள்ளவன் தன் ைடய

வல்லைமைய அதிகரிக்கச்ெசய்கிறான்.

௬ நல்ேயாசைனெசய் த்தம்ெசய்;

ஆேலாசைனக்காரர்கள் அேநகரால் ெவற்ற

கிைடக் ம். ௭ ட க் ஞானம் எட்டாத

உயரமாக இ க் ம்; அவன் திமன்றத்தில்

தன் ைடய வாையத் திறக்கமாட்டான்.

௮ விைனெசய்ய நிைனக்கிறவன்

மதிெகட்டவன் என்னப்ப வான். ௯

யேநாக்கம் பாவமா ம்; பரியாசக்காரன்

மனிதர்க க் அ வ ப்பானவன். ௧0

ஆபத் க்காலத்தில் ேசார்ந் ேபானால்,

உன் ைடய ெபலன் கின . ௧௧

மரணத்திற் ஒப் விக்கப்பட்டவர்கைள ம்,

ெகாைலெசய்வதற்
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ெகாண் ேபாகிறவர்கைள ம் வி விக்க

ந்தால் வி வி. ௧௨ அைத நாங்கள்

அறேயாம் என் ெசான்னால், இ தயங்கைளச்

ேசாதிக்கிறவர் அறயமாட்டாேரா?

உன் ைடய ஆத் மாைவக் காக்கிறவர்

கவனிக்கமாட்டாேரா? அவர் மனிதர்க க்

அவனவன் ெசயல்க க் தக்கதாகப்

பலனளிக்கமாட்டாேரா? ௧௩ என் மகேன,

ேதைனச் சாப்பி , அ நல்ல ; ட் ந்

ஒ ம் ேதன் உன் வாய்க் இன்பமாக

இ க் ம். ௧௪ அப்ப ேய ஞானத்ைத

அற ந் ெகாள்வ உன் ைடய

ஆத் மா க் இன்பமாகஇ க் ம்;அைதப்

ெபற் க்ெகாண்டால், அ வில் உத ம்,

உன் ைடய நம்பிக்ைக ண்ேபாகா . ௧௫

ன்மார்க்கேன, திமா ைடய ட் ற்

விேராதமாக மைறந்தி க்காேத; அவன்

தங் ம் இடத்ைதப் பாழாக்கிப்ேபாடாேத. ௧௬

திமான் ஏ ைறவி ந்தா ம் தி ம்ப ம்

எ ந்தி ப்பான்; ன்மார்க்கர்கேளா

ங்கிேல இட ண் கிடப்பார்கள். ௧௭ உன்

எதிரி வி ம்ேபா சந்ேதாஷப்படாேத;

அவன் இட ம்ேபா உன் ைடய

இ தயம் சந்ேதாஷப்படாமல் இ ப்பதாக.

௧௮ ெயேகாவா அைதக் காண்பார், அ

அவ ைடய பார்ைவக் ங்காக இ க் ம்;

அப்ெபா அவனிடத்தி ந் அவர்

தம ேகாபத்ைத க்கிவி வார். ௧௯

ெபால்லாதவர்கைளக் ற த் எரிச்சலாகாேத;
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ன்மார்க்கர்ேமல் ெபாறாைம ெகாள்ளாேத.

௨0 ன்மார்க்க க் நல்ல

இல்ைல; ன்மார்க்கர்க ைடய விளக்

அைணந் ேபா ம். ௨௧ என் மகேன,

ெயேகாவா க் ம் ராஜா க் ம் பயந்

நட, கலகக்காரர்கேளா ேசராேத. ௨௨

தி ெரனஅவர்க ைடயஆபத் எ ம் ம்;

அவர்கள் இ வரின்அழைவ ம்அற ந்தவன்

யார்? ௨௩ பின் ம் ஞான ள்ளவர்களின்

த்திமதிகள் என்னெவனில்: நியாயத்திேல

பாரபட்சம் நல்லதல்ல. ௨௪ ன்மார்க்கைனப்

பார்த் : திமானாக இ க்கிறாய் என்

ெசால் கிறவைன மக்கள் சபிப்பார்கள்,

மக்கள் அவைன ெவ ப்பார்கள். ௨௫

அவைனக் க ந் ெகாள் கிறவர்கள்ேமல்

பிரியம் உண்டா ம், அவர்க க் உத்தம

ஆ ர்வாதம் கிைடக் ம். ௨௬ ெசம்ைமயான

ம ெமாழ ெசால் கிறவன் உத கைள

த்தம கிறவ க் ச் சமம். ௨௭ ெவளியில்

உன் ைடய ேவைலையத் தயாராக்கி, வய ல்

அைத ஒ ங்காக்கி, பின் உன் ைடய

ட்ைடக் கட் . ௨௮ நியாயம ல்லாமல்

பிற க் விேராதமாகச் சாட்சியாக ஏற்படாேத;

உன் ைடய உத களினால் வஞ்சகம்

ேபசாேத. ௨௯ அவன் எனக் ச் ெசய்தப

நா ம் அவ க் ச் ெசய்ேவன், அவன்

ெசய்த ெசயல்க க் த் த ந்தப நா ம்

அவ க் ச் சரிக்கட் ேவன் என்

ெசால்லாேத. ௩0 ேசாம்ேபறயின் வயைல ம்,
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மதி ன ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத ம்

கடந் ேபாேனன். ௩௧ இேதா, அெதல்லாம்

ள் க்காடாக இ ந்த ; நிலத்தின்

கத்ைத ட்கள் ன , அதின் கற் வர்

இ ந் கிடந்த . ௩௨அைதக் கண் சிந்தைன

ெசய்ேதன்;அைத ேநாக்கிப் த்தியைடந்ேதன்.

௩௩ இன் ம் ெகாஞ்சம் உறங்கட் ம்,

இன் ம் ெகாஞ்சம் ைக டக்கிக்ெகாண்

ங்கட் ம் என்பாேயா? ௩௪ உன் தரித்திரம்

வழ ப்ேபாக்கைனப்ேபால ம் உன் வ ைம

ஆ தம்அணிந்தவைனப்ேபால ம்வ ம்.

௨௫

தாவின் ராஜாவாகிய

எேசக்கியாவின் மனிதர்கள் ெபயர்த்

எ தின சாெலாேமா ைடய திெமாழகள்:

௨ காரியத்ைத மைறப்ப ேதவ க்

ேமன்ைம; காரியத்ைத ஆராய்வேதா

ராஜாக்க க் ேமன்ைம. ௩ வானத்தின்

உயர ம், மயின் ஆழ ம், ராஜாக்களின்

இ தயங்க ம் ஆராய்ந் யா . ௪

ெவள்ளியி ந் கழைவ க்கிவி ,

அப்ெபா ெகால்லனால் நல்ல பாத்திரம்

ெவளிப்ப ம். ௫ ராஜாவின் ன்னின்

ன்மார்க்கர்கைள க்கிவி , அப்ெபா

அவ ைடய சிங்காசனம் தியினால்

நிைலநிற் ம். ௬ ராஜாவின் ச கத்தில்

ேமன்ைமபாராட்டாேத; ெபரிேயார்க ைடய

இடத்தில் நிற்காேத. ௭ உன் கண்கள் கண்ட

பிர வின் ச கத்தில் தாழ்த்தப்ப வ

நல்லதல்ல;அவன்உன்ைனப் பார்த் : ேமேல
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வா என் ெசால்வேத உனக் ேமன்ைம. ௮

வழக்காடப் ேவகமாகமாகப் ேபாகாேத;

விேல உன் ைடய அயலான் உன்ைன

ெவட்கப்ப த் ம்ேபா , என்ன ெசய்யலாம்

என் திைகப்பாேய. ௯ உன் ைடய

அயலா டேனமட் ம் உன் ைடய

வழக்ைகக் ற த் வழக்கா , மற்றவனிடத்தில்

இரகசியத்ைத ெவளிப்ப த்தாேத. ௧0மற்றப்ப

அைதக் ேகட்கிறவன் உன்ைன நிந்திப்பான்;

உன் ைடய அவமானம் உன்ைனவிட்

ங்கா . ௧௧ ஏற்ற ேநரத்தில் ெசான்ன

வார்த்ைத ெவள்ளித்தட் ல் ைவக்கப்பட்ட

ெபாற்பழங்க க் ச் சமம். ௧௨ ேகட்கிற

கா க் , ஞானமாகக் க ந் ெகாண்

த்திெசால் கிறவன், ெபாற்க க்க க் ம்

தங்க ேமாதிரத்திற் ம் சமம். ௧௩

அ வைடக்காலத்தில் உைறந்தமைழயின்

ளிர்ச்சி எப்ப யி க்கிறேதா, அப்ப ேய

உண்ைமயான வ ம் தன்ைன

அ ப்பினவ க் இ ப்பான்; அவன்

தன் ைடய எஜமான்க ைடய

ஆத் மாைவக் ளிரச்ெசய்வான். ௧௪

ெகா ப்ேபன் என் ெசால் ம் ெகா க்காமல்

இ க்கிற வஞ்சகன் மைழயில்லாத

ேமகங்க க் ம் காற் க் ம் சமம். ௧௫

ண்ட ெபா ைமயினால் பிர ைவ ம்

சம்மதிக்கச்ெசய்யலாம்; இனிய நா

எ ம்ைப ம் ெநா க் ம். ௧௬ ேதைனக்

கண் பி த்தால் அளவாகச் சாப்பி ;
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அதிகமாகசாப்பிட்டால்வாந்திபண் வாய்.

௧௭ உன் ைடய அயலான் ச த்

உன்ைன ெவ க்காதப , அ க்க

அவ ைடய ட் ல் கால்ைவக்காேத. ௧௮

பிற க் விேராதமாகப் ெபாய்சாட்சி

ெசால் கிற மனிதன் தண்டா தத்திற் ம்

வாளிற் ம் ர்ைமயான அம்பிற் ம்

ஒப்பானவன். ௧௯ ஆபத் க்காலத்தில்

ேராகிைய நம் வ உைடந்த பல் க் ம்

ட் விலகிய கா க் ம் சமம். ௨0

மன க்க ள்ளவ க் ப் பாடல்கைளப்

பா கிறவன், ளிர்காலத்தில் ஆைடைய

கைளகிறவைனப்ேபால ம்,ெவ ப்பின்ேமல்

ஊற்றயகா ையப்ேபால ம் இ ப்பான். ௨௧

உன் ைடய எதிரிகள் பசியாக இ ந்தால்,

அவ க் சாப்பிட உண ெகா ; அவன்

தாகமாக இ ந்தால், க்கத் தண் ர் ெகா .

௨௨அதினால்அவைனெவட்கப்ப த் வாய்;

ெயேகாவா உனக் ப் பலனளிப்பார். ௨௩

வடகாற் மைழைய ம், றங் கிற

நா ேகாப கத்ைத ம் பிறப்பிக் ம்.

௨௪ சண்ைடக்காரிேயா ஒ ெபரிய

ட் ல் யி ப்பைதவிட, ட் ன்ேமல்

ஒ ைலயில் தங் வேத நலம். ௨௫

ரேதசத்தி ந் வ ம் நற்ெசய்தி தாகம்

ம ந்தஆத் மா க் க் கிைடக் ம் ளிர்ந்த

தண் க் ச் சமம். ௨௬ ன்மார்க்கர்க க்

ன்பாக திமான் தள்ளா வ கலங்கின

கிணற் க் ம் ெகட் ப்ேபான ற் க் ம்
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ஒப்பா ம். ௨௭ ேதைனஅதிகமாக சாப்பி வ

நல்லதல்ல, தற் கைழநா வ ம் கழல்ல. ௨௮

தன் ைடய ஆவிைய அடக்காத மனிதன்

மதில் இ ந்த பாழான பட்டணம்ேபால

இ க்கிறான்.

௨௬

ேகாைடக்காலத்திேலஉைறந்த பனி ம்,

அ ப் க்காலத்திேலமைழ ம்தகாத ேபால,

ட க் மகிைம தகா . ௨அைடக்கலான்

வி அைலந் ேபாவ ேபால ம்,

தைகவிலான் வி பறந் ேபாவ ேபால ம்,

காரணம்இல்லாமல்ெசான்னசாபம் தங்கா .

௩ திைரக் ச் ச க் ம், க ைதக் க்

க வாள ம், ட ைடய க் ப்

பிரம் ம் ஏற்ற . ௪ ட க் அவ ைடய

மதி னத்தின்ப ம உத்திர ெகா க்காேத;

ெகா த்தால் ம்அவைனப்ேபாலஆவாய். ௫

ட க் அவ ைடய மதி னத்தின்ப

ம உத்திர ெகா ; ெகா க்காவிட்டால் அவன்

தன் ைடய பார்ைவக் ஞானியாக

இ ப்பான். ௬ டன் ைகயிேல ெசய்தி

அ ப் கிறவன் தன் ைடய கால்கைளேய

ெவட் க்ெகாண் நஷ்டத்ைதஅைடகிறான்.

௭ ெநாண் யின் கால்கள் ந்திக் ந்தி

நடக் ம், அப்ப ேய டர்களின் வாயி ள்ள

உவைமச்ெசால் ம் ந் ம். ௮ ட க்

மரியாைத ெகா க்கிறவன் கவணிேல

கல்ைலக்கட் கிறவன்ேபால் இ ப்பான்.

௯ டன் வாயில் அகப்பட்ட பழெமாழ

ெவறயன் ைகயில் அகப்பட்ட ள். ௧0
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பலத்தவன் அைனவைர ம் ேநாகச்ெசய் ,

டைன ம் ேவைலவாங் கிறான், ற

நடக்கிறவர்கைள ம் ேவைலவாங் கிறான்.

௧௧நாயான தான் கக்கினைத சாப்பி ம்ப த்

தி ம் வ ேபால, ட ம் தன் ைடய

டத்தனத்திற் த் தி ம் கிறான். ௧௨

தன் ைடய பார்ைவக் ஞானியாக

இ ப்பவைனக் கண்டால், அவைனவிட

டைனக் ற த் அதிக நம்பிக்ைகயாக

இ க்கலாம். ௧௩வழயிேல சிங்கம் இ க் ம்,

ந தியிேல சிங்கம் இ க் ம் என் ேசாம்ேபற

ெசால் வான். ௧௪ கத ல் ைளயில்

ஆ கிற ேபால, ேசாம்ேபற ம் ப க்ைகயில்

ஆ க்ெகாண் க்கிறான். ௧௫ ேசாம்ேபற

தன் ைடய ைகையக் கலத்திேல

ைவத் அைதத் தன் ைடய வாய்க் த்

தி ம்ப எ க்க வ த்தப்ப கிறான். ௧௬

த்தி ள்ள ம உத்திர ெசால்லத்த ம்

ஏ ேபைரவிட ேசாம்ேபற தன் பார்ைவக்

அதிக ஞான ள்ளவன். ௧௭ வழயிேல

ேபா ம்ேபா தனக் சம்மந்தம ல்லாத

வழக்கில் தைலயி கிறவன் நாையக் காைதப்

பி த் இ க்கிறவைனப்ேபால இ க்கிறான்.

௧௮ ெகாள்ளிகைள ம் அம் கைள ம்

சா க்ேக வானைவகைள ம் எறகிற

ைபத்தியக்காரன் எப்ப யி க்கிறாேனா, ௧௯

அப்ப ேய, தன்ேனா இ ந்தவைன

வஞ்சித் : நான் விைளயாட் க்கல்லேவா

ெசய்ேதன் என் ெசால் கிற மனித ம்



திெமாழகள் 2537

இ க்கிறான். ௨0 விறகில்லாமல் ெந ப்

அைண ம்; ேகாள்ெசால் கிறவன் இல்லாமல்

சண்ைட அடங் ம். ௨௧ கரிகள் தழ க் ம்,

விற ெந ப் க் ம் ஏ வான ேபால,

ேகாபக்காரன் சண்ைடகைள ட் கிறதற்

ஏ வானவன். ௨௨ ேகாள்கார ைடய

வார்த்ைதகள் விைளயாட் ப்ேபால இ க் ம்;

ஆனா ம்அைவகள்உள்ளத்திற் ள் த் ம்.

௨௩ ேநசஅனைலக் காண்பிக்கிறஉத கேளா

ய யெநஞ்சம் ெவள்ளிப் ச் சிய

ஓட்ைடப்ேபால இ க் ம். ௨௪ பைகஞன்

தன் ைடயஉள்ளத்தில் கபடத்ைதமைறத் ,

தன் ைடயஉத களினால் ேப கிறான்.

௨௫அவன் தாழ்ைமயாக ேபசினா ம்அவைன

நம்பாேத; அவ ைடய இ தயத்தில் ஏ

அ வ ப் கள் உண் . ௨௬ பைகைய

வஞ்சகமாகமைறத் ைவக்கிறவன்எவேனா,

அவ ைடய ெபால்லாங் மகா சைபயிேல

ெவளிப்ப த்தப்ப ம். ௨௭ ப ழைய

ெவட் கிறவன் தாேன அதில் வி வான்;

கல்ைலப் ரட் கிறவன்ேமல் அந்தக் கல்

தி ம்ப வி ம். ௨௮ ெபாய்நா தன்னால்

பாதிக்கப்பட்டவர்கைளப் பைகக் ம்;

கஸ் தி ேப ம் வாய்அழைவஉண்டாக் ம்.

௨௭

நாைளயத்தினத்ைதக் ற த் ப்

ெப ைமேபசாேத; ஒ நாள் பிறப்பிப்பைத

அறயமாட்டாேய. ௨ உன் ைடய வாய்

அல்ல, மற்றவேன உன்ைனப் கழட் ம்;

உன் ைடய உத அல்ல, அந்நியேன
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உன்ைனப் கழட் ம். ௩ கல் கன ம்,

மணல் பார மாக இ க் ம்; ட ைடய

ேகாபேமா இந்த இரண்ைடவிட பாரமாம். ௪

க ங்ேகாபம் ெகா ைம ள்ள , ேகாபம்

பயங்கரமான ; ெபாறாைமேயாெவன்றால்,

அதற் ன்ேன நிற்கக் யவன்

யார்? ௫ மைறவான ேநசத்ைதவிட

ெவளிப்பைடயான க ந் ெகாள் தல்

நல்ல . ௬ நண்பன் அ க் ம் அ கள்

உண்ைமயானைவகள்; சத் இ ம்

த்தங்கேளா வஞ்சைன ள்ளைவகள். ௭

தி ப்தியைடந்தவன் ேதன் ட்ைட ம்

மதிப்பான்; பசி ள்ளவ க்ேகா கசப்பான

ஆகாரங்க ம் தித்திப்பாக இ க் ம். ௮

தன் ைடய ட்ைடவிட் அைலகிற

வி எப்ப யி க்கிறேதா, அப்ப ேய

தன் ைடய இடத்ைதவிட் அைலகிற

மனித ம் இ க்கிறான். ௯ வாசைனத்

ைதல ம் கந்த ப ம் இ தயத்ைதக்

களிப்பாக் வ ேபால, ஒ வ ைடய

நண்பன் உட்க த்தானஆேலாசைனயினால்

பாராட் ம் இன்பமான களிப்பாக் ம். ௧0

உன் ைடய நண்பைன ம், உன் ைடய

தகப்ப ைடய நண்பைன ம் விட் விடாேத;

உன் ைடய ஆபத் க்காலத்தில்

உன் ைடய சேகாதர ைடய ட் ற் ப்

ேபாகாேத; ரத்தி ள்ள சேகாதரைனவிட

ச பத்தி ள்ளஅயலாேன சிறப்பானவன். ௧௧

என் மகேன, என்ைன சபிக்கிறவ க்
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நான் உத்திர ெகா க் ம்ப யாக,

ஞானவானாகி, என் ைடய இ தயத்ைதச்

சந்ேதாஷப்ப த் . ௧௨ விேவகி ஆபத்ைதக்

கண் மைறந் ெகாள் கிறான்; ேபைதகேளா

ேநராகப்ேபாய் தண் க்கப்ப கிறார்கள். ௧௩

அந்நிய க்காகப் பிைணப்ப கிறவ ைடய

ஆைடைய எ த் க்ெகாள், அந்நிய

ெபண் க்காக ஈ வாங்கிக்ெகாள். ௧௪

ஒ வன் அதிகாைலயிேல எ ந் உரத்த

சத்தத்ேதா தன் ைடய நண்ப க் ச்

ெசால் ம்ஆ ர்வாதம் சாபமாக எண்ணப்ப ம்.

௧௫ அைடமைழநாளில் ஓயாத ஒ க் ம்

சண்ைடக்காரியான ெபண் ம் சரி. ௧௬

அவைள அடக்கப்பார்க்கிறவன் காற்ைற

அடக்கித் தன் ைடய வல ைகயினால்

எண்ெணையப் பி க்கப்பார்க்கிறான். ௧௭

இ ம்ைப இ ம் ர்ைமயாக்கி ம்; அப்ப ேய

மனித ம் தன் ைடய நண்பைனக்

ர்ைமயாக் கிறான். ௧௮ அத்திமரத்ைதக்

காக்கிறவன் அதின் கனிைய சாப்பி வான்;

தன் ைடய எஜமாைனக் காக்கிறவன்

கனமைடவான். ௧௯ தண் ரில் கத்திற்

கம் ஒத்தி ப்பைதப்ேபால, மனிதர்களில்

இ தயத்திற் இ தயம் ஒத்தி க் ம். ௨0

பாதாள ம் அழ ம் தி ப்தியாகிறதில்ைல;

அ ேபால மனித ைடய ஆைசக ம்

தி ப்தியாகிறதில்ைல. (Sheol h7585) ௨௧

ெவள்ளிக் க் ைக ம், ெபான் க் ப் ட ம்

ேசாதைன; மனித க் அவ க் உண்டா ம்
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கழ்ச்சிேய ேசாதைன. ௨௨ டைன உர ல்

ேபாட் உலக்ைகயினால் ெநாய்ேயா

ெநாய்யாகக் த்தினா ம், அவ ைடய

டத்தனம் அவைன விட் ங்கா . ௨௩

உன் ைடய ஆ களின் நிைலைமைய

நன்றாக அற ந் ெகாள்; உன் ைடய

மந்ைதகளின்ேமல் கவனமாகஇ . ௨௪ெசல்வம்

என்ைறக் ம் நிைலக்கா ; கி டம் தைல ைற

தைல ைறேதா ம் நிைலநிற் ேமா? ௨௫ ல்

ைளக் ம், பச்சிைலகள் ேதான் ம்,

மைலப் ண் கள் ேசர்க்கப்ப ம். ௨௬

ஆட் க் ட் கள் உனக் ஆைடைய ம்,

கடாக்கள் வயல் வாங்கத்தக்க கிரயத்ைத ம்

ெகா க் ம். ௨௭ ெவள்ளாட் ப்பால்

உன் ைடய உண க் ம், உன் ட்டாரின்

உண க் ம் உன் ேவைலக்காரிகளின்

பிைழப் க் ம் ேபா மானதாகஇ க் ம்.

௨௮

ஒ வ ம் பின்ெதாடராமல் இ ந் ம்

ன்மார்க்கர்கள் ஓ ப்ேபாகிறார்கள்;

திமான்கேளா சிங்கத்ைதப்ேபாலைதரியமாக

இ க்கிறார்கள். ௨ ேதசத்தின் பாவத்தினால்

அதின்அதிகாரிகள்அேநகராக இ க்கிறார்கள்;

த்தி ம்அற ள்ளமனிதனாேலாஅதின்

நற் ர் த்தி க் ம். ௩ஏைழகைளஒ க் கிற

தரித்திரன் உண விைளயாதப ெவள்ளமாக

அ த் க்ெகாண் ேபாகிற மைழையப்ேபால

இ க்கிறான். ௪ ேவதப்பிரமாணத்ைதவிட்

வில கிறவர்கள் ன்மார்க்கர்கைளப்

க கிறார்கள்; ேவதப்பிரமாணத்ைதக்
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ைகக்ெகாள் கிறவர்கேளா அவர்கேளா

ேபாரா கிறார்கள். ௫ ன்மார்க்கர்கள்

நியாயத்ைத அறயார்கள்; ெயேகாவாைவ

ேத கிறவர்கேளா அைனத்ைத ம்

அறவார்கள். ௬இ வழகளில் நடக்கிறவன்

ெசல்வந்தனாக இ ந்தா ம், ேநர்ைமயாக

நடக்கிற தரித்திரன் அவைனவிட

சிறப்பானவன். ௭ ேவதப்பிரமாணத்ைதக்

ைகக்ெகாள் கிறவன் விேவக ள்ள

மகன்; உண ப்பிரியர்க க் த் ேதாழனாக

இ க்கிறவேனா தன் ைடய தகப்பைன

அவமானப்ப த் கிறான். ௮ அநியாய

வட் யினா ம் ஆதாயத்தினா ம்

தன் ைடய ெசாத்ைதப் ெப கச்ெசய்கிறவன்,

தரித்திரர்கள்ேமல் இரங் கிறவ க்காகஅைதச்

ேசகரிக்கிறான். ௯ ேவதத்ைதக் ேகட்காதப

தன் ைடய ெசவிையவிலக் கிறவ ைடய

ெஜப ம்அ வ ப்பான . ௧0உத்தமர்கைள

ேமாசப்ப த்தி, ெபால்லாத வழயிேல

நடத் கிறவன் தான் ெவட் ன ழயில் தாேன

வி வான்; உத்தமர்கேளா நன்ைமையச்

தந்தரிப்பார்கள். ௧௧ ெசல்வந்தன்

தன் ைடய பார்ைவக் ஞானவான்;

த்தி ள்ள தரித்திரேனா அவைனப்

பரிேசாதிக்கிறான். ௧௨ திமான்கள்

களி ம்ேபா மகா ெகாண்டாட்டம்

உண்டா ம்; ன்மார்க்கர்கள் எ ம் ம்ேபாேதா

மனிதர்கள் மைறந் ெகாள்கிறார்கள். ௧௩

தன் ைடய பாவங்கைள மைறக்கிறவன்
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வாழ்வைடயமாட்டான்; அைவகைள

அற க்ைக ெசய் விட் வி கிறவேனா

இரக்கம்ெப வான். ௧௪ எப்ெபா ம்

பயந்தி க்கிறவன் பாக்கியவான்; தன்

இ தயத்ைதக் க னப்ப த் கிறவேனா

ங்கில் வி வான். ௧௫ ஏைழ மக்கைள

ஆ ம் ன்மார்க்க அதிகாரி ெகர்ச்சிக் ம்

சிங்கத்திற் ம் அைலந் திரிகிற கர க் ம்

ஒப்பாக இ க்கிறான். ௧௬ தைலவன்

த்தி னனாக இ ந்தால் அவன் ெசய் ம்

இ க்கண் ம தி; ெபா ளாைசைய

ெவ க்கிறவன் ர்க்கா ைசப் ெப வான்.

௧௭ இரத்தப்பழ க்காக ஒ க்கப்பட்டவன்

ழயில் ஒளிய ஓ வந்தால், அவைன

ஆதரிக்கேவண்டாம். ௧௮ உத்தமனாக

நடக்கிறவன் இரட்சிக்கப்ப வான்;

மா பாடான இ வழயில் நடக்கிறவேனா

அவற்ற ல் ஒன்ற ேல வி வான். ௧௯

தன் ைடய நிலத்ைதப் பயிரி கிறவன்

உணவால் தி ப்தியாவான்; ணர்கைளப்

பின்பற் கிறவேனா வ ைமயால்

நிைறந்தி ப்பான். ௨0உண்ைம ள்ளமனிதன்

பரி ரண ஆ ர்வாதங்கைளப் ெப வான்;

ெசல்வந்தனாகிறதற் அவசரப்ப கிறவேனா

ஆக்கிைனக் த் தப்பமாட்டான். ௨௧பாரபட்சம்

நல்லதல்ல, பாரபட்ச ள்ளவன் ஒ ண்

அப்பத்திற்காக அநியாயம் ெசய்வான். ௨௨

ெபாறாைமக்காரன் ெசல்வனாகிறதற் ப்

பத கிறான், வ ைம தனக் வ ெமன்
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அறயாமல் இ க்கிறான். ௨௩ தன் ைடய

நாவினால் கஸ் தி ேப கிறவைனவிட,

க ந் ெகாள் கிறவன் வில்

அங் காரம் ெப வான். ௨௪ தன் ைடய

தகப்பைன ம் தன் ைடய தாைய ம்

ெகாள்ைளயிட் , அ ேராகமல்ல என்பவன்

பாழாக் கிற மனித க் த் ேதாழன். ௨௫

ெப ெநஞ்சன் வழக்ைக உண்டாக் கிறான்;

ெயேகாவாைவ நம் கிறவேனா ெசழ ப்பான்.

௨௬ தன் ைடய இ தயத்ைத நம் கிறவன்

டன்; ஞானமாக நடக்கிறவேனா

இரட்சிக்கப்ப வான். ௨௭ தரித்திரர்க க் க்

ெகா ப்பவன் தாழ்ச்சியைடயமாட்டான்;

தன் ைடய கண்கைள ஏைழக க்

விலக் கிறவ க்ேகா அேநக சாபங்கள்

வ ம். ௨௮ ன்மார்க்கர்கள் எ ம் ம்ேபா

மனிதர்கள் மைறந் ெகாள்கிறார்கள்;

அவர்கள் அழ ம்ேபாேதா திமான்கள்

ெப கிறார்கள்.

௨௯

அ க்க க ந் ெகாள்ளப்பட் ம்

தன் ைடயபிடரிையக் க னப்ப த் கிறவன்

உதவியின்ற தி ெரன் நாசமைடவான். ௨

திமான்கள் ெப கினால் மக்கள்

மகி வார்கள்; ன்மார்க்கர்கள்

ஆ ம்ேபாேதா மக்கள் தவிப்பார்கள். ௩

ஞானத்தில் பிரியப்ப கிறவன் தன் ைடய

தகப்பைன சந்ேதாஷப்ப த் கிறான்;

ேவசிகேளா ெதாடர் ள்ளவேனா

ெசாத்ைத அழ க்கிறான். ௪
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நியாயத்தினால் ராஜா ேதசத்ைத

நிைலநி த் கிறான்; லஞ்சப்பிரியேனா

அைதக் தைல ழாக் கிறான். ௫ பிறைன

கஸ் தி ெசய்கிறவன், அவ ைடய

கால்க க் வைலைய விரிக்கிறான். ௬

ன்மார்க்க ைடய ேராகத்திேல கண்ணி

இ க்கிற ; திமாேனா பா மகி கிறான். ௭

திமான் ஏைழகளின் நியாயத்ைதக் கவனித்

அறகிறான்; ன்மார்க்கேனா அைத அறய

வி ம்பமாட்டான். ௮ பரியாசக்காரர்கள்

பட்டணத்தில் க்ெகா த்திவி கிறார்கள்;

ஞானிகேளா ேகாபத்ைதவிலக் கிறார்கள். ௯

ஞானி ட டன் வழக்கா ம்ேபா ,

ேகாபப்பட்டா ம் சிரித்தா ம்

அைமதியில்ைல. ௧0 இரத்தப்பிரியர்கள்

உத்தமைனப் பைகக்கிறார்கள்;

ெசம்ைமயானவர்கேளாஅவ ைடய உயிைரக்

காப்பாற் கிறார்கள். ௧௧ டன்தன் ைடய

உள்ளத்ைதெயல்லாம் ெவளிப்ப த் கிறான்;

ஞானிேயா அைதப் பின் க்

அடக்கிைவக்கிறான். ௧௨அதிபதியானவன்

ெபாய்க க் ச் ெசவிெகா த்தால்,

அவ ைடய அ வலர்கள் எல்ேலா ம்

ன்மார்க்கர்களாவார்கள். ௧௩ தரித்திர ம்

ெகா ைமக்கார ம் ஒ வைரெயா வர்

சந்திக்கிறார்கள்; அந்த இ வ ைடய

கண்க க் ம் ெயேகாவா ெவளிச்சம்

ெகா க்கிறார். ௧௪ஏைழக ைடய நியாயத்ைத

உண்ைமயாக விசாரிக்கிற ராஜாவின்
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சிங்காசனம் என் ம் நிைலெபற்ற க் ம். ௧௫

பிரம் ம் க ந் ெகாள் த ம்ஞானத்ைதக்

ெகா க் ம்; தன் ைடய இஷ்டத்திற்

விடப்பட்ட பிள்ைளேயா தன் ைடய

தாய்க் ெவட்கத்ைதஉண்டாக் கிறான். ௧௬

ன்மார்க்கர்கள் ெப கினால் பாவ ம்

ெப ம்; திமான்கேளா அவர்கள்

வி வைதக் காண்பார்கள். ௧௭உன் ைடய

மகைன தண் , அவன் உனக் ஆ தல்

ெசய்வான், உன் ைடய ஆத் மாவிற்

ஆனந்தத்ைத ம் உண்டாக் வான். ௧௮

ர்க்கதரிசனம ல்லாத இடத்தில் மக்கள்

ர்ெகட் ப்ேபாவார்கள்; ேவதத்ைதக்

காக்கிறவேனா பாக்கியவான். ௧௯

அ ைமயானவன் வார்த்ைதகளினாேல

அடங்கமாட்டான்; அைவகைள அவன்

அற ந்தா ம் உத்திர ெகா க்கமாட்டான். ௨0

தன் ைடய வார்த்ைதகளில் பத கிற

மனிதைனக் கண்டால், அவைன

நம் வைதவிட டைன நம்பலாம். ௨௧

ஒ வன் தன் ைடய அ ைமையச் சி

வய தல்அவன இஷ்டப்ப வளர்த்தால்,

விேல அவன் தன்ைன மகனாக

உரிைமபாராட் வான். ௨௨ ேகாபக்காரன்

வழக்ைக உண்டாக் கிறான்; க ங்ேகாபி

ெப ம்பாதகன். ௨௩ மனித ைடய

அகந்ைத அவைனத் தாழ்த் ம்;

மனத்தாழ்ைம ள்ளவேனா மதிப்பைடவான்.

௨௪தி டேனா பங்கிட் க்ெகாள் கிறவன்
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தன் ைடய ஆத் மாைவப் பைகக்கிறான்;

சாபத்ைத அவன் ேகட்டா ம் காரியத்ைத

ெவளிப்ப த்தமாட்டான். ௨௫ மனித க் ப்

பயப்ப ம் பயம் கண்ணிைய வ விக் ம்;

ெயேகாவாைவ நம் கிறவேனா உயர்ந்த

அைடக்கலத்திேல ைவக்கப்ப வான். ௨௬

ஆ ைகெசய்கிறவ ைடய கதரிசனத்ைதத்

ேத கிறவர்கள் அேநகர்; ஆனா ம்

அவனவ ைடய நியாயம் ெயேகாவாவாேல

ம். ௨௭ திமா க் அநியாயக்காரன்

அ வ ப்பானவன்; சன்மார்க்க ம்

ன்மார்க்க க் அ வ ப்பானவன்.

௩0

யாக்ேகயின் மகனாகிய ஆ ர் என் ம்

ஆண்மகன் ஈத்திேய க் வசனித் ,

ஈத்திேய க் ம் ஊகா க் ம் ெசான்ன

உபேதச வாக்கியங்கள்: ௨ மனிதர்கள்

எல்ேலாைர ம்விட நான் டன்;

மனிதர்க க்ேகற்ற த்தி எனக் இல்ைல. ௩

நான் ஞானத்ைதக் கற்க ம் இல்ைல,

பரி த்தரின் அறைவ அற ந் ெகாள்ள ம்

இல்ைல. ௪வானத்திற் ஏற இறங்கினவர் யார்?

காற்ைறத் தம ைகப்பி களில்அடக்கினவர்

யார்? தண் ர்கைள ணியிேல கட் னவர்

யார்? மயின் எல்ைலகைளெயல்லாம்

நி வியவர் யார்? அவ ைடய ெபயர் என்ன?

அவ ைடய மக ைடய ெபயர் என்ன?

அைத அறவாேயா? ௫ ேதவ ைடய

வசனெமல்லாம் டமடப்பட்டைவகள்;

தம்ைமஅண் க்ெகாள்கிறவர்க க் அவர்
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ேகடகமானவர். ௬அவ ைடயவசனங்கேளா

ஒன்ைற ம் ட்டாேத, ட் னால்

அவர் உன்ைனக் க ந் ெகாள்வார்,

ெபாய்யனாவாய். ௭ இரண் ம

உம்மடத்தில் ேகட்கிேறன்; நான்

மரணமைட ம்வைரக் ம் அைவகைள

எனக் ம க்காமல் தா ம். ௮மாையைய ம்

ெபாய்வசனிப்ைப ம் எனக் த் ரப்ப த் ம்;

தரித்திரத்ைத ம் ெசல்வத்ைத ம்

எனக் க் ெகா க்காமல் இ ப் ராக. ௯

நான் பரி ரணம் அைடகிறதினால்

ம த த் , ெயேகாவா யார் என்

ெசால்லாதப க் ம்; தரித்திரமைடகிறதினால்

தி , என் ைடய ேதவ ைடய

நாமத்ைத ணாக ெக க்காதப க் ம்,

என் ைடய ப ைய எனக் அளந்

எனக் உணவளி ம். ௧0 எஜமானிடத்தில்

அவ ைடய ேவைலக்காரன்ேமல் ற்றம்

மத்தாேத; அவன் உன்ைனச் சபிப்பான்,

ற்றவாளியாகக் காணப்ப வாய். ௧௧

தங்க ைடய தகப்பைனச் சபித் ம்,

தங்க ைடய தாைய ஆ ர்வதிக்காம ம்

இ க்கிற சந்ததியா ம் உண் . ௧௨ தாங்கள்

அ க் ங்க க வப்படாமல் இ ந் ம்,

தங்க ைடய பார்ைவக் ச் த்தமாகத்

ேதான் கிற சந்ததியா ம் உண் . ௧௩ ேவெறா

சந்ததியா ம் உண் ;அவர்க ைடயகண்கள்

எத்தைன ேமட் ைம ம் அவர்க ைடய

இைமகள் எத்தைனெப ைம மானைவகள்.



திெமாழகள் 2548

௧௪ ேதசத்தில் சி ைமயானவர்கைள ம்

மனிதர்களில் எளிைமயானவர்கைள ம்

சாப்பி வதற் வா க் ஒப்பான

பற்கைள ம் கத்திக க் ஒப்பான

கைடவாய்ப்பற்கைள ம்உைடயசந்ததியா ம்

உண் . ௧௫ ெகா , ெகா , என்கிற இரண்

மகள்கள் அட்ைடக் உண் . தி ப்தி

அைடயாத ன் உண் , ேபா ம் என்

ெசால்லாத நான் ம் உண் . ௧௬அைவயாவன:

பாதாள ம், மலட் க் கர்ப்ப ம், தண் ரால்

தி ப்தியைடயாத நில ம், ேபா ெமன்

ெசால்லாத ெந ப் ேம. (Sheol h7585) ௧௭

தகப்பைனப் பரியாசம்ெசய் , தாயின்

கட்டைளைய அசட்ைடெசய்கிற கண்ைண

நதியின் காகங்கள் பி ங் ம், க கின்

ஞ் கள் சாப்பி ம். ௧௮ எனக் மக ம்

ஆச்சரியமானைவகள் ன் உண் ,

என் ைடய த்திக் எட்டாதைவகள்

நான் ம் உண் . ௧௯ அைவயாவன:

ஆகாயத்தில் க கி ைடய வழ ம்,

கன்மைலயின்ேமல் பாம்பி ைடய வழ ம்,

ந க்கட ல் கப்ப ைடய வழ ம், ஒ

கன்னிைகைய நா ய மனித ைடயவழ ேம.

௨0 அப்ப ேய விபசார ெபண் ைடய

வழ ம் இ க்கிற ; அவள் சாப்பிட் ,

தன் ைடய வாையத் ைடத் ; நான்

ஒ பாவ ம் ெசய்யவில்ைல என்பாள்.

௨௧ ன்றனால் ம சஞ்சலப்ப கிற ,

நான்ைக ம் அ தாங்க யா .
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௨௨ அரசா கிற அ ைமக்காக ம்,

உணவால் தி ப்தியான ட க்காக ம்,

௨௩ பைகக்கப்படக் யவளாக

இ ந் ம், கணவ க் வாழ்க்ைகப்பட்ட

ெபண் க்காக ம், தன் ைடய

எஜமானிக் ப் பதிலாக மைனவியா ம்

அ ைமப் ெபண் க்காக ேம. ௨௪

மயில் சிறயைவகளாக இ ந் ம், மகா

ஞான ள்ளைவகள் நான் உண் . ௨௫

அைவயாவன: சிறயஉயிரினமாகஇ ந் ம்,

ேகாைடக்காலத்திேல தங்க ைடயஉணைவச்

சம்பாதிக்கிற எ ம் ம், ௨௬ ெபலம ல்லாத

உயிரினமாக இ ந் ம், தங்க ைடய

ட்ைடக் கன்மைலயிேல ேதாண் ைவக் ம்

ழ யல்க ம், ௨௭ ராஜா இல்லாமல்

இ ந் ம், ட்டம் ட்டமாகப் றப்ப கிற

ெவட் க்கிளிக ம், ௨௮ தன் ைடய

ைககளினால் வைலையப்பின்னி, அரசர்கள்

அரண்மைனகளில் இ க்கிற சிலந்திப்

ச்சி ேம. ௨௯ விேநாதமாக அ ைவத்

நடக்கிறைவகள் ன் உண் ; விேநாத

நைட ள்ளைவகள் நான் ம் உண் . ௩0

அைவயாவன: ம கங்களில் ெபல ள்ள ம்

ஒன் க் ம் பின்வாங்காத மாகிய

சிங்க ம், ௩௧ ெப ைமயாய் நடக்கிற

ேசவ ம், ெவள்ளாட் க் கடா ம், ஒ வ ம்

எதிர்க்க யாத ராஜா ேம. ௩௨

ேமட் ைமயானதினால் ைபத்திமாக நடந் ,

ர்ச்சிந்தைன ள்ளவனாக இ ந்தால்,
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ைகயினால் வாைய . ௩௩பாைலக் கைடதல்

ெவண்ைணையப் பிறப்பிக் ம்; க்ைகப்

பிைசதல் இரத்தத்ைதப் பிறப்பிக் ம்; அப்ப ேய

ேகாபத்ைதக் கிண் வி தல் சண்ைடையப்

பிறப்பிக் ம்.

௩௧

ராஜாவாகிய ேல ேவ ன்வசனங்கள்;

அவ ைடய தாய் அவ க் ப் ேபாதித்த

உபேதசம்: ௨ என் மகேன, என் ைடய

கர்ப்பத்தின் மகேன, என் ைடய

ெபா த்தைனகளின் மகேன, ௩ெபண்க க்

உன் ைடய ெபலைன ம் ராஜாக்கைளக்

ெக க் ம் காரியங்க க் உன் ைடய

வழகைள ம்ெகா க்காேத. ௪திராட்ைசரசம்

ப்ப ராஜாக்க க் த் த தியல்ல;

ேல ேவேல, அ ராஜாக்க க் த்

த தியல்ல; ம பானம் பிர க்க க் த்

த தியல்ல. ௫ ம பானம் த்தால்

அவர்க ைடய நியாயப்பிரமாணத்ைத

மறந் , சி ைமப்ப கிறவர்க ைடய

நியாயத்ைத ம் ரட் வார்கள். ௬

ம ந் ேபாகிறவ க் ம பானத்ைத ம்,

மனங்கசந்தவர்க க் த் திராட்ைசரசத்ைத ம்

ெகா ங்கள்; ௭அவன் த் த் தன் ைடய

ைறைவமறந் , தன் ைடயவ த்தத்ைத

அப் றம் நிைனக்காமல் இ க்கட் ம். ௮

ஊைமய க்காக ம் திக்கற்றவர்கள்

எல்ேலா ைடய நியாயத்திற்காக ம்

உன் ைடய வாையத் திற. ௯ உன் ைடய

வாையத் திறந் , தியாக நியாயம் ர்த் ,
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சி ைம ம் எளிைம மானவ க் நியாயம்

ெசய். ௧0 ணசா யான ெபண்ைணக்

கண் பி ப்பவன் யார்? அவ ைடயவிைல

த் க்கைளவிட உயர்ந்த . ௧௧அவ ைடய

கணவ ைடய இ தயம் அவைள நம் ம்;

அவ ைடய ெசல்வம் ைறயா . ௧௨

அவள் உயிேரா க்கிற நாட்கெளல்லாம்

அவ க் த் ைமையஅல்ல, நன்ைமையேய

ெசய்கிறாள். ௧௩ ஆட் ேராமத்ைத ம்

சணைல ம் ேத , தன் ைடயைககளினால்

உற்சாகத்ேதா ேவைலெசய்கிறாள். ௧௪அவள்

வியாபாரக்கப்பல்கைளப்ேபாலஇ க்கிறாள்;

ரத்தி ந் தன் ைடய உணைவக்

ெகாண் வ கிறாள். ௧௫இ ட்ேடா எ ந்

தன் ைடய ட்டா க் உண ெகா த் ,

தன் ைடய ேவைலக்காரிக க் ப்

ப யளக்கிறாள். ௧௬ஒ வயைலவிசாரித்

அைதவாங் கிறாள்; தன் ைடயைககளின்

சம்பாத்தியத்தினால்திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத

நாட் கிறாள். ௧௭ தன்ைன ெபலத்தால்

இைடக்கட் க்ெகாண் , தன் ைடய

ைககைளப் பலப்ப த் கிறாள். ௧௮

தன் ைடய வியாபாரம் பய ள்ளெதன்

அற ந்தி க்கிறாள்; இரவிேல அவ ைடய

விளக் அைணயாமல் இ க் ம். ௧௯

தன் ைடய ைககைள இராட் னத்தில்

ைவக்கிறாள்;அவ ைடயவிரல்கள் கதிைரப்

பி க் ம். ௨0 சி ைமயானவர்க க் த்

தன் ைடயைகையத் திறந் , ஏைழக க் த்
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தன் ைடய கரங்கைள ட் கிறாள். ௨௧

தன் ைடய ட்டார் அைனவ க் ம்

கம்பளி ஆைட இ க்கிறப யால்,

தன் ைடய ட்டாரினிம த்தம் ளி க் ப்

பயப்படமாட்டாள். ௨௨ இரத்தினக்

கம்பளங்கைளத் தனக் உண்டாக் கிறாள்;

ெமல் ய டைவ ம் இரத்தாம்பர ம்

அவ ைடய ஆைட. ௨௩ அவ ைடய

கணவன் ேதசத்தின் ப்பர்கேளா

திமன்றங்களில் உட்கார்ந்தி க் ம்ேபா

ெபயர் ெபற்றவனாக இ க்கிறான். ௨௪

ெமல் ய டைவகைள உண்டாக்கி

விற்கிறாள்; கச்ைசகைள வர்த்தகரிடத்தில்

ஒப் விக்கிறாள். ௨௫ அவ ைடய உைட

பல ம் அலங்கார மாக இ க்கிற ;

வ ங்காலத்ைதப் பற்ற ம் மகி கிறாள். ௨௬

தன் ைடய வாைய ஞானம் விளங்கத்

திறக்கிறாள்; தைய ள்ள ேபாதகம்

அவ ைடய நாவின்ேமல் இ க்கிற . ௨௭

அவள் ேசாம்ப ன்அப்பத்ைத சாப்பிடாமல்,

தன் ைடய ட் க்காரியம் எப்ப நடக்கிற

என் கண்ேணாக்கமாக இ க்கிறாள். ௨௮

அவ ைடயபிள்ைளகள்எ ம்பி,அவைள

பாக்கியவதி என்கிறார்கள்; அவ ைடய

கணவன் அவைளப்பார்த் : ௨௯ அேநகம்

ெபண்கள் ணசா களாக இ ந்த

உண் ; ேயா அவர்கள் எல்ேலாைர ம்விட

ேமலானவள்என் அவைளப் க கிறான்.

௩0ெசளந்தரியம் வஞ்சைன ள்ள ,அழ ம்
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ண், ெயேகாவா க் ப் பயப்ப கிற

ெபண்ேண கழப்ப வாள். ௩௧அவ ைடய

ைககளின் பலைனஅவ க் க் ெகா ங்கள்;

அவ ைடய ெசயல்கள் வாசல்களில்

அவைளப் கழ்வதாக.
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பிரசங்கி

௧

தா தின் மக ம் எ சேலம ன்அரசாண்ட

ராஜா மாகிய பிரசங்கியின் வார்த்ைதகள். ௨

“மாைய, மாைய, எல்லாம் மாைய என் ”

பிரசங்கி ெசால் கிறான். ௩ ரிய க் க் ேழ

மனிதன் ப கிற எல்லாப் பா களினா ம்

அவ க் ப் பலன் என்ன? ௪ ஒ சந்ததி

ேபாகிற , ம சந்ததி வ கிற ; ம ேயா

என்ைறக் ம் நிைலத்தி க்கிற . ௫ ரியன்

உதிக்கிற , ரியன் மைறகிற ; தான்உதித்த

இடத்திற்ேக அ தி ம்ப ம் விைரகிற . ௬

காற் ெதற்ேக ேபாய், வடக்ேக ம் ற்ற , ழன்

ழன் அ த் , தான் ற்றன இடத் க்ேக

தி ம்ப ம் வ ம். ௭எல்லா நதிக ம் கட ேல

ஓ வி ந் ம் கடல் நிரம்பா ; தாங்கள்

ேதான்றய இடத்திற்ேக நதிகள் ம ப ம்

தி ம் ம். ௮ எல்லாம் வ த்தத்தினால்

நிைறந்தி க்கிற ; அ மனிதர்களால்

ெசால்ல யா ; காண்கிறதினால் கண்

தி ப்தியாவதில்ைல, ேகட்கிறதினால்

ெசவி நிரப்பப்ப கிற ம ல்ைல. ௯ ன்

இ ந்தேத இனிேம ம் இ க் ம்; ன்

ெசய்யப்பட்டேத பின் ம் ெசய்யப்ப ம்;

ரிய க் க் ேழ திய ஒன் ம ல்ைல.

௧0 இைதப் பார், இ திய என்

ெசால்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன் ண்ேடா?

அ நமக் ன் ள்ளஆரம்பகாலங்களி ம்

இ ந்தேத. ௧௧ ன் இ ந்தைவகைளப்பற்ற

ஞாபகம் இல்ைல; அப்ப ேய பின்வ ம்
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காரியங்கைளப்பற்ற ம் இனி ேம ம்

இ ப்பவர்க க் ஞாபகம் இ க்கா .

௧௨ பிரசங்கியாகிய நான் எ சேலம ல்

இஸ்ரேவலர்க க் ராஜாவாக இ ந்ேதன்.

௧௩ வானத்தின் ழ் நடப்பைதெயல்லாம்

ஞானமாக விசாரித் ஆராய்ச்சி

ெசய்கிறதற் என் ைடய உள்ளத்தில்

ர்மானம்ெசய்ேதன்; ம மக்கள் இந்தக்

க ந்ெதால்ைலயில் அ ப ம்ப ேதவன்

அைத அவர்க க் நியம த்தி க்கிறார்.

௧௪ ரிய க் க் ேழ ெசய்யப்ப கிற

காரியங்கைளெயல்லாம் கவனித் ப்

பார்த்ேதன்; இேதா, எல்லாம் மாைய ம்,

காற்ைற பி க்கிறைதப் ேபால் இ க்கிற .

௧௫ ேகாணலானைத ேநராக்க யா ;

ைறவானைதஎண்ண யா . ௧௬ “இேதா,

நான் ெபரியவனாக இ ந் , எனக் ன்

எ சேலம ந்த எல்ேலாைர ம்விட

ஞானமைடந் ேதற ேனன்; என் ைடய

மனம் ம ந்த ஞானத்ைத ம் அறைவ ம்

கண்டற ந்த ,” என் நான் என் ைடய

உள்ளத்திேல ெசால் க்ெகாண்ேடன். ௧௭

ஞானத்ைதஅறகிறதற் ம், ைபத்தியத்ைத ம்

மதி னத்ைத ம் அறகிறதற் ம், நான்

என் ைடயஉள்ளத்தில் ர்மானம்ெசய்ேதன்;

இ ம் மனதிற் க் கலக்கமாக

இ க்கிறெதன் கண்ேடன். ௧௮ அதிக

ஞானத்திேல அதிக ச ப் உண் ;

அற ெப த்தவன் ேநாய்ெப த்தவன்.
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௨

நான் என் ைடய உள்ளத்திேல

ெசால் க்ெகாண்ட என்னெவன்றால்: வா,

இப்ெபா உன்ைனச் சந்ேதாஷத்தினாேல

ேசாதித் ப்பார்ப்ேபன், இன்பத்ைதஅ பவி

என்ேறன்; இேதா, இ ம் மாையயாக இ ந்த .

௨ சிரிப்ைபக் ற த் , அ ைபத்தியம் என் ம்,

சந்ேதாஷத்ைதக் ற த் , அ என்ன ெசய் ம்?

என் ம் ெசான்ேனன். ௩ வானத்தின் ழ்

ம மக்கள் உயிேரா க் ம் நாட்கெளல்லாம்

ெபற் அ பவிக்கத்தக்க இன்னெதன்

அற ம்வைர, என் ைடய இ தயத்ைத

ஞானத்தால்ேதற்ற க்ெகாண் க் ம்ேபாேத,

நான் என் ைடய உடைல ம பானத்தால்

ராட் க்ெகாண் க்க ம், மதி னத்ைதப்

பற்ற க்ெகாண் க்க ம் என் ைடய

உள்ளத்தில் வைகேத ேனன். ௪ நான்

ெபரிய ேவைலகைளச் ெசய்ேதன்;

எனக்காக கைளக் கட் ேனன்,

திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள உண்டாக்கிேனன்.

௫ எனக்காகத் ேதாட்டங்கைள ம்

சிங்காரவனங்கைள ம் உண்டாக்கி,

அைவகளில் எல்லாவைகக் கனிமரங்கைள ம்

உண்டாக்கிேனன். ௬ மரங்கள் பயிரா ம்

ேதாப்பிற் ர்ப்பாய்ச் வதற் க் ளங்கைள

உண்டாக்கிேனன். ௭ ேவைலக்காரர்கைள ம்

ேவைலக்காரிகைள ம் சம்பாதித்ேதன்;

ட் ம் ேவைலக்காரர்கள் பிறந்தார்கள்;

எனக் ன் எ சேலம ந்த

எல்ேலாைர ம்விட ஆ மா தலான
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திரண்ட ெசாத் கள் எனக்

இ ந்த . ௮ ெவள்ளிைய ம்

ெபான்ைன ம், ராஜெபாக்கிஷங்கைள ம்

மாகாணங்களி ள்ள ெபா ள்கைள ம்

ேசகரித்ேதன்; சங் தக்காரர்கைள ம்

சங் தக்காரிகைள ம், ம மக்க க்

இன்பமான பலவித சம்பாதித்ேதன்.

௯ எனக் ன் எ சேலம ந்த

எல்ேலாைர ம்விட நான் ெபரியவ ம்

ெசல்வம் நிைறந்தவ மாேனன்; என் ைடய

ஞான ம் என்ேனா ட இ ந்த .

௧0 என் ைடய கண்கள் வி ம்பிய

ஒன்ைற ம் நான் அைவக க் த்

தைட ெசய்யவில்ைல; என் ைடய

இ தயத்திற் ஒ சந்ேதாஷத்ைத ம் நான்

ேவண்டாெமன் விலக்கவில்ைல; நான் ெசய்த

யற்சிகளிெலல்லாம் என் ைடய மனம்

மகிழ்ச்சிெகாண் ந்த ; இ ேவஎன் ைடய

பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றனா ம் எனக்

வந்த பலன். ௧௧என் ைடயைககள் ெசய்த

எல்லா ேவைலகைள ம், நான்பட்டஎல்லாப்

பிரயாசத்ைத ம் கண்ேணாக்கிப் பார்த்ேதன்;

இேதா, எல்லாம் மாைய ம், மனதிற்

கலக்கமாக ம் இ ந்த ; ரிய க் க் ேழ

பலன் ஒன் ம ல்ைல. ௧௨ பின் நான்,

ஞானமான என்ன என் ம், ைபத்திய ம்

மதி ன ம் என்ன என் ம் பார்த் அற ம்ப

தி ம்பிேனன்; ராஜா க் ப் பின்வ ம் மனிதன்

என்னெசய்ய ம்? ெசய்தைதேய ெசய்வான்.
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௧௩ இ ைளவிட ெவளிச்சம் எவ்வள

உத்தமேமா, அவ்வளவாக மதி னத்ைதவிட

ஞானம் உத்தமெமன் கண்ேடன். ௧௪

ஞானியின் கண்கள்அவ ைடய கத்திேல

இ க்கிற ; டேனாஇ ளிேலநடக்கிறான்;

ஆகி ம் அவர்கெளல்ேலா க் ம் ஒேர

விதமாக நடக்கிற என் கண்ேடன். ௧௫

ட க் நடக்கிற ேபால எனக் ம்

நடக்கிறேத; அப்ப யி க்க நான் அதிக

ஞானமைடந்ததினால் பயெனன்ன என்

சிந்தித்ேதன்; இ ம் மாைய என்

என் ைடய உள்ளத்தில் நிைனத்ேதன். ௧௬

டன் என்றா ம் ஞானிெயன்றா ம்

என்ைறக் ம் நிைனவில் இ ப்பதில்ைல;

இப்ெபா இ க்கிறெதல்லாம்

வ ங்காலத்தில் மறக்கப்பட் ப்ேபா ம்;

டன் எப்ப சாகிறாேனா அப்ப ேய

ஞானி ம் சாகிறான். ௧௭ ஆைகயால் இந்த

வைன ெவ த்ேதன்; ரிய க் க் ேழ

ெசய்யப்ப ம் ெசயல்கெளல்லாம் எனக்

வ த்தமாக இ ந்த ; எல்லாம் மாைய ம்,

மனதிற் கலக்கமாக ம் இ க்கிற .

௧௮ ரிய க் க் ேழ நான் பட்ட

பிரயாசத்ைதெயல்லாம் ெவ த்ேதன்; எனக் ப்

பின்வரப்ேபாகிறவ க் அைத நான்

ைவத் ப்ேபாகேவண் யதா ேம. ௧௯அவன்

த்திமானாக இ ப்பாேனா, டனாக

இ ப்பாேனா, அைதயார் அறவார்?ஆகி ம்

ரிய க் க் ேழ நான் உைழத் ஞானமாகச்
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சம்பாதித்த எல்லா ெபா ட்களின்ேபரி ம்

அவன்அதிகாரியாவான்; இ ம் மாையேய.

௨0ஆைகயால் ரிய க் க் ேழ நான் ெசய்த

எல்லாபிரயாசத்தின் ேம ள்ளஆைசைய

விட் விட வைகத்ேத ேனன். ௨௧ ஒ வன்

த்தி, அற க் ர்ைம, நிதானத்ேதா

பிரயாசப்ப கிறான்; ஆனா ம் அப்ப

பிரயாசப்படாதி ந்த ேவெறா வ க் அவன்

அைதச் ெசாந்தமாகவிட் விடேவண் யதா ம்;

இ ம் மாைய ம் ெபரிய ங் மாக ம்

இ க்கிற . ௨௨ மனிதன் ரிய க் க் ேழ

ப கிற எல்லா பிரயாசத்தினா ம்அவ ைடய

இ தயத்தின் எண்ணங்களினா ம்

அவ க் ப் பலன் என்ன? ௨௩அவ ைடய

நாட்கெளல்லாம் அ ப் ள்ள , அவ ைடய

ேவைலகள் வ த்த ள்ள ; இரவி ம்

அவ ைடய மனதிற் இைளப்பா தல்

இல்ைல; இ ம் மாையேய. ௨௪ மனிதன்

சாப்பிட் க் த் , தன் ைடய பிரயாசத்தின்

பலைனஅ பவிப்பைதவிட, அவ க் ஒ

நன்ைம ம் இல்ைல; இ ம் ேதவ ைடய

கரத்தி ந் வ கிற என் நான்

கண்ேடன். ௨௫ அவைனவிட நிைறவாக

சாப்பிடக் யவன் யார்? அவைனவிட

விைரவாகச் சம்பாதிக்க யவன்

யார்? ௨௬ ேதவன் தம பார்ைவக்

நல்லவனாக இ க்கிறவ க் ஞானத்ைத ம்

அறைவ ம் இன்பத்ைத ம் அளிக்கிறார்;

பாவம்ெசய்கிறவ க்ேகா தம பார்ைவக்
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நல்லவனாக இ க்கிறவனிடம் ைவத் விட் ப்

ேபா ம்ப யாகச் ேசர்த் க் வித் ைவக் ம்

ெதால்ைலைய அவர் நியம த்தி க்கிறார்;

இ ம் மாைய ம், மனதிற் கலக்கமாக ம்

இ க்கிற .

௩

ஒவ்ெவான்ற ற் ம் ஒவ்ெவா காலம்

உண் ;வானத்தின் ழ் இ க்கிறஒவ்ெவா

காரியத்திற் ம் ஒவ்ெவா ேநரம் உண் . ௨

பிறக்கஒ காலம்உண் , இறக்கஒ காலம்

உண் ; நட ஒ காலம் உண் , நட்டைதப்

பி ங்க ஒ காலம் உண் ; ௩ ெகால்ல ஒ

காலம் உண் , ணமாக்கஒ காலம் உண் ;

இ க்க ஒ காலம் உண் , கட்ட ஒ காலம்

உண் ; ௪அழஒ காலம் உண் , சிரிக்க ஒ

காலம் உண் ; லம்ப ஒ காலம் உண் ,

நடனமாட ஒ காலம் உண் ; ௫ கற்கைள

எற ந் விட ஒ காலம் உண் , கற்கைளச்

ேசர்க்க ஒ காலம் உண் ; த வ ஒ காலம்

உண் , த வாமல் இ க்கஒ காலம் உண் ;

௬ ேதடஒ காலம்உண் , இழக்கஒ காலம்

உண் ; காப்பாற்ற ஒ காலம் உண் ,

எற ந் விட ஒ காலம் உண் ; ௭ கிழ க்க

ஒ காலம் உண் , ைதக்க ஒ காலம்

உண் ; ம னமாக இ க்க ஒ காலம்

உண் , ேபச ஒ காலம் உண் ; ௮ ேநசிக்க

ஒ காலம் உண் , பைகக்க ஒ காலம்

உண் ; த்தம்ெசய்ய ஒ காலம் உண் ,

சமாதானப்ப த்த ஒ காலம் உண் . ௯

வ த்தப்பட் பிரயாசப்ப கிறவ க்
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அதினால் பலன் என்ன? ௧0 மனிதர்கள்

பா ப ம்ப ேதவன் அவர்க க்

நியம த்த ெதால்ைலையக் கண்ேடன்.

௧௧ அவர் அைனத்ைத ம் அதினதின்

காலத்திேல ேநர்த்தியாகச் ெசய்தி க்கிறார்;

உலகத்ைத ம் அவர்க ைடய

உள்ளத்திேல ைவத்தி க்கிறார்; ஆதலால்

ேதவன் ஆரம்பம் தல் வைர

ெசய் வ ம் ெசயல்கைள மனிதன்

கண் பி க்கமாட்டான். ௧௨ மகிழ்ச்சியாக

இ ப்ப ம் உயிேரா க் ம்ேபா

நன்ைமெசய்வைத ம்தவிர, ேவெறா

நன்ைம ம் மனித க் இல்ைலெயன்

அற ந்ேதன். ௧௩ அன்ற ம் மனிதர்கள்

எல்ேலா ம் சாப்பிட் க் த் தங்க ைடய

எல்லா பிரயாசத்தின் பலைன ம்

அ பவிப்ப ேதவ ைடய ெவ மதி. ௧௪

ேதவன்ெசய்வ எ ேவாஅ என்ைறக் ம்

நிைலக் ம் என் அறேவன்; அதிேனா

ஒன் ம் ட்ட ம் டா , அதி ந்

ஒன் ம் ைறக்க ம் டா ; மனிதர்கள்

தம ச கத்தில் பயந்தி க் ம்ப ேதவன்

இப்ப ச் ெசய் வ கிறார். ௧௫ ன்

நடந்தேத இப்ெபா ம் நடக்கிற ; இனி

நடக்கப்ேபாகிற ம் ன்ேப நடந்த ;

நடந்தைதேயா ேதவன் விசாரிப்பார். ௧௬

பின் ம் ரிய க் க் ேழ நான்

திமன்றத்ைதக் கண்ேடன், அங்ேகஅநியாயம்

இ ந்த , திமன்றத்ைத ம் கண்ேடன். அங்ேக
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அ தி இ ந்த ; ௧௭எல்லா எண்ணங்கைள ம்

எல்லா ெசயல்கைள ம் நியாயந் ர்க் ம்காலம்

இனி இ க்கிறப யால் திமாைன ம்

ன்மார்க்கைன ம் ேதவன் நியாயந் ர்ப்பார்

என் என் ைடயஉள்ளத்தில் நிைனத்ேதன்.

௧௮மனிதர்கள் தாங்கள் ம கங்கைளப்ேபால்

இ க்கிறார்கெளன்பைதஅவர்கள் கா ம்ப

ேதவன்அவர்கைளச் ேசாதிக்கிறாெரன் நான்

மனிதர்க ைடய நிைலைமையக் ற த்

என் ைடய உள்ளத்தில் நிைனத்ேதன். ௧௯

மனிதர்க க் சம்பவிப்ப ம கங்க க் ம்

சம்பவிக் ம்;அவர்க க் ம் இைவக க் ம்

ஒேர மாதிரி நடக் ம்; இைவகள்

சாகிற ேபாலேவ அவர்க ம் சாகிறார்கள்;

உயிர்க க்ெகல்லாம் வாசம் ஒன்ேற;

ம கத்ைதவிட மனிதன் ேமன்ைம ள்ளவன்

அல்ல; எல்லாம் மாையேய. ௨0எல்லாம் ஒேர

இடத்திற் ப் ேபாகிற ; எல்லாம் மண்ணிேல

உண்டாகிற , எல்லாம் மண்ணிற் த்

தி ம் கிற . ௨௧உயர ஏ ம் மனித ைடய

ஆவிைய ம், தாழ மயில் இறங் ம்

ம கங்க ைடயஆவிைய ம்அறகிறவன்

யார்? ௨௨இப்ப யி க்கிறப யால், மனிதன்

தன் ைடய ெசயல்களில் மகிழ்ச்சியாக

இ க் ம் நன்ைமையத்தவிர, ேவேற நன்ைம

இல்ைலெயன் கண்ேடன்; இ ேவ

அவ ைடய பங் ; தனக் ப் பின்வ ம்

காரியங்கைளக் கா ம்ப அவைனத்

தி ம்பிவரச்ெசய்கிறவன் யார்?
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௪

இதற் ப்பின் நான் ரிய க் க் ேழ

ெசய்யப்ப ம் ெகா ைமகைளெயல்லாம்

சிந்தித் ப்பார்த்ேதன்; இேதா,

ஒ க்கப்பட்டவர்களின் கண் ைரக்

கண்ேடன், அவர்கைளத் ேதற் பவர்கள்

இல்ைல; ஒ க் கிறவர்களிடம் ெபலம்

இ ந்த , அப்ப யி ந் ம் ேதற் பவர்கள்

இல்ைல. ௨ ஆதலால் இன் ம் உயிேரா

இ ந் பிைழக்கிறவர்கைளவிட ன்ேப

ெவ நாட்கள் வாழ்ந் மரித்தவர்கைளேய

பாக்கியவான்கள் என்ேறன். ௩இந்த இரண்

ட்டத்தார்க ைடய நிைலைமையவிட

இன் ம் பிறக்காதவ ைடய நிைலைமேய

சிறப்பான ; அவன் ரிய க் க்

ேழ ெசய்யப்ப ம் ய ெசயல்கைளக்

காணவில்ைலேய. ௪ மனிதன்

ப ம் எல்லா பிரயாச ம், பயன்ப ம்

எல்லா ெசயல்க ம், அயலா ைடய

ெபாறாைமக் ஏ வாக இ க்கிறைத நான்

கண்ேடன்; இ ம் மாைய ம், மனதிற்

கலக்கமாக ம் இ க்கிற . ௫ டன்

தன் ைடய ைககைளக் கட் க்ெகாண் ,

தன்ைனத்தாேனஅழ த் க்ெகாள்கிறான். ௬

வ த்தத்ேதா ம் மனக்கலக்கத்ேதா ம் இரண்

ைகப்பி நிைறயக் ெகாண் ப்பைதவிட,

அைமதியாக ஒ ைகப்பி நிைறயக்

ெகாண் ப்பேத நலம். ௭ பின் நான்

தி ம்பிக்ெகாண் ரிய க் க் ேழ

மாையயான ேவெறா காரியத்ைதக்
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கண்ேடன். ௮ ஒ வன் தனிைமயாக

இ க்கிறான்; அவ க் யா ம ல்ைல,

அவ க் ப் பிள்ைள ம் சேகாதர ம ல்ைல;

அப்ப யி ந் ம் அவன் ப ம் பிரயாசத்திற்

வில்ைல; அவ ைடய கண்

ஐ வரியத்தால் தி ப்தியாகிற ம ல்ைல; நான்

ஒ நன்ைமைய ம் அ பவிக்காமல்

யா க்காக பிரயாசப்ப கிேறன் என்

அவன் சிந்திக்கிற ம ல்ைல; இ ம்

மாைய, ராத ெதால்ைல. ௯ தனிைமயாக

இ ப்பைதவிட இ வர் யி ப்ப நலம்;

அவர்க ைடய பிரயாசத்தினால் அவர்க க்

நல்ல பலன் உண்டா ம். ௧0 ஒ வன்

வி ந்தால் அவேனா இ ப்பவன்அவைனத்

க்கிவி வான்; தனிைமயாக இ ந்

வி கிறவ க் ஐேயா,அவைனத் க்கிவிடத்

ைணயில்ைலேய. ௧௧ இரண் ேபராகப்

ப த் க்ெகாண் ந்தால் அவர்க க் ச்

ண்டா ம்; தனிைமயாகஇ ப்பவ க் ச்

ண்டாவ எப்ப ? ௧௨ ஒ வைன

யாராவ ஒ வன் தாக்க வந்தால் இ வ ம்

அவ க் எதிர்த் நிற்கலாம்; ப் ரி ல்

க்கிரமாக அ ந் ேபாகா . ௧௩ இனி

ஆேலாசைனையக் ேகட்காத வயதானவ ம்

ட மாகிய ராஜாைவவிட, ஏைழ ம்

ஞானி மாகியஇைளஞேனசிறப்பானவன். ௧௪

அரசாள சிைறச்சாைலயி ந்

றப்ப பவ ம் உண் ; ராஜ லத்தில் பிறந்

ஏைழயாவா ம் உண் . ௧௫ ரிய க் க் ேழ
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உயி ள்ளவர்கள் எல்ேலா ம் ராஜாவின்

பட்டத்திற் வரப்ேபாகிற பிள்ைளயிடம்

சார்ந்தி ப்பைதக் கண்ேடன். ௧௬

அவர்க க் ன் அப்ப ச் ெசய்த

மக்களின் எண்ணிக்ைகக் வில்ைல;

இனி இ ப்பவர்கள் இவன்ேம ம் பிரியம்

ைவக்காமற்ேபாவார்கள்; இ ம் மாைய ம்,

மனதிற் கலக்க மாக ம் இ க்கிற .

௫

ேதவாலயத்திற் ப் ேபா ம்ேபா

உன் ைடயநைடையக் காத் க்ெகாள்; டர்

ப யி வ ேபாலப் ப யி வைதவிட

ேகட்டறவேத நலம். தாங்கள் ெசய்கிற

ைமெயன் அறயாமல் இ க்கிறார்கள். ௨

ேதவ ச கத்தில் ணிகரமாகஉன் ைடய

வாயினால் ேபசாம ம், மனம்பதற ஒ

வார்த்ைதைய ம் ெசால்லாம ம் இ ; ேதவன்

வானத்தில் இ க்கிறார்; மயில் இ க்கிறாய்,

ஆதலால் உன் ைடய வார்த்ைதகள்

க்கமாக இ ப்பதாக. ௩ ெதால்ைலயின்

ம தியினால் ெசாப்பனம் பிறக்கிற ேபால,

வார்த்ைதகளின் ம தியினால் ட ைடய

சத்தம் பிறக் ம். ௪ ேதவ க் ஒ

ெபா த்தைன ெசய் ெகாண்டால், அைதச்

ெச த்தத் தாமதிக்காேத; அவர் டரில்

பிரியப்ப கிறதில்ைல; ேநர்ந் ெகாண்டைதச்

ெசய். ௫ ேநர்ந் ெகாண்டைதச்

ெசய்யாமற்ேபாவைதவிட,

ேநர்ந் ெகாள்ளாமல் இ ப்பேத நலம். ௬

உன் ைடய ச ரத்ைதப் பாவத்திற் ள்ளாக்க
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உன் ைடயவாய்க் இடம்ெகா க்காேத; அ

த்திமாற ெசய்த என் த க் ன்

ெசால்லாேத; ேதவன் உன் ைடய

வார்த்ைதகளினாேல ேகாபம் ெகாண் ,

உன் ைடய ைககளின் ெசயல்கைள ஏன்

அழ த் க்ெகாள்ளேவண் ம்? ௭ அேநக

ெசாப்பனங்கள் மாையயாக இ ப்ப ேபால

அேநகவார்த்ைதக ம் மாையயாக இ க் ம்;

ஆைகயால் ேதவ க் ப் பயந்தி . ௮ஒ

ேதசத்தில் ஏைழகள் ஒ க்கப்ப கிறைத ம்,

நியாய ம் தி ம் ரட்டப்ப கிறைத ம்

கண்டால்,அைதக் ற த் ஆச்சரியப்படாேத;

உயர்ந்தவன்ேமல் உயர்ந்தவன்

காவலாளியாக இ க்கிறான்; அவர்கள்ேமல்

உயர்ந்தவ ம் ஒ வ ண் . ௯ மயில்

விைள ம் பலன் எல்ேலா க் ம்

உரிய ; ராஜா ம் வய ன் பலனால்

ஆதரிக்கப்ப கிறான். ௧0 பணப்பிரியன்

பணத்தினால் தி ப்தியைடவதில்ைல;

ெசல்வப்பிரியன் ெசல்வப்ெப க்கினால்

தி ப்தியைடவதில்ைல; இ ம் மாையேய.

௧௧ ெபா ள் ெப கினால் அைத

சாப்பி கிறவர்க ம் ெப கிறார்கள்;அைத

உைடயவர்கள் தங்க ைடய கண்களினால்

அைதக் காண்பைதத் தவிர அவர்க க்

பலன் என்ன? ௧௨ ேவைலெசய்கிறவன்

ெகாஞ்சமாக சாப்பிட்டா ம், அதிகமாக

சாப்பிட்டா ம் அவ ைடய க்கம்

இன்பமாக இ க் ம்; ெசல்வந்த ைடய
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ெப க்ேகா அவைனத் ங்கவிடா .

௧௩ ரிய க் க் ேழ நான் கண்ட

ேவெறா ெகா ய ங் ண் ; அதாவ ,

ஐ வரியமான அைத உைடயவர்க க்ேக

ேக உண்டா ம்ப ேசகரித்

ைவக்கப்ப வதாம். ௧௪ அந்த ஐ வரியம்

ரதிர்ஷ்டத்தினால் அழ ந் ேபாகிற ;

அவன் ஒ மகைனப் ெப கிறான்;

அவ ைடய ைகயில் ஒன் ம் இல்ைல. ௧௫

தன் ைடய தாயின் கர்ப்பத்தி ந்

நிர்வாணியாக வந்தான்; வந்த ேபாலேவ

நிர்வாணியாகத் தி ம்பப் ேபாவான்; அவன்

தன் ைடய பிரயாசத்தினால் உண்டான

பலெனான்ைற ம் தன் ைடய ைகயிேல

எ த் க் ெகாண் ேபாவதில்ைல. ௧௬

அவன் வந்தப ேய ேபாகிறான், இ ம்

ெகா ைமயான ங் ; அவன் காற் க்காக

உைழத்ததால் அவ க் லாபம் என்ன? ௧௭

அவன் தன் ைடய நாட்களிெலல்லாம்

இ ளிேல சாப்பிட் , ம க ம் ச த் ,

ேநா ம் ன்ப ம் அைடகிறான். ௧௮இேதா,

உயிேரா க் ம்ப ேதவன் அ ளிச்ெசய்த

நாட்கெளல்லாம் மனிதன் சாப்பிட் க்

த் , ரிய க் க் ேழ தான் உைழத்த

அைனத்தின் பலைன ம் அ பவிப்பேத

நல ம் உத்த மான காரியெமன் நான்

கண்ேடன், இ ேவ அவன் பங் . ௧௯

ேதவன் ஐ வரியத்ைத ம் ெசல்வத்ைத ம்

எவ க் க் ெகா த்தி க்கிறாேரா, அவன்
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அதிேல சாப்பிட ம், தன் ைடய பங்ைகப்

ெபற ம், தன் ைடய பிரயாசத்திேல

மகிழ்ச்சியாகஇ க்க ம்அவ க் அதிகாரம்

அளிப்ப ேதவ ைடய ெவ மதி. ௨0

அவ ைடயஇ தயத்திேல மகி ம்ப ேதவன்

அவ க் தய ெசய்கிறப யினால், அவன்

தன் ைடயஉயி ள்ளநாட்கைளஅதிகமாக

நிைனக்கமாட்டான்.

௬

ரிய க் க் ேழ நான் கண்ட ேவெறா

ங் ம் உண் ; அ மனிதர்க க் ள்ேள

ெப ம்பா ம் நடந் வ கிற . ௨அதாவ ,

ஒ வ க் ேதவன் ெசல்வத்ைத ம்,

ெபா ட்கைள ம், மதிப்ைப ம் ெகா க்கிறார்;

அவன் என்ன ஆைசப்பட்டா ம்

அெதல்லாம் அவ க் க் ைறவில்லாமல்

கிைடக் ம்; ஆனா ம் அைவகைள

அ பவிக் ம் சக்திைய ேதவன்அவ க் க்

ெகா க்கவில்ைல; அந்நிய மனிதன் அைத

அ பவிக்கிறான்; இ ம் மாைய ம்,

ெகா ய ேநா மான . ௩ ஒ வன்

பிள்ைளகைளப் ெபற் , அேநகம்வ டங்கள்

வாழ்ந் , ர்க்கா ைச அைடந்தி ந்தா ம்,

அவ ைடயஆத் மா அந்தச் ெசல்வத்தால்

தி ப்தியைடயாம ம், அவ க் ப்

பிேரதக்கல்லைற தலாக இல்லாம ம்

ேபானால், அவைனவிட க சிைதந்த

பிண்டேம சிறப்பான என்கிேறன். ௪

அ மாையயாகத் ேதான்ற இ ளிேல

மைறந் ேபாய்வி கிற ; அதின்
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ெபய ம் மைறந் ேபா ம். ௫ அ

ரியைனக் கண்ட ம ல்ைல, ஒன்ைற ம்

அற ந்த ம ல்ைல;அவ க் இல்லாத ஓய்

அதற் உண் . ௬ அவன் இரண்டாயிரம்

வ டங்கள் பிைழத்தி த்தா ம் ஒ

நன்ைமைய ம் காண்பதில்ைல; எல்ேலா ம்

ஒேர இடத்திற் ப் ேபாகிறார்கள்அல்லவா? ௭

மனிதனின் பிரயாசெமல்லாம் அவ ைடய

வாய்க்காகத்தாேன?அவ ைடயமன க்ேகா

தி ப்தியில்ைல. ௮ இப்ப யி க்க,

டைனவிடஞானிக் உண்டா ம் ேமன்ைம

என்ன? உயி ள்ளவர்க க் ன்பாக

நடந் ெகாள் ம்ப அற ந்த ஏைழக் ம்

உண்டா ம் ேமன்ைமஎன்ன? ௯ஆைசயான

அைலந் ேத கிறைதவிட கண் கண்டேத

நலம்; இ ம் மாைய ம் மனைத

கலங்கச் ெசய்கிற மாக இ க்கிற . ௧0

இ க்கிறவன் எவ ம் ேதான் ன்ேப

ெபயரிடப்பட் க்கிறான்; அவன்

மனிதெனன் ெதரிந்தி க்கிற ; தன்ைனவிட

வ ைமயானவர்கேளா ேபாராடஅவனால்

யா . ௧௧ மாையையப் ெப கச்ெசய்கிற

அேநககாரியங்கள்உண்டாயி க்கிறப யால்

அதினாேல மனிதர்க க் ப் பயன் என்ன? ௧௨

நிழைலப்ேபான்ற மாையயான தன் ைடய

வாழ்நாைள ேபாக் ம் மனிதர்க க் இந்த

வாழ்வில் நன்ைமஇன்னெதன் அற ந்தவன்

யார்? தனக் ப்பின் ரிய க் க் ேழ
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நடக் ம் காரியம் இன்னெதன் மனித க்

அறவிப்பவன் யார்?

௭

விைல யர்ந்த ந மண ைதலத்ைதவிட

நற் க ம், ஒ வ ைடய பிறந்தநாைளவிட

இறந்த நா ம் நல்ல . ௨வி ந் ட் ற் ப்

ேபாவைதவிட க்க ட் ற் ப் ேபாவ

நலம்; இதிேல எல்லா மனிதர்களின்

ம் காணப்ப ம்; உயிேரா

இ க்கிறவன் இைதத் தன் ைடயமனதிேல

சிந்திப்பான். ௩ சிரிப்ைபவிட க்கிப் நலம்;

க க்கத்தினாேல இ தயம் ர்ப்ப ம். ௪

ஞானிகளின் இ தயம் க்க ட் ேல இ க் ம்;

டரின் இ தயம்வி ந் ட் ேலஇ க் ம்.

௫ஒ வன் டர்களின் பாடைல ேகட்பதி ம்,

ஞானியின் க ந் ெகாள் தைலக் ேகட்ப

நலம். ௬ டனின் சிரிப் பாைனயின் ழ்

எரிகிற ட்களின் படபடப்ைபப்ேபால

இ க் ம்; இ ம் மாையேய. ௭ இ க்கண்

ஞானிைய ம் ைபத்தியக்காரனாக் ம்;

லஞ்சம் இ தயத்ைதக் ெக க் ம். ௮ ஒ

காரியத்தின் ஆரம்பத்ைதவிட அதின்

நல்ல ; ெப ைம ள்ளவைனவிட

ெபா ைம ள்ளவன் உத்தமன். ௯

உன் ைடய மனதில் க்கிரமாகக் ேகாபம்

ெகாள்ளாேத; டர்களின் இ தயத்திேல

ேகாபம் ெகாள் ம். ௧0இந்த நாட்கைளவிட

ன்னானநாட்கள் நலமாக இ ந்த என்

ெசால்லாேத; இைதக் ற த் க் ேகட்ப

ஞானமல்ல. ௧௧ மயில் வசிப்பவர்க க்
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தந்தரத்ேதா ஞானம் நல்ல ; இதினாேல

பல ண் . ௧௨ஞானம் ேகடகம், ெசல்வ ம்

ேகடகம்; ஞானம் தன்ைனஉைடயவர்க க்

வாழ் த ம்; இ ேவஅறவின் ேமன்ைம. ௧௩

ேதவ ைடய ெசயைலக் கவனித் ப்பார்;

அவர் ேகாணலாக்கினைத ேநராக்கக் யவன்

யார்? ௧௪ வாழ் காலத்தில் நன்ைமைய

அ பவித்தி , தாழ்ந் இ க் ம்

காலத்தில் சிந்தைனெசய்; மனிதன்

தனக் ப்பின் வ வ ஒன்ைற ம்

கண் பி க்க யாதப ேதவன் இந்த

இரண்ைட ம் ஒன் க்ெகான் எதிராக

ைவத்தி க்கிறார். ௧௫இைவஎல்லாவற்ைற ம்

என் ைடயமாையயின் நாட்களில் கண்ேடன்;

தன் ைடய தியிேல ெகட் ப்ேபாகிற

திமா ம் உண் , தன் ைடய பாவத்திேல

த்தி க்கிற பாவி ம் உண் . ௧௬ம ஞ்சின

திமானாக இ க்காேத, உன்ைன அதிக

ஞானி மாக ம் ஆக்காேத; உன்ைன

ஏன் ெக த் க்ெகாள்ளேவண் ம்? ௧௭

ம ஞ்சின ன்மார்க்கனாக இ க்காேத, அதிக

ேபைத மாக இ க்காேத; உன் ைடய

காலத்திற் ன்ேப ஏன் சாகேவண் ம்?

௧௮ இைதப் பற்ற க்ெகாள்வ ம்

அைதக் ைகவிடாமல் இ ப்ப ம் நலம்;

ேதவ க் ப் பயப்ப கிறவன் இைவகள்

எல்லாவற்ற ந் ம் காக்கப்ப வான். ௧௯

நகரத்தி ள்ள பத் அதிபதிகைளவிட,

ஞானம்ஞானிையஅதிக ெபலவானாக் ம். ௨0
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ஒ பாவ ம் ெசய்யாமல், நன்ைமேய

ெசய்யக் ய திமான் மயில் இல்ைல. ௨௧

ெசால்லப்ப ம் எல்லா வார்த்ைதகைள ம்

கவனிக்காேத; கவனித்தால் உன் ைடய

ேவைலக்காரன் உன்ைன சபிப்பைதக்

ேகள்விப்படேவண் யதா ம். ௨௨

அேநக ைற ம் பிறைரச் சபித்தாெயன் ,

உன் ைடய மனதிற் த் ெதரி ேம. ௨௩

இைவ எல்லாவற்ைற ம் ஞானத்தினால்

ேசாதித் ப்பார்த்ேதன்; நான்ஞானவானாேவன்

என்ேறன், அ எனக் த் ரமான . ௨௪

ர ம் மகா ஆழ மாக இ க்கிறைதக்

கண்டைடகிறவன் யார்? ௨௫ஞானத்ைத ம்,

காரணகாரியத்ைத ம்விசாரித் ஆராய்ந்

அறய ம், மதிேகட் ன் ைமைய ம்

த்திமயக்கத்தின்ைபத்தியத்ைத ம்அறய ம்

என் ைடய மனைதச் ெச த்திேனன். ௨௬

கண்ணிக ம்வைலக மாகிய ெநஞ்ச ம்,

கயி க மாகிய ைகக ைடய

ெபண்ணானவள், சாவி ம் அதிக

கசப் ள்ளவெளன் கண்ேடன்; ேதவ க்

ன்பாக திமானாக இ க்கிறவன்

அவ க் த் தப் வான்; பாவிேயாஅவளால்

பி ப வான். ௨௭ காரியத்ைத அற ம்ப

ஒவ்ெவான்றாக விசாரைணெசய் , இேதா,

இைதக் கண் பி த்ேதன் என் பிரசங்கி

ெசால் கிறான்: ௨௮ என் ைடய மனம்

இன் ம் ஒன்ைறத் ேத கிற , அைத நான்

கண் பி க்கவில்ைல;ஆயிரம் ேப க் ள்ேள
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ஒ மனிதைனக் கண்ேடன்; இவர்கள்

எல்ேலா க் ள் ம் ஒ ெபண்ைண நான்

காணவில்ைல. ௨௯இேதா, ேதவன்மனிதைன

ேநர்ைம உள்ளவனாக உண்டாக்கினார்;

அவர்கேளா அேநக காரியங்கைளத்

ேத க்ெகாண்டார்கள்; இைதமட் ம் கண்ேடன்.

௮

ஞானம்உள்ளவ க் ஒப்பானவன்யார்?

காரியத்தின் சம்பவத்ைத அற ந்தவன் யார்?

மனித ைடய ஞானம் அவ ைடய

கத்ைதப் பிரகாசிக்கச்ெசய் ம், அவ ைடய

கத்தின் ேகாபம் மா ம். ௨ ராஜாவின்

கட்டைளையக்ைகக்ெகாண் நட என் நான்

உனக் எச்சரிக்கிேறன்; ேதவ க்

ெசய்த ஆைணயின்ப இைதச் ெசய். ௩

அவ ைடய ச கத்ைதவிட் விலக

அவசரப்படாேத; ெபால்லாத காரியத்திேல

பி வாதமாக நில்லாேத: அவன் தனக்

வி ப்பமானெதல்லாம் ெசய்வான். ௪

ராஜாவின் வார்த்ைத எங்ேகேயா அங்ேக

அதிகாரம் உண் ; ர் என்னெசய்கி ர் என்

அவ க் ச் ெசால்லக் யவன் யார்? ௫

கற்பைனையக் ைகக்ெகாள் கிறவன் ஒ

ங்ைக ம் அறயான்; ஞானியின் இ தயம்

காலத்ைத ம் நியாயத்ைத ம் அற ம். ௬

எல்லாக் காரியத்திற் ம் கால ம் நியாய ம்

உண் ;ஆதலால் மனித க் ேநரி ம் கலக்கம்

ம தி. ௭ இன்ன நடக் ம் என் அவன்

அறயாேன; அ இன்னவிதமாக நடக் ம்

என் அவ க் ெசால்லக் யவன் யார்? ௮
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தன் ஆவிைய விடாமல் இ க்கிறதற்

ஆவியின்ேமல் ஒ மனித க் ம்

அதிகாரம ல்ைல; மரணநாளின்ேம ம்

அவ க் அதிகாரம ல்ைல; அந்தப் ேபா க்

ங்கிப்ேபாவ ம ல்ைல; ன்மார்க்கர்கைளத்

ன்மார்க்கம் வி விக்க மாட்டா . ௯

இைவெயல்லாவற்ைற ம் நான் பார்த் ,

ரிய க் க் ேழ ெசய்யப்ப ம் எல்லா

ெசயல்கைள ம் சிந்தித்ேதன்; ஒ

மனிதன் தனக்ேக ேக ண்டாக ேவெறா

மனிதைன ஆ கிற கால ம் உண் . ௧0

பரி த்த இடத்திற் ப் ேபாக் வர ெசய்த

ன்மார்க்கர்கள்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டைதக்

கண்ேடன்; அவர்கள் அப்ப ச் ெசய் வந்த

பட்டணத்திேலேய கழப்பட்டார்கள்; இ ம்

மாையேய. ௧௧ யெசயல்க க் த்த ந்த

தண்டைனச் க்கிரமாக நடவாதப யால்,

மனிதர்களின் இ தயம் ெபால்லாப்ைபச்

ெசய்ய அவர்க க் ள்ேள ணிகரம்

ெகாண் க்கிற . ௧௨ பாவி தரம்

ெபால்லாப்ைபச் ெசய் த் வாழ்ந்தா ம்

என்ன? ேதவ க் அஞ்சி, அவ க்

ன்பாகப் பயந்தி ப்பவர்கேள நன்றாக

இ ப்பார்கள் என் அற ந்தி க்கிேறன். ௧௩

ன்மார்க்கேனா நன்றாக இ ப்பதில்ைல;

அவன் ேதவ க் ன்பாக பயப்படாமல்

இ க்கிறப யால், நிழைலப்ேபா க்கிற

அவ ைடய வாழ்நாட்கள்

த்தி ப்ப ம ல்ைல. ௧௪ மயின்ேமல்
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நடக்கிற ேவெறா மாையயான காரிய ம்

உண் ; அதாவ , ன்மார்க்கர்களின்

ெசய்ைகக் வ வ ேபால, திமான்க க் ம்

வ ம்; திமான்களின் ெசய்ைகக்

வ வ ேபால, ன்மார்க்கர்க க் ம்

வ ம்; இ ம் மாைய என்ேறன். ௧௫

ஆைகயால் நான்மகிழ்ச்சிையப் கழ்ந்ேதன்;

சாப்பி வ ம் ப்ப ம் மகிழ்வ ேம தவிர

ரிய க் க் ேழ மனித க் ேவெறா

நன்ைம ம்இல்ைல; ரிய க் க் ேழ ேதவன்

அவ க் ெகா த்த வாழ்நாளில் அவ ைடய

பிரயாசத்தினால் அவ க் நிைலக் ம் பலன்

இ ேவ. ௧௬ நான் ஞானத்ைத அறய ம்,

மனிதன் இர ம் பக ம் கண் க் க்கம்

இல்லாமல் மயிேல ெசய் ம் ேவைலகைளப்

பார்க்க ம் என் ைடய மனைத

ெச த்தினேபா , ௧௭ ேதவன்ெசய் ம் எல்லா

ெசயல்கைள ம் நான் கவனித் ப்பார்த் ,

ரிய க் க் ேழ ெசய்யப்ப ம் ெசய்ைகைய

மனிதன் கண் பி க்க யாெதன்

கண்ேடன். அைத அற ம்ப மனிதன்

யற்சித்தா ம் அறயமாட்டான்; அைத

அறயலாம் என் ஞானி எண்ணினா ம்

அவ ம்அைதஅற ந் ெகாள்ளமாட்டான்.

௯

இைவ எல்லாவற்ைற ம் நான்

என் ைடய மனதிேல வைகய க் ம்ப ச்

சிந்தித்ேதன்; திமான்க ம் ஞானிக ம்,

தங்க ைடய ெசயல்க டன், ேதவ ைடய

ைகயில் இ க்கிறார்கள்; தனக் ன்
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இ க்கிறவர்கைளக்ெகாண் ஒ வ ம்

வி ப்ைபயாவ , ெவ ப்ைபயாவ

அறயமாட்டான். ௨ எல்ேலா க் ம் எல்லாம்

ஒேரவிதமாக நடக் ம்; திமா க் ம்

ன்மார்க்க க் ம், நல்ல ண ம் த்த ம்

உள்ளவ க் ம் த்தம ல்லாதவ க் ம்,

ப யி கிறவ க் ம் ப யிடாதவ க் ம்,

ஒேரவிதமாக நடக் ம்; நல்லவ க்

எப்ப ேயா ெபால்லாதவ க் ம் அப்ப ேய;

ஆைணயி கிறவ க் ம் ஆைணயிடப்

பயப்ப கிறவ க் ம் சமமாக நடக் ம். ௩

எல்ேலா க் ம் ஒேரவிதமாக நடக்கிற

ரிய க் க் ேழ நடக்கிறெதல்லாவற்ற ம்

விேசஷ த்த ைம ஆ ம்; ஆதலால்

ம மக்களின் இ தயம் ைமயினால்

நிைறந்தி க்கிற ; அவர்கள் உயிேரா க் ம்

நாள்வைர அவர்க ைடய இ தயம்

ைபத்தியங்ெகாண் ந் , பின்

அவர்கள் மரித் , இறந்தவர்களிடத்திற் ப்

ேபாகிறார்கள். ௪ இதற் ங்கலாக

இ க்கிறவன் யார்? உயிேரா இ க்கிற

அைனவரிடத்தி ம் நம்பிக்ைக உண் ;

ெசத்த சிங்கத்ைதவிட உயி ள்ள நாய்

சிறப்பான . ௫ உயிேரா க்கிறவர்கள்

தாங்கள் இறப்பைத அறவார்கேள,

இறந்தவர்கள் ஒன் ம் அறயார்கள்; இனி

அவர்க க் ஒ பல ம ல்ைல, அவர்கள்

ெபயர் ட மறக்கப்பட் க்கிற . ௬

அவர்க ைடய அன் ம், அவர்க ைடய
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பைக ம், அவர்க ைடய ெபாறாைம ம்

ஒழ ந் ேபான ; ரிய க் க் ேழ

ெசய்யப்ப கிற ஒன்ற ம் அவர்க க்

இனி என்ைறக் ம் பங் இல்ைல. ௭

ேபாய், உன் ைடய ஆகாரத்ைத

சந்ேதாஷத் டன் சாப்பிட் , உன் ைடய

திராட்ைசரசத்ைத மனமகிழ்ச்சி டன் ;

ேதவன்உன் ைடயெசயல்கைளஅங் காரம்

ெசய்தி க்கிறார். ௮உன் ைடயஆைடகைள

எப்ெபா ம் ெவள்ைளயாக ம், உன் ைடய

தைலக் எண்ெணய் ைறயாததாக ம்

இ ப்பதாக. ௯ ரிய க் க் ேழ ேதவன்

உனக் நியம த்தி க்கிற மாையயான

நாட்களிெலல்லாம் ேநசிக்கிற மைனவிேயா

நிைலயில்லாதஇந்தவாழ்ைவஅ பவி; இந்த

வ க் ரியவாழ்வி ம், ரிய க் க் ேழ

ெசய்கிற பிரயாசத்தி ம் பங் இ ேவ. ௧0

ெசய் ம்ப உன் ைடயைகக் ேநரி வ

எ ேவா, அைத உன் ைடய ெபலத்ேதா

ெசய்; ேபாகிற பாதாளத்திேல ெசயல்க ம்

வித்ைத ம் அற ம் ஞான ம் இல்ைலேய.

(Sheol h7585) ௧௧ நான் தி ம்பிக்ெகாண்

ரிய க் க் ேழ பார்த்த : ஓ கிறதற்

ேவக ள்ளவர்களின் ேவக ம், த்தத்திற்

ரர்களின் ரம் ேபாதா ; பிைழப்பிற்

ஞான ள்ளவர்களின் ஞான ம் ேபாதா ;

ஐ வரியம் அைடகிறதற் ப் த்திமான்களின்

த்தி ம் ேபாதா ; தய அைடகிறதற்

அறவில் ேதறனவர்களின் அற ம்
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ேபாதா ; அவர்கள் எல்ேலா க் ம்

ேநர ம் ேதவச்ெசய ம் ேநரிடேவண் ம்.

௧௨ தன் ைடய காலத்ைத மனிதன்

அறயான்; ன்கள் மரண வைலயில்

அகப்ப வ ேபால ம், விகள் கண்ணியில்

பி ப வ ேபால ம், ம மக்கள் ெபால்லாத

காலத்திேல தி ெரன தங்க க் ேநரி ம்

ஆபத்தில்அகப்ப வார்கள். ௧௩ ரிய க் க்

ேழஞான ள்ளகாரியத்ைத ம் பார்த்ேதன்;

அ என் ைடய பார்ைவக் ப் ெபரிதாகத்

ேதான்றன . ௧௪ஒ சி பட்டணம் இ ந்த ,

அதிேல ெகாஞ்ச மனிதர்கள் இ ந்தார்கள்;

அதற் எதிராக ஒ ெபரிய ராஜா வந் , அைத

வைளந் ெகாண் ,அதற் எதிராகப் ெபரிய

ற் ைகச் வைரக் கட் னான். ௧௫அதிேல

ஞான ள்ளஒ ஏைழமனிதன் இ ந்தான்;

அவன்தன் ைடயஞானத்தினாேலஅந்தப்

பட்டணத்ைதவி வித்தான்;ஆனா ம்அந்த

ஏைழமனிதைனஒ வ ம் நிைனக்கவில்ைல.

௧௬ ஆைகயால் ஏைழயின் ஞானம்

அசட்ைடெசய்யப்பட் , அவ ைடய

வார்த்ைதகள் ேகட்கப்படாமற்ேபானா ம்,

ெபலத்ைதவிட ஞானேம உத்தமம் என்ேறன்.

௧௭ டர்கைள ஆ ம் அதிபதியின்

க் ரைலவிட ஞானிக ைடயஅைமதியான

வார்த்ைதகேள ேகட்கப்படக் யைவகள். ௧௮

த்த ஆ தங்கைளவிட ஞானேம நலம்;

பாவியான ஒ வன் ம ந்த நன்ைமையக்

ெக ப்பான்.
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௧0

ெசத்த ஈக்கள் ந மணத்

ைதலக்கார ைடய ந மணத் ைதலத்ைத

நாற க்ெகட் ப்ேபாகச்ெசய் ம்;ஞானத்தி ம்

மதிப்பி ம் ெபயர்ெபற்றவைனச் சிறய

மதி ன ம்அப்ப ேயெசய் ம். ௨ஞானியின்

இ தயம் வல ைகயி ம், டனின்

இ தயேமா இட ைகயி ம் இ க் ம். ௩ டன்

வழயிேல நடக்கிறேபா ம் மதிெகட்டவனாக

இ க்கிறான்; தான் டெனன் அவன்

எல்ேலா க் ம் ெசால் கிறான். ௪அதிபதியின்

ேகாபம் உன்ேமல் எ ம்பினால் உன் ைடய

இடத்ைதவிட் விலகாேத; சாந்தம் ெபரிய

ற்றங்கைள ம்அமர்த்திப்ேபா ம். ௫ நான்

ரிய க் க் ேழ பார்த்த ஒ ங் ம்

உண் , அ அதிபதியினிடத்தில் ேதான் ம்

தவேற. ௬ டர்கள் மகா உயர்ந்த நிைலயில்

ைவக்கப்ப கிறார்கள்; மான்கேளாதாழ்ந்த

நிைலயில் உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள். ௭

ேவைலக்காரர்கள் திைரகள்ேமல்

ஏற ப்ேபாகிறைத ம், பிர க்கள்

ேவைலக்காரர்கள்ேபால் தைரயிேல

நடக்கிறைத ம் பார்த்ேதன். ௮ ப ழைய

ெவட் கிறவன் அதிேல வி வான்;

அைடப்ைபப் பி ங் கிறவைனப் பாம்

க க் ம். ௯ கல் கைளப் ெபயர்க்கிறவன்

அைவகளால் காயப்ப வான்; மரத்ைதப்

பிளக்கிறவன் அதினால் அ ப வான். ௧0

இ ம் ஆ தம் ம ங்கலாக இ க்க, அைத

ஒ வன் ட்டாமற்ேபானால்,அதிகபலத்ைதச்
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ெசலவிடேவண் யதா ம்; ஆைகயால் ஒ

காரியத்ைதச் ெசவ்ைவயாகச் ெசய்வதற்

ஞானேம க்கியம். ௧௧ தைட ெசய்யப்படாத

பாம் க க் ேம, ேகாள்ெசால் கிறவ ம்

அதற் ஒப்பானவன். ௧௨ஞானியி ைடய

வாய்ெமாழகள் தைய ள்ளைவகள்;

ட ைடய உத கேளா அவைனேய

வி ங் ம். ௧௩ அவன் வாய்ெமாழகளின்

ஆரம்பம் மதி ன ம், அவ ைடய

வாக் களின் ெகா ய ைபத்தியமாக

இ க் ம். ௧௪ டன் ம தியாகப்

ேப கிறான், நடக்கப்ேபாகிற இன்னெதன்

மனிதன் அறயான்; தனக் ப்பிற்பா

நடக்கப்ேபாகிறைதஅவ க் அறவிப்பவன்

யார்? ௧௫ ஊ க் ப் ேபா ம் வழைய

டன் அறயாததினால், அவன் ெதால்ைல

ஒவ்ெவா வைர ம் ேசார்வைடயச்ெசய் ம்.

௧௬ ராஜா சி பிள்ைள மாக, பிர க்கள்

அதிகாலேம சாப்பி கிறவர்க மாக இ க்கிற

ேதசேம, உனக் ஐேயா, ௧௭ ராஜா உயர்ந்த

மக மாக ம், பிர க்கள் ெவற க்கச்

சாப்பிடாமல் ெபலன்ெகாள்ள ஏற்றேவைளயில்

சாப்பி கிறவர்க மாக இ க்கிற

ேதசேம, பாக்கிய ள்ள . ௧௮ ம ந்த

ேசாம்ப னால் ேமல்தளம் ப தா ம்;

ைககளின்அசட்ைடயினால் ஒ ம். ௧௯

வி ந் சந்ேதாஷத் க்ெகன் ெசய்யப்ப ம்;

திராட்ைசரசம் உயி ள்ேளாைரக் களிப்பாக் ம்;

பணேமா எல்லாவற்ற ற் ம் உத ம். ௨0
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ராஜாைவ உன் ைடய மனதி ம் இகழாேத,

ஐ வரியவாைனஉன் ைடய ப க்ைகயி ம்

இகழாேத; ஆகாயத் ப்பறைவ அந்த

சத்தத்ைதக் ெகாண் ேபா ம், இறக்ைககள்

உள்ளைவஅந்த ெசய்திையஅறவிக் ம்.

௧௧

உன் ைடயஆகாரத்ைதத் தண் ர்கள்

லமாகஅ ப் ;அேநக நாட்க க் ப் பின்

அதின் பலைனக் காண்பாய். ௨ஏ ேப க் ம்

எட் ேப க் ம் பங்கிட் க்ெகா ; மயின்ேமல்

என்ன ஆபத் ேநரி ேமா உனக் த்

ெதரியா . ௩ ேமகங்கள் நிைறந்தி ந்தால்

மைழையப் மயின்ேமல் ெபாழ ம்;

மரமான ெதற்ேக வி ந்தா ம் வடக்ேக

வி ந்தா ம், வி ந்த இடத்திேலேய மரம்

கிடக் ம். ௪ காற்ைறக் கவனிக்கிறவன்

விைதக்கமாட்டான்; ேமகங்கைளக்

கவனிக்கிறவன் அ க்கமாட்டான். ௫

ஆவியின் வழ இன்னெதன் ம், கர்ப்பவதியின்

வயிற்ற ல் எ ம் கள் உ வா ம்

விதம் இன்னெதன் ம் அறயாமல்

இ க்கிற ேபாலேவ, எல்லாவற்ைற ம்

ெசய்கிற ேதவ ைடய ெசயல்கைள ம்

அற ந் ெகாள்வதில்ைல. ௬ காைலயிேல

உன் ைடயவிைதையவிைத; மாைலயிேல

உன் ைடய ைகைய ெநகிழவிடாேத;

அ ேவா, இ ேவா, எ வாய்க் ேமா

என் ம், இரண் ம் சரியாகப் பயன்ப ேமா

என் ம் அறயமாட்டாய். ௭ ெவளிச்சம்

இன்ப ம், ரியைனக் காண்ப கண்க க்
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வி ப்பமாக ம் இ க் ம். ௮மனிதன்அேநக

வ டங்கள் வாழ்ந் , அைவகளிெலல்லாம்

மகிழ்ச்சியாக இ ந்தா ம், அவ ைடய

இ ளின் நாட்கைள ம் நிைனக்கேவண் ம்;

அைவகள் அேநகமாக இ க் ம்; வந்

நடப்பெதல்லாம் மாையேய. ௯ வா பேன!

உன் ைடய இளைமயிேல சந்ேதாஷப்ப ,

உன் ைடயவா ப நாட்களிேல உன் ைடய

இ தயம் உன்ைன மகிழ்ச்சியாக்கட் ம்;

உன் ைடய ெநஞ்சின் வழகளி ம்,

உன் ைடய கண்ணின் காட்சிகளி ம் நட;

ஆனா ம் இைவெயல்லாவற்ற க்காக ம்

ேதவன்உன்ைனநியாயத்திேல ெகாண் வந்

நி த் வார் என் அற ந் ெகாள். ௧0

உன் ைடய இ தயத்தி ந்

ேகாபத்ைத ம், உன் ைடய ச ரத்தி ந்

ங்ைக ம் க்கிப்ேபா ; இளவய ம்

வா ப ம் மாையேய.

௧௨

உன் ைடய வா ப நாட்களில்

உன்ைனப் பைடத்தவைர நிைன;

ங் நாட்கள் வராததற் ன் ம், எனக் ப்

பிரியமானைவகளல்ல என் ெசால் ம்

வ டங்கள் ேசராததற் ன் ம்., ௨ ரிய ம்,

ெவளிச்ச ம், சந்திர ம், நட்சத்திரங்க ம்,

இ ளாகாமல் இ ப்பதற் ன் ம், ௩

மைழக் ப்பின் ேமகங்கள் தி ம்பத்தி ம்ப

வராததற் ன் ம், ட் க் காவலாளிகள்

தள்ளா , ெபலசா கள் னிப்ேபாய்,

எந்திரம்அைரக்கிறவர்கள் ெகாஞ்சமானதால்
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ஓய்ந் , ஜன்னல்வழயாகப் பார்க்கிறவர்கள்

இ ண் ேபாகிறதற் ன் ம், ௪ எந்திர

சத்தம் நின்றதினால் ெத வாச ன்

கத கள் அைடபட் , வியின்

சத்தத்திற் ம் எ ந்தி க்கேவண் யதாகி,

இைசக் ம் ெபண்கெளல்லாம் உணர்

இழப்பதற் ன் ம், ௫ ேமட் க்காக

திகில் உண்டாகி, வழயிேல பயங்கள்

ேதான்ற , வா ைமமரம் ப் த் ,

ெவட் க்கிளி ம் பாரமாகி, வாழ்வதற்கான

ஆைச அற் ப்ேபாகாததற் ன் ம்,

மனிதன் தன் ைடய நித்திய ட் ற் ப்

ேபாகிறதினாேல, க்கங்ெகாண்டா கிறவர்கள்

தியிேல திரியாததற் ன் ம், ௬

ெவள்ளிக்கயி கட் விட் , ெபாற்கிண்ணி

ந ங்கி, ஊற்ற ன் அ ேக சால் உைடந் ,

ரவண்ைடயில் உ ைள ெநா ங்கி, ௭

இந்தவிதமாக மண்ணான தான்

ன் இ ந்த ம க் த் தி ம்பி, ஆவி

தன்ைனத்தந்த ேதவனிடத்திற் ம ப ம்

ேபாகாததற் ன் ம், அவைர உன் ைடய

வா பப்பிராயத்திேல நிைன. ௮ மாைய

மாைய, எல்லாம் மாைய என் பிரசங்கி

ெசால் கிறான். ௯ ேம ம், பிரசங்கி

ஞானவானாயி ந்தப யால், அவன்

மக்க க் அறைவப் ேபாதித் ,

கவனமாகக் ேகட் ஆராய்ந் , அேநகம்

திெமாழகைளச் ேசர்த் எ தினான்.

௧0 இதமான வார்த்ைதகைளக்
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கண் பி க்க பிரசங்கி வைகேத னான்;

எ தின வாக்கியங்கள் ெசவ்ைவ ம்

சத்திய மானைவகள். ௧௧ ஞானிகளின்

வாக்கியங்கள் தாற் க்ேகால்கள்ேபால ம்

சங்கத்தைலவர்களால் அைறயப்பட்ட

ஆணிகள்ேபால ம் இ க்கிற ; அைவகள்

ஒேர ேமய்ப்பனால்அளிக்கப்பட்ட . ௧௨என்

மகேன!இைவகளினாேல த்தியைடவாயாக;

அேநகம் த்தகங்கைள உண்டாக் கிறதற்

வில்ைல;அதிக ப ப் உட க் இைளப் .

௧௩ காரியத்தின் ைவக் ேகட்ேபாமாக,

ேதவ க் ப் பயந் ,அவர் கற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள்; எல்லா மனிதர்கள்ேம ம் வி ந்த

கடைமஇ ேவ. ௧௪ஒவ்ெவா கிரிையைய ம்,

மைறவான ஒவ்ெவா காரியத்ைத ம்,

நன்ைமயானா ம் ைமயானா ம், ேதவன்

நியாயத்திேல ெகாண் வ வார்.
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உன்னதப்பாட்

௧

சாெலாேமான் பா ன உன்னதப்பாட் .

மணவாளி ௨ ர் உம வாயின் த்தங்களால்

என்ைன த்தம ராக: உம ேநசம்

திராட்ைசரசத்ைதவிட இன்பமான . ௩உம

ந மண ள்ள ைதலங்கள் இன்பமான

வாசைன ள்ளைவகள்; உம நாமம்

ஊற்றப்பட்ட ந மண ள்ள ைதலமாக

இ க்கிற ; ஆைகயால் இளம்ெபண்கள்

உம்ைம ேநசிக்கிறார்கள். ௪ என்ைன

இ த் க்ெகாள் ம், உமக் ப் பின்ேன

ஓ வ ேவாம்; ராஜா என்ைனத் தம

அைறகளில் அைழத் க்ெகாண் வந்தார்;

நாங்கள் உமக் ள் களி ர்ந் மகி ேவாம்;

திராட்ைசரசத்ைதவிட உம ேநசத்ைத

நிைனப்ேபாம்; உத்தமர்கள் உம்ைம

ேநசிக்கிறார்கள். ௫எ சேலம ன்ெபண்கேள!

ேகதாரின் டாரங்கைளப்ேபால ம்,

சாெலாேமானின் திைரகைளப்ேபால ம் நான்

க ப்பாக இ ந்தா ம், அழகாக இ க்கிேறன்.

௬ நான் க ப்பாக இ க்கிேறன் என்

பார்க்கா ர்கள்; ெவயில் என்ேமல் பட்ட ; என்

சேகாதரர்கள் என்ேமல் ேகாபமாயி ந் ,

என்ைனத் திராட்ைசத் ேதாட்டங்க க் க்

காவற்காரியாகைவத்தார்கள்; என் ெசாந்தத்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதேயா நான்

காக்கவில்ைல. ௭ என் ஆத் ம ேநசேர!

உம மந்ைதைய எங்ேக ேமய்த் , அைத

மத்தியானத்தில் எங்ேக ேசர்க்கி ர்? எனக் ச்
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ெசால் ம்; உம ேதாழர்களின் மந்ைதகளின்

அ ேகஅைலந் திரிகிறவைளப்ேபாலநான்

இ க்கேவண் யெதன்ன? மணவாளன்

௮ ெபண்களில் அழ ம ந்தவேள!

அைத அறயவில்ைலெயன்றால்,

மந்ைதயின் கால கைளத் ெதாடர்ந் ேபாய்,

ேமய்ப்பர்க ைடய டாரங்க க் அ கில்

உன் ஆட் க் ட் கைள ேமயவி . ௯ என்

பிரியேம! பார்ேவா ைடய இரதங்களில்

ட்டப்பட் க்கிற ெபண் திைரக்

ட்டத்திற் உன்ைன ஒப்பி கிேறன்.

௧0 அணிகலன்கள் அணிந்த உன்

கன்னங்க ம், ஆரங்கள் அணிந்த உன்

க த் ம் அழகாக இ க்கிற . மணவாளி

௧௧ ெவள்ளிப் ெபாட் க ள்ள ெபான்

ஆபரணங்கைள உனக் ச் ெசய்விப்ேபாம்.

௧௨ ராஜா தம பந்தியி க் ம்வைர

என் ைடய ந மண ள்ள ைதலம்

தன் வாசைனைய ம். ௧௩ என் ேநசர்

எனக் என் மார்பகங்களின் ந வில்

தங் ம் ெவள்ைளப்ேபாளச் ெசண் .

௧௪ என் ேநசர் எனக் எங்ேகதி ஊர்

திராட்ைசத்ேதாட்டங்களில் ைளக் ம்

ம தாணிப் ங்ெகாத் . மணவாளன் ௧௫

என் பிரியேம! அழ ம ந்தவள்; மக

அழ ள்ளவள்; உன் கண்கள் றாக்கண்கள்.

மணவாளி ௧௬ ர் ப ள்ளவர்; என் ேநசேர!

ர் இன்பமானவர்; நம் ைடய ப க்ைக

ப ைமயான . ௧௭ நம் ைடய ட் ன்
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உத்திரங்கள் ேக மரம், நம் ைடய ட் ன்

ேமல்தளம் ேதவதா மரம்.

௨

நான் சாேரானின் ேராஜா ம்,

பள்ளத்தாக் களின் மலராக இ க்கிேறன்.

மணவாளன் ௨ ட்க க் ள்ேள

மலர் எப்ப யி க்கிறேதா, அப்ப ேய

இளம்ெபண்க க் ள்ேள எனக் ப்

பிரியமானவ ம் இ க்கிறாள். மணவாளி ௩

காட் மரங்க க் ள்ேள கிச்சி மரம்

எப்ப யி க்கிறேதா, அப்ப ேய இளம்

ஆண்க க் ள்ேள என் ேநசர் இ க்கிறார்;

அதின் நிழ ேலஆர்வ டன்உட்கா கிேறன்,

அதின் பழம் என் வாய்க் இனிப்பாக

இ க்கிற . ௪ என்ைன வி ந் சாைலக்

அைழத் க்ெகாண் ேபானார்; என்ேமல்

பறந்த அவ ைடய ெகா ேநசேம. ௫

திராட்ைசரசத்தால் என்ைனத் ேதற் ங்கள்,

கிச்சி ப்பழங்களால் என்ைனஆற் ங்கள்;

ேநசத்தால் ேசாகமைடந்தி க்கிேறன். ௬

அவ ைடய இட ைக என் தைலயின் ழ்

இ க்கிற ; அவ ைடய வல ைக

என்ைன அைணத் க்ெகாள்கிற .

மணவாளன் ௭எ சேலம ன் இளம்ெபண்கேள!

எனக் ப் பிரியமானவ க் மனதி ப்தி

உண்டா ம்வைர ங்கள் அவைள

விழ க்கச் ெசய்யாம ம், எ ப்பாம ம்

இ க் ம்ப ெவளிமான்கள்ேம ம்

ெவளியின் மைரகள்ேம ம் உங்க க்

ஆைணயி கிேறன். மணவாளி ௮ இ
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என் ேநச ைடய சத்தம்! இேதா, அவர்

மைலகளின்ேமல் தித் ம் ேம களின்ேமல்

ள்ளி ம் வ கிறார். ௯ என் ேநசர்

ெவளிமா க் ம் மைரக் ட் க் ம் ஒப்பாக

இ க்கிறார்; இேதா, அவர் எங்கள் மதி க்

ெவளிேயநின் சன்னல்வழயாகப் பார்த் ,

தட் யின் வழயாகத் தம மலர்ந்த

கத்ைதக் காண்பிக்கிறார். ௧0 என்

ேநசர் என்ேனாேட ேபசி: மணவாளன்

என் பிரியேம! என் அழ ம ந்தவேள!

எ ந் வா. ௧௧இேதா, மைழக்காலம் ெசன்ற ,

மைழெபய் ஓய்ந்த . ௧௨ மயிேல மலர்கள்

காணப்ப கிற ; விகள் பா ம் காலம்

வந்த , காட் ப் றாவின் சத்தம் நம

ேதசத்தில் ேகட்கப்ப கிற . ௧௩ அத்திமரம்

காய்காய்த்த ; திராட்ைசக்ெகா கள்

ப் த் வாசைன ம் ந மணத்ைத ம்

ெகா க்கிற ; என் பிரியேம! என் அழ

ம ந்தவேள! எ ந் வா. ௧௪கன்மைலயின்

ெவ ப் களி ம், மைல ச்சிகளின்

மைறவிடங்களி ம் தங் கிற என் றாேவ!

உன் கத்ேதாற்றத்ைத எனக் க் காட் ,

உன் சத்தத்ைத நான் ேகட்கட் ம்; உன்

சத்தம் இன்ப ம், உன் கத்ேதாற்றம்

அழ மாகஇ க்கிற என்றார். ௧௫திராட்ைசத்

ேதாட்டங்கைளக்ெக க்கிற ழநரிகைள ம்

சி நரிகைள ம் நமக் ப் பி ங்கள்;

நம் ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டங்கள் ம்

பிஞ் மாக இ க்கிறேத. மணவாளி ௧௬ என்
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ேநசர் என் ைடயவர், நான் அவ ைடயவள்.

அவர் மலர்க க் ள்ேள ேமய்கிறார். ௧௭

என் ேநசேர! பகல் ளிர்ச்சியாகி, நிழல்

சாய்ந் ேபா ம்வைரக் ம், ர் தி ம்பி,

ன் ம் பிளப் மான கன்மைலகளில்

தித் வ ம் கைலமா க் ம் மைரகளின்

ட் க் ம் சமானமாகஇ ம்.

௩

இர ேநரங்களில் என் ப க்ைகயிேல என்

ஆத் ம ேநசைரத் ேத ேனன்; ேத ம் நான்

அவைரக் காணவில்ைல. ௨ நான் எ ந் ,

நகரத்தின் திகளி ம் ெத க்களி ம் ற்ற ,

என் ஆத் ம ேநசைரத் ேத ேவன் என்ேறன்;

ேத ம் நான் அவைரக் காணவில்ைல. ௩

நகரத்திேல உலா கிற காவலாளர்கள்

என்ைனக் கண்டார்கள்: என் ஆத் ம

ேநசைரக் கண் ர்களா என் அவர்கைளக்

ேகட்ேடன். ௪ நான் அவர்கைளவிட் க்

ெகாஞ்ச ரம் ெசன்ற டேன, என் ஆத் ம

ேநசைரக் கண்ேடன்; நான் அவைர என்

தாயின் ட் ம், என்ைனப் ெபற்றவளின்

அைறயி ம் ெகாண் வந் வி ம்வைரக் ம்

அவைர உ தியாகப் பற்ற க்ெகாண்ேடன். ௫

எ சேலம ன் இளம்ெபண்கேள! எனக் ப்

பிரியமானவர்க க் மனதி ப்தி

உண்டா ம்வைர ங்கள் அவைள

விழ க்கச் ெசய்யாம ம் எ ப்பாம ம்

இ க் ம்ப , ெவளிமான்கள்ேம ம்

ெவளியின் மைரகள்ேம ம் உங்க க்

ஆைணயி கிேறன். மணவாளி
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௬ ெவள்ைளப்ேபாளத்தினா ம்

சாம்பிராணியினா ம் வியாபாரிக ைடய

சகலவித கந்தப்ெபா யினா ம் உண்டாகிய

வாசைனைய சி, பேமகத்ைதப்ேபால்

வனாந்திரத்தி ந் வ கிற இவர் யார்? ௭

இேதா, சாெலாேமா ைடய ப க்ைக;

இஸ்ரேவ ன் பலசா களில் அ ப

பலசா கள்அைதச் ற்ற ம் நிற்கிறார்கள். ௮

இவர்கெளல்ேலா ம் பட்டயம் பி த் ,

ேபா க் ப் பயிற்சிெபற்றவர்களாக

இ க்கிறார்கள்; இர ேநர பயத்தினாேல

அவனவ ைடய பட்டயம் அவனவன்

இ ப்பி க்கிற . ௯ சாெலாேமான்

ராஜா தனக் பேனானின் மரத்தினால்

ஒ இரதத்ைதச் ெசய்வித்தார். ௧0 அதின்

ண்கைள ெவள்ளியினா ம், அதின்

தளத்ைதப் ெபான்னினா ம், அதின்

இ க்ைகைய இரத்தாம்பரத்தினா ம்

ெசய்வித்தார்; அதின் உட் றத்திேல

எ சேலம ன்இளம்ெபண்களினிம த்தம் ேநசம்

என் ம் ச க்காளம் விரிக்கப்பட் ந்த .

௧௧ ேயானின் இளம்ெபண்கேள!

ங்கள் றப்பட் ப்ேபாய், ராஜாவாகிய

சாெலாேமானின் தி மணநாளி ம்,

மனமகிழ்ச்சியின் நாளி ம், அவ ைடய

தாயார் அவ க் அணிவித்த கி டத் டன்

இ க்கிறஅவைரப் பா ங்கள்.

௪

அழ ம ந்தவள், என் பிரியேம! அழ

ம ந்தவள்; உன் க்காட் ன் ந ேவ உன்
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கண்கள் றாக்கண்கைளப்ேபால்இ க்கிற ;

உன் ந்தல் ேலயாத் மைலயில் இைலகைள

ேம ம் ெவள்ளாட் மந்ைதையப்ேபால்

இ க்கிற . ௨ உன் ைடய பற்கள், ேராமம்

கத்தரிக்கப்பட்டபின் ளிப்பாட்டப்பட் க்

கைரேய கிறைவக ம், ஒன்றாகி ம் மலடாக

இல்லாமல் அைனத் ம் இரட்ைடக் ட்

ஈன்றைவக மானஆட் மந்ைதையப்ேபால்

இ க்கிற . ௩உன்உத கள் சிவப் க் ச்

சமான ம், உன் வாய் இன்ப மாக

இ க்கிற ; உன் க்காட் ன் ந ேவ உன்

கன்னங்கள் ெவ த்த மா ளம்பழம்ேபால்

இ க்கிற . ௪ உன் ைடய க த் ,

பராக்கிரமசா களின் ஆயிரம் ேகடகங்கள்

க்கியி க்கிற ஆ தசாைலயாக்கப்பட்ட

தா தின் ேகா ரம்ேபால் இ க்கிற . ௫உன்

இரண் மார்பகங்க ம் மலர்க க்

இைடயில் ேம ம் ெவளிமானின்

இரட்ைடக் ட் க க் ச் சமானம். ௬ பகல்

ளிர்ச்சியாகி நிழல் சாய்ந் ேபா ம்வைரக் ம்,

நான் ெவள்ைளப்ேபாளமைலக் ம்

சாம்பிராணிமைலக் ம் ேபாயி ப்ேபன். ௭

என் பிரியேம! ரண அழ ம ந்தவள்;

உன்னில் ைறெயான் ம் இல்ைல. ௮

பேனானி ந் என்ேனாேட வா, என்

மணவாளிேய! பேனானி ந் என்ேனாேட

வா. அமனாவின் உச்சியி ந் ம், ேச ர்

எர்ேமானின் உச்சியி ந் ம், சிங்கங்களின்

ைககளி ந் ம், சி த்ைதகளின்
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மைலகளி ந் ம் ேழஇறங்கி வா. ௯என்

இ தயத்ைதக் கவர்ந் ெகாண்டாய்;

என் சேகாதரிேய! என் மணவாளிேய! உன்

கண்களில் ஒன்ற ம் உன் க த்தி ள்ள

ஒ நைகயி ம் என் இ தயத்ைதக்

கவர்ந் ெகாண்டாய். ௧0உன் ேநசம் எவ்வள

இன்பமாகஇ க்கிற ; என் சேகாதரிேய! என்

மணவாளிேய! திராட்ைசரசத்ைதவிட உன்

ேநசம் எவ்வள இனிைமயாக இ க்கிற !

சகல கந்தவர்க்கங்கைளவிட உன் ந மண

ைதலங்கள் எவ்வள வாசைனயாயி க்கிற !

௧௧என்மணவாளிேய! உன்உத களி ந்

ேதன் ஒ கிற , உன் நாவின் ழ் ேத ம்

பா ம் இ க்கிற , உன் உைடகளின்வாசைன

பேனானின்வாசைனக் ஒப்பாகஇ க்கிற .

௧௨ என் சேகாதரிேய! என் மணவாளிேய!

அைடக்கப்பட்ட ேதாட்ட ம், மைற

கட்டப்பட்ட ற் ம், பா காக்கப்பட்ட

கிண மாக இ க்கிறாய். ௧௩ உன் ேதாட்டம்

மா ளம்ெச க ம், அ ைமயான

பழமரங்க ம், ம தாணிச் ெச க ம்,

நளதச்ெச க ம், ௧௪ நளத ம், ங் ம ம்,

வசம் ம், லவங்க ம், சகலவித பவர்க்க

மரங்க ம், ெவள்ைளப்ேபாளச்ெச க ம்,

சந்தன மரங்க ம், சகலவித கந்தவர்க்கச்

ெச க ள்ள சிங்கார வனமாக இ க்கிற .

௧௫ ேதாட்டங்க க் ற் ம், வதண் ரின்

கிண ம், பேனானி ந் ஓ வ ம்

வாய்க்கால்க ம் உண்டாயி க்கிற .
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மணவாளி ௧௬ வாைடக்காற்ேற! எ ம் ;

ெதன்றேல! வா; கந்தப்பிசின்கள் வ ய என்

ேதாட்டத்தில் ; என் ேநசர் தம் ைடய

ேதாட்டத்திற் வந் , தம அ ைமயான

பழங்கைளச் சாப்பி வாராக.

௫

என் சேகாதரிேய! என் மணவாளிேய!

நான் என் ேதாட்டத்திற் வந்ேதன்,

என் ெவள்ைளப்ேபாளத்ைத ம் என்

கந்தவர்க்கங்கைள ம் ேசர்த்ேதன்; என்

ேதன் ட்ைட என் ேதேனா சாப்பிட்ேடன்;

என் திராட்ைசரசத்ைத என் பாேலா ம்

த்ேதன். சிேநகிதர்கேள! சாப்பி ங்கள்;

பிரியமானவர்கேள! ங்கள், தி ப்தியாகக்

ங்கள். மணவாளி ௨நான் உறங்கிேனன்,

என் இதயேமா விழ த்தி ந்த ; கதைவத்

தட் கிற என் ேநசரின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்:

என் சேகாதரிேய! என் பிரியேம! என் றாேவ!

என் உத்தம ேய! கதைவத் திற; என் தைல

பனியினா ம், என் தைல இரவில் ெபய் ம்

ற னா ம் நைனந்தி க்கிற என்றார். ௩

என் உைடையக் கழற்ற ப்ேபாட்ேடன்; நான்

எப்ப அைதத் தி ம்ப ம் அணிேவன், என்

பாதங்கைளக் க விேனன், நான் எப்ப

அைவகைளத்தி ம்ப ம்அ க்காக் ேவன்

என்ேறன். ௪என் ேநசர் தம ைகையக் கத த்

வாரத்தின் வழயாக ட் னார், அப்ெபா

என் உள்ளம்அவர்நிம த்தம் ெபாங்கின . ௫

என் ேநச க் க் கதைவத் திறக்க நான்

எ ந்ேதன்; ட் ன ைகப்பி கள்ேமல் என்
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ைககளி ந் ெவள்ைளப்ேபாள ம்,

என் விரல்களி ந் வாசைன ள்ள

ெவள்ைளப்ேபாள ம் வ ந்த . ௬ என்

ேநச க் க் கதைவத் திறந்ேதன்; என்

ேநசேரா இல்ைல, ேபாய்விட்டார்; அவர்

ெசான்ன வார்த்ைதயால் என் ஆத் மா

ேசார்ந் ேபாயிற் . அவைரத் ேத ேனன்,

அவைரக் காணவில்ைல; அவைரக்

ப்பிட்ேடன், அவர் எனக் பதில்

ெகா க்கவில்ைல. ௭ நகரத்தில் உலா கிற

காவலாளர்கள் என்ைனக் கண் , என்ைன

அ த் , என்ைனக் காயப்ப த்தினார்கள்;

மதி ன் காவற்காரர்கள் என்ேம ந்த என்

ேபார்ைவைய எ த் க்ெகாண்டார்கள்.

௮ எ சேலம ன் இளம்ெபண்கேள! என்

ேநசைரக் கண் ர்களானால், நான் ேநசத்தால்

ேசாகமைடந்தி க்கிேறன் என் அவ க் ச்

ெசால் ம்ப உங்க க் ஆைணயி கிேறன்.

மணவாளியின் ேதாழகள் ௯ெபண்க க் ள்

அழ ம ந்தவேள! மற்ற ேநசைரவிட உன் ேநசர்

எதினால்விேசஷ த்தவர்? இப்ப எங்கைள

ஆைணயிட, மற்ற ேநசைரவிட உன் ேநசர்

எதினால் விேசஷ த்தவர்? மணவாளி ௧0என்

ேநசர் ெவண்ைம ம் சிவப் மானவர்;

பிரகாசமானவர், வல்லைம ள்ளவர்,

யா ம் அவ க் ஒப்பானவர் இல்ைல. ௧௧

அவ ைடயதைலதங்கமயமாகஇ க்கிற ;

அவ ைடய தைல ள் ளாக ம்,

காகத்ைதப்ேபால் க ைமயாக ம் இ க்கிற .
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௧௨ அவ ைடய கண்கள் தண் ர்

நிைறந்த நதிகளின் ஓரமாகத் தங் ம்

றாக்கண்க க் ஒப்பானைவக ம்,

பா ல் க வப்பட்டைவக ம்,

ேநர்த்தியாகப் பதிக்கப்பட்டைவக மாக

இ க்கிற . ௧௩ அவ ைடய கன்னங்கள்

கந்தவர்க்கப் பாத்திகைளப்ேபால ம்,

வாசைன ள்ள மலர்கைளப்ேபால ம்

இ க்கிற ; அவ ைடய உத கள்

மலர்கைளப் ேபான்ற , வாசைன ள்ள

ெவள்ைளப்ேபாளம் அதி ந் வ கிற .

௧௪ அவ ைடய ைககள் ப கப்பச்ைச

பதித்த ெபான்வைளயல்கைளப்ேபால்

இ க்கிற ; அவர் அங்கம் இந்திர ல

இரத்தினங்களால் டப்பட்ட பிரகாசமான

யாைனத் தந்தத்ைதப்ேபா க்கிற .

௧௫ அவ ைடய கால்கள் ப ம்ெபான்

ஆதாரங்களின்ேமல் நிற்கிற ெவள்ைளக்கல்

ண்கைளப்ேபா க்கிற ; அவ ைடய

ேதாற்றம் பேனாைனப்ேபால ம்

ேக க்கைளப்ேபால ம் சிறப்பாக

இ க்கிற . ௧௬ அவ ைடய வாய் மக ம்

இனிப்பாக இ க்கிற ; அவர் ற்ற ம்

அழ ள்ளவர். இவேர என் ேநசர்; எ சேலம ன்

இளம்ெபண்கேள! இவேர என் சிேநகிதர்.

௬

உன் ேநசர் எங்ேக ேபானார்? ெபண்களில்

அழ ம ந்தவேள! உன் ேநசர் எவ்விடம்

ேபாய்விட்டார்? உன்ேனாேட ட நாங்க ம்

அவைரத் ேத ேவாம். மணவாளி ௨
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ேதாட்டங்களில் ேமய ம், மலர்கைளப்

பற க்க ம், என் ேநசர் தம ேதாட்டத்திற் ம்

கந்தவர்க்கப் பாத்திக க் ம் ேபானார். ௩

நான் என் ேநச ைடயவள், என் ேநசர்

என் ைடயவர்;அவர் மலர்க க் ள்ேள

ேமய்கிறார். மணவாளன் ௪ என் பிரியேம!

திர்சாைவப்ேபால் அழ ம், எ சேலைமப்ேபால்

வ வ ம், ெகா கள் பறக் ம்

பைடையப்ேபால் பயங்கரமானவள். ௫ உன்

கண்கைளஎன்ைனவிட் த் தி ப் , அைவகள்

என்ைனெவன்ற ; உன் க ைமயான ந்தல்

ேலயாத் மைலயிேல இைலகள்ேம ம்

ெவள்ளாட் மந்ைதையப்ேபா க்கிற . ௬

உன் பற்கள் ளிப்பாட்டப்பட் க்

கைரேய கிறைவக ம், ஒன்றாகி ம்

மலடாக இல்லாமல் இரட்ைடக் ட் கைள

ஈன்றைவக மானஆட் மந்ைதையப்ேபால்

இ க்கிற . ௭உன் க்காட் ன் ந ேவ உன்

கன்னங்கள் ெவ த்த மா ளம்பழம்ேபால்

இ க்கிற . ௮ ராணிகள் அ ப ேப ம்,

ம மைனயாட் கள் எண்ப ேப ண் ;

கன்னியர்க க் த் ெதாைகயில்ைல. ௯என்

றாேவா, என் உத்தம ேயா ஒ த்திேய;

அவள் தன் தாய்க் ஒேர பிள்ைள; அவள்

தன்ைனப்ெபற்றவ க் அ ைமயானவள்;

இளம்ெபண்கள் அவைளக் கண் ,

அவைள வாழ்த்தினார்கள்; ராணிக ம்

ம மைனயாட் க ம் அவைளப்

ேபாற்றனார்கள். ௧0 சந்திரைனப்ேபால்
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அழ ம், ரியைனப்ேபால் பிரகாச ம்,

ெகா கள் பறக் ம் பைடையப்ேபால்

பயங்கரமானவளாக, ரிய உதயம்ேபால்

உதிக்கிற இவள் யார்? ௧௧ பள்ளத்தாக்கிேல

ப த்த பழங்கைளப் பார்க்க ம்,

திராட்ைசச்ெச கள் ளிர்விட் ,

மா ளம்ெச கள் த்ததா என் அறய ம்,

வா ைமத் ேதாட்டத்திற் ப் ேபாேனன். ௧௨

நிைனக்காததற் ன்ேன என் ஆத் மா

என்ைன அம்மனதாபின் இரதங்க க்

ஒப்பாக்கின . மணவாளியின் ேதாழகள் ௧௩

தி ம்பிவா, தி ம்பிவா, லம த்திேய! நாங்கள்

உன்ைனப் பார்க் ம்ப க் , தி ம்பிவா,

தி ம்பிவா. மணவாளி லம த்தியில் ங்கள்

என்னத்ைதப் பார்க்கி ர்கள்? அவள் இரண்

பைடயின் ட்டத்திற் ச் சமானமானவள்.

௭

இளவரசிேய! காலணிகள் அணிந்த உன்

பாதங்கள் மக ம் அழகாக இ க்கிற ;

உன் இ ப்பின் வ திறைமம க்க

ெதாழ ற்காரர்களின் ேவைலயாகிய

அணிகலன்ேபால் இ க்கிற . ௨ உன்

ெதாப் ள் திராட்ைசரசம் நிைறந்த வட்டவ வக்

கிண்ணம்ேபால் இ க்கிற ; உன் வயி

மலர்கள் ழ்ந்த ேகா ைமக் வியல்ேபால்

இ க்கிற . ௩ உன் இரண் மார்பகங்க ம்

ெவளிமானின் இரட்ைடக் ட் க க் ச்

சமானமாக இ க்கிற . ௪ உன் க த்

யாைனத்தந்தத்தினால் ெசய்த

ேகா ரத்ைதப்ேபால ம், உன் கண்கள்
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எஸ்ேபானிேல பத்ர ம் வாச ன்

அ கி க் ம் ளங்கைளப்ேபால ம், உன்

க் தமஸ் வின் திைசைய ேநாக் ம்

பேனானின் ேகா ரத்ைதப்ேபால ம்

இ க்கிற . ௫ உன் தைல கர்ேமல்

மைலையப்ேபால் இ க்கிற ; உன் தைல

இரத்தாம்பரமயமாக இ க்கிற ; ராஜா உன்

ந்த ன் அழகில் மயங்கி நிற்கிறார்.

௬ மனமகிழ்ச்சிைய உண்டாக் ம் என்

பிரியேம! எவ்வள அழ ம ந்தவள்,

எவ்வள இன்ப ள்ளவள். ௭ உன் உயரம்

பைனமரத்ைதப்ேபால ம்,உன்மார்பகங்கள்

திராட்ைசக் ைலகள்ேபால ம் இ க்கிற . ௮

நான் பைனமரத்தில் ஏற , அதின் மடல்கைளப்

பி ப்ேபன் என்ேறன்; இப்ெபா ம் உன்

மார்பகங்கள் திராட்ைசக் ைலகள்ேபால ம்,

உன் க்கின் வாசத்தின் வாசைன

கிச்சி ப்பழங்கள்ேபால ம் இ க்கிற . ௯ 13

உன் த்தங்கள், என் ேநசர் க் ம்ேபா

ெம வாக இறங் கிற ம், உறங் கிறவர்களின்

உத கைளப் ேபசச்ெசய்கிற மான, நல்ல

திராட்ைசரசத்ைதப்ேபால் இ க்கிற .

மணவாளி ௧0 நான் என் ேநச ைடயவள்,

அவ ைடய பிரியம் என்ேமல் இ க்கிற . ௧௧

வா ம் என் ேநசேர! வயல்ெவளிக் ப்

ேபாய், கிராமங்களில் தங் ேவாம். ௧௨

அதிகாைலயிேல திராட்ைசத்ேதாட்டங்க க் ப்

ேபாேவாம்; திராட்ைசக்ெகா ளிர்த் அதின்

மலர்ந்தேதா என் ம், மா ளம்ெச கள்
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த்தேதா என் ம் பார்ப்ேபாம்; அங்ேக என்

ேநசத்தின் உச்சிதங்கைளஉமக் த் த ேவன்.

௧௩ தா ம் பழம் வாசைன ம்; நம

வாசல்களின் அ கில் தியைவக ம்

பைழயைவக மானசகலவிதஅ ைமயான

பழங்க ம் உண் ; என் ேநசேர!அைவகைள

உமக் ைவத்தி க்கிேறன்.

௮

ஆ, ர் என் தாயின் பால் த்த என்

சேகாதரைனப்ேபால் இ ந் ரானால், நான்

உம்ைம ெவளியிேல சந்தித் த்தம ேவன்;

என்ைன நிந்திக்க மாட்டார்கள். ௨ நான்

உம்ைமக் ட் க்ெகாண் , என் தாயின்

ட் க் அைழத் க்ெகாண் ேபாேவன்; ர்

எனக் ப் ேபாதிப் ர், கந்தவர்க்கம ட்ட

திராட்ைசரசத்ைத ம், என்

மா ளம்பழரசத்ைத ம் உமக் க்

க்கக்ெகா ப்ேபன். ௩ அவ ைடய

இட ைக என் தைலயின் ழ் இ க் ம்,

அவ ைடயவல ைகஎன்ைனஅைணக் ம்.

௪ எ சேலம ன் இளம்ெபண்கேள! எனக் ப்

பிரியமானவ க் மனதி ப்தி

உண்டா ம்வைர ங்கள் அவைள

விழ க்கச் ெசய்யாம ம் எ ப்பாம ம்

இ க்க உங்க க் ஆைணயி கிேறன்.

மணவாளியின் ேதாழகள் ௫ தன் ேநசர்ேமல்

சார்ந் ெகாண் வனாந்திரத்தி ந்

வ கிற இவள் யார்? மணவாளி

கிச்சி மரத்தின் ழ் உம்ைம எ ப்பிேனன்;

அங்ேகஉம தாய் உம்ைமப் ெபற்றாள்;அங்ேக
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உம்ைமப் ெபற்றவள் ேவதைனப்பட்

உம்ைமப் ெபற்றாள். ௬ ர் என்ைன உம

இ தயத்தின்ேமல் த்திைரையப்ேபால ம்,

உம யத்தின்ேமல் த்திைரையப்ேபால ம்

ைவத் க்ெகாள் ம்; ேநசம் மரணத்ைதப்ேபால்

வ ைமயான ; ேநசைவராக்கியம்

பாதாளத்ைதப்ேபால்ெகா யதாகஇ க்கிற ;

அதின் தழல் அக்கினித்தழ ம் அதின் டர்

க ம் டெராளி மாக இ க்கிற . (Sheol

h7585) ௭ திரளான தண் ர்கள் ேநசத்ைத

அைணத் விட யா , ெவள்ளங்க ம்

அைதத் தணிக்க யா ; ஒ வன் தன்

ட் ள்ள ெசாத் க்கைளெயல்லாம்

ேநசத்திற்காகக் ெகா த்தா ம், அ ற்ற ம்

அசட்ைடெசய்யப்ப ம். மணவாளியின்

சேகாதரன் ௮ நமக் ஒ சிறய சேகாதரி

உண் , அவ க் மார்பகங்கள் இல்ைல;

நம் ைடய சேகாதரிையக் ேகட் ம் நாளில்

அவ க்காக நாம் என்ன ெசய்ேவாம்? ௯

அவள் ஒ மதிலானால், அதின்ேமல்

ெவள்ளிக்ேகாட்ைடையக்கட் ேவாம்;அவள்

கதவானால், ேக ப்பலைககைள அதற்

இைணப்ேபாம். மணவாளி ௧0நான் மதில்தான்,

என் மார்பகங்கள் ேகா ரங்கள்; அவ ைடய

கண்களில் இரக்கம் ெபறலாேனன். மணவாளன்

௧௧பாகால்ஆேமானிேல சாெலாேமா க் ஒ

திராட்ைசத்ேதாட்டம் உண்டாயி ந்த , அந்தத்

ேதாட்டத்ைதக் காவலாளிகள் வசத்திேலஅதின்

பல க்காக, ஒவ்ெவா வன் ஆயிரம்
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ெவள்ளிக்கா கைளக் ெகாண் வ ம்ப

விட்டார். ௧௨என் திராட்ைசத்ேதாட்டம் எனக்

ன்பாக இ க்கிற ; சாெலாேமாேன!

உமக் அந்த ஆயிர ம், அதின் பழத்ைதக்

காக்கிறவர்க க் இ ம் ேச ம். ௧௩

ேதாட்டங்களில் யி க்கிறவேள! ேதாழர்கள்

உன் சத்தத்ைதக் ேகட்கிறார்கள்; நா ம்

அைதக் ேகட்கட் ம். மணவாளி ௧௪என் ேநசேர!

விைரவாக வா ம், கந்தவர்க்கங்களின்

மைலகள்ேமல் உள்ளெவளிமா க் ம் மான்

ட் க் ம் சமானமாகஇ ம்.
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ஏசாயா

௧

ஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா, தாவின்

ராஜாக்களாகிய உசியா, ேயாதாம், ஆகாஸ்,

எேசக்கியா என்பவர்களின் ஆட்சியின்

காலங்களில், தாைவ ம் எ சேலைம ம்

ற த் க் கண்ட காட்சி. ௨ வானங்கேள,

ேக ங்கள்; ம ேய, ெசவிெகா ; ெயேகாவா

ேப கிறார்; நான் பிள்ைளகைள வளர்த்

ஆதரித்ேதன்;அவர்கேளாஎனக் விேராதமாகக்

கலகம்ெசய்தார்கள். ௩மா தன் எஜமாைன ம்,

க ைத, தான்உண உண் ம்இடத்ைத ம்

அற ம்; இஸ்ரேவலர்கேளாஅறவில்லாம ம்,

என் மக்கள் உணர்வில்லாம ம்

இ க்கிறார்கள் என்கிறார். ௪ஐேயா, பாவ ள்ள

ேதச ம்,அக்கிரமத்தால் பாரம் மந்த மக்க ம்,

ெபால்லாதவர்களின் சந்ததி ம், ேக

உண்டாக் கிற மக்க மாக இ க்கிறார்கள்;

ெயேகாவாைவவிட் , இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த க் க் ேகாப ண்டாக்கி,

பின்வாங்கிப்ேபானார்கள். ௫இன் ம் ங்கள்

ஏன் அ க்கப்படேவண் ம்? அதிகமதிகமாக

விலகிப்ேபாகி ர்கேள; தைலெயல்லாம்

வியாதி ம் இ தயெமல்லாம் ெபல னமாக

இ க்கிற . ௬ உள்ளங்கா ந்

உச்சந்தைலவைர அதிேல கேமயில்ைல;

அ காய ம், க்க ம், பிளந்தி க்கிற

காய ள்ள ;அ ழ் பி க்கப்படாம ம்,

கட்டப்படாம ம், எண்ெணயினால்

ஆற்றப்படாம ம் இ க்கிற . ௭உங்க ைடய
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ேதசம் பாழாயி க்கிற ; உங்கள் பட்டணங்கள்

ெந ப்பினால் ட்ெடரிக்கப்பட்ட ;

உங்கள் நாட்ைட அந்நியர்கள் உங்கள்

கண்க க் ன்பாகஅழ க்கிறார்கள்; அ

அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழான

ேதசம்ேபால் இ க்கிற . ௮ மகளாகிய

ேயான், திராட்ைசத்ேதாட்டத்தி ள்ள

ஒ ைசையப்ேபால ம், ெவள்ளரித்

ேதாட்டத்தி ள்ளஒ ைசையப்ேபால ம்,

ற் ைக ேபாடப்பட்ட ஒ

நகரத்ைதப்ேபால ம் ந்தி க்கிறாள். ௯

ேசைனகளின் ெயேகாவா நமக் க் ெகாஞ்சம்

திைய ைவக்காதி ந்தாரானால், நாம்

ேசாேதாைமப்ேபாலாகி, ெகாேமாரா க்

ஒத்தி ப்ேபாம். ௧0 ேசாேதாம ன்அதிபதிகேள,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக் ேக ங்கள்;

ெகாேமாராவின் மக்கேள, நம ேதவ ைடய

ேவதத்திற் ச் ெசவிெகா ங்கள். ௧௧

உங்க ைடய ம தியான ப கள் எனக்

எதற் என் ெயேகாவா ெசால்கிறார்;

ஆட் க்கடாக்களின் தகனப க ம்,

ெகா த்த ம கங்களின் ெகா ப் ம்

எனக் அ வ ப்பாயி க்கிற ;

காைளகள், ஆட் க் ட் கள்,

கடாக்க ைடய இரத்தத்தின்ேமல் எனக் ப்

பிரியம ல்ைல. ௧௨ ங்கள் என் சந்நிதியில்

வ ம்ேபா , என் பிராகாரங்கைள

இப்ப மதிக்கேவண் ெமன்

உங்களிடத்தில் ேகட்ட யார்? ௧௩



ஏசாயா 2604

இனி ண் காணிக்ைககைளக்

ெகாண் வரேவண்டாம்; பங்காட் தல்

எனக் அ வ ப்பாயி க்கிற ;

ங்கள் அக்கிரமத் டன் அ சரிக்கிற

மாதப்பிறப்ைப ம், ஓய் நாைள ம்,

சைபக் ட்டத்ைத ம் நான் இனிப்

ெபா த் க்ெகாள்ளமாட்ேடன். ௧௪ உங்கள்

மாதப்பிறப் கைள ம், பண் ைககைள ம்

என்ஆத் மா ெவ க்கிற ; அைவகள் எனக்

வ த்தமாயி க்கிற ; அைவகைளச் மந்

ேசார்ந் ேபாேனன். ௧௫ ங்கள் உங்கள்

ைககைள விரித் ெஜபித்தா ம், என்

கண்கைள உங்கைளவிட் மைறக்கிேறன்;

ங்கள் அதிகமாக ெஜபம்ெசய்தா ம்

ேகட்கமாட்ேடன்; உங்கள் ைககள்

ற்றமற்றவர்களின் இரத்தத்தினால்

நிைறந்தி க்கிற . ௧௬ உங்கைளக் க விச்

த்திகரி ங்கள்; உங்கள் ெசயல்களின்

ெபால்லாப்ைப என் கண்க க் மைறவாக

அகற்றவிட் , ைமெசய்வைதவிட் ஓ ங்கள்;

௧௭ நன்ைமெசய்யக் கற் க்ெகாள் ங்கள்;

நியாயத்ைதத் ேத ங்கள்; ஒ க்கப்பட்டவைன

ஆதரித் , திக்கற்றப்பிள்ைளயின்

நியாயத்ைத ம், விதைவயின் வழக்ைக ம்

விசாரி ங்கள். ௧௮ வழக்கா ேவாம்

வா ங்கள் என் ெயேகாவா ெசால்கிறார்;

உங்கள் பாவங்கள் அதிகச் சிவப்பாக

இ ந்தா ம் உைறந்த பனிையப்ேபால்

ெவண்ைமயா ம்; அைவகள் இரத்தாம்பரச்
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சிவப்பாயி ந்தா ம் பஞ்ைசப்ேபாலா ம். ௧௯

ங்கள் மனப் ர்வமாகச் ெசவிெகா த்தால்,

ேதசத்தின் நன்ைமையச் சாப்பி ர்கள். ௨0

மாட்ேடாம் என் எதிர்த் நிற் ர்களானால்

பட்டயத்திற் இைரயா ர்கள்; ெயேகாவாவின்

வாய் இைதச் ெசால் ற் . ௨௧உண்ைம ள்ள

நகரம் எப்ப ேவசியாய்ப்ேபான ! அ

நியாயத்தால் நிைறந்தி ந்த , தி அதில்

ெகாண் ந்த ; இப்ெபா ேதா

அதின் மக்கள் ெகாைலபாதகர்கள்.

௨௨ உன் ெவள்ளி களிம்பான ; உன்

திராட்ைசரசம் தண் ர்க்கலப்பான . ௨௩உன்

பிர க்கள் ரடர்களாக ம், தி டர்களின்

நண்பர்க மாக இ க்கிறார்கள்; அவர்களில்

ஒவ்ெவா வ ம் லஞ்சத்ைத வி ம்பி,

ைகக் ைய நா த்திரிகிறான்; திக்கற்ற

பிள்ைளயின் நியாயத்ைதவிசாரிப்பதில்ைல;

விதைவயின் வழக் அவர்களிடத்தில்

ஏ கிறதில்ைல. ௨௪ஆைகயால் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ம் இஸ்ரேவ ன் வல்லவ மாகிய

ஆண்டவர் ெசால்கிறதாவ ; ஓேகா, நான்

என் எதிரிகளில் ேகாபம் தணிந் , என்

பைகவர்கைளபழவாங் ேவன். ௨௫நான் என்

ைகைய உன் பக்கமாகத் தி ப்பி, உன்

கலப்படம் ங்கஉன்ைனச் த்தமாகப் டம ட் ,

உன் ஈயத்ைதெயல்லாம் க் ேவன். ௨௬உன்

நியாயாதிபதிகைள ன்னி ந்த ேபால ம்,

உன் ஆேலாசைனக்காரர்கைள

த ல் இ ந்த ேபால ம் தி ம்பக்
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கட்டைளயி ேவன்; பின் தி ரம் என் ம்,

சத்திய நகரம் என் ம் ெபயர்ெப வாய்.

௨௭ ேயான் நியாயத்தினா ம்,

அதிேல தி ம்பிவ கிறவர்கள்

தியினா ம் ட்கப்ப வார்கள். ௨௮

ேராகிக ம் பாவிக ேமா ஏகமாக

ெநா ங் ண் ேபாவார்கள்; ெயேகாவாைவ

விட் வில கிறவர்கள் நிர் லமாவார்கள்.

௨௯ ங்கள் வி ம்பி ெதரிந் க்ெகாண்ட

கர்வா மரங்க ைடய ேதாப் க க்காக

ெவட்கப்ப ர்கள்; ௩0 இைல திர்ந்த

கர்வா மரத்ைதப் ேபால ம், தண் ரில்லாத

ேதாப்ைபப்ேபால ம் இ ப் ர்கள். ௩௧

பராக்கிரமசா சணல் விய ம், அவன்

ெசயல் அக்கினிப்ெபாற மாகி, இரண் ம்

அைணப்பாரில்லாமல் அைனத் ம்

ெவந் ேபா ம் என் ெசால்கிறார்.

௨

ஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா

தாைவ ம் எ சேலைம ம் ற த் க்

கண்ட காட்சி. ௨ வ ம்நாட்களில்

ெயேகாவா ைடய ஆலயமாகிய மைல,

மைலகளின் உச்சியில் அைமக்கப்பட் ,

மைலக க் ேமலாக உயர்த்தப்ப ம்; எல்லா

ேதசத்தார்க ம் அதற் ஓ வ வார்கள். ௩

திரளான மக்கள் றப்பட் வந் : நாம்

ெயேகாவாவின் மைலக் ம், யாக்ேகாபின்

ேதவ ைடய ஆலயத்திற் ம் ேபாேவாம்

வா ங்கள்; அவர் தம வழகைள நமக் ப்

ேபாதிப்பார்; நாம் அவ ைடய பாைதகளில்
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நடப்ேபாம் என்பார்கள்; ஏெனனில்

ேயானி ந் ேவத ம், எ சேலம ந்

ெயேகாவாவின் வசன ம் ெவளிப்ப ம். ௪

அவர் ேதசங்களிைடேய நியாயந் ர்த் ,

திரளான மக்களின் வாக் வாதங்கைளத்

ர்த் ைவப்பார்; அப்ெபா அவர்கள்

தங்கள் பட்டயங்கைள மண்ெவட் களாக ம்,

தங்கள் ஈட் கைள அரிவாள்களாக ம்

மாற் வார்கள்; நாட் ற் விேராதமாக நா

பட்டயம் எ ப்பதில்ைல, இனி அவர்கள்

ேபார்ப்பயிற்சி எ ப்ப ம ல்ைல. ௫

யாக்ேகாபின் வம்சத்தாேர, ெயேகாவாவின்

ெவளிச்சத்திேல நடப்ேபாம் வா ங்கள். ௬

யாக்ேகாபின் வம்சத்தாராகிய உம் ைடய

மக்கைளக் ைகவிட் ர்; அவர்கள்

கிழக் த் நா களின் ேபாதகத்தால்

நிைறந் , ெப ஸ்தர்கைளப்ேபால்

நாள்பார்க்கிறவர்களாயி ந் , அந்நிய

மக்கள்ேமல் பிரியப்ப கிறார்கேள. ௭

அவர்க ைடய ேதசம் ெவள்ளியினா ம்

ெபான்னினா ம் நிைறந்தி க்கிற ;

அவர்க ைடய ெபாக்கிஷங்க க்

வில்ைல; அவர்க ைடய ேதசம்

திைரகளா ம் நிைறந்தி க்கிற ;

அவர்க ைடய இரதங்க க் ம் வில்ைல.

௮அவர்க ைடய ேதசம் விக்கிரகங்களா ம்

நிைறந்தி க்கிற ; தங்கள் ைககளா ம்,

தங்கள் விரல்களா ம் உ வாக்கிய

சிைலகைளப் பணிந் ெகாள்கிறார்கள்.
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௯ சிறயவ ம், ெபரியவ ம்

அவமானப்ப த்தப்ப கிறார்கள்;ஆைகயால்

அவர்க க் மன்னியாதி ப் ராக. ௧0

ெயேகாவாவின் பயங்கரத்திற் ம்,

அவ ைடய மகிைமயின் கழ்ச்சிக் ம்

விலகி, கன்மைலயில் ஒ ங்கி, மண்ணில்

ஒளித் க்ெகாள். ௧௧ மனிதர்களின்

ேமட் ைமயான கண்கள் தாழ்த்தப்ப ம்,

மனிதர்களின் ணானபி வாத ம் தணி ம்;

ெயேகாவா ஒ வேர நியாயத் ர்ப் நாளில்

உயர்ந்தி ப்பார். ௧௨ அைனத் ம்

தாழ்த்தப்ப வதற்காக ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின் நாளான ெப ைம ம்

ேமட் ைம மானைவஎல்லாவற்ற ன்ேம ம்,

உயர்ந்தைவ எல்லாவற்ற ன்ேம ம், ௧௩

பேனானி ள்ள உயர ம் உயர்ந்த மான

எல்லாக் ேக க்களின்ேம ம், பாசானி ள்ள

எல்லாக் கர்வா மரங்களின்ேம ம், ௧௪

உன்னதமான எல்லா மைலகளின்ேம ம்,

உயரமான எல்லா மைலகளின்ேம ம், ௧௫

உயர்ந்த எல்லாக் ேகா ரத்தின்ேம ம்,

பா காப்பான எல்லா மதி ன்ேம ம், ௧௬

தர் சின் கப்பல்கள் எல்லாவற்ற ன்ேம ம்,

அைனத் ச் சித்திர விேநாதங்களின்ேம ம்

வ ம். ௧௭ அப்ெபா மனிதர்களின்

ேமட் ைம தாழ்ந் , மனிதர்களின்

றாப் த் தணி ம்; ெயேகாவா ஒ வேர

அந்நாளில் உயர்ந்தி ப்பார். ௧௮ சிைலகள்

ற்ற மாக ஒழ ந் ேபாம். ௧௯
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மையத் தத்தளிக்கச்ெசய்யக் ெயேகாவா

எ ம் ம்ேபா ,அவ ைடயபயங்கரத்திற் ம்,

அவ ைடய மகிைமப் கழ்ச்சிக் ம் விலகி,

கன்மைலகளின் ெகபிகளி ம், மயின்

ைககளி ம் ந் ெகாள்வார்கள். ௨0

மையத் தத்தளிக்கச்ெசய்யக் ெயேகாவா

எ ம் ம் அந்நாளிேல, அவ ைடய

பயங்கரத்திற் ம், அவ ைடய மகிைமப்

கழ்ச்சிக் ம் விலகி, கன்மைலகளின்

ெவ ப் களி ம் ன் களின் சந் களி ம்

ந் ெகாள் ம்ப க் , ௨௧ மனிதன்

பணிந் ெகாள்ளத் தனக் உண்டாக்கியி ந்த

தன் ெவள்ளி சிைலகைள ம், தன் ெபான்

சிைலகைள ம், ஞ் எ க க் ம்

ெவளவால்க க் ம் எற ந் வி வான். ௨௨

நாசியிேல வாச ள்ளமனிதைனநம் வைத

விட் வி ங்கள்; மதிக்கப்ப வதற் அவன்

எம்மாத்திரம்.

௩

இேதா, ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் எ சேலம ந் ம்,

தாவி ந் ம் சகலவிதமான

ஆதர களாகிய அப்பெமன்கிற எல்லா

ஆதரைவ ம், தண் ெரன்கிற எல்லா

ஆதரைவ ம்; ௨ பராக்கிரமசா ைய ம்,

ேபார் ரைன ம், நியாயாதிபதிைய ம்,

ர்க்கதரிசிைய ம், ஞானிைய ம்,

ப்பைன ம்; ௩ ஐம்ப ேப க்

அதிபதிைய ம், கனம்ெபா ந்தினவைன ம்

ஆேலாசைனக்காரைன ம், ெதாழ ல்களில்
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சாமர்த்திய ள்ளவைன ம், சா ரியைன ம்

விலக் வார். ௪வா பர்கைளஅவர்க க்

அதிபதிகளாகத் த ேவன் என்கிறார்;

பிள்ைளகள் அவர்கைள ஆ வார்கள்.

௫ மக்கள் ஒ க்கப்ப வார்கள்;

ஒ வ க்ெகா வ ம், அயலா க்

அயலா ம் விேராதமாயி ப்பார்கள்;

வா பன் திர்வய ள்ளவ க் ம், ழ்மகன்

ேமன்மக க் ம் இைட ெசய்வான்.

௬ அப்ெபா ஒ வன் தன் தகப்பன்

ட்ைடச்ேசர்ந்த தன் சேகாதரைனப்பி த் :

உனக் ேமலாைடஇ க்கிற , எங்க க்

அதிபதியாயி ; ேகட் ற் இைணயானஇந்தக்

காரியம் உன் ைகயின் ழாவதாக என்

ெசால்ல; ௭அவன்அந்நாளிேல தன்ைகைய

உயர்த்தி: நான் ர்ப்ப த் கிறவனாக

இ க்கமாட்ேடன்; என் ட் ேல

அப்ப ம ல்ைல ஆைட ம ல்ைல; என்ைன

மக்க க் அதிபதியாகஏற்ப த்தேவண்டாம்

என்பான். ௮ ஏெனன்றால் எ சேலம்

பாழாக்கப்பட்ட , தா வி ந் ேபான ;

அவர்க ைடய நா ம், அவர்கள் ெசயல்க ம்,

ெயேகாவா ைடய மகிைமயின் கண்க க்

எரிச்சல் உண்டாக்கத்தக்கதாக அவ க்

விேராதமாயி க்கிற . ௯ அவர்கள்

கப்பார்ைவ அவர்க க் விேராதமாகச்

சாட்சியி ம்; அவர்கள் தங்கள் பாவத்ைத

மைறக்காமல், ேசாேதாம் ஊராைரப்ேபால

ெவளிப்ப த் கிறார்கள்; அவர்க ைடய
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ஆத் மா க் ஐேயா, தங்க க்ேக ைமைய

வ வித் க்ெகாள்கிறார்கள். ௧0உங்க க்

நன்ைம ண்டா ம் என் திமான்க க் ச்

ெசால் ங்கள்; அவர்கள் தங்கள் ெசயல்களின்

பலைன அ பவிப்பார்கள். ௧௧

ன்மார்க்க க் ஐேயா, அவ க் க் ேக

உண்டா ம்; அவ ைடய ைககளின் பலன்

அவ க் க் கிைடக் ம். ௧௨பிள்ைளகள் என்

மக்கைளஒ க் கிறவர்களாக இ க்கிறார்கள்;

ெபண்கள் அவர்கைள ஆ கிறார்கள். என்

மக்கேளா, உன்ைன நடத் கிறவர்கள்

உன்ைன ேமாசம்ேபாக்கி, நடக்கேவண் ய

வழைய அழ த் ப்ேபா கிறார்கள். ௧௩

ெயேகாவாவழக்காட எ ந்தி ந் , மக்கைள

நியாயந் ர்க்க நிற்கிறார். ௧௪ ெயேகாவா

தம மக்களின் ப்பர்கைள ம்,

அவர்க ைடய பிர க்கைள ம்

நியாயம் விசாரிப்பார். ங்கேள இந்தத்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதஅழ த் ப்ேபாட் ர்கள்;

சி ைமயானவனிடத்தில் ெகாள்ைளயிட்ட

ெபா ள் உங்கள் களில் இ க்கிற .

௧௫ ங்கள் என் மக்கைள ெநா க்கிச்

சி ைமயானவர்களின் கத்ைதெநரிக்கிற

என்னெவன் ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் உைரக்கிறார். ௧௬ பின் ம்

ெயேகாவா ெசால்கிறதாவ : ேயானின்

ெபண்கள் அகந்ைதயாயி ந் ,

க த்ைத ெநற த் நடந் , கண்களால்

கவர்ச்சியாகப்பார்த் , ஒய்யாரமாக நடந் ,
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தங்கள் கால்களில் சிலம் ஒ க்கத்

திரிகிறார்கள். ௧௭ ஆதலால் ஆண்டவர்

ேயான் ெபண்களின் உச்சந்தைலைய

ெமாட்ைடயாக் வார்; ெயேகாவா அவர்கள்

மானத்ைதக் ைலப்பார். ௧௮ அந்நாளிேல

ஆண்டவர் அவர்க ைடயஆபரணங்களாகிய

சிலம் கைள ம், ட் கைள ம், பிைறவ வ

க த்தணிகைள ம், ௧௯ ஆரங்கைள ம்,

வைளயல்கைள ம், தைல க்கா கைள ம்,

௨0 தைல அணிகலன்கைள ம்,

பாதசரங்கைள ம், மார்க்கச்ைசகைள ம்,

கந்தபரணிகைள ம், ௨௧தாயித் கைள ம்,

ேமாதிரங்கைள ம், க் த்திகைள ம், ௨௨

விேநாத உைடகைள ம், சால்ைவகைள ம்,

ேபார்ைவகைள ம், ப்பிகைள ம்,

௨௩ கண்ணா கைள ம், ெமல் ய

ஆைடகைள ம், ல்லாக்கைள ம்,

ப்பட்டாக்கைள ம் கழற்ற ப்ேபா வார். ௨௪

அப்ெபா , கந்தத்திற் ப் பதிலாகத்

ர்க்கந்த ம், கச்ைசக் ப் பதிலாகக் கயி ம்,

மயிர்ச் க் ப் பதிலாக ெமாட்ைட ம்,

ஆடம்பரமான உைடக க் ப் பதிலாக

சணல்உைட ம், அழ க் ப் பதிலாகக்

க கிப்ேபா த ம் இ க் ம். ௨௫ உன்

கணவன்பட்டயத்தினா ம், உன் ெபலசா கள்

த்தத்தி ம் வி வார்கள். ௨௬அவ ைடய

வாசல்கள் க்கித் ப் லம் ம்; அவள்

ெவ ைமயாக்கப்பட் த் தைரயிேல

உட்கா வாள் என்கிறார்.
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௪

அந்நாளில் ஏ ெபண்கள் ஒ

ஆைணப் பி த் : நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த

ஆகாரத்ைத சாப்பிட் , எங்கள் ெசாந்த

உைடைய அணிேவாம்; எங்கள் நிந்ைத

ங் ம்ப க் உன் ெபயர்மாத்திரம்

எங்கள்ேமல் விளங்கட் ம் என்பார்கள்.

௨ இஸ்ரேவ ல் தப்பினவர்க க்

அந்நாளிேல ெயேகாவாவின் கிைளயான

அலங்கார ம் மகிைம மாயி க் ம்;

மயின் கனி அவர்க க் ச் சிறப் ம்

அலங்கார மாயி க் ம். ௩ அப்ெபா

ஆண்டவர், ேயான் ெபண்களின்

அ க்ைகக் க வி, நியாயத்தின்

ஆவியினா ம், ட்ெடரிப்பின்ஆவியினா ம்,

எ சேலம ன் இரத்தப்பழகைள அதின்

ந வி ந் க்கிவி ம்ேபா , ௪

ேயானில் தியாயி ந் , எ சேலம ல்

தங்கியி ந் வ க்ெகன் ெபயர்

எ தப்பட்டவெனவ ம் பரி த்தெனன்

ெசால்லப்ப வான். ௫ அப்ெபா

ெயேகாவா ேயான் மைலயி ள்ள

எல்லா யி ப் களி ம், அதின்

சைபகளின்ேம ம், பக ல் ேமகத்ைத ம்

ைகைய ம், இரவில் ெகா ந் விட் எரி ம்

அக்கினிப்பிரகாசத்ைத ம் உண்டாக் வார்;

மகிைமயானைவகளின் ேமெலல்லாம் காவல்

உண்டாயி க் ம். ௬ பக ேல ெவயி க்

நிழலாக ம், ெப ங்காற் க் ம் மைழக் ம்
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அைடக்கலமாக ம், மைறவிடமாக ம், ஒ

டாரம் உண்டாயி க் ம்.

௫

இப்ெபா நான் என் ேநசரிடத்தில்

அவ ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் ற த்

என் ேநச க்ேகற்றஒ பாட்ைடப் பா ேவன்;

என் ேநச க் மகா ெசழ ப்பான ேமட் ேல ஒ

திராட்ைசத்ேதாட்டம் உண் . ௨அவர் அைத

ேவ யைடத் , அதி ள்ள கற்கைளஅகற்ற ,

அதிேலஉயர்ந்தரக திராட்ைசச்ெச கைளநட் ,

அதின் ந வில் ஒ ேகா ரத்ைதக்கட் ,

அதில் ஆைலைய ம் உண்டாக்கி, அ

நல்ல திராட்ைசப்பழங்கைளத் த ெமன்

காத்தி ந்தார்; அ ேவா கசப்பான

பழங்கைளத் தந்த . ௩ எ சேலம ன்

மக்கேள, தாவின் மனிதர்கேள,

எனக் ம் என் திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ம்

நியாயந் ங்கள். ௪ நான் என்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற்காகச் ெசய்யாத எந்த

ேவைலையஅதற் இனிச் ெசய்யலாம்?அ

நல்ல திராட்ைசப்பழங்கைளத் த ெமன்

நான் காத்தி க்க, அ கசப்பான பழங்கைளத்

தந்தெதன்ன? ௫ இப்ேபா ம் நான் என்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ச் ெசய்வைத

உங்க க் அறவிப்ேபன்; அதின்

ேவ ைய எ த் ப்ேபா ேவன், அ

ேமய்ந் ேபாடப்ப ம்; அதின் அைடப்ைபத்

தகர்ப்ேபன், அ மதிக்கப்பட் ப்ேபா ம்.

௬ அைதப் பாழாக்கிவி ேவன்; அதின்

கிைள ந க்கப்படாம ம், கைள ெகாத்தி
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எ க்கப்படாம ம் ேபாவதினால், ட்ெச ம்

ெநரிஞ்சி ம் ைளக் ம்; அதின்ேமல்

மைழ ெபய்யாதப க் ேமகங்க க் ம்

கட்டைளயி ேவன்என்கிறார். ௭ ேசைனகளின்

ெயேகாவா ைடய திராட்ைசத்ேதாட்டம்

இஸ்ரேவ ன் வம்சேம; அவ ைடய

மனமகிழ்ச்சியின் நாற் தாவின்

மனிதர்கேள; அவர் நியாயத்திற் க்

காத்தி ந்தார், இேதா, ெகா ைம; திக் க்

காத்தி ந்தார், இேதா, ைறயி தல். ௮

தாங்கள்மாத்திரம் ேதசத்தின் ந வில்

வாசமாயி க் ம்ப மற்றவர்க க்

இடம ல்லாமற்ேபா ம்வைர, ட் டன்

ட்ைடச் ேசர்த் , வய டன் வயைலக்

ட் கிறவர்க க் ஐேயா, ௯ ேசைனகளின்

ெயேகாவா என் கா ேகட்கச் ெசான்ன :

உண்ைமயாகேவ அந்தத் திரளான

கள் பாழா ம்; ெபரியைவக ம்

ேநர்த்தியானைவக மாகிய கள்

யில்லாதி க் ம். ௧0பத் ஏர் நிலமாகிய

திராட்ைசத்ேதாட்டம் ஒேரப ரசம் த ம்; ஒ

கல விைத ஒ ணி விைள ம். ௧௧

சாராயத்ைத நா அதிகாலேம எ ந் ,

ம பானம் தங்கைளச் டாக் ம்ப

அமர்ந்தி ந் , இ ட் ப்ேபா ம்வைர

த் க்ெகாண்ேடயி க்கிறவர்க க்

ஐேயா, ௧௨ அவர்கள் ரமண்டலத்ைத ம்,

தம் ைவ ம், ேமளத்ைத ம்,

நாக ரத்ைத ம், ம பானத்ைத ம்
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ைவத் வி ந் ெகாண்டா கிறார்கள்;

ஆனா ம் ெயேகாவாவின் ெசயைல

கவனிக்கிற ம ல்ைல; அவர் கரத்தின்

ெசய்ைகையச் சிந்திக்கிற ம ல்ைல. ௧௩

என் மக்கள் அறவில்லாைமயினால்

சிைறப்பட் ப்ேபாகிறார்கள்; அவர்களில்

கன ள்ளவர்கள் பட் னியினால்

வண் ேபாகிறார்கள்; அவர்க ைடய

திரளான ட்டத்தார் தாகத்தால் நாவறண்

ேபாகிறார்கள். ௧௪அதினால் பாதாளம் தன்ைன

விரிவாக்கி, தன் வாைய ஆெவன் மக ம்

விரிவாகத் திறந்த ; அவர்க ைடய

மகிைம ம், அவர்க ைடய ெபரிய ட்ட ம்,

அவர்களின் ஆடம்பர ம், அவர்களில்

களி கிறவர்க ம் அப்பாதாளத்திற் ள்

இறங்கிப்ேபாவார்கள். (Sheol h7585) ௧௫

சிறயவன் தாழ்த்தப்ப வான், ெபரியவ ம்

தாழ்ச்சியைடவான்;ேமட் ைமயானவர்களின்

கண்கள் தாழ்ந் ேபா ம். ௧௬ ேசைனகளின்

ெயேகாவா நியாயத் ர்ப்பினால் உயர்ந் ,

பரி த்த ள்ள ேதவன் தியினால்

பரி த்தராக விளங் வார். ௧௭அப்ெபா

ஆட் க் ட் கள் கண்டவிடெமல்லாம்

ேம ம்; ெகா த்தவர்க ைடயதாயி ந்

பாழாய்ப்ேபான நிலங்கைளப் பரேதசிகள்

அ பவிப்பார்கள். ௧௮ மாையயின்

கயி களால் அக்கிரமத்ைத ம், வண் யின்

வடங்களால் பாவத்ைத ம் இ த் க்ெகாண்

வந் , ௧௯ நாம் பார்க் ம்ப , அவர்
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ரிதமாகத் தம கிரிையையச் க்கிரமாக

நடப்பிக்கட் ெமன் ம், இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த ைடய ஆேலாசைனைய நாம்

ெதரிந் ெகாள் ம்ப அ ச பித்

வரட் ெமன் ம் ெசால்கிறவர்க க் ஐேயா,

௨0 ைமையநன்ைமெயன் ம், நன்ைமையத்

ைமெயன் ம் ெசால் , இ ைள

ெவளிச்ச ம், ெவளிச்சத்ைத இ மாகப்

பாவித் , கசப்ைபத் தித்திப் ம், தித்திப்ைபக்

கசப் ெமன் சாதிக்கிறவர்க க் ஐேயா,

௨௧ தங்கள் பார்ைவக் ஞானிக ம்,

தங்கள் எண்ணத்திற் ப் த்திமான்க மாக

இ க்கிறவர்க க் ஐேயா, ௨௨ சாராயத்ைதக்

க்க ரர்க ம், ம ைவக் கலந் ைவக்கப்

பராக்கிரமசா க மாயி ந் , ௨௩

லஞ்சத்திற்காகக் ற்றவாளிைய திமானாகத்

ர்த் , திமானின் நியாயத்ைத அவ க்

விேராதமாகப் ரட் கிறவர்க க்

ஐேயா, ௨௪ இதினிம த்தம் ெந ப் த்தழல்

ைவக்ேகாைல ட்ெடரிப்ப ேபால ம்,

ெசத்ைதயான ெந ப் க் இைரயாகி

எரிந் ேபாவ ேபால ம், அவர்க ைடய ேவர்

வா , அவர்க ைடய ளிர் சிையப்ேபால்

பறந் ேபா ம்; அவர்கள் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ைடய ேவதத்ைத ெவ த் ,

இஸ்ரேவ ள்ளபரி த்த ைடயவசனத்ைத

அசட்ைட ெசய்தார்கேள. ௨௫ ஆைகயால்

ெயேகாவா ைடய ேகாபம் தம மக்க க்

விேராதமாக ண்ட ; அவர் தம ைகைய
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அவர்க க் விேராதமாக ட் , மைலகள்

அதிரத்தக்கதாக ம், அவர்க ைடய

பிணங்கள் ந திகளில் ப்ைப

ேபாலாகத்தக்கதாக ம், அவர்கைளஅ த்தார்;

இைவஎல்லாவற்ற ம்அவ ைடய ேகாபம்

தணியாமல், இன் ம் அவ ைடய ைக

ட் னப ேய இ க்கிற . ௨௬ அவர்

ரத்தி ள்ள ேதசத்தா க் ஒ

ெகா ைய ஏற்ற , அவர்கைளப் மயின்

ரமான இடங்களி ந் ைசைககாட்

அைழப்பார்; அப்ெபா அவர்கள்

ரித ம் ேவக மாக வ வார்கள்.

௨௭ அவர்களில் ேசார்வைடந்தவ ம்

த மா கிறவ ம் இல்ைல; ங் கிறவ ம்

உறங் கிறவ ம் இல்ைல; அவர்களில்

ஒ வ ைடயஇ ப்பின் கச்ைசஅவிழ்வ ம்,

காலணிகளின் வார் அ ந் ேபாவ ம்

இல்ைல. ௨௮ அவர்க ைடய

அம் கள் ர்ைம ம், அவர்க ைடய

வில் கெளல்லாம் நாேணற்றனைவக ம்,

அவர்க ைடய திைரகளின் ளம் கள்

கற்பாைறயாக எண்ணப்பட்டைவக ம்,

அவர்க ைடய உ ைளகள்

ழல்காற் க் ஒத்தைவக மாயி க் ம்.

௨௯ அவர்க ைடய ெகர்ச்சிப்

சிங்கத்தின் ெகர்ச்சிப் ேபா க்கிற ;

பாலசிங்கங்கைளப்ேபாலக் ெகர்ச்சித் , உ ம ,

இைரையப் பி த் , காப்பாற் கிறவன்

இல்லாமல், அைத எ த் க்ெகாண்
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ேபாய்வி வார்கள். ௩0 அந்நாளில்,

கடல் இைரவ ேபால் அவர்க க்

விேராதமாக இைரவார்கள்; அப்ெபா

ேதசத்ைதப்பார்த்தால், இேதா, அந்தகார ம்

வியா ல ம்உண் ;அதின் ேமகங்களினால்

ெவளிச்சம் இ ண் ேபா ம்.

௬

உசியா ராஜா மரணமைடந்தவ டத்தில்,

ஆண்டவர் உயர ம் உன்னத மான

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற க்கக்கண்ேடன்;

அவ ைடய ஆைடயின் ெதாங்கலால்

ேதவாலயம் நிைறந்தி ந்த . ௨ ேசரா ன்கள்

அவ க் ேமலாக நின்றார்கள்;

அவர்களில் ஒவ்ெவா வ க் ம் ஆ

இறக்ைககளி ந்தன; அவனவன் இரண்

இறக்ைககளால் தன் கத்ைத , இரண்

இறக்ைககளால் தன் கால்கைள , இரண்

இறக்ைககளால் பறந் ; ௩ஒ வைரெயா வர்

ேநாக்கி: ேசைனகளின் ெயேகாவா பரி த்தர்,

பரி த்தர், பரி த்தர், ம வ ம்

அவ ைடயமகிைமயால்நிைறந்தி க்கிற

என் சத்தம ட் ச் ெசான்னார்கள். ௪

ெசான்னவர்களின் சத்தத்தால் வாசல்களின்

நிைலக்கால்கள் அைசந் , ஆலயம்

ைகயினால் நிைறந்த . ௫ அப்ெபா

நான்: ஐேயா, அதமாேனன், நான் அ த்த

உத க ள்ள மனிதன், அ த்த உத க ள்ள

மக்களின் ந வில் யி க்கிறவன்;

ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய ராஜாைவஎன்

கண்கள் கண்டேதஎன்ேறன். ௬அப்ெபா
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ேசரா ன்களில் ஒ வன் ப டத்தி ந் ,

தன்ைகயிேலபி த்த றட்டால் ஒ ெந ப் த்

தழைலஎ த் , என்னிடத்தில் பறந் வந் , ௭

அதினால் என் வாையத் ெதாட் : இேதா,

இ உன் உத கைளத் ெதாட்டதினால்

உன் அக்கிரமம் ங்கி, உன் பாவம்

நிவிர்த்தியான என்றான். ௮பின் : யாைர

நான் அ ப் ேவன், யார் நம காரியமாகப்

ேபாவான் என் உைரக்கிறஆண்டவ ைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அதற் நான்: இேதா,

அ ேயன் இ க்கிேறன்; என்ைன அ ப் ம்

என்ேறன். ௯ அப்ெபா அவர்: ேபாய்,

இந்த மக்கைள ேநாக்கி, ங்கள் காதால்

ேகட் ம் உணராம ம், கண்களால் கண் ம்

அறயாம ம் இ ங்கள் என் ெசால்.

௧0 இந்த மக்கள் தங்கள் கண்களினால்

காணாம ம், தங்கள் கா களினால்

ேகளாம ம், தங்கள் இ தயத்தினால்

உணர்ந் ணப்படாம ம், நான்

அவர்கைளஆேராக்கியமாக்காம ம க்க,

அவர்கள் இ தயத்ைதக் ெகா த்ததாக்கி,

அவர்க ைடய கா கைள மந்தப்ப த்தி,

அவர்க ைடய கண்கைள ப்ேபா

என்றார். ௧௧அப்ெபா நான்:ஆண்டவேர,

எ வைரக் ம் என் ேகட்ேடன்.அதற் அவர்:

பட்டணங்கள் யில்லாம ம், கள்

மனித நடமாட்டம ல்லாம ம் பாழாகி,

ம ெவட்டெவளியாகி, ௧௨ ெயேகாவா

மனிதர்கைளத் ரமாக விலக் வதினால்,
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ேதசத்தின் ைமயப்ப தி ற்ற ம்

ெவ ைமயாக்கப்ப ம்வைரக் ேம என்

ெசான்னார். ௧௩ ஆகி ம் அதில் இன் ம்

பத்தில் ஒ பங்கி க் ம், அ ம் தி ம்ப

நிர் லமாக்கப்ப ம்; கர்வா மர ம்

அரசமர ம் இைலயற் ப்ேபானபின் ,

அைவகளில்அ மரம் இ ப்ப ேபால, அதின்

அ மரம் பரி த்த வித்தாயி க் ம் என்றார்.

௭

உசியாவின் மகனாகிய ேயாதாம ன்

மகன் ஆகாஸ் என் ம் தாேதசத்

ராஜாவின் நாட்களிேல, ேரத் ன் என் ம்

ரியாவின் ராஜா ம், ெரம யாவின் மகனாகிய

ெபக்கா என் ம் இஸ்ரேவ ன் ராஜா ம்

எ சேலம ன்ேமல் ேபாரிடவந்தார்கள்,

அவர்களால் அைதப் பி க்க யாமல்

ேபான . ௨ ரியர்கள் எப்பிரா ைமச்

சார்ந்தி க்கிறார்கெளன் தா தின்

ம்பத்திற் அறவிக்கப்பட்டேபா ,

ராஜாவின் இ தய ம் அவன் மக்களின்

இ தய ம் காட் ள்ளமரங்கள் காற்றனால்

அைசகிற ேபால் அைசந்த . ௩அப்ெபா

ெயேகாவா ஏசாயாைவ ேநாக்கி: ம்

உன மகன் ேசயார் யா மாக வண்ணார்

ைறவழயி ள்ள ேமல் ளத் மதகின்

கைடசிவைரஆகா க் எதிர்ெகாண் ேபாய்,

௪ அவைன ேநாக்கி: ரியர்கள்

எப்பிரா ேமா ம், ெரம யாவின்மகேனா ம்

உனக் விேராதமாக யஆேலாசைனெசய் ,

௫ நாம் தா க் விேராதமாகப்ேபாய்,
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அைத ெந க்கி, அைத நமக் ள்ேள

பங்கிட் க்ெகாண் , அதற் த் தேபயா ன்

மகைன ராஜாவாக ஏற்ப த் ேவாம்

என் ெசான்னார்கள்; ௬ அதனால்

பயப்படாமல் அமர்ந்தி க்கப்பார்; இந்த

இரண் ைககிற ெகாள்ளிக்கட்ைடகளாகிய

ரியேராேட வந்த ேரத் ம், ெரம யாவின்

மக ம்ெகாண்ட க ங்ேகாபத்தினால்

உன் இ தயம் வளேவண்டாம். ௭

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர்: அந்த

ஆேலாசைனநிைலநிற்பதில்ைல,அதின்ப

சம்பவிப்ப ம ல்ைல; ௮ ரியாவின் தைல

தமஸ் , தமஸ் வின் தைல ேரத் ன்;

இன் ம் அ பத்ைதந் வ டங்களிேல

எப்பிரா ம் ஒ மக்கள் ட்டமாக

இராதப க் ெநா ங் ண் ேபா ம். ௯

எப்பிரா ம ன் தைல சமாரியா, சமாரியாவின்

தைல ெரம யாவின் மகன்; ங்கள்

வி வாசிக்காவிட்டால்நிைலெபறமாட் ர்கள்

என் ெசால் என்றார். ௧0பின் ம் ெயேகாவா

ஆகாைச ேநாக்கி: ௧௧ உன் ேதவனாகிய

கர்த்தரிடத்தில் ஒ அைடயாளத்ைத

ேவண் க்ெகாள்; அைதஆழத்தி ந்தாகி ம்,

வானத்தி ந்தாகி ம் உண்டாகக்

ேகட் க்ெகாள் என் ெசான்னார்; ௧௨

ஆகாேசா: நான் ேகட்கமாட்ேடன், நான்

ெயேகாவாைவப் ப ட்ைச ெசய்யமாட்ேடன்

என்றான். ௧௩அப்ெபா ஏசாயா: தா தின்

வம்சத்தாேர, ேக ங்கள்; ங்கள் மனிதர்கைள



ஏசாயா 2623

விசனப்ப த் கிற ேபாதாெதன்

என் ேதவைன ம் விசனப்ப த்தப்

பார்க்கி ர்கேளா? ௧௪ ஆதலால் ஆண்டவர்

தாேம உங்க க் ஒ அைடயாளத்ைதக்

ெகா ப்பார்; இேதா, ஒ கன்னிப்ெபண்

கர்ப்பவதியாகி ஒ மகைனப் ெபற்ெற ப்பாள்,

அவ க் இம்மா ேவல் என் ெபயரி வாள்.

௧௫ ைமைய ெவ க்க ம் நன்ைமையத்

ெதரிந் ெகாள்ள ம் அற ம் வய வைர

அவர் ெவண்ெணைய ம் ேதைன ம்

சாப்பி வார். ௧௬ அந்தப் பிள்ைள

ைமைய ெவ க்க ம், நன்ைமையத்

ெதரிந் ெகாள்ள ம் அறகிறதற் ன்ேன,

அ வ க்கிற ேதசம் அதின் இரண்

ராஜாக்களால் விட் விடப்ப ம். ௧௭

எப்பிரா ம் தாைவவிட் ப் பிரிந்த

நாள் தல் வராத நாட்கைளக் ெயேகாவா

உன்ேம ம், உன் மக்களின்ேம ம், உன்

தகப்ப ைடய வம்சத்தின்ேம ம்,

அ ரியாவின் ராஜாவினாேல வரச்ெசய்வார்.

௧௮ அந்நாட்களிேல, ெயேகாவா எகிப்

நதிகளின் கைடயாந்தரத்தி ள்ள ஈைய ம்,

அ ரியா ேதசத்தி க் ம் ேத ைய ம்

ைசைககாட் அைழப்பார். ௧௯ அைவகள்

வந் ஏகமாக வனாந்திரங்களின்

பள்ளத்தாக் களி ம், கன்மைலகளின்

ெவ ப் களி ம், எல்லா ட்கா களி ம்,

ேமய்ச்ச ள்ள எல்லா இடங்களி ம் தங் ம். ௨0

அக்காலத்தில்ஆண்டவர் க் வாங்கின
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சவரகன் கத்தியினால், அதாவ , நதியின்

அக்கைரயி ள்ள அ ரியா ராஜாவினால்,

தைலமயிைர ம் கால்மயிைர ம் சிைரப்பித் ,

தா ைய ம் சிைரத் ப்ேபா விப்பார். ௨௧

அக்காலத்தில் ஒ வன் ஒ இளம்ப ைவ ம்,

இரண் ஆ கைள ம் வளர்த்தால், ௨௨

அைவகள் ரணமாகப் பால்கறக்கிறதினால்

ெவண்ெணையச் சாப்பி வான்; ேதசத்தின்

ந வில் தியாயி ப்பவெனவ ம்

ெவண்ெணைய ம் ேதைன ேம சாப்பி வான்.

௨௩ அந்நாளிேல, ஆயிரம் ெவள்ளிக்கா

மதிப் ள்ள ஆயிரம் திராட்ைசச்ெச யி ந்த

நிலெமல்லாம் ட்ெச ம் ெநரிஞ்சி மா ம்.

௨௪ ேதசெமங் ம் ட்ெச ம்

ெநரிஞ்சி ம் உண்டாயி ப்பதினால்,

அம் கைள ம் வில்ைல ம் பி த்

அங்ேக ேபாகேவண் யதாயி க் ம். ௨௫

மண்ெவட் யால் ெகாத்தப்ப கிற

மைலகள் உண்ேட; ட்ெச க க் ம்

ெநரிஞ்சில்க க் ம் பயப்ப வதினால்

அைவகளில் ஒன்ற ற் ம் ேபாக யாமல்

இ ப்பதினால், அைவகள் மா கைள

ேமயவி வதற் ம்,ஆ கள்மதிப்பதற் மான

இடமாயி க் ம் என்றான்.

௮

பின் ம் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி:

ஒ ெபரிய பத்திரத்ைத எ த் மனிதன்

எ கிறவிதமாகஅதிேலமேகர்சாலால்அஷ்

பாஸ் என் எ என்றார். ௨அப்ெபா

நான் உண்ைம ள்ள சாட்சிக்காரர்களாகிய
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ஆசாரியனான உரியாைவ ம்,

ெயெபெரகியாவின் மகனான சகரியாைவ ம்

அதற் ச் சாட்சிகளாகைவத் க்ெகாண்ேடன்.

௩ நான் ர்க்கதரிசியானவைளச் ேசர்ந்தேபா ,

அவள் கர்ப்பவதியாகி ஒ மகைனப்

ெபற்றாள்;அப்ெபா ெயேகாவாஎன்ைன

ேநாக்கி: மேகர்சாலால்அஷ்பாஸ் என் ம்

ெபயைர அவ க் ச் ட் . ௪ இந்தக்

ழந்ைத, அப்பா, அம்மா என் ப்பிட

அற ன்ேன, தமஸ் வின் ஆஸ்தி ம்,

சமாரியாவின் ெகாள்ைள ம், அ ரியாவின்

ராஜா க் ன்பாகக் ெகாண் ேபாகப்ப ம்

என்றார். ௫ பின் ம் ெயேகாவா என்ைன

ேநாக்கி: ௬ இந்த மக்கள் ெம வாக ஓ கிற

ேலாவாவின் தண் ர்கைளஅசட்ைடெசய் ,

ேரத் ைன ம் ெரம யாவின் மகைன ம்

சார்ந் சந்ேதாஷ க்கிறப யினால், ௭

இேதா, ஆண்டவர் வல்லைம ள்ள

திரளான ஆற் ைரப்ேபான்ற

அ ரியாவின் ராஜாைவ ம், அவ ைடய

சகல ஆடம்பரத்ைத ம் அவர்கள்ேமல்

ரளச்ெசய்வார்; அ அவர்க ைடய

ஓைடகெளல்லாவற்ற ன்ேம ம் ேபாய்,

அவர்க ைடய எல்லாக் கைரகள்ேம ம்

ரண் , ௮ தா க் ள் ந் பிரவாகித் க்

கடந் , க த் வைர வ ம் என்றார்.

இம்மா ேவேல, அவன் இறக்ைககளின்

விரி உம ேதசத்தின் விசாலத்ைத ம்.

௯ மக்கேள, ங்கள் ட்டங் ங்கள்,
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றய க்கப்ப ர்கள்; ரேதசத்தார்களாகிய

ங்கள் எல்ேலா ம் ெசவிெகா ங்கள்;

இைடக்கட் க்ெகாள் ங்கள்,

ற ந்ேதா ர்கள், ௧0 ஆேலாசைன

ெசய் ங்கள்,அ ெபாய்யா ம்; வார்த்ைதைய

ெசால் ங்கள், அ நிற்கா ; ேதவன்

எங்க டன் இ க்கிறார். ௧௧ெயேகாவா ைடய

கரம் என்ேமல் அமர்ந் , அவர் என் டன்

ேபசி, நான் இந்த மக்களின் வழயிேல

நடக்காம க்கஎனக் ச் ெசான்ன த்திமதி

என்னெவன்றால்: ௧௨இந்த மக்கள் கட் ப்பா

என் ெசால்கிறைதெயல்லாம் ங்கள்

கட் ப்பா என் ெசால்லாம ம், அவர்கள்

பயப்ப கிற பயத்தின்ப ங்கள்

பயப்படாம ம், கலங்காம ம், ௧௩

ேசைனகளின் ெயேகாவாைவேய பரி த்தர்

என் எண் ங்கள்;அவேரஉங்கள் பய ம்,

அவேர உங்கள் அச்ச மாயி ப்பாராக.

௧௪ அவர் உங்க க் ப் பரி த்த

ஸ்தலமாயி ப்பார்; ஆகி ம் தா,

இஸ்ரேவல், இரண் ேகாத்திரத்திற் ம்

த க்கி விழச்ெசய் ம் கல் ம், இட த ன்

கன்மைல ம், எ சேலம ன் மக்க க் ச்

க் ம் கண்ணி மாயி ப்பார். ௧௫

அவர்களில் அேநகர் இடறவி ந் ெநா ங்கிச்

சிக் ண் பி ப வார்கள். ௧௬ சாட்சி

த்தகத்ைதக் கட் , என் ஷ க் ள்ேள

ேவதத்ைத த்திைரயி என்றார். ௧௭

நாேனா யாக்ேகாபின் ம்பத்திற் த் தம
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கத்ைத மைறக்கிறெயேகாவா க்காகக்

காத்தி ந் ,அவ க் எதிர்பார்த்தி ப்ேபன்.

௧௮ இேதா, நா ம் ெயேகாவா எனக் க்

ெகா த்த பிள்ைளக ம் ேயான் மைலயில்

வாசமாயி க்கிற ேசைனகளின் கர்த்தராேல

இஸ்ரேவ ல் அைடயாளங்களாக ம்

அற் தங்களாக ம் இ க்கிேறாம்.

௧௯ அவர்கள் உங்கைள ேநாக்கி:

ேஜாதிடம் பார்க்கிறவர்களிடத்தி ம்,

ெவன் ஓ கிற ற

ெசால்கிறவர்களிடத்தி ம் விசாரி ங்கள்

என் ெசால் ம்ேபா , மக்கள் தன்

ேதவனிடத்தில் விசாரிக்கேவண் யதல்லேவா?

உயி ள்ளவர்க க்காகச் ெசத்தவர்களிடத்தில்

விசாரிக்கலாேமா? ௨0 ேவதத்ைத ம் சாட்சி

த்தகத்ைத ம் கவனிக்கேவண் ம்; இந்த

வார்த்ைதயின்ப ேய ெசால்லாவிட்டால்,

அவர்க க் வி யற்காலத்

ெவளிச்சம க்கா . ௨௧ ன்பம்

அைடந்தவர்களாக ம் பட் னியாக ம்

ேதசத்ைதக் கடந் ேபாவார்கள்;

அவர்கள் பட் னியாயி க் ம்ேபா ,

ர்க்கெவறெகாண் , தங்கள் ராஜாைவ ம்

தங்கள் ேதவைன ம் அவமதிப்பார்கள். ௨௨

அவர்கள் அண்ணாந் பார்ப்பார்கள்,

மைய ம் ேநாக்கிப்பார்ப்பார்கள்; ஆனா ம்

இேதா, இக்கட் ம் அந்தகார ம் இ க் ம்;

இ க்கத்தால் இ ளைடந் , அந்தகாரத்திேல

தள்ளா அைலவார்கள்.
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௯

ஆகி ம் அவர் ெச ேலான்

நாட்ைட ம், நப்த நாட்ைட ம்

இ க்கமாக ன்பப்ப த்தின ஆரம்ப

காலத்தி ந்த ேபால அ

இ ண் ப்பதில்ைல; ஏெனன்றால் அவர்

மத்திய தைரக் கடற்கைரய கி ம், ேயார்தான்

நதிேயாரத்தி ள்ள அந்நியமக்க ைடய

க ேலயாவாகிய அத்ேதசத்ைதப்

பிற்காலத்திேல மகிைமப்ப த் வார்.

௨ இ ளில் நடக்கிற மக்கள் ெபரிய

ெவளிச்சத்ைதக் கண்டார்கள்; மரணஇ ளின்

ேதசத்தில் யி க்கிறவர்களின்ேமல்

ெவளிச்சம் பிரகாசித்த . ௩ அந்த

மக்கைளப் ெப கச்ெசய் , அதற்

மகிழ்ச்சிைய ம் ெப கச்ெசய் ர்;

அ ப்பில் மகிழ்கிற ேபால ம்,

ெகாள்ைளையப் பங்கிட் க்ெகாள் ம்ேபா

களி கிற ேபால ம், உமக் ன்பாக

மகி கிறார்கள். ௪ தியானியரின்

நாளில் நடந்த ேபால, அவர்கள் மந்த

கத்த ைய ம், அவர்க ைடய

ேதாளின்ேம ந்த மரத் ண்ைட ம்,

அவர்கள் ஆேளாட் யின் ேகாைல ம்

ற த் ப்ேபாட் ர். ௫ விரமாகப் ேபார்ெசய்கிற

ரர்க ைடய ஆ தவர்க்கங்க ம்,

இரத்தத்தில் ரண்டஆைடகள் ெந ப்பிற்

இைரயாகச் ட்ெடரிக்கப்ப ம். ௬நமக்காகஒ

ழந்ைத பிறந்த ; நமக் ஒ மகன்

ெகா க்கப்பட்டார்; கர்த்தத் வம் அவர்
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ேதாளின்ேம க் ம்; அவர் ெபயர்

அதிசயமானவர், ஆேலாசைனக்கர்த்தா,

வல்லைம ள்ள ேதவன், நித்திய பிதா,

சமாதானப்பிர என்னப்ப ம். ௭ தா தின்

சிங்காசனத்ைத ம் அவ ைடய

அரசாட்சிைய ம் அவர் திடப்ப த்தி, அைத

இ தற்ெகாண் என்ெறன்ைறக் ம்

நியாயத்தினா ம் தியினா ம்

நிைலப்ப த் வதற்காக அவ ைடய

கர்த்தத் வத்தின் ெப க்கத்திற் ம், அதின்

சமாதானத்திற் ம் வில்ைல; ேசைனகளின்

ெயேகாவா ைடய ைவராக்கியம் இைதச்

ெசய் ம். ௮ ஆண்டவர் யாக்ேகா க்

ஒ வார்த்ைதைய அ ப்பினார்; அ

இஸ்ரேவ ன்ேமல் இறங்கிய . ௯ெசங்கல்கட்

இ ந் ேபான , வி ந்த கற்களாேல

தி ம்பக் கட் ேவாம்; காட்டத்திமரங்கள்

ெவட் ப்ேபாடப்பட்ட , அைவக க் ப்

பதிலாகக் ேக மரங்கைள ைவப்ேபாம்

என் , ௧0அகந்ைத ம், மனப்ெப ைம மாகச்

ெசால்கிற எப்பிரா ம ம், சமாரியாவின்

மக்க மாகிய எல்லா மக்களிடத்திற் ம்

அ ெதரியவ ம். ௧௧ ஆதலால்

ெயேகாவா ேரத் ைடய எதிரிகைள

அவர்கள்ேமல் உயர்த்தி, அவர்க ைடய

மற்ற எதிரிகைள அவர்க டன் ட் க்

கலப்பார். ௧௨ ற் றத்தில் ரிய ம்,

பிற் றத்தில் ெப ஸ்த ம் வந் ,

இஸ்ரேவைலத் திறந்தவாயால்அழ ப்பார்கள்;
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இைவெயல்லாவற்ற ம் அவ ைடய ேகாபம்

தணியாமல், இன் ம் அவ ைடய ைக

ட் னப ேய இ க்கிற . ௧௩ மக்கள்

தங்கைள அ க்கிற ேதவனிடத்தில்

தி ம்பாம ம், ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ

ேதடாம ம் இ க்கிறார்கள். ௧௪ஆைகயால்

ெயேகாவா இஸ்ரேவ ேல தைலைய ம்,

வாைல ம், கிைளைய ம், நாணைல ம்,

ஒேர நாளிேல ெவட் ப்ேபா வார். ௧௫

ப்ப ம் கனம்ெபா ந்தினவ ேம

தைல, ெபாய்ப்ேபாதகம்ெசய்கிற

ர்க்கதரிசிேய வால். ௧௬ இந்த மக்கைள

நடத் கிறவர்கள் ஏமாற் க்காரர்களாக ம்,

அவர்களால் நடத்தப்ப கிறவர்கள்

நாசமைடகிறவர்க மாக இ க்கிறார்கள். ௧௭

ஆதலால்,ஆண்டவர்அவர்கள்வா பர்ேமல்

பிரியமாயி ப்பதில்ைல;அவர்களி க்கிற

திக்கற்ற பிள்ைளகள்ேம ம்

விதைவகள்ேம ம் இரங் வ ம ல்ைல;

அவர்கள் அைனவ ம் மாயக்கார ம்

ெபால்லாதவர்க மாயி க்கிறார்கள்;

எல்லா வா ம் ேமாசமானைதப் ேப ம்;

இைவெயல்லாவற்ற ம் அவ ைடய

ேகாபம் தணியாமல், இன் ம் அவ ைடய

ைக ட் னப ேய இ க்கிற . ௧௮

ேமாசமான அக்கினிையப்ேபால எரிகிற ;

அ ட்ெச ைய ம் ெநரிஞ்சிைல ம்

பட்சிக் ம், அ ெந ங்கிய காட்ைடக்

ெகா த் ம், ைக திரண் எ ம் ம்.
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௧௯ ேசைனகளின் ெயேகாவா ைடய

ேகாபத்தால் ேதசம் அந்தகாரப்பட் , மக்கள்

அக்கினிக் இைரயாவார்கள்; ஒ வ ம்

தன் சேகாதரைனத் தப்பவிடமாட்டான்.

௨0 வல றத்தில் பட்சித்தா ம்

பசித்தி ப்பார்கள்; இட றத்தில்

சாப்பிட்டா ம் தி ப்தியைடயமாட்டார்கள்;

அவனவன் தன்தன் பிள்ைளகளின்

மாம்சத்ைதத் தின்பான். ௨௧ மனாேச

எப்பிரா ைம ம், எப்பிரா ம் மனாேசைய ம்

அழ ப்பார்கள்; இவர்கள் அைனவ ம்

தா க் விேராதமாயி ப்பார்கள்;

இைவெயல்லாவற்ற ம் அவ ைடய ேகாபம்

தணியாமல், இன் ம் அவ ைடய ைக

ட் னப ேயஇ க்கிற .

௧0

ஏைழகைளவழக்கிேல ேதாற்க க்க ம்,

என் மக்களில் சி ைமயானவர்களின்

நியாயத்ைதப் ரட்ட ம், விதைவகைளச்

ைறயாட ம், திக்கற்ற பிள்ைளகைளக்

ெகாள்ைளயிட ம், ௨ அநியாயமான

ர்ப் கைளச் ெசய்கிறவர்க க் ம்,

ெகா ைமயான கட்டைளகைள

எ கிறவர்க க் ம் ஐேயா, ௩விசாரிப்பின்

நாளி ம், ரத்தி ந் வ ம் அழவின்

நாளி ம் ங்கள் என்ன ெசய் ர்கள்? உதவி

ெப ம்ப யாரிடத்தில் ஓ ர்கள்? உங்கள்

மகிைமைய எங்ேக ைவத் வி ர்கள்? ௪

கட் ண்டவர்களின் ழ் டங்கினாெலாழய

ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்க க் ள்
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வி வார்கள்; இைவெயல்லாவற்ற ம்

அவ ைடய ேகாபம் தணியாமல், இன் ம்

அவ ைடயைக ட் னப ேயஇ க்கிற . ௫

என் ேகாபத்தின் ேகாலாகிய அ ரிய க்

ஐேயா, அவன் ைகயி க்கிற என்

ேகாபத்தின் தண்டா தம். ௬அவபக்தியான

மக்க க் விேராதமாக நான் அவைன

அ ப்பி, எனக் க் ேகாப ட் னமக்கைளக்

ெகாள்ைளயிட ம், ைறயாட ம், அைத

திகளின் ேசற்ைறப்ேபால் மதித் ப்ேபாட ம்

அவ க் க் கட்டைளெகா ப்ேபன். ௭

அவேனா அப்ப நிைனக்கிற ம ல்ைல,

அவன் இ தயம் அப்ப ப்பட்டைத

நிைனக்கிற ம ல்ைல; அேநகம் மக்கைள

அழ க்க ம், சங்கரிக்க ேம தன்

மனதிேல நிைன ெகாள் கிறான். ௮

அவன்: என் பிர க்கள் அைனவ ம்

ராஜாக்களல்லேவா? ௯ கல்ேனாபட்டணம்

கர்ேகமைசப் ேபாலானதில்ைலேயா? ஆமாத்

அர்பாத்ைதப்ேபால் ஆனதில்ைலேயா?

சமாரியாதமஸ் ைவப்ேபாலானதில்ைலேயா?

௧0 எ சேலைம ம் சமாரியாைவ ம்விட

விேசஷ த்த சிைலக ள்ள விக்கிரக

ராஜ்யங்கைளஎன்ைககண் பி த்தி க்க, ௧௧

நான் சமாரியா க் ம், அதின் சிைலக க் ம்

ெசய்த ேபால், எ சேல க் ம் அதின்

சிைலக க் ம் ெசய்யாம ப்ேபேனாஎன்

ெசால்கிறான். ௧௨ ஆதலால்: ஆண்டவர்

ேயான் மைலயி ம் எ சேலம ம் தம
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ெசயைலெயல்லாம் த்தி க் ம்ேபா ,

அ ரிய ராஜாவி ைடய ெப ைமயான

ெநஞ்சின்விைனைய ம்,அவன்கண்களின்

ேமட் ைமயான பார்ைவைய ம் நான்

விசாரிப்ேபன் என்கிறார். ௧௩ அவன்

என் ைகயின் ெபலத்தினா ம், என்

ஞானத்தினா ம் இைதச் ெசய்ேதன்; நான்

த்திமான், நான் மக்களின் எல்ைலகைள

மாற்ற , அவர்கள் பண்டகசாைலகைளக்

ெகாள்ைளயிட் வல்லவைனப்ேபால்

மக்கைளத் தாழ்த்திேனன். ௧௪ ஒ

விக் ட்ைடக் கண் பி க்கிற ேபால்

என் ைக மக்களின் ஆஸ்திையக்

கண் பி த்த ; விட் விடப்பட்ட

ட்ைடகைள வாரிக்ெகாள்வ ேபால்

மையெயல்லாம் நான்வாரிக்ெகாண்ேடன்;

ஒ வ ம் இறக்ைகையஅைசத்த ம ல்ைல,

வாையத் திறந்த ம ல்ைல, ச்ெசன்

சத்தம ட்ட ம ல்ைல என் ெசால்கிறான்.

௧௫ ேகாடரியான தன்னால்

ெவட் கிறவ க் விேராதமாக

ேமன்ைமபாராட்டலாேமா? வாளான

தன்ைனப் பயன்ப த் கிறவ க்

விேராதமாகப் ெப ைமபாராட்டலாேமா?

பாராட் னால், த யான தன்ைனப்

பி த்தவைன மரட் னாற்ேபால ம்,

ேகாலான நான் மரக்கட்ைடயல்லெவன்

எ ம்பின ேபால ம் இ க் ேம. ௧௬

ஆைகயால் ேசைனகளின் ஆண்டவராகிய
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ெயேகாவா, அவைனச் ேசர்ந்த

ெகா த்தவர்க க் ள்ேள இைளப்ைப

அ ப் வார்; ட்ெடரிக் ம் அக்கினிையப்

ேபால ம் ஒ அக்கினிைய அவன்

மகிைமயின் ழ் ெகா த் வார். ௧௭

இஸ்ரேவ ன் ஒளியான ேதவனானவர்

அக்கினி ம், அதின் பரி த்தர் அக்கினி

ஜூவாைல மாகி, ஒேர நாளிேலஅவ ைடய

ட்ெச கைள ம், ெநரிஞ்சில்கைள ம் எரித்

அழ த் , ௧௮ அவ ைடய வனத்தின்

மகிைமைய ம்,அவ ைடயபயிர்நிலத்தின்

மகிைமைய ம், உள் ம் றம் மாக

அழயச்ெசய்வார்; ெகா பி க்கிறவன்

கைளத் வி வ ேபாலா ம். ௧௯

காட் ல் அவ க் தியான மரங்கள்

ெகாஞ்சமாயி க் ம், ஒ சி பிள்ைள

அைவகைள எண்ணி எ தலாம்.

௨0 அக்காலத்திேல இஸ்ரேவ ன்

தியானவர்க ம், யாக்ேகாபின் வம்சத்தில்

தப்பினவர்க ம், பின்ெனா ேபா ம்

தங்கைளஅ த்தவைனச் சார்ந் ெகாள்ளாமல்

இஸ்ரேவ ன் பரி த்தராகிய ெயேகாவாைவேய

உண்ைமயாகச் சார்ந் ெகாள்வார்கள்.

௨௧ தியாயி ப்பவர்கள், யாக்ேகாபில்

தியாயி ப்பவர்கேள, வல்லைம ள்ள

ேதவனிடத்தில் தி ம் வார்கள். ௨௨

இஸ்ரேவேல, உன மக்கள் கட ன் மணலள

இ ந்தா ம், அவர்களில் தியாயி ப்பவர்கள்

மாத்திரம் தி ம் வார்கள்; ர்மானிக்கப்பட்ட
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அழ நிைறந்த திேயாேட ரண் வ ம். ௨௩

ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர்

ேதசம் வதற் ம் ர்மானிக்கப்பட்ட

அழைவ வரச்ெசய்வார். ௨௪ ஆைகயால்

ேயானில் யி க்கிற என் மக்கேள,

அ ரிய க் ப் பயப்படாேத;அவன்உன்ைனக்

ேகாலால் அ த் , எகிப்தியைரப்ேபால் தன்

தண்டா தத்ைத உன்ேமல் ஓங் வான். ௨௫

ஆனா ம் இன் ம் ெகாஞ்சக்காலத்திற் ள்ேள

என் க ங்ேகாப ம், அவர்கைளச்

அழ க்கப்ேபாகிறதினால் என் ேகாப ம்

தணிந் ேபா ம் என் ேசைனகளின்

கர்த்தராகியஆண்டவர் ெசால்கிறார். ௨௬ஓேரப்

கன்மைலயின் அ கிேல தியானியர்கள்

ெவட் ண்ட ேபால் ேசைனகளின் ெயேகாவா

அவன்ேமல்ஒ ச க்ைகஎ ம்பிவரச்ெசய் ,

எகிப்திேல தம ேகாைலக் கட ன்ேமல்

ஓங்கின ேபால் அைதஅவன்ேமல் ஓங் வார்.

௨௭ அந்நாளில் உன் ேதாளி ந் அவன்

ைம ம், உன் க த்தி ந் அவன் க ம்

க்கப்ப ம்; அபிேஷகத்தினால் கம்

ற ந் ேபா ம். ௨௮ அவன் ஆயாத்திற்

வந் , ம க்ேராைனக் கடந் , ம க்மாசிேல

தன் ெபா ட்கைள ைவத்தி க்கிறான்.

௨௯ கணவாையத் தாண் , ேகபாவிேல

காம கிறார்கள்; ராமாஅதிர்கிற ; ச ன்

ஊராகிய கிபியா ஓ ப்ேபாகிற . ௩0 கா ம்

மகேள, உரத்த சத்தமாகக் ப்பி ; ஏைழ

ஆனேதாத்ேத, லா ஷ் ஊர்வைர ேகட்க
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சத்தம ட் க் ப்பி . ௩௧ மத்ேமனா தப்பி

ஓ ப்ேபா ம், ேகபிம ன் மக்கள் எ சேலம்

அ கில் மைறத் க்ெகாள்கிறார்கள். ௩௨இனி

ஒ நாள் ேநாபிேல தங்கி, மகளாகிய ேயானின்

மைலக் ம், எ சேலம ன் ேமட் ற் ம்

விேராதமாகக் ைக ட் ம ரட் வான். ௩௩இேதா,

ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர்

ேதாப் கைளப் பயங்கரமாக ெவட் வார்;

உயர்ந் வளர்ந்தைவகள் ெவட் ண்

ேமட் ைமயானைவகள் தாழ்த்தப்ப ம். ௩௪

அவர் காட் ன் மரங்களின் அடர்த்திையக்

ேகாடரியினாேல ெவட் ப்ேபா வார்;

மகத் வமானவராேல பேனான்வி ம்.

௧௧

ஈசாெயன் ம் அ மரத்தி ந் ஒ

ளிர் ேதான்ற , அவன் ேவர்களி ந்

ஒ கிைள எ ம்பிச் ெசழ க் ம். ௨

ஞானத்ைத ம் உணர்ைவ ம் அ ம்

ஆவி ம்,ஆேலாசைனைய ம் ெபலைன ம்

அ ம் ஆவி ம், அறைவ ம்

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப கிற பயத்ைத ம்

அ ம் ஆவி மாகிய ெயேகாவா ைடய

ஆவியானவர் அவர்ேமல் தங்கியி ப்பார். ௩

ெயேகாவா க் ப் பயப்ப தல் அவ க்

உகந்த வாசைனயாயி க் ம்; அவர் தம கண்

கண்டப நியாயந் ர்க்காம ம், தம

கா ேகட்டப ர்ப் ச்ெசய்யாம ம், ௪

தியின்ப ஏைழகைள நியாயம்விசாரித் ,

யதார்த்தத்தின்ப மயி ள்ள

சி ைமயானவர்க க் த் ர்ப் ச்ெசய் ,
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மையத் தம வார்த்ைதயாகிய ேகாலால்

அ த் , தம வாயின் வாசத்தால்

ன்மார்க்கைர அழ ப்பார். ௫ தி அவ க்

அைரக்கட் ம், சத்தியம் அவ க்

இைடக்கச்ைச மாயி க் ம். ௬அப்ெபா

ஓனாய் ஆட் க் ட் ேயாேட தங் ம்,

ெவள்ளாட் க் ட் ேயா ப த் க்ெகாள் ம்;

கன் க் ட் ம், பாலசிங்க ம், காைள ம்,

ஒன்றாக இ க் ம்; ஒ சி ைபயன்

அைவகைள நடத் வான். ௭ ப ம்

கர ம் ேம ம், அைவகளின் ட் கள்

ஒன்றாகப் ப த் க்ெகாள் ம்; சிங்கம்

மாட்ைடப்ேபால் ைவக்ேகால் தின் ம். ௮

பால் க் ம் ழந்ைத விரியன்பாம் ப்

ற்ற ன்ேமல் விைளயா ம், பால் மறந்த

பிள்ைளகட் விரியன் ற்ற ேல தன்ைகைய

ைவக் ம். ௯ என் பரி த்த மைலெயங் ம்

ைம ெசய்வா ம ல்ைல; ெக தல்

ெசய்வா ம ல்ைல; ச த்திரம் தண் னால்

நிைறந்தி க்கிற ேபால, ம ெயேகாவாைவ

அறகிற அறவினால் நிைறந்தி க் ம். ௧0

அக்காலத்திேல, மக்க க் க் ெகா யாக

நிற் ம் ஈசாயின் ேவ க்காக மக்கள் ட்டம்

விசாரித் க் ேகட்பார்கள்;அவ ைடயதங் ம்

இடம் மகிைமயாயி க் ம். ௧௧அக்காலத்திேல,

ஆண்டவர் அ ரியாவி ம், எகிப்தி ம்,

பத்ேராசி ம், எத்திேயாப்பியாவி ம்,

ெபர்சியாவி ம், சிேநயாரி ம், ஆமாத்தி ம்,

ரமான கட ள்ள களி ம், தம் ைடய
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மக்களில் தியானவர்கைள ட் க்ெகாள்ளத்

தி ம்ப இரண்டாம் ைற தம கரத்ைத

ட் , ௧௨ மக்க க் ஒ ெகா ைய ஏற்ற ,

இஸ்ரேவ ல் ரத் ண்டவர்கைளச் ேசர்த் ,

தாவில் சிதற க்கப்பட்டவர்கைள மயின்

நான் திைசகளி ம ந் ட் வார்.

௧௩ எப்பிரா ம ன் ெபாறாைம ங் ம்,

தாவின் எதிரிகள் அழ க்கப்ப வார்கள்;

எப்பிரா ம் தாவின்ேமல் ெபாறாைமயாக

இ க்கமாட்டான், தா எப்பிரா ைமத்

ன்பப்ப த்தமாட்டான். ௧௪ அவர்கள்

இ வ ம் ஒன்றாகக் ேமற்ேகயி க்கிற

ெப ஸ்த ைடய எல்ைலகளின்ேமல் பாய்ந் ,

கிழக் த்திைசயாைரக் ெகாள்ைளயிட் ,

ஏேதாம ன்ேம ம் ேமாவாபின்ேம ம்

ேபாரி வார்கள்; அம்ேமான் மக்கள்

அவர்க க் க் ழ்ப்ப வார்கள். ௧௫எகிப்தின்

ச த்திர ைனையக் ெயேகாவா ற்ற ம்

அழ த் , தம் ைடய காற்ற ன் வ ைமயினால்

நதியின்ேமல் தம ைகைய ட் , ஏ

ஆ களாகப் பிரித் , மக்கள் கால் நைனயாமல்

கடந் ேபாகச் ெசய்வார். ௧௬ இஸ்ரேவலர்

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்பட்டநாளில்

அவர்க க் இ ந்த ேபால,அ ரியாவிேல

அவ ைடய மக்களில் தியானவர்க க்

ஒ ெப ம்பாைதயி க் ம்.

௧௨

அக்காலத்திேல ெசால்வ :

“ெயேகாவாேவ, நான் உம்ைமத் திப்ேபன்; ர்

என்ேமல் ேகாபமாயி ந் ர்; ஆனா ம்
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உம் ைடய ேகாபம் ங்கிய ; ர் என்ைனத்

ேதற் கி ர். ௨இேதா, ேதவேனஎன்இரட்சிப் ;

நான்பயப்படாமல்நம்பிக்ைகயாயி ப்ேபன்;

கர்த்தராகிய ேயேகாவா என் ெபல ம்,

என் த மானவர்; அவேர எனக்

இரட்சிப் மானவர். ௩ ங்கள் இரட்சிப்பின்

ஊற் களி ந் மகிழ்ச்சி டன் தண் ர்

ெமாண் ெகாள் ர்கள். ௪ அக்காலத்திேல

ங்கள் ெசால்வ : ெயேகாவாைவ தி ங்கள்;

அவர் நாமத்ைதத் ெதா ெகாள் ங்கள்;

அவ ைடயெசய்ைககைளமக்க க் ள்ேள

அறவி ங்கள்; அவ ைடய நாமம்

உயர்ந்தெதன் பிரஸ்தாபம் ெசய் ங்கள். ௫

ெயேகாவாைவக் ர்த்தனம்ெசய் ங்கள், அவர்

மகத் வமான ெசயல்கைளச் ெசய்தார்; இ

மெயங் ம்அறயப்படக்கடவ என் ர்கள்.

௬ ேயானில் யி க்கிறவேள, சத்தம ட் க்

ெகம் ரி; இஸ்ரேவ ன்பரி த்தர் உன் ந வில்

ெபரியவராயி க்கிறார்.”

௧௩

ஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா

பாபிேலாைனக் ற த் ேதவனிடத்தி ந்

ெபற் க்ெகாண்ட ெசய்தி. ௨ உயர்ந்த

மைலயின்ேமல் ெகா ேயற் ங்கள்; உரத்த

சத்தம ட் மக்கைள வரவைழ ங்கள்;

அவர்கள் பிர க்களின் வாசல்க க் ள்

ைழவதற் ச் ைசைக காட் ங்கள். ௩

நான் பரி த்தமாக்கினவர்க க் க்

கட்டைள ெகா த்ேதன்; என் ேகாபத்ைத

நிைறேவற்ற என் பராக்கிரமசா கைள
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அைழத் ம் இ க்கிேறன்; அவர்கள் என்

மகத் வத்தினாேல களி கிறவர்கள்

என்கிறார். ௪ திரளான மக்களின்

சத்தத்ைதப்ேபான்ற ட்டத்தின் இைரச்ச ம்,

ட்டப்பட்ட மக்க ைடய ேதசங்களின்

அமளியான இைரச்ச ம் மைலகளில்

ேகட்கப்ப கிற ; ேசைனகளின் ெயேகாவா

ேபார்ப் பைடையஎண்ணிக்ைக பார்க்கிறார். ௫

ெயேகாவாவ கிறார்; அவ ைடய ேகாபத்தின்

ஆ தங்க ம், ேதசத்ைதெயல்லாம் அழ க்க,

வானங்கவிழ்ந்த கைடயாந்தர ேதசத்தி ந்

வ கிற . ௬ அல ங்கள், ெயேகாவாவின்

நியாயத் ர்ப்பின்நாள் ச பமாயி க்கிற ;

அ சர்வவல்லவரிடத்தி ந் மகாஅழவாக

வ ம். ௭ஆதலால் எல்லாக்ைகக ம் தளர்ந் ,

எல்லா மனிதரின் இ தய ம் கைரந் ேபா ம்.

௮அவர்கள் பயமைடவார்கள்; ேவதைனக ம்

வாைதக ம் அவர்கைளப்பி க் ம்;

பிள்ைள ெப கிறவைளப்ேபால

ேவதைனப்ப வார்கள்; ஒ வைரெயா வர்

திைகத் ப்பார்ப்பார்கள்; அவர்கள் கங்கள்

ெந ப்பான கங்களாயி க் ம்.

௯ இேதா, ேதசத்ைதப் பாழாக்கி, அதின்

பாவிகைள அதி ந் அழ ப்பதற்காகக்

ெயேகாவா ைடய நாள் க ைம ம்,

ர்க்க ம், ம ந்த ேகாப மாகவ கிற . ௧0

வானத்தின் நட்சத்திரங்க ம் விண் ன்க ம்

ஒளி ெகாடாம க் ம்; ரியன்

உதிக் ம்ேபா இ ண் ேபா ம்; சந்திரன் ஒளி
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ெகாடாம க் ம். ௧௧பாவத்தின் காரணமாக

உலகத்ைத ம், அக்கிரமத்தின் காரணமாக

ன்மார்க்கைர ம் நான் தண் த் ,

அகங்காரரின் ெப ைமைய ஒழயச்ெசய் ,

ெகா யரின் ெகா ைமையத் தாழ்த் ேவன். ௧௨

மக்கைளப் ப ம்ெபான்னி ம், மனிதைன

ஓப் ரின் தங்கத்தி ம் அ ர்வமாக் ேவன். ௧௩

இதனால் ேசைனகளின் ெயேகாவா ைடய

ேகாபத்தினால்அவ ைடயக ங்ேகாபத்தின்

நாளிேல ம தன்னிடத்ைதவிட்

ங் மள க் வானத்ைதஅதிரச்ெசய்ேவன்.

௧௪ ரத்தப்பட்ட ெவளிமாைனப்ேபா ம்,

யா ம் ேசர்க்காத ஆட்ைடப்ேபா ம்

இ ப்பார்கள்; அவரவர் தங்கள்

மக்களிடத்திற் ப்ேபாக கத்ைதத்தி ப்பி,

அவரவர் தங்கள் ேதசத்திற் ஓ ப்ேபாவார்கள்.

௧௫பி பட்ட எவ ம் த்தப்பட் ,அவர்கைளச்

ேசர்ந்தி ந்த எவ ம் பட்டயத்தால் வி வான்.

௧௬ அவர்கள் ழந்ைதகள் அவர்கள்

கண்க க் ன்பாக ேமாதிய க்கப்ப ம்;

அவர்கள் கள் ெகாள்ைளயிடப்ப ம்;

அவர்கள் மைனவிகள்அவமானப்ப வார்கள்.

௧௭ இேதா, நான் அவர்க க் விேராதமாக

ேமதியைர எ ப் ேவன்; அவர்கள்

ெவள்ளிைய மதிக்காம ம், ெபான்னின்ேமல்

பிரியப்படாம ம், ௧௮ வில் களால்

இைளஞர்கைள ெகான் வி வார்கள்;

கர்ப்பக்கனியின்ேமல் அவர்கள்

மனமரங் வதில்ைல; அவர்கள் கண்
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பிள்ைளகைளத் தப்பவி வ ம ல்ைல. ௧௯

நா க க் ள்அலங்கார ம், கல்ேதய ைடய

பிரதான மகிைம மாகிய பாபிேலானான

ேதவனால் ேசாேதா ம் ெகாேமாரா ம்

கவிழ்க்கப்பட்ட ேபால கவிழ்க்கப்ப ம்.

௨0 இனி ஒ ேபா ம், அதில் ஒ வ ம்

ேய வ ம ல்ைல, தைல ைறேதா ம்

அதில் ஒ வ ம் தங்கியி ப்ப ம ல்ைல;

அங்ேகஅரபியன் டாரம் ேபா வ ம ல்ைல;

அங்ேக ேமய்ப்பர்கள் மந்ைதைய

ட் வ ம ல்ைல. ௨௧ காட் ம கங்கள்

அங்ேக ப த் க்ெகாள் ம்; ஊைளயி ம்

பிராணிகள் அவர்கள் கைள நிரப் ம்,

ஆந்ைதகள்அங்ேக ெகாள் ம்; காட்டா

அங்ேக ள் ம். ௨௨ அவர்கள் பாழான

மாளிைககளில் நரிகள் ஊைளயி ம்;

வ சர்ப்பங்கள் அவர்கள் ேசதப்ப த்தின

அரண்மைனகளில்ஒன்றாகக் ம்;அதின்

காலம் க்கிரம் வ ம், அதின் நாட்கள்

க்கா என்கிறார்.

௧௪

ெயேகாவா யாக்ேகா க் இரங்கி,

பின் ம் இஸ்ரேவலைரத் ெதரிந் ெகாண் ,

அவர்கைள அவர்கள் ேதசத்திேல

யி க்கச்ெசய்வார்; அந்நிய ம்

அவர்க டன் ேசர்ந் , யாக்ேகாபின்

வம்சத் டன் இைணந் ெகாள்வார்கள். ௨

மக்கள்அவர்கைளஅைழத் க்ெகாண் ேபாய்

அவர்கள் இடத்தில் வி வார்கள்; இஸ்ரேவல்

வம்சத்தார் ெயேகாவா ைடய ேதசத்திேல
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அவர்கைள ேவைலக்காரராக ம்

ேவைலக்காரிகளாக ம் ைவத் க்ெகாண் ,

தங்கைளச் சிைறயாக்கினவர்கைளச்

சிைறயாக்கி, தங்கைள ஒ க்கினவர்கைள

ஆ வார்கள். ௩ெயேகாவாஉன் க்கத்ைத ம்,

உன் தவிப்ைப ம், அ ைமயாக்கப்பட் ந்த

க னமான அ ைமத்தனத்ைத ம்

க்கி, உன்ைன இைளப்பாறச் ெசய் ம்

அக்காலத்திேல, ௪ பாபிேலான்

ராஜாவின்ேமல் ெசால் ம் வாக்கியமாவ :

ஒ க்கினவன் ஒழ ந் ேபானாேன! தங்க நகரம்

ஒழ ந் ேபானேத! ௫ ெயேகாவா யவரின்

ஆ தத்ைத ம், அரசாண்டவர்களின்

ெசங்ேகாைல ம் ற த் ப்ேபாட்டார். ௬

ம ந்த ேகாபங்ெகாண் ஓய்வில்லாமல்

மக்கைள அ த் , ேகாபமாக மக்கைள

அரசாண்டவன், த க்க யா ம ல்லாமல்

ன்பப்ப த்தப்ப கிறான். ௭ ம வ ம்

இைளப்பாற அைமந்தி க்கிற ; ெகம் ரமாக

ழங் கிறார்கள். ௮ ேதவதா மரங்க ம்,

பேனானின் ேக க்க ம், உனக்காக

சந்ேதாஷப்பட் , வி ந் கிடந்த

தற்ெகாண் எங்கைள ெவட்டவ வார்

ஒ வ ம் இல்ைலஎன் ெசால்கிற . ௯ ேழ

இ க்கிற பாதாளம் உன்ைனப்பார்த்

அதிர்ந் , உன் வ ைகக் எதிர்ெகாண் ,

மயில் அதிபதிகளாயி ந் ெசத்த

இராட்சதர் யாவைர ம் உனக்காக எ ப்பி,

மக்க ைடய எல்லா ராஜாக்கைள ம்
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அவர்க ைடய சிங்காசனங்களி ந்

எ ந்தி க்கச்ெசய்கிற . (Sheol h7585) ௧0

அவர்கெளல்ேலா ம்உன்ைனேநாக்கி: ம்

எங்கைளப்ேபால பல னாமானாேயா?

எங்க க் ச் சமமானாேயா? என்

ெசால்வார்கள். ௧௧ உன் ஆடம்பர ம், உன்

வாத்தியங்களின் ழக்க ம் பாதாளத்தில்

தள் ண் ேபான ; க்கேள உன் ப க்ைக,

ச்சிகேள உன் ேபார்ைவ. (Sheol h7585) ௧௨

அதிகாைலயின் மகனாகியவி ெவள்ளிேய,

வானத்தி ந் வி ந்தாேய! ேதசங்கைள

ழ்ப்ப த்தினவேன, தைரயிேல விழ

ெவட்டப்பட்டாேய! ௧௩ நான் வானத்திற்

ஏ ேவன், ேதவ ைடய நட்சத்திரங்க க்

ேமலாக என் சிங்காசனத்ைத உயர்த் ேவன்;

வட றங்களி ள்ளஆராதைனக் ட்டத்தின்

மைலயிேல ற்ற ப்ேபன் என் ம், ௧௪நான்

ேமகங்க க் ேமலாக வானங்களில் ஏ ேவன்;

உன்னதமானேதவ க் ஒப்பாேவன்என் ம்

உன் இ தயத்தில் ெசான்னாேய. ௧௫

ஆனா ம் ஆழமான பாதாளத்திேல

தள் ண் ேபானாய். (Sheol h7585) ௧௬உன்ைனக்

காண்கிறவர்கள் உன்ைன உற் ப்பார்த் ,

உன்ைனக் ற த் ச் சிந்தித் ; இவன்தானா

மையத் தத்தளிக்க ம், ேதசங்கைளஅதிர ம்

ெசய் , ௧௭உலகத்ைதவனாந்திரமாக்கி, அதின்

நகரங்கைளஅழ த் , சிைறப்பட்டவர்கைளத்

தங்கள் க க் ப் ேபாகவிடாம ந்தவன்

என்பார்கள். ௧௮ ேதசங்க ைடய சகல
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ராஜாக்க ம், அவரவர் தங்கள் அைறயிேல

மகிைமேயாேட கிடத்தப்பட் க்கிறார்கள். ௧௯

ேயா அ கிப்ேபான கிைளையப்ேபால ம்,

பட்டயக் த்தால் ெகாைல ண்டவர்களின்

ஆைடையப்ேபால ம், ஒ ழயின்

கற்க க் ள்ேளகிடக்கிறவர்கைளப்ேபால ம்,

காலால் மதிக்கப்பட்ட பிணத்ைதப்ேபால ம்,

உன் கல்லைறக் ெவளிேய

எற ந் விடப்பட்டாய். ௨0 அவர்க டன்

அடக்கம் ெசய்யப்ப வதில்ைல;

உன் ேதசத்ைதக் ெக த் உன்

மக்கைளக் ெகான் ேபாட்டாய்;

ைமெசய்கிறவர்க ைடய சந்ததி

ஒ ேபா ம் கனமைடவதில்ைல. ௨௧

அவன் சந்ததியார் எ ம்பித் ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் , உலகத்ைதப்

பட்டணங்களால்நிரப்பாம க்க,அவர்கள்

ன்ேனார்க ைடய அக்கிரமத்திற்காக

அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய ஆயத்தம்

ெசய் ங்கள். ௨௨ நான் அவர்க க்

விேராதமாக எ ம் ேவன் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால்கிறார்; பாபிேலா ைடய

ெபயைர ம், அதில் தியாக இ க்கிறைத ம்,

சந்ததிைய ம் பின்சந்ததிைய ம்

அழ ப்ேபெனன் ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௨௩

அைத ள்ளம்பன்றக க் ச் ெசாந்த ம்,

தண் ர் நிற் ம் பள்ளங்க மாக்கி,

அைத அழ என் ம் ைடப்பத்தினால்

ெப க்கிவி ேவன் என் ேசைனகளின்
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ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௨௪ நான்

நிைனத்தி க்கிறப ேய நடக் ம்; நான்

நிர்ணயித்தப ேய நிைலநிற் ம் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ஆைணயிட் ச்

ெசான்னார். ௨௫அ ரியைனஎன் ேதசத்திேல

ற த் , என் மைலகளின்ேமல் அவைன

மதித் ப்ேபா ேவன்; அப்ெபா

அவ ைடய கம்அவர்கள்ேம ந் விலகி,

அவ ைடய ைமஅவர்கள் ேதாளி ந்

ங் ம். ௨௬ ேதசமைனத்தின்ேம ம்

நிர்ணயிக்கப்பட்ட ேயாசைன இ ேவ;

சகல ேதசங்கள்ேம ம் ட்டப்பட் க்கிற

ைக ம் இ ேவ என்றார். ௨௭ ேசைனகளின்

ெயேகாவாஇப்ப நிர்ணயித்தி க்கிறார், யார்

அைத வியர்த்தமாக் வான்? அவ ைடய

ைக ட்டப்பட் க்கிற , யார் அைதத்

தி ப் வான்? ௨௮ ஆகாஸ் ராஜா

மரணமைடந்த வ டத்திேல உண்டான பாரம்

என்னெவன்றால்: ௨௯ ெப ஸ்தியாேவ,

உன்ைன அ த்த ேகால் ற ந்தெதன்

சந்ேதாஷப்படாேத; பாம்பின் ேவரி ந்

கட் விரியன் ேதான் ம்; அதின் கனி

பறக்கிற அக்கினி சர்ப்பமாயி க் ம். ௩0

மக ம் தரித்திரரின் தைலப் பிள்ைளகள்

தி ப்தியாகச் சாப்பிட் , எளியவர்கள்

கமாகப் ப த்தி ப்பார்கள்; உன் ேவைரப்

பஞ்சத்தினாேல சா ம்ப ெசய்ேவன், உன்னில்

தியானவர்கைள அவன் ெகான்

ேபா வான். ௩௧வாசேலஅல ; நகரேம கத ;
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ெப ஸ்தியாேவ, வ ம் கைரந்

ேபாகிறாய்; ஏெனன்றால், வடக்ேக இ ந்

ைகக்காடாய் வ கிறான்; அவன்

ட்டங்களில் தனித்தவனில்ைல. ௩௨

இப்ேபா ம் இந்தேதசத்தின் பிரதிநிதிக க்

என்ன பதில் ெசால்லப்ப ம்? ெயேகாவா

ேயாைன அஸ்திபாரப்ப த்தினார்;

அவ ைடய மக்களில் சி ைமயானவர்கள்

அதிேல திடன்ெகாண் தங் வார்கள்

என்பேத.

௧௫

ேமாவாைபக் ற த்த ெசய்தி. இரவிேல

ேமாவாபி ள்ள ஆர் என் ம் பட்டணம்

பாழாக்கப்பட்ட , அ அழ க்கப்பட்ட ;

இரவிேல ேமாவாபி ள்ள ர் என் ம்

பட்டணம் பாழாக்கப்பட்ட , அ

அழ க்கப்பட்ட . ௨ அ வதற்காக

ேமைடகளாகிய பாயித்திற் ம் ேபா க் ம்

ேபாகிறார்கள்; ேநேபாவின் காரணமாக ம்

ெமெதபாவின் காரணமாக ம்

ேமாவாப் அல கிற ; அவர்க ைடய

தைலகெளல்லாம் ெமாட்ைடய த்தி க் ம்;

தா கெளல்லாம் கத்தரித்தி க் ம். ௩

அதின் திகளில் சணல் ஆைடையக்

கட் க்ெகாண் , எல்ேலா ம் அதின்

கள்ேம ம், அதின் ெத க்களி ம்

அலற , அ ெகாண் க்கிறார்கள். ௪

எஸ்ேபான் ஊரா ம் எெலயாெல ஊரா ம்

சத்தம கிறார்கள்; அவர்கள் சத்தம்

யாகாஸ்வைர ேகட்கப்ப கிற ; ஆைகயால்
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ேமாவாபின் ஆ தம் அணிந்தவர்கள்

கத கிறார்கள்; அவனவ ைடய ஆத் மா

அவனவனில் பயப்ப கிற . ௫ என்

இ தயம் ேமாவா க்காக ஓலம கிற ;

அதி ந் ஓ வ கிறவர்கள்

ன் வய கிடாரிையப்ேபால

அைலகிறார்கள்; கித்திற்

ஏற ப்ேபாகிற வழயிேல அ ெகாண்

ஏ கிறார்கள்; ஒெரானாயிம ன் வழயிேல

ெநா ங் த ன் சத்தம கிறார்கள். ௬

நிம் ம ன் ர்ப்பாய்ச்சலான இடங்கள்

பாழாய்ப்ேபா ம்; ல் உலர்ந் ,

ைள அழ ந் , பச்ைசயில்லாமல்

ேபாகிற . ௭ ஆதலால் ம தியாகச்

ேசர்த்தைத ம், அவர்கள் சம்பாதித்

ைவத்தைத ம், அலரிகளின்ஆற் க்கப்பால்

எ த் க்ெகாண் ேபாவார்கள். ௮ க் ரல்

ேமாவாபின் எல்ைலெயங் ம் ற் ம்;

எக்லாயிம்வைர அதின் அல த ம்,

ெபேர ம்வைரஅதின் லம் த ம் ேகட் ம். ௯

ேமானின் தண் ர்கள் இரத்தத்தால்

நிைறந்தி க் ம்; ேமானின்ேமல்

அதிகக் ேக கைளக் கட்டைளயி ேவன்;

ேமாவாபிேலதப்பினவர்கள்ேம ம், ேதசத்தில்

தியானவர்கள்ேம ம் சிங்கத்ைத

வரச்ெசய்ேவன்.

௧௬

ேதசாதிபதிக் ச் ெச த் ம்

ஆட் க் ட் கைள ங்கள் ேசலாபட்டணம்

தல் வனாந்திரம்வைர ேசர்த் மகளாகிய



ஏசாயா 2649

ேயானின் மைலக் அ ப் ங்கள்.

௨ இல்லாவிட்டால் ட்ைடவிட் த்

ரத்தப்பட் அைலகிற விையப்ேபால

மகள்களாகிய ேமாவாப் அர்ேனான்

நதியின் ைறகளிடத்தி ப்பார்கள்.

௩ ஆேலாசைனெசய் , நியாயம்

ெசய் , மத்தியானத்திேல உன் நிழைல

இரைவப்ேபாலாக்கி, ரத்தப்பட்டவர்கைள

மைறத் க்ெகாள், ஓ வ கிறவர்கைளக்

காட் க்ெகா க்காேத. ௪ ேமாவாேப,

ரத்திவிடப்பட்ட என் மக்கள் உன்னிடத்தில்

தங்கட் ம்; அழ க்கிறவ க் த் தப்ப

அவர்க க் அைடக்கலமாயி ;

ஒ க் கிறவன் இல்லாேதேபாவான்; அழ

ஒழ ந் ேபாம்; ம திக்கிறவர்கள் ேதசத்தில்

இல்லாதப அழ ந் ேபாவார்கள். ௫

கி ைபயினாேல சிங்காசனம் நிைலப்ப ம்;

நியாயம் விசாரித் த் ரிதமாக திெசய்கிற

ஒ வர் அதின்ேமல் தா தின் டாரத்திேல

நியாயாதிபதியாக உண்ைமேயாேட

ற்ற ப்பார். ௬ ேமாவாபின் ெப ைமைய ம்,

அவன் ேமட் ைமைய ம், அவன்

அகங்காரத்ைத ம், அவன் ேகாபத்ைத ம்

ற த் க் ேகட்ேடாம்; அவன் மக ம்

ெப ைமக்காரன்; ஆனா ம் அவன் ம்

ெசல்லா . ௭ ஆைகயால், ேமாவாபியர்கள்

ஒ வ க்காக ஒ வர் அல வார்கள்,

எல்ேலா ம் ஒ ம த் அல வார்கள்;

கிராேரேசத் ஊரின் அஸ்திபாரங்கள்
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மக்க க்காக ெப ச் வி வார்கள். ௮

எஸ்ேபான் ஊர் வயல்கள் வா ப்ேபான ;

ப்மா ஊர் திராட்ைசச்ெச யின் நல்ல

ெகா கைளத் ேதசங்களின் அதிபதிகள்

ந க்கிப்ேபாட்டார்கள்;அைவகள்யாேசர்வைர

ெசன் வனாந்திரத்தில் படர்ந்தி ந்த ;

அைவகளின் ெகா கள் ண் கட க்

அ த்த கைரவைரயில் இ ந்த . ௯

ஆைகயால் யாேச க்காக அ த ேபால, ப்மா

ஊர் திராட்ைசச்ெச க்காக ம் மக ம்

அ ேவன்; எஸ்ேபாேன, எெலயாெலேய,

உனக் என் கண் ைரப் பாய்ச் ேவன்; உன்

வசந்தகாலத் ப் பழங்க க்காக ம், உன்

திராட்ைசப்பழ அ ப் க்காக ம் ஆரவாரிக்கிற

சந்ேதாஷ சத்தம் வி ந் ேபான . ௧0

பயிர்ெவளியி ந் சந்ேதாஷ ம் களிப் ம்

இல்லாமல் ேபான ; திராட்ைசத்ேதாட்டங்களில்

பாட ம ல்ைல ஆர்ப்பரிப் ம ல்ைல;

ஆைலயில்இரசத்ைதமதிக்கிறவ ம ல்ைல;

சந்ேதாஷ ஆரவாரத்ைத ஓயச்ெசய்ேதன்.

௧௧ ஆைகயால் ேமாவா க்காக என்

டல்க ம், கிராேரசி க்காக என்

உள்ள ம் ரமண்டலத்ைதப்ேபால

ெதானிக்கிற . ௧௨ ேமாவாப் ேமைடகளின்ேமல்

ச த் ப்ேபானான் என் காணப்ப ம்ேபா ,

பிரார்த்தைனெசய்யத் தன் பரி த்தஇடத்திேல

ைழவான்;ஆனா ம்பயனைடயமாட்டான்.

௧௩ ேமாவாைபக் ற த் அக்காலத்திேல

ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைத இ ேவ. ௧௪
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ஒ க்கார ைடய வ டங்க க்

இைணயான ன் வ டங்க க் ள்ேள

ேமாவாபின் மகிைம ம் அதின் அதிக

மக்கள் ட்ட ம் ரழ ந் ேபா ம்;

அதில் தியாயி ப்ப மக ம் சிற ம்

அற்ப மாயி க் ம் என் ெயேகாவா

இப்ெபா ெசால்கிறார்.

௧௭

தமஸ் ைவக் ற த்த அறவிப் .

இேதா, தமஸ் வான நகரமாயிராமல்

தள்ளப்பட் , பாழான மண்ேமடா ம்.

௨ ஆேராேவரின் பட்டணங்கள் பாழாய்

விடப்பட் , மந்ைத ெவளியாயி க் ம்;

ம ரட் வாரில்லாமல் அைவகள் அங்ேக

ப த் க்ெகாள் ம். ௩ பா காப்

எப்பிரா ைம ம், அரசாட்சி தமஸ் ைவ ம்

விட்ெடாழ ம்; இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

மகிைமக் சம்பவித்த ேபால ரியாவில்

தியாயி ப்பவர்க க் ம் சம்பவிக் ம் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௪

அக்காலத்திேல யாக்ேகாபின் மகிைம

ைறந் ேபா ம், அவ ைடயெகா த்த உடல்

ெம ந் ேபா ம். ௫ஒ வன்ஓங்கினபயிைர

அ வைடெசய் , தன்ைகயினால் கதிர்கைள

அ த் , ெரப்பா ம் பள்ளத்தாக்கிேல

கதிர்கைளச் ேசர்க்கிற ேபா க் ம். ௬

ஆனா ம் ஒ வமரத்ைத உ க் ம்ேபா

னிக்ெகாம்பிேல இரண் ன்

காய்க ம், காய்க்கிற அதின்

கிைளகளிேல நான்ேகா அல்ல ஐந்ேதா
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காய்க ம் தியாயி ப்ப ேபால,

அதிேல பின்பற ப் க் க் ெகாஞ்சம்

தியாயி க் ெமன் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால்கிறார்.

௭ அக்காலத்திேல மனிதன் தன்

ைககளின் ெசயல்களாகிய டங்கைள

பார்க்காம ம், தன் விரல்கள்

உண்டாக்கின ேதாப் விக்கிரகங்கைள ம்,

சிைலகைள ம் பார்க்காம ம், ௮ தன்ைன

உண்டாக்கினவைரேய பாரப்பான், அவன்

கண்கள் இஸ்ரேவ ன் பரி த்தைரேய

பார்த் க் ெகாண் க் ம். ௯அக்காலத்திேல

அவர்க ைடய பா காப்பான

பட்டணங்கள் இஸ்ரேவல் மக்க க்

தியாக ைவக்கப்பட்ட தைழையப்ேபால ம்,

னிக்ெகாம்ைபப்ேபால மாகி,

பாழாய்க்கிடக் ம். ௧0 உன் ெபலமாகிய

கன்மைலைய நிைனக்காமல், உன்

இரட்சிப்பாகிய ேதவைனமறந்தாய்;ஆகேவ

ேநர்த்தியான நாற் கைள நட்டா ம்,

அந்நிய ேதசத் க் கன் கைளைவத்தா ம்,

௧௧ பகற்காலத்திேல உன் நாற்ைற

வளர ம், வி யற்காலத்திேல உன்

விைதைய ைளக்க ம் ெசய்தா ம்,

பலைனச் ேசர்க் ம் நாளிேல க்க ம்

க ம்ேவதைன ேமஉங்கள்அ ப்பாயி க் ம்.

௧௨ ஐேயா, கடல்கள் ெகாந்தளிக்கிற ேபால

ெகாந்தளிக்கிற அேநக மக்களின் ட்டம்,

பலத்த தண் ர்கள் இைரகிற ேபால
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இைரகிற மக்கள் ட்டங்களின் சத்த ம்

உண்டாயி க்கிற . ௧௩ மக்கள் ட்டங்கள்

திரளான தண் ர்கள் இைரகிற ேபால

இைரந்தா ம், அவர்கைளஅவர்அதட் வார்;

அவர்கள் ரமாக ஓ ப்ேபாவார்கள்;

மைலகளிேல காற்றனால் பறந் ேபாகிற

பதைரப்ேபால ம், ழல்காற்ற ேலஅகப்பட்ட

ம்ைபப்ேபால ம் ரத்தப்ப வார்கள். ௧௪

இேதா, மாைல ேநரத்திேல கலக்க ண்டா ம்,

வி யற்காலத்திற் ன் அவர்கள்

ஒழ ந் ேபாவார்கள்; இ ேவ நம்ைமக்

ெகாள்ைளயி கிறவர்களின் பங் ம், நம்ைமச்

ைறயா கிறவர்களின் த மாயி க் ம்.

௧௮

எத்திேயாப்பியாவின்

நதிக க் அக்கைரயிேல நிழ ம்

இறக்ைகக ைடய ம், ௨ கடல்வழயாகத்

தண் ர்களின்ேமல் நாணல் பட களிேல

பிரதிநிதிகைளஅ ப் கிற மான ேதசத்திற்

ஐேயா, ேவகமான தர்கேள, அதிக ரமாகப்

பரவியி க்கிற ம், சிைரக்கப்பட்ட ம்,

வக்க தல் இ வைரக் ம் உயர்ந்

இ ந்த ம், அளவிடப்பட்ட ம்,

ம திக்கப்பட்ட ம், நதிகள் பாழாக் கிற மான

மக்களிடத்திற் ப் ேபாங்கள். ௩ மயில்

யி க்கிறவர்க ம், ேதசத் மக்க மாகிய

ங்கெளல்ேலா ம், மைலகளின்ேமல்

ெகா ேயற்றப்ப ம்ேபா பா ங்கள்,

எக்காளம் ஊதப்ப ம்ேபா ேக ங்கள். ௪

நான் அமர்ந்தி ந் பயிரின்ேமல்
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வி ம் டான ெவயிைலப்ேபால ம்,

அ ப் க்காலத் ெவப்பத்தில் உண்டா ம்

பனிேமகத்ைதப்ேபால ம், என்

இ ப்பிடத்தி ந் கண்ேணாக் ேவன்

என் ெயேகாவா என் டேனெசான்னார். ௫

திராட்ைசச்ெச கள் அ ப் க் ன்ேன

ப் த் ற்ற காய்க்கிற காய்கள் பிஞ்சாக

இ க் ம்ேபாேத, அவர் அரிவாள்களினாேல

காய்ப் க்கைள அ த் க் ெகா கைள

ெவட் அகற்ற ப்ேபா வார். ௬ அைவகள்

ஏகமாக மைலகளின் பறைவக க் ம்,

மயின் ம கங்க க் ம் விடப்ப ம்;

பறைவகள்அதின்ேமல் ேகாைடக்காலத்தி ம்,

காட் ம கங்கெளல்லாம் அதின்ேமல்

மைழக்காலத்தி ம் தங் ம். ௭அக்காலத்திேல

அதிக ரமாகப் பரவியி க்கிற ம்,

சிைரக்கப்பட்ட ம், வக்க தல்

இ வைரக் ம் ெக யாயி ந்த ம்,

அளவிடப்பட்ட ம், ம திக்கப்பட்ட ம்,

நதிகள் பாழாக் கிற மான ேதசமான ,

ேசைனகளின் ெயேகாவாவின் நாமம் தங் ம்

இடமாகிய ேயான் மைலயில் ேசைனகளின்

ெயேகாவா க் க் காணிக்ைகயாகக்

ெகாண் வரப்ப ம்.

௧௯

எகிப்ைதக் ற த்த ெசய்தி. இேதா,

ெயேகாவா ேவகமான ேமகத்தின்ேமல்

ஏற எகிப்திற் வ வார்; அப்ெபா

எகிப்தின் சிைலகள் அவ க் ன்பாகக்

ங் ம், எகிப்தின் இ தயம் தனக் ள்ேள
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கைரந் ேபா ம். ௨ சேகாதர டன்

சேகாதர ம், சிேநகித டன் சிேநகித ம்,

பட்டணத் டன் பட்டண ம், ேதசத் டன்

ேதச ம் ேபார்ெசய்வதற்காக, எகிப்தியைர

எகிப்திய டன் ேபாரிட ைவப்ேபன். ௩

அதினால் எகிப்திய ைடய ஆவி

அவர்க க் ள் ேசார்ந் ேபா ம்;

அவர்கள் ஆேலாசைனைய

அழ ந் ேபாகச்ெசய்ேவன்; அப்ெபா

சிைலகைள ம், மந்திரவாதிகைள ம்,

இறந்தவர்களிடம் ேப கிறவர்கைள ம்,

ற ெசால்கிறவர்கைள ம் ேத வார்கள். ௪

நான்எகிப்தியைரக் க னமானஅதிபதியின்

ைகயில் ஒப் விப்ேபன்; ெகா ரமான ராஜா

அவர்கைளஆ வான்என் ேசைனகளின்

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர் ெசால்கிறார்.

௫ அப்ெபா கட ன் தண் ர்கள்

ைறந் , நதி ம் வற்ற வறண் ேபா ம். ௬

ஆ கைளத் தி ப்பிவி வார்கள்;

பா காப்பான அகழகள் ெவ ைமயாகி

வறண் ேபா ம்; ேகாைர ம் நாண ம்

வா ம். ௭ நதிேயாரத்தி ம் நதி கத்தி ம்

இ க்கிறஇைல ள்ளெச க ம், நதிய கில்

விைதக்கப்பட்டயா ம்உலர்ந் ேபா ம்;அ

பறக்க க்கப்பட் இல்லாமல்ேபா ம். ௮

ன்பி க்கிறவர்கள்ெப ச் வி வார்கள்,

நதியிேல ண் ல்ேபா கிற அைனவ ம்

க்கப்ப வார்கள்; தண் ர்களின்ேமல்

வைலகைள கிறவர்கள்
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ச த் ப்ேபாவார்கள். ௯ ெமல் ய

சணைலப் பக் வப்ப த் கிறவர்க ம்,

ெமல் ய ஆைடகைள ெநய்கிறவர்க ம்

ெவட்கப்ப வார்கள். ௧0 ன் வளர்க்கிற

ளங்க க் க் அைண கட் கிற

அைனவ ைடய அைணக்கட் க ம்

உைடந் ேபா ம். ௧௧ ேசாவான்

பட்டணத்தின் பிர க்களாக இ ப்பவர்கள்

டர்கள்; பார்ேவா ைடய ஞான ள்ள

ஆேலாசைனக்காரரின் ஆேலாசைன

மதி னமான : நான் ஞானிகளின்

மகன், நான் ந்தின ராஜாக்களின்

மகன் என் பார்ேவானிடம் எப்ப ச்

ெசால்கி ர்கள்? ௧௨ அவர்கள் எங்ேக? உன்

ஞானிகள் எங்ேக? ேசைனகளின் ெயேகாவா

எகிப்ைதக் ற த் ச்ெசய்த ேயாசைனைய

அவர்கள்உனக் த் ெதரிவிக்கட் ம்;அல்ல

தாங்கேள அற ந் ெகாள்ளட் ம். ௧௩

ேசாவான் பிர க்கள் டரானார்கள்; ேநாப்

பட்டணத்தின் பிர க்கள் ேமாசம்ேபானார்கள்;

எகிப்ைத ம்அதின் ேகாத்திரத்தைலவைர ம்

வழதப்பச்ெசய்கிறார்கள். ௧௪ ெயேகாவா

அதின் ந வில் தா மா களின் ஆவிைய

வரச்ெசய்தார்; ெவறயன்வாந்திெய த் ,

தள்ளா த் திரிகிற ேபால, அவர்கள்

எகிப்ைத அதின் எல்லாச்ெசய்ைகயி ம்

தள்ளா த் திரியச்ெசய்கிறார்கள். ௧௫

எகிப்தில் தைலயாகி ம், வாலாகி ம்,

கிைளயாகி ம், நாணலாகி ம் ெசய் ம்
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ேவைல ஒன் ம ரா . ௧௬ அக்காலத்திேல

எகிப்தியர்கள் ெபண்கைளப்ேபா ந் ,

ேசைனகளின் ெயேகாவா தங்கள்ேமல்

அைசக் ம் ைக அைசவினாேல பயந்

ந ங் வார்கள். ௧௭ ேசைனகளின்

ெயேகாவா அவர்க க் விேராதமாக

ர்மானித் க்ெகாண்டஆேலாசைனயினால்

தாவின் ேதசம் எகிப்திய க் ப்

பயங்கரமாயி க் ம்; தனக் ள் அைத

நிைனக்கிறவெனவ ம் அதிர்ச்சியைடவான்.

௧௮அக்காலத்திேலஎகிப் ேதசத்தி க் ம்

ஐந் பட்டணங்கள் கானான் ெமாழையப்

ேபசி, ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ன்னிட்

ஆைணயி ம்; அைவகளில் ஒன்

அழ க்கப்பட்ட பட்டணம் என்னப்ப ம். ௧௯

அக்காலத்திேல எகிப் ேதசத்தின் ந விேல

ெயேகாவா க் ஒ ப ட ம், அதின்

எல்ைலய ேக ெயேகாவா க் ஒ ம்

உண்டாயி க் ம். ௨0அ எகிப் ேதசத்திேல

ேசைனகளின் ெயேகாவா க் அைடயாள ம்

சாட்சி மாயி க் ம்; ஒ க் கிறவர்களினால்

அவர்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்

ப்பி வார்கள்;அப்ெபா அவர்க க்

ஒ இரட்சகைன ம், ஒ ெபலவாைன ம்

அ ப்பி அவர்கைள வி விப்பார். ௨௧

அப்ெபா ெயேகாவா எகிப்திய க்

அறயப்ப வார்; எகிப்தியர்கள் ெயேகாவாைவ

அக்காலத்திேல அற ந் , அவ க் ப்

ப கேளா ம், காணிக்ைககேளா ம்
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ஆராதைனெசய் , ெயேகாவா க் ப்

ெபா த்தைனகைளச் ெசய் அைவகைளச்

ெச த் வார்கள். ௨௨ெயேகாவா எகிப்தியைர

வாைதயினால் அ ப்பார்; அ த்

ணமாக் வார்; அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில்

மனந்தி ம் வார்கள்;அப்ெபா அவர்கள்

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட் , அவர்கைளக்

ணமாக் வார். ௨௩ அக்காலத்திேல

எகிப்தி ந் அ ரியா க் ப் ேபாகிற

ெப ம்பாைதஉண்டாயி க் ம்;அ ரியர்கள்

எகிப்திற் ம், எகிப்தியர்கள் அ ரியா க் ம்

வந் , எகிப்தியர்கள்அ ரிய டன்ஆராதைன

ெசய்வார்கள். ௨௪அக்காலத்திேலஇஸ்ரேவல்

எகிப்ேதா ம்அ ரியாேவா ம் ன்றாவதாக

மயின் ந வில்ஆ ர்வாதமாயி க் ம். ௨௫

அவர்கைளக் ற த் ச் ேசைனகளின்

ெயேகாவா: எகிப்தியராகிய என் மக்க ம்,

அ ரியராகிய என் கரத்தின் ெசய ம்,

இஸ்ரேவலராகிய என் ெசாத் ம்

ஆ ர்வதிக்கப்பட்ட என் ெசால் ,

அவர்கைளஆ ர்வதிப்பார்.

௨0

ேசனாதிபதி தர்த்தான், அ ரியா

ராஜாவாகிய சர்ேகானாேல அ ப்பப்பட் ,

அஸ்ேதாத்திற் வந் , அஸ்ேதாத்தின்ேமல்

ேபார்ெசய் , அைதப் பி த்த வ டத்திேல,

௨ ெயேகாவா ஆேமாத்சின் மகனாகிய

ஏசாயாைவ ேநாக்கி: ேபாய் உன்

இ ப்பி க்கிற சணலாைடைய

அவிழ்த் , உன் கால்களி க்கிற
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காலணிகைளக் கழற் என்றார்; அவன்

அப்ப ேய ெசய் , ஆைடயில்லாம ம்

ெவ ங்கா மாக நடந்தான். ௩

அப்ெபா ெயேகாவா: எகிப்தின்ேம ம்

எத்திேயாப்பியாவின்ேம ம் வ ம் ன்

வ டத் க் காரியங்க க் அைடயாள ம்

ற ப் மாகஎன்ஊழயக்காரனாகியஏசாயா

ஆைடயில்லாம ம் ெவ ங்கா மாக

நடக்கிற ேபால, ௪ அ ரியா ராஜா, தான்

சிைறபி க்கப்ேபாகிற எகிப்திய ம், தான்

விலக்கப்ேபாகிறஎத்திேயாப்பிய மாகிய

வா பர்கைள ம் திேயாைர ம்,

ஆைடயில்லாம ம் ெவ ங்கா மாக

எகிப்திய க் ெவட்க ண்டாக,

இ ப்பிடம் டப்படாதவர்களாய்க்

ெகாண் ேபாவான். ௫ அப்ெபா இந்தக்

கடற்கைரக் கள் தாங்கள் நம்பியி ந்த

எத்திேயாப்பியாைவக் ற த் ம், தாங்கள்

ெப ைமபாராட் ன எகிப்ைதக் ற த் ம்

கலங்கி ெவட்கி: ௬இேதா, அ ரிய ராஜாவின்

கத்திற் த் தப் வதற்காக நாங்கள் நம்பி,

உதவிக்ெகன் ஓ வந் அண் னவன்

இப்ப யானாேன; நாங்கள் எப்ப

வி விக்கப்ப ேவாம் என் அக்காலத்திேல

ெசால்வார்கள் என்றார்.

௨௧

கடல் வனாந்திரத்ைதக் ற த்த ெசய்தி.

ழல் காற் ெதன்திைசயி ந் எ ம்பிக்

கடந் வ கிற ேபால, பயங்கரமான

ேதசமாகிய வனாந்திரத்தி ந் அ
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வ கிற . ௨ பயங்கரமான காட்சி எனக் த்

ெதரிவிக்கப்பட்ட ; ேராகி ேராகம்ெசய் ,

பாழாக் கிறவன் பாழாக்கிக்ெகாண்ேட

இ க்கிறான்; ஏலாேம எ ம் ; ேமதியாேவ

ற் ைகேபா ; அதினாேல உண்டான

தவிப்ைபெயல்லாம் ஒழயச்ெசய்ேதன். ௩

ஆைகயால், என் இ ப் மகாேவதைனயால்

நிைறந்தி க்கிற ; பிள்ைளெப கிறவளின்

ேவதைனக க் ஒத்த ேவதைனகள்

என்ைனப் பி த்த ; ேகட்டதினால்

உைளச்சல்ெகாண் , கண்டதினால்

கலங்கிேனன். ௪ என் இ தயம் திைகத்த ;

பயம் என்ைன அதிர்ச்சியைடயச் ெசய்த ;

எனக் இன்பம் தந்த இர பயங்கரமான .

௫ பந்திைய ஆயத்தப்ப த் ங்கள்,

காவலாளிையஅமர்த் ங்கள், சாப்பி ங்கள்,

ங்கள், பிர க்கேள, எ ந்

ேகடயங்க க் எண்ெணய் ங்கள்.

௬ ஆண்டவர் என்ைன ேநாக்கி:

ேபாய், காண்பைதத் ெதரிவிப்பதற்காக

காவலாளிைய ைவ என்றார். ௭ அவன்

ஒ இரதத்ைத ம், ேஜா ேஜா யாகக்

திைர ரைன ம், ேஜா ேஜா யாகக்

க ைதகளின்ேம ம் ஒட்டகங்களின்ேம ம்

ஏறவ கிறவர்கைள ம் கண் , ம ந்த

கவனமாகக் கவனித் க்ெகாண்ேட இ ந் : ௮

ஆண்டவேர, நான் பகல் வ ம் என்

காவ ேல நின் , இர வ ம் நான்

என் காவ டத்திேல தங்கியி க்கிேறன்
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என் சிங்கத்ைதப்ேபால் சத்தம ட் க்

ப்பி கிறான். ௯இேதா, ஒ ேஜா திைர

ட்டப்பட்டஇரதத்தின்ேமல்ஏறயி க்கிறஒ

மனிதன் வ கிறான்; பாபிேலான் வி ந்த ,

வி ந்த ; அதின் ெதய்வங்க ைடய

சிைலகைளெயல்லாம் தைரேயாேட ேமாதி

உைடத்தார் என் ம ெமாழ ெசால்கிறான். ௧0

என் ேபார ப்பின் தானியேம, என்

களத்தின் ேகா ைமேய, இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் கர்த்தரால் நான்

ேகள்விப்பட்டைதஉங்க க் அறவித்ேதன்.

௧௧ மா க் ெசய்தி. ேச ரி ந் என்ைன

ேநாக்கி: காவலாளிேய, இர எவ்வள

ெசன்ற ? என் ப்பிட் க்ேகட்க; ௧௨அதற்

காவலாளி: வி யற்காலம் வ கிற ,

இராக்கால ம் வ கிற ; ங்கள் ேகட்க

மனதி ந்தால் தி ம்பிவந் ேக ங்கள் என்

ெசால்கிறான். ௧௩ அேரபியா க் ச் ெசய்தி.

திதானியராகியபயணக் ட்டங்கேள, ங்கள்

அேரபியாவின் கா களில் இர தங் ர்கள்.

௧௪ ேதமா ேதசத்தின் மக்கேள, ங்கள்

தாகமாயி க்கிறவர்க க் த் தண் ர்

ெகாண் ேபாய், தப்பி ஓ கிறவர்க க்

ஆகாரங்ெகா க்க எதிர்ெகாண் ேபாங்கள். ௧௫

அவர்கள், பட்டயங்க க் ம், உ வின

பட்டயத்திற் ம், நாேணற்றன வில் க் ம்,

ேபாரின் ெகா ைமக் ம் தப்பி ஓ கிறார்கள்.

௧௬ ஆண்டவர் என்ைன ேநாக்கி: ஒ

க்கார ைடய வ டங்க க்
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இைணயானஒேரவ டத்திேல ேகதா ைடய

மகிைமெயல்லாம் விட் ப்ேபா ம். ௧௭

ேகதார் மக்களாகிய பராக்கிரம வில் ரரின்

எண்ணிக்ைகயில் தியானவர்கள்ெகாஞ்சப்

ேபராயி ப்பார்கள் என்றார்; இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவாஇைதஉைரத்தார்.

௨௨

தரிசனப் பள்ளத்தாக்ைகக் ற த்த

ெசய்தி. உன்னில் உள்ளவர்கள் எல்ேலா ம்

களின்ேமல் ஏ வதற் உனக்

இப்ெபா வந்த என்ன? ௨ ஆட்கள்

நடமாட்டம் நிைறந் ஆரவாரம்ெசய் ,

களி ர்ந்தி ந்த நகரேம, உன்னிடத்தில்

ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள் பட்டயத்தால்

ெகாைல ெசய்யப்படவில்ைல, ேபாரில்

இறந்த ம் இல்ைல. ௩ உன் அதிபதிகள்

எல்ேலா ம் ஏகமாக ஓ அைலந் ம்,

வில் ரர்களால் கட்டப்ப கிறார்கள்;

உன்னில்அகப்பட்டஅைனவ ம் ரத்திற்

ஓ ம் ஏகமாகக் கட்டப்ப கிறார்கள். ௪

ஆைகயால், என்ைன ேநாக்கிப் பார்க்கா ர்கள்;

மகளாகிய என் மக்கள் பாழாய்ப்ேபானதின்

காரணமாக மனங்கசந் அ ேவன்; எனக்

ஆ தல் ெசால்ல வரா ர்கள் என்கிேறன்.

௫ ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவராேல இ தரிசனப் பள்ளத்தாக்கிேல

அமளி ம், ம திக்கப்ப த ம், கலக்க ள்ள

நாளாயி க்கிற ; இ அலங்கத்ைதத்

தகர்த் , மைலக் ேநேர ஆர்ப்பரிக் ம்

நாளாயி க்கிற . ௬ஏலாமயன்அம் கைள
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ைவக் ம்ைபையஎ த் , இரதங்க ட ம்

காலாட்க ட ம் திைர ரர்க ட ம்

வ கிறான்; ர் ேகடகத்ைதெவளிப்ப த் ம்.

௭ மகச் சிறப்பான உன் பள்ளத்தாக் கள்

இரதங்களால் நிரப்பப்ப ம்; திைர ரர்கள்

வாசல்கள் வைர வந் அணிவ த்

நிற்பார்கள். ௮அவன் தாவின் மைறைவ

க்கிப்ேபா வான்; அந்நாளிேல

வனமாளிைகயாகிய ஆ தசாைலைய

ேநாக் வாய். ௯ ங்கள் தா நகரத்தின்

விரிசல்கள் அேநகமாயி ப்பைதக் கண் ,

ழ்க் ளத் த் தண் ர்கைளக் கட் ைவத் ,

௧0எ சேலம ன் கைளஎண்ணி, மதிைல

பலப்ப த் ம்ப கைள இ த் , ௧௧

இரண் மதில்க க் ந ேவ பைழய

ளத் த் தண் ர்க க் ஒ ளத்ைத

உண்டாக் ர்கள்; ஆனா ம் அைதச்

ெசய்தவைர ங்கள் ேநாக்காம ம், அைத

ஏற்ப த்தித் ரத்தி ந் வரச்ெசய்தவைரக்

கவனிக்காம ம் ேபாகி ர்கள். ௧௨

ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர்

அக்காலத்திேல அழ ம், லம்ப ம்,

ெமாட்ைடயிட ம், சணல்உைடைய

அணிய ம் கட்டைளயிட்டார். ௧௩ ங்கேளா,

சந்ேதாஷ த் மகிழ்ந் , ஆ மா கைள

அ த் , இைறச்சிையச் சாப்பிட் ,

திராட்ைசரசத்ைதக் த் : சாப்பி ேவாம்

ப்ேபாம், நாைளக் ச் சாேவாம் என்

ெசால் ர்கள். ௧௪ ெமய்யாகேவ ங்கள்
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சா ம்வைர இந்த அக்கிரமம் உங்க க்

நிவிர்த்தியாவதில்ைல என் ேசைனகளின்

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்கிறாெரன்ப

என் கா ேகட் ம்ப ேசைனகளின்

ெயேகாவாவால் ெதரிவிக்கப்பட்ட .

௧௫ ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் உைரத்ததாவ : அரண்மைன

விசாரிப் க்கார ம் ெபாக்கிஷக்கார மாகிய

ெசப்னா என்பவனிடத்திற் ப்ேபாய்ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால், ௧௬

உயர்ந்த இடத்திேல தன் கல்லைறையெவட் ,

கன்மைலயிேல தனக் வாசஸ்தலத்ைதத்

ேதாண் கிறவைனப்ேபால, உனக்

இங்ேக கல்லைறைய ெவட் ம்ப க்

உனக் இங்ேக என்ன இ க்கிற ? உனக்

இங்ேக யார் இ க்கிறார்கள்? ௧௭ இேதா,

ெபலவான் ஒ வைனத் ரத் வ ேபாலக்

ெயேகாவா உன்ைனத் ரத்திவிட் , நிச்சயமாக

உன்ைன ப்ேபா வார். ௧௮ அவர்

உன்ைன உ ண்ைடையப்ேபால அகல ம்

விசால மான ேதசத்திேல ழற்ற

எற ந் வி வார்; அங்ேக சாவாய்; அங்ேக உன்

மகிைமயின் இரதங்கள் உன்ஆண்டவ ைடய

ட் ற் இகழ்ச்சியாகஇ க் ம். ௧௯உன்ைன

உன்நிைலையவிட் த் ரத்திவி ேவன்; உன்

இடத்தி ந் பி ங்கிப்ேபாடப்ப வாய். ௨0

அந்நாளிேல இல்க்கியாவின் மகனாகிய

எ யாக் ம் என் ம் என் ஊழயக்காரைன

நான்அைழத் : ௨௧உன் உைடையஅவ க்
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அணிவித் , உன் கச்ைசயால் அவைன

இைடக்கட் , உன் அதிகாரத்ைத அவன்

ைகயிேல ெகா ப்ேபன்; அவன் எ சேலம ன்

மக்க க் ம், தாவின் வம்சத்திற் ம்

தகப்பனாயி ப்பான். ௨௨ தா ைடய

ட் ன் திற ேகாைலஅவன் ேதாளின்ேமல்

ைவப்ேபன்; ஒ வ ம் ட்டக் டாதப க்

அவன் திறப்பான், ஒ வ ம்

திறக்கக் டாதப க் அவன் ட் வான். ௨௩

அவைன உ தியான இடத்திேல ஆணியாக

அ ப்ேபன்; அவன் தன் தகப்பன் ட் ற்

மகிைமயான சிங்காசனமாக இ ப்பான். ௨௪

அதின்ேமல்அவன்தகப்பன்வம்சத்தாராகிய

பிள்ைளகள், ேபரப்பிள்ைளக ைடய மகிைம

அைனத்ைத ம், சிற ம் ெபரி மான

சகல பானபாத்திரங்கைள ம் க்கி

ைவப்பார்கள். ௨௫ உ தியான இடத்தில்

அ க்கப்பட் ந்த ஆணி அந்நாளிேல

பி ங்கப்பட் , ற ந் வி ம்; அப்ெபா

அதின்ேமல் ெதாங்கினபாரம்அ ந் வி ம்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா உைரக்கிறார்;

ெயேகாவாேவஇைதஉைரக்கிறார் என் ெசால்

என்றார்.

௨௩

ைவக் ற த்த ெசய்தி. தர் ஸ்

கப்பல்கேள, அல ங்கள்; அ

இல்லாதப க் ம், அதில் வ வார்

இல்லாதப க் ம் பாழாக்கப்பட்ட ;

இந்தச் ெசய்தி கித் ம் ேதசத்தி ந்

அவர்க க் த் ெதரிவிக்கப்ப கிற . ௨
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க் கேள, ம னமாயி ங்கள்; ேதானின்

வியாபாரிகள் கட ேல பயணம்ெசய்

உன்ைன நிரப்பினார்கள். ௩ ேகார் நதியின்

ம ந்த ர்ப்பாய்ச்சல்களால் விைள ம்

பயிர்வைகக ம், ஆற்றங்கைரயின்

அ ப் ம் அதின் வ மானமாயி ந்த ;

அ ேதசங்களின் சந்ைதயாயி ந்த .

௪ ேதாேன, ெவட்கப்ப ; நான் இனிக்

கர்ப்பேவதைனப்ப கிற ம் இல்ைல;

ெபற்ெற ப்ப ம் இல்ைல; இைளஞர்கைள

வளர்க்கிற ம் இல்ைல; கன்னிப்ெபண்கைள

ஆதரிக்கிற ம் இல்ைல என் ச த்திரக்

ேகாட்ைடயான கடல் ைற ெசால்கிற . ௫

எகிப்தின் ெசய்தி ேகட்கப்பட்டதினால்

ேநாய் உண்டான ேபால, வின் ெசய்தி

ேகட்கப்ப வதினா ம் ேநாய் உண்டா ம்.

௬ கடற்கைரக் மக்கேள, ங்கள்

தர் ஸ்வைர றப்பட் ப்ேபாய்அல ங்கள்.

௭ ஆரம்பநாட்கள் தல் நிைலெபற்

களி ர்ந்தி ந்த உங்கள் பட்டணம்

இ தானா? ரேதசம்ேபாய் வசிக்கிறதற்

அவள் கால்கேள அவைளத் ரமாகக்

ெகாண் ேபா ம். ௮ கி டம் அணிவிக் ம்

க் விேராதமாக இைத ேயாசித் த்

ர்மானித்தவர் யார்? அதின் வியாபாரிகள்

பிர க்க ம், அதின் வியாபாரிகள்

மயின் கனவான்க மாேம. ௯ சர்வ

சிங்காரத்தின் ேமன்ைமையக் ைலக்க ம்,

மயின் கனவான்கள் அைனவைர ம்



ஏசாயா 2667

கன னப்ப த்த ம், ேசைனகளின்

ெயேகாவாேவ இைத ேயாசித் த் ர்மானித்தார்.

௧0 தர் ன் மகேள, நதிையப்ேபால

உன் ேதசத்தில் பாய்ந் ேபா, உனக்

அைணயில்ைல. ௧௧ெயேகாவா தம ைகையச்

ச த்திரத்தின்ேமல் ட் , இராஜ்யங்கைளக்

ங்கச்ெசய்தார்; கானானின் அரண்கைள

அழ க்க அவர் அதற் விேராதமாகக்

கட்டைளெகா த் : ௧௨ ஒ க்கப்பட்ட

கன்னியாகிய மகளாகிய ேதாேன, இனிக்

களி ர்ந் ெகாண் க்கமாட்டாய்; எ ந்

கித் க் ப் றப்பட் ப்ேபா, அங் ம்

உனக் இைளப்பா தல் இல்ைலெயன்றார்.

௧௩ கல்ேதய ைடய ேதசத்ைதப் பார்;

அந்த மக்கள் ன்னி ந்ததில்ைல;

அ ரியன் வனாந்திரத்தா க்காக அைத

அஸ்திபாரப்ப த்தினான்; அவர்கள் அதின்

ேகா ரங்கைள உண்டாக்கி, அதின்

அரண்மைனகைளக் கட் னார்கள்; அவர்

அைதஅழ க்ெகன் நியம த்தார். ௧௪தர் ஸ்

கப்பல்கேள, அல ங்கள்; உங்கள் அரண்

பாழாக்கப்பட்ட . ௧௫ அக்காலத்திேல

, ஒ ராஜா ைடய நாட்களின்ப ,

எ ப வ டங்கள் மறக்கப்பட் க் ம்;

எ ப வ டங்களின் விேல க் ச்

சம்பவிப்ப ேவசியின் பாட க் ச்

சமானமாயி க் ம். ௧௬மறக்கப்பட்ட ேவசிேய,

ைணையஎ த் நகரத்ைதச் ற்ற த்திரி;

நிைனக்கப்ப ம்ப அைத இனிதாக
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வாசித் ப் பல பாட் கைளப் பா . ௧௭எ ப

வ டங்களின் விேல ெயேகாவா வந்

ைவச் சந்திப்பார்; அப்ெபா அ தன்

லாபத்திற் தி ம்பிவந் , மயி ள்ளஅேநக

ேதசங்க ட ம் ேவசித்தனம்ெசய் ம். ௧௮

அதின் வியாபார ம், அதின் லாப ம்

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமாக்கப்ப ம்;

அ ெபாக்கிஷமாகச் ேசர்க்கப்ப வ ம்

இல்ைல; ட் ைவக்கப்ப வ ம்

இல்ைல; ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்

வாசமாயி க்கிறவர்கள் தி ப்தியாகச்

சாப்பிட ம் நல்ல உைடகைள அணிய ம்

அதின் வியாபாரம்அவர்கைளச் ேச ம்.

௨௪

இேதா, ெயேகாவா ேதசத்ைத

ெவ ைம ம் பா மாக்கி, அைதக் கவிழ்த் ,

அதின் மக்கைளச் சிதற ப்பார். ௨

அப்ெபா , மக்க க் எப்ப ேயா

அப்ப ேயஆசாரிய க் ம் ேவைலக்கார க்

எப்ப ேயா அப்ப ேய எஜமா க் ம்,

ேவைலக்காரிக் எப்ப ேயா அப்ப ேய

எஜமானிக் ம், ெகாண்டவ க்

எப்ப ேயா அப்ப ேய விற்றவ க் ம்,

கடன் ெகா த்தவ க் எப்ப ேயா

அப்ப ேய கடன்வாங்கினவ க் ம்,

வட் வாங்கினவ க் எப்ப ேயாஅப்ப ேய

வட் ெகா த்தவ க் ம் எல்ேலா க் ம்

சரியாக நடக் ம். ௩ ேதசம் வ ம்

ெகாள்ைளயாகி, ற்ற ம் ெவ ைமயா ம்;

இ ெயேகாவா ெசான்ன வார்த்ைத. ௪
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ேதசம் லம்பி வா ம்; ம சத் வமற்

உலர்ந் ேபா ம்; ேதசத் மக்களிேல

உயர்ந்தவர்கள் தவிப்பார்கள். ௫ ேதசம் தன்

மக்களின் லமாக ட் ப்பட்ட ;

அவர்கள் நியாயப்பிரமாணங்கைள ற ,

கட்டைளைய மா பாடாக்கி, நித்திய

உடன்ப க்ைகைய ற த்தார்கள். ௬

இதினிம த்தம் சாபம் ேதசத்ைத அழ த்த ,

அதின் மக்கள் தண் க்கப்பட்டார்கள்;

ேதசத்தார் ட்ெடரிக்கப்பட்டார்கள்,

சிலர்மாத்திரம் ந்தி க்கிறார்கள்.

௭ திராட்ைசரசம் க்கங்ெகாண்டா ம்,

திராட்ைசச்ெச வதங் ம்;

மனமகிழ்ச்சியாயி ந்தவர்கள் எல்ேலா ம்

ெப ச் வி வார்கள். ௮ ேமளங்களின்

சந்ேதாஷம் ஓ ம், களி கிறவர்களின்

நடமாட்டம் ஒழ ம், ைணயின் களிப்

நின் ேபா ம். ௯பாடேலாேட திராட்ைசரசம்

க்கமாட்டார்கள்; ம பானம் அைதக்

க்கிறவர்க க் க் கசக் ம். ௧0

ெவ ைமயாய்ப்ேபான நகரம் தகர்ந் ,

ஒ வ ம் உள்ேள ைழய யாதப ,

கெளல்லாம் அைடபட் க்கிடக் ம்.

௧௧ திராட்ைசரசத் க்காக திகளிேல

க் ரல் உண் ; அைனத் சந்ேதாஷ ம்

ைறந் , ேதசத்தின் மகிழ்ச்சி இல்லாமல்

ேபா ம். ௧௨ நகரத்தில் தியாயி ப்ப

அழேவ; வாசல்கள் இ க்கப்பட் ப் பாழாய்க்

கிடக் ம். ௧௩ஒ வமரத்ைத உ க் ம்ேபா ம்,
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திராட்ைசப்பழங்கைள அ த் த்

ம்ேபா ம், பின்பற ப் க் க் ெகாஞ்சம்

ந்தி ப்ப ேபால, ேதசத்திற் ள் ம்

இந்த மக்களின் ந வி ம் ெகாஞ்சம்

ந்தி க் ம். ௧௪ அவர்கள் சத்தம ட் க்

ெகம் ரிப்பார்கள்; ெயேகாவா ைடய

மகத் வத்திற்காக ச த்திரத்தி ந்

ஆர்ப்பரிப்பார்கள். ௧௫ ஆைகயால்

ெயேகாவாைவ, ரியன்உதிக் ம் திைசயி ம்,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

நாமத்ைதச் ச த்திரத் களி ம்

மகிைமப்ப த் ங்கள். ௧௬ திபர க்

மகிைம என் பா ம் தங்கைள மயின்

கைடசி ைனயி ந் ேகட்கிேறாம்; நாேனா,

இைளத் ப்ேபாேனன்,இைளத் ப்ேபாேனன்;

எனக் ஐேயா, ேராகிகள் ேராகம்

ெசய்கிறார்கள்; ேராகிகள் ம தியாகத்

ேராகம்ெசய்கிறார்கள் என்கிேறன். ௧௭

ேதசத் மக்கேள, பய ம், ப ழ ம்,

கண்ணி ம் உங்க க் ேநரி ம். ௧௮

அப்ெபா பயத்தின் சத்தத்திற் விலகி

ஓ கிறவன் ப ழயில் வி வான்;

ப ழயி ந் ஏ கிறவன் கண்ணியில்

அகப்ப வான்; உயர இ க் ம் மத கள்

திறக்கப்பட் , மயின் அஸ்திபாரங்கள்

ங் ம். ௧௯ ேதசம் ெநா ங்கேவ ெநா ங் ம்,

ேதசம் றயேவ ற ம், ேதசம் அைசயேவ

அைச ம். ௨0 ெவற த்தவைனப்ேபால

ேதசம் தள்ளா , ஒ ைசையப்ேபாலப்
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ெபயர்த் ப்ேபாடப்ப ம்; அதின் பாதகம்

அதின்ேமல் பாரமாயி ப்பதினால், அ

வி ந் ேபா ம், இனி எ ந்தி க்கா . ௨௧

அக்காலத்தில் ெயேகாவா உன்னதமான

ேசைனைய உன்னதத்தி ம், மயின்

ராஜாக்கைளப் மயி ம் விசாரிப்பார்.

௨௨ அவர்கள் ெகபியில் ஏகமாகக்

கட் ண்டவர்களாகச் ேசர்ந் , காவ ல்

அைடக்கப்பட் , அேநகநாட்கள் ெசன்றபின்

விசாரிக்கப்ப வார்கள். ௨௩ அப்ெபா

ேசைனகளின் ெயேகாவா ேயான் மைலயி ம்

எ சேலம ம்ஆ ைகெசய்வதால், சந்திரன்

கலங் ம், ரியன் ெவட்கப்ப ம்;அவ ைடய

ப்பர்க க் ன்பாக தம் ைடய மகிைம

ெவளிப்ப த் வார்.

௨௫

ெயேகாவாேவ, ேர என் ேதவன்; உம்ைம

உயர்த்தி, உம நாமத்ைதத் திப்ேபன்; ர்

அதிசயமானைவகைளச் ெசய் ர்; உம

ந்தின ஆேலாசைனகள் சத்திய ம்

உ தி மானைவகள். ௨ ர் எங்க ைடய

எதிரியின் நகரத்ைதமண்ேம ம், பா காப்பான

பட்டணத்ைதப் பா மாக்கி ர்; அந்நியரின்

தைலநகைர நகரமாக இராதப க் ம்,

என்ைறக் ம் கட்டப்படாதப க் ம் ெசய் ர். ௩

ஆைகயால் பலத்த மக்கள் உம்ைம

மகிைமப்ப த் வார்கள்; ெகா ரமான

ேதசங்களின் நகரம் உமக் ப் பயப்ப ம்.

௪ ெகா ரமானவர்களின் றல் மதிைல

ேமாதிய க்கிற ெப ெவள்ளத்ைதப்ேபால்
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இ க் ம்ேபா , ர் ஏைழக் ப் ெபல ம்,

ெந க்கப்ப கிற எளியவ க் த் திட ம்,

ெப ெவள்ளத்திற் த் தப் ம்அைடக்கல ம்,

ெவயி க் ஒ ங் ம் நிழ மா ர். ௫

வறட்சியானஇடத்தின் ெவப்பம் ேமகத்தினால்

தணிவ ேபால், அந்நியரின் ம் ரத்ைதத்

தணியச்ெசய் ர்; ேமகத்தின் நிழ னால்

ெவயில் தணிகிற ேபால் ெபலவந்தரின்

ஆரவாரம் தணி ம். ௬ ேசைனகளின்

ெயேகாவாஇந்த மைலயிேல சகலமக்க க் ம்

ஒ வி ந்ைத ஆயத்தப்ப த் வார்;

அ ெகா ைமயான பதார்த்தங்க ம்,

பழைமயான திராட்ைசரச ம், இைறச்சி ம்

ெகா ப் ள்ள பதார்த்தங்க ம், ெதளிந்த

பழைமயான திராட்ைசரச ம் நிைறந்த

வி ந்தாயி க் ம். ௭சகலமக்கள்ேம ள்ள

க்காட்ைட ம், சகல ேதசங்கைள ம்

யி க்கிற டைல ம், இந்த மைலயிேல

அகற்ற ப்ேபா வார். ௮ அவர் மரணத்ைத

ெஜயமாக வி ங் வார்; கர்த்தராகிய ேதவன்

எல்லா கங்களி ம ந் கண் ைரத்

ைடத் , தம மக்களின் அவப்ெபயைர

மயி ராதப க் ற்ற ம் க்கிவி வார்;

ெயேகாவாேவ இைதச் ெசான்னார். ௯

அக்காலத்திேல: இேதா, இவேர நம் ைடய

ேதவன்; இவ க்காகக் காத்தி ந்ேதாம்,

இவர் நம்ைம காப்பாற் வார்; இவேர

ெயேகாவா, இவ க்காகக் காத்தி ந்ேதாம்;

இவ ைடய காப்பாற் தலால் களி ர்ந்
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மகி ேவாம் என் ெசால்லப்ப ம். ௧0

ெயேகாவா ைடய கரம் இந்த ேயானின்

மைலயிேல தங் ம்; ைவக்ேகால் எ க்களத்தில்

ம திக்கப்ப வ ேபால, ேமாவாப் அவர் ழ்

மதிக்கப்பட் ப்ேபா ம். ௧௧ ந் கிறவன்

ந் வதற்காகத் தன்ைககைளவிரிப்ப ேபால்

அவர் தம ைககைள அவர்கள் ந விேல

விரித் , அவர்க ைடய ெப ைமைய ம்,

அவர்கள் ைககளின் சதித்திட்டங்கைள ம்

தாழ்த்திவி வார். ௧௨ அவர் உன்

மதில்க ைடய உயர்ந்த பா காப்ைப ேழ

தள்ளித் தாழ்த்தித் தைரயிேல ளாக

அழ ப்பார்.

௨௬

அக்காலத்திேல தாேதசத்தில்

பாடப்ப ம் பாட்டாவ : ெபலனான நகரம்

நமக் உண் ; காப்பாற் தைலேய அதற்

மதி ம் பா காப் மாக ஏற்ப த் வார். ௨

சத்தியத்ைதக் ைகக்ெகாண் வ கிற தி ள்ள

ேதசம் உள்ேள ைழவதற்காகவாசல்கைளத்

திற ங்கள். ௩ உம்ைம உ தியாகப்

பற்ற க்ெகாண்ட மனைத ைடயவன்

உம்ைமேய நம்பியி க்கிறதினால், ர்

அவைனப் ரண சமாதானத் டன்

காத் க்ெகாள் ர். ௪ ெயேகாவாைவ

என்ெறன்ைறக் ம் நம் ங்கள்;

கர்த்தராகிய ேயேகாவா நிைலயான

கன்மைலயாயி க்கிறார். ௫ அவர்

உயரத்திேல வாசமாயி க்கிறவர்கைள ம்

ேழ தள் கிறார்; உயர்ந்த நகரத்ைத ம்
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தாழ்த் கிறார்; அவர் தைரவைர தாழ்த்தி அ

மண்ணா ம்வைர இ யச்ெசய்வார். ௬ கால்

அைத மதிக் ம், சி ைமயானவர்களின்

கா ம் எளிைமயானவர்களின் அ க ேம

அைத மதிக் ம். ௭ திமா ைடய

பாைத ெசம்ைமயாயி க்கிற ; மகா

திபரராகிய ர் திமா ைடய பாைதையச்

ெசம்ைமப்ப த் கி ர். ௮ ெயேகாவாேவ,

உம் ைடய நியாயத் ர்ப் களின் வழயிேல

உமக் க் காத்தி க்கிேறாம்; உம

ெபய ம், உம்ைம நிைனக் ம் நிைன ம்

எங்கள் ஆத் ம வாஞ்ைசயாயி க்கிற .

௯ என் ஆத் மா இரவிேல உம்ைம

வாஞ்சிக்கிற ; எனக் ள் இ க்கிற என்

ஆவியால் அதிகாைலயி ம் உம்ைமத்

ேத கிேறன்; உம் ைடய நியாயத் ர்ப் கள்

மயிேல நடக் ம்ேபா மயி ள்ள

மக்கள் திையக் கற் க்ெகாள்வார்கள். ௧0

ன்மார்க்க க் த் தையெசய்தா ம்

திையக் கற் க்ெகாள்ளமாட்டான்; தி ள்ள

ேதசத்தி ம் அவன் அநியாயஞ்ெசய்

ெயேகாவா ைடய மகத் வத்ைதக்

கவனிக்காமல்ேபாகிறான். ௧௧ெயேகாவாேவ,

உம ைக ஓங்கியி க்கிற ; அவர்கள்

அைதக் காணாதி க்கிறார்கள்; ஆனா ம்

உம மக்க க்காக ர் ைவத்தி க் ம்

ைவராக்கியத்ைதக்கண் ெவட்கப்ப வார்கள்;

அக்கினி உம் ைடய எதிரிகைள எரிக் ம்.

௧௨ ெயேகாவாேவ, எங்க க் ச்
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சமாதானத்ைதக் கட்டைளயி ர்; எங்கள்

ெசயல்கைளெயல்லாம் எங்க க்காக

நடத்திவ கிறவர் ேர. ௧௩ எங்கள்

ேதவனாகியெயேகாவாேவ,உம்ைமயல்லாமல்

ேவேற ஆண்டவன்மார் எங்கைள

ஆண்டார்கள்; இனி உம்ைம மாத்திரம்

சார்ந் உம் ைடய நாமத்ைதப்

பிரஸ்தாபப்ப த் ேவாம். ௧௪ அவர்கள்

இறந்தவர்கள், உயிரைடயமாட்டார்கள்; இறந்த

இராட்சதர் தி ம்ப எ ந்தி க்கமாட்டார்கள்;

ர் அவர்கைள விசாரித் அழ த் ,

அவர்கள் ெபயைர ம் அழயச்ெசய் ர்.

௧௫ இந்த ேதசத்ைதப் ெப கச்ெசய் ர்;

ெயேகாவாேவ, இந்த ேதசத்ைதப்

ெப கச்ெசய் ர்; ர் மகிைமப்பட் ர்,

ேதசத்தின் எல்ைல எல்லாவற்ைற ம்

அதிக ரத்தில் தள்ளிைவத் ர். ௧௬

ெயேகாவாேவ, ெந க்கத்தில் உம்ைமத்

ேத னார்கள்; உம் ைடய தண்டைன

அவர்கள் ேம க் ம்ேபா உள்ளத்தில்

ேவண் தல் ெசய்தார்கள். ௧௭ ெயேகாவாேவ,

பிரசவேநரம் ெந ங்கியி க் ம்ேபா

ேவதைனப்பட் , தன் ேவதைனயில்

ப்பி கிற கர்ப்பவதிையப்ேபால, உமக்

ன்பாக இ க்கிேறாம். ௧௮ நாங்கள்

கர்ப்பமாயி ந் ேவதைனப்பட் ,

காற்ைறப் ெபற்றவர்கைளப்ேபால்

இ க்கிேறாம்; ேதசத்தில் ஒ பா காப்ைப ம்

ெசய்ய யாதி க்கிேறாம்; மயில்
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உள்ள மக்கள் வி கிற ம ல்ைல. ௧௯

இறந்த உம் ைடயவர்கள் பிேரதமான

என் ைடயவர்க டன் எ ந்தி ப்பார்கள்;

மண்ணிேல தங்கியி க்கிறவர்கேள, விழ த் க்

ெகம் ரி ங்கள்; உம் ைடய பனி

பயிர்களின்ேமல் ெபய் ம் பனிேபால் இ க் ம்;

இறந்தவர்கைளப் ம றப்படச்ெசய் ம். ௨0

என் மக்கேள, ேபாய் உன்அைறக க் ள்ேள

ைழந் , உன் கத கைளப் ட் க்ெகாண் ,

ேகாபம் தணி ம்வைர ெகாஞ்சேநரம்

ஒளித் க்ெகாள். ௨௧ இேதா, மயி ள்ள

மக்களின் அக்கிரமத்தின்காரணமாக

அவர்கைளவிசாரிக்க ெயேகாவா தம் ைடய

இடத்தி ந் றப்பட் வ வார்; ம

தன் இரத்தப்பழகைள ெவளிப்ப த்தி,

தன்னிடத்தில் ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கைள

இனி டாதி க் ம்.

௨௭

அக்காலத்திேல ெயேகாவா வியாதான்

என் ம் ண்ட பாம்ைப, வியாதான்

என் ம் ேகாணலான சர்ப்பத்ைதேய, மக

ெபரிய ம் பலத்த மான தம பட்டயத்தால்

தண் ப்பார்; ச த்திரத்தில் இ க்கிற

வ சர்ப்பத்ைதக் ெகான் ேபா வார். ௨

அக்காலத்திேல நல்ல திராட்ைசரசத்ைதத் த ம்

திராட்ைசத்ேதாட்டம்உண்டாயி க் ம்;அைதக்

ற த் ப் பா ங்கள். ௩ ெயேகாவாவாகிய

நான் அைதக் காப்பாற்ற , அ க்க

அதற் த் தண் ர்ப்பாய்ச்சி, ஒ வ ம்

அைதச் ேசதப்ப த்தாம க்க அைத
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இர ம்பக ம் காத் க்ெகாள்ேவன். ௪ ேகாபம்

என்னிடத்தில் இல்ைல; ட்ெச ைய ம்

ெநரிஞ்சிைல ம் எனக் விேராதமாக

ேபாரில் ெகாண் வ கிறவன் யார்? நான்

அைவகள்ேமல்வந் ,அைவகைளஎல்லாம்

ெகா த்திவி ேவன்; ௫ இல்லாவிட்டால்

அவன் என்ெபலைனப் பற்ற க்ெகாண்

என் டன் ஒப் ரவாகட் ம்; அவன்

என் டன் ஒப் ரவாவான். ௬ யாக்ேகா

ேவர்பற்ற , இஸ்ரேவல் த் க்காய்த்

உலகத்ைதப் பலனால் நிரப் ம் நாட்கள்

வ ம். ௭ அவர் அவைன அ த்தவர்கைள

அ த்த ேபால இவைன அ க்கிறாேரா?

அவர்கள் ெகால்லப்ப ம் ெகாைலயாகஇவன்

ெகால்லப்ப கிறாேனா? ௮ ேதவ ர் இஸ்ரேவல்

மக்கைளத் ரத்திவி ம்ேபா ைறவாக

அத டன் வழக்கா கி ர்; ெகாண்டல்

காற்ற க்கிற நாளிேல அவர் தம் ைடய

க ங்காற்றனால்அைதவிலக்கிவி கிறார். ௯

ஆைகயால், அதினால் யாக்ேகாபின்அக்கிரமம்

க்கப்ப ம்; ேதாப் உ வங்க ம், சிைலக ம்

இனி நிற்காமல் அவர்கள் ப டங்களின்

கற்கைளெயல்லாம் ெநா க்கப்பட்ட

ண்ணாம் கற்களாக்கிவி ம்ேபா ,

அவர்க ைடய பாவத்ைத அவர்

க்கிவி வாெரன்பேதஅதினால்உண்டா ம்

பலன். ௧0 பா காப்பான நகரம்

ெவட்டாந்தைரயா ம், அந்த யி ப்

தள் ண் வனாந்திரத்ைதப்ேபால
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விட் விடப்பட்டதாயி க் ம்; கன் க் ட் கள்

அங்ேக ேமய்ந் , அங்ேக ப த் க்ெகாண் ,

அதின் தைழகைளத் தின் ம். ௧௧

அதின் கிைளகள் உல ம்ேபா

ஒ ந் ேபா ம்; ெபண்கள் வந்

அைவகைளக் ெகா த்திவி வார்கள்; அ

உணர் ள்ள மக்களல்ல; ஆைகயால் அைத

உண்டாக்கினவர் அதற் இரங்காம ம்,

அைத உ வாக்கினவர் அதற் க் கி ைப

ெசய்யாம ம் இ ப்பார். ௧௨அக்காலத்திேல,

ெயேகாவா ஆற்றங்கைரயின் விைள

வங்கி எகிப்தின் நதிவைர ேபார ப்பார்;

இஸ்ரேவல் மக்கேள, ங்கள் ஒவ்ெவா வராகச்

ேசர்க்கப்ப ர்கள். ௧௩அக்காலத்திேல ெபரிய

எக்காளம்ஊதப்ப ம்;அப்ெபா ,அ ரியா

ேதசத்திேல சிதற க்கப்பட்டவர்க ம்,

எகிப் ேதசத்திேல ரத்திவிடப்பட்டவர்க ம்

வந் , எ சேலம ள்ளபரி த்த மைலயிேல

ெயேகாவாைவப் பணிந் ெகாள் வார்கள்.

௨௮

எப்பிரா ைடய ெவறயரின்

ெப ைமயான கி டத்திற் ஐேயா,

ம பானத்தால் மயக்கமைடந்தவர்களின்

ெசழ ப்பான பள்ளத்தாக் ைடய

ெகா யின்ேம ள்ள அலங்கார

ேஜா ப் வா ப்ேபா ம் ேவ! ௨

இேதா, திறைம ம் வல்லைம ைடய

ஒ வன் ஆண்டவரிடத்தில் இ க்கிறான்;

அவன் கல்மைழையப் ேபால ம்,

சங்காரப் யல்ேபால ம், ரண் வ கிற
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ெப ெவள்ளம்ேபால ம் வந் , ைகயாேல

அைதத் தைரயில் தள்ளிவி வான். ௩

எப்பிரா ைடயெவறயரின் ெப ைமயான

கி டம் காலால் மதித் ப்ேபாடப்ப ம்.

௪ ெசழ ப்பான பள்ளத்தாக் ைடய

ெகா யின்ேம ள்ள அலங்கார

ேஜா ப்பாகிய வா ய , ப வகாலத்திற் ன்

ப த்த ம், காண்கிறவன் பார்த் , அ தன்

ைகயில் இ க் ம்ேபாேதவி ங் கிற மான

தல் கனிையப்ேபால இ க் ம். ௫

அக்காலத்திேல ேசைனகளின் ெயேகாவா தம

மக்களில் தியானவர்க க் மகிைமயான

கி டமாக ம், அலங்காரமான யாக ம், ௬

நியாயம் விசாரிக்க உட்கா கிறவ க்

நியாயத்தின் ஆவியாக ம், ேபாைர அதின்

வாசல்வைர தி ப் கிறவர்களின்

பராக்கிரமமாக ம் இ ப்பார். ௭ ஆனா ம்

இவர்க ம் திராட்ைசரசத்தால் மயங்கி,

ம பானத்தால் வழவிலகிப்ேபாகிறார்கள்;

ஆசாரிய ம் ர்க்கதரிசி ம் ம பானத்தால்

மதிமயங்கி, திராட்ைசரசத்தால் வி ங்கப்பட் ,

சாராயத்தினால்வழவிலகி, ர்க்கதரிசனத்தில்

ேமாசம்ேபாய், நியாயந் ர்க்கிறதில்

இட கிறார்கள். ௮ உண உண் ம்

இடங்கெளல்லாம் வாந்தியினா ம்

அ த்தத்தினா ம் நிைறந்தி க்கிற ;

த்தமான இடம ல்ைல. ௯ அவர் யா க்

அறைவப் ேபாதிப்பார்? யா க் உபேதசத்ைத

உணர்த் வார்? பால்மறந்தவர்க க் ம்,
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ைல மறக்கச்ெசய்யப்பட்டவர்க க் ேம.

௧0 கற்பைனயின்ேமல் கற்பைன ம்

கற்பைனயின்ேமல் கற்பைன ம்,

பிரமாணத்தின்ேமல் பிரமாண ம்,

பிரமாணத்தின்ேமல் பிரமாண ம், இங்ேக

ெகாஞ்ச ம் அங்ேக ெகாஞ்ச மாம்

என்கிறார்கள். ௧௧ பரியாச உத களினா ம்

அந்நிய ெமாழயினா ம் இந்த மக்க டன்

ேப வார். ௧௨இ ேவ ங்கள் இைளத்தவைன

இைளப்பாறச்ெசய் ம் இைளப்பா தல்;

இ ேவ ஆ தல் என் அவர்களிடம் அவர்

ெசான்னா ம் ேகட்கமாட்ேடாம்என்கிறார்கள்.

௧௩ ஆதலால் அவர்கள் ேபாய், பின்னிட்

வி ந் , ெநா ங் ம்ப க் ம், சிக் ண்

பி ப ம்ப க் ம், ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதஅவர்க க் க் கற்பைனயின்ேமல்

கற்பைன ம், கற்பைனயின்ேமல் கற்பைன ம்,

பிரமாணத்தின்ேமல் பிரமாண ம்,

பிரமாணத்தின்ேமல் பிரமாண ம், இங்ேக

ெகாஞ்ச ம்அங்ேக ெகாஞ்ச மாகஇ க் ம்.

௧௪ஆைகயால் எ சேலம ள்ளஇந்தமக்கைள

ஆ கிற நிந்தைனக்காரேர, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள். ௧௫ ங்கள்:

மரணத்ேதா உடன்ப க்ைகைய ம்,

பாதாளத்ேதா ஒப்பந்த ம் ெசய்ேதாம்; வாைத

ெப ெவள்ளமாகப் ரண் வந்தா ம்

எங்கைள அ கா ; நாங்கள் ெபாய்ைய

எங்க க் அைடக்கலமாக்கி, மாையயின்

மைறவிேல வந் அைடந்ேதாம் என்கி ர்கேள.
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(Sheol h7585) ௧௬ ஆதலால் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் உைரக்கிறதாவ : இேதா,

அஸ்திபாரமாக ஒ கல்ைல நான்

ேயானிேல ைவக்கிேறன்; அ ேசாதைன

ெசய்யப்பட்ட ம், விைலேயறப்ெபற்ற ம்,

திட அஸ்திபார ள்ள மான

ைலக்கல்லாயி க் ம், வி வாசிக்கிறவன்

பதறமாட்டான். ௧௭நான் நியாயத்ைத ம்,

திையத் க் மாகைவப்ேபன்; ெபாய்

என் ம் அைடக்கலத்ைதக் கல்மைழ

அழ த் வி ம்; மைறவிடத்ைத ெப ெவள்ளம்

அ த் க்ெகாண் ேபா ம். ௧௮ ங்கள்

மரணத் டன்ெசய்தஉடன்ப க்ைக ணாகி,

ங்கள் பாதாளத் டன் ெசய்த ஒப்பந்தம்

நிற்காேதேபா ம்;வாைத ரண் வ ம்ேபா

அதின் ழ் மதிக்கப்ப ர்கள். (Sheol h7585)

௧௯ அ ரண் வந்த உடேன உங்கைள

அ த் க்ெகாண் ேபா ம்;அ அ தின ம்

இர ம்பக ம் ரண் வ ம்; அைதப்பற்ற ச்

ெசால்லப்ப ம் ெசய்திையக் ேகட் ம்ேபா ம்

சஞ்சலத்ைத உண்டாக் ம். ௨0 கால் ட்டப்

ப க்ைகயின் ளம்ேபாதா ; க்ெகாள்ளப்

ேபார்ைவயின் அகல ம் ேபாதா . ௨௧

ெயேகாவா தம கிரிையயாகியஅ ர்வமான

கிரிையையச் ெசய்ய ம், தம ேவைலயாகிய

அ ர்வமான ேவைலைய நிைறேவற்ற ம்,

அவர் ெபராத் ம் மைலயிேல எ ம்பின ேபால

எ ம்பி, கிபிேயானின் பள்ளத்தாக்கில்

ேகாபங்ெகாண்ட ேபாலேகாபங்ெகாள்வார்.
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௨௨ இப்ெபா ம் உங்கள் கட் கள்

பலத் ப்ேபாகாதப க் ப் பரியாசம்

ெசய்யாதி ங்கள்; ேதசம்அைனத்தின்ேம ம்

ர்மானிக்கப்பட்ட அழவின் ெசய்திையச்

ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவராேலேகள்விப்பட் க்கிேறன். ௨௩

ெசவிெகா த் என் சத்தத்ைதக் ேக ங்கள்;

நான் ெசால்வைதக் கவனித் க் ேக ங்கள்.

௨௪ உ கிறவன் விைதக்கிறதற்காக

நாள்ேதா ம் உ கிற ண்ேடா? தன் நிலத்ைதக்

ெகாத்தி நாள்ேதா ம் பரம்ப க்கிற உண்ேடா?

௨௫ அவன் அைத ேமலாக பரப்பினபின் ,

அதற்ேகற்ற இடத்தில் உ ந்ைதத்

ெதளித் , ரகத்ைதத் வி, தல்தரமான

ேகா ைமைய ம் ெதரிந் ெகாண்ட

வாற்ேகா ைமைய ம் கம்ைப ம்

விைதக்கிறான்அல்லேவா? ௨௬அவ ைடய

ேதவன் அவைன நன்றாய்ப் ேபாதித் ,

அவைன உணர்த் விக்கிறார். ௨௭ உ ந்

இ ம் க்ேகாலாேல ேபார க்கப்ப கிறதில்ைல;

ரகத்தின்ேமல் வண் யின் உ ைள

ற்றவிடப்ப கிற ம ல்ைல; உ ந்

ேகா னா ம் ரகம் மலாற்றனா ம்

அ க்கப்ப ம். ௨௮அப்பத்திற் த் தானியம்

இ க்கப்ப ம்; இைடவிடாமல்அவன்அைதப்

ேபார க்கிறதில்ைல; அவன் தன் வண் யின்

உ ைளயால்அைதந க் கிற ம ல்ைல, தன்

திைரகளால்அைதெநா க் கிற ம ல்ைல.

௨௯இ ம் ேசைனகளின் ெயேகாவாவாேல
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உண்டாகிற ; அவர் ஆேலாசைனயில்

ஆச்சரியமானவர், ெசய ல் மகத் வமானவர்.

௨௯

தா தங்கியி ந்த நகரமாகிய

அரிேயேல, அரிேயேல, ஐேயா, வ டாவ டம்

பண் ைககைள அ சரித் வந்தா ம், ௨

அரிேய க் இ க்கம் உண்டாக் ேவன்;

அப்ெபா க்க ம் ச ப் ம் உண்டா ம்;

அ எனக் அரிேயலாகத்தான் இ க் ம். ௩

உன்ைனச் ழப் பைடகைள நி த்தி,

உன்ைனத் ேகா ரங்களால் ற் ைகயிட் ,

உனக் விேராதமாகக் ேகாட்ைடமதில்கைள

எ ப்பிப்ேபன். ௪ அப்ெபா

தாழ்த்தப்பட் த் தைரயி ந் ேப வாய்; உன்

ேபச் ப் பணிந்ததாக மண்ணி ந்

றப்பட் , உன் சத்தம் றெசால்கிறவ ைடய

சத்தத்ைதப்ேபால் தைரயி ந்

த் , உன் வாக் மண்ணி ந்

க ெசன் உைரக் ம். ௫ உன்ேமல்

வ கிற அந்நியரின் ட்டம் ெபா த் ள்

அளவாக ம், பலவந்தரின் ட்டம் பறக் ம்

பதர்கைளப்ேபால ம் இ க் ம்; அ

தி ெரன் உடேன சம்பவிக் ம். ௬

இ களினா ம், ம அதிர்ச்சியினா ம், ெபரிய

இைரச்ச னா ம், ெப ங்காற்றனா ம்,

ய னா ம், ட்ெடரிக்கிற

அக்கினிஜூவாைலயினா ம், ேசைனகளின்

ெயேகாவாவாேல விசாரிக்கப்ப வாய். ௭

அரிேய ன்ேமல் ேபார்ெசய்கிற திரளான

சகல ேதசங்க ம், அதின்ேம ம் அதின்
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அரண்ேம ம் ேபார்ெசய் , அதற்

இ க்கண் ெசய்கிற அைனவ ம்,

இர ேநரத் தரிசனமாகிய ெசாப்பனத்ைதக்

காண்கிறவர்க க் ஒப்பாயி ப்பார்கள். ௮

அ , பசியாயி க்கிறவன் தான் சாப்பி வதாக

கன கண் ம், விழ க் ம்ேபா அவன்

ெவ ைமயாயி க்கிற ேபால ம்,

தாகமாயி க்கிறவன், தான் க்கிறதாக

கன கண் ம், விழ க் ம்ேபா அவன்

ேசார்வைடந் தாகத்ேதா க்கிற ேபால ம்

ேயான்மைலக் விேராதமாக ேபார்ெசய்கிற

திரளான சகல ேதசங்க ம் இ க் ம். ௯

தரித் நின் திைக ங்கள்; பிரம த் க்

ப்பி ங்கள்; ெவற த்தி க்கிறார்கள்,

திராட்ைசரசத்தினால் அல்ல;

தள்ளா கிறார்கள், ம பானத்தினால்

அல்ல. ௧0 ெயேகாவா உங்கள்ேமல்

கனநித்திைரயின் ஆவிைய வரச்ெசய் ,

உங்கள் கண்கைள அைடத் ,

ஞானதி ஷ் க்காரர்களாகிய உங்கள்

ர்க்கதரிசிக க் ம் தைலவர்க க் ம்

க்கா ேபாட்டார். ௧௧ ஆதலால்

தரிசனெமல்லாம் உங்க க் த்திரிக்கப்பட்ட

த்தகத்தின் வசனங்கைளப்ேபா க் ம்;

வாசிக்கஅற ந்தி க்கிற ஒ வ க் அைதக்

ெகா த் ; இைத வாசி என்றால், அவன்:

இ என்னால் யா , இ த்திைர

ேபாடப்பட் க்கிற என்பான். ௧௨அல்ல

வாசிக்கத்ெதரியாதவனிடத்தில் த்தகத்ைதக்
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ெகா த் ; இைத வாசி என்றால், அவன்:

எனக் வாசிக்கத் ெதரியா என்பான். ௧௩இந்த

மக்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில்

ேசர்ந் , தங்கள் உத களினால் என்ைனக்

கனப்ப த் கிறார்கள்;அவர்கள் இ தயேமா

எனக் த் ரமாகவிலகியி க்கிற ;அவர்கள்

எனக் ப் பயப்ப கிற பயம் மனிதர்களாேல

ேபாதிக்கப்பட்ட கற்பைனயாயி க்கிற .

௧௪ ஆதலால் இேதா, நான் அற் த ம்

ஆச்சரிய மான பிரகாரமாக இந்த

மக்க க் ள்ேள ஒ அதிசயத்ைதச்

ெசய்ேவன்; அவர்க ைடய ஞானிகளின்

ஞானம் ெகட் , அவர்க ைடயவிேவகிகளின்

விேவகம் மைறந் ேபா ம் என் ஆண்டவர்

ெசால்கிறார். ௧௫ தங்கள் ஆேலாசைனையக்

ெயேகாவா க் மைறக் ம்ப க்

மைறவிடங்களில் ஒளித் , தங்கள்

ெசயல்கைள அந்தகாரத்தில் நடப்பித் :

நம்ைமப் பார்க்கிறவர் யார்? நம்ைமஅறகிறவர்

யார்? என் ெசால்கிறவர்க க் ஐேயா, ௧௬

ஆ, ங்கள் எவ்வள மா பா ள்ளவர்கள்!

யவன் களிமண் க் ச் சமானமாக

க தப்படலாேமா?உண்டாக்கப்பட்டெபா ள்

தன்ைன உண்டாக்கினவைரக் ற த் :

அவர் என்ைன உண்டாக்கினதில்ைல

என் ம்; உ வாக்கப்பட்ட ெபா ள் தன்ைன

உ வாக்கினவைரக் ற த் : அவ க் ப்

த்தியில்ைலெயன் ம் ெசால்லத்த ேமா? ௧௭

இன் ம் ெகாஞ்ச காலத்திலல்லேவா பேனான்
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ெசழ ப்பான வயல்ெவளியாக மா ம்;

ெசழ ப்பானவயல்ெவளி காடாக என்னப்ப ம்.

௧௮அக்காலத்திேல ெசவிடர்கள் த்தகத்தின்

வசனங்கைளக் ேகட்பார்கள்; டர்களின்

கண்கள் இ க் ம் அந்தகாரத்திற் ம்

ங்கலாகிப் பார்ைவயைட ம். ௧௯

சி ைமயானவர்கள் ெயேகாவா க் ள்

மக ம் மகிழ்ந் , மனிதர்களில்

எளிைமயானவர்கள் இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த க் ள் களி வார்கள். ௨0

ெகா யவன்அற் ப்ேபாவான், பரியாசக்காரன்

இல்லாமற்ேபாவான். ௨௧ஒ வார்த்ைதக்காக

மனிதைனக் ற்றப்ப த்தி, நியாயவாச ல்

தங்கைளக் க ந் ெகாள் கிறவ க் க்

கண்ணிைவத் , திமாைன நியாயம ல்லாமல்

ரத்தி, இப்ப அக்கிரமம்ெசய்யவைகேத கிற

அைனவ ம் அழ க்கப்ப வார்கள். ௨௨

ஆைகயால், ஆபிரகாைம ட் க்ெகாண்ட

ெயேகாவா யாக்ேகாபின் வம்சத்ைதக் ற த் :

இனி யாக்ேகா ெவட்கப்ப வதில்ைல; இனி

அவன் கம் ெசத் ப்ேபாவ ம ல்ைல.

௨௩ அவன் என் கரங்களின் ெசயலாகிய

தன் பிள்ைளகைள தன் ந விேல

கா ம்ேபா , என் நாமத்ைதப்

பரி த்தப்ப த் வார்கள்; யாக்ேகாபின்

பரி த்தைர அவர்கள் பரி த்தப்ப த்தி,

இஸ்ரேவ ன் ேதவ க் ப் பயப்ப வார்கள்.

௨௪ வ விப்ேபாகிற மனைத உைடயவர்கள்



ஏசாயா 2687

த்திமான்களாகி, க்கிறவர்கள்

உபேதசம் கற் க்ெகாள் வார்கள்.

௩0

பாவத்ேதாேட பாவத்ைதக் ட் வதற் ,

என்ைன அல்லாமல் ஆேலாசைனெசய் ,

என் ஆவிைய அல்லாமல் தங்கைள

க்ெகாள்ளப் பார்க்கிறவர்க ம், ௨ என்

வார்த்ைதையக் ேகட்காமல் பார்ேவானின்

ெபலத்தினாேல ெபலப்பட ம், எகிப்தின்

நிழ ேல ஒ ங்க ம் ேவண் ம் என்

எகிப்திற் ப் ேபாகிறவர்க மாகிய

ரட்டாட்ட ள்ள மக்க க் ஐேயா, என்

ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௩ பார்ேவா ைடய

ெபலன் உங்க க் ெவட்கமாக ம்

எகிப்தி ைடய நிழ ல் ஒ ங் வ

உங்க க் ெவட்கமாக ம் இ க் ம்.

௪ அவர்கள் அதிகாரிகள் ேசாவான்

பட்டணத்தில்ேபாய், அவர்க ைடய

ஸ்தானதிபதிகள் ஆேனஸ் பட்டணம்

வைர ேச கிறார்கள். ௫ஆனா ம் தங்கள்

உதவிக்காக ம், ேதைவக்காக ம் உதவாமல்,

ெவட்கத்திற் ம் நிந்ைதக் ேம உத ம்

மக்களாேலஅைனவ ம் ெவட்கப்ப வார்கள்.

௬ ெதற்ேகேபாகிற ம கங்களின் ெசய்தி.

ெகா ய சிங்க ம், கிழச்சிங்க ம், விரிய ம்,

பறக்கிற ெகாள்ளிவாய்ச்சர்ப்ப ம்வ கிற ம்,

ெந க்க ம்இ க்க ம்அைடவிக்கிற மான

ேதசத்திற் , அவர்கள் க ைத ட் க ைடய

கின்ேமல் தங்கள் ஆஸ்திகைள ம்,

ஒட்டகங்க ைடய கின்ேமல் தங்கள்
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ெபாக்கிஷங்கைள ம், தங்க க் உதவாத

மக்களிடத்திற் ஏற்ற க்ெகாண் ேபாகிறார்கள்.

௭எகிப்தியர்கள்உதவிெசய்வ பலனற்ற ம்

மா ம்; ஆைகயால், ம்மாயி ப்பேத

அவர்க க் ப் ெபலன் என் அதற்காகக்

கிேறன். ௮ இப்ெபா ேபாய்,

இ பிற்காலத்திற் என்ெறன்ைறக் ம்

இ க் ம்ப , இைதஅவர்க க் ன்பாக ஒ

பலைகயில் எ தி, ஒ த்தகத்தில் வைர. ௯

இவர்கள் கலக ள்ளமக்க ம், ெபாய்ேப கிற

பிள்ைளக ம், ெயேகாவா ைடய ேவதத்ைதக்

ேகட்க மனதில்லாத மக்களாயி க்கிறார்கள்.

௧0 இவர்கள் தரிசனக்காரர்கைள

ேநாக்கி: தரிசனங் காணேவண்டாம்

என் ம், ஞானதி ஷ் க்காரர்கைள

ேநாக்கி: யதார்த்தமாக எங்க க் த்

தரிசனஞ்ெசால்லாமல், எங்க க்

ெமன்ைமயான ெசாற்கைள உைரத் ,

மாயமானைவகைளத் ெவளிப்ப த் ங்கள்

என் ம், ௧௧ ங்கள் வழைய விட் ,

பாைதயி ந் விலகி, இஸ்ரேவ ன்

பரி த்தைர எங்கள் ன்பாக இராமல்

ஓய்ந்தி ங்கள் என் ம் ெசால்கிறார்கள். ௧௨

ங்கள் இந்த வார்த்ைதைய ெவ த் ,

இ க்க ம் தா மா ம் ெசய்கிறைத நம்பி,

அைதச் சார்ந் ெகாள்கிறதினால், ௧௩ இந்த

அக்கிரமம் உங்க க் உயர்ந்த வர் விழப்

பி ங்கி நிற்கிற ம், தி ெரன் ச தியாய்

இ யப்ேபாகிற மான ெவ ப்ைபப்ேபால
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இ க் ம் என் இஸ்ரேவ ன் பரி த்தர்

ெசால்கிறார். ௧௪ அவர்கைள அவர்

தப்பவிடாமல் உைட ம்ப யக்கலத்ைத

ெநா க் வ ேபால அவர்கைள

ெநா க் வார்; அ ப்பிேல ெந ப்

எ க்கிறதற் ம், ளத்திேல தண் ர்

ெமாள் கிறதற் ம் ெநா ங்கின

ண் களில், ஒ ஓடாகி ம்

அகப்படாேதேபா ம். ௧௫ ங்கள்

மனந்தி ம்பி என்னில் அமர்ந்தி ந்தால்

காப்பாற்றப்ப ர்கள்; அைமதி ம்

நம்பிக்ைக ேம உங்கள் ெபலனாயி க் ம்

என் இஸ்ரேவ ன் பரி த்தராயி க்கிற

கர்த்தராகிய ேதவன் ெசால்கிறார்; ங்கேளா

அப்ப ச் ெசய்ய மனதில்லாமல்;

௧௬ அப்ப யல்ல, திைரகளின்ேமல்

ஏற ஓ ப்ேபாேவாம் என்கி ர்கள்;

அப்ப ேய ஓ ப்ேபா ர்கள், ேவகமான

வாகனங்களின்ேமல் ஏற ப்ேபாேவாம்

என்கி ர்கள்; அப்ப ேய உங்கைளத்

ரத் கிறவர்கள் ேவகமாகத் ரத் வார்கள்.

௧௭ ங்கள் மைல ச்சியின்ேமல் ஒ

கம்பத்ைதப்ேபால ம், ேமட் ன்ேமல் ஒ

ெகா ையப்ேபால ம் ந்தி க் ம்வைர,

ஒ வன் பய த்த ஆயிரம்ேப ம்,

ஐந் ேபர் பய த்த ங்கள் அைனவ ம்

ஓ ப்ேபா ர்கள். ௧௮ஆனா ம் உங்க க்

இரங் ம்ப ெயேகாவா காத்தி ப்பார்,

உங்கள்ேமல்மன ம்ப எ ந்தி ப்பார்;
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ெயேகாவா திெசய்கிற ேதவன்;

அவ க் க் காத்தி க்கிற அைனவ ம்

பாக்கியவான்கள். ௧௯ ேயாைனச் ேசர்ந்த

மக்கள் எ சேலம ல் வாசமாயி ப்பார்கள்;

இனி அ ெகாண் க்கமாட்டாய்;

உன் ப்பி த ன் சத்தத்திற் அவர்

உ க்கமாக இரங்கி, அைதக் ேகட்ட டேன

உனக் ம உத்திர அ வார். ௨0

ஆண்டவர் உங்க க் த் ன்பத்தின்

அப்பத்ைத ம், உபத்திரவத்தின் தண் ைர ம்

ெகா த்தா ம், உன் ேபாதகர்கள் இனி

ஒ ேபா ம் மைறந்தி க்கமாட்டார்கள்; உன்

கண்கள் உன் ேபாதகர்கைளக் கா ம். ௨௧

ங்கள் வல றமாகச் சா ம்ேபா ம்,

இட றமாகச் சா ம்ேபா ம்: வழ இ ேவ,

இதிேல நட ங்கள் என் உங்க க் ப்

பின்னாக ெசால் ம் வார்த்ைதைய உங்கள்

கா கள் ேகட் ம். ௨௨உன் பங்கைள ய

ெவள்ளித்தகட்ைட ம், உன் சிைலகளின்

ெபான்ஆைடஆபரணத்ைத ம்அ த்தமாக

எண்ணி, அைவகைள அ த்தமான

ஆைடையப்ேபால எற ந் விட் , அைதச் !

ேபா என்பாய். ௨௩அப்ெபா நிலத்தில்

விைதக் ம் உன்விைதக் அவர் மைழைய ம்,

நிலத்தின் பலனாகிய ஆகாரத்ைத ம்

த வார்; அ ெகா ைம ம் ஷ் மாக

இ க் ம்; அக்காலத்திேல உன்ஆ மா கள்

விசாலமான ேமய்ச்ச ள்ள இடத்திேல

ேம ம்; ௨௪ நிலத்ைத உ கிற எ க ம்
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க ைத ட் க ம், றத்தினா ம்

ற் க் ைடயினா ம் ற்றப்பட்ட

சி ள்ள தானியங்கைளச் சாப்பிட் ம். ௨௫

ேகா ரங்கள் வி கிற மகா சங்காரத்தின்

நாளிேல, உயரமான சகலமைலகளின்ேம ம்,

உயரமான சகலேம களின்ேம ம்ஆ க ம்

வாய்க்கால்க ம் உண்டா ம். ௨௬ெயேகாவா

தம மக்களின் றைவக் கட் , அதின்

அ க்காயத்ைதக் ணமாக் ம் நாளிேல,

சந்திர ைடய ெவளிச்சம் ரிய ைடய

ெவளிச்சத்ைதப்ேபால ம், ரிய ைடய

ெவளிச்சம் ஏழமடங்காக ஏ பக ன்

ெவளிச்சத்ைதப்ேபால ம் இ க் ம். ௨௭இேதா,

ெயேகாவா ைடய நாமம் ரத்தி ந்

வ ம்; அவ ைடய ேகாபம் எரிகிற ம்

கனன் ைககிற மாயி க் ம்;

அவ ைடய உத கள் ேகாபத்தால்

நிைறந் , அவ ைடய நா அழ க்கிற

அக்கினிேபாலஇ க் ம். ௨௮நாசம் என் ம்

சல்லைடயிேல ேதசங்கைளஅரிப்பதற் அவர்

ஊ ம் வாசம் க த் வைர எட் கிற

ஆற் ெவள்ளத்ைதப்ேபால ம், மக்க ைடய

வாயிேல ேபாட் அைலக்கழ க்கிற

க வாளத்ைதப்ேபால ம் இ க் ம்.

௨௯ பண் ைக அ சரிக்கப்ப ம்

இரவிேல பா கிற ேபாலப் பா ர்கள்;

ெயேகாவா ைடய பர்வதமாகிய

இஸ்ரேவ ன்கன்மைலயினிடத்திற் ப்ேபாக

நாத ரத்ேதாேட நடந் வ கிறேபா
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மகிழ்கிற ேபாலமகி ர்கள். ௩0ெயேகாவா

மகத் வமானவர்; தம சத்தத்ைதக்

ேகட்கச்ெசய் , க ங்ேகாபத்தினா ம்

அழ க்கிற ெந ப் த்தழ னா ம், இ

ெப ெவள்ளம் கல்மைழயினா ம், தம

யத்தின் வல்லைமையக் காண்பிப்பார். ௩௧

அப்ெபா ெபரிய ஆ தத்தினால் அ த்த

அ ரியன் ெயேகாவா ைடய சத்தத்தினாேல

ெநா ங் ண் ேபாவான். ௩௨ ெயேகாவா

அவன்ேமல் மத் ம் ஆக்கிைனத்தண்டம்

ெசல் மடெமங் ம், ேமளங்க ம்

ைணக ம் அதி டன் ேபா ம்; ெகா ய

ேபார்களினால் அவைனஎதிர்த் ேபாரி வார்.

௩௩ ேதாப்ேபத் ஏற்கனேவ ஏற்ப த்தப்பட்ட ;

ராஜா க் அ ஆயத்தப்ப த்தப்பட்ட ;

அைத ஆழ ம் விசால மாக்கினார்;

ேவகைவக்க ெந ப் ம் அதிக விற ண் :

ெயேகாவாவின் வாசம் கந்தகத் ையப்ேபால

அைதக் ெகா த் ம்.

௩௧

உதவி ெப வதற்காகஇஸ்ரேவ ைடய

பரி த்தைர ேநாக்காம ம், ெயேகாவாைவ

ேதடாம ம், எகிப்திற் ப்ேபாய்,

திைரகள்ேமல் நம்பிக்ைகைவத் ,

இரதங்கள் அேநகமாயி ப்பதினால்

அைவகைள நா , திைர ரர்கள் மகா

ெபலசா களாயி ப்பதினால் அவர்கைள

நம்பிக்ெகாண் க்கிறவர்க க் ஐேயா, ௨

அவ ம் ஞான ள்ளவர்; அவர் தம் ைடய

வார்த்ைதகைள ம க்காமல், ங்
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வரச்ெசய் , ைம ெசய்கிறவர்களின்

ட் ற் ம், அக்கிரமக்கார க் உதவி

ெசய்கிறவர்க க் ம் விேராதமாக

எ ம் வார். ௩எகிப்தியர்கள் ெதய்வம்அல்ல,

மனிதர்தாேன; அவர்க ைடய திைரகள்

ஆவியல்ல, மாம்சந்தாேன; ெயேகாவா

தம கரத்ைத ட் வார், அப்ெபா

உதவி ெசய்கிறவ ம் இடற , சகாயம்

ெப கிறவ ம்வி ந் ,அைனவ ம்ஏகமாக

அழ ந் ேபாவார்கள். ௪ெயேகாவாஎன் டன்

ெசான்ன : சிங்க ம் பாலசிங்க ம் தங்கள்

இைரையப் பி த்தி க் ம்ேபா ெகர்ச்சித் ,

தங்க க் விேராதமாகக் ப்பி கிற

திரளான ேமய்ப்பரின் சத்தத்தினாேல

கலங்காம ம், அவர்கள் அமளியினாேல

பணியாம ம் இ க்கிற ேபால, ேசைனகளின்

ெயேகாவா ேயான் மைலக்காக ம், அதின்

ேமட் க்காக ம் ேபார்ெசய்ய இறங் வார். ௫

பறந் காக்கிற பறைவகைளப்ேபால,

ேசைனகளின் ெயேகாவா எ சேலம ன்ேமல்

ஆதரவாக இ ப்பார்; அவர் அைத தப் வித் க்

காப்பாற் வார்; அவர் கடந் வந் அைத

வி விப்பார். ௬இஸ்ரேவல் மக்கேள, ங்கள்

ற்ற ம் விட் விலகினவரிடத்தில்

தி ம் ங்கள். ௭ உங்க க் ப் பாவமாக

உங்கள் ைககள் ெசய்தி ந்த ெவள்ளி

சிைலகைள ம், ெபான் சிைலகைள ம்,

உங்களில் ஒவ்ெவா வ ம் அக்காலத்திேல

ெவ த் வி ர்கள். ௮ அப்ெபா
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ர ைடய பட்டயம் அல்லாத பட்டயத்தாேல

அ ரியன்வி வான்; மனித ைடயபட்டயம்

அல்லாத பட்டயேம அவைனப் பட்சிக் ம்;

அவன் பட்டயத்திற் த் தப்ப ஓ வான்;

அவன் வா பர் கைலந் ேபாவார்கள். ௯

அவ ைடய கன்மைல பயத்தினால்

ஒழ ந் ேபாம், அவர்க ைடய பிர க்கள்

ெகா ையக்கண் கலங் வார்கள்என்பைத,

ேயானில் ெந ப்ைப ம் எ சேலம ல்

ைளைய ைடயெயேகாவா ெசால்கிறார்.

௩௨

இேதா, ஒ ராஜா தியாகஅரசா வார்;

பிர க்க ம் நியாயமாக ஆ ைக

ெசய்வார்கள். ௨அவர் காற் க் ஒ க்காக ம்,

ெப ெவள்ளத்திற் ப் க டமாக ம்,

வறண்ட நிலத்திற் ர்க்கால்களாக ம்,

விடாய்த்த ம க் ப் ெப ங்கன்மைலயின்

நிழலாக ம் இ ப்பார். ௩ அப்ெபா

காண்கிறவர்களின் கண்கள் மங்கலாக

இ க்கா ; ேகட்கிறவர்களின் ெசவிகள்

கவனித்ேத இ க் ம். ௪பதற்ற ள்ளவர்களின்

இ தயம் அறைவ உணர்ந் ெகாள் ம்,

திக் கிறவர்க ைடய நா தைடயின்ற த்

ெதளிவாகப் ேப ம். ௫ டன் இனி தயாளன்

என் மதிக்கப்படமாட்டான்; ஷ்டன்

இனி தயாள ண ள்ளவன் என்

ெசால்லப்ப வ ம ல்ைல. ௬ ஏெனன்றால்

டன், டத்தனத்ைதப் ேப கிறான்; அவன்

இ தயம்அநியாயத்ைத நடப்பிக் ம்; அவன்

மாயம்ெசய் , ெயேகாவா க் விேராதமாக
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விப தம் ேபசி, பசி ள்ள ஆத் மாைவ

ெவ ைமயாகைவத் , தாக ள்ளவ க் த்

தாகம் ர்க்காதி க்கிறான். ௭ ஷ்டனின்

எத்தனங்க ம் ெபால்லாதைவகள்; ஏைழகள்

நியாயமாகப் ேப ம்ேபா , அவன்

கள்ளவார்த்ைதகளாேல எளியவர்கைளக்

ெக க்க விைனகைள ேயாசிக்கிறான். ௮

தயாள ண ள்ளவன் தயாளமானைவகைள

ேயாசிக்கிறான், தயாளமானைவகளிேல

நிைலத் ம் இ க்கிறான். ௯ க விகளாகிய

ெபண்கேள, எ ந்தி ந் என்

வார்த்ைதகைளக் ேக ங்கள்; நிர்விசாரமான

ெபண்கேள, என் வசனத்திற் ச்

ெசவிெகா ங்கள். ௧0 நிர்விசாரிகேள, ஒ

வ ட ம் சில நாட்க மாகத் தத்தளிப் ர்கள்;

திராட்ைசப்பலன் அற் ப்ேபா ம்;

அ ப் க்காலம் வரா . ௧௧ க விகேள,

ந ங் ங்கள்; நிர்விசாரிகேள, தத்தளி ங்கள்;

உைடைய கைளந் ேபாட் , இ ப்பில் சணல்

ஆைடையக் கட் க்ெகாள் ங்கள். ௧௨

ெசழ ப்பான வயல்க க்காக ம் கனித ம்

திராட்ைசச் ெச க க்காக ம் மார த் ப்

லம் வார்கள். ௧௩ என் மக்க ைடய

நிலத்தி ம், களி ர்ந்தி ந்த நகரத்தி ள்ள

சந்ேதாஷம் நிைறந்த எல்லா களி ம்,

ட்ெச ம் ெநரிஞ்சி ம் ைளக் ம். ௧௪

அரண்மைன பாழாக விடப்ப ம், மக்கள்

நிைறந்த நகரம் ெவ ைமயா ம், ேம ம்

ேகா ர ம் என்ைறக் ம் ெகபிகளா ம்,
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அைவகள் காட் க்க ைதகள் களிக் ம்

இடமா ம் மந்ைதக க் ேமய்ச்ச டமா ம்

இ க் ம். ௧௫ உன்னதத்தி ந் நம்ேமல்

ேதவ ைடய ஆவி ஊற்றப்ப ம்வைர

அப்ப ேயஇ க் ம்;அப்ெபா வனாந்திரம்

ெசழ ப்பானவயல்ெவளியா ம்; ெசழ ப்பான

வயல்ெவளி காடாக நிைனக்கப்ப ம். ௧௬

வனாந்திரத்திேல நியாயம் வாசமாயி க் ம்,

ெசழ ப்பான வயல்ெவளியிேல தி

தங்கித்தரிக் ம். ௧௭ தியின் ெசயல்

சமாதான ம், தியின் பலன் என் ள்ள

அைமத ம் க மாம். ௧௮ என் மக்கள்

சமாதான யி ப் களி ம், நிைலயான

இ ப்பிடங்களி ம், அைமதியாகத் தங் ம்

இடங்களி ம் யி க் ம். ௧௯ஆனா ம்

கா அழய கல்மைழ ெபய் ம், அந்த

நகரம் மகா தாழ்வாய்த் தாழ்ந் ேபா ம்.

௨0 மா கைள ம் க ைதகைள ம்

நடத்திக்ெகாண் ேபாய், ர்வளம் ெபா ந்திய

இடங்களிெலல்லாம் விைத விைதக்கிற ங்கள்

பாக்கியவான்கள்.

௩௩

ெகாள்ைளயிடப்படாம ந் ம்,

ெகாள்ைளயி கிறவ ம், ேராகம்

ெசய்யாதி க்கிறவர்க க் த் ேராகம்

ெசய்கிறவ மாகிய உனக் ஐேயா,

ெகாள்ைளயிட் ந்தபின்

ெகாள்ைளயிடப்ப வாய்; ேராகம்

ெசய் ந்தபின் உனக் த்

ேராகம்ெசய்வார்கள். ௨ ெயேகாவாேவ,
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எங்க க் இரங் ம், உமக் க்

காத்தி க்கிேறாம்; ேதவ ர் காைலயில்

அவர்க ைடய ய ம், இக்கட் க்காலத்தில்

எங்கள் இரட்சிப் மாயி ம். ௩ அமளியின்

சத்தத்தினாேல மக்கள் அைலந்ேதா ,

ர் எ ந்தி க் ம்ேபா ேதசங்கள்

சிதற க்கப்ப ம். ௪ ெவட் க்கிளிகள்

ேசர்க்கிற ேபால உங்கள் ெகாள்ைள

ேசர்க்கப்ப ம்; ெவட் க்கிளிகள்

தித் த் திரிகிற ேபால மனிதர்கள்

அதின்ேமல் தித் த் திரிவார்கள். ௫

ெயேகாவா உயர்ந்தவர், அவர் உன்னதத்தில்

வாசமாயி க்கிறார்; அவர் ேயாைன

நியாயத்தினா ம் தியினா ம்

நிரப் கிறார். ௬ ரண இரட்சிப் ம்

ஞான ம் அற ம் உன் காலங்க ைடய

உ தியாயி க் ம்; ெயேகாவா க் ப்

பயப்ப தேல உன் ைடய ெபாக்கிஷம். ௭

இேதா, அவர்க ைடய பராக்கிரமசா கள்

ெவளியிேல அல கிறார்கள்; சமாதானத்

பிரதிநிதிகள் மனங்கசந் அ கிறார்கள். ௮

பாைதகள் பாழாயின; வழ ப்ேபாக்கர்கள்

இல்ைல; உடன்ப க்ைகைய கிறான்;

நகரங்கைள இக கிறான்; மனிதைன

மதிக்காமல் ேபாகிறான். ௯ ேதசம் க்கித்

ேசார்வைடந்தி க்கிற ; பேனான் ெவட்கி

வா கிற ; சாேரான் வனாந்திரத்திற்

ஒப்பாகிற ; பாசா ம் கர்ேம ம்

பாழாக்கப்ப கிற . ௧0 இப்ெபா
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எ ந்த ேவன், இப்ெபா உய ேவன்,

இப்ெபா ேமன்ைமப்ப ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௧௧

பதைரக் கர்ப்பந்தரித் ைவக்ேகாைலப்

ெப ர்கள்; ெந ப்ைபப்ேபால் உங்கள்

வாசேமஉங்கைள ட்ெடரிக் ம். ௧௨மக்கள்

ண்ணாம்ைபப்ேபால ர்த் ப்ேபாவார்கள்;

ெவட்டப்பட்ட ட்ெச கைளப்ேபாலத் யில்

எரிக்கப்ப வார்கள். ௧௩ ரத்தி ள்ளவர்கேள,

நான் ெசய்கிறைதக் ேக ங்கள்;

ச பத்தி க்கிறவர்கேள, என் பராக்கிரமத்ைத

அற ந் ெகாள் ங்கள் என்கிறார். ௧௪

ேயானி ள்ள பாவிகள் திைகக்கிறார்கள்;

மாயக்காரர்கைள ந க்கம்பி க்கிற ;

ட்ெடரிக் ம் ெந ப்பிற் ன்பாக நம்ம ல்

தங்கியி ப்பவன் யார்? நிைலயான

ெந ப் த்தழ க் ன்பாக நம்ம ல்

யி ப்பவன் யார் என்கிறார்கள். ௧௫

தியாக நடந் , ெசம்ைமயானைவகைளப்

ேபசி, ன்பம் ெசய்வதால்வ ம்ஆதாயத்ைத

ெவ த் , லஞ்சங்கைளவாங்காதப க் த் தன்

ைககைள உதற , இரத்தம் சிந் வதற்கான

ேயாசைனகைளக் ேகளாதப க் த் தன்

ெசவிைய அைடத் , ெபால்லாப்ைபக்

காணாதப க் த் தன் கண்கைள கிறவன்

எவேனா, ௧௬ அவன் உயர்ந்த இடங்களில்

யி ப்பான்; கன்மைலகளின் பா காப்

அவ ைடய உயர்ந்த அைடக்கலமா ம்;

அவ ைடய உண அவ க் க்
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ெகா க்கப்ப ம்; அவ ைடய தண் ர்

அவ க் நிச்சயமாகக் கிைடக் ம். ௧௭உன்

கண்கள் ராஜாைவமகிைமெபா ந்தினவராகக்

கா ம், ரத்தி ள்ள ேதசத்ைத ம் பார்க் ம்.

௧௮உன் மனம் பயங்கரத்ைத நிைன ம்;

கணக்காளன்எங்ேக? தண்டல்காரன் எங்ேக?

ேகா ரங்கைள எண்ணினவன் எங்ேக?

௧௯ உனக் ப் ரியாத ெமாழைய ம்,

ரிந் ெகாள்வதற் க் க னமான

ஒ விதமான ேபச்ைச ைடயஅந்தக் ெகா ர

மக்கைள இனி பார்க்கமாட்டாய். ௨0

நம் ைடயபண் ைககள்அ சரிக்கப்ப ம்

நகரமாகிய ேயாைன ேநாக்கிப்பார்; உன்

கண்கள் எ சேலைம அைமதலான

யி ப்பாக ம், ெபயர்க்கப்படாத

டாரமாக ம் கா ம்; இனிஅதின் ைளகள்

என்ைறக் ம் பி ங்கப்ப வ ம ல்ைல, அதின்

கயி களில் ஒன் ம்அ ந் ேபாவ ம ல்ைல.

௨௧மகிைம ள்ளெயேகாவாஅங்ேக நமக் மக

அகலமான நதிக ம் ஆ க ள்ள இடம்

ேபா ப்பார்; தண் வ க்கிற பட

அங்ேக ஓ வ ம் இல்ைல; ெபரிய கப்பல்

அங்ேக கடந் வ வ ம் இல்ைல. ௨௨

ெயேகாவா நம் ைடய நியாயாதிபதி,

ெயேகாவா நம் ைடய நியாயப்பிரமாணிகர்,

ெயேகாவா நம் ைடய ராஜா, அவர் நம்ைம

காப்பாற் வார். ௨௩ உன் கயி கள்

தளர்ந் ேபா ம்; பாய்மரத்ைதப்

பலப்ப த்த ம், பாைய விரிக்க ம்
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யாமற்ேபா ம்; அப்ெபா திரளான

ெகாள்ைளப்ெபா ள் பங்கிடப்ப ம்;

சப்பாணிக ம் ெகாள்ைளயி வார்கள். ௨௪

வியாதிப்பட் க்கிேறன்என் நகரவாசிகள்

ெசால்வதில்ைல; அதில் யி க்கிற

மக்களின்அக்கிரமம் மன்னிக்கப்பட் க் ம்.

௩௪

ேதசங்கேள, ேகட்கிறதற் அ கில்

வா ங்கள்; மக்கேள, கவனி ங்கள்; ம ம்

அதின் நிைற ம், ச்சக்கர ம் அதில்

உற்பத்தியான யா ம் ேகட்பதாக. ௨ சகல

ேதசங்களின்ேம ம் ெயேகாவா ைடய

க ங்ேகாப ம், அைவக ைடய சகல

ேசைனகளின்ேம ம்அவ ைடயஉக்கிர ம்

கிற ;அவர்கைளஅழவிற் நியம த் ,

ெகாைலக் ஒப் க்ெகா க்கிறார். ௩

அவர்களிேல ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்

ெவளிேய எறயப்பட் க்கிடப்பார்கள்;

அவர்க ைடயசடலங்கள்நாற்றெம க் ம்;

அவர்க ைடயஇரத்தத்தினாேல மைலக ம்

கைரந் ேபா ம். ௪வானத்தின் சர்வ ேசைன ம்

கைரந் ,வானங்கள் த்தகச் ைளப்ேபால்

ட்டப்பட் ,அைவகளின் சர்வேசைன ம்

திராட்ைசச்ெச யின் இைலகள்

உதிர்வ ேபால ம், அத்திமரத்தின்

காய்கள் உதிர்வ ேபால ம் உதிர்ந்

வி ம். ௫ வானங்களில் என் பட்டயம்

ெவறெகாண்ட ; இேதா, ஏேதாம ன்ேம ம்,

நான் அழவிற் நியம த்த மக்களின்ேம ம்,

அ நியாயம்ெசய்ய இறங் ம். ௬ ேபாஸ்றா
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பட்டணத்திேலெயேகாவா க் ஒ யாக ம்,

ஏேதாம் ேதசத்திேல மகா அழ ம் உண் ;

ெயேகாவா ைடய பட்டயம் இரத்தத்தால்

தி ப்தியாகி, ெகா ப்பினால் ரிக்கின்ற ;

ஆட் க் ட் கள் கடாக்க ைடய

இரத்தத்தினா ம், ஆட் க்கடாக்க ைடய

சி ரகங்களின் ெகா ப்பினா ம்

தி ப்தியா ம். ௭ அைவக டன்

காண்டாம கங்க ம், காைளகளின்

ட்ட ம்வந் ம ம்; அவர்கள் ேதசம்

இரத்தெவறெகாண் , அவர்க ைடய

மண், ம கங்க ைடய ெகா ப்பினால்

ெகா த் ப்ேபா ம். ௮ அ ெயேகாவா

பழவாங் ம் நாள், ேயா ைடய

வழக்கினிம த்தம் பதிலளிக் ம் வ டம். ௯

அதின் ஆ கள் பிசினாக ம், அதின் மண்

கந்தகமாக ம் மாற , அதின் நிலம் எரிகிற

லாய்ப்ேபா ம். ௧0 இர ம் பக ம் அ

அைணயா ; அதின் ைக என்ெறன்ைறக் ம்

எ ம் ம்; தைல ைறதைல ைறயாகஅ

பாழாயி க் ம்; சதாகாலம் சதாகாலமாக

அைத ஒ வ ம் கடந் ேபாவதில்ைல. ௧௧

நாைர ம் ள்ளம்பன்ற ம் அைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம், ஆந்ைத ம்

காக்ைக ம்அதிேல யி க் ம்; அதின்ேமல்

ெவட்டெவளியின் அள ைல ம்,

ெவ ைமயின் க் ைல ம் பி ப்பார். ௧௨

அரசாட்சிெசய்ய அதின் ேமன்மக்கைள

அைழத்தால், அங்ேக அவர்களில் ஒ வ ம்
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இ க்கமாட்டார்கள்; அதின் பிர க்கள்

அைனவ ம் இல்லாமற்ேபாவார்கள். ௧௩

அதின் அரண்மைனகளில் ட்ெச க ம்,

அதின் ேகாட்ைடகளில் ட் தர்க ம்

ட் ண் க ம் ைளக் ம்; அ

வ சர்ப்பங்களின் யி ப் ம்,

ஆந்ைதகளின் மாளிைக மாயி க் ம். ௧௪

அங்ேக காட் ம கங்க ம் நரிக ம்

ஒன்ைறெயான் சந்தித் , காட்டாட்ைடக்

காட்டா ப்பி ம்; அங்ேக ஆந்ைதக ம்

தங்கி, இைளப்பா ம் இடத்ைதக் கண்டைட ம்.

௧௫ அங்ேக இராஜாளிக்க கட் ,

ட்ைடயிட் , ஞ் ெபாரித் , அைவகைளத்

தன் நிழ ேல ட் க்ெகாள் ம்; அங்ேக

ப ந் க ம் ேஜா ேஜா யாகச் ேச ம். ௧௬

ெயேகாவா ைடய த்தகத்திேல ேத

வாசி ங்கள்; இைவகளில் ஒன் ம் ைறயா ;

இைவகளில் ஒன் ம் இைண இல்லாமல்

இ க்கா ; அவ ைடய வாய் இைதச்

ெசான்ன ;அவ ைடயஆவிஅைவகைளச்

ேசர்க் ம். ௧௭ அவேர அைவக க் ச்

ட் ப்ேபாட்டார்; அவ ைடயைகேயஅைத

அைவக க் அள லால் பகிர்ந்

ெகா த்த ;அைவகள்என்ைறக் ம்அைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் தைல ைற

தைல ைறயாகஅதிேலவசிக் ம்.

௩௫

வனாந்திர ம் வறண்ட நில ம்

மகிழ்ந் , பாைலவனம் மகிழ்ந் ,

மலைரப்ேபாலெசழ க் ம். ௨அ ம தியாகச்
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ெசழ த் ரித் ஆனந்தக்களிப் டன் பா ம்;

பேனானின் மகிைம ம், கர்ேமல் சாேரான்

என்பைவகளின் அலங்கார ம் அதற் க்

ெகா க்கப்ப ம்; அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

மகிைமைய ம், நம ேதவ ைடய

மகத் வத்ைத ம் காண்பார்கள். ௩ தளர்ந்த

ைககைளத் திடப்ப த்தி, தள்ளா கிற

ழங்கால்கைளப் பலப்ப த் ங்கள். ௪

மனம் பத கிறவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

பயப்படாதி ங்கள், திடன் ெகாள் ங்கள்;

இேதா, உங்கள் ேதவன் திையச் சரிக்கட்ட ம்,

உங்கள் ேதவன் பதிலளிக்க ம் வ வார்; அவர்

வந் உங்கைளக் காப்பாற் வார் என்

ெசால் ங்கள். ௫ அப்ெபா டரின்

கண்கள்திறக்கப்பட் , ெசவிடரின் ெசவிகள்

திற ண் ேபா ம். ௬அப்ெபா டவன்

மாைனப்ேபால் திப்பான்; ஊைமயன்

நா ம் ெகம் ரிக் ம்; வனாந்திரத்திேல

தண் ர்க ம், பாைலவனத்திேலஆ க ம்

பாய்ந்ேதா ம். ௭ ெவட்டாந்தைர தண் ர்

ள ம், வறண்ட நிலம் ற் க மா ம்,

வ சர்ப்பங்கள் இ ந்த இடங்களிேல ல் ம்

ேகாைர ம் நாண ம்உண்டா ம். ௮அங்ேக

ெப ம்பாைதயான வழ ம் இ க் ம்; அ

பரி த்த வழ என்னப்ப ம்; ட் ள்ளவன்

அதிேல நடந் வ வதில்ைல;அந்தவழயில்

நடக்கிறவர்கள் ேபைதயராயி ந்தா ம்

திைசெகட் ப் ேபாவதில்ைல. ௯ அங்ேக

சிங்கம் இ ப்பதில்ைல; ெகா யம கம்
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அங்ேக ேபாவ ம ல்ைல, அங்ேக

காணப்பட மாட்டா ; ட்கப்பட்டவர்கேள

அதில் நடப்பார்கள். ௧0 ெயேகாவாவால்

ட்கப்பட்டவர்கள் தி ம்பி,

ஆனந்தக்களிப் டன் பா , ேயா க்

வ வார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள்

தைலயின்ேம க் ம்; சந்ேதாஷ ம்

மகிழ்ச்சி ம் அைடவார்கள்; சஞ்சல ம்

தவிப் ம் ஓ ப்ேபா ம்.

௩௬

எேசக்கியா ராஜா அரசாண்ட

பதினான்காம் வ டத்திேல அ ரியா

ராஜாவாகிய சனெகரிப் தாவி க்கிற

பா காப்பான சகல பட்டணங்க க் ம்

விேராதமாக வந் , அைவகைளப்

பி த் க்ெகாண்டான். ௨ அப்ெபா

அ ரியா ராஜா லா சி ந்

ரப்சாக்ேக ேசனாதிபதிையப் ெபரிய

பைட டன் எ சேல க் எேசக்கியா

ராஜாவினிடத்தில் அ ப்பினான்; அவன்

வந் வண்ணார் ைறயின் வழயி ள்ள

ேமல் ளத் ச் வாய்க்கால்அ கிேல நின்றான்.

௩ அப்ெபா இல்க்கியாவின் மகனாகிய

எ யாக் ம் என் ம் அரண்மைன

விசாரிப் க்கார ம், ெசப்னா என் ம்

எ த்த ம்,ஆசாப்பின் மகனாகிய ேயாவாக்

என் ம் கணக்க ம் அவனிடத்திற் ப்

றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௪ ரப்சாக்ேக

அவர்கைள ேநாக்கி: அ ரியா ராஜாவாகிய

மகாராஜாவானவர் உைரக்கிற ம், ங்கள்
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எேசக்கியா க் ச் ெசால்லேவண் ய ம்

என்னெவன்றால்: நம்பியி க்கிற இந்த

நம்பிக்ைக என்ன? ௫ ேபா க் மந்திர

ஆேலாசைன ம் வல்லைம ம் உண்ெடன்

ெசால்கிறாேய, அ வாய்ப்ேபச்ேசயன்ற

ேவறல்ல; என்ைன விேராதிக் ம்ப

யார்ேமல் நம்பிக்ைக ைவத்தி க்கிறாய்? ௬

இேதா, ெநரிந்த நாணல்ேகாலாகிய அந்த

எகிப்ைத நம் கிறாய்; அதின்ேமல் ஒ வன்

சாய்ந்தால், அ அவன்உள்ளங்ைகயில்பட்

உ விப்ேபா ம்; எகிப்தின் ராஜாவாகிய

பார்ேவான் தன்ைன நம் கிற அைனவ க் ம்

அப்ப ேய இ ப்பான். ௭ என்னிடத்தில்:

நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

நம் கிேறாம் என் ெசால்வாயாகில்,

அவ ைடய ேமைடகைள ம் அவ ைடய

ப டங்கைள ம் அல்லேவா எேசக்கியா

அகற்ற , தாைவ ம், எ சேலைம ம் ேநாக்கி:

இந்தப் ப டத்தின் ன் பணி ங்கள்

என்றாேன. ௮ நான் உனக் இரண்டாயிரம்

திைரகைளக் ெகா ப்ேபன்; அைவகள்ேமல்

ஏறத்தக்கவர்கைளச் சம்பாதிக்கக் மானால்

அ ரியா ராஜாவாகிய என் ஆண்டவ டன்

சபதம்ெசய். ௯ ெசய்யாமல்ேபானால், என்

ஆண்டவ ைடயஊழயக்காரரில் ஒேர ஒ

சிறய தைலவ ைடய கத்ைத எப்ப த்

தி ப் வாய்? இரதங்கேளா திைர ர ம்

வ வார்கள் என் எகிப்ைதயா நம் கிறாய்?

௧0 இப்ெபா ம் ெயேகாவா ைடய
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கட்டைளயில்லாமல் இந்தத் ேதசத்ைதஅழ க்க

வந்ேதேனா?இந்தத் ேதசத்திற் விேராதமாகப்

ேபாய்அைதஅழ த் ப்ேபா என் ெயேகாவா

என் டன் ெசான்னாேர என் ெசான்னான்.

௧௧ அப்ெபா எ யாக் ம் ெசப்னா ம்

ேயாவாக் ம், ரப்சாக்ேகையப் பார்த் :

உம் ைடய அ யாேராேட ரியெமாழயிேல

ேப ம், அ எங்க க் த் ெதரி ம்;

மதி க்கிற மக்களின் கா கள் ேகட்க

எங்க டன் தெமாழயிேல ேபசேவண்டாம்

என்றார்கள். ௧௨ அதற் ேசனாதிபதி:

உங்கேளா டத் தங்கள் மலத்ைதத்

தின்ன ம், தங்கள் ைரக் க்க ம், மதி ேல

தங்கியி க்கிறஆண்களிடத்திற்ேகஅல்லாமல்,

உன் எஜமானிடத்திற் ம், உன்னிடத்திற் மா,

என் எஜமான் இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபச

என்ைன அ ப்பினார் என் ெசால் ; ௧௩

ரப்சாக்ேக நின் ெகாண் , தெமாழயிேல

உரத்தசத்தமாக: அ ரியா ராஜாவாகிய

மகாராஜா ைடய வார்த்ைதகைளக்

ேக ங்கள். ௧௪ எேசக்கியா உங்கைள

ஏமாற்றாதப பா ங்கள்; அவன்

உங்கைளத் தப் விக்கமாட்டான். ௧௫

ெயேகாவா நம்ைமநிச்சயமாகத் தப் விப்பார்,

இந்த நகரம் அ ரியா ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வதில்ைல என்

ெசால் , எேசக்கியா உங்கைளக்

ெயேகாவாைவ நம்பச்ெசய்வான்;

அதற் இடங்ெகாடாதி ங்கள் என்
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ராஜா ெசால்கிறார். ௧௬ எேசக்கியாவின்

ெசால்ைலக் ேகளாதி ங்கள். அ ரியா

ராஜா ெசால்கிறதாவ : ங்கள் என் டன்

சமாதானமாகி, காணிக்ைகேயாேட

என்னிடத்தில் வா ங்கள். ௧௭ நான்

வந் , உங்கைளத் தானிய ம்

திராட்ைசத்ேதாட்ட ள்ள ேதச ம்,

அப்ப ம்திராட்ைசரச ள்ளேதச மாகிய

உங்கள் ேதசத்திற் ஒப்பான ேதசத்திற்

அைழத் க்ெகாண் ேபா ம்வைரக் ம்,

அவனவன் தன்தன் திராட்ைசச்ெச யின்

பழத்ைத ம், தன்தன் அத்திமரத்தின்

பழத்ைத ம் சாப்பிட் , அவனவன் தன் தன்

கிணற்ற ன் தண் ைரக் ங்கள்.

௧௮ ெயேகாவா நம்ைமத் தப் விப்பார்

என் உங்க க் ப் ேபாதைனெசய்ய

எேசக்கியா க் ச் ெசவிெகாடாதி ங்கள்;

ேதசங்க ைடய ெதய்வங்களில் யாராவ

தங்கள் ேதசத்ைதஅ ரியா ராஜாவின்ைகக் த்

தப் வித்த ண்ேடா? ௧௯ ஆமாத் அர்பாத்

பட்டணங்களின் ெதய்வங்கள் எங்ேக?

ெசப்பர்வாயிம ன் ெதய்வங்கள் எங்ேக?

அவர்கள் சமாரியாைவ என் ைகக் த்

தப் வித்த ண்ேடா? ௨0 ெயேகாவா

எ சேலைம என் ைகக் த் தப் விப்பார்

என்பதற் , அந்தத் ேதசங்க ைடய எல்லா

ெதய்வங்க க் ள் ம் தங்கள் ேதசத்ைத என்

ைகக் த் தப் வித்தவர் யார் என் ராஜா

ெசால்கிறார் என்றான். ௨௧ அவர்கேளா
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அவ க் ஒ வார்த்ைதைய ம்

ம ெமாழயாகச் ெசால்லாமல்

ம னமாயி ந்தார்கள்; அவ க்

ம ெமாழ ெசால்லேவண்டாம் என் ராஜா

கட்டைளயிட் ந்தான். ௨௨ அப்ெபா

இல்க்கியாவின் மகனாகிய எ யாக் ம்

என் ம் அரண்மைன விசாரிப் க்கார ம்,

ெசப்னா என் ம் எ த்த ம், ஆசாப்பின்

மகனாகிய ேயாவாக் என் ம் கணக்க ம்,

ஆைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் ,

எேசக்கியாவினிடத்தில் வந் , ரப்சாக்ேகயின்

வார்த்ைதகைளஅவ க் அறவித்தார்கள்.

௩௭

ராஜாவாகிய எேசக்கியா

அைதக்ேகட்டேபா , தன் ஆைடகைளக்

கிழ த் , சணல்உைட அணிந் ெகாண் ,

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் ச் ெசன் , ௨

அரண்மைன விசாரிப் க்காரனாகிய

எ யாக் ைம ம், எ த்தனாகிய

ெசப்னாைவ ம், ஆசாரியர்களின்

ப்பர்கைள ம், ஆேமாத்சின் மகனாகிய

ஏசாயா என் ம் ர்க்கதரிசியினிடத்திற்

சணல்உைட அணிந்தவர்களாக

அ ப்பினான். ௩ இவர்கள் அவைன

ேநாக்கி: இந்த நாள் ெந க்க ம், க்க ம்,

நிந்ைத ம் அ பவிக்கிற நாள்; பிள்ைளப்ேப

ேநாக்கியி க்கிற ; ெபறேவா ெபலன்இல்ைல.

௪ வ ள்ள ேதவைன நிந்திக் ம்ப ,

அ ரியா ராஜாவாகிய தன் எஜமானனால்

அ ப்பப்பட்ட ரப்சாக்ேக ெசான்ன
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வார்த்ைதகைளஉம ேதவனாகிய ெயேகாவா

ேகட் க்கிறார்; உம ேதவனாகிய ெயேகாவா

ேகட் க்கிற வார்த்ைதகளின்காரணமாக

தண் ப்பார்; ஆைகயால், இன் ம்

தியாயி க்கிறவர்க க்காக

விண்ணப்பம்ெசய் ராக என் எேசக்கியா

ெசால்லச்ெசான்னார் என்றார்கள்.

௫ இவ்விதமாக எேசக்கியா ராஜாவின்

ஊழயக்காரர் ஏசாயாவினிடத்தில் வந்

ெசான்னார்கள். ௬ அப்ெபா ஏசாயா

அவர்கைள ேநாக்கி: அ ரியா ராஜாவின்

ஊழயக்காரர் என்ைன நிந்தித்த ம் ர்

ேகட்ட மான வார்த்ைதகளினாேல

பயப்படாேத ம். ௭ இேதா, அவன் ஒ

ெசய்திையக் ேகட் , தன் ேதசத்திற் த்

தி ம் வதற்கான ஆவிைய நான்

அவ க் ள் அ ப்பி, அவைன அவன்

ேதசத்திேல பட்டயத்தால் விழச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா உைரக்கிறார் என்பைத

உங்கள் எஜமானிடத்தில் ெசால் ங்கள்

என்றான். ௮அ ரியா ராஜா லா ைசவிட் ப்

றப்பட்டான் என் ேகள்விப்பட் , ரப்சாக்ேக

தி ம்பிப்ேபாய், அவன் ப்னாவின்ேமல்

ேபார்ெசய்கிறைதக் கண்டான். ௯அப்ெபா ,

எத்திேயாப்பியாவின் ராஜாவாகிய திராக்கா

உம்ேமா ேபார்ெசய்யப் றப்பட்டான் என்

ெசால்லக் ேகள்விப்பட்டான்; அைதக்

ேகட்டேபா அவன்எேசக்கியாவினிடத்திற் ப்

பிரதிநிதிகைள அ ப்பி: ௧0 ங்கள்
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தாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியா க் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

எ சேலம் அ ரியா ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வதில்ைல என்

நம்பியி க்கிற உன் ேதவன் உன்ைன

ஏமாற்ற இடம்ெகாடாேத. ௧௧ இேதா, அ ரியா

ராஜாக்கள் சகல ேதசங்கைள ம் அழ த்த

ெசய்திைய ேகள்விப்பட் க்கிறாய்;

தப் வாேயா? ௧௨ என் ன்ேனார்கள்

அழ த் விட்ட ேகாசாைன ம், ஆராைன ம்,

ேரத்ேசப்ைப ம், ெதலாசாரி ந்த ஏேதனின்

மக்கைள ம் அவர்க ைடய ெதய்வங்கள்

தப் வித்த ண்ேடா? ௧௩ஆமாத்தின் ராஜா ம்,

அர்பாத்தின் ராஜா ம், ெசப்பர்வா ம் ஏனா

ஈவாபட்டணங்களின் ராஜா ம் எங்ேக என்

ெசால் ங்கள் என்றார். ௧௪ எேசக்கியா

பிரதிநிதிகளின் ைகயி ந்த க தத்ைத

வாங்கி வாசித்தான்; பின் எேசக்கியா

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் ப் ேபாய்

அைதக் ெயேகாவா க் ன்பாக விரித் , ௧௫

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: ௧௬ ேசைனகளின்

ெயேகாவாேவ, ேக ன்களின் மத்தியில்

வாசம்ெசய்கிற இஸ்ரேவ ன் ேதவேன, ர்

ஒ வேர மயின் ராஜ்யங்க க்ெகல்லாம்

ேதவனானவர்; ர் வானத்ைத ம் மைய ம்

உண்டாக்கி ர். ௧௭ ெயேகாவாேவ, உம

ெசவிையச் சாய்த் க்ேக ம்; ெயேகாவாேவ, ர்

உம கண்கைளத் திறந் பா ம், சனெகரிப்

வ ள்ள ேதவைன நிந்திக் ம்ப க் ச்
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ெசால் ய ப்பின வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

ேக ம். ௧௮ ெயேகாவாேவ, அ ரியா

ராஜாக்கள் அந்த ேதசங்கைள ம், அவர்கள்

நிலங்கைள ம் நாசமாக்கி, ௧௯அவர்க ைடய

ெதய்வங்கைள ெந ப்பிேல ேபாட் விட்ட

உண்ைமதான்; அைவகள் ேதவர்கள்அல்லேவ,

மனிதர்கள் ைகேவைலயான மர ம்

கல் ம்தாேன; ஆைகயால் அைவகைள

ற்ற மாக அழ த்தார்கள். ௨0 இப்ேபா ம்

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, ர்

ஒ வேர ெயேகாவா என் மயின்

ராஜ்யங்கெளல்லாம்அற ம்ப க் , எங்கைள

அவன் ைகக் ங்கலாக்கி இரட்சி ம்

என் விண்ணப்பம் ெசய்தான். ௨௧

அப்ெபா ஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா,

எேசக்கியா க் ச் ெசால் ய ப்பின :

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

உைரக்கிற என்னெவன்றால், அ ரியா

ராஜாவாகிய சனெகரிபினிம த்தம் என்ைன

ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய்தாேய. ௨௨

அவைனக் ற த் க் ெயேகாவா ெசால்கிற

வசனமாவ : மகளாகிய ேயான் என் ம்

கன்னிப்ெபண் உன்ைன இகழ்ந் ,

உன்ைனப் பரிகாசம்ெசய்கிறாள்; மகளாகிய

எ சேலம் உன் பின்னாேல தைலையத்

க் கிறாள். ௨௩ யாைர நிந்தித் த்

ஷ த்தாய்? யா க் விேராதமாக உன்

சத்தத்ைத உயர்த்தினாய்? இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த க் விேராதமாக அல்லேவா உன்
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கண்கைள ேமட் ைமயாக ஏெற த்தாய். ௨௪

உன் ஊழயக்காரர்கைளக்ெகாண்

ஆண்டவைர நிந்தித் : என் இரதங்களின்

திரளினாேலநான் மைலகளின்உச்சிக க் ம்

பேனானின் சிகரங்க க் ம் வந் ஏற ேனன்;

அதின் உயரமான ேக மரங்கைள ம்,

விைல யர்ந்த ேதவதா மரங்கைள ம்

நான் ெவட் , உயர்ந்த அதின் கைடசி

எல்ைலவைர, அதின் ெச ைமயான

கா வைர வ ேவன் என் ம், ௨௫ நான்

கிண ெவட் த் தண் ர் த்ேதன்;

என் உள்ளங்கா னால் பா காப்பான

இடங்களின் அகழகைளெயல்லாம்

வறள ம்ெசய்ேதன்என் ம் ெசான்னாய். ௨௬

நான் ெவ காலத்திற் ன்அைத நியம த் ,

ஆரம்பநாட்கள் தல்அைதத் திட்டம்ெசய்ேதன்

என்பைத ேகட்டதில்ைலேயா?இப்ெபா

பா காப்பான பட்டணங்கைளப்

பாழான மண்ேம களாக் ம்ப நாேன

அைதச் சம்பவிக்கச்ெசய்ேதன். ௨௭

அதினாேல அைவகளின் மக்கள் ைக

இைளத்தவர்களாகி, கலங்கி ெவட்கப்பட் ,

ெவளியின் தாவரத்திற் ம், பச்சிைலக் ம்,

களின்ேமல் ைளக் ம் ல் க் ம், ஓங்கி

வள ன் ய்ந் ேபா ம் பயி க் ம்

சமமானார்கள். ௨௮ உன் உட்கா தைல ம்,

உன் ேபாக்ைக ம், உன்வரைவ ம், எனக்

விேராதமாகக் ெகாந்தளிக்கிறைத ம்

அறேவன். ௨௯ எனக் விேராதமாகத்
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ெகாந்தளித் , ராப் ேபசின என்

ெசவிகளில் ஏறனப யினாேல, நான்

என் றட்ைட உன் க்கி ம் என்

க வாளத்ைதஉன்வாயி ம் ேபாட் , வந்த

வழ ேய உன்ைனத் தி ம்பச்ெசய்ேவன்.

௩0 உனக் அைடயாளமாயி ப்ப

என்னெவன்றால்: இந்த வ டத்திேல தப்பிப்

பயிராகிறைத ம், இரண்டாம் வ டத்திேல

தானாக விைளகிறைத ம் சாப்பி ர்கள்;

ன்றாம் வ டத்திேலா விைதத்

அ த் , திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள

ஏற்ப த்தி, அைவகளின் பழங்கைளச்

சாப்பி ர்கள். ௩௧ தா வம்சத்தாரில்

தப்பி ந்தி க்கிறவர்கள் ம ப ம் ேழ

ேவர்பற்ற ேமேல கனிெகா ப்பார்கள். ௩௨

தியாயி க்கிறவர்கள் எ சேலம ம்,

தப்பினவர்கள் ேயான் மைலயி ம ந்

றப்ப வார்கள்; ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின் ைவராக்கியம் இைதச்

ெசய் ம். ௩௩ ஆைகயால் ெயேகாவா

அ ரியா ராஜாைவக் ற த் : அவன் இந்த

நகரத்திற் ள் ைழவதில்ைல; இதின்ேமல்

அம் எய்வ ம ல்ைல; இதற் ன்பாகக்

ேகடகத்ேதாேட வ வ ம ல்ைல; இதற்

எதிராகக் ேகாட்ைடமதில் ேபா வ ம ல்ைல.

௩௪அவன் இந்த நகரத்திற் ள் ைழயாமல்,

தான் வந்தவழேய தி ம்பிப்ேபாவான். ௩௫

என்னிம த்த ம் என் ேவைலக்காரனாகிய

தா தினிம த்த ம், நான் இந்த
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நகரத்ைத காப்பாற் வதற்காக இதற்

ஆதரவாயி ப்ேபன் என்பைதக் ெயேகாவா

உைரக்கிறார் என் ெசால் ய ப்பினான்.

௩௬ அப்ெபா ெயேகாவா ைடய தன்

றப்பட் , அ ரியரின் காம ல் ஒ இலட்சத்

எண்பத்ைதயாயிரம் ேபைர அழ த்தான்;

அதிகாலேம எ ந்தி க் ம்ேபா , இேதா,

அவர்கெளல்ேலா ம் சடலங்களாகக்

கிடந்தார்கள். ௩௭ அப்ெபா அ ரியா

ராஜாவாகிய சனெகரிப் பிராயணப்பட் த்

தி ம்பிப்ேபாய், நினிேவயில் இ ந் விட்டான்.

௩௮ அவன் தன் ேதவனாகிய நிஸ்ேராகின்

ேகாவி ேல பணிந் ெகாள் கிறேபா ,

அவன் மகன்களாகிய அத்ரமேலக் ம்

சேரத்ேச ம் அவைனப் பட்டயத்தினால்

ெவட் ப்ேபாட் , அரராத் ேதசத்திற் த் தப்பி

ஓ ப்ேபானார்கள்; அவன் மகனாகிய

எசரத்ேதான் அவன் பட்டத்திற் வந்

ஆட்சிெசய்தான்.

௩௮

அந்நாட்களில் எேசக்கியா

வியாதிப்பட் மரணத்த வாயி ந்தான்;

அப்ெபா ஆேமாத்சின் மகனாகிய ஏசாயா

என் ம் ர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந் ,

அவைனேநாக்கி: ர் உம ட் க்காரியத்ைத

ஒ ங் ப த் ம், ர் பிைழக்கமாட் ர்,

மரணமைட ர் என் ெயேகாவா ெசால்கிறார்

என்றான். ௨ அப்ெபா எேசக்கியா தன்

கத்ைதச் வர்ப் றமாகத் தி ப்பிக்ெகாண் ,

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: ௩ஆெயேகாவாேவ,
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நான் உமக் ன்பாக உண்ைம ம் மன

உத்தம மாக நடந் , உம பார்ைவக்

நலமானைதச் ெசய்ேதன் என்பைத

நிைனத்த ம் என் விண்ணப்பம்ெசய் ,

எேசக்கியா மக ம்அ தான். ௪அப்ெபா

ஏசாயா க் உண்டான ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயாவ : ௫ ேபாய் எேசக்கியாைவ

ேநாக்கி: உன் தகப்பனாகிய தா தின்

ேதவனாயி க்கிற ெயேகாவா ெசால்கிற

என்னெவன்றால், உன் விண்ணப்பத்ைதக்

ேகட்ேடன்; உன் கண் ைரக் கண்ேடன்;

இேதா, உன் நாட்க டன் பதிைனந்

வ டங்கள் ட் ேவன். ௬நான் உன்ைன ம்

இந்த நகரத்ைத ம் அ ரியா ராஜாவின்

ைகக் த் தப் வித் , இந்த நகரத்திற்

ஆதரவாயி ப்ேபன். ௭ இேதா, ஆகா ைடய

ரியக்க காரத்தில் பாைகக் ப் பாைக

இறங்கின சாையையப் பத் ப்பாைக

பின்னிட் த் தி ப் ேவன் என்றார். ௮

தாம் ெசான்ன இந்த வார்த்ைதயின்ப

ெயேகாவா ெசய்வார் என்பதற் இ

கர்த்தரால் உனக் அைடயாளமாயி க் ம்

என் ெசால் என்றார்; அப்ப ேய

க காரத்தில் இறங்கியி ந்த ரியசாைய

பத் க்ேகா கள் தி ம்பிற் . ௯ தாவின்

ராஜாவாகிய எேசக்கியா வியாதிப்பட் ,

தன் வியாதி ங்கி கமாமானேபா

எ திைவத்ததாவ : ௧0 நான் என் ரண

ஆ ளின் வ டங்க க் ச் ேசராமல்
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பாதாளத்தின் வாசல்க க் ட்ப ேவன்

என் என் நாட்கள் அ ப் ண்கிறேபா

ெசான்ேனன். (Sheol h7585) ௧௧ ெயேகாவாைவ,

நான் இனி உயிேரா க்கிறவர்களின்

ேதசத்திேல தரிசிப்பதில்ைல; இனி

ேலாகக் க டன் இ ந் மனிதர்கைள

நான் காண்பதில்ைல. ௧௨ என் ஆ ள்

ேமய்ப்ப ைடய டாரத்ைதப்ேபால

என்ைனவிட் ப் ெபயர்ந் ேபாகிற ;

ெநய்கிறவன் பாைவ அ க்கிற ேபால

என் வைன அ க்கக் ெகா க்கிேறன்;

என்ைனப்பாவி ந் அ த் வி கிறார்;

இன் இர க் ள்ேள என்ைன

வைடயச்ெசய் ர். ௧௩வி யற்காலம்வைர

நான் சிந்தித் க்ெகாண் ந்ேதன்; அவர்

சிங்கத்ைதப்ேபால என் எ ம் கைளெயல்லாம்

ெநா க் வார்; இன் இர க் ள்ேளஎன்ைன

வைடயச்ெசய் ர் என் ெசால் ,

௧௪ நாைரையப்ேபால ம், தைகவிலான்

விையப்ேபால ம் விேனன்,

றாைவப்ேபால் லம்பிேனன்;என்கண்கள்

உயரப் பார்க்கிறதினால் த் ப்ேபாயின;

ெயேகாவாேவ, ஒ ங்கிப்ேபாகிேறன்; என்

காரியத்ைத ெபா ப்ெப த் க்ெகாள் ம்

என்ேறன். ௧௫ நான் என்ன ெசால்ேவன்?

அவர் எனக் வாக் அ ளினார்; அந்தப்

பிரகாரேம ெசய்தார்; என் ஆ ளின்

வ டங்களிெலல்லாம் என் ஆத் மாவின்

கசப்ைப நிைனத் நடந் ெகாள்ேவன். ௧௬
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ஆண்டவேர, இைவகளினால் மனிதர்கள்

பிைழக்கிறார்கள்; இைவகெளல்லாம் என்

உயிர்க் உயிராயி க்கிற ; என்ைன

கமைடய ம் பிைழக்க ம்ெசய் ர். ௧௭இேதா,

சமாதானத்திற் ப் பதிலாக மகா கசப்

வந்தி ந்த , ேதவ ேரா என் ஆத் மாைவ

ேநசித் அழவின் ழ க் விலக்கி ர்;

என் பாவங்கைளெயல்லாம் உம

க் ப் பின்னாக எற ந் விட் ர்.

௧௮ பாதாளம் உம்ைமத் திக்கா ,

மரணம் உம்ைமப் ேபாற்றா ; ழயில்

இறங் கிறவர்கள் உம் ைடய சத்தியத்ைத

தியானிப்பதில்ைல. (Sheol h7585) ௧௯நான்இன்

ெசய்கிற ேபால, உயிேரா க்கிறவன்,

உயிேரா க்கிறவேன,உம்ைமத் திப்பான்,

தகப்பன் பிள்ைளக க் உம சத்தியத்ைதத்

ெதரிவிப்பான். ௨0 ெயேகாவா என்ைன

காப்பாற்ற வந்தார்; ஆைகயால் எங்கள்

உயி ள்ள நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல என் தவாத்தியங்கைள

வாசித் ப் பா ேவாம் என் எ திைவத்தான்.

௨௧அத்திப்பழத் அைடையக் ெகாண் வந் ,

ண்ணின்ேமல் பற் ப்ேபா ங்கள்;

அப்ெபா பிைழப்பார் என் ஏசாயா

ெசால் யி ந்தான். ௨௨ அப்ெபா

எேசக்கியா: நான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ப் ேபாவதற் அைடயாளம்

என்னெவன் ேகட் ந்தான்.
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௩௯

அக்காலத்திேல பலாதானின் மகனாகிய

ெமேராதாக்பலாதான் என் ம் பாபிேலானின்

ராஜா, எேசக்கியா வியாதிப்பட் ந்

ஆேராக்கியமானைதக் ேகள்விப்பட் ,

அவனிடத்திற் க தங்கைள ம்

ெவ மானத்ைத ம் அ ப்பினான்.

௨ எேசக்கியா அவர்கைளக் கண்

சந்ேதாஷப்பட் , தன் ெபாக்கிஷசாைலைய ம்,

ெவள்ளிைய ம், ெபான்ைன ம்,

கந்தவர்க்கங்கைள ம், நல்ல பரிமள

ைதலத்ைத ம், தன் ஆ தசாைல

அைனத்ைத ம், தன் ெபாக்கிஷசாைலகளில்

உள்ளெதல்லாவற்ைற ம் அவர்க க் க்

காண்பித்தான்; எேசக்கியா தன்

அரண்மைனயி ம், தன் ராஜ்யத்தில் எங் ம்

அவர்க க் க் காண்பிக்காத ெபா ள்

ஒன் ம் இல்ைல. ௩ அப்ெபா ஏசாயா

ர்க்கதரிசி எேசக்கியா ராஜாவினிடத்தில் வந் :

அந்த மனிதர்கள் என்ன ெசான்னார்கள்

எங்ேகயி ந் உம்மடத்தில்வந்தார்கள் என்

ேகட்டான். அதற் எேசக்கியா: பாபிேலான்

என் ம் ரேதசத்தி ந் என்னிடத்திற்

வந்தார்கள் என்றான். ௪ அப்ெபா

அவன்: உம் ைடய ட் ல் எைவகைளப்

பார்த்தார்கள் என் ேகட்டான். அதற்

எேசக்கியா: என் ட் ள்ள எல்லாவற்ைற ம்

பார்த்தார்கள்; என் ெபாக்கிஷங்களில் நான்

அவர்க க் க் காண்பிக்காத ெபா ள் ஒன் ம்

இல்ைல என்றான். ௫ அப்ெபா ஏசாயா
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எேசக்கியாைவ ேநாக்கி: ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின் வார்த்ைதையக் ேக ம். ௬

இேதா, நாட்கள் வ ம்; அப்ெபா உன்

ட் ல் உள்ளதி ம், உன் ன்ேனார்கள்

இந்நாள் வைரக் ம் ேசர்த்ததி ம் ஒன் ம்

தியாக ைவக்கப்படாமல் அைனத் ம்

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாகப்ப ம். ௭

ெபறப்ேபாகிற உன் சந்ததியாகிய

உன் மகன்களி ம் சிலர் பாபிேலான்

ராஜாவின் அரண்மைனயிேல அரண்மைன

ேவைலக்காரராயி ப்பார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார் என்றான். ௮ அப்ெபா

எேசக்கியா ஏசாயாைவ ேநாக்கி: ர் ெசான்ன

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத நல்ல தான்

என் ெசால் , என் நாட்களிலாவ

சமாதான ம் உண்ைம ம் இ க் ேம

என்றான்.

௪0

என் மக்கைளஆற் ங்கள், ேதற் ங்கள்;

௨ எ சேல டன் ஆதரவாகப் ேபசி, அதின்

ேபார் ந்த என் ம், அதின் அக்கிரமம்

நிவிர்த்தியான என் ம், அ தன் சகல

பாவங்க க்காக ெயேகாவாவின் ைகயில்

இரட் ப்பாக அைடந் ந்த என் ம்,

அதற் ச் ெசால் ங்கள் என் உங்கள் ேதவன்

ெசால்கிறார். ௩ ெயேகாவா க் வழைய

ஆயத்தப்ப த் ங்கள்,அவாந்தரெவளியிேல

நம் ைடய ேதவ க் ப் பாைதையச்

ர்ப த் ங்கள் என் ம், ௪ பள்ளெமல்லாம்

உயர்த்தப்பட் , சகல மைல ம் ன் ம்
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தாழ்த்தப்பட் , ேகாணலான ெசவ்ைவயாகி,

கர ரடானைவ சமமாக்கப்ப ம் என் ம், ௫

ெயேகாவாவின் மகிைம ெவளியரங்கமா ம்,

மாம்சமான யா ம் அைத ஏகமாகக் கா ம்,

ெயேகாவாவின் வாக் அைத உைரத்த

என் ம் வனாந்திரத்திேல ப்பி கிற சத்தம்

உண்டான . ௬ பின் ம் ப்பிட் ச்

ெசால் என் ஒ சத்தம் உண்டான ;

என்னத்ைதக் ப்பிட் ச் ெசால்ேவன்

என்ேறன். அதற் : மாம்செமல்லாம்

ல்ைலப்ேபால ம்,அதின் ேமன்ைமெயல்லாம்

ெவளியின் ைவப்ேபால ம் இ க்கிற . ௭

ெயேகாவாவின்ஆவிஅதின்ேமல்ஊ ம்ேபா ,

ல் உலர்ந் , உதி ம்; மக்கேள ல். ௮ ல்

உலர்ந் உதி ம்; நம ேதவ ைடய

வசனேமா என்ெறன்ைறக் ம் நிற் ம்

என்பைதேய ெசால் என் உைரத்த . ௯

ேயா க் விேசஷம் ெகாண் வ கிறவேள,

உயர்ந்த மைலயில் ஏ ; எ சேல க் வ ம்

விேசஷகிேய, உரத்த சத்தம ட் க் ப்பி ,

பயப்படாமல் சத்தம ட் , தா பட்டணங்கைள

ேநாக்கி: இேதா, உங்கள் ேதவன் என் .

௧0 இேதா, ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர்

பராக்கிரமசா யாக வ வார்; அவர் தம

யத்தினால் அரசா வார்; இேதா, அவர்

ெகா க் ம் பலன்அவேராேட டவ கிற ;

அவர் ெகா க் ம் பிரதிபலன் அவ ைடய

கத்திற் ன்பாகச் ெசல்கிற . ௧௧

ேமய்ப்பைனப்ேபால தம மந்ைதைய
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ேமய்ப்பார்; ஆட் க் ட் கைளத் தம

யத்தினால் ேசர்த் , தம ம யிேல

மந் , கறவலா கைள ெம வாக

நடத் வார். ௧௨ தண் ர்கைளத் தம

ைகப்பி யால் அளந் , வானங்கைள

ஜாணளவாய்ப் கணக்கிட் , மயின்

மண்ைண மரக்கா ல் அடக்கி, மைலகைள

அள ேகாலா ம், தராசா ம் நி த்தவர் யார்?

௧௩ ெயேகாவா ைடய ஆவிைய அளவிட் ,

அவ க் ஆேலாசைனக்காரனாயி ந் ,

அவ க் ப் ேபாதித்தவன் யார்? ௧௪

தமக் அறைவ உணர்த்த ம், தம்ைம

நியாயவழயிேல உபேதசிக்க ம், தமக்

ஞானத்ைதக் கற் க்ெகா க்க ம், தமக்

விேவகத்தின் வழைய அறவிக்க ம்,

அவர் யா டன் ஆேலாசைன ெசய்தார்?

௧௫ இேதா, ேதசங்கள் வாளியில் வ ம்

ளிேபால ம், தராசிேல ப ம் சிேபால ம்,

க தப்ப கிறார்கள்; இேதா, கைள

ஒ அ ைவப்ேபால் க் கிறார். ௧௬

பேனான் எரிக் ம் விற க் ப் ேபாதா ;

அதி ள்ள ம க வன்கள் தகனப க் ம்

ேபாதா . ௧௭ சகல ேதசங்க ம் அவ க்

ன்பாக ஒன் ம ல்ைல, அவர்கள்

னியத்தில் னியமாக ம், மாையயாக ம்

க தப்ப கிறார்கள். ௧௮ இப்ப யி க்க,

ேதவைன யா க் ஒப்பி ர்கள்? எந்தச்

சாயைல அவ க் ஒப்பி ர்கள்? ௧௯

உேலாக ேவைலெசய்பவன் ஒ சிைலைய
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வார்க்கிறான், ெகால்லன் ெபான்தகட்டால்

அைத , அதற் ெவள்ளிச்சங்கி கைளப்

ெபா த் கிறான். ௨0 அதற் க் ெகா க்க

வைகயில்லாதவன் உ த் ப்ேபாகாத

மரத்ைதத் ெதரிந் ெகாண் ,அைசயாதஒ

சிைலையச் ெசய் ம்ப நி ணனான

ஒ தச்சைனத் ேத கிறான். ௨௧

ங்கள் அற ர்களா? ங்கள்

ேகள்விப்படவில்ைலயா? ஆதி தல்

உங்க க் த் ெதரிவிக்கப்படவில்ைலயா?

ம அஸ்திபாரப்பட்ட தல்

உணராதி க்கி ர்களா? ௨௨ அவர் ம

உ ண்ைடயின்ேமல் ற்ற க்கிறவர்;அதின்

மக்கள் ெவட் க்கிளிகைளப்ேபால

இ க்கிறார்கள்; அவர் வானங்கைள ெமல் ய

திைரயாகப் பரப்பி, அைவகைளக்

யி க்கிறதற்கான டாரமாகவிரிக்கிறார்.

௨௩அவர் பிர க்கைளமாையயாக்கி, மயின்

நியாயாதிபதிகைளஅவாந்தரமாக் கிறார். ௨௪

அவர்கள் தி ம்ப நாட்டப்ப வ ம ல்ைல,

விைதக்கப்ப வ ம ல்ைல;

அவர்க ைடய அ மரம் தி ம்ப

மயிேல ேவர்வி வ ம ல்ைல;

அவர்கள்ேமல் அவர் ஊ ம்ேபா

பட் ப்ேபாவார்கள்; ெப ங்காற்

அவர்கைள ஒ ம்ைபப்ேபால்

அ த் க்ெகாண் ேபா ம். ௨௫இப்ப யி க்க,

என்ைன யா க் ஒப்பி ர்கள்? எனக்

யாைர சமமாக் ர்கள்? என் பரி த்தர்
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ெசால்கிறார். ௨௬ உங்கள் கண்கைள

ஏெற த் ப்பா ங்கள்; அைவகைளச்

சி ஷ் த்தவர் யார்? அவர் அைவகளின்

பைடைய ெபரிய ட்டமாகப் றப்படச்ெசய் ,

அைவகைளெயல்லாம் ெபயர்ெசால்

அைழக்கிறவராேம; அவ ைடய மகா

ெபலத்தினா ம், அவ ைடய மகா

வல்லைமயினா ம், அைவகளில் ஒன் ம்

ைறயாம க்கிற . ௨௭ யாக்ேகாேப,

இஸ்ரேவேல: என் வழ ெயேகாவா க்

மைறவான என் ம், என் நியாயம் என்

ேதவனிடத்தில் எட்டாமல் ேபாகிற என் ம்

ஏன் ெசால்லேவண் ம்? ௨௮ மயின்

கைடயாந்தரங்கைளச் சி ஷ் த்த கர்த்தராகிய

அநாதி ேதவன் ேசார்ந் ேபாவ ம ல்ைல,

இைளப்பைடவ ம ல்ைல; இைத

அறயாேயா? இைத ேகட்டதில்ைலேயா?

அவ ைடய த்திஆராய்ந் யாத . ௨௯

ேசார்ந் ேபாகிறவ க் அவர் ெபலன்

ெகா த் , சத் வம ல்லாதவ க் ச்

சத் வத்ைதப் ெப கச்ெசய்கிறார்.

௩0 இைளஞர்கள் இைளப்பைடந்

ேசார்ந் ேபாவார்கள், வா பர்க ம்

இடறவி வார்கள். ௩௧ ெயேகாவா க் க்

காத்தி க்கிறவர்கேளா ப்ெபலன்அைடந் ,

க கைளப்ேபாலச்இறக்ைககைளஅ த்

எ ம் வார்கள்; அவர்கள் ஓ னா ம்

இைளப்பைடயமாட்டார்கள், நடந்தா ம்

ேசார்வைடயமாட்டார்கள்.
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௪௧

கேள, எனக் ன்பாக

ம னமாயி ங்கள்; மக்கள் தங்கள் ெபலைனப்

திதாக்கிக்ெகாண் , அ கில் வந் , பின்

ேபசட் ம்; நாம் ஒ ம க்க நியாயாசனத்திற்

ன்பாகச் ேச ேவாம். ௨ கிழக்கி ந்

திமாைன எ ப்பி, தம பாதப்ப யிேல

வரவைழத்தவர் யார்? ேதசங்கைளஅவ க்

ஒப் க்ெகா த் , அவைன ராஜாக்க க்

ஆண்டவனாக்கி, அவர்கைள அவ ைடய

பட்டயத்திற் த் சி ம், அவன் வில் க் ச்

சிதற க்கப்பட்டைவக்ேகா மாக்கி, ௩அவன்

அவர்கைளத் ரத்த ம், தன் கால்கள்

நடக்காம ந்த பாைதயிேல சமாதானத்ேதாேட

நடக்க ம் ெசய்தவர் யார்? ௪அைதச்ெசய்

நிைறேவற்ற , ஆதி தற்ெகாண்

தைல ைறகைள வரவைழக்கிறவர் யார்?

ந்தினவராயி க்கிற ெயேகாவாவாகிய

நான்தாேன; பிந்தினவர்க ட ம்

இ ப்பவராகிய நான்தாேன. ௫ கள்

அைதக்கண் பயப்ப ம், மயின்

கைடயாந்தரங்கள் ந ங் ம்; அவர்கள்

ேசர்ந் வந் , ௬ ஒ வ க் ஒ வர்

ஒத்தாைசெசய் திடன்ெகாள் என்

சேகாதர க் ச் சேகாதரன் ெசால்கிறான். ௭

சித்திரேவைலக்காரன் ெகால்லைன ம்,

த்தியாேல ெமல் ய தக தட் கிறவன்

அைடகல் ன்ேமல் அ க்கிறவைன ம்

உற்சாகப்ப த்தி, இைசக்கிறதற்கான

பக் வெமன் ெசால் , அ அைசயாதப க்
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அவன் ஆணிகளால் அைத இ க் கிறான்.

௮ என் தாசனாகிய இஸ்ரேவேல, நான்

ெதரிந் ெகாண்ட யாக்ேகாேப, என்

சிேநகிதனானஆபிரகாம ன் சந்ததிேய, ௯நான்

மயின் கைடயாந்தரங்களி ந் ,

உன்ைனஎ த் , அதின் எல்ைலகளி ந்

அைழத் வந் : என்ஊழயக்காரன், நான்

உன்ைனத் ெதரிந் ெகாண்ேடன், நான்

உன்ைன ெவ த் விடவில்ைல என்

ெசான்ேனன். ௧0 பயப்படாேத, நான்

உன் டேனஇ க்கிேறன்; திைகயாேத, நான்

உன் ேதவன்; நான் உன்ைனப் பலப்ப த்தி

உனக் ச் சகாயம்ெசய்ேவன்; என் தியின்

வல கரத்தினால் உன்ைனத் தாங் ேவன்.

௧௧ இேதா, உன்ேமல் எரிச்சலாயி க்கிற

அைனவ ம்ெவட்கி கன னமைடவார்கள்;

உன் டன் வழக்கா கிறவர்கள் நாசமாகி

ஒன் ம ல்லாமற்ேபாவார்கள். ௧௨

உன் டன் ேபாரா னவர்கைளத்

ேத ம் காணாதி ப்பாய்; உன் டன்

ேபார்ெசய்த மனிதர்கள் ஒன் ம ல்லாமல்

இல்ெபா ளாவார்கள். ௧௩ உன்

ேதவனாயி க்கிற கர்த்தராகிய நான் உன்

வல ைகையப் பி த் : பயப்படாேத,

நான் உனக் த் ைணநிற்கிேறன் என்

ெசால்கிேறன். ௧௪யாக்ேகா என் ம் ச்சிேய,

இஸ்ரேவ ன் சி ட்டேம, பயப்படாேத; நான்

உனக் த் ைணநிற்கிேறன் என் கர்த்த ம்

இஸ்ரேவ ன் பரி த்த மாகிய உன் ட்பர்



ஏசாயா 2726

உைரக்கிறார். ௧௫ இேதா, ேபார க்கிறதற்

நான் உன்ைனப் தி ம் ர்ைம மான

பற்க ள்ள இயந்தரமாக் கிேறன்;

மைலகைளமதித் ெநா க்கி, ன் கைளப்

பத க் ஒப்பாக்கிவி வாய். ௧௬

அைவகைளத் ற் வாய், அப்ெபா

காற் அைவகைளக் ெகாண் ேபாய்,

ழல்காற் அைவகைளப் பறக்க க் ம்;

ேயா ெயேகாவா க் ள்ேள களி ர்ந் ,

இஸ்ரேவ ன் பரி த்த க் ள்ேள

ேமன்ைமபாராட் க்ெகாண் ப்பாய்.

௧௭ சி ைம ம் எளிைம மானவர்கள்

தண் ைரத் ேத , அ கிைடக்காமல்,

அவர்கள் நாக் தாகத்தால் வற ம்ேபா ,

கர்த்தராகிய நான் அவர்க க் ச்

ெசவிெகா த் , இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

நான் அவர்கைளக் ைகவிடாதி ப்ேபன்.

௧௮ உயர்ந்த ேம களில் ஆ கைள ம்,

பள்ளத்தாக் களின் ந ேவஊற் கைள ம்

திறந் , வனாந்திரத்ைதத் தண் ள்ள

ள ம், வறண்ட மைய தண் ள்ள

கிண க மாக்கி, ௧௯ வனாந்திரத்திேல

ேக மரங்கைள ம், த்திம் மரங்கைள ம்,

ம ச்ெச கைள ம், ஒ வமரங்கைள ம்

நட் , அவாந்தரெவளியிேல

ேதவதா மரங்கைள ம், பாய்மர

மரங்கைள ம், ன்ைனமரங்கைள ம்

வளரச்ெசய்ேவன். ௨0ெயேகாவா ைடயகரம்

அைதச் ெசய்த என் ம், இஸ்ரேவ ன்
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பரி த்தர் அைதப் பைடத்தார் என் ம்,

அைனவ ம் கண் உணர்ந் சிந்தித்

அறவார்கள். ௨௧ உங்கள் வழக்ைகக்

ெகாண் வா ங்கள் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார்; உங்கள் பலமான நியாயங்கைள

ெவளிப்ப த் ங்கள் என் யாக்ேகாபின் ராஜா

உைரக்கிறார். ௨௨ அவர்கள் அைவகைளக்

ெகாண் வந் , சம்பவிக்கப்ேபாகிறைவகைள

நமக் த் ெதரிவிக்கட் ம்; அைவகளில்

ந்தி சம்பவிப்பைவகள் இைவகெளன்

ெசால் , நாம் நம் ைடய மனைத

அைவகளின்ேமல் ைவக் ம்ப க் ம்,

பிந்தி சம்பவிப்பைவகைள ம் நாம்

அற ம்ப க் ம் நமக் த் ெதரிவிக்கட் ம்;

வ ங்காரியங்கைள நமக் அறவிக்கட் ம்.

௨௩ பின்வ ம் காரியங்கைள எங்க க் த்

ெதரிவி ங்கள்; அப்ெபா ங்கள்

ேதவர்கள் என் அறேவாம்; அல்ல

நன்ைமயாவ ைமயாவ ெசய் ங்கள்;

அப்ெபா நாங்கள் திைகத்

ஏகமாகக் அைதப்பார்ப்ேபாம்.

௨௪ இேதா, ங்கள் னியத்தி ம்

னியமாயி க்கி ர்கள்; உங்கள் ெசயல்

ெவ ைமயி ம் ெவ ைமயான ;உங்கைளத்

ெதரிந் ெகாள் கிறவன்அ வ ப்பானவன்.

௨௫ நான் வடக்ேகயி ந் ஒ வைன

எ ம்பச்ெசய்ேவன், அவன் வ வான்;

ரியன் உதிக் ம் திைசயி ந் என்

நாமத்ைதத் ெதா ெகாள்வான்; அவன்



ஏசாயா 2728

வந் அதிபதிகைளச் ேசற்ைறப்ேபால ம்,

யவன் களிமண்ைண மதிப்ப ேபால ம்

மதிப்பான். ௨௬ நாம் அைதஅற ம்ப யாக

ஆரம்பத்தில் ெசான்னவன் யார்? நாம்

அவைனயதார்த்தவான் என் ெசால் ம்ப

ஆரம்பகாலத்தில் அறவித்தவன் யார்?

அறவிக்கிறவன் ஒ வ ம் இல்ைலேய;

உைரக்கிறவ ம் இல்ைலேய; உங்கள்

வார்த்ைதகைளக் ேகட் க்கிறவ ம்

இல்ைலேய. ௨௭ தல் தல், நாேன, ேயாைன

ேநாக்கி: இேதா, அைவகைளப் பார் என்

ெசால் , எ சேல க் ச் விேசஷகர்கைளக்

ெகா க்கிேறன். ௨௮ நான் பார்த்ேதன்,

அவர்களில் அறவிக்கிறவன் ஒ வ ம ல்ைல;

நான் ேகட் ம் காரியத்திற் ம ெமாழ

ெகா க்கக் யஒ ஆேலாசைனக்கார ம்

அவர்களில் இல்ைல. ௨௯ இேதா, அவர்கள்

எல்ேலா ம் மாைய, அவர்கள் ெசயல்கள்

ண்; அவர்க ைடய சிைலகள் காற் ம்

ெவ ைம ந்தாேன.

௪௨

இேதா, நான் ஆதரிக்கிற என்

ஊழயக்காரன், நான் ெதரிந் ெகாண்டவ ம்,

என் ஆத் மா க் ப் பிரியமானவ ம்

இவேர; என் ஆவிைய அவர்ேமல்

அமரச்ெசய்ேதன்; அவர் அந்நியமக்க க்

நியாயத்ைத ெவளிப்ப த் வார். ௨ அவர்

க் ர ட மாட்டார், தம் ைடய

சத்தத்ைத உயர்த்த ம் அைத தியிேல

ேகட்கச்ெசய்ய மாட்டார். ௩ அவர் ெநரிந்த
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நாணைல ற க்காம ம், மங்கிெயரிகிற

திரிைய அைணக்காம ம், நியாயத்ைத

உண்ைமயாக ெவளிப்ப த் வார். ௪ அவர்

நியாயத்ைதப் மயிேல நிைலப்ப த் ம்வைர

த மா வ ம ல்ைல, பத வ ம ல்ைல;

அவ ைடய ேவதத்திற் த் கள்

காத்தி க் ம். ௫வானங்கைளச் சி ஷ் த் ,

அைவகைள விரித் , மைய ம், அதிேல

உற்பத்தியாகிறைவகைள ம் பரப்பினவ ம்,

அதில் இ க்கிற மக்க க் ச் வாசத்ைத ம்,

அதில் நடமா கிறவர்க க் ஆவிைய ம்

ெகா க்கிறவ மான கர்த்தராகிய ேதவன்

ெசால்கிறதாவ : ௬ ர் ட ைடய

கண்கைளத் திறக்க ம், கட் ண்டவர்கைளக்

காவ ந் ம், இ ளில் இ க்கிறவர்கைளச்

சிைறச்சாைலயி ந் ம் வி விக்க ம், ௭

கர்த்தராகிய நான் தியின்ப உம்ைம

அைழத் , உம் ைடய ைகையப் பி த் ,

உம்ைமத் தற்காத் , உம்ைம மக்க க்

உடன்ப க்ைகயாக ம் ேதசங்க க்

ஒளியாக ம்ைவக்கிேறன். ௮நான் ெயேகாவா,

இ என் நாமம்; என் மகிைமைய

ேவெறா வ க் ம், என் திைய

சிைலக க் ம் ெகா க்கமாட்ேடன். ௯

ஆரம்பகாலத்தில் ெதரிவிக்கப்பட்டைவகள்,

இேதா, நிைறேவறலாயின; தியைவகைள ம்

நாேன அறவிக்கிேறன்; அைவகள்

ேதான்றாததற் ன்ேன, அைவகைள

உங்க க் ச் ெசால்கிேறன். ௧0 கட ல்
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பயணம்ெசய்கிறவர்கேள, அதி ள்ளைவகேள,

கேள, அைவகளின் கேள,

ெயேகாவா க் ப் ப்பாட்ைடப் பா ங்கள்;

மயின் கைடயாந்தரத்தி ந் அவ ைடய

திையப் பா ங்கள். ௧௧ வனாந்திர ம்,

அதின்ஊர்க ம், ேகதாரியர்கள் யி க்கிற

கிராமங்க ம் உரத்த சத்தம வதாக;

கன்மைலகளிேல யி க்கிறவர்கள்

ெகம் ரித் , மைலகளின்ெகா யி ந்

ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. ௧௨ ெயேகாவா க்

மகிைமையச் ெச த்தி, அவர் திையத்

களில்அறவிப்பார்களாக. ௧௩ெயேகாவா

பராக்கிரமசா ையப்ேபால் றப்பட் ,

ேபார் ரைனப்ேபால் ைவராக்கியமைடந் ,

ழங்கிக் ெகர்ச்சித் , தம் ைடயஎதிரிகைள

ேமற்ெகாள் வார். ௧௪ நான் ெவ காலம்

ம னமாயி ந்ேதன்; ம்மாயி ந்

எனக் ள்ேள அடக்கிக்ெகாண் ந்ேதன்;

இப்ெபா பிள்ைளெப கிறவைளப்ேபாலச்

சத்தம ட் , அவர்கைளப் பாழாக்கி

வி ங் ேவன். ௧௫ நான் மைலகைள ம்

ன் கைள ம் பாழாக்கி, அைவகளி ள்ள

தாவரங்கைளெயல்லாம் வாடச்ெசய் ,

ஆ கைளத் திட் களாக்கி, ஏரிகைள

வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்ேவன். ௧௬ டர்கைள

அவர்கள் அறயாத வழயிேல நடத்தி,

அவர்க க் த் ெதரியாத பாைதகளில்

அவர்கைள அைழத் க்ெகாண் வந் ,

அவர்க க் ன்பாக இ ைளெவளிச்ச ம்,
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ேகாணைலச் ெசவ்ைவ மாக் ேவன்; இந்தக்

காரியங்கைள நான் அவர்க க் ச்ெசய் ,

அவர்கைளக் ைகவிடாம ப்ேபன்.

௧௭ சித்திரேவைலயான சிைலகைள

நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட உ வங்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் எங்கள் ெதய்வங்கள்

என் ெசால்கிறவர்கள் பின்னைடந்

மக ம் ெவட்கப்ப வார்கள். ௧௮

ெசவிடர்கேள, ேக ங்கள்; டர்கேள,

ங்கள் கா ம்ப ேநாக்கிப்பா ங்கள். ௧௯

என் தாசைனயல்லாமல் டன் யார்?

நான் அ ப்பிய தைனயல்லாமல்

ெசவிடன் யார்? உத்தமைனயல்லாமல்

டன் யார்? ெயேகாவா ைடய

ஊழயக்காரைனயல்லாமல் டன் யார்?

௨0 அேநக காரியங்கைளக் கண் ம்

கவனிக்காமல் இ க்கிறாய்; அவ க் ச்

ெசவிகைளத்திறந்தா ம் ேகளாேதேபாகிறான்.

௨௧ ெயேகாவா தம தியினிம த்தம்

அவன்ேமல் பிரியம் ைவத்தி ந்தார்; அவர்

ேவதத்ைத க்கியப்ப த்தி அைத

மகிைம ள்ளதாக் வார். ௨௨இந்த மக்கேளா

ெகாள்ைளயிடப்பட் ம், ைறயாடப்பட் ம்

இ க்கிறார்கள்; அவர்கள் அைனவ ம்

ெகபிகளிேல அகப்பட் , காவலைறகளிேல

அைடக்கப்பட் க்கிறார்கள்; தப் விப்பார்

இல்லாமல் ெகாள்ைளயாகி, விட் வி என்பார்

இல்லாமல் ைறயாவார்கள். ௨௩ உங்களில்

இதற் ச் ெசவிெகா த் ப் பின்வ கிறைதக்
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கவனித் க் ேகட்கிறவன் யார்? ௨௪

யாக்ேகாைபச் ைறயிட் இஸ்ரேவைலக்

ெகாள்ைளக்கார க் ஒப் க்ெகா க்கிறவர்

யார்? அவர்கள் பாவம்ெசய் விேராதித்த

ெயேகாவா அல்லேவா? அவ ைடய

வழகளில் நடக்க மனதாயிராம ம்,

அவ ைடய ேவதத்திற் ச் ெசவிெகாடாம ம்

ேபானார்கேள. ௨௫ இவர்கள்ேமல் அவர்

தம ேகாபத்தின் உக்கிரத்ைத ம்,

ேபாரின் வ ைமைய ம் வரச்ெசய் ,

அவர்கைளச் ழ அக்கினிஜூவாைலகைளக்

ெகா த்தியி ந் ம் உணராதி ந்தார்கள்; அ

அவர்கைள எரித் ம், அைத மனதிேல

ைவக்காேதேபானார்கள்.

௪௩

இப்ேபா ம் யாக்ேகாேப, உன்ைனச்

சி ஷ் த்தவ ம், இஸ்ரேவேல, உன்ைன

உ வாக்கினவ மாகிய ெயேகாவா

ெசால்கிறதாவ : பயப்படாேத; உன்ைன

ட் க்ெகாண்ேடன்; உன்ைனப் ெபயர்ெசால்

அைழத்ேதன்; என் ைடயவன். ௨

தண் ர்கைளக் கடக் ம்ேபா நான்

உன்ேனா இ ப்ேபன்; ஆ கைளக்

கடக் ம்ேபா அைவகள் உன்ேமல்

ர வதில்ைல; ெந ப்பில் நடக் ம்ேபா

ேவகாதி ப்பாய்; ெந ப் த்தழல் உன்ைன

ட்ெடரிக்கா . ௩ நான் இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த ம், உன் இரட்சக மாயி க்கிற

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா; உன்ைன

ட் ம்ெபா ளாகஎகிப்ைத ம், உனக் ஈடாக
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எத்திேயாப்பியாைவ ம் ேசபாைவ ம்

ெகா த்ேதன். ௪ என் பார்ைவக்

அ ைமயானப யினால் கனம்ெபற்றாய்;

நா ம் உன்ைனச் சிேநகித்ேதன், ஆதலால்

உனக் ப் பதிலாக மனிதர்கைள ம்,

உன் வ க் ஈடாக மக்கைள ம்

ெகா ப்ேபன். ௫பயப்படாேத, நான் உன் டன்

இ க்கிேறன்; நான் உன் சந்ததிையக்

கிழக்கி ந் வரச்ெசய் , உன்ைன

ேமற்கி ம ந் ட் ச்ேசர்ப்ேபன். ௬ நான்

வடக்ைக ேநாக்கி: ெகா என் ம், ெதற்ைக

ேநாக்கி: ைவத்திராேத என் ம் ெசால் ,

ரத்தி ந் என் மகன்கைள ம், மயின்

கைடயாந்தரத்தி ந் என் மகள்கைள ம்,

௭ நான் என் மகிைமக்ெகன் சி ஷ் த்

உ வாக்கிப் பைடத் , என் ெபயர் ட்டப்பட்ட

அைனவைர ம் ெகாண் வா என்ேபன். ௮

கண்களி ந் ம் டர்களாயி க்கிற

மக்கைள ம், கா களி ந் ம்

ெசவிடர்களாயி க்கிறவர்கைள ம் றப்பட்

வரச்ெசய் ங்கள். ௯ சகல ேதசங்க ம் ஏகமாகச்

ேசர்ந் ெகாண் , சகல மக்க ம் வரட் ம்;

இைதஅறவித் , ந்தி சம்பவிப்பைவகைள

நமக் த் ெதரிவிக்கிறவன் யார்? ேகட்

உண்ைமெயன் ெசால்லக் ம்ப க் ,

அவர்கள் தங்கள் சாட்சிகைளக் ெகாண் வந்

ேநர்ைமயானவர்களாகவிளங்கட் ம். ௧0நாேன

அவெரன் ங்கள் உணர்ந் என்ைன

அற ந் வி வாசிக் ம்ப க் , ங்க ம் நான்
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ெதரிந் ெகாண்ட என் ஊழயக்கார ம்

எனக் ச் சாட்சிகளாயி க்கி ர்கள் என்

ெயேகாவா ெசால்கிறார்; எனக் ன்

ஏற்பட்ட ேதவன் இல்ைல; எனக் ப்பின்

இ ப்ப ம் இல்ைல. ௧௧ நான், நாேன

ெயேகாவா; என்ைனயல்லாமல் இரட்சகர்

இல்ைல. ௧௨ நாேன அறவித் , இரட்சித் ,

விளங்கச்ெசய்ேதன்; உங்களில் இப்ப ச்

ெசய்யத்தக்கஅந்நிய ேதவன் இல்ைல; நாேன

ேதவன் என்பதற் ங்கள் எனக் ச் சாட்சிகள்

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௧௩ நாள்

உண்டாகாததற் ன் ம் நாேனஇ க்கிேறன்;

என்ைகக் த் தப் விக்கத்தக்கவன்இல்ைல;

நான் ெசய்கிறைதத் த ப்பவன் யார்? ௧௪

நான் உங்க க்காக அரண்கெளல்லாம்

இ ந் விழ ம், கல்ேதயர்கள் பட களி ந்

அலற ம் ெசய்யத்தக்கவர்கைளப்

பாபிேலா க் அ ப்பிேனெனன் ,உங்கள்

ட்ப ம் இஸ்ரேவ ன் பரி த்த மாகிய

ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௧௫ நாேன உங்கள்

பரி த்தராகிய ெயேகாவா ம், இஸ்ரேவ ன்

சி ஷ் க ம், உங்கள் ராஜா மானவர்.

௧௬ கட ேல வழைய ம் திரளான

தண் ர்களிேல பாைதைய ம் உண்டாக்கி,

௧௭ இரதங்கைள ம் திைரகைள ம்

பைடகைள ம் பராக்கிரமசா கைள ம்

றப்படச்ெசய் , அைவகள் எ ந்திராதப க்

ஒ ம த் வி ந் கிடக்க ம், ஒ

திரி அைணகிற ேபால் அைவகள்
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அைணந் ேபாக ம்ெசய்கிற ெயேகாவா

ெசால்கிறதாவ : ௧௮ ந்தினைவகைள

நிைனக்கேவண்டாம்; ந்தினமானைவகைளச்

சிந்திக்கேவண்டாம். ௧௯ இேதா, நான் திய

காரியத்ைதச் ெசய்கிேறன்; இப்ெபா ேதஅ

ேதான் ம்; ங்கள் அைத அற ர்களா?

நான் வனாந்திரத்திேல வழைய ம்,

அவாந்தரெவளியிேல ஆ கைள ம்

உண்டாக் ேவன். ௨0நான் ெதரிந் ெகாண்ட

என் மக்களின் தாகத்திற் வனாந்திரத்திேல

தண் ர்கைள ம் அவாந்தரெவளியிேல

ஆ கைள ம் உண்டாக் வதினால்,

காட் ம கங்க ம், வ சர்ப்பங்க ம்,

ஆந்ைதக் ஞ் க ம் என்ைனக்

கனப்ப த் ம். ௨௧ இந்த மக்கைள

எனக்ெகன் ஏற்ப த்திேனன்; இவர்கள்

என் திையச் ெசால் வ வார்கள். ௨௨

ஆனா ம் யாக்ேகாேப, என்ைன

ேநாக்கிக் ப்பிடவில்ைல; இஸ்ரேவேல,

என்ைனக் ற த் மனம்ச த் ப்ேபானாய்.

௨௩ உன் ஆ கைளத் தகனப களாக

எனக் ச் ெச த்தவில்ைல;

உன் ப களாேல என்ைனக்

கனப்ப த்த ம ல்ைல; காணிக்ைககைளச்

ெச த் ம்ப நான் உன்ைனச்

சங்கடப்ப த்தாம ம், பங்காட் ம்ப

உன்ைன வ த்தப்ப த்தாம ம்

இ ந்ேதன். ௨௪ எனக் ப் பணங்களால்

கந்தப்பட்ைடையக் ெகாள்ளாம ம்,



ஏசாயா 2736

உன் ப களின் ெகா ப்பினால்

என்ைனத் தி ப்தியாக்காம ம், உன்

பாவங்களினால் என்ைனச் சங்கடப்ப த்தி,

உன் அக்கிரமங்களினால் என்ைன

வ த்தப்ப த்தினாய். ௨௫ நான், நாேன

உன் தல்கைள என் நிம த்தமாகேவ

ைலத் ப்ேபா கிேறன்; உன் பாவங்கைள

நிைனக்காம ம் இ ப்ேபன். ௨௬ நாம்

ஒ வேராெடா வர் வழக்கா ம்ப எனக்

நிைனப் ட் ; திமானாகவிளங் ம்ப உன்

காரியத்ைதச் ெசால். ௨௭ உன் ஆதிதகப்பன்

பாவம்ெசய்தான்; உனக் ன்னின்

ேப கிறவர்க ம் எனக் விேராதமாகத்

ேராகம்ெசய்தார்கள். ௨௮ஆைகயால், நான்

பரி த்த ஸ்தலத்தின் தைலவர்கைளப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கி, யாக்ேகாைபச்

சாபத்திற் ம், இஸ்ரேவைல நிந்தைனக் ம்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன்.

௪௪

இப்ேபா ம், என் தாசனாகியயாக்ேகாேப,

நான் ெதரிந் ெகாண்டஇஸ்ரேவேல, ேகள். ௨

உன்ைன உண்டாக்கினவ ம், தாயின்

கர்ப்பத்தில் உன்ைன உ வாக்கினவ ம்,

உனக் த் ைண ெசய்கிறவ மாகிய

ெயேகாவா ெசால்கிறதாவ :

என் தாசனாகிய யாக்ேகாேப, நான்

ெதரிந் ெகாண்டெயஷ ரேன, பயப்படாேத.

௩ தாக ள்ளவன்ேமல் தண் ைர ம்,

வறண்ட நிலத்தின்ேமல் ஆ கைள ம்

ஊற் ேவன்; உன் சந்ததியின்ேமல் என்
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ஆவிைய ம், உன் சந்தானத்தின்ேமல் என்

ஆ ர்வாதத்ைத ம்ஊற் ேவன். ௪அதினால்

அவர்கள் ல் ன் ந ேவ ர்க்கால்களின்

ஓரத்தி ள்ள அலரிச்ெச கைளப்ேபால

வள வார்கள். ௫ ஒ வன், நான்

ெயேகாவா ைடயவன் என்பான்; ஒ வன்,

யாக்ேகாபின் ெபயைர ட் க்ெகாள்வான்;

ஒ வன், தான் ெயேகாவா ைடயவன்என்

ைகெய த் ப்ேபாட் , இஸ்ரேவ ன்

ெபயைரச் ட் க்ெகாள்வான். ௬ நான்

ந்தினவ ம், நான் பிந்தினவ ந்தாேன;

என்ைனத்தவிர ேதவன் இல்ைலெயன் ,

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய கர்த்த ம்,

ேசைனகளின் கர்த்தராகிய அவ ைடய

ட்ப ம் ெசால்கிறார். ௭ ஆரம்பகாலத்

மக்கைளநான் ஸ்தாபித்த தற்ெகாண் ,

என்ைனப்ேபாலஎைதயாகி ம்வரவைழத் ,

இன்னின்னெதன் ன்னறவித் , எனக்

ன்ேனவரிைசயாகநி த்தத்தக்கவன்யார்?

நிகழ்காரியங்கைள ம் வ ங்காரியங்கைள ம்

தங்க க் அவர்கள் அறவிக்கட் ம். ௮

ங்கள் கலங்காம ம் பயப்படாம ம்

இ ங்கள்; அக்கால தற்ெகாண் நான் அைத

உனக் விளங்கச்ெசய்த ம் ன்னறவித்த ம்

இல்ைலேயா? இதற் ங்கேளஎன் சாட்சிகள்;

என்ைனத்தவிர ேதவ ண்ேடா? ேவெறா

கன்மைல ம் இல்ைலேய; ஒ வைன ம்

அறேயன். ௯விக்கிரகங்கைளஉ வாக் கிற

அைனவ ம் ணர்கள்; அவர்களால்
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வி ம்பப்பட்டைவகள்ஒன் க் ம் உதவா ;

அைவகள் ஒன் ம் காணாம ம் ஒன் ம்

அறயாம ம் இ க்கிறெதன் தங்க க்

ெவட்க ண்டாக அைவக க் த் தாங்கேள

சாட்சிகளாயி க்கிறார்கள். ௧0 ஒன் க் ம்

உதவாத ெதய்வத்ைத உ வாக்கி, சிைலைய

வார்ப்பிக்கிறவன் எப்ப ப்பட்டவன்? ௧௧இேதா,

அவ ைடய ட்டாளிகெளல்ேலா ம்

ெவட்கமைடவார்கள்; ெதாழலாளிகள்

நர வன்கள்தாேன; அவர்கள் எல்ேலா ம்

வந் நிற்கட் ம்; அவர்கள் ஏகமாகத்

திைகத் ெவட்கப்ப வார்கள். ௧௨

ெகால்லன் இ ம்ைபக் றட்டால் இ க்கி,

உைலயிேல காயைவத் , த்திகளால்அைத

உ வாக்கி, தன் யபலத்தினால் அைதப்

பண்ப த் கிறான்; பட் னியாயி ந்

ெபலனற் ப்ேபாகிறான்; தண் ர் க்காமல்

கைளத் ப்ேபாகிறான். ௧௩தச்சன் ல்பி த் ,

மட்டப்பலைகயால் மரத்திற் க் ற ேபாட் ,

உளிகளினால் உ ப்ப த்தி, கவராயத்தினால்

அைத வ த் , மனித சாயலாக

மனித பத்தின்ப உ வமாக் கிறான்;

அைதக் ேகாவி ேல நாட் ைவக்கிறான்.

௧௪ அவன் தனக் க் ேக க்கைள

ெவட் கிறான்; ஒ ம த மரத்ைதயாவ ஒ

கர்வா மரத்ைதயாவ , ெதரிந் ெகாண் ,

காட் மரங்களிேல ெபலத்த மரத்ைதத் தன்

காரியத் க்காக வளர்க்கிறான்; அல்ல

அேசாக மரத்ைத ந கிறான், மைழ அைத



ஏசாயா 2739

வளரச்ெசய் ம். ௧௫ மனித க் அைவகள்

அ ப் க்கா ம்ேபா , அவன் அைவகளில்

எ த் க் ளிர்காய்கிறான்; ெந ப்ைப

ட் அப்ப ம் கிறான்; அதினால் ஒ

ெதய்வத்ைத ம் உண்டாக்கி, அைதப்

பணிந் ெகாள் கிறான்;ஒ சிைலைய ம்

அதினால் ெசய் , அைதவணங் கிறான். ௧௬

அதில் ஒ ண்ைடஅ ப்பில் எரிக்கிறான்;

ஒ ண் னால் இைறச்சிையச் சைமத்

சாப்பிட் , ெபாரியைலப் ெபாரித்

தி ப்தியாகி, ளி ங்காய்ந் : ஆஆ,

அனலாேனன்; ெந ப்ைபக் கண்ேடன் என்

ெசால் ; ௧௭ அதில் தியான ண்ைடத்

தனக் விக்கிரகெதய்வமாகச் ெசய் ,

அதற் ன்வி ந் ,அைதவணங்கி: என்

ெதய்வம், என்ைன காப்பாற்றேவண் ம்

என் அைத ேநாக்கி மன்றா கிறான். ௧௮

அறயாம ம் உணராம ம் இ க்கிறார்கள்;

காணாதப க் அவர்கள் கண்க ம்,

உணராதப க் அவர்கள் இ தய ம்

அைடக்கப்பட் க்கிற . ௧௯ அதில்

பாதிைய அ ப்பில் எரித்ேதன்; அதின்

தழ ன்ேமல் அப்பத்ைத ம் ட் ,

இைறச்சிைய ம் ெபாரித் சாப்பிட்ேடன்;

அதில் தியான ண்ைடநான்அ வ ப்பான

விக்கிரகமாக்கலாமா? ஒ மரக்கட்ைடைய

வணங்கலாமா என் ெசால்ல, தன் மனதில்

அவ க் த் ேதான்றவில்ைல; அம்மாத்திரம்

அற ம் ெசாரைண ம் இல்ைல. ௨0அவன்
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சாம்பைல ேமய்கிறான்; ஏமாற்றப்பட்ட

மனம் அவைன ேமாசப்ப த்தின ; அவன்

தன் ஆத் மாைவத் தப் விக்காம ம்:

என் வல ைகயிேல தவ அல்லேவா

இ க்கிறெதன் ெசால்லாம ம் இ க்கிறான்.

௨௧ யாக்ேகாேப, இஸ்ரேவேல, இைவகைள

நிைன; என் ஊழயக்காரன்; நான்

உன்ைன உ வாக்கிேனன்; என்

ஊழயக்காரன்; இஸ்ரேவேல, என்னால்

மறக்கப்ப வதில்ைல. ௨௨உன் தல்கைள

ேமகத்ைதப்ேபால ம், உன் பாவங்கைளக்

கார்ேமகத்ைதப்ேபால ம் அகற்றவிட்ேடன்;

என்னிடத்தில் தி ம் ; உன்ைன நான்

ட் க்ெகாண்ேடன். ௨௩வானங்கேள, களித் ப்

பா ங்கள்; ெயேகாவா இைதச் ெசய்தார்;

மயின் தாழ்விடங்கேள, ஆர்ப்பரி ங்கள்;

மைலகேள, கா கேள, காட் ள்ள சகல

மரங்கேள, ெகம் ரமாக ழங் ங்கள்;

ெயேகாவா யாக்ேகாைப ட் , இஸ்ரேவ ேல

மகிைமப்ப கிறார். ௨௪உன் ட்ப ம், தாயின்

கர்ப்பத்தில் உன்ைனஉ வாக்கினவ மான

ெயேகாவா ெசால்கிறதாவ : நாேன

எல்லாவற்ைற ம் ெசய்கிற ெயேகாவா;

நான் ஒ வராய் வானங்கைள விரித் ,

நாேன மையப் பரப்பினவர். ௨௫ நான்

கட் க்கைதக்காரரின் வார்த்ைதகைளப்

ெபாய்யாக்கி, ற ெசால்கிறவர்கைள

நிர் டராக்கி, ஞானிகைள ெவட்கப்ப த்தி,

அவர்கள் அறைவப் ைபத்தியமாகச்
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ெசய்கிறவர். ௨௬ நான் என்ஊழயக்காரரின்

வார்த்ைதைய நிைலப்ப த்தி, என்

பிரதிநிதிகளின்ஆேலாசைனைய நிைறேவற்ற :

ேய வாய் என் எ சேல க் ம்,

கட்டப்ப ர்கள் என் தாவின்

பட்டணங்க க் ம் ெசால் , அைவகளின்

பாழானஇடங்கைளஎ ப்பிப்பவர். ௨௭நான்

ஆழத்ைத ேநாக்கி: வற்ற ப்ேபா என் ம், உன்

நதிகைளெவட்டாந்தைரயாக் ேவன் என் ம்

ெசால்கிறவர். ௨௮ ேகாேரைசக் ற த் : அவன்

என் ேமய்ப்பன்;அவன்எ சேலைம ேநாக்கி:

கட்டப்ப என் ம்; ேதவாலயத்ைத ேநாக்கி:

அஸ்திபாரப்ப என் ெசால் , எனக் ப்

பிரியமானைதெயல்லாம் நிைறேவற் வான்

என் ெசால்கிறவர் நான்.

௪௫

ெயேகாவாவாகிய நான்

அபிேஷகம்ெசய்த ேகாேர க் ன்பாக

ேதசங்கைளக் ழ்ப்ப த்தி, ராஜாக்களின்

இைடக்கட் கைள அவிழ்க் ம்ப க் ம்,

அவ க் ன்பாக வாசல்கள்

ட்டப்படாதி க்க, கத கைளத் திறந்

ைவக் ம்ப க் ம், அவைனப் பார்த் ,

அவன் வல ைகையப் பி த் க்ெகாண் ,

அவ க் ச் ெசால்கிறதாவ : ௨நான் உனக்

ன்ேன ேபாய், ேகாணலானைவகைளச்

ெசவ்ைவயாக் ேவன். ௩ உன்ைனப்

ெபயர்ெசால் அைழக்கிற இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா நாேன என்

அற ம்ப க் , ௪ ெவண்கலக் கத கைள
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உைடத் , இ ம் த் தாழ்ப்பாள்கைள

ற த் , இரகசிய இடங்களில் இ க்கிற

ெபாக்கிஷங்கைள ம், மைறவிடத்தில்

இ க்கிற ைதயல்கைள ம் உனக் க்

ெகா ப்ேபன்; நான் என் தாசனாகிய

யாக்ேகாபினிம த்த ம், நான் ெதரிந் ெகாண்ட

இஸ்ரேவ னிம த்த ம், நான் உன்ைனப்

ெபயர்ெசால் அைழத் , என்ைன

அறயாதி ந் ம், உனக் ெபயர் ட் ேனன். ௫

நாேன ெயேகாவா, ேவெறா வர் இல்ைல;

என்ைனத்தவிர ேதவன் இல்ைல. ௬

என்ைனத்தவிர ஒ வ ம் இல்ைலெயன்

ரியன் உதிக்கிற திைசயி ம், அ

மைறகிறகிற திைசயி ம் அறயப்ப ம்ப க்

என்ைன அறயாதி ந் ம், நான் உனக்

இைடக்கட் கட் ேனன்; நாேன ெயேகாவா,

ேவெறா வர் இல்ைல. ௭ ஒளிையப்

பைடத் , இ ைள ம் உண்டாக்கிேனன்,

சமாதானத்ைதப் பைடத் ங்ைக ம்

உண்டாக் கிறவர் நாேன; ெயேகாவாவாகிய

நாேனஇைவகைளெயல்லாம் ெசய்கிறவர். ௮

வானங்கேள, ேம ந் ெபாழ ங்கள்;

ஆகாயமண்டலங்கள் திையப் ெபாழவதாக;

ம திறந் , இரட்சிப்பின் கனிையத்தந் ,

தி ங் ட விைளவதாக; கர்த்தராகிய

நான் இைவகைள உண்டாக் கிேறன். ௯

மண்ணால்ெசய்யப்பட்டைவகைளப்ேபான்ற

ஓடாயி ந் ம், தன்ைனஉ வாக்கினவேராேட

வழக்கா கிறவ க் ஐேயா, களிமண்
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தன்ைனஉ வாக்கினவைனேநாக்கி: என்ன

ெசய்கிறாெயன் ெசால்ல ேமா?உன்னால்

உ வாக்கப்பட்டைவ: அவ க் க் ைககள்

இல்ைலெயன் ெசால்லலாேமா? ௧0தகப்பைன

ேநாக்கி: ஏன் பிறக்கச்ெசய்தாய் என் ம், தாைய

ேநாக்கி: ஏன் ெபற்ெற த்தாய் என் ம்

ெசால்கிறவ க் ஐேயா, ௧௧ இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த ம்அவைனஉ வாக்கினவ மாகிய

ெயேகாவா ெசால்கிறதாவ :

வ ங்காரியங்கைளஎன்னிடத்தில் ேக ங்கள்;

என் பிள்ைளகைளக் ற த் ம், என்

கரங்களின் கிரிையகைளக் ற த் ம் எனக் க்

கட்டைளயி ங்கள். ௧௨ நான் மைய

உண்டாக்கி, நாேன அதின்ேமல் இ க்கிற

மனிதைனப் பைடத்ேதன்; என் கரங்கள்

வானங்கைள விரித்தன; அைவகளின்

சர்வேசைனைய ம் நான் கட்டைளயிட்ேடன்.

௧௩ நான் தியின்ப அவைன

எ ப்பிேனன்; அவன் வழகைளெயல்லாம்

ெசவ்ைவப்ப த் ேவன்; அவன் என்

நகரத்ைதக் கட் , சிைறப்பட் ப்ேபான

என் ைடயவர்கைள விைலயில்லாம ம்

லஞ்சம ல்லாம ம் வி தைலயாக் வான்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௧௪ எகிப்தின் வ மான ம்,

எத்திேயாப்பியாவின் வர்த்தகலாப ம்,

உயரமானஆட்களாகிய சேபயரின்வியாபார

லாப ம், உன்னிடத்திற் த் தாண் வந் ,

உன் ைடயதா ம்; அவர்கள் உன் பின்ேன
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ெசன் , விலங்கிடப்பட் நடந் வந் :

உன் டேன மாத்திரம் ேதவன் இ க்கிறார்

என் ம், அவைரயல்லாமல் ேவேற ேதவன்

இல்ைலெயன் ம் ெசால் , உன்ைனப்

பணிந் ெகாண் , உன்ைன ேநாக்கி

விண்ணப்பம் ெசய்வார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௧௫ இஸ்ரேவ ன் ேதவ ம்

இரட்சக மாகிய ர் உண்ைமயாகேவ

உம்ைம மைறத் க்ெகாண் க்கிற

ேதவனாயி க்கி ர். ௧௬ சிைலகைள

உண்டாக் கிற அைனவ ம்

ெவட்கப்பட் அவமானமைடந் ,

ஏகமாகக் கலங்கிப்ேபாவார்கள். ௧௭

இஸ்ரேவேலா, ெயேகாவாவாேல நிைலயான

காப்பாற் த னால் காப்பாற்றப்ப வான்;

ங்கள் என்ெறன்ைறக் ள்ள

சதாகாலங்களி ம் ெவட்கப்படாம ம்

கலங்காம ம் இ ப் ர்கள். ௧௮வானங்கைளப்

பைடத் மைய ம் ெவ ைமயாக

இ க் ம்ப ப் பைடக்காமல் அைதக்

யி ப் க்காகச் ெசய் பைடத் ,

அைத நிைலநி த்தின ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால்கிறதாவ : நாேன

ெயேகாவா, ேவெறா வர் இல்ைல. ௧௯ நான்

அந்தரங்கத்தி ம், மயின் அந்தகாரமான

இடத்தி ம் ேபசினதில்ைல; ணாக என்ைனத்

ேத ங்கெளன் நான் யாக்ேகாபின்

சந்ததிக் ச் ெசான்ன ம ல்ைல; நான்

திையப் ேபசி, யதார்த்தமானைவகைள
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அறவிக்கிற ெயேகாவா. ௨0 ேதசங்களினின்

தப்பினவர்கேள, ட்டங் வா ங்கள்;

ஏகமாகச் ேச ங்கள்; தங்கள் மரத்தாலான

சிைலையச் மந் , காப்பாற்றமாட்டாத

ெதய்வத்ைதத் ெதா ெகாள் கிறவர்கள்

அறவில்லாதவர்கள். ௨௧ ங்கள்

ெதரிவிக் ம்ப ேசர்ந் , ஏகமாக

ேயாசைனெசய் ங்கள்; இைத

ஆரம்பகால தற்ெகாண் விளங்கச்ெசய் ,

அந்நாள் வங்கி இைத அறவித்தவர் யார்?

கர்த்தராகிய நான் அல்லேவா? திபர ம்

இரட்சக மாகிய என்ைனயல்லாமல்

ேவேற ேதவன் இல்ைல; என்ைனத்தவிர

ேவெறா வ ம் இல்ைல. ௨௨ மயின்

எல்ைலெயங் ள்ளவர்கேள, என்ைன

ேநாக்கிப்பா ங்கள்; அப்ெபா

காப்பாற்றப்ப ர்கள்; நாேன ேதவன்,

ேவெறா வ ம் இல்ைல. ௨௩ ழங்கால்

யா ம் எனக் ன்பாக டங் ம், நா

யா ம் என்ைன ன்னிட் ஆைணயி ம்

என் நான் என்ைனக்ெகாண்ேட வாக் க்

ெகா த்தி க்கிேறன்; இந்த தியான

வார்த்ைத என் வாயி ந் றப்பட்ட ;

இ மா வ இல்ைலெயன்கிறார். ௨௪

ெயேகாவாவிடத்தில் மாத்திரம் தி ம்

வல்லைம ண்ெடன் அவனவன் ெசால்

அவரிடத்தில் வந் ேச வான்; அவ க்

விேராதமாக எரிச்சல் ெகாண் க்கிற

அைனவ ம் ெவட்கப்ப வார்கள். ௨௫
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இஸ்ரேவ ன் சந்ததியாகிய அைனவ ம்

ெயேகாவா க் ள் திமான்களாக்கப்பட்

ேமன்ைமபாராட் வார்கள்.

௪௬

ேபல் பணி ம், ேநேபா னி ம்,

அைவகளின் சிைலகள் காட்

ம கங்க க் ம் நாட் ம கங்க க் ம்

ைமயா ம்; ங்கள் மந்த ைமகள்,

இைளத் ப்ேபான ம கங்க க் ப்

பாரமாயி க் ம். ௨ அைவகள் ஏகமாகக்

னிந் பணி ம்; ைமகைள அைவகள்

தப் விக்கமாட்டா ; அைவகள் தாேம

சிைறப்பட் ப்ேபா ம். ௩ யாக்ேகாபின்

சந்ததியாேர இஸ்ரேவல் சந்ததியில் தியாகிய

சகல மக்கேள, எனக் ச் ெசவிெகா ங்கள்;

தாயின் வயிற்ற ல் ேதான்றன தல்

உங்கைள ஏந்தி, தாயின் கர்ப்பத்தில்

உற்பத்தியான தல் உங்கைளத் தாங்கிேனன்.

௪உங்கள் திர்வய வைரக் ம் நான்அப்ப ச்

ெசய்ேவன்; நைரவய வைர நான் உங்கைளத்

தாங் ேவன்; நான்அப்ப ச் ெசய் வந்ேதன்;

இனிேம ம் நான் ஏந் ேவன், நான் மப்ேபன்,

தப் விப்ேபன். ௫யா க் என்ைனச் சாய ம்

சம மாக்கி, யா க் நான் ஒப்பா ம்ப

என்ைனஒப்பி ர்கள்? ௬ைபயி க்கிற

ெபான்ைனக்ெகாட் , ெவள்ளிையத்

தராசில் நி த் , ெகால்ல டேன

ெபா த்திக்ெகாள்கிறார்கள்; அவன் ஒ

ெதய்வத்ைத உண்டாக் கிறான்; அைத

வணங்கிப் பணிந் ெகாள் கிறார்கள். ௭
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அைதத் ேதாளின்ேமல் எ த் , அைதச் மந் ,

அைத அதின் இடத்திேல ைவக்கிறார்கள்;

அங்ேக அ நிற் ம்; தன் இடத்ைதவிட்

அைசயா ; ஒ வன் அைத ேநாக்கிக்

ப்பிட்டால், அ ம உத்திர

ெகா க்கிற ம ல்ைல,அவன்இக்கட்ைட க்கி

அவைன காப்பாற்றய ம ல்ைல. ௮

இைத நிைனத் ஆண்களாயி ங்கள்;

பாதகர்கேள, இைத மனதில் ைவ ங்கள். ௯

ன் ஆரம்பகாலத்தில் நடந்தைவகைள

நிைன ங்கள்; நாேன ேதவன்,

ேவெறா வ ம் இல்ைல; நாேன

ேதவன், எனக் ச் சமானம ல்ைல. ௧0

வி ள்ளைவகைளஆதி தற்ெகாண் ம்,

இன் ம் ெசய்யப்படாதைவகைளப்

ஆரம்பகால தற்ெகாண் ம்அறவிக்கிேறன்;

என் ஆேலாசைன நிைலநிற் ம், எனக் ச்

சித்தமானைவகைளெயல்லாம் ெசய்ேவன்

என் ெசால் , ௧௧ ேவகமாக பறக்கிற

ஒ பறைவையக் கிழக்கி ந் ம்,

என் ஆேலாசைனைய நிைறேவற் ம்

மனிதைன ரேதசத்தி ந் ம்

வரவைழக்கிறவராயி க்கிேறன்; அைதச்

ெசான்ேனன், அைத நிைறேவற் ேவன்;

அைதத் திட்டம்ெசய்ேதன், அைதச்

ெசய் ப்ேபன். ௧௨ க ன

இ தய ள்ளவர்கேள, திக் த்

ரமானவர்கேள, எனக் ச் ெசவிெகா ங்கள்.

௧௩என் திையச் ச பிக்கச்ெசய்கிேறன், அ
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ரமாயி ப்பதில்ைல; என் இரட்சிப் த்

தாமதிப்ப ம ல்ைல; நான் ேயானில்

இரட்சிப்ைப ம், இஸ்ரேவ க் என்

மகிைமைய ம் ெகா ப்ேபன்.

௪௭

பாபிேலானின் கன்னிப்ெபண்ணாகிய

மகேள, இறங்கி மண்ணிேல உட்கா ;

கல்ேதயரின் மகேள, தைரயிேல உட்கா ;

உனக் ச் சிங்காசனம ல்ைல; கர்வ ள்ளவள்

என் ம் கெசல்வி என் ம் இனி

அைழக்கப்ப வதில்ைல. ௨ இயந்திரத்ைத

எ த் மாவைர; உன் க்காட்ைட க்கிவி ;

ெவ ங்கா ம் நிர்வாணத்ெதாைட மாக

ஆ கைளக் கடந் ேபா. ௩ உன் நிர்வாணம்

ெவளிப்ப ம்; உன்அவமானம்காணப்ப ம்;

நான் ஒ வைன ம் பாராமல் திையச்

சரிக்கட் ேவன். ௪எங்கள் ட்ப ைடய நாமம்

இஸ்ரேவ ன் பரி த்தராகிய ேசைனக ைடய

ெயேகாவா என்ப . ௫கல்ேதயரின் மகேள,

அந்தகாரத்திற் ள் பிரேவசித் ம னமாக

உட்கா ; இனி ராஜ்யங்களின் நாயகிெயன்

அைழக்கப்ப வதில்ைல. ௬ நான் என்

மக்களின்ேமல் க ங்ேகாபமைடந் , என்

ெசாந்தமானைதப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்கி,

அவர்கைளஉன்ைகயில் ஒப் க்ெகா த்ேதன்;

அவர்கள்ேமல் இரக்கம்ைவக்காமல்,

திர்வய ள்ளவர்களின்ேமல் உன் கத்ைத

மகா பாரமாக்கி, ௭ என்ெறன்ைறக் ம்

நாயகியாயி ப்ேபெனன் ெசால் , இந்தக்

காரியங்கைள இ வைரக் ம் உன்
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மனதிேல ைவக்காம ம், அதின் ைவ

நிைனக்காம ம்ேபானாய். ௮இப்ெபா ம்

கெசல்விேய, கவைலயில்லாமல்

வாழ்கிறவேள: நான்தான், என்ைனத்தவிர

ஒ வ ம ல்ைல; நான் விதைவயாவதில்ைல,

நான் சந்ததி ேசதத்ைதஅறவதில்ைலெயன்

உன் இ தயத்திேல ெசால்கிறவேள, நான்

ெசால்கிறைதக் ேகள். ௯ சந்ததி ேசத ம்

விதைவயி ப் ம் ஆகிய இவ்விரண் ம்

உனக் ச் ச தியாக ஒேர நாளில் வ ம்; உன்

திரளான னியங்களினிம த்த ம், உன்

ெவ வான மந்திரவித்ைதகளினிம த்த ம்

அைவகள் ரணமாக உன்ேமல் வ ம். ௧0உன்

ன்மார்க்கத்திேல திடநம்பிக்ைகயாயி ந் :

என்ைனப் பார்க்கிறவர் ஒ வ ம்

இல்ைலெயன்றாய். உன் ஞான ம் உன்

அற ேம உன்ைனக் ெக த்த ; நான்தான்,

என்ைனத் தவிர ஒ வ ம ல்ைலெயன்

உன் இ தயத்தில் எண்ணினாய். ௧௧

ஆைகயால் ங் உன்ேமல் வ ம், அ

எங்ேகயி ந் உதித்தெதன் உனக் த்

ெதரியா ; உனக் த் ன்பம் வ ம், அைத

நிவிர்த்தியாக்கமாட்டாய்; அறயாதப க்

உடன யாக உண்டா ம் அழ உன்ேமல்

வ ம். ௧௨ உன் சி வய தல்

பிரயாசப்பட் ப் பழகிவ கிற உன்

மாயவித்ைதகைள ம், உன் திரளான

னியங்கைள ம் பயன்ப த் ;

அைவகளால் உனக் ப் பயேனா, பலேனா
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உண்டா மா என் பார்ப்ேபாம். ௧௩

உன் திரளான ேயாசைனகளினால்

இைளத் ப்ேபானாய்; இப்ெபா ம்

ேசாதிடர்க ம், நட்சத்திரம் பார்க்கிறவர்க ம்,

அமாவாசி கணிக்கிறவர்க ம் எ ம்பி, உனக்

ேநரி கிறைவக க் உன்ைனத் தப் வித் க்

காப்பாற்றட் ம். ௧௪ இேதா, அவர்கள்

பதைரப்ேபால் இ ப்பார்கள், ெந ப்

அவர்கைளச் ட்ெடரிக் ம்; அவர்கள்

தங்கள் உயிைர ெந ப் த்தழ னின்

வி விப்பதில்ைல; அ ளிர்காயத்தக்க

தழ மல்ல; எதிேர உட்காரத்தக்கஅ ப் மல்ல.

௧௫ உன் சி வய தல் பிரயாசப்பட்

எவர்க டன் வியாபாரம்ெசய்தாேயா,

அவர்க ம் அப்ப ேய இ ப்பார்கள்; அவரவர்

தங்கள் ேபாக்கிேல ேபாய் அைலவார்கள்;

உன்ைனகாப்பாற் வார் இல்ைல.

௪௮

இஸ்ரேவெலன் ம் ெபயர்ெபற் ,

தாவின் ற்ற ந் ரந்தவர்க ம்,

ெயேகாவா ைடய நாமத்தின்ேமல்

ஆைணயிட் உண்ைம ம் தி ம்

இல்லாமல் இஸ்ரேவ ன் ேதவைன

அற க்ைகயி கிறவர்க மான யாக்ேகாபின்

வம்சத்தாேர, ேக ங்கள். ௨ அவர்கள்

தங்கைளப் பரி த்த நகரத்தார் என்

ெசால் , ேசைனகளின் ெயேகாவா

என் ம் நாம ள்ள இஸ்ரேவ ன்

ேதவன்ேமல் பற் தலாக இ க்கிறார்கள்.

௩ ஆரம்பகாலத்தில் நடந்தைவகைள
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ஆரம்பம் தல்அறவித்ேதன், அைவகள் என்

வாயி ந் பிறந்தன, அைவகைள

ெவளிப்ப த்திேனன்; அைவகைள

உடன யாகச் ெசய்ேதன், அைவகள் நடந்தன. ௪

க ன ள்ளவெனன் ம், உன் பிடரி

நரம் இ ம்ெபன் ம், உன் ெநற்ற

ெவண்கலெமன் ம் அற ந்தி க்கிேறன். ௫

ஆைகயால்: என் சிைல அைவகைளச்

ெசய்தெதன் ம், நான் ெசய்த உ வ ம்,

நான் வார்ப்பித்த சிைல ம் அைவகைளக்

கட்டைளயிட்டெதன் ம் ெசால்லாதப க் ,

நான் அைவகைள ன்னேம உனக்

அறவித் , அைவகள் வராததற் ன்ேன

உனக் ெவளிப்ப த்திேனன். ௬அைவகைளக்

ேகள்விப்பட்டாேய, அைவகைளெயல்லாம்

பார், இப்ெபா ங்க ம் அைவகைள

அறவிக்கலாமல்லேவா? இ தல்

தியைவகைள ம், அறயாத

மைறெபா ளானைவகைள ம்

உனக் த் ெதரிவிக்கிேறன். ௭

அைவகள் ஆதி தற்ெகாண் அல்ல,

இப்ெபா ேத உண்டாக்கப்பட்டன;

இேதா, அைவகைள அறேவன் என்

ெசால்லாதப க் , இந்நாட்க க் ன்ேன

அைவகைளக் ேகள்விப்படவில்ைல. ௮

ேகள்விப்பட ம ல்ைல, அறய ம ல்ைல;

ஆதி தல் உன் ெசவி திறந்தி க்க ம ல்ைல;

ேராகம் ெசய்வாய் என்பைத ம், தாயின்

கர்ப்பத்தி ந்ேத கிறவெனன்
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ெபயர் ெபற்றைத ம் அற ந்தி க்கிேறன். ௯

என் நாமத்தினிம த்தம் என் ேகாபத்ைத

நி த்திைவத்ேதன்; உன்ைன அழ க்காதப

நான் என் கழ்ச்சியினிம த்தம் உன்ேமல்

ெபா ைமயாக இ ப்ேபன். ௧0 இேதா,

உன்ைனப் டம ட்ேடன்; ஆனா ம்

ெவள்ளிையப்ேபால்அல்ல,உபத்திரவத்தின்

ைகயிேலஉன்ைனத்ெதரிந் ெகாண்ேடன்.

௧௧ என்னிம த்தம், என்னிம த்தேம, அப்ப ச்

ெசய்ேவன்; என் நாமத்தின் பரி த்தம்

எப்ப க் ைலக்கப்படலாம்? என்

மகிைமைய நான் ேவெறா வ க் ம்

ெகா க்கமாட்ேடன். ௧௨ யாக்ேகாேப, நான்

அைழத்தி க்கிற இஸ்ரேவேல, எனக் ச்

ெசவிெகா ; நான்அவேர, நான் ந்தினவ ம்,

நான் பிந்தினவ மாேம. ௧௩ என் கரேம

மையஅஸ்திபாரப்ப த்தி, என் வல ைக

வானங்கைள அளவிட்ட ; நான்

அைவக க் க் கட்டைளயிட, அைவகள்

அைனத் ம் நிற் ம். ௧௪ ங்கெளல்ேலா ம்

வந் ேக ங்கள்; ெயேகாவா க் ப்

பிரியமானவன் அவ க் ச் சித்தமானைதப்

பாபிேலானில் ெசய்வான்; அவன் யம்

கல்ேதயரின்ேமல் இ க் ம் என்பைத

இவர்களில் அறவித்தவன் யார்? ௧௫ நான்,

நாேன அைதச் ெசான்ேனன்; நான் அவைன

அைழத்ேதன்; நான்அவைனவரச்ெசய்ேதன்;

அவன் வழ வாய்க் ம். ௧௬ ங்கள் என்

ச பத்தில் வந் , நான் ெசால்வைதக்
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ேக ங்கள்; நான் ஆதி தற்ெகாண்

இரகசியமாகப் ேபசவில்ைல; அ

உண்டான காலத்தி ந்ேத அங்ேக நான்

இ ந்ேதன்; இப்ெபா ேதா ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவ ம், அவ ைடய ஆவி ம்

என்ைன அ ப் கிறார். ௧௭ இஸ்ரேவ ன்

பரி த்தராயி க்கிறஉன் ட்பரானெயேகாவா

ெசால்கிறதாவ :பிரேயாஜனமாயி க்கிறைத

உனக் ப் ேபாதித் , நடக்கேவண் ய

வழயிேல உன்ைன நடத் கிற உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா நாேன. ௧௮ஆ, என்

கற்பைனகைளக் கவனித்தாயானால்

நலமாயி க் ம்; அப்ெபா உன் சமாதானம்

நதிையப்ேபா ம், உன் தி கட ன்

அைலகைளப்ேபா ம் இ க் ம். ௧௯

அப்ெபா உன் சந்ததி மணைலப் ேபால ம்,

உன் கர்ப்பப்பிறப் அதின் கள்கைளப்

ேபால ம் இ க் ம்; அப்ெபா அதின்

ெபயர் நம்ைம விட் அற் ப்ேபாகாம ம்

அழ க்கப்படாம ம் இ க் ம். ௨0

பாபிேலானி ந் றப்ப ங்கள்;

கல்ேதயைரவிட் ஓ வா ங்கள்;

ெயேகாவா தம் ைடய தாசனாகிய

யாக்ேகாைப ட் க்ெகாண்டாெரன்

ெசால் ங்கள்; இைதக் ெகம் ரசத்தமாகக்

ற ப் பிரபலப்ப த் ங்கள், மயின்

கைடயாந்தரவைர ெவளிப்ப த் ங்கள்

என்கிறார். ௨௧ அவர் அவர்கைள

வனாந்திரங்களில் நடத் ம்ேபா ,
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அவர்க க் த் தாகம் இ ந்ததில்ைல;

கன்மைலயி ந் தண் ைர

அவர்க க் ச் ரக்கச்ெசய்தார்,

கன்மைலையப் பிளந்தார், தண் ர்

ஓ வந்த . ௨௨ ன்மார்க்கர்க க் ச்

சமாதானம் இல்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார்.

௪௯

கேள, எனக் ச் ெசவிெகா ங்கள்;

ரத்தி க்கிற மக்கேள, கவனி ங்கள்;

தாயின் கர்ப்பத்தி ந்த தல் ெயேகாவா

என்ைன அைழத் , நான் என் தாயின்

வயிற்ற ல் இ க் ம்ேபா என் நாமத்ைதப்

பிரஸ்தாபப்ப த்தினார். ௨ அவர் என்

வாையக் ர்ைமயான பட்டயமாக்கி, தம

கரத்தின் நிழ னால் என்ைன மைறத் ,

என்ைனக் ர்ைமயானஅம்பாக்கி, என்ைனத்

தம அம் கைள ைவக் ம் ைபயிேல

ைவத்தார். ௩அவர் என்ைன ேநாக்கி:

என் ஊழயக்காரன்; இஸ்ரேவேல, நான்

உன்னில் மகிைமப்ப ேவன் என்றார். ௪

அதற் நான்: ணாக உைழக்கிேறன்,

ணாக ம் பயனற்றதாக ம் என்

ெபலைனச் ெசலவழ க்கிேறன்; ஆகி ம் என்

நியாயம் கர்த்தரிடத்தி ம், என் பலன்

என் ேதவனிடத்தி ம் இ க்கிற

என் ெசான்ேனன். ௫ யாக்ேகாைபத்

தம்மடத்தில் தி ப் ம்ப நான்

தாயின் கர்ப்பத்தி ந்த தல்

ெயேகாவா தமக் ஊழயக்காரனாக
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என்ைன உ வாக்கினார்; இஸ்ரேவேலா

ேசராேதேபாகிற ; ஆகி ம் ெயேகாவா ைடய

பார்ைவயில் கனமைடேவன், என்

ேதவன் என் ெபலனாயி ப்பார். ௬

யாக்ேகாபின் வம்சங்கைள எ ப்ப ம்,

இஸ்ரேவ ல் காக்கப்பட்டவர்கைளத்

தி ப்ப ம், ர் எனக் த் தாசனாயி ப்ப

அற்பகாரியமாயி க்கிற ; ர் மயின்

வைரக் ம் என் ைடய

இரட்சிப்பாயி க் ம்ப , உம்ைம

ேதசங்க க் ஒளியாக ம் ைவப்ேபன்

என்கிறார். ௭இஸ்ரேவ ன் ட்ப ம் அதின்

பரி த்த மாகிய ெயேகாவா, மனிதர்களால்

அசட்ைடெசய்யப்பட்டவ ம், ேதசங்களால்

அ வ க்கப்பட்டவ ம், அதிகாரிக க்

ஊழயக்கார மாயி க்கிறவைர

ேநாக்கி, உண்ைம ள்ள ெயேகாவா

நிம த்த ம், உம்ைமத் ெதரிந் ெகாண்ட

இஸ்ரேவ ன் பரி த்தர்நிம த்த ம்,

ராஜாக்கள் கண் எ ந்தி ந் , பிர க்கள்

பணிந் ெகாள்வார்கள் என் ெசால்கிறார். ௮

பின் ம் ெயேகாவா: அ க்கிரகக் காலத்திேல

நான் உமக் ச் ெசவிெகா த் , இரட்சணிய

நாளிேல உமக் உதவி ெசய்ேதன்; ர்

மையச் ர்ப்ப த்தி, பாழாய்க்கிடக்கிற

இடங்கைளச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள ம்;

௯ கட் ண்டவர்கைள ேநாக்கி:

றப்பட் ப்ேபாங்கள் என் ம்; இ ளில்

இ க்கிறவர்கைள ேநாக்கி: ெவளிேய
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வா ங்கள் என் ம் ெசால்ல ம், நான்

உம்ைமக் காப்பாற்ற , உம்ைம மக்க க்

உடன்ப க்ைகயாக ஏற்ப த் ேவன்;

அவர்கள் வழ ேயாரங்களிேல ேமய்வார்கள்;

சகல ேம களி ம் அவர்க க்

ேமய்ச்சல் உண்டாயி க் ம். ௧0

அவர்கள் பசியாயி ப்ப ம ல்ைல,

தாகமாயி ப்ப ம ல்ைல; உஷ்ணமாகி ம்,

ெவயிலாகி ம்அவர்கள்ேமல் ப வ ம ல்ைல;

அவர்க க் இரங் கிறவர் அவர்கைள

நடத்தி, அவர்கைள ற் களிடத்திற் க்

ெகாண் ேபாய்வி வார். ௧௧ என்

மைலகைளெயல்லாம் வழகளாக் ேவன்; என்

பாைதகள் உயர்த்தப்ப ம். ௧௨இேதா, இவர்கள்

ரத்தி ந் வ வார்கள்; இேதா, அவர்கள்

வடக்கி ம் ேமற்கி ம ந் வ வார்கள்;

இவர்கள் அஸ்வான் ேதசத்தி ம ந்

வ வார்கள் என்கிறார். ௧௩ வானங்கேள,

ெகம் ரித் ப் பா ங்கள்; ம ேய, களி ;

மைலகேள, ெகம் ரமாக ழங் ங்கள்;

ெயேகாவா தம் ைடய மக்க க்

ஆ தல் ெசய்தார்; சி ைமப்பட் க்கிற

தம் ைடயவர்கள்ேமல் இரக்கமாயி ப்பார்.

௧௪ ேயாேனா: ெயேகாவா என்ைனக்

ைகவிட்டார், ஆண்டவர் என்ைன மறந்தார்

என் ெசால்கிறாள். ௧௫ ஒ ெபண் தன்

கர்ப்பத்தின் ழந்ைதக் இரங்காமல்,

தன் மகைன மறப்பாேளா? அவர்கள்

மறந்தா ம், நான் உன்ைனமறப்பதில்ைல. ௧௬
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இேதா, என் உள்ளங்ைககளில் உன்ைன

வைரந்தி க்கிேறன்; உன் மதில்கள்

எப்ேபா ம் என் ன் இ க்கிற . ௧௭

உன் மகன்கள் ரிதமாக வ வார்கள்;

உன்ைன நிர் லமாக்கினவர்க ம்

உன்ைனப் பாழாக்கினவர்க ம் உன்ைன

விட் ப் றப்பட் ப்ேபாவார்கள்.

௧௮ உன் கண்கைள ஏெற த் ச்

ற்ற ம் பார்; அவர்கெளல்ேலா ம்

ஏகமாகக் உன்னிடத்தில்

வ கிறார்கள்; அவர்கெளல்ேலாைர ம்

ஆபரணமாக அணிந் , மணமகள்

அணிந் ெகாள்வ ேபால, அவர்கைள

அணிந் ெகாள்வாய் என் , என்

வைனக்ெகாண் ெசால்கிேறன் என்

ெயேகாவா உைரக்கிறார். ௧௯அப்ெபா உன்

வனாந்திரங்க ம், உன் பாழானஇடங்க ம்,

நிர் லமானஉன் ேதச ம், இனிக் மக்களின்

திரளினாேல உனக் ெந க்கமாயி க் ம்;

உன்ைன வி ங்கினவர்கள் ரமாவார்கள்.

௨0 பிள்ைளகளற்ற ந்த உனக்

உண்டாயி க்கப்ேபாகிற பிள்ைளகள்:

இடம் எங்க க் ெந க்கமாயி க்கிற ;

நாங்கள் யி க் ம்ப க் விலகியி

என் , உன் கா கள் ேகட்கச்ெசால்வார்கள்.

௨௧ அப்ெபா : இவர்கைள

எனக் ப் பிறப்பித்தவர் யார்? நான்

பிள்ைளகளற் ம், தனித் ம், சிைறப்பட் ம்,

நிைலயற் ம் இ ந்ேதேன; இவர்கைள



ஏசாயா 2758

எனக் வளர்த்தவர் யார்? இேதா, நான்

தனிைமயாகவிடப்பட் ந்ேதேன; இவர்கள்

எங்ேகயி ந்தவர்கள்? என் உன் இ தயத்தில்

ெசால்வாய். ௨௨இேதா, ேதசங்க க் ேநராக

என்ைகையஉயர்த்தி, மக்க க் ேநராக என்

ெகா ைய ஏற் ேவன்; அப்ெபா உன்

மகன்கைள ெப ம் ைககளில் ஏந்திக்ெகாண்

வ வார்கள்; உன் மகள்கள் ேதாளின்ேமல்

எ த் க்ெகாண் வரப்ப வார்கள் என்

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால்கிறார். ௨௩

ராஜாக்கள்உன்ைனவளர்க் ம் தந்ைதக ம்,

அவர்க ைடய நாயகிகள் உன் வளர்க் ம்

தாய்க மாயி ப்பார்கள்; தைரயிேல

கங் ப் றவி ந் உன்ைனப் பணிந் , உன்

கால்களின் ைள நக் வார்கள்; நான்

ெயேகாவா, எனக் க் காத்தி க்கிறவர்கள்

ெவட்கப்ப வதில்ைலஎன்பைதஅப்ெபா

அற ந் ெகாள்வாய். ௨௪ பராக்கிரமன்

ைகயி ந் ெகாள்ைளப்ெபா ைளப்

பற க்க ேமா? அல்ல தியாய்ச்

சிைறப்பட் ப்ேபானவர்கைள

வி விக்க ேமா? ௨௫ என்றா ம் இேதா,

பராக்கிரமனால் சிைறப்ப த்தப்பட்டவர்க ம்

வி விக்கப்ப வார்கள்; ெபலவந்தனால்

ெகாள்ைளயிடப்பட்ட ம்

வி தைலயாக்கப்ப ம்; உன்ேனா

வழக்கா கிறவர்க டன் நான் வழக்கா , உன்

பிள்ைளகைளஇரட்சித் க்ெகாள்ேவன். ௨௬

உன்ைனஒ க்கினவர்க ைடயமாம்சத்ைத
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அவர்க க்ேக சாப்பிடக்ெகா ப்ேபன்;

ம பானத்தால் ெவறெகாள்வ ேபால்

தங்க ைடய இரத்தத்தினால்

ெவறெகாள்வார்கள்; கர்த்த ம் யாக்ேகாபின்

வல்லவ மாகிய நான் உன் இரட்சக ம்

உன் ட்ப மாயி க்கிறைத மாம்சமான

அைனவ ம் அற ந் ெகாள்வார்கெளன்

ெயேகாவா ெசால்கிறார்.

௫0

ெயேகாவா ெசால்கிறார்: நான் உங்கள்

தாைய அ ப்பிவிட்டேபா , அவ க் க்

ெகா த்த தள் தற் ட் எங்ேக? அல்ல

எனக் க் கடன் ெகா த்த எவ க்

உங்கைள நான் விற் ப்ேபாட்ேடன்? இேதா,

உங்கள் அக்கிரமங்களின்காரணமாக

ங்கள் விற்கப்பட் ர்கள்; உங்கள்

பாதகங்களின்காரணமாகஉங்க ைடயதாய்

அ ப்பிவிடப்பட்டாள். ௨ நான் வந்தேபா

ஒ வ ம் இல்லாமற்ேபானெதன்ன? நான்

ப்பிட்டேபா ம ெமாழ ெகா க்கஒ வ ம்

இல்லாமற்ேபானெதன்ன? ட்க யாதப க்

என் கரம் கிவிட்டேதா? வி விக்கிறதற்

என்னிடத்தில் ெபலனில்லாமற்ேபாயிற்ேறா?

இேதா, என் க ந் ெகாள் த னாேல

கடைல வற்றச்ெசய் , நதிகைள

ெவட்டாந்தைரயாக்கிப்ேபா கிேறன்;

அைவகளி ள்ள ன் தண் ரில்லாமல்

தாகத்தால் ெசத் நாற்றெம க்கின்ற . ௩

நான் வானங்க க் க் காரி ைள

உ த்தி, சணலாைடயால் அைவகளின்
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திைரயாக் கிேறன். ௪

இைளப்பைடந்தவ க் சமயத்திற்ேகற்ற

வார்த்ைத ெசால்ல நான் அற ம்ப க் ,

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர் எனக் க்

கல்விமானின் நாைவத் தந்த ளினார்;

காைலேதா ம் என்ைன எ ப் கிறார்;

கற் க்ெகாள்கிறவர்கைளப்ேபால,

நான் ேகட் ம்ப என் ெசவிையக்

கவனிக்கச்ெசய்கிறார். ௫ ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் என் ெசவிையத் திறந்தார்; நான்

எதிர்க்க ம ல்ைல, நான் பின்வாங்க ம ல்ைல.

௬ அ க்கிறவர்க க் என் ைக ம்,

தாைடமயிைரப் பி ங் கிறவர்க க்

என் தாைடைய ம் ஒப் க்ெகா த்ேதன்;

அவமானத்திற் ம் உம ழ் க் ம்

என் கத்ைத மைறக்கவில்ைல. ௭

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர் எனக் த்

ைணெசய்கிறார்; ஆைகயால்

நான் ெவட்கப்ப வதில்ைல; நான்

ெவட்கப்பட் ப் ேபாவதில்ைலெயன்

அற ந்தி க்கிேறன்;ஆதலால் என் கத்ைதக்

கற்பாைறையப்ேபாலாக்கிேனன். ௮என்ைன

திமானாக் கிறவர் அ கி க்கிறார்;

என் டன் வழக்கா கிறவன் யார்?

ஏகமாக நிற்ேபாமாக, யார் எனக்

எதிராளி? அவன் என்னிடத்தில்

வரட் ம். ௯ இேதா, ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் எனக் த் ைணெசய்கிறார்;

என்ைன ஆக்கிைனக் ள்ளாகத்
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ர்க்கிறவன் யார்? இேதா, அவர்கள்

எல்ேலா ம் ஒ ஆைடையப்ேபாலப்

பைழயதாகிப் ேபாவார்கள்; ெபாட் ப் ச்சி

அவர்கைள அரிக் ம். ௧0 உங்களில் எவன்

ெயேகாவா க் ப் பயந் , அவ ைடய

தாசனின் ெசால்ைலக் ேகட் , தனக்

ெவளிச்சம ல்லாததினால் இ ட் ேல

நடக்கிறாேனா, அவன் ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைத நம்பி, தன் ேதவைனச்

சார்ந் ெகாள்வானாக. ௧௧இேதா, ெந ப்ைபக்

ெகா த்தி, ெந ப் ப்ெபாறகளால்

ழப்பட் க்கிற ங்கள் அைனவ ம்,

உங்கள் ெந ப்பின் ெவளிச்சத்தி ம், ங்கள்

ட் னஅக்கினிஜூவாைலயி ம் நட ங்கள்;

ேவதைனயில் கிடப் ர்கள்; என் கரத்தினால்

இ உங்க க் உண்டா ம்.

௫௧

திையப் பின்பற்ற ெயேகாவாைவ

ேத கிறவர்களாகிய ங்கள் எனக் ச்

ெசவிெகா ங்கள்; ங்கள் ெவட் எ க்கப்பட்ட

கன்மைலைய ம், ங்கள் ேதாண்

எ க்கப்பட்ட கிணற்ற ன் ழைய ம்

ேநாக்கிப்பா ங்கள். ௨ உன் ைடய

தகப்பனாகிய ஆபிரகாைம ம், உங்கைளப்

ெபற்ற சாராைள ம் ேநாக்கிப்பா ங்கள்;

அவன் ஒ வனாயி க் ம்ேபா நான்

அவைனஅைழத் ,அவைனஆ ர்வதித் ,

அவைனப் ெப கச்ெசய்ேதன். ௩ ெயேகாவா

ேயா க் ஆ தல் ெசய்வார்; அவர்

அதின் பாழான இடங்கைளெயல்லாம்
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ேத தலைடயச்ெசய் , அதின்

வனாந்திரத்ைதஏேதைனப்ேபால ம்,அதின்

கா யான இடத்ைதக் ெயேகாவாவின்

ேதாட்டத்ைதப்ேபால ம் ஆக் வார்;

சந்ேதாஷ ம் மகிழ்ச்சி ம் தி ம் பாட ன்

சத்த ம் அதில் உண்டாயி க் ம். ௪ என்

மக்கேள, எனக் ச் ெசவிெகா ங்கள்; என்

மக்கேள, என் வாக்ைகக் கவனி ங்கள்;

ேவதம் என்னி ந் ெவளிப்ப ம்; என்

பிரமாணத்ைத மக்களின் ெவளிச்சமாக

நி ேவன். ௫என் தி ச பமாயி க்கிற ;

என் இரட்சிப் ெவளிப்ப ம்; என் யங்கள்

மக்கைள நியாயந் ர்க் ம்; கள்

எனக் க் காத்தி ந் , என் யத்தின்ேமல்

நம்பிக்ைகயாயி க் ம். ௬உங்கள் கண்கைள

வானத்திற் ஏெற ங்கள், ேழ இ க்கிற

மைய ம் ேநாக்கிப்பா ங்கள்; வானம்

ைகையப்ேபால் ஒழ ந் ேபா ம், ம

ஆைடையப்ேபால் பைழயதா ம்; அதின்

மக்க ம் அப்ப ேய ஒழ ந் ேபாவார்கள்;

என் இரட்சிப்ேபா என்ெறன்ைறக் ம் இ க் ம்;

என் தி அற் ப்ேபாவதில்ைல. ௭

திைய அற ந்தவர்கேள, என் ேவதத்ைத

இ தயத்தில் பதித்தி க்கிற மக்கேள,

எனக் ச் ெசவிெகா ங்கள்; மனிதர்களின்

நிந்தைனக் ப் பயப்படாம ம், அவர்கள்

ஷணங்களால் கலங்காம ம்

இ ங்கள். ௮ ெபாட் ப் ச்சி அவர்கைள

ஆைடையப்ேபால் அரித் , அவர்கைள
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ஆட் ேராமத்ைதப்ேபால் தின் ம்;

என் ைடய திேயா என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலக் ம், என் இரட்சிப் தைல ைற

தைல ைறேதா ம் இ க் ம். ௯ எ ம் ,

எ ம் , ெபலன்ெகாள்; ெயேகாவாவின்

யேம, ஆரம்ப நாட்களி ம் ந்தின

தைல ைறகளி ம் எ ம்பினப எ ம் ;

இராகாைபத் ண் த்த ம் வ சர்ப்பத்ைத

வைதத்த ம் தானல்லேவா? ௧0 மகா

ஆழத்தின் தண் ர்களாகிய கடைல

வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்த ம், ட்கப்பட்டவர்கள்

கடந் ேபாகக் கட ன் பள்ளங்கைள

வழயாக்கின ம் தானல்லேவா? ௧௧

அப்ப ேயெயேகாவாவால் ட்கப்பட்டவர்கள்

ஆனந்தக்களிப் டன் பா ேயா க் த்

தி ம்பிவ வார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி

அவர்கள் தைலயின்ேமல் இ க் ம்;

சந்ேதாஷ ம் மகிழ்ச்சி ம் அைடவார்கள்;

சஞ்சல ம் தவிப் ம் ஓ ப்ேபா ம். ௧௨

நான், நாேன உங்க க் ஆ தல்

ெசய்கிறவர்; சாகப்ேபாகிற மனித க் ம்,

ல் க்ெகாப்பாகிற ம த்திர க் ம்

பயப்ப கிறதற் ம், வானங்கைள

விரித் , மைய அஸ்திபாரப்ப த்தி,

உன்ைன உண்டாக்கின ெயேகாவாைவ

மறக்கிறதற் ம் யார்? ௧௩ ன்பம்

ெசய்கிறவன்அழ க்கஆயத்தமாகிறேபா ,

அவ ைடய க ங்ேகாபத்திற் எப்ேபா ம்

இைடவிடாமல் பயப்ப கிறெதன்ன?
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ன்பம் ெசய்கிறவ ைடய க ங்ேகாபம்

எங்ேக? ௧௪ சிைறப்பட் ப்ேபானவன்

ரிதமாக வி தைலயாவான்; அவன்

ழயிேல சாவ ம ல்ைல, அவ ைடய

அப்பம் ைற ப வ ம ல்ைல. ௧௫ உன்

ேதவனாயி க்கிற ெயேகாவா நாேன;

அைலகள் ெகாந்தளிக்கத்தக்கதாக கடைலக்

க் கிற ேசைனகளின் ெயேகாவா

என்கிற நாம ள்ளவர். ௧௬நான்வானத்ைத

நிைலப்ப த்தி, மையஅஸ்திபாரப்ப த்தி,

ேயாைன ேநாக்கி: என் மக்கள் ட்டெமன்

ெசால்வதற்காக, நான் என்வார்த்ைதையஉன்

வாயிேல அ ளி, என் கரத்தின் நிழ னால்

உன்ைனமைறக்கிேறன். ௧௭எ ம் , எ ம் ,

ெயேகாவா ைடய க ங்ேகாபத்தின்

பாத்திரத்ைத அவ ைடய ைகயில் வாங்கிக்

த்தி க்கிற எ சேலேம, எ ந் நில்,

தத்தளிக்கச்ெசய் ம் பாத்திரத்தின்

வண்டல்கைள உறஞ்சிக் த்தாய். ௧௮

அவள் ெபற்ற மக்கள் அைனவ க் ள் ம்

அவைள நடத் வார் ஒ வ ம ல்ைல;

அவள் வளர்த்த மகன்கள் எல்ேலாரி ம்

அவைளக் ைகெகா த் அைழப்பார்

ஒ வ ம ல்ைல. ௧௯இவ்விரண் ம் உனக் ச்

சம்பவித்த ; உன்ைனஆ தல்ப த் கிறவன்

யார்? பாழா த ம், அழ ம், பஞ்ச ம்,

பட்டய ம் வந்தன; யாைரக்ெகாண்

உன்ைன ஆ தல்ப த் ேவன்? ௨0 உன்

மகன்கள் தளர்ந் வி ந்தார்கள்; அவர்கள்,
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வைலயிேல சிக்கிய கைலமாைனப்ேபால,

அைனத் திகளின் ைனயி ம்,

ெயேகாவா ைடயக ங்ேகாபத்தினா ம், உன்

ேதவ ைடய க ந் ெகாள் த னா ம்

நிைறந்தவர்களாய்க் கிடக்கிறார்கள்.

௨௧ ஆைகயால் சி ைமப்பட்டவேள,

ம பானங் க்காமல் ெவறெகாண்டவேள,

ேகள். ௨௨ கர்த்தராகிய உன் ஆண்டவ ம்

தம் ைடயமக்க க்காகவழக்காடப்ேபாகிற

உன் ேதவ மானவர் ெசால்கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, தத்தளிப்பின்

பாத்திரத்ைத உன் ைகயி ந்

க்கிப்ேபா கிேறன், இனி என்

க ங்ேகாபத்தி ைடய பாத்திரத்தின்

வண்டல்கைள ப்பதில்ைல.

௨௩ உன்ைன ேநாக்கி: நாங்கள்

கடந் ேபா ம்ப க் க் னிெயன் ெசால் ,

கடந் ேபாகிறவர்க க் உன் ைகத்

தைர ம் தி மாக் ம்ப , உன்ைனச்

சஞ்சலப்ப த்தினவர்களின் ைகயில் அைதக்

ெகா ப்ேபன் என்றார்.

௫௨

எ ம் , எ ம் , ேயாேன, உன்

வல்லைமைய அணிந் ெகாள்;

பரி த்த நகரமாகிய எ சேலேம, உன்

அலங்கார உைடகைள உ த்திக்ெகாள்;

வி த்தேசதனம ல்லாதவ ம் அ த்த ம் இனி

உன்னிடத்தில் வ வதில்ைல. ௨ சிைய

உதறவிட் எ ந்தி ; எ சேலேம, ற்ற ;

சிைறப்பட் ப்ேபானமகளாகிய ேயாேன, உன்
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க த்தி ள்ள கட் கைளஅவிழ்த் வி . ௩

விைலயின்ற விற்கப்பட் ர்கள், பணமன்ற

ட்கப்ப ர்கள் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௪ ற்காலத்தில் என் மக்கள்

தங் ம்ப எகிப்திற் ப் ேபானார்கள்;

அ ரிய ம் காரணமல்லாமல் அவர்கைள

ஒ க்கினான் என் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால்கிறார். ௫இப்ெபா எனக்

இங்ேக என்ன இ க்கிற , என் மக்கள்

ணாகக் ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள்;

அவர்கைள ஆ கிறவர்கள் அவர்கைள

பரிகாசம் ெசய்கிறார்கள்; எப்ேபா ம்

இைடவிடாமல் என் நாமம் ஷ க்கப்ப கிற

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௬

இதினிம த்தம், என் மக்கள் என் நாமத்ைத

அறவார்கள்; இைதச் ெசால்கிறவர் நாேன

என் அக்காலத்திேல அறவார்கள்; இேதா,

இங்ேக இ க்கிேறன் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௭ சமாதானத்ைதக் ற ,

நற்காரியங்கைளச் விேசஷமாகஅறவித் ,

இரட்சிப்ைபப் பிரசித்தப்ப த்தி: உன் ேதவன்

ராஜரிகம் ெசய்கிறாெரன் ேயா க் ச்

ெசால்கிற நற்ெசய்தியாள ைடய

பாதங்கள் மைலகளின்ேமல் எவ்வள

அழகாயி க்கின்றன. ௮ உன்

ஜாமக்கார ைடய சத்தம் ேகட்கப்ப ம்;

அவர்கள் சத்தம ட் ஏகமாகக்

ெகம் ரிப்பார்கள்; ஏெனன்றால், ெயேகாவா

ேயாைனத் தி ம்பிவரச்ெசய் ம்ேபா ,
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அைதக் கண்ணாரக் காண்பார்கள். ௯

எ சேலம ன் பாழான இடங்கேள, ழங்கி

ஏகமாகக் ெகம் ரித் ப் பா ங்கள்; ெயேகாவா

தம் ைடய மக்க க் ஆ தல்ெசய்

எ சேலைம ட் க்ெகாண்டார். ௧0 எல்லா

ேதசங்களின் கண்க க் ன்பாக ம்

ெயேகாவா தம் ைடய பரி த்த யத்ைத

ெவளிப்ப த் வார்; மயின் எல்ைலகளில்

உள்ளவர்கெளல்ேலா ம் நம ேதவ ைடய

இரட்சிப்ைபக் காண்பார்கள். ௧௧ றப்ப ங்கள்,

றப்ப ங்கள், அவ்விடம்விட் ப் ேபாங்கள்;

அ த்தமானைதத் ெதாடாதி ங்கள்;

ெயேகாவா ைடய பாத்திரங்கைளச்

மக்கிறவர்கேள, அதின் ந வி ந்

றப்பட் உங்கைளச் த்திகரி ங்கள். ௧௨

ங்கள் ரிதமாகப் றப்ப வதில்ைல;

ங்கள் ஓ ப்ேபாகிறவர்கள்ேபால

ஓ ப்ேபாவ ம ல்ைல; ெயேகாவா

உங்கள் ன்ேன ேபாவார்; இஸ்ரேவ ன்

ேதவன் உங்கள் பின்ேன உங்கைளக்

காக்கிறவராயி ப்பார். ௧௩ இேதா, என்

ஊழயக்காரன் ஞானமாக நடப்பார்,

அவர் உயர்த்தப்பட் , ேமன்ைம ம்

மகா உன்னத மாயி ப்பார். ௧௪

மனிதைனப்பார்க்கி ம் அவ ைடய

கப்பார்ைவ ம்,ம த்திரைரப்பார்க்கி ம்

அவ ைடய ப ம், இவ்வள ெகா ரம்

அைடந்தப யினாேல, அவைரக்கண்ட

அேநகர் பிரம ப்பைடந்தார்கள். ௧௫
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அப்ப ேய, அவர் அேநகம் ேதசங்களின்ேமல்

ெதளிப்பார்; அவர் நிம த்தம் ராஜாக்கள்

தங்கள் வாைய வார்கள்; ஏெனனில்,

தங்க க் த் ெதரிவிக்கப்படாதி ந்தைத

அவர்கள் காண்பார்கள்; தாங்கள்

ேகள்விப்படாதி ந்தைத அவர்கள்

அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௫௩

எங்கள் லமாகக் ேகள்விப்பட்டைத

வி வாசித்தவன் யார்? ெயேகாவா ைடய

யம் யா க் ெவளிப்பட்ட ? ௨

இளங்கிைளையப்ேபால ம்,

வறண்ட நிலத்தி ந் ளிர்க்கிற

ேவைரப்ேபால ம் அவ க் ன்பாக

எ ம் கிறார்; அவ க் அழ ம ல்ைல,

ெசளந்தரிய ம ல்ைல; அவைரப்

பார்க் ம்ேபா , நாம் அவைர வி ம்பத்தக்க

பம் அவ க் இல்லாதி ந்த .

௩ அவர் அசட்ைடெசய்யப்பட்டவ ம்,

மனிதரால் றக்கணிக்கப்பட்டவ ம்,

க்கம் நிைறந்தவ ம், பா

அ பவித்தவ மாயி ந்தார்;

அவைரவிட் , நம் ைடய கங்கைள

மைறத் க்ெகாண்ேடாம்; அவர்

அசட்ைடெசய்யப்பட் ந்தார்; அவைர

ஒ ெபா ட்டாக எண்ணாமற்ேபாேனாம். ௪

உண்ைமயாகேவஅவர் நம் ைடய பா கைள

ஏற் க்ெகாண் , நம் ைடய க்கங்கைளச்

மந்தார்; நாேமா, அவர் ேதவனால் அ பட்

வாதிக்கப்பட் , சி ைமப்பட்டவெரன்
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க திேனாம். ௫ நம் ைடய

தல்களின்காரணமாகஅவர் காயப்பட் ,

நம் ைடய அக்கிரமங்களின்காரணமாக

அவர் ெநா க்கப்பட்டார்; நமக் ச்

சமாதானத்ைத உண் பண் ம் ஆக்கிைன

அவர்ேமல் வந்த ; அவ ைடய

த ம் களால் ணமாகிேறாம். ௬

நாம் எல்ேலா ம் ஆ கைளப்ேபால

வழதப்பித் திரிந் , அவனவன் தன்தன்

வழயிேல ேபாேனாம்; ெயேகாவாேவா நம்

அைனவ ைடயஅக்கிரமத்ைத ம்அவர்ேமல்

விழச்ெசய்தார். ௭ அவர் ெந க்கப்பட் ம்

ஒ க்கப்பட் ம் இ ந்தார், ஆனா ம்

தம் ைடய வாைய அவர் திறக்கவில்ைல;

அ க்கப்ப ம்ப ெகாண் ேபாகப்ப கிற ஒ

ஆட் க் ட் ையப்ேபால ம், தன்ைன

மயிர்க்கத்தரிக்கிறவ க் ன்பாகச்

சத்தமடாதி க்கிறஆட்ைடப்ேபால ம், அவர்

தம் ைடயவாையத் திறக்காமல் இ ந்தார். ௮

ன்பத்தி ம் நியாயத் ர்ப்பி ம ந் அவர்

எ க்கப்பட்டார்; அவ ைடய வம்சத்ைத

யாரால் ெசால் ம்; வ ள்ேளா ைடய

ேதசத்தி ந் பிரிக்கப்பட்டார்; என்

மக்களின் த ன்காரணமாக அவர்

வாதிக்கப்பட்டார். ௯ ன்மார்க்கேராேட

அவ ைடயபிேரதக் ழையநியம த்தார்கள்;

ஆனா ம் அவர் இறந்தேபா

ஐ வரியவா டன் இ ந்தார்; அவர் ெகா ைம

ெசய்யவில்ைல; அவர் வாயில் வஞ்சைன
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இ ந்த ம ல்ைல. ௧0 ெயேகாவாேவா

அவைர ெநா க்கச் சித்தமாகி, அவைரப்

பா க க் உட்ப த்தினார்; அவ ைடய

ஆத் மா தன்ைனக் ற்றநிவாரணப யாக

ஒப் க்ெகா க் ம்ேபா , அவர் தம

சந்ததிையக் கண் , த்த நாளாயி ப்பார்,

ெயேகாவா க் ச் சித்தமான அவர்

ைகயினால் வாய்க் ம். ௧௧ அவர் தம

ஆத் ம வ த்தத்தின் பலைனக் கண்

தி ப்தியாவார்; என் தாசனாகிய திபரர்

தம்ைமப்பற் ம் அறவினால் அேநகைர

திமான்களாக் வார்; அவர்க ைடய

அக்கிரமங்கைளத் தாேம மந் ெகாள்வார்.

௧௨ அவர் தம் ைடய ஆத் மாைவ

மரணத்தி ற்ற ,அக்கிரமக்காரரில் ஒ வராக

க தப்பட் , அேநக ைடய பாவத்ைதத்

தாேம மந் , அக்கிரமக்கார க்காக

ேவண் க்ெகாண்டதின்காரணமாக

அேநகைர அவ க் ப் பங்காகக்

ெகா ப்ேபன்; பலவான்கைளஅவர் தமக் க்

ெகாள்ைளயாகப் பங்கிட் க்ெகாள்வார்.

௫௪

பிள்ைளெபறாத மல ேய,

மகிழ்ந் பா ; கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள,

ெகம் ரமாகப் பா ஆனந்த சத்தம ;

வாழ்க்ைகப்பட்டவ ைடயபிள்ைளகைளப்

பார்க்கி ம், தனியாகஇ க் ம் ெபண் ைடய

பிள்ைளகள் அதிகம் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௨ உன் டாரத்தின் இடத்ைத

விசாலமாக் ; உன் யி ப் களின் திைரகள்
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விரிவாகட் ம்; தைடெசய்யாேத; உன்

கயி கைள ளமாக்கி, உன் ைளகைள

உ திப்ப த் . ௩ வல றத்தி ம்

இட றத்தி ம் இடங்ெகாண்

ெப வாய்; உன் சந்ததியார் ேதசங்கைளச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் , பாழாய்க்கிடந்த

பட்டணங்கைளக் ேயற் விப்பார்கள். ௪

பயப்படாேத, ெவட்கப்ப வதில்ைல;

ெவட்கப்படாேத, அவமானமைடவதில்ைல;

உன் வா பத்தின் ெவட்கத்ைத மறந் ,

உன் விதைவயி ப்பின் நிந்ைதைய

இனி நிைனக்காம ப்பாய். ௫ உன்

சி ஷ் கேர உன் நாயகர்; ேசைனகளின்

ெயேகாவா என்ப அவ ைடய நாமம்,

இஸ்ரேவ ன் பரி த்தர் உன் ட்பர், அவர்

சர்வ மயின் ேதவன் என்னப்ப வார். ௬

ைகவிடப்பட் மனம்ெநாந்தவளான

ெபண்ைணப்ேபால ம், இளம்பிராயத்தில்

தி மணம்ெசய் விவாகரத் ெசய்யப்பட்ட

மைனவிையப்ேபால ம் இ க்கிற உன்ைனக்

ெயேகாவா அைழத்தார் என் உன்

ேதவன் ெசால்கிறார். ௭ இைமப்ெபா

உன்ைனக் ைகவிட்ேடன்; ஆனா ம்

உ க்கமான இரக்கங்களால் உன்ைனச்

ேசர்த் க்ெகாள்ேவன். ௮ அற்பகாலம்

ண்ட ேகாபத்தினால் என் கத்ைத

இைமப்ெபா உனக் மைறத்ேதன்;

ஆனா ம் நித்திய கி ைப டன் உனக்

இரங் ேவன் என் ெயேகாவாவாகிய உன்
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ட்பர் ெசால்கிறார். ௯இ எனக் ேநாவாவின்

காலத்தி ண்டானெவள்ளம்ேபால்இ க் ம்;

ேநாவாவின் காலத்தி ண்டானெவள்ளம் இனி

மயின்ேமல் ரண் வ வதில்ைல என்

நான் ஆைணயிட்ட ேபால, உன்ேமல் நான்

ேகாபம்ெகாள்வதில்ைலெயன் ம், உன்ைன

நான் க ந் ெகாள்வதில்ைலெயன் ம்

ஆைணயிட்ேடன். ௧0மைலகள் விலகினா ம்,

மைலகள் நிைலெபயர்ந்தா ம், என்

கி ைப உன்ைனவிட் விலகாம ம்,

என் சமாதானத்தின் உடன்ப க்ைக

நிைலெபயராம ம் இ க் ம் என் , உன்ேமல்

மன கிற ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௧௧

சி ைமப்பட்டவேள, ெப ங்காற்ற ல்

அ பட்டவேள, ேதற்றர இல்லாதவேள, இேதா,

நான் உன் கற்கைளப் பிரகாசிக் ம்ப

ைவத் , லரத்தினங்கைள உன்

அஸ்திபாரமாக்கி, ௧௨ உன் பலகணிகைளப்

பளிங் ம், உன் வாசல்கைள மாணிக்கக்

கற்க ம், உன் மதில்கைளெயல்லாம்

விைல யர்ந்த கற்க மாக் ேவன்.

௧௩ உன் பிள்ைளகெளல்ேலா ம்

ெயேகாவாவால் ேபாதிக்கப்பட் ப்பார்கள்;

உன் பிள்ைளக ைடய சமாதானம்

ெபரிதாயி க் ம். ௧௪ தியினால்

உ தியாக்கப்பட் ப்பாய்; ெகா ைமக் த்

ரமாவாய்; பயம ல்லாதி ப்பாய்;

திகி க் த் ரமாவாய், அ உன்ைன

அ வதில்ைல. ௧௫ இேதா, உனக்
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விேராதமாகக் ட்டங் னால், அ

என்னாேல கிற ட்டமல்ல; எவர்கள்

உனக் விேராதமாகக் கிறார்கேளா,

அவர்கள் உன் ஆ ைகக் ள்ளாக

வ வார்கள். ௧௬இேதா, கரிெந ப்ைபஊதி,

தன் ேவைலக்கானஆ தத்ைத உண்டாக் கிற

ெகால்லைன ம் நான் பைடத்ேதன்; ெக த்

நாசமாக் கிறவைன ம் நான் பைடத்ேதன். ௧௭

உனக் விேராதமாக உ வாக்கப்ப ம்

எந்த ஆ த ம் வாய்க்காமல்ேபா ம்;

உனக் விேராதமாக நியாயத்தில் எ ம் ம்

எந்த நாைவ ம் ற்றப்ப த் வாய்;

இ ெயேகாவா ைடய ஊழயக்காரரின்

உரிைம ம், என்னா ண்டானஅவர்க ைடய

தி மாயி க்கிறெதன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார்.

௫௫

ஓ, தாகமாயி க்கிறவர்கேள, ங்கள்

எல்ேலா ம் தண் ர்களிடம் வா ங்கள்;

பணமல்லாதவர்கேள, ங்கள்வந் , வாங்கிச்

சாப்பி ங்கள்; ங்கள் வந் , பண மன்ற

விைல மன்ற த் திராட்ைசரச ம் பா ம்

வாங்கிக்ெகாள் ங்கள். ௨ ங்கள்

உண்ைமயான உண அல்லாததற்காகப்

பணத்ைத ம், தி ப்திெசய்யாத

ெபா க்காக உங்கள் பிரயாசத்ைத ம் ஏன்

ெசலவழ க்கேவண் ம்? ங்கள் எனக் க்

கவனமாகச் ெசவிெகா த் , சிறப்பானைதச்

சாப்பி ங்கள்; அப்ெபா உங்கள்

ஆத் மா ெகா ப்பான ெபா ட்களினால்
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மகிழ்ச்சியா ம். ௩ உங்கள் ெசவிையச்

சாய்த் , என்னிடத்தில் வா ங்கள்:

ேக ங்கள், அப்ெபா உங்கள் ஆத் மா

பிைழக் ம்; தா திற் அ ளின நிச்சயமான

கி ைபகைள உங்க க் நித்திய

உடன்ப க்ைகயாக ஏற்ப த் ேவன். ௪

இேதா, அவைர மக்கள் ட்டங்க க் ச்

சாட்சியாக ம், மக்க க் த் தைலவராக ம்,

அதிபதியாக ம் ஏற்ப த்திேனன். ௫

இேதா, அறயாதி ந்த ேதசத்ைத

வரவைழப்பாய்; உன்ைன அறயாதி ந்த

ேதசம் உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

நிம த்த ம், இஸ்ரேவ ைடய பரி த்தரின்

நிம த்த ம் உன்னிடத்திற் ஓ வ ம்; அவர்

உன்ைன ேமன்ைமப்ப த்தியி க்கிறார்;

௬ ெயேகாவாைவக் கண்டைடயத்தக்க

சமயத்தில் அவைரத் ேத ங்கள்; அவர்

அ கி க் ம்ேபா அவைர ேநாக்கிக்

ப்பி ங்கள். ௭ ன்மார்க்கன் தன்

வழைய ம், அக்கிரமக்காரன் தன்

நிைன கைள ம்விட் , கர்த்தரிடத்தில்

தி ம் வானாக; அவர் அவன்ேமல்

மன வார்; நம் ைடயேதவனிடத்திற்ேக

தி ம் வானாக; அவர் மன்னிக்கிறதற்

ம ந்த தைய ள்ளவர். ௮என் நிைன கள்

உங்கள் நிைன கள்அல்ல; உங்கள் வழகள்

என் வழக ம் அல்லெவன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௯ மையக்காட் ம்

வானங்கள் எப்ப உயர்ந்தி க்கிறேதா,
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அப்ப ேயஉங்கள்வழகைளக்காட் ம் என்

வழக ம், உங்கள் நிைன கைளக்காட் ம்

என் நிைன க ம் உயர்ந்தி க்கிற . ௧0

மைழ ம்உைறந்தமைழ ம்வானத்தி ந்

இறங்கி, அவ்விடத்திற் த் தி ம்பாமல்

மைய நைனத் , அதில் ைள கிளம்பி

விைள ம்ப ச்ெசய் , விைதக்கிறவ க்

விைதைய ம் சாப்பி கிறவ க்

ஆகாரத்ைத ம் ெகா க்கிற எப்ப ேயா, ௧௧

அப்ப ேய என் வாயி ந் றப்ப ம்

வசன ம் இ க் ம்; அ ெவ ைமயாக

என்னிடத்திற் த் தி ம்பாமல், அ நான்

வி ம் கிறைதச்ெசய் , நான் அைத

அ ப்பின காரியமா ம்ப வாய்க் ம். ௧௨

ங்கள் மகிழ்ச்சியாகப் பாபிேலானி ந்

றப்பட் , சமாதானமாகக் ெகாண்

ேபாகப்ப ர்கள்; மைலக ம் ன் க ம்

உங்க க் ன்பாகக் ெகம் ரமாக ழங்கி,

ெவளியின் மரங்கெளல்லாம் ைகெகாட் ம். ௧௩

ட்ெச க் ப் பதிலாகத் ேதவதா மரம்

ைளக் ம்; ெந ஞ்சி ட்ெச க் ப் பதிலாக

ம ச்ெச எ ம் ம்;அ ெயேகாவா க் ப்

கழ்ச்சியாக ம், அழயாத நிைலயான

அைடயாளமாக ம் இ க் ம்.

௫௬

ெயேகாவா ெசால்கிறார்: ங்கள்

நியாயத்ைதக் ைகக்ெகாண் , திையச்

ெசய் ங்கள்; என் இரட்சிப் வர ம், என்

தி ெவளிப்பட ம் ச பமாயி க்கிற .

௨ இப்ப ச்ெசய்கிற மனித ம், இைதப்
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பற்ற க்ெகாண் ந் , ஓய் நாைளப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்காதப

அ சரித் , ஒ ெபால்லாப்ைப ம்

ெசய்யாதப தன் ைகையக்

காத் க்ெகாண் க்கிற ம த்திர ம்

பாக்கியவான். ௩ ெயேகாவாைவச் ேசர்ந்த

அந்நிய த்திரன்: ெயேகாவா என்ைனத்

தம் ைடய மக்கைளவிட் ற்ற ம்

பிரித் ப்ேபா வாெரன் ெசால்லானாக;

அண்ணக ம்: இேதா, நான் பட்டமரெமன்

ெசால்லாதி ப்பானாக. ௪என்ஓய் நாட்கைள

அ சரித் , எனக் இஷ்டமானைவகைளத்

ெதரிந் ெகாண் , என் உடன்ப க்ைகையப்

பற்ற க்ெகாள் கிற அண்ணகர்கைளக்

ற த் க் ெயேகாவா ெசால்கிற

என்னெவன்றால்: ௫நான்அவர்க க் என்

ஆலயத்தி ம், என் மதில்க க் ள் ம்

மகன்க க் ம் மகள்க க் உரிய

இடத்ைத ம் கழ்ச்சிைய ம் விட, உத்தம

இடத்ைத ம் கழ்ச்சிைய ம் ெகா ப்ேபன்

என் ம் அழயாத நித்திய நாமத்ைத

அவர்க க் ெகா ப்ேபன். ௬ெயேகாவாைவச்

ேசவிக்க ம், ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைத ேநசிக்க ம், அவ க்

ஊழயக்காரராயி க்க ம்,அவைரச் ேசர்ந் ,

ஓய் நாைளப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்காதப

அ சரித் , என் உடன்ப க்ைகையப்

பற்ற க்ெகாண் க்கிற அந்நிய ேதசத்தார்

அைனவைர ம், ௭ நான் என் பரி த்த
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மைலக் க் ெகாண் வந் : என் ெஜப ட் ேல

அவர்கைளமகிழச்ெசய்ேவன்; அவர்க ைடய

சர்வாங்கதகனங்க ம், அவர்க ைடய

ப க ம், என் ப டத்தின்ேமல்

அங் கரிக்கப்பட் க் ம்; என் ைடய

சகலமக்க க் ம் ெஜப என்னப்ப ம். ௮

இஸ்ரேவ ல் தள்ளப்பட்டவர்கைளச் ேசர்க்கிற

ெயேகாவாவாகியஆண்டவர்: அவனிடத்தில்

ேசர்க்கப்பட்டவர்கைளயல்லாமல் இன் ம்

அவனிடத்தில் ேசர்ப்ேபன் என்கிறார். ௯

ெவளியில் வசிக்கிற சகல ம கங்கேள,

காட் ள்ள சகல ம கங்கேள, அழ க்க

வா ங்கள். ௧0 அவ ைடய காவற்காரர்

எல்ேலா ம் ஒன் ம் அறயாத டர்கள்;

அவர்கெளல்ேலா ம் ைரக்கமாட்டாத

ஊைமயான நாய்கள்; க்கமயக்கமாகப்

லம் கிறவர்கள்,ப த் க்ெகாள்கிறவர்கள்,

க்கப் பிரியர்; ௧௧தி ப்தியைடயாம க் ம்

ெப வயிற் நாய்கள்; ப த்தறவில்லாத

ேமய்ப்பர்கள்; அவர்களில் ஒவ்ெவா வ ம்

தன் தன் வழைய ம், அவனவன் தன்தன்

ைலயி ந் தன்தன் ெபாழைவ ம்

ேநாக்கிக்ெகாண் க்கிறான். ௧௨வா ங்கள்,

திராட்ைசரசத்ைதக் ெகாண் வ ேவன்,

ம ைவக் ப்ேபாம்; நாைளயத்தினம்

இன்ைறயத்தினம்ேபால ம், இதற்

அதிகமாக ம் இ க் ம் என்பார்கள்.

௫௭

திமான் இறந் ேபாகிறான்,

ஒ வ ம் அைத மனதில்
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ைவக்கிறதில்ைல; த்திமான்கள்

எ த் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள், ஆனா ம்

ங் வராததற் ன்ேன திமான்

எ த் க்ெகாள்ளப்ப கிறான் என்பைதச்

சிந்திப்பார் இல்ைல. ௨ ேநர்ைமயாக

நடந்தவர்கள் சமாதானத்திற் ள் பிரேவசித் ,

தங்கள் ப க்ைககளில் இைளப்பா கிறார்கள்.

௩ நாள் பார்க்கிறவளின் பிள்ைளகேள,

விபசார க் ம் விபச்சாரிக் ம்

பிறந்த சந்ததியாேர, ங்கள் இங்ேக

ெந ங்கிவா ங்கள். ௪ ங்கள் யாைரப்

பரியாசம்ெசய்கி ர்கள்? யா க் விேராதமாக

வாையத் திறந் , நாக்ைக ட் கி ர்கள்?

ங்கள் ேராகம்ெசய்கிற பிள்ைளக ம்,

கள்ளச் சந்ததியா மல்லேவா? ௫

ங்கள் பச்ைசயான சகல மரத்தின் ம்,

ெதய்வச்சிைலக டன் ேமாக அக்கினியில்

ெவந் , பள்ளத்தாக் களிேல கன்மைல

ெவ ப் களின் ழ் பிள்ைளகைளக்

ெகான் ேபா கிறவர்கள். ௬

பள்ளத்தாக் களி ள்ள வழவழப்பான

சிைலகளிடத்தில் உன் பங் இ க்கிற ;

அைவகள், அைவகேள உன் தம்;

அைவக க் பானப ைய ஊற்ற ,

ேபாஜனப ைய ம் ெச த் கிறாய்;

இைவகளின்ேமல் பிரியப்ப ேவேனா? ௭

உயர ம் உன்னத மான மைலகளின்ேமல்

உன் ப க்ைகைய ைவக்கிறாய்;

அங்ேக ம் ப யி ம்ப ஏ கிறாய். ௮
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கத க க் ம் நிைலக க் ம் பின்னாக

உன் ஞாபகக் றைய ைவக்கிறாய்;

என்ைனவிட் ப்ேபாய் மற்றவர்க க்

உன்ைனெவளிப்ப த்தினாய்; ஏற ப்ேபாய் உன்

ப க்ைகைய அகலமாக்கி, அவர்க டன்

உடன்ப க்ைகெசய்தாய்; அவர்க ைடய

ப க்ைகையக் காண்கிற எல்லா இடத்தி ம்

அைத ேநசிக்கிறாய். ௯ ைதலத்ைதப்

சிக்ெகாண் ெமாேளக் என்கிற

விக்கிர ெதய்வத்திடம் ேபாகிறாய்; உன்

வாசைனத்திரவியங்கைளம தியாக்கி, உன்

பிரதிநிதிகைளத் ரத்திற் அ ப்பி,

உன்ைனப் பாதாளம்வைர தாழ்த் கிறாய். (Sheol

h7585) ௧0வழ ரமானதால் ேசார்ந் ேபாகிறாய்;

அ ெணன் ெசால்கிறதில்ைல; உன்

ைகெபலத்ைதக்கண் பி த்தாய்;ஆைகயால்

ெபல னமைடயவில்ைல. ௧௧ யா க்

அஞ்சிப் பயப்ப கிறாய், ெபாய்ெசால்கிறாேய;

என்ைன நிைனக்காம ம், உன் மனதிேல

ைவக்காம ம்ேபாகிறாய்; நான் ெவ காலம்

ம னமாயி ந்ேதன் அல்லவா? ஆைகயால்

எனக் ப் பயப்படாதி க்கிறாய். ௧௨

உன் திைய ம் உன் ெசயல்கைள ம்

நான் ெவளிப்ப த் ேவன், அைவகள்

உனக் உதவா . ௧௩ ப்பி ம்ேபா ,

உன் ெதய்வச்சிைலகளின் ட்டம்

உன்ைனக் காப்பாற்றட் ம்; காற்

அைவகைளெயல்லாம் பறக்க த் ,

மாைய அைவகைளக் ெகாண் ேபா ம்;
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என்ைன நம்பியி க்கிறவேனா

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் ,

என் பரி த்த மைலயிேல என்ைன

ஆராதிக்கிறவனாயி ப்பான். ௧௪

வழைய உயர்த்தி உயர்த்தி, அைதச்

ெசம்ைமப்ப த்தி, தைடகைளஎன்மக்களின்

வழயி ந் எ த் ப்ேபா ங்கள்

என்னப்ப ம். ௧௫ நித்தியவாசி ம்

பரி த்தர் என்கிற நாம ள்ளவ மாகிய

மகத் வ ம்உன்னத மானவர் ெசால்கிறார்:

உன்னதத்தி ம் பரி த்த ஸ்தலத்தி ம்

வாசம்ெசய்கிற நான், பணிந்தவர்களின்

ஆவிைய உயிர்ப்பிக்கிறதற் ம்,

ெநா ங்கினவர்களின் இ தயத்ைத

உயிர்ப்பிக்கிறதற் ம், ெநா ங் ண்

பணிந்த ஆவி ள்ளவர்களிடத்தி ம்

வாசம்ெசய்கிேறன். ௧௬ நான் எப்ேபா ம்

வழக்காடமாட்ேடன்; நான் என்ைறக் ம்

ேகாபமாக இ ப்ப ம ல்ைல; ஏெனன்றால்,

ஆவி ம், நான் பைடத்தஆத் மாக்க ம், என்

கத்திற் ன்பாகச் ேசார்ந் ேபா ேம. ௧௭

நான் அவர்கள் ெபா ளாைசெயன் ம்

அக்கிரமத்தின்காரணமாக க ங்ேகாபமாகி,

அவர்கைள அ த்ேதன்; நான் மைறந் ,

க ங்ேகாபமாயி ந்ேதன்; தங்கள்

மனம்ேபானேபாக்கிேல மா பாடாக

நடந்தார்கேள. ௧௮அவர்க ைடயவழகைள

நான் பார்த் , அவர்கைளக் ணமாக் ேவன்;

அவர்கைளநடத்தி, தி ம்ப ம்அவர்க க் ம்
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அவர்களிேல க்கப்ப கிறவர்க க் ம்

ஆ தல் ெகா ப்ேபன். ௧௯

ரமாயி க்கிறவர்க க் ம் அ கில்

இ க்கிறவர்க க் ம் சமாதானம்

சமாதானம் என் ம் உத களின்

பலைன பைடக்கிேறன்; அவர்கைளக்

ணமாக் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௨0 ன்மார்க்கேரா ெகாந்தளிக் ம்

கடைலப்ேபா க்கிறார்கள்; அ

அைமதலாயி க்க யாமல், அதின்

தண் ர் ேசற்ைற ம்அ க்ைக ம் கைரயில்

ஒ க் கிற . ௨௧ ன்மார்க்க க் ச்

சமாதானம் இல்ைலெயன் என் ேதவன்

ெசால்கிறார்.

௫௮

சத்தம ட் க் ப்பி ;

அடக்கிக்ெகாள்ளாேத; எக்காளத்ைதப்ேபால்

உன் சத்தத்ைத உயர்த்தி, என் மக்க க்

அவர்க ைடய தைல ம், யாக்ேகாபின்

வம்சத்தா க் அவர்க ைடய

பாவங்கைள ம் ெதரிவி. ௨ தங்கள்

ேதவ ைடய நியாயத்ைதவிட் விலகாமல்

திையச் ெசய் வ கிற ேதசத்தாைரப்ேபால்

அவர்கள் நாள்ேதா ம் என்ைனத் ேத ,

என் வழகைள அறய வி ம் கிறார்கள்;

திநியாயங்கைளஎன்னிடத்தில் விசாரித் ,

ேதவனிடத்தில் ேசர வி ம் கிறார்கள்.

௩ நாங்கள் உபவாசிக் ம்ேபா ர்

கவனிக்காமல் இ க்கிறெதன்ன? நாங்கள்

எங்க ைடயஆத் மாக்கைளஒ க் ம்ேபா



ஏசாயா 2782

ர் அைத அறயாம க்கிறெதன்ன

என்கிறார்கள்; இேதா, ங்கள் உபவாசிக் ம்

நாளிேல உங்கள் ஆைசயின்ப நடந் ,

உங்கள் ேவைலகைளெயல்லாம்

கட்டாயமாகச் ெசய்கி ர்கள். ௪

இேதா, வழக் க் ம் தர்க்கத்திற் ம்

ஷ்டத்தனத்ைத ைடய ைகயினால்

த் கிறதற் ம் உபவாசிக்கி ர்கள்; ங்கள்

உங்க ைடய க் ரைல உயரத்திேல

ேகட்கச்ெசய்வதற்காக, இந்நாளில்

உபவாசிக்கிற ேபால் உபவாசிக்கா ர்கள். ௫

மனிதன் தன் ஆத் மாைவ ஒ க் கிற ம்,

தைலவணங்கி நாணைலப்ேபால்

சணல் ஆைடயி ம் சாம்ப ம்

ப த் க்ெகாள் கிற ம், எனக் ப் பிரியமான

உபவாச நாளாயி க் ேமா? இைதயா

உபவாசெமன் ம் ெயேகாவா க் ப் பிரியமான

நாெளன் ம் ெசால்வாய்? ௬அக்கிரமத்தின்

கட் கைள அவிழ்க்கிற ம், கத்த யின்

பிைணப் கைள தளர்த் கிற ம்,

ெந க்கப்பட் க்கிறவர்கைள

வி தைலயாக்கிவி கிற ம், சகல

கத்த கைள ம் உைடத் ப்

ேபா கிற ம், ௭ பசி ள்ளவ க் உன்

உணைவப் பகிர்ந் ெகா க்கிற ம்,

ரத்தப்பட்ட சி ைமயானவர்கைள

ட் ேல ேசர்த் க்ெகாள்கிற ம்,

ஆைடயில்லாதவைனக்கண்டால்அவ க்

ஆைட ெகா க்கிற ம், உன் உறவின க்
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உன்ைனமைறக்காம க்கிற ம்அல்லேவா

எனக் ப் பிரியமானஉபவாசம். ௮அப்ெபா

வி யற்கால ெவளிச்சத்ைதப்ேபால உன்

ெவளிச்சம் எ ம்பி, உன் கவாழ்

க்கிரத்தில் ளிர்த் , உன் தி உனக்

ன்னாேல ெசல் ம்; ெயேகாவா ைடய

மகிைம உன்ைனப் பின்னாேல காக் ம்.

௯ அப்ெபா ப்பி வாய்,

ெயேகாவா ம ெமாழ ெகா ப்பார்;

சத்தம வாய்: இேதா, நான் இ க்கிேறன்

என் ெசால்வார். கத்த ைய ம்,

ற்றம்சாட் தைல ம், அநியாய

வார்த்ைதகைள ம், உன் ந வி ந்

அகற்ற , ௧0 பசி ள்ளவனிடத்தில் உன்

ஆத் மாைவச் சாய்த் , சி ைமப்பட்ட

ஆத் மாைவத் தி ப்தியாக்கினால்,

அப்ெபா இ ளில் உன் ெவளிச்சம் உதித் ,

உன் இ ள் மத்தியானத்ைதப் ேபாலா ம்.

௧௧ ெயேகாவா எப்ெபா ம் உன்ைன

நடத்தி, மகா வறட்சியான காலங்களில்

உன் ஆத் மாைவத் தி ப்தியாக்கி, உன்

எ ம் கைள ெபல ள்ளதாக் வார்;

ர்ப்பாய்ச்சலான ேதாட்டத்ைதப் ேபால ம்,

வற்றாத ற்ைறப்ேபால ம்இ ப்பாய். ௧௨

உன்னிடத்தி ந் ேதான்றனவர்கள்

ர்வ தல் பாழாய்க்கிடந்த இடங்கைளக்

கட் வார்கள்; தைல ைற தைல ைறயாக

இ க் ம் அஸ்திபாரங்கள்ேமல்

கட் வாய்; திறப்பானைத அைடக்கிறவன்
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என் ம், யி க் ம்ப பாைதகைளத்

தி த் கிறவன் என் ம் ெபயர் ெப வாய்.

௧௩ என் பரி த்த நாளாகிய ஓய் நாளிேல

உனக் ப் பிரியமானைதச் ெசய்யாதப ,

உன் காைல விலக்கி, உன் வழகளின்ப

நடவாம ம், உனக் பிரியமானைதச்

ெசய்யாம ம், உன் ெசாந்தப்ேபச்ைசப்

ேபசாம ந் , ஓய் நாைளமனமகிழ்ச்சியின்

நாெளன் ம், ெயேகாவா ைடய

பரி த்த நாைள மகிைம ள்ள

நாெளன் ம் ெசால் , அைத மகிைமயாக

க வாயானால், ௧௪ அப்ெபா

கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயி ப்பாய்;

மயின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்ைன

ஏறயி க் ம்ப ெசய் , உன் தகப்பனாகிய

யாக்ேகா க் ச் ெசாந்தமானைவகளால்

உன்ைனப் ேபாஷ ப்ேபன்; ெயேகாவா ைடய

வாய் இைதச் ெசால் ற் .

௫௯

இேதா, காப்பாற்ற யாதப க் க்

ெயேகாவா ைடய ைக

கிப்ேபாக ம ல்ைல; ேகட்க யாதப க்

அவ ைடய ெசவி மந்தமாக ம ல்ைல. ௨

உங்க ைடயஅக்கிரமங்கேளஉங்க க் ம்

உங்கள் ேதவ க் ம் ந வாகப் பிரிவிைனைய

உண்டாக் கிற ; உங்க ைடய பாவங்கேள

அவர் உங்க க் ச் ெசவிெகா க்க

யாதப க் அவ ைடய கத்ைத

உங்க க் மைறக்கிற . ௩ ஏெனன்றால்,

உங்கள் ைககள் இரத்தத்தா ம்,
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உங்கள் விரல்கள் அக்கிரமத்தா ம்,

கைறப்பட் க்கிற ; உங்கள் உத கள்

ெபாய்ையப் ேபசி, உங்கள் நா

நியாயக்ேகட்ைட வசனிக்கிற . ௪ திையத்

ேத கிறவ ம ல்ைல, சத்தியத்தின்ப

வழக்கா கிறவ ம ல்ைல;மாையையநம்பி,

அபத்தமானைதப் ேப கிறார்கள்; ைமையக்

கர்ப்பந்தரித் , அக்கிரமத்ைதப் ெப கிறார்கள்.

௫ கட் விரியனின் ட்ைடகைளஅைடகாத் ,

சிலந்தியின் வைலகைள ெநய்கிறார்கள்;

அைவகளின் ட்ைடகைளச் சாப்பி கிறவன்

சாவான்; அைவகள் உைடக்கப்பட்டேதயானால்

விரியன் றப்ப ம். ௬ அைவகளின்

ெநச கள் ஆைடக க்ேகற்றைவகள்

அல்ல; தங்கள் ெசயல்களாேல தங்கைள

க்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; அவர்க ைடய

ெசயல்கள்அக்கிரமெசயல்கள்; ெகா ைமயான

ெசய்ைக அவர்கள் ைககளி க்கிற . ௭

அவர்க ைடயகால்கள் ெபால்லாப் ச் ெசய்ய

ஓ , ற்றம ல்லாதஇரத்தத்ைதச் சிந் வதற்

விைரகிற ; அவர்க ைடய நிைன கள்

அக்கிரம நிைன கள்; பாழா த ம்அழ ம்

அவர்க ைடய வழகளி க்கிற . ௮

சமாதான வழைய அறயமாட்டார்கள்;

அவர்க ைடயநைடகளில் நியாயம ல்ைல;

தங்கள் பாைதகைளத் தாங்கேள

ேகாணலாக்கிக்ெகாண்டார்கள்;அைவகளில்

நடக்கிற ஒ வ ம் சமாதானத்ைத

அறயமாட்டான். ௯ ஆதலால், நியாயம்
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எங்க க் த் ரமாயி க்கிற ; தி

எங்கைளத் ெதாடர்ந் பி க்கா ;

ெவளிச்சத்திற் க் காத்தி ந்ேதாம், இேதா,

இ ள்; பிரகாசத்திற் க் காத்தி ந்ேதாம்,

ஆனா ம் இ ளிேல நடக்கிேறாம். ௧0நாங்கள்

டைரேபால் வைரப்பி த் , கண்

இல்லாதவர்கைளப்ேபால் தட கிேறாம்;

இரவில் இட கிற ேபாலப் பட்டப்பக ம்

இட கிேறாம்; ெசத்தவர்கைளப்ேபால்

பாழான இடங்களில் இ க்கிேறாம். ௧௧

நாங்கள் அைனவ ம் கர கைளப்ேபால

உ ம , றாக்கைளப்ேபாலக்

விக்ெகாண் க்கிேறாம், நியாயத்திற் க்

காத்தி ந்ேதாம், அைதக் காேணாம்;

இரட்சிப் க் க் காத்தி ந்ேதாம், அ

எங்க க் த் ரமான . ௧௨ எங்கள்

தல்கள் உமக் ன்பாக ம தியாயி ந் ,

எங்கள் பாவங்கள் எங்க க் விேராதமாகச்

சாட்சி ெசால்கிற ; எங்கள் தல்கள்

எங்க டன் இ க்கிற ; எங்கள்

அக்கிரமங்கைள அற ந்தி க்கிேறாம்.

௧௩ ெயேகாவா க் விேராதமாகத்

ேராகம்ெசய் , ெபாய்ேபசி, எங்கள்

ேதவைனவிட் ப் பின்வாங்கிேனாம்;

ெகா ைமயாக ம்கலகமாக ம் ேபசிேனாம்;

கள்ளவார்த்ைதகைளக் கர்ப்பந்தரித் ,

இ தயத்தி ந் பிறப்பிக்கச்ெசய்ேதாம். ௧௪

நியாயம் பின்னிட் அகன்ற ; தி ரமாக

நின்ற ; சத்தியம் தியிேலஇடற , யதார்த்தம்



ஏசாயா 2787

வந் ேசர யாமற்ேபாகிற . ௧௫ சத்தியம்

தள் ப யான ; ெபால்லாப்ைப விட்

வில கிறவன் ெகாள்ைளயாகிறான்;

இைதக் ெயேகாவா பார்த்

நியாயம ல்ைலெயன் விசன ள்ளவரானார்.

௧௬ ஒ வ ம் இல்ைலெயன் கண் ,

விண்ணப்பம்ெசய்கிறவன் இல்ைலெயன்

ஆச்சரியப்பட்டார்; ஆதலால் அவ ைடய

யேம அவ க் இரட்சிப்பாகி, அவ ைடய

திேய அவைரத் தாங் கிற . ௧௭ அவர்

திைய மார்க்கவசமாக அணிந் ,

இரட்சிப்ெபன் ம் தைலக்கவசத்ைதத்

தம தைலயில் அணிந் , தி

நிைலநாட் தல் என் ம் ஆைடகைள

உ ப்பாக அணிந் , ைவராக்கியத்ைதச்

சால்ைவயாகப் ேபார்த் க்ெகாண்டார். ௧௮

ெசயல்க க் த்தக்க பலைன ெகா ப்பார்;

தம் ைடய எதிரிகளிடத்தில் உக்கிரத்ைதச்

சரிக்கட் , தம் ைடயபைகவர்க க் த்தக்க

பலைன ம், க க் த்தக்க பலைன ம்

சரிக்கட் வார். ௧௯ அப்ெபா ரியன்

மைற ம் திைசெதாடங்கி ெயேகாவாவின்

நாமத்திற் ம், ரியன் உதிக் ம்திைச

ெதாடங்கி அவ ைடய மகிைமக் ம்

பயப்ப வார்கள்; ெவள்ளம்ேபால்

எதிரி வ ம்ேபா , ெயேகாவா ைடய

ஆவியானவர் அவ க் விேராதமாகக்

ெகா ேயற் வார். ௨0 ட்பர் ேயா க் ம்,

யாக்ேகாபிேல தைலவிட் த்
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தி ம் கிறவர்க க் ம், வ வார் என்

ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௨௧உன்ேம க்கிற

என் ஆவி ம், நான் உன் வாயில் அ ளிய

என் வார்த்ைதக ம், இ தல்

என்ெறன்ைறக் ம் உன் வாயி ந் ம்,

உன் சந்ததியின் வாயி ந் ம், உன்

சந்ததியி ைடய சந்ததியின் வாயி ந் ம்

ங் வதில்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார்; இ எனக் அவர்கேளா க் ம்

என் உடன்ப க்ைகெயன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார்.

௬0

எ ம்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளி வந்த ,

ெயேகாவா ைடயமகிைமஉன்ேமல் உதித்த .

௨ இேதா, இ ள் மைய ம், காரி ள்

மக்கைள ம் ம்; ஆனா ம் உன்ேமல்

ெயேகாவா உதிப்பார்; அவ ைடய

மகிைம உன்ேமல் காணப்ப ம். ௩ உன்

ெவளிச்சத்தினிடத்திற் ேதசங்க ம், உதிக்கிற

உன் ஒளியினிடத்திற் ராஜாக்க ம்

நடந் வ வார்கள். ௪ ற்ற ம் உன்

கண்கைள ஏெற த் ப்பார்; அவர்கள்

எல்ேலா ம் ஒன்றாகக் உன்னிடத்திற்

வ கிறார்கள்; உன் மகன்கள் ரத்தி ந்

வந் , உன் மகள்கள் உன் பக்கத்திேல

வளர்க்கப்ப வார்கள். ௫ அப்ெபா

அைதக் கண் ஓ வ வாய்; உன் இ தயம்

அதிசயப்பட் ப் ரிக் ம்; கடற்கைரயின்

திரளான ட்டம் உன் பக்கமாகத்

தி ம் ம், ேதசங்களின் பலத்த பைட
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உன்னிடத்திற் வ ம். ௬ ஒட்டகங்களின்

ஏராள ம், தியான், ஏப்பாத் ேதசங்களின்

ேவகமான ஒட்டகங்க ம் உன்ைன ம்;

ேசபாவி ள்ளவர்கள் அைனவ ம்

ெபான்ைன ம் பவர்க்கத்ைத ம்

ெகாண் வந் , ெயேகாவாவின் திகைளப்

பிரபலப்ப த் வார்கள். ௭ ேகதாரின்

ஆ கெளல்லாம் உன்னிடத்தில் ேசர்க்கப்ப ம்;

ெநபாேயாத்தின் கடாக்கள் உன்ைனச்

ேசவித் , அங் கரிக்கப்பட்டதாக என்

ப டத்தின்ேமல் ஏ ம்; என் மகிைமயின்

ஆலயத்ைத மகிைமப்ப த் ேவன்.

௮ ேமகத்ைதப்ேபால ம், தங்கள்

பலகணித் வாரங்க க் ேவகமாகவ கிற

றாக்கைளப்ேபால ம் பறந் வ கிற

இவர்கள் யார்? ௯ கள் எனக் க்

காத்தி க் ம்; அவர் உன்ைன

மகிைமப்ப த்தினார் என் உன்

பிள்ைளகைள ம், அவர்க டன்

அவர்கள் ெபான்ைன ம், அவர்கள்

ெவள்ளிைய ம் உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் நாமத் க்ெகன் ம்,

இஸ்ரேவ ன் பரி த்த க்ெகன் ம்,

ரத்தி ந் ெகாண் வர, தர் சின்

கப்பல்க ம் ஏற்கனேவ எனக் க்

காத்தி க் ம். ௧0 அந்நியமக்கள் உன்

மதில்கைளக் கட் , அவர்க ைடய

ராஜாக்கள் உன்ைனச் ேசவிப்பார்கள்; என்

க ங்ேகாபத்தினால் உன்ைன அ த்ேதன்;
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ஆனா ம் என் கி ைபயினால் உனக்

மனமரங்கிேனன். ௧௧ உன்னிடத்திற்

ேதசங்களின் பலத்த பைடையக்

ெகாண் வ ம்ப க் ம், அவர்க ைடய

ராஜாக்கைள அைழத் வ ம்ப க் ம், உன்

வாசல்கள் இர ம் பக ம் ட்டப்படாமல்

எப்ெபா ம் திறந்தி க் ம். ௧௨

உன்ைனச் ேசவிக்காத ேதச ம் ராஜ்ய ம்

அழ ம்; அந்த ேதசங்கள் நிச்சயமாகப்

பாழா ம். ௧௩ என் பரி த்த ஸ்தானத்ைதச்

அலங்கரிக் ம்ப க் , பேனானின்

மகிைம ம், ேதவதா மரங்க ம், பாய்மர

மரங்க ம், ன்ைனமரங்க ங் ட

உன்னிடத்திற் க் ெகாண் வரப்ப ம்; என்

பாத டத்ைத மகிைமப்ப த் ேவன். ௧௪

உன்ைனஒ க்கினவர்களின் பிள்ைளக ம்

னிந் உன்னிடத்தில் வந் , உன்ைன

அசட்ைடெசய்தஅைனவ ம்உன் கால யில்

பணிந் , உன்ைனக் ெயேகாவா ைடய நகரம்

என் ம், இஸ்ரேவ ைடய பரி த்தரின்

ேயான் என் ம் ெசால்வார்கள். ௧௫

ெவ க்கப்பட்ட ம், ைகவிடப்பட்ட ம்,

ஒ வ ம் கடந் நடவாத மாயி ந்தாய்;

ஆனா ம் உன்ைனநித்திய மாட்சிைமயாக ம்,

தைல ைற தைல ைறயாயி க் ம்

மகிழ்ச்சியாக ம் ைவப்ேபன். ௧௬

ேதசங்களின் பாைலக் த் ,

ராஜாக்களின் ைலப்பாைல ம் உண் ,

ெயேகாவாவாகிய நான் இரட்சகெரன் ம்,
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யாக்ேகாபின் வல்லவர் உன்ைன

வி விப்பவெரன் ம் அற ந் ெகாள்வாய்.

௧௭ நான் ெவண்கலத்திற் ப் பதிலாகப்

ெபான்ைன ம், இ ம் க் ப் பதிலாக

ெவள்ளிைய ம், மரங்க க் ப் பதிலாக

ெவண்கலத்ைத ம், கற்க க் ப்

பதிலாக இ ம்ைப ம் வரச்ெசய் , உன்

கண்காணிகைளச் சமாதான ள்ளவர்க ம்,

உன் தண்டற்காரர்கைள

தி ள்ளவர்க மாக் ேவன். ௧௮ இனிக்

ெகா ைமஉன் ேதசத்தி ம், அழ ம் நாச ம்

உன் எல்ைலகளி ம் ேகட்கப்படமாட்டா ; உன்

மதில்கைளப் பா காப்ெபன் ம், உன்

வாசல்கைளத் திெயன் ம் ெசால்வாய்.

௧௯ இனிச் ரியன் உனக் ப் பக ேல

ெவளிச்சமாக இராம ம், சந்திரன் தன்

ெவளிச்சத்தால் உனக் ப் பிரகாசிக்காம ம்,

ெயேகாவாேவ உனக் நித்திய ெவளிச்ச ம்,

உன் ேதவேனஉனக் மகிைம மாயி ப்பார்.

௨0 உன் ரியன் இனி மைறவ ம ல்ைல;

உன் சந்திரன் மைறவ ம ல்ைல;

ெயேகாவாேவ உனக் நிைலயான

ெவளிச்சமாயி ப்பார்; உன் க்கநாட்கள்

ந் ேபா ம். ௨௧உன் மக்கள்அைனவ ம்

திமான்க ம், என்ைறக் ம் மையச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம் மக்க ம், நான்

நட்ட கிைளக ம், நான் மகிைமப்ப ம்ப என்

கரங்களின் ெசயல்க மாயி ப்பார்கள். ௨௨

சின்னவன் ஆயிர ம், சிறயவன் பலத்த



ஏசாயா 2792

ேதச மாவான்; ெயேகாவாவாகிய நான்

ஏற்றகாலத்தில் இைத ேவகமாக நடப்பிப்ேபன்.

௬௧

கர்த்தராகிய ேதவ ைடய

ஆவியானவர் என்ேமல் இ க்கிறார்;

சி ைமப்பட்டவர்க க் நற்ெசய்திைய

அறவிக்கக் ெயேகாவா என்ைன

அபிேஷகம்ெசய்தார்; இ தயம்

ெநா ங் ண்டவர்க க் க்

காயங்கட் தைல ம், சிைறப்பட்டவர்க க்

வி தைலைய ம், கட்டப்பட்டவர்க க் க்

கட்டவிழ்த்தைல ம் ற ம், ௨

ெயேகாவா ைடயஅ க்கிரக வ டத்ைத ம்,

நம் ைடய ேதவன் திையநிைலப்ப த் ம்

நாைள ம் ற ம், யரப்பட்ட

அைனவ க் ம் ஆ தல்ெசய்ய ம், ௩

ேயானிேல யரப்பட்டவர்கைளச்

ர்ப்ப த்த ம், அவர்க க் ச் சாம்ப க் ப்

பதிலாக அலங்காரத்ைத ம், யரத்திற் ப்

பதிலாக ஆனந்த ைதலத்ைத ம், ஒ ங்கின

ஆவிக் ப் பதிலாகத் தியின் உைடைய ம்

ெகா க்க ம் அவர் என்ைன அ ப்பினார்;

அவர்கள் ெயேகாவா தம் ைடய

மகிைமக்ெகன் நாட் ன தியின்

மரங்கள் எனப்ப வார்கள். ௪ அவர்கள்

ண்டநாட்களாக பாழாய்க் கிடந்தைவகைளக்

கட் , ற்காலத்தில்அழ க்கப்பட்டைவகைள

எ ப்பித் , தைல ைற தைல ைறயாக

இ ந் கிடந்த பாழான பட்டணங்கைளப்

திதாய்க் கட் வார்கள். ௫ அந்நியமக்கள்
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நின் ெகாண் உங்கள் மந்ைதகைள ேமய்த் ,

அன்னியமக்கள் உங்கள் பண்ைணயாட்க ம்,

உங்கள் திராட்ைசத்ேதாட்டக்கார மாக

இ ப்பார்கள். ௬ ங்கேளா ெயேகாவாவின்

ஆசாரியெரன் ெசால்லப்ப ர்கள்;

உங்கைள நம ேதவ ைடயஊழயக்காரர்

என்பார்கள்; ங்கள் ேதசங்களின் ெசல்வத்ைத

அ பவித் , அவர்கள் மகிைமையக்

ெகாண் ேமன்ைமபாராட் ர்கள்.

௭ உங்க ைடய ெவட்கத்திற் ப்

பதிலாக இரண் மடங் பலன் வ ம்;

அவமானத்திற் ப் பதிலாகத் தங்கள் பாகத்தில்

சந்ேதாஷப்ப வார்கள்; அதினிம த்தம்

தங்கள் ேதசத்தில் இரட் ப்பான பங்ைக

அைடவார்கள்; நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்க க்

உண்டா ம். ௮ ெயேகாவாவாகிய நான்

நியாயத்ைத வி ம்பி, அநியாயத்தினா ம்,

ெகாள்ைளப்ெபா ளினால் ெச த்தப்பட்ட

தகனப ைய ெவ க்கிேறன்; நான் அவர்கள்

ெசயைல உண்ைமயாக்கி, அவர்க டன்

நிரந்தர உடன்ப க்ைக ெசய்ேவன். ௯

அவர்க ைடய சந்ததியான ேதசங்களின்

ந வி ம், அவர்கள் பிள்ைளகள்

மக்களின் ந வி ம் அறயப்பட் க் ம்;

அவர்கைளப் பார்க்கிற அைனவ ம்

அவர்கள் ெயேகாவாவால்ஆ ர்வாதம் ெபற்ற

சந்ததிெயன் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௧0 ெயேகாவா க் ள் ரிப்பாய்

மகி கிேறன்; என் ேதவ க் ள் என்
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ஆத் மா களி ர்ந்தி க்கிற ;

மணமகன் ஆபரணங்களினால் தன்ைன

அலங்கரித் க்ெகாள் கிறதற் ம்,

மணமகள் நைககளினால் தன்ைனச்

அலங்கரித் க்ெகாள் கிறதற் ம் ஒப்பாக,

அவர் பா காப்பின் ஆைடகைள

எனக் ப்ேபாட் , தியின் சால்ைவைய

எனக் அணிவித்தார். ௧௧ ம தன்

தாவரங்கைள ைளக்கச்ெசய்வ ேபால ம்,

ேதாட்டம் தன்னில் விைதக்கப்பட்டைவகைள

ைளக்கச்ெசய்வ ேபால ம்,

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர் எல்லா

ேதசங்க க் ம் ன்பாக திைய ம்

திைய ம் ைளக்கச்ெசய்வார்.

௬௨

ேயா க்காக ம்எ சேல க்காக ம்

நான் ம னமாயிராம ம், அதின்

தி பிரகாசத்ைதப் ேபால ம், அதின்

பா காப் எரிகிற ப்பந்தத்ைதப்ேபால ம்

ெவளிப்ப ம்வைரஅமராம ம் இ ப்ேபன். ௨

ேதசங்கள் உன் திைய ம், சகல ராஜாக்க ம்

உன் மகிைமைய ம் காண்பார்கள்;

ெயேகாவா ைடய வாய் ெசால் ம் திய

ெபயரால் அைழக்கப்ப வாய். ௩

ெயேகாவா ைடய ைகயில் அலங்காரமான

கி ட ம், உன் ேதவ ைடய கரத்தில்

ராஜ மாயி ப்பாய். ௪ இனிக்

ைகவிடப்பட்டவள் எனப்படாம ம், உன் ேதசம்

இனிப் பாழான ேதசம் எனப்படாம ம்,

எப்சிபா என் ம், உன் ேதசம் பி லா
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என் ம் ெசால்லப்ப ம்; ெயேகாவா

உன்ேமல் பிரியமாயி க்கிறார்; உன் ேதசம்

வாழ்க்ைகப்ப ம். ௫வா பன் கன்னிைகைய

தி மணம்ெசய்வ ேபால, உன் மக்கள்

உன்ைனதி மணம்ெசய்வார்கள்; மணமகன்

மணமகளின்ேமல் மகிழ்ச்சியாயி ப்ப ேபால,

உன் ேதவன் உன்ேமல் மகிழ்ச்சியாயி ப்பார். ௬

எ சேலேம, உன் மதில்களின்ேமல்

பகல் வ ம் இர வ ம் ஒ க்கா ம்

ம னமாயிராத காவற்காரர்கைளக்

கட்டைளயி கிேறன். ெயேகாவாைவப்

பிரஸ்தாபம்ெசய்கிறவர்கேள, ங்கள்

அைமதியாக இ க்க டா . ௭ அவர்

எ சேலைம உ திப்ப த்தி, மயிேல

அைதப் கழ்ச்சியாக் ம்வைர அவைர

அமர்ந்தி க்கவிடாதி ங்கள். ௮ இனி

நான் உன் தானியத்ைத உன் எதிரிக க்

உணவாகக் ெகா க்கமாட்ேடன்; உன்

பிரயாசத்தினாலாகிய உன் திராட்ைசரசத்ைத

அந்நிய ேதசத்தார் ப்ப ம ல்ைலெயன்

ெயேகாவா தம வல கரத்தின்ேம ம்

தம வல்லைம ள்ள யத்தின்ேம ம்

வாக் க்ெகா த்தார். ௯அைதச் ேசர்த்தவர்கேள

அைத சாப்பிட் ெயேகாவாைவ திப்பார்கள்;

அைதத் தயாரித்தவர்கேள என் பரி த்த

ஸ்தலத்தின் பிராகாரங்களில் அைதக்

ப்பார்கள். ௧0 வாசல்கள் வழயாக

ைழ ங்கள், ைழ ங்கள்; மக்க க்

வழைய ஒ ங் ப த் ங்கள்; பாைதைய
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உயர்த் ங்கள், உயர்த் ங்கள்; அதி ள்ள

கற்கைளப் ெபா க்கிப்ேபா ங்கள்;

மக்க க்காகக் ெகா ைய ஏற் ங்கள். ௧௧

ங்கள் மகளாகிய ேயாைன ேநாக்கி: இேதா,

உன் இரட்சிப் வ கிற ; இேதா, அவர்

ெகா க் ம் பலன் அவேரா ம், அவர்

ெசய் ம் பிரதிபலன் அவர் ன்பாக ம்

வ கிற என் ெசால் ங்கள் என் ,

ெயேகாவா மயின் கைடசிவைரக் ம்

கிறார். ௧௨ அவர்கைளப் பரி த்த

மக்கெளன் ம், ெயேகாவாவால்

காப்பாற்றப்பட்டவர்கெளன் ம்

ெசால் வார்கள்;

ேத க்ெகாள்ளப்பட்டெதன் ம்,

ைகவிடப்படாத நகரெமன் ம்

ெபயர்ெப வாய்.

௬௩

ஏேதாம ம் அதி ள்ள ேபாஸ்றா

பட்டணத்தி ம ந் , சாயந் ர்ந்த

ஆைடக ைடயவராக ம், மகத் வமாக

அணிந்தி க்கிறவராக ம், தம மகத்தான

வல்லைமயிேல எ ந்த ளினவராக ம்

வ கிறஇவர்யார்? தியாகப் ேபசி காப்பாற்ற

வல்லவராகிய நான்தாேன. ௨ உம் ைடய

ஆைடகள் சிவப்பாக ம், ஆைலைய

மதிக்கிறவ ைடயஆைடகைளப்ேபால ம்

இ க்கிறெதன்ன? ௩ நான் தனி ஒ வனாக

ஆைலைய மதித்ேதன்; மக்களில் ஒ வ ம்

என்ேனா ந்ததில்ைல; நான் என் ேகாபத்திேல

அவர்கைள மதித் , என் க ங்ேகாபத்திேல
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அவர்கைள ந க்கிப்ேபாட்ேடன்; அதினால்

அவர்கள் இரத்தம் என் ஆைடகளின்ேமல்

ெதற த்த , என் ஆைடகைளெயல்லாம்

கைறப்ப த்திக்ெகாண்ேடன். ௪

திையநிைலப்ப த் ம் நாள் என்

மனதி ந்த ; என் ைடயவர்கைள

வி விக் ம் வ டம் வந்த . ௫ நான்

பார்த்ேதன், ைணெசய்வார் ஒ வ ம ல்ைல;

தாங் வார் ஒ வ ம ல்ைல என்

ஆச்சரியப்பட்ேடன்; அப்ெபா என்

யேம எனக் பா காப்பாகி, என்

க ங்ேகாபேம என்ைனத் தாங்கிய . ௬

நான் என் ேகாபத்திேல மக்கைள மதித் ,

என் க ங்ேகாபத்திேல அவர்கைள

ெவறயாக்கி,அவர்கள் சாரத்ைதத் தைரயிேல

இறங்கச்ெசய்ேதன். ௭ெயேகாவா எங்க க் ச்

ெசய்த ளினஎல்லாவற்ற ற் ம் ஏற்றதாக ம்,

அவர் தம் ைடய இரக்கங்களின்ப ம்

தம் ைடய திரளான தய களின்ப ம்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்திற் ச் ெசய்த மகா

நன்ைமக் ஏற்றதாக ம், ெயேகாவா ைடய

ெசயல்கைள ம், ெயேகாவா ைடய

திகைள ம் பிரபலப்ப த் ேவன். ௮

அவர்கள் என் மக்கள்தாெனன் ம்,

அவர்கள் வஞ்சைன ெசய்யாதி க் ம்

பிள்ைளகெளன் ம் ெசால் , அவர்க க்

இரட்சகரானார். ௯ அவர்க ைடய எல்லா

ெந க்கத்தி ம் அவர் ெந க்கப்பட்டார்;

அவ ைடய ச கத்தின் தனானவர்
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அவர்கைள காப்பாற்றனார் அவர் தம

அன்பின் காரணமாக ம், தம பரிதாபத்தின்

காரணமாக ம் அவர்கைள வி வித்த ,

ஆரம்ப நாட்களிெலல்லாம் அவர்கைளத்

க்கிச் மந் வந்தார். ௧0 அவர்கேளா

கலகம்ெசய் , அவ ைடய பரி த்தஆவிைய

விசனப்ப த்தினார்கள்; அதினால் அவர்

அவர்க க் எதிரியாக மாற , அவேர

அவர்க க் விேராதமாக ேபார்ெசய்தார். ௧௧

ஆகி ம் அவர் ஆரம்பநாட்கைள ம்,

ேமாேசைய ம், தம் ைடய மக்கைள ம்

நிைன ர்ந்தார்;ஆனா ம்அவர்கைள ம்

தம மந்ைதயின் ேமய்ப்பைன ம்

கட ந் ஏறச்ெசய்தவர் இப்ெபா

எங்ேக? ௧௨ அவர்கள் ந விேல தம் ைடய

பரி த்த ஆவிைய இ க்கக் கட்டைளயிட் ,

ேமாேசயின் வல ைகையக் ெகாண்

அவர்கைளத் தம மகிைமயின் யத்தினாேல

நடத்தி, தமக் நித்திய கழ்ச்சிைய உண்டாக்க

அவர்க க் ன்பாகத் தண் ைரப் பிளந் ,

௧௩ ஒ திைர வனாந்திரெவளியிேல

நடக்கிற ேபால, அவர்கள் இடறாதப க்

அவர்கைள ஆழங்களில் நடக்கச்ெசய்தவர்

எங்ேக? ௧௪ெயேகாவா ைடயஆவியானவர்

அவர்கைளப் பள்ளத்தாக்கிேல ேபாய்

இறங் கிற ம க வன்கைளப்ேபால

இைளப்பாறச்ெசய்தார்; இப்ப ேய ேதவ ர்,

உமக் மகிைம ள்ள கழ்ச்சிைய

உண்டாக் ம்ப உம் ைடய மக்கைள
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நடத்தி ர். ௧௫ ேதவ ர் பரேலாகத்தி ந்

கண்ேணாக்கி, பரி த்த ம் மகிைம ள்ள

உம் ைடய வாசஸ்தலத்தி ந் பா ம்,

உம் ைடய ைவராக்கிய ம், உம் ைடய

வல்லைம ம் எங்ேக? உம் ைடய

உள்ளத்தின் ெகாதிப்ைப ம், உம் ைடய

மனஉ க்கத்ைத ம் எனக் ன்பாக

அடக்கிக்ெகாள் கி ேரா? ௧௬ ேதவ ர்

எங்கள் பிதாவாயி க்கி ர்; ஆபிரகாம்

எங்கைள அறயான், இஸ்ரேவ க்

நாங்கள் அறயப்பட்டவர்க மல்ல;

ெயேகாவாேவ, ர் எங்கள் பிதா ம், எங்கள்

ட்ப மாயி க்கி ர்; இ ஆரம்பகால தல்

உம் ைடய நாமம். ௧௭ ெயேகாவாேவ, ர்

எங்கைள உம் ைடய வழகைளவிட் த்

தப்பிப்ேபாகச்ெசய் , எங்கள் இ தயத்ைத

உமக் ப் பயப்படாதப க் ஏன்

க னப்ப த்தேவண் ம்? உம் ைடய

ஊழயக்காரரினிம த்த ம், உமக் ச்

ெசாந்தமான ேகாத்திரங்களினிம த்த ம்

தி ம்பிய ம். ௧௮ பரி த்த ள்ள

உம மக்கள் ெகாஞ்சக் காலமாத்திரம்

அைதச் தந்தரித்தார்கள்; எங்கள்

எதிரிகள் உம் ைடய பரி த்த ஸ்தலத்ைத

மதித் ப்ேபாட்டார்கள். ௧௯ நாங்கேள

உம் ைடயவர்கள், அவர்கைளஒ ெபா ம்

ர்ஆண்டதில்ைல;அவர்க க் உம நாமம்

ட்டப்பட்ட ம ல்ைல.
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௬௪

ஆ, உம நாமத்ைத எதிரிக க் த்

ெதரியப்ப த் வதற் ம், ேதசங்கள் உம் ைடய

சந்நிதிக் ன் தத்தளிப்பதற் ம், ௨ ேதவ ர்

வானங்கைளக் கிழ த் இறங்கி, உ க் ம்

அக்கினி எரிவைதப்ேபால ம், ெந ப்

தண் ைரப் ெபாங்கச் ெசய்வைதப்ேபால ம்,

மைலகள் உமக் ன்பாக உ ம்ப

ெசய் ம். ௩ நாங்கள் எதிர்பார்த்திராத

பயங்கரமானகாரியங்கைள ர் ெசய்தேபா ,

ர் இறங்கி ர், உம சந்நிதியில் மைலகள்

உ கிப்ேபாயின. ௪ ேதவேன, உமக் க்

காத்தி க்கிறவர்க க் ர் ெசய்பைவகைள,

ேரயல்லாமல் உலகத்ேதாற்ற தற்ெகாண்

ஒ வ ம் ேகட்ட ம ல்ைல, ெசவியால்

உணர்ந்த ம ல்ைல, அைவகைளக்

கண்ட ம ல்ைல. ௫ மகிழ்ச்சியாக திையச்

ெசய்கிறவர்கைள ம், உம் ைடயவழகளில்

உம்ைம நிைனக்கிறவர்கைள ம் சந்திக்கி ர்;

நாங்கேளா, அைவக க் விேராதமாக

எப்ெபா ம் பாவஞ்ெசய்தப யினாேல,

ேதவ ர் க ங்ேகாபங்ெகாண் ர்; இன்ன ம்

தப்பியி க்கிேறாம். ௬ நாங்கள்

அைனவ ம் ட்டானவர்கள்ேபால

இ க்கிேறாம்; எங்க ைடய திகெளல்லாம்

அ க்கான கிழ ந்த ஆைடையப்ேபால

இ க்கிற , நாங்கள் அைனவ ம்

இைலகைளப்ேபால் உதி கிேறாம்;

எங்க ைடய அக்கிரமங்கள் எங்கைளக்

காற்ைறப்ேபால்அ த் க்ெகாண் ேபாகிற .
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௭உம நாமத்ைத ேநாக்கிக் ப்பி கிறவ ம்,

உம்ைமப் பற்ற க்ெகாள்வதற்

விழ த் க்ெகாள் கிறவ ம் இல்ைல; ேதவ ர்

உம் ைடய கத்ைத எங்கைள விட்

மைறத் , எங்கள் அக்கிரமங்களின்காரணமாக

எங்கைளக் கைறயச்ெசய்கி ர். ௮

இப்ெபா ம் ெயேகாவாேவ, ர் எங்க ைடய

பிதா, நாங்கள் களிமண்; ர் எங்கைள

உ வாக் கிறவர், நாங்கள் அைனவ ம் உம

கரத்தின்ெசயல். ௯ெயேகாவாேவ, அதிகமாகக்

க ங்ேகாபங்ெகாள்ளாம ம், என்ைறக் ம்

அக்கிரமத்ைத நிைனத் க்ெகாள்ளாம ம்

இ ப் ராக; இேதா, பா ம், நாங்கள்

அைனவ ம் உம் ைடய மக்கேள. ௧0உம

பரி த்த பட்டணங்கள் வனாந்திரமாயின;

ேயான் வனாந்திரமாயிற் ; எ சேலம்

பாழாய்க் கிடக்கிற . ௧௧எங்கள் ன்ேனார்கள்

உம்ைமத் தித்த பரி த்த ம் மகிைம மான

எங்க ைடயஆலயம் ெந ப்பிற் இைரயாகி,

இன்பமான எங்க ைடய இடங்கெளல்லாம்

பாழாயின. ௧௨ ெயேகாவாேவ, இைவகள்

இப்ப யி ந் ம் அடக்கிக்ெகாண் ப் ேரா?

ம னமாயி ந் , அதிகமாக எங்கைளச்

சி ைமப்ப த் ேரா?

௬௫

என்ைனக் ற த் விசாரித் க்

ேகளாதி ந்தவர்களாேல ேதடப்பட்ேடன்;

என்ைனத் ேதடாதி ந்தவர்களாேல

கண்டறயப்பட்ேடன்; என் ைடய ெபயைர

அறயாதி ந்த ேதசத்ைத ேநாக்கி: இேதா, இங்ேக
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இ க்கிேறன் என்ேறன். ௨நலமல்லாதவழயிேல

தங்கள் எண்ணங்களின்ப நடக்கிற

ரட்டாட்டமான மக்கைளேநாக்கி நாள்

வ ம் என்ைககைள ட் ேனன். ௩அந்த

மக்கள் என் சந்நிதியிேல எப்ெபா ம்

எனக் க் ேகாப ண்டாக்கி, ேதாட்டங்களிேல

ப யிட் , ெசங்கற்களின்ேமல் பங்காட் , ௪

பிேரதக் ழக க் அ கில் உட்கார்ந் ,

பாழான இடங்களில் இர தங்கி,

பன்றயிைறச்சிைய சாப்பிட் , தங்கள்

பாத்திரங்களில் அ வ ப்பானைவகளின்

ழம்ைபைவத்தி ந் : ௫ அங்ேகேயஇ ,

என் அ கில் வராேத, உன்ைனகாட் ம் நான்

பரி த்தன் என் ெசால்கிறார்கள்; இவர்கள்

என் ேகாபத்தாலாகிய ைக ம், நாள் வ ம்

எரிகிற ெந ப் மாயி ப்பார்கள். ௬ இேதா,

அ எனக் ன்பாக எ தியி க்கிற ;

நான் ம னமாயிராமல் தண் ப்ேபன். ௭

உங்கள் அக்கிரமங்க க் ம் மைலகளில்

பங்காட் , ேமைடகளின்ேமல் என்ைன

நிந்தித்த உங்க ைடய ன்ேனார்க ைடய

அக்கிரமங்க க் ம் ஏற்றவிதத்தில்அவர்கள்

ம யிேல தண் ப்ேபன்; நான் அவர்கள்

ந்தின ெசய்ைகயின் பலைன அவர்கள்

ம யிேல ேபா ேவெனன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார். ௮ ெயேகாவா ெசால்கிற

என்னெவன்றால்: ஒ திராட்ைசக் ைலயில்

இரசம் காணப்ப ம்ேபா : அைதஅழ க்காேத,

அதிேல ஆ ர்வாதம் உண்ெடன்
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ெசால்கிறப , நான் என்ஊழயக்கார க்காக

அைனத்ைத ம் அழ க்கவிடாமல் ெசய்ேவன்.

௯ யாக்ேகாபி ந் ஒ வித்ைத ம்,

தாவி ந் என் மைலகைளச்

ெசாந்தமாக் பவைர ம்எ ம்பச்ெசய்ேவன்;

நான் ெதரிந் ெகாண்டவர்கள் அைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் , என்

ஊழயக்காரர்கள் அங்ேக யி ப்பார்கள்.

௧0 என்ைனத் ேத கிற என் மக்க க்

சாேரான் ஆட் த்ெதா வமாக ம்,

ஆேகார் பள்ளத்தாக் மாட் மந்ைதகள்

தங் மடமாக ம் இ க் ம். ௧௧ ஆனா ம்

ெயேகாவாைவவிட் , என் பரி த்த மைலைய

மறந் , காத் என் ம் ெதய்வத்திற் ப்

பந்திைய ஆயத்தம்ெசய் , ேமனி என் ம்

ெதய்வத்திற் ப் பானப ைய நிைறய

ஊற் கிறவர்கேள, ௧௨ உங்கைள நான்

பட்டயத்திற் எண்ணிக்ெகா ப்ேபன்;

ங்கள் அைனவ ம் ெகாைலெசய்யப்படக்

னி ர்கள்; நான் ப்பிட் ம் ங்கள்

ம ெமாழ ெகா க்கவில்ைல; நான் ேபசி ம்

ங்கள் ேகட்கவில்ைல; என் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய் , எனக் ப்

பிரியமல்லாதைதத் ெதரிந் ெகாண் ர்கள். ௧௩

ஆதலால் ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால்கிறார்: இேதா, என் ஊழயக்காரர்கள்

சாப்பி வார்கள், ங்கேளா பசியாயி ப் ர்கள்;

இேதா, என் ஊழயக்காரர்கள் ப்பார்கள்,

ங்கேளா தாகமாயி ப் ர்கள்; இேதா, என்
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ஊழயக்காரர்கள் சந்ேதாஷப்ப வார்கள்,

ங்கேளா ெவட்கப்ப ர்கள். ௧௪இேதா, என்

ஊழயக்காரர்கள் மனமகிழ்ச்சியினாேல

ெகம் ரிப்பார்கள், ங்கேளா

மனவியாதியினாேல அலற , ஆவியின்

றவினாேல லம் ர்கள். ௧௫ நான் ெதரிந்

ெகாண்டவர்க க் ங்கள்உங்கள்ெபயைர

சாபவார்த்ைதயாகப் பின்ைவத் ப் ேபா ர்கள்;

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர் உன்ைனக்

ெகான் ேபாட் , தம் ைடயஊழயக்கார க்

ேவ ெபயைரச் ட் வார். ௧௬அதினாேல

மயிேலதன்ைனஆ ர்வதிக்கிறவன் சத்திய

ேதவ க் ள் தன்ைன ஆ ர்வதிப்பான்;

மயிேல வாக் க்ெகா க்கிறவன் சத்திய

ேதவன் ெபயரில் வக் க்ெகா ப்பான்; ந்தின

ன்பங்கள் மறக்கப்பட் , அைவகள்

என் கண்க க் மைறந் ேபான . ௧௭

இேதா, நான் திய வானத்ைத ம் திய

மைய ம் பைடக்கிேறன்; ந்தினைவகள்

இனி நிைனக்கப்ப வ ம ல்ைல,

மனதிேல ேதான் வ ம ல்ைல. ௧௮ நான்

பைடக்கிறதினாேல ங்கள்என்ெறன்ைறக் ம்

மகிழ்ந் களி ர்ந்தி ங்கள்; இேதா,

எ சேலைமக் களி தலாக ம், அதின்

மக்கைள மகிழ்ச்சியாக ம் பைடக்கிேறன். ௧௯

நான் எ சேலம ன்ேமல் களி ர்ந் , என்

மக்களின்ேமல் மகிழ்ச்சியாயி ப்ேபன்;

அ ைகயின் சத்த ம், க் ர ன் சத்த ம்

அதில் இனிக் ேகட்கப்ப வதில்ைல. ௨0அங்ேக
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இனி ைறந்த ஆ ள் உள்ள சி வ ம்,

தன் நாட்கள் ரணமாகாத கிழவ ம்

இ க்கமாட்டார்கள்; வய ெசன்

மரணமைடகிறவ ம் வா பெனன்

க தப்ப வான், வய ள்ளவனாகிய

பாவிேயா சபிக்கப்ப வான். ௨௧

கைளக் கட் , அைவகளில்

யி ப்பார்கள், திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள

ஏற்ப த்தி, அைவகளின் பழங்கைளச்

சாப்பி வார்கள். ௨௨அவர்கள் கட் கிற ம்,

ேவெறா வர் யி க்கிற ம், அவர்கள்

நாட் கிற ம், ேவெறா வர் பழங்கைளச்

சாப்பி கிற மாயி ப்பதில்ைல; ஏெனனில்

மரத்தின் நாட்கைளப்ேபால என் மக்களின்

நாட்களி க் ம்; நான் ெதரிந் ெகாண்டவர்கள்

தங்கள் ைககளின் கிரிையகைள

ண்டநாட்கள் அ பவிப்பார்கள். ௨௩

அவர்கள் ணாக உைழப்பதில்ைல;அவர்கள்

ன்ப ண்டாகப் பிள்ைளகைளப்

ெபற்ெற ப்ப ம ல்ைல; அவர்க ம்,

அவர்க டன் ட அவர்க ைடய வாரி ம்

ெயேகாவாவாேல ஆ ர்வதிக்கப்பட்ட

சந்ததியாயி ப்பார்கள். ௨௪ அப்ெபா

அவர்கள் ப்பி கிறதற் ன்ேன நான்

ம ெமாழ ெகா ப்ேபன்; அவர்கள்

ேப ம்ேபாேத நான் ேகட்ேபன். ௨௫

ஓனா ம் ஆட் க் ட் ம் ஒ ம த்

ேம ம்; சிங்கம் மாட்ைடப்ேபால

ைவக்ேகாைலத் தின் ம்; தி பாம்பிற்



ஏசாயா 2806

இைரயா ம்; என் பரி த்த மைலெயங் ம்

அைவகள் ங் ெசய்வ ம ல்ைல, ேக

உண்டாக் வ ம ல்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார்.

௬௬

ெயேகாவா ெசால்கிற

என்னெவன்றால்: வானம் எனக் ச்

சிங்காசனம், ம எனக் ப் பாதப ;

ங்கள் எனக் க் கட் ம் ஆலயம்

எப்ப ப்பட்ட ? நான் தங்கியி க் ம் இடம்

எப்ப ப்பட்ட ? ௨ என் ைடய கரம்

இைவகைளெயல்லாம் பைடத்ததினால்

இைவகெளல்லாம் உண்டான என்

ெயேகாவா ெசால்கிறார்; ஆனா ம்

சி ைமப்பட் , ஆவியில் ெநா ங் ண் ,

என் வசனத்திற் ந ங் கிறவைனேய

ேநாக்கிப்பார்ப்ேபன். ௩மாட்ைடெவட் கிறவன்

மனிதைனக் ெகால் கிறவனாக ம்,

ஆட்ைடப் ப யி கிறவன் நாையக்

க த்த க்கிறவனாக ம், காணிக்ைகையப்

பைடக்கிறவன் பன்ற இரத்தத்ைதப்

பைடக்கிறவனாக ம், பங்காட் கிறவன்

சிைலைய ேபாற் கிறவனாக ம்

இ க்கிறான்; இவர்கள் தங்கள்வழகைளேய

ெதரிந் ெகாள் கிறார்கள்; இவர்க ைடய

ஆத் மா தங்கள் அ வ ப் களின்ேமல்

வி ப்பமாயி க்கிற . ௪ நான் ப்பிட் ம்

ம ெமாழ ெகா க்கிறவனில்லாம ம், நான்

ேபசி ம் அவர்கள் ேகளாம ம், அவர்கள்

என் பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச்
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ெசய் , நான் வி ம்பாதைதத்

ெதரிந் ெகாண்டதினால், நா ம்

அவர்க ைடயஆபத்ைதத் ெதரிந் ெகாண் ,

அவர்க ைடய திகில்கைள அவர்கள்ேமல்

வரச்ெசய்ேவன். ௫ ெயேகாவா ைடய

வசனத்திற் ந ங் கிறவர்கேள,அவ ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள்; என்

நாமத்தினிம த்தம் உங்கைளப் பைகத் ,

உங்கைள அப் றப்ப த் கிற உங்கள்

சேகாதரர்கள், ெயேகாவாமகிைமப்ப வாராக

என்கிறார்கேள; அவர் உங்க க் ச்

சந்ேதாஷம் உண்டாக காணப்ப வார்;

அவர்கேளா ெவட்கப்ப வார்கள். ௬

நகரத்தி ந் அமளியின் இைரச்ச ம்

ேதவாலயத்தி ந் சத்த ம் ேகட்கப்ப ம்;

அ தம எதிரிக க் பாடம்கற்பிக்கிற

ெயேகாவா ைடய சத்தந்தாேன. ௭

பிரசவேவதைனப்ப வதற் ன்

ெபற்ெற த்தாள், கர்ப்பேவதைன

வ வதற் ன் ஆண்பிள்ைளையப்

ெபற்றாள். ௮ இப்ப ப்பட்டைவகைளக்

ேகள்விப்பட்ட யார்?

இப்ப ப்பட்டைவகைளக்கண்ட யார்? ஒ

ேதசத்திற் ஒேர நாளில் பிள்ைளப்ேப

வ ேமா? ஒ ேதசம் ஒேர சமயத்தில்

பிறக் ேமா? ேயாேனாெவனில், ஒேர

சமயத்தில் ேவதைனப்பட் ம், தன்

மகன்கைளப் ெபற் ம் இ க்கிற . ௯

ெபறச்ெசய்கிறவராகிய நான் ெபறச்ெசய்யாமல்
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இ ப்ேபேனாஎன் ெயேகாவா ெசால்கிறார்;

பிரசவிக்கச்ெசய்கிறவராகிய நான்

பிரசவத்ைதத் த ப்ேபேனா என் உன்

ேதவன் ெசால்கிறார். ௧0 எ சேலைம

ேநசிக்கிற ங்கெளல்ேலா ம் அவ டன்

சந்ேதாஷப்பட் , அவைளக் ற த் க்

களி ங்கள்; அவ க்காக க்கித்தி ந்த

ங்கெளல்ேலா ம் அவ டன் மக ம்

மகி ங்கள். ௧௧ ங்கள் அவ ைடய

ஆ தல்களின் ைலப்பாைல உண்

தி ப்தியாகி, ங்கள் ப்பிக் த் ,

அவ ைடய மகிைமயின் பிரகாசத்தினால்

மனமகிழ்ச்சியா ங்கள்; ௧௨ ெயேகாவா

ெசால்கிற என்னெவன்றால்: இேதா, நான்

சமாதானத்ைத ஒ நதிையப்ேபால ம்,

ேதசங்களின் மகிைமையப் ரண் ஓ கிற

ஆற்ைறப்ேபால ம்அவளிடமாகப்பா ம்ப

ெசய்கிேறன்; அப்ெபா ங்கள்

ைலப்பால் ப் ர்கள்; இ ப்பில் ைவத் ச்

மக்கப்ப ர்கள்; ழங்கா ல் ைவத் த்

தாலாட்டப்ப ர்கள். ௧௩ஒ வைனஅவன்

தாய் ேதற் வ ேபால் நான் உங்கைளத்

ேதற் ேவன்; ங்கள் எ சேலம ேல

ேதற்றப்ப ர்கள். ௧௪ ங்கள் அைதக்

கா ம்ேபா , உங்கள் இ தயம் மகிழ்ந் ,

உங்கள் எ ம் கள் ப ம் ல்ைலப்ேபாலச்

ெசழ க் ம்; அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

ஊழயக்காரரிடத்தில் அவ ைடய கர ம்,

அவ ைடய எதிரிகளிடத்தில் அவ ைடய
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ேகாப ம் ெதரியவ ம். ௧௫இேதா, தம் ைடய

ேகாபத்ைத க ங்ேகாபமாக ம், தம் ைடய

க ந் ெகாள் தைல ெந ப் த்தழலாக ம்

ெச த்தக் ெயேகாவா அக்கினி ட ம்

வ வார், ெப ங்காற்ைறப்ேபான்ற தம் ைடய

இரதங்க ட ம் வ வார். ௧௬ ெயேகாவா

அக்கினியா ம், தம பட்டயத்தா ம்,

மாம்சமான எல்ேலா ட ம் வழக்கா வார்;

கர்த்தரால் ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்

அேநகராயி ப்பார்கள்.

௧௭ தங்கைளத்தாங்கேள

பரி த்தப்ப த்திக்ெகாள் கிறவர்க ம்,

ேதாப் களின் ந விேல தங்கைளத்

தாங்கேள ஒ வர்பின் ஒ வராகச்

த்திகரித் க்ெகாள் கிறவர்க ம்,

பன்றயிைறச்சிைய ம்,அ வ ப்பானைத ம்,

எ ைய ம் சாப்பி கிறவர்க ம்

வ மாக அழ க்கப்ப வார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௧௮ நான்

அவர்க ைடய ெசயல்கைள ம், அவர்கள்

நிைன கைள ம் அற ந்தி க்கிேறன்; நான்

எல்லா ேதசத்தாைர ம் பல்ேவ ெமாழகைளப்

ேப கிறவர்கைள ங் ஒன்றாகச் ேசர்க் ம்காலம்

வ ம்; அவர்கள் வந் என் மகிைமையக்

காண்பார்கள். ௧௯ நான் அவர்களில் ஒ

அைடயாளத்ைதக் கட்டைளயி ேவன்;

அவர்களில் தப்பினவர்கைள, என்

கழ்ச்சிையக் ேகளாம ம், என்மகிைமையக்

காணாம ம க்கிற மக்களின் ேதசங்களாகிய
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தர் க் ம், வில் ரர்கள் இ க்கிற

க் ம், க் ம், பா க் ம்,

யாவா க் ம், ரத்தி ள்ள க க் ம்

அ ப் ேவன்; அவர்கள் என் மகிைமைய

ேதசங்க க் ள்ேள அறவிப்பார்கள். ௨0

இஸ்ரேவல் மக்கள் த்தமான பாத்திரத்தில்

காணிக்ைகையக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வ கிற ேபால,

உங்கள் சேகாதரர் எல்ேலாைர ம் அவர்கள்

திைரகளின்ேம ம், இரதங்களின்ேம ம்,

சரக் வண் களின்ேம ம், ேகாேவ

க ைதகளின்ேம ம், ேவகமான

ஒட்டகங்களின்ேம ம், சகல

ேதசங்களிடத்தி ம ந் எ சேலம ள்ள

ெயேகாவா க் க் காணிக்ைகயாக என்

பரி த்த மைலக் க் ெகாண் வ வார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௨௧

அவர்களி ம் சிலைர ஆசாரியராக ம்

ேலவியராக ம் ெதரிந் ெகாள்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௨௨ நான்

பைடக்கப்ேபாகிற திய வான ம் திய

ம ம் எனக் ன்பாக நிற்ப ேபால, உங்கள்

சந்ததி ம், உங்கள் ெபய ம் நிற் ெமன்

ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௨௩ அப்ெபா :

மாதந்ேதா ம், ஓய் நாள்ேதா ம்,

மாம்சமான அைனவ ம் எனக்

ன்பாகத் ெதா ெகாள்வார்கெளன்

ெயேகாவா ெசால்கிறார். ௨௪ அவர்கள்

ெவளிேய ேபாய் எனக் விேராதமாகப்
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பாதகம்ெசய்த மனிதர்க ைடய

பிேரதங்கைளப் பார்ப்பார்கள்; அவர்க ைடய

ச்சி சாகாம ம், அவர்க ைடய

ெந ப் அைணயாம ம் இ க் ம்;

அவர்கள் மாம்சமான அைனவ க் ம்

அ வ ப்பாயி ப்பார்கள்.
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எேரமயா

௧

ெபன்ய ன் ேதசத்தி ள்ள ஆனேதாத்

ஊரி ந்த ஆசாரியர்களில் ஒ வனாகிய

இல்க்கியாவின் மகன் எேரமயாவி ைடய

வசனங்கள்: ௨ ஆேமா ைடய மகனாகிய

ேயாசியா என்கிற தா ைடய ராஜாவின்

நாட்களில், அவன்அரசாண்ட பதின் ன்றாம்

வ டத்தில் எேரமயா க் க் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்டான . ௩ அப் றம்

ேயாசியாவின் மகனாகிய ேயாயாக் ம் என்கிற

தா ைடய ராஜாவின் அரசாட்சியின்

நாட்களி ம், ேயாசியாவின் மகனாகிய

சிேதக்கியா என்கிற தா ைடய ராஜாவின்

பதிேனாராம் வ டத் வைர ம்,

எ சேலம் ஊரார் ஐந்தாம் மாதத்தில்

சிைறப்பட் ப் ேபா ம்வைரக் ம்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத அவ க்

உண்டான . ௪ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௫நான்உன்ைனத்

தாயின் வயிற்ற ல் உ வாக் வதற் ன்ேன

உன்ைன அற ந்ேதன்; கர்ப்பத்தி ந்

ெவளிப்ப ன்ேன நான் உன்ைனப்

பரி த்தம்ெசய் , உன்ைன ேதசங்க க் த்

ர்க்கதரிசியாகக் கட்டைளயிட்ேடன் என்

ெசான்னார். ௬ அப்ெபா நான்: ஆ

ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவேர, இேதா, நான்

ேபசஅறேயன்; சி பிள்ைளயாயி க்கிேறன்

என்ேறன். ௭ ஆனா ம் ெயேகாவா:

நான் சி பிள்ைளெயன்
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ெசால்லாேத, நான் உன்ைன அ ப் கிற

எல்ேலாரிடத்தி ம் ேபாய், நான் உனக் க்

கட்டைளயி கிறைவகைளெயல்லாம்

ேப வாயாக. ௮ அவர்க க் ப்

பயப்படேவண்டாம்; உன்ைனக் காப்பதற்

நான் உன் டேன இ க்கிேறன் என்

ெயேகாவா ெசால் , ௯ ெயேகாவா தம

கரத்ைத ட் , என் வாையத் ெதாட் :

இேதா, என் வார்த்ைதகைள உன் வாயில்

ைவக்கிேறன். ௧0பார், பி ங்க ம், இ க்க ம்,

அழ க்க ம், கவிழ்க்க ம், கட்ட ம்,

நாட்ட ம் உன்ைன நான் இன்ைறயதினம்

ேதசங்களின்ேம ம் ராஜ்யங்களின்ேம ம்

ஏற்ப த்திேனன் என் ெயேகாவா என் டேன

ெசான்னார். ௧௧ பின் ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி அவர்:

எேரமயாேவ, என்னத்ைதக் காண்கிறாய்

என் ேகட்டார்; வா ைம மரத்தின்

கிைளையக் காண்கிேறன் என்ேறன். ௧௨

அப்ெபா ெயேகாவா: கண்ட சரிேய; என்

வார்த்ைதையத் ரிதமாக நிைறேவற் ேவன்

என்றார். ௧௩ ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

இரண்டாம் ைறஎனக் உண்டாகி, அவர்:

காண்கிற என்ன என் ேகட்டார்; ெபாங் கிற

பாைனையக் காண்கிேறன், அதின் வாய்

வடக்ேகயி ந் ேநாக் கிற என்ேறன். ௧௪

அப்ெபா ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி:

வடக்ேகயி ந் ங் ேதசத்தி ைடய

மக்கள் எல்ேலார் ேம ம் வ ம். ௧௫
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இேதா, நான் வடதிைச ராஜ்யங்களின்

வம்சங்கைளெயல்லாம் ப்பி ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அவர்கள்

வந் அவனவன் தன்தன் சிங்காசனத்ைத

எ சேலம ன் ஒ கவாசல்க க் ம்,

அதின் ற் மதில்கள் எல்லாவற்ற ற் ம்

விேராதமாக ம், தா ேதசத் எல்லாப்

பட்டணங்க க் ம் விேராதமாக ம்

ைவப்பார்கள். ௧௬அவர்கள் என்ைனவிட்

அந்நிய ெதய்வங்க க் ஆராதைனெசய் ,

தங்கள் ைககளின் ெசயைலப்

பணிந் ெகாண்ட அவர்க ைடய எல்லா

ைமக க்காக நான் என் நியாயத் ர்ப் கைள

அவர்க க் விேராதமாகக் ேவன். ௧௭

ஆைகயால் உன்அைரையக் கட் க்ெகாண்

நின் , நான் உனக் க் கட்டைளயி கிற

அைனத்ைத ம் அவர்க க் ச் ெசால்;

நான் உன்ைன அவர்க க் ன்பாகக்

கலங்கச்ெசய்யாமல், அவர்கள் கத்திற்

பயப்படாதி . ௧௮இேதா, ேதசம் வதற் ம்,

தாவின் ராஜாக்க க் ம், அதின்

பிர க்க க் ம்,அதின்ஆசாரியர்க க் ம்,

ேதசத்தின் மக்க க் ம் எதிராக நான்

உன்ைன இன்ைறயதினம் பா காப்பான

பட்டண ம், இ ம் த் ம், ெவண்கல

மதி ம் ஆக்கிேனன். ௧௯அவர்கள் உனக்

விேராதமாகப் ேபார்ெசய்வார்கள்; ஆனா ம்

உன்ைன ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; உன்ைனக்
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காப்பாற் வதற் நான் உன் டன்

இ க்கிேறன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨ ேபாய்,

எ சேலம ல் உள்ளவர்கள் ேகட் ம்ப க்

ப்பிட் ச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: விைதக்கப்படாத ேதசமாகிய

வனாந்திரத்தில் என்ைனப் பின்பற்றவந்த

உன் இளவயதின் பக்திைய ம்,

வாழ்க்ைகப்பட்டேபா உனக்கி ந்த

ேநசத்ைத ம் நிைனத்தி க்கிேறன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩இஸ்ரேவலர்கள்

ெயேகாவா க் ப் பரி த்த ம், அவ ைடய

விைளவின் தற்பல மாயி ந்த ;

அைதப் பட்சித்த அைனவ ம்

ற்றவாளிகளானார்கள்; ெபால்லாப்

அவர்கள்ேமல் வந்தெதன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௪யாக்ேகாபின் ம்பத்தாேர,

இஸ்ரேவல் ம்பத்தின் வம்சங்கேள,

ங்கள் எல்ேலா ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள். ௫ ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: எங்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் வரச்ெசய்தவ ம்,

அவாந்தரெவளி ம், பள்ளங்க ள்ள

ேதச ம், வறட்சி ம், மரண இ ள்ள

ேதச ம், ஒ வ ம் கடந் ெசல்லாம ம் ஒ

மனித ம் யிராம ம் இ க்கிற ேதச மான

வனாந்திரத்தில் எங்கைளநடத்தினவ மாகிய

ெயேகாவா எங்ேகெயன் உங்கள்
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ற்பிதாக்கள் ேகளாமல், ௬என்ைனவிட் ப்

பிரிந் , ணானவிக்கிரங்கைளப் பின்பற்ற ,

ணராகப் ேபாகிறதற் என்னிடத்தில் என்ன

அநியாயத்ைதக் கண்டார்கள்? ௭ெசழ ப்பான

ேதசத்தின் கனிைய ம் நன்ைமைய ம்

சாப்பி வதற் நான் உங்கைள

அவ்விடத்திற் அைழத் க்ெகாண் வந்ேதன்;

ஆனா ம் ங்கள்அதற் ள் ைழந்தேபா ,

என் ேதசத்ைதத் ட் ப்ப த்தி, என்

தந்திரத்ைத அ வ ப்பாக்கி ர்கள். ௮

ெயேகாவா எங்ேகெயன் ஆசாரியர்கள்

ெசால்லாம ம், ேவதத்ைதப் ேபாதிக்கிறவர்கள்

என்ைன அறயாம ம ந் , ேமய்ப்பர்கள்

எனக் த் ேராகம்ெசய்தார்கள்; ர்க்கதரிசிகள்

பாகாைலக்ெகாண் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ,

ணானைவகைளப் பின்பற்றனார்கள். ௯

ஆதலால் இன் ம் நான் உங்க டன்

வழக்கா ேவன், உங்கள் பிள்ைளகளின்

பிள்ைளக ட ம் வழக்கா ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧0 ங்கள்

கித் ம ன் கள்வைர ெசன் பார்த் ,

ேகதா க் ஆள்அ ப்பி நன்றாய் விசாரித் ,

இப்ப ப்பட்ட காரியம் உண்ேடா என் ம், ௧௧

எந்த மக்களாவ ெதய்வங்களல்லாத

தங்கள் ெதய்வங்கைள மாற்றன

உண்ேடா என் ம் பா ங்கள்; என்

மக்கேளா ணானைவக க்காகத் தங்கள்

மகிைமையமாற்றனார்கள். ௧௨வானங்கேள,

இதினிம த்தம் பிரம த் க் ெகாந்தளித் ,
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மக ம் தி க்கி ங்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௩ என் மக்கள் இரண்

ைமகைளச் ெசய்தார்கள்; வத்தண் ர்

ஊற்றாகிய என்ைன விட் விட்டார்கள்;

தண் ர் நிற்காத ெதாட் களாகிய

ெவ ப் ள்ள ெதாட் கைளத் தங்க க்

ெவட் க்ெகாண்டார்கள். ௧௪இஸ்ரேவல் ஒ

ேவைலக்காரேனா? அவன் ட் ல் பிறந்த

அ ைமேயா? ஏன் ெகாள்ைளயானான்? ௧௫

பாலசிங்கங்கள் அவன்ேமல் ெகர்ச்சித் ,

ழங்கி, அவன் ேதசத்ைதப் பாழாக்கிவிட்டன;

அவன் பட்டணங்கள் யிராமல்

ட்ெடரிக்கப்பட்டன. ௧௬ ேநாப், தகபாேனஸ்

என் ம் பட்டணங்களின் மக்க ம், உன்

உச்சந்தைலைய ெநா க்கினார்கள். ௧௭உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உன்ைன வழயில்

நடத்திக்ெகாண் ேபா ங்காலத்தில், அவைர

விட் ப்ேபாகிறதினால் அல்லேவா இைத

உனக் சம்பவிக்கச்ெசய்தாய்? ௧௮இப்ேபா ம்

ைநல் நதியின்தண் ைரக் ப்பதற்

எகிப்திற் ப் ேபாகிறதினால்உனக் ப் பலன்

என்ன? ஐப்பிராத் நதியின் தண் ைரக்

ப்பதற் அ ரியா க் ப் ேபாகிறதினால்

உனக் ப் பலன் என்ன? ௧௯ உன் ைம

உன்ைனத் தண் க் ம், உன் மா பா கள்

உன்ைனக் கண் க் ம்; உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவவி கிற ம், என்ைனப்பற் ம்

பயம் உன்னிடத்தில் இல்லாம க்கிற ம்,

எத்தைனெபால்லாப் ம் கசப் மானகாரியம்
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என் உணர்ந் ெகாள்என் ேசைனகளின்

கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௨0

ர்வகாலந் வக்கி நான் உன் கத்த ைய

ற த் , உன் கட் கைள அ த்ேதன்;

நான் அ ைமப்ப வதில்ைலெயன்

ம் ெசான்னாேய; ஆகி ம், உயரமான

எல்லா ேமட் ன்ேம ம், பச்ைசயான எல்லா

மரத்தின் ம் ேவசியாகத் திரிகிறாய். ௨௧

நான் உன்ைன ற்ற ம் நற்கனித ம்

உயர் லத் திராட்ைசச்ெச யாக நாட் ேனன்;

எனக் க் காட் த்திராட்ைசச்ெச யின் ஆகாத

ெகா களாய் மாற ப்ேபான என்ன? ௨௨

உன்ைன உவர்மண்ணினால் க வி, அதிக

ச க்காரத்ைதப் பயன்ப த்தினா ம், உன்

அக்கிரமத்தின் கைறகள் எனக் ன்பாக

இ க் ெமன் ெயேகாவாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௨௩நான் ட் ப்படவில்ைல;

நான் பாகால்கைளப் பின்பற்றவில்ைல என்

ெபாய்ச் ெசால் கிறாய்? பள்ளத்தாக்கில்

நடக்கிற வழ ைறகைளப் பார்; ெசய்த

பாவத்ைத உணர்ந் ெகாள்; ஆண்

ஒட்டகத்ைத ேத அைடய தா மாறாய்

ஓ கிற ேவகமான ெபண் ஒட்டகம் . ௨௪

வனாந்திரத்தில் பழகின ம், தன்இச்ைசயின்

மதெவறயில் காற்ைறஉட்ெகாள் கிற மான

காட் க்க ைத ; அதின் ஆவைல

நி த்தி, அைதத் தி ப் கிறவன் யார்?

அைதத் ேத கிறவர்கள் ஒ வ ம்

வ த்தப்படேவண் யதில்ைல; அதின்
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மாசத்தில் அைதக் கண் பி ப்பார்கள். ௨௫

உன் கால் ெவ ங்காலாகாதப க் ம், உன்

ெதாண்ைட வறட்சியைடயாதப க் ம்

அடக்கிக்ெகாள் என்றால், : அ

டாதகாரியம்; நான் அப்ப ச்

ெசய்யமாட்ேடன்; அந்நியைர ேநசிக்கிேறன்;

அவர்கள் பிறேக ேபாேவன் என்கிறாய்.

௨௬ தி டன் அகப்ப கிறேபா , எப்ப

ெவட்கப்ப கிறாேனா,அப்ப ேயஇஸ்ரேவல்

வம்சத்தார் ெவட்கப்ப வார்கள்;

மரகட்ைடையப் பார்த் , என் தகப்பன்

என் ம்; கல்ைலப்பார்த் , என்ைனப்

ெபற்ெற த்தாய் என் ம் ெசால் கிற

அவர்க ம், அவர்கள் ராஜாக்க ம்,

அவர்கள் பிர க்க ம், அவர்கள்

ஆசாரியர்க ம், அவர்கள் ர்க்கதரிசிக ம்

ெவட்கப்ப வார்கள். ௨௭ அவர்கள் தங்கள்

கத்ைதயல்ல, தங்கள் ைக எனக் க்

காட் னார்கள்; தங்கள் ஆபத் க்காலத்திேலா

எ ந் எங்கைள காப்பாற் ம் என்கிறார்கள்.

௨௮ உனக் உண்டாக்கின ெதய்வங்கள்

எங்ேக? உன் ஆபத் க்காலத்தில்

காப்பாற்ற மானால் அைவகள்

எ ம்பட் ம்; தாேவ, உன் பட்டணங்களின்

எண்ணிக்ைக ம், உன் ெதய்வங்களின்

எண்ணிக்ைக ம் சரி. ௨௯என் டன் ங்கள்

வழக்காடேவண் ம்? ங்கள் அைனவ ம்

எனக் விேராதமாய்த் ேராகம் ெசய் ர்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩0 நான்
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உங்கள் பிள்ைளகைள அ த்த வி தா;

சிட்ைசைய ஏற் க்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்;

அழ க்கிற சிங்கத்ைதப்ேபால உங்கள் பட்டயம்

உங்கள் ர்க்கதரிசிகைளப் பட்சித்த . ௩௧

சந்ததியாேர, ங்கள் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையச் சிந்தித் ப்பா ங்கள்: நான்

இஸ்ரேவ க் வனாந்திர ம், காரி ளான

ம மாக இ ந்ேதேனா? பின் ஏன் என்

மக்கள்; நாங்கேள எஜமான்கள், இனி

உம்மடத்தில் நாங்கள் வ வதில்ைலெயன்

ெசால் கிறார்கள். ௩௨ ஒ ெபண் தன்

நைககைள ம், ஒ மணப்ெபண் தன்

தி மணஆைடகைள ம்மறப்பாேளா?என்

மக்கேளா அேநக வ டங்களாக என்ைன

மறந் விட்டார்கள். ௩௩ ேநசத்ைதத் ேத வதற்

உன் வழகைள நயப்ப த் கிறெதன்ன?

இவ்விதமாய் ெபால்லாத ெபண்க க் ம்

உன் வழகைளக் கற் க்ெகா த்தாய். ௩௪உன்

ஆைடஓரங்களி ம் ற்றம ல்லாத ஏைழ

ஆத் மாக்களின் இரத்தம் காணப்ப கிற ;

அைதத் ேதாண் த் ேத கிறதினால்அல்ல,அ

எல்லாவற்ற ன்ேம ம் ெவளிப்ப யாக

இ க்கிறதினால் அைதக் கண் பி த்ேதன்.

௩௫ ஆகி ம்: ற்றம ல்லாதி க்கிேறன்

என் ம், அவ ைடய ேகாபம் என்ைனவிட்

ங்கிவிட்ட என் ம் ெசால் கிறாய்; இேதா,

நான் பாவஞ்ெசய்யவில்ைலெயன்

ெசால் கிறதினால் நான் உன் டன்

வழக்கா ேவன். ௩௬ உன்
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வழைய மாற்றமாற்ற இவ்வளவாய்

விலகிப்ேபாகிற என்ன? அ ரியாவினால்

ெவட்கப்பட்ட ேபால எகிப்தினா ம்

ெவட்கப்ப வாய். ௩௭ உன் ைககைள

உன் தைலயின்ேமல் ைவத் க்ெகாண்

இவ்விடத்தி ந் றப்பட் ப்ேபாவாய்;

ஏெனன்றால், உன் நம்பிக்ைககைளக்

ெயேகாவா ெவ த்தி க்கிறார்; அைவகளால்

உனக் க் காரியம் வாய்க்கா .

௩

ஒ மனிதன் தன் மைனவிையத்

தள்ளிவிட, அவள் அவனிடத்தி ந்

றப்பட் ப்ேபாய், அந்நிய மனித க்

மைனவியானால், அவன் அவளிடத்தில்

இனித் தி ம்பப் ேபாவாேனா? அந்த ேதசம்

மக ம் ட் ப்ப மல்லேவா? என் மனிதர்

ெசால் வார்கள்; ேயாெவன்றால்

அேநக ேநச டன் ேவசித்தனம்ெசய்தாய்;

ஆகி ம் என்னிடத்திற் த் தி ம்பிவா

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨

ேம களின்ேமல் உன் கண்கைளஏெற த் ,

ேவசித்தனம்ெசய்யாத இடம் ஒன்

உண்ேடா என் பார்; வனாந்திரத்தில்

அரபியன் காத் க்ெகாண் க்கிற ேபால,

வழ ஓரங்களில் உன் ேநச க் க்

காத் க்ெகாண் ந் , உன்

ேவசித்தனங்களா ம், உன் அக்கிரமங்களா ம்

ேதசத்ைதத் ட் ப்ப த்தினாய். ௩

அதினிம த்தம் மைழ ெபய்யாம ம்,

பின்மாரியில்லாம ம் ேபான ; உனக்ேகா,
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ேசாரப்ெபண்ணின் ெநற்றயி க்கிற ;

ேயா: ெவட்கப்படமாட்ேடன் என்கிறாய். ௪

இ தல் என்ைன ேநாக்கி: என்

பிதாேவ, ேதவ ர் என் இளவயதின்

அதிபதிெயன் ெசால் , ௫ சதாகால ம்

ேகாபத்ைத ைவப்பாேரா? அைத

என்ெறன்ைறக் ம் காப்பாேரா என்கிறாய்

அல்லேவா? இேதா, இப்ப ெசால் ம்

ெபால்லாப் கைளச்ெசய் , ற ப்ேபாகிறாய்

என்கிறார். ௬ ேயாசியா ராஜாவின் நாட்களில்

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: ர்ெகட்ட

இஸ்ரேவல் என்பவள் ெசய்தைதக் கண்டாயா?

அவள் உயரமான எல்லா மைலயின்ேம ம்,

பச்ைசயான எல்லா மரத்தின் ம் ேபாய்,

அங்ேக ேவசித்தனம்ெசய்தாள். ௭ அவள்

இப்ப ெயல்லாம் ெசய்தபின் : என்னிடத்தில்

தி ம்பிவா என் நான் ெசான்ேனன்; அவேளா

தி ம்பவில்ைல; இைத அவ ைடய

சேகாதரியாகிய தா என்கிற ேராகி

கண்டாள். ௮ ர்ெகட்ட இஸ்ரேவல்

என்பவள் விபசாரம்ெசய்த காரணங்கள்

எல்லாவற் க்காக ம் நான் அவைள

அ ப்பிவிட் , அவ ைடய தள் தல்

ட்ைட அவ க் க் ெகா த்தேபா ம்,

அவ ைடய சேகாதரியாகிய தா

என்கிற ேராகி பயப்படாமல்; இவ ம்

ேபாய் ேவசித்தனம்ெசய்தாள், இைத

நான் கண்ேடன். ௯ பிரசித்தமான

அவ ைடய ேவசித்தனத்தினால் ேதசம்
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ட் ப்பட் ப்ேபான ; கல்ேலா ம் மரத்ேதா ம்

விபசாரம் ெசய் ெகாண் ந்தாள்

என்றார். ௧0 இைவகைளெயல்லாம்

கண் ம், தா என்கிற அவ ைடய

சேகாதரியாகிய ேராகி, கள்ளத்தனமாய்த்

தி ம்பினாேளயன்ற , இ தயத்ேதா ம்

என்னிடத்தில் தி ம்பவில்ைல என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௧ பின் ம்

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: தா

என்கிற ேராகிையப்பார்க்கி ம்

ர்ெகட்ட இஸ்ரேவல் என்பவள் தன்ைன

தி ள்ளவளாக்கினாள். ௧௨ ேபாய்

வடதிைசைய ேநாக்கி ெசால்லேவண் ய

வார்த்ைதகள் என்னெவன்றால்: ர்ெகட்ட

இஸ்ரேவேல, தி ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் உங்கள்ேமல் என்

ேகாபத்ைத இறங்கச்ெசய்வதில்ைல; நான்

கி ைப ள்ளவெரன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் என்ைறக் ம் ேகாபம்

ைவக்கமாட்ேடன். ௧௩ ேயா, உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் விேராதமாய்த் ேராகம்ெசய் ,

பச்ைசயான எல்லா மரத்தின் ம்

அந்நிய டன் ேசாரமார்க்கமாய் நடந் ,

உன் அக்கிரமத்ைத ம், என் சத்தத்ைதக்

ேகட்காமல்ேபானைத ம்ஒத் க்ெகாள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪ ர்ெகட்ட

பிள்ைளகேள, தி ம் ங்கள்என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் உங்கள் நாயகர்; நான்

உங்கைள ஊரில் ஒ வ ம், வம்சத்தில்
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இரண் ேப மாகத் ெதரிந் , உங்கைள

ேயா க் அைழத் க்ெகாண் வந் , ௧௫

உங்க க் என் இ தயத்திற் ஏற்ற

ேமய்ப்பர்கைளக் ெகா ப்ேபன், அவர்கள்

உங்கைள அறேவா ம் த்தி ட ம்

ேமய்ப்பார்கள். ௧௬ ங்கள் ேதசத்தில் ெப கிப்

ப கிற அந்நாட்களில், அவர்கள்

ெயேகாவா ைடய உடன்ப க்ைகப்ெபட்

ெயன் இனிச் ெசால்வதில்ைல;அ அவர்கள்

மனதில் எ ம் வ ம் இல்ைல; அ அவர்கள்

நிைனவில் வ வ ம் இல்ைல; அைதக்

ற த் விசாரிப்ப ம் இல்ைல; அ இனி

சரிெசய்யப்ப வ ம்இல்ைலஎன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௭அக்காலத்தில் எ சேலைம

ெயேகாவா ைடய சிங்காசனம் என்பார்கள்;

எல்லா ேதசத்தா ம் எ சேலம ல் விளங்கிய

ெயேகாவா ைடய ெபய க்காக அத டன்

ேசர்வார்கள்; அவர்கள் இனித் தங்கள்

ெபால்லாத இ தயத்தின் வி ப்பத்தின்ப

நடக்கமாட்டார்கள். ௧௮அந்நாட்களில் தா

வம்சத்தார் இஸ்ரேவல் வம்சத்தா டன்

ேசர்ந் , அவர்கள் ஏகமாக பாபிேலான்

ேதசத்தி ந் றப்பட் , நான் தங்கள்

ற்பிதாக்க க் ச் ெசாந்தமாகக் ெகா த்த

ேதசத்திற் வ வார்கள். ௧௯நான் உன்ைனப்

பிள்ைளகளின் வரிைசயில் ைவத் ,

ேதசங்க க் ள்ேள நல்ல ெசாந்தமான

ேதசத்ைத உனக் க் ெகா ப்ப எப்ப ெயன்

ெசான்ேனன்; ஆனா ம் என்ைன ேநாக்கி,
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என் பிதாேவ என் அைழப்பாய்;

என்ைனவிட் வில வதில்ைல என்

தி ம்ப ம் ெசான்ேனன். ௨0ஒ மைனவி தன்

கணவ க் த் ேராகம்ெசய்வ ேபால,

இஸ்ரேவல்வம்சத்தாராகிய ங்கள் எனக் த்

ேராகம்ெசய்த உண்ைம என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௧ இஸ்ரேவல்

மக்கள் தங்கள் வழைய மாற்ற , தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ மறந்ததினால்

அ ெகாண் விண்ணப்பம் ெசய் ம்

சத்தம் உயர்ந்த இடங்களில் ேகட்கப்ப ம்.

௨௨ ஒ க்கம்ெகட்ட பிள்ைளகேள,

தி ம் ங்கள்; உங்கள் ஒ க்கேக கைளக்

ணமாக் ேவன்என்றார். இேதா, உம்மடத்தில்

வ கிேறாம்; ேர எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா. ௨௩ ன் கைள ம், திரளான

மைலகைள ம் நம் கிற ண் என்ப ெமய்;

இஸ்ரேவ ன் பா காப் எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ள் இ ப்ப என்ப

உண்ைமேய. ௨௪இந்தெவட்கமான எங்கள்

சி வய தல் எங்கள் பிதாக்க ைடய

பிரயாசத்ைத ம், அவர்கள் ஆ கைள ம்

மா கைள ம், அவர்கள் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் அழ த் ப்ேபாட்ட . ௨௫

எங்கள் ெவட்கத்தில் கிடக்கிேறாம்; எங்கள்

அவமானம் எங்கைள யி க்கிற ;

நாங்க ம், எங்கள் ற்பிதாக்க ம் எங்கள்

சி வய தல் இந்நாள்வைரக் ம்

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்
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விேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதாம்; எங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய ெசால்ைலக்

ேகட்காம ம்ேபாேனாம்.

௪

இஸ்ரேவல், தி ம் கிறதற்

மனம ந்தால் என்னிடத்தில் தி ம்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; உன்

அ வ ப் கைள என் பார்ைவயி ந்

அகற்றவிட்டால், இனி அைலந்

திரிவதில்ைல. ௨ உண்ைம ட ம்,

நியாயத்ேதா ம், தி ட ம்,

ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ஆைணயி வாய்; அந்நியமக்க ம்

அவ க் ள்ஆ ர்வதிக்கப்பட் , அவ க் ள்

ேமன்ைமபாராட் வார்கள். ௩ தா

மக்க ட ம், எ சேலம் மக்க ட ம்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

ங்கள் ட்க க் ள்ேள விைதக்காதி ங்கள்,

உங்கள் தரி நிலத்ைதப் பண்ப த் ங்கள். ௪

தா மனிதர்கேள, எ சேலம ன் மக்கேள,

உங்கள் ெசயல்க ைடயெபால்லாப்பினால்

என்க ங்ேகாபம் ெந ப்ைபப்ேபாலஎ ம்பி,

அைணப்பார் இல்லாமல் எரியாதப க்

ங்கள் ெயேகாவாவாக்ெகன் உங்கைள.

ற்ற மாய்அர்ப்பணி ங்கள். ௫ ேதசத்தில்

எக்காளம்ஊ ங்கள் என் ெசால் , தாவில்

அறவித் , எ சேலம ல் ேகட்கச்ெசய் ங்கள்;

நாம் பா காப்பான பட்டணங்க க்

வந் ேச ங்கள் என் ெசால் , உரத்த

சத்தமாகக் ப்பி ங்கள். ௬ ேயா க் ேநேர
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ெகா ேயற் ங்கள்; ங்கள்; நிற்காதி ங்கள்;

நான் வடக்ேகயி ந் ெபால்லாப்ைப ம், மகா

அழைவ ம் வரச்ெசய்கிேறன். ௭ உன்

ேதசத்ைதப் பாழாக்கிவி வதற் ச் சிங்கம்

தன் தரி ந் எ ம்பி, ேதசங்கைள

அழ க்கிறவன் தன் இடத்தி ந்

றப்பட் வ கிறான்; உன் பட்டணங்கள்

யிராதப அழ க்கப்ப ம் என்கிறார்.

௮ இதினிம த்தம் சணல் ஆைடைய

அணிந் ெகாள் ங்கள்; லம்பிஅல ங்கள்;

ெயேகாவா ைடயக ங்ேகாபம் நம்ைமவிட் த்

தி ம்பவில்ைலேய. ௯அந்நாளில் ராஜாவின்

இ தய ம், பிர க்களின் இ தய ம்

ேசார்ந் ேபா ம்; ஆசாரியர்கள் தி க்கிட் ,

ர்க்கதரிசிகள் திைகப்பார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧0 அப்ெபா

நான்: ஆ! ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவேர,

உங்க க் ச் சமாதானம க் ம் என்

ெசான்னதினால், உண்ைமயாகேவ

இந்த மக்க க் ம் எ சேல க் ம்

ம தியான ேமாசத்ைதவரச்ெசய் ர்; பட்டயம்

வன்வைர எட் கிறேத என்ேறன். ௧௧

வனாந்திரத்தி ள்ளஉயர்நிலங்களி ந் ,

ஒ க்காற் என் மக்களாகிய மக க்

ேநராக ம் என் அக்காலத்தில்

இந்த மக்க ட ம் எ சேல ட ம்

ெசால்லப்ப ம்; அ ற்ற மாட்டா

த்திகரிக்க மாட்டா . ௧௨இைதப்பார்க்கி ம்

பலமான காற் என் காரியமாய் வ ம்;
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இப்ெபா நா ம் அவர்க டன் நியாயம்

ேப ேவன். ௧௩ இேதா, ேமகங்கைளப்ேபால

எ ம்பிவ கிறான்; அவ ைடய இரதங்கள்

ெப ங்காற்ைறப்ேபால் இ க்கிற ;

அவ ைடய திைரகள் க களி ம்

ேவகமானைவகள்; நமக் ஐேயா, நாம்

பாழாக்கப்ப கிேறாேம. ௧௪ எ சேலேம,

காப்பாற்றப்ப வதற் உன் இ தயத்ைதப்

ெபால்லாப் ங்கக் க ; எ வைர

அக்கிரம நிைன கள் உன் உள்ளத்தில்

தங் ம். ௧௫ தாண் பட்டணத்தி ந் ஒ

சத்தம் வந் , ெசய்திைய அறவிக்கிற ;

எப்பிரா ம ன் மைலயி ந் வந் , ங்ைகப்

பிரசித்தம்ெசய்கிற . ௧௬ ேதசங்க க்

அைத ங்கள் பிரபலப்ப த் ங்கள்;

இேதா, காவற்ேசவகர் ரேதசத்தி ந்

வந் , தா ைடய பட்டணங்க க்

விேராதமாய் உரத்த சத்தம வார்கள் என்

எ சேல க் க் ங்கள். ௧௭ அதற்

விேராதமாய் அவர்கள் வயல்ெவளிகளின்

காவற்காரைரப்ேபாலச் ற்ற ம ப்பார்கள்;

அ எனக் விேராதமாய்க் கலகம் ெசய்த

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௮

உன் நடக்ைக ம் உன் ெசயல்க ேம

இைவகைள உனக் சம்பவிக்கச்ெசய்தன;

இ இத்தைன கசப்பாயி ந் , உன்

இ தயம்வைர எட் கிறதற் க் காரணம்

உன் ெபால்லாப் த்தாேன. ௧௯ என்

டல்கள், என் டல்கேள வ க்கிற ;
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என் உள்ளம் ேவதைனப்ப கிற , என்

இ தயம் என்னில் கத கிற ; நான் ேபசாமல்

அைமதலாக இ க்க யா ; என்

ஆத் மாேவ, எக்காளத்தின் சத்தத்ைத ம்,

ேபாரின் ஆர்ப்பரிப்ைப ம் ேகட்டாேய.

௨0 நாசத்திற் ேமல் நாசம் வ கிறதாகக்

றப்ப கிற ; ேதசெமல்லாம் பாழாகிற ;

தி ெரன் என் டாரங்க ம், ஒ நிமடத்தில்

என் திைரக ம் பாழாக்கப்ப கிற . ௨௧நான்

எ வைரக் ம் த்தத்தின் ெகா ையக் கண் ,

எக்காளத்தின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேபன்.

௨௨ என் மக்கேளா அறவில்லாதவர்கள்,

என்ைன அவர்கள் அறயாதி க்கிறார்கள்;

அவர்கள் ைபத்திய ள்ள பிள்ைளகள்,

அவர்க க் உணர்ேவ இல்ைல;

ெபால்லாப் ச்ெசய்ய அவர்கள்

அறவாளிகள், நன்ைமெசய்யேவாஅவர்கள்

அறவில்லாதவர்கள். ௨௩ மையப் பார்த்ேதன்,

அ ஒ ங்கற்ற ம்ெவ ைம மாயி ந்த ;

வானங்ைள ம் பார்த்ேதன், அைவக க்

ஒளியில்லாதி ந்த . ௨௪ மைலகைளப்

பார்த்ேதன், அைவகள் அதிர்ந்தன; எல்லாக்

ன் க ம் அைசந்தன. ௨௫ பின் ம்

நான் பார்க் ம்ேபா , மனிதனில்ைல;

ஆகாயத் ப் பறைவகெளல்லாம்

பறந் ேபாயின. ௨௬ ேம ம் நான்

பார்க் ம்ேபா , ெயேகாவாவா ம்,

அவ ைடய க ங்ேகாபத்தா ம்

பயிர்நிலம் வனாந்திரமான ; அதின்
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பட்டணங்கெளல்லாம் இ ந் ேபான .

௨௭ ேதசெமல்லாம் பாழாய்ப்ேபா ம்;

ஆகி ம் ற்ற ம் அழ க்கமாட்ேடன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௮

இதினிம த்தம் ம லம் ம், உயர இ க்கிற

வானங்கள் க த் ப்ேபா ம்; நான் அைதச்

ெசான்ேனன், அைதத் ர்மானம்ெசய்ேதன்;

நான் மனஸ்தாபப்ப வ ம் இல்ைல;

நான் அைதவிட் த் தி ம் வ ம்

இல்ைல. ௨௯ திைர ர ம் வில் ர ம்

இ ம் சத்தத்தினால் எல்லா ஊரா ம்

ஓ , அடர்த்தியான கா களில் ந் ,

கன்மைலகளி ம் ஏ வார்கள்; ஒ மனித ம்

அைவகளில் யிராதப எல்லாஊர்க ம்

விடப்பட் க் ம். ௩0 பாழாய்ப்ேபான

இப்ெபா என்ன ெசய்வாய்?

இரத்தாம்பரம் அணிந்தா ம், ெபான்

ஆபரணங்களால் உன்ைனஅலங்கரித்தா ம்,

உன் கண்களில் ைமயிட் க்ெகாண்டா ம்,

ணாய் உன்ைன அழ ப த் வாய்;

ஆைசநாயகர்கள் உன்ைனஅசட்ைடெசய் ,

உன் உயிைர வாங்கத் ேத வார்கள். ௩௧

கர்ப்பேவதைனப்ப கிறவளின்சத்தமாக ம்,

தல் ைற பிள்ைள ெப கிறவளின்

வியா லமாக ம், மகளாகிய ேயானின்

சத்தத்ைதக் ேகட்கிேறன்; அவள்

ெப ச் விட் , தன் ைககைள விரித் :

ஐேயா, ெகாைலபாதகர்களால் என்ஆத் மா

ேசார்ந் ேபாகிறேத என்கிறாள்.
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௫

நியாயஞ்ெசய்கிற மனிதைனக்

கண் பி ப் ர்கேளா என் ம், சத்தியத்ைதத்

ேத கிறவன் உண்ேடா என் ம்,

எ சேலம ன் ெத க்களில் ற்ற ப்பார்த் ,

விசாரித் , அதின் திகளில் ேத ங்கள்;

காண் ர்களானால் அதற் மன்னிப் த்

த ேவன். ௨ அவர்கள்: ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறாம்

என்றா ம், ெபாய்ெசால்கிறார்கேள. ௩

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய கண்கள்

சத்தியத்ைத அல்லேவா ேநாக் கின்ற ;

அவர்கைள அ க்கி ர், ஆனா ம்

அவர்க க் வ க்கா ; அவர்கைள

நிர் லமாக் கி ர், ஆனா ம் த்திைய

ஏற் க்ெகாள்ளமாட்ேடாம் என்கிறார்கள்;

தங்கள் கங்கைளக் கன்மைலையவிட

ெகட் யாக்கி, தி ம்பமாட்ேடாம் என்கிறார்கள்.

௪அப்ெபா நான்: இவர்கள் ஏைழகளாேம,

இவர்கள் மதியற்றவர்கள்; ெயேகாவா ைடய

வழைய ம், தங்கள் ேதவ ைடய

நியாயத்ைத ம் அறயாதி க்கிறார்கள்

என் ம்; ௫ நான் ெபரிேயார்களிடத்தில்

ேபாய், அவர்க டன் ேப ேவன்; அவர்கள்

ெயேகாவா ைடய வழைய ம், தங்கள்

ேதவ ைடய நியாயத்ைத ம் அறவார்கள்

என் ெசான்ேனன்; அவர்கேளா ஏகமாக

கத்த ைய ற த் , கட் கைள

அ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௬ ஆைகயால்

காட் ந் வ ம் சிங்கம் அவர்கைளக்
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ெகால் ம், வனாந்திரத்தி ள்ள ஓநாய்கள்

அவர்கைளப் ம், சிவிங்கி அவர்கள்

பட்டணங்களின்ேமல் ேநாக்கமாயி க் ம்;

அைவகளி ந் றப்ப கிறவன் எவ ம்

றப்ப வான்; அவர்கள் தல்கள் ெப கி,

அவர்கள் ர்ேக கள் அதிகரித்த . ௭

இைவகைளநான் உனக் மன்னிப்ப எப்ப ?

உன் பிள்ைளகள் என்ைன விட் விட் ,

ெதய்வம் அல்லாதைவகள் ேபரில்

ஆைணயி கிறார்கள்; நான் தி ப்தியாக்கின

அவர்கள் விபசாரம்ெசய் , ேவசி ட் ல்

ட்டங் கிறார்கள். ௮அவர்கள் ெகா த்த

திைரகைளப்ேபால காலேம எ ம்பி,

அவனவன் தன்தன் அயலா ைடய

மைனவியின் பின்னால் கைனக்கிறான். ௯

இைவகைள விசாரியாதி ப்ேபேனா?

இப்ப ப்பட்ட மக்க க் என் ஆத் மா

திையச் சரிக்கட்டாதி க் ேமா என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧0 அதின்

மதில்கள்ேமல் ஏற அழ த் ப்ேபா ங்கள்;

ஆனா ம் சர்வசங்காரம் ெசய்யாதி ங்கள்;

அதின் ெகாத்தளங்கைளஇ த் ப்ேபா ங்கள்;

அைவகள் ெயேகாவா ைடயைவகள்

அல்ல. ௧௧ இஸ்ரேவல் வம்சத்தா ம், தா

வம்சத்தா ம் எனக் விேராதமாய் ம தி ம்

ேராகம் ெசய்தார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௨ அவர் அப்ப ப்பட்டவர்

அல்லெவன் ம், ெபால்லாப் நம்ேமல்

வரா , நாம் பட்டயத்ைதயாகி ம்,
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பஞ்சத்ைதயாகி ம் காண்பதில்ைலெயன் ம்,

௧௩ ர்க்கதரிசிகள் காற்றாய்ப்ேபாவார்கள்;

தி வாக் அவர்களில் இல்ைல;

அவர்க க்ேக அப்ப ஆகக்கடவெதன் ம்,

அவர்கள் ெசால் க் ெயேகாவாைவ

ம த த்தார்கள். ௧௪ ஆைகயால்

ேசைனகளின் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ங்கள்இந்த

வார்த்ைதையச் ெசான்னப யினால், இேதா,

நான் உன் வாயி ட்ட என் வார்த்ைதகைள

ெந ப்ைப ம், இந்த மக்கைள விற ம்

ஆக் ேவன், அ இவர்கைளஅழ க் ம். ௧௫

இஸ்ரேவல்வம்சத்தாேர, இேதா, ரத்தி ந்

நான் உங்கள்ேமல் ஒ ேதசத்ைதக்

ெகாண் வ ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அ பலத்த ேதசம், அ

ர்வகாலத் ேதசம், அவர்கள் அறயாத

ெமாழையப் ேப ம் ேதசம், அவர்கள் ேப கிற

இன்னெதன் உனக் விளங்கா . ௧௬திறந்த

பிேரதக் ழகைளப்ேபால் அவர்கள் அம் கள்

ைவக் ம் ைபகள் இ க் ம்; அவர்கள்

அைனவ ம் பராக்கிரமசா கள். ௧௭

அவர்கள் உன் மகன்க ம் உன் மகள்க ம்

சாப்பிடேவண் ய உன் விைளச்சைல ம்,

உன் அப்பத்ைத ம் சாப்பிட் , உன்

ஆ கைள ம் உன் மா கைள ம்

பட்சித் , உன் திராட்ைசப்பழங்கைள ம்

உன் அத்திப்பழங்கைள ம் சாப்பிட் ,

நம்பின உன் ைடய பா காப்பான
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பட்டணங்கைளப் பட்டயத்தால்

ெவ ைமயாக் வார்கள். ௧௮ஆகி ம் நான்

அந்நாட்களி ம் உங்கைள ற்ற ம்

அழ க்காதி ப்ேபன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௯ எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா எங்க க் இைவகைளெயல்லாம்

எதினால் ெசய்தார் என் ங்கள் ேகட்டால்,

அப்ெபா அவர்கைளப் பார்த் :

ங்கள் என்ைனவிட் , உங்க ைடய

ேதசத்தில் அந்நிய ெதய்வங்கைளச்

ேசவித்த ேபால, உங்க ைடயதல்லாத

ேதசத்தில்அந்நியர்கைளச் ேசவிப் ர்கெளன்

ெசால்வாயாக. ௨0 ங்கள் யாக்ேகாபின்

ட் ல் அறவித் , தாவில் ெசால்ல

ேவண் ய என்னெவன்றால், ௨௧ கண்கள்

இ ந் ம் காணாம ம், கா கள் இ ந் ம்

ேகளாம ம க்கிற அறவில்லாத

மக்கேள, ேக ங்கள். ௨௨ எனக் ப்

பயப்படாதி ப் ர்கேளா என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்;அைலகள்ேமாதிய த்தா ம்

ேமற்ெகாள்ளாதப க் ம், அைவகள்

இைரந்தா ம் கடவாதப க் ம், கடக்கக் டாத

நித்திய பிரமாணமாக ச த்திரத்தின் மணைல

எல்ைலயாக ைவத்தி க்கிறவராகிய

எனக் ன்பாக அதிராதி ப் ர்கேளா? ௨௩

இந்த மக்கேளா ரட்டாட்ட ம் கலக மான

இ தய ள்ளவர்கள்; ரட்டாட்டம்ெசய்

ேபாய்வி கிறார்கள். ௨௪அந்தந்தப் ப வத்தில்

எங்க க் மைழைய ம், ன்மாரிைய ம்
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பின்மாரிைய ம் ெகா த் , அ ப் க்

நியம த்த வாரங்கைள எங்க க் த் தற்காக்கிற

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ப்

பயந்தி ப்ேபாம் என் அவர்கள் தங்கள்

இ தயத்தில் ெசால் கிறதில்ைல. ௨௫

உங்கள் அக்கிரமங்கள் இைவகைள

விலக்கி, உங்கள் பாவங்கள் உங்க க்

நன்ைமைய வரவிடாமல் த க்கிற . ௨௬

விபி க்கிறவர்கள் ப ங் கிற ேபால்

ப ங்கி, மனிதைரப் பி க்கக் கண்ணிகைள

ைவக்கிற ன்மார்க்கர் என் மக்களில்

காணப்ப கிறார்கள். ௨௭ விகளால்

ண் நிைறந்தி க்கிற ேபால்,

அவர்கள் கள் கபடங்களால்

நிைறந்தி க்கிற ;ஆதலால்அவர்கள் ெப கி

ெசல்வந்தர்களாகிறார்கள். ௨௮ ெகா த் ,

அடம்பி க்கிறார்கள்; ன்மார்க்க ைடய

ெசயல்கைளக் கண் க்காமல் வி கிறார்கள்;

திக்கற்றவ ைடய வழக்ைக விசாரியாமல்,

தாங்கள்மாத்திரம் வா கிறார்கள்;

எளியவர்களின் நியாயத்ைதத்

ர்க்கமாட்டார்கள். ௨௯ இைவகைள

விசாரியாதி ப்ேபேனா? இப்ப ப்பட்ட

ேதசத்திற் என் ஆத் மா திையச்

சரிக்கட்டாதி க் ேமா என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩0திைகத் த் தி க்கிடத்தக்க

காரியம் ேதசத்தில் நடந் வ கிற . ௩௧

ர்க்கதரிசிகள் கள்ளத் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறார்கள்; ஆசாரியர்கள் அவர்கள்
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லமாய்ஆ கிறார்கள்; இப்ப யி ப்ப என்

மக்க க் ப் பிரியமாயி க்கிற ;ஆனா ம்

வில் என்னெசய் ர்கள்?

௬

ெபன்ய ன் வம்சத்தாேர, ங்கள்

எ சேலம ன் ந வி ந் ஒன்றாய்க்

ஓ , ெதக்ேகாவாவில் எக்காளம் ஊதி,

ெபத்ேகேரம ன்ேமல் அைடயாளமாகத்

ெவளிச்சம் காட் ங்கள்; ஒ ங் ம்

மகா அழ ம் வடக்ேகயி ந்

ேதான் கிறதாயி க்கிற . ௨ ெசல்வமாய்

வளர்ந்த அழ ள்ள மகளாகிய ேயாைன

அழ ப்ேபன். ௩ ேமய்ப்பர் தங்கள்

மந்ைதக டன்அவளிடத்திற் வ வார்கள்;

அவர்கள்அவ க் விேராதமாய்ச் ற்ற ம்

டாரம்ேபாட் , அவனவன் தன் தன்

இடத்தில் ேமய்த் , ௪அவ க் விேராதமாய்

ேபார்ெசய்ய ஆயத்தம்ெசய் ங்கள்

என் ம், மத்தியானத்தில்தாேன நாம்

ேபாய்ச்ேச வதற் எ ந்தி ங்கள்; ஐேயா,

ெபா சாய்ந் , மாைலேநர நிழல்கள்

ண் ேபாகிறேத; ௫ எ ந்தி ங்கள், நாம்

இர ேநரத்திலாவ ேபாய்ச்ேசர்ந் ,

அவ ைடய அரண்மைனகைள

அழ ப்ேபாம் என் ம் ெசால் வார்கள். ௬

ேசைனக ைடய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், மரங்கைள ெவட் ,

எ சேல க் விேராதமாய்க் ேகாட்ைடமதில்

ேபா ங்கள்; அ ேவவிசாரிக்கப்படேவண் ய

நகரம்; அதின் உட் றெமல்லாம் ெகா ைம.
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௭ ஊற்றான , தன் தண் ைரச்

ரக்கச்ெசய்வைதப்ேபால,அ தன் ங்ைகச்

ரக்கச்ெசய்கிற ; அதில் ெகா ைம ம்

ைமயான காரியங்க ம் ேகட்கப்ப கிற ;

க்க ம் காயங்க ம் எப்ெபா ம்

எனக் ன்பாகக் காணப்ப கிற . ௮

எ சேலேம, என் ஆத் மா உன்ைனவிட் ப்

பிரியாம க்க ம், நான் உன்ைனப்பா ம்

யில்லாத ேதச ம் ஆக்காம க்க ம்

த்திையக்ேகள். ௯ திராட்ைசக் ைலகைள

அ க்கிறவைனப்ேபால உன்

ைகையத் தி ம்பக் ைடகளின்ேமல்

ேபாெடன் ெசால் , அவர்கள்

இஸ்ரேவ ன் தியாயி ந்த பழத்ைதத்

திராட்ைசச்ெச யின் பழத்ைதப்ேபால்

நன்றாய்ப் ெபா க்கிக்ெகாண் ேபாவார்கள்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧0 அவர்கள் ேகட் ம்ப நான் யா டன்

ேபசி எச்சரிப்ேபன்? அவர்க ைடய கா

வி த்தேசதனம ல்லாத ; அவர்கள்

ேகட்கமாட்டார்கள்; ெயேகாவா ைடயவசனம்

அவர்க க் நிந்ைதயாயி க்கிற ;

அதின்ேமல் அவர்க க் வி ப்பம ல்ைல.

௧௧ ஆைகயால் நான் ெயேகாவா ைடய

க ங்ேகாபத்தால் நிைறந்தி க்கிேறன்;

அைத அடக்கி இைளத் ப்ேபாேனன்;

திகளி ள்ள பிள்ைளகளின்ேம ம்,

வா ப ைடய ட்டத்தின்ேமெலங் ம்அைத

ஊற்றவி ேவன்; ஆண்க ம், ெபண்க ம்,
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தியவர்க ம், ம க வயதானவர்க ங் டப்

பி க்கப்ப வார்கள். ௧௨ அவர்க ைடய

க ம், ெசாந்தநிலங்க ம், அவர்க ைடய

மைனவிக டன் ஏகமாக அந்நியர்

வசமா ம்; என் ைகைய இந்தத் ேதசத்தின்

மக்க க் விேராதமாக ட் ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௩

அவர்களில், சிற ேயார் தல் ெபரிேயார்வைர,

ஒவ்ெவா வ ம் ெபா ளாைசக்காரர்;

இ மல்லாமல் ர்க்கதரிசிகள் தல்

ஆசாரியர்கள்வைர ஒவ்ெவா வ ம்

ெபாய்யர். ௧௪ சமாதானம ல்லாம ந் ம்:

சமாதானம் சமாதானம் என் ெசால் , என்

மக்களின் காயங்கைள ேமேலாட்டமாகக்

ணமாக் கிறார்கள். ௧௫ அவர்கள்

அ வ ப்பானைதச் ெசய்ததினிம த்தம்

ெவட்கப்ப கிறார்கேளா? ஆனா ம்

ெவட்கப்படமாட்டார்கள், ெவட்கப்பட ம்

அவர்க க் த் ெதரியா ; ஆதலால்

வி கிறவர்க க் ள்ேள வி வார்கள்;

நான் அவர்கைள விசாரிக் ங்காலத்தில்

இட ண் ேபாவார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௬ வழகளில் நின் ,

ன்ேனார்களின் பாைதகள் எைவெயன்

ேகட் விசாரித் , நல்ல வழ எங்ேக என்

பார்த் , அதில் ெசல் ங்கள்; அப்ெபா

உங்கள் ஆத் மா க் இைளப்பா தல்

கிைடக் ம் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

அவர்கேளா, நாங்கள்அதில் நடக்கமாட்ேடாம்
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என்கிறார்கள். ௧௭ நான் உங்கள்ேமல்

காவலாளைர ம் ைவத் , எக்காள சத்தத்திற்

ெசவிெகா ங்கள் என் ம் ெசான்ேனன்;

அவர்கேளா: நாங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம்

என்கிறார்கள். ௧௮ ஆைகயால் ேதசங்கேள,

ேக ங்கள்; சைபேய, அவர்க க் ள்

நடக்கிறைத அற ந் ெகாள். ௧௯ ம ேய,

ேகள்; இந்த மக்கள் என் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்காம ந் , என் நியாயப்பிரமாணத்ைதக்

ேகட்காமல் அைத ெவ த் வி கிறார்கள்;

அவர்கள்ேமல் நான் அவர்கள் நிைன களின்

பலனாகிய ங்ைக வரச்ெசய்ேவன். ௨0

ேசபாவி ந் வ கிற பவர்க்க ம்,

ரேதசத்தி ைடய கந்தப்பட்ைட ம்

எனக் எதற் ? உங்கள் சர்வாங்கதகனங்கள்

எனக் வி ப்பமல்ல; உங்கள் ப கள் எனக்

இன்பமாயிரா . ௨௧ஆைகயால் இேதா, நான்

இந்த மக்க க் இடறல்கைள ைவப்ேபன்;

அைவகள்ேமல் தகப்பன்க ம், பிள்ைளக ம்,

நண்பர்க ம், அண்ைட ட் க்கார ம்,

ஏகமாக இட ண் அழவார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௨ இேதா,

வடேதசத்தி ந் ஒ மக்கள் ட்டம் வந் ,

மயின் கைடசி எல்ைலகளி ந் ஒ

ெபரிய ேதசம் எ ம் ம். ௨௩ அவர்கள்

வில் ம் ேவ ம் பி த் வ வார்கள்;

அவர்கள் ெகா யவர்கள், இரக்கம்

அறயாதவர்கள்; அவர்கள் சத்தம் கட ன்

இைரச்சைலப்ேபால் இ க் ம்; மகளாகிய
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ேயாேன, அவர்கள் உனக் விேராதமாக

ேபார்ெசய்யக் திைரகளின்ேமேலற

அணியணியாக வ வார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨௪ அவர்கள் வ கிற

ெசய்திையக் ேகட்ேடாம்; நம் ைடய ைககள்

தளர்ந்த ; ன்ப ம், கர்ப்பவதிக்

உண்டா ம் ேவதைனையப்ேபான்ற

ேவதைன ம் நம்ைமப் பி த்த . ௨௫

வயல்ெவளியில் றப்படாதி ங்கள்;

வழயி ம் நடக்காதி ங்கள்; ற்ற ம்

எதிரியின் பட்டய ம் பயங்கர ண் .

௨௬ என் மக்களாகிய மகேள, சணல்

ஆைடையக் கட் க்ெகாண் , சாம்ப ல்

ரண் , ஒேர மக க்காகத் க்கிக்கிற ேபால

மனங்கசந் லம் ; அழ க்கிறவன்

தி ெரன் நம்ேமல் வ வான். ௨௭ என்

மக்களின் வழைய அற ந் ெகாள்ள ம்

ேசாதித் ப்பார்க்க ம் நான் உன்ைன

அவர்க க் ள்ேள ேகாட்ைடச் வராக ம்,

பா காப்பாக ம் ைவத்ேதன். ௨௮

அவர்கெளல்ேலா ம் ரட்டாட்டமான

அகங்காரிக ம், ற்ற த்திரிகிறவர்க மாக

இ க்கிறார்கள்; அவர்கள் ெவண்கல ம்

இ ம் மானவர்கள்; அவர்கெளல்ேலா ம்

ெகட்டவர்கள். ௨௯ ேதால்ைப ெவந்த ; ஈயம்

ெந ப்பினால்அழ ந்த ; டம கிறவ ைடய

பிரயாசம் ணாகப்ேபான ; ெபால்லாப் கள்

ங்கிப்ேபாகவில்ைல. ௩0 அவர்கள்
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தள் ப யானெவள்ளிஎன்னப்ப வார்கள்;

ெயேகாவாஅவர்கைளத் தள்ளிவிட்டார்.

௭

ெயேகாவாவால் எேரமயா க்

உண்டான வசனம்: ௨ ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் வாச ல் நின் , அங்ேக

அறவித் ச் ெசால்லேவண் ய வசனம்

என்னெவன்றால், ெயேகாவாைவப்

பணிந் ெகாள்ள இந்த வாசல்க க் ள்ேள

ைழகிற தமக்களாகிய ங்கெளல்ேலா ம்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக் ேக ங்கள்.

௩ இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்: உங்கள்

வழகைள ம் உங்கள் ெசயல்கைள ம்

ர்ப்ப த் ங்கள், அப்ெபா உங்கைள

இந்த இடத்தில் யி க்கச்ெசய்ேவன். ௪

ெயேகாவாவின் ஆலயம், ெயேகாவாவின்

ஆலயம், ெயேகாவாவின் ஆலயம் இ ேவ

என் ெசால் , ெபாய்வார்த்ைதகைள

நம்பிக்ெகாள்ளாதி ங்கள். ௫ ங்கள் உங்கள்

வழகைள ம் உங்கள் ெசயல்கைள ம்

நன்றாகஒ ங் ப த்தி, ங்கள் மனித க் ம்

மனித க் ள்ள வழக்ைக நியாயமாய்த்

ர்த் , ௬ அந்நியேதசத்தாைர ம்,

அனாைதயானவைன ம், விதைவைய ம்

ஒ க்காம ம், ற்றம ல்லாத இரத்தத்ைத

இந்த இடத்தில் சிந்தாம ம்; உங்க க் க்

ேக ண்டாக அந்நிய ெதய்வங்கைளப்

பின்பற்றாம ம் இ ப் ர்கேளயாகில்,

௭ அப்ெபா நான் உங்கள்
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பிதாக்க க் க் ெகா த்த ேதசமாகிய

இந்த இடத்தில் உங்கைளச் சதாகால ம்

யி க்க ம்ெசய்ேவன். ௮ இேதா,

ஒன் க் ம் உதவாத ெபாய்வார்த்ைதகைள

ங்கள் நம் கி ர்கள். ௯ ங்கள் தி ,

ெகாைலெசய் , விபசாரம்ெசய் ,

ெபாய்சாட்சி ெசால் , பாகா க் த்

பங்காட் , ங்கள் அறயாத அந்நிய

ெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற , ௧0அதன்பின்

வந் , என் ெபயர் ட்டப்பட்ட இந்த

ஆலயத்தில் எனக் ன்பாக நின் : இந்த

அ வ ப் கைளெயல்லாம் ெசய்வதற்காக

வி தைல ெபற்ற க்கிேறாெமன்

ெசால் ர்கேளா? ௧௧என் ெபயர் ட்டப்பட்ட

இந்த ஆலயம் உங்கள் பார்ைவக் க் கள்ளர்

ைகயானேதா? இேதா, நா ம் இைதக்

கண்ேடன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨

நான் த ல் என் ெபயர் விளங்கச்ெசய்ய

ேலாவி ள்ள என் இடத்திற் ங்கள் ேபாய்,

இஸ்ரேவல் மக்க ைடய ெபால்லாப் க்காக

நான் அதற் ச் ெசய்தைதப் பா ங்கள். ௧௩

ங்கள் இந்தச் ெசயல்கைளெயல்லாம்

ெசய் ர்கள், நான் உங்க க் ஏற்கனேவ

ெசால் வந்தி ந் ம், ங்கள் ேகளாம ம்,

நான் உங்கைளக் ப்பிட் ம், ங்கள்

உத்திர ெகாடாம ம் ேபானதினால், ௧௪என்

ெபயர் ட்டப்பட்ட ம், ங்கள் நம்பிக்ைக

ெகாண் க்கிற மானஇந்தஆலயத்திற் ம்,

உங்க க் ம் உங்கள் பிதாக்க க் ம் நான்
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ெகா த்த இடத்திற் ம், நான் ேலா க் ச்

ெசய்த ேபாலச் ெசய்ேவன். ௧௫ நான்

உங்க ைடய எல்லாச் சேகாதர மாகிய

எப்பிரா ம் சந்ததி அைனத்ைத ம்

தள்ளிப்ேபாட்ட ேபால, உங்கைள ம் என்

கத்ைதவிட் த் தள்ளிப்ேபா ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௬ இந்த

மக்க க்காகவிண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டாம்;

அவர்க க்காக மன்றாட ம் ெகஞ்ச ம்

ேவண்டாம், என்னிடத்தில் அவர்க க்காகப்

பரிந் ேபச ம் ேவண்டாம், நான்

ெசால்வைதக் ேகட்பதில்ைல. ௧௭ தாவின்

பட்டணங்களி ம் எ சேலம ன் திகளி ம்

அவர்கள் ெசய்கிறைத காணவில்ைலயா?

௧௮ எனக் மனேவதைன ண்டாக அந்நிய

ெதய்வங்க க் ப் பானப கைள

ஊற் கிறார்கள்; அவர்கள் வானராணிக் ப்

பணியாரங்கைளச் வதற்காகப் பிள்ைளகள்

விற ெபா க் கிறார்கள், பிதாக்கள்

ெந ப் ட் கிறார்கள், ெபண்கள்

மாப்பிைசகிறார்கள். ௧௯அவர்கள் எனக்கா

மனேவதைன ண்டாக் கிறார்கள்?

தங்கள் கங்கள் ெவட்கத்திற் ள்ளாக

அவர்கள் தங்க க்ேக அல்லேவா

மனேவதைன ண்டாக் கிறார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨0 ஆதலால்

இேதா, என் ேகாப ம் என் உக்கிர ம்

இந்த இடத்தின்ேம ம், மனிதர்ேம ம்,

ம கங்கள்ேம ம், ெவளியின் மரங்கள்ேம ம்,
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மயின் பழங்கள்ேம ம்ஊற்றப்ப ம்; அ

அைணயாமல் எரி ம் என் கர்த்தராகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௨௧இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறெதன்னெவன்றால்: உங்கள்

தகனப கைள மற்ற ப க டன்,

இைறச்சிையச் சாப்பி ங்கள். ௨௨

நான் உங்கள் ற்பிதாக்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் அைழத் வந்த

நாளில், தகனப ையக் ற த் ம், மற்ற

ப கைளக் ற த் ம் நான் அவர்க டன்

ேபசினைத ம் கட்டைளயிட்டைத ம்

பார்க்கி ம், ௨௩ என் வாக் க் ச்

ெசவிெகா ங்கள், அப்ெபா நான்

உங்கள் ேதவனாயி ப்ேபன், ங்கள் என்

மக்களாயி ப் ர்கள்; நான் உங்க க் க்

கற்பிக் ம் எல்லாவழகளி ம், ங்கள்

உங்க க் நன்ைம ண்டாவதற்காக

நட ங்கள் என்கிற விேசஷத்ைதேய

அவர்க க் ச் ெசால் க் கட்டைளயிட்ேடன்.

௨௪ அவர்கேளா அைதக் ேகளாம ம்,

தங்கள் ெசவிையச் சாயாம ம்ேபாய்,

தங்கள் ெபால்லாத இ தயத்தின்

ேயாசைனகளின்ப ம் க னத்தின்ப ம்

நடந் , ன்ேநாக்கியல்ல பின்ேநாக்கிேய

ேபானார்கள். ௨௫ உங்கள் ற்பிதாக்கள்

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்பட்ட நாள் தல்

இந்நாள்வைர நான் ர்க்கதரிசிகளாகிய

என் ஊழயக்காரைரெயல்லாம்
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தினந்தினம் உங்களிடத்திற் ஏற்கனேவ

அ ப்பிக்ெகாண் ந்ேதன். ௨௬ஆனா ம்

அவர்கள் என் ெசால்ைலக்ேகளாம ம்,

தங்கள் ெசவிையச் சாயாம ம் ேபாய்,

தங்கள் க த்ைதக் க னப்ப த்தி, தங்கள்

ற்பிதாக்கைளப்பார்க்கி ம் அதிக

ெபால்லாப் ெசய்தார்கள். ௨௭ இந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்க க் ச்

ெசான்னா ம், அவர்கள் உன் ெசால்ைலக்

ேகட்கமாட்டார்கள்; அவர்கைள ேநாக்கிக்

ப்பிட்டா ம், அவர்கள் உனக் ம உத்திர

ெகா க்கமாட்டார்கள். ௨௮ஆைகயால் தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய சத்தத்ைதக்

ேகளாம ம், த்திையஏற் க்ெகாள்ளாம ம்

இ க்கிற மக்கள் இ தான் என் ம், சத்தியம்

அழ ந் , அ அவர்கள் வாயி ந்

இல்லாமல் ேபானெதன் ம் அவர்க க் ச்

ெசால். ௨௯ உன் தைலமயிைரச் சிைரத் ,

எற ந் விட் , உயர்ந்த இடங்களில்

லம்பிக்ெகாண் ; ெயேகாவா தம

ேகாபத்திற் ஏ வான சந்ததிைய

ெவ த் த் தள்ளிவிட்டார். ௩0 தா மக்கள்

என் பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதச்

ெசய்தார்கள் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

என் ெபயர் ட்டப்பட்ட ஆலயத்ைதத்

ட் ப்ப த்தத் தங்கள் அ வ ப் கைள

அதில் ைவத்தார்கள். ௩௧ தங்கள்

மகன்கைள ம் தங்கள் மகள்கைள ம்

ெந ப்பால் எரிப்பதற்காக, அவர்கள்
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இன்ேனாம் மகனின் பள்ளத்தாக்கி ள்ள

ேதாப்ேபத்தின் ேமைடகைளக் கட் னார்கள்;

அைத நான் கட்டைளயிட ம ல்ைல,அ என்

மனதில் ேதான்ற ம ல்ைல. ௩௨ ஆதலால்,

இேதா, நாட்கள் வ ெமன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அப்ெபா அ அப் றம்

ேதாப்ேபத் என் ம், இன்ேனாம் மகனின்

பள்ளத்தாக்ெகன் ம் ெசால்லப்படாமல்,

அழவின் பள்ளத்தாக்ெகன் ெசால்லப்ப ம்;

ேதாப்ேபத்தில் இடம் கிைடக்காமற்ேபா ம்வைர

பிணங்கைள அடக்கம் ெசய்வார்கள். ௩௩

இந்த மக்களின் பிணங்கள் ஆகாயத்தின்

பறைவக க் ம் மயின்ம கங்க க் ம்

உணவா ம்; அைவகைள விரட் வா ம்

இல்லாதி ப்பார்கள். ௩௪ நான் தாவின்

பட்டணங்களி ம் எ சேலம ன் திகளி ம்

சிரிப்பின் சத்தத்ைத ம், மகிழ்ச்சியின்

சத்தத்ைத ம், மணமகனின் சத்தத்ைத ம்,

மணமகளின் சத்தத்ைத ம் ஓயச்ெசய்ேவன்;

ேதசம்அழ ம்.

௮

அக்காலத்தில் தாவி ைடய

ராஜாக்களின் எ ம் கைள ம்,

அவர்க ைடய பிர க்களின்

எ ம் கைள ம், ஆசாரியர்களின்

எ ம் கைள ம், ர்க்கதரிசிகளின்

எ ம் கைள ம் எ சேல ைடய

மக்களின் எ ம் கைள ம்,

அவர்க ைடய கல்லைறகளி ந்

எ த் , ௨ அவர்கள் ேநசித்த ம்,
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ேசவித்த ம், பின்பற்றன ம், ேத ன ம்,

பணிந் ெகாண்ட மாயி ந்த ரிய க் ம்,

சந்திர க் ம், வானத்தின் சர்வேசைனக் ம்

ன்பாகஅைவகைளப்பரப்பிைவப்பார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அைவகள்

வாரி அடக்கம்ெசய்யப்படாமல் மயின்ேமல்

எ வா ம். ௩ இந்தத் ஷ்ட வம்சத்தில்

தியாயி ந் , என்னால் எல்லா

இடங்களி ம் ரத்திவிடப்பட் ந்தி க்கிற

யாவ க் ம், வைனப்பார்க்கி ம்

மரணேம வி ப்பமாயி க் ெமன்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪

அவர்கைள ேநாக்கி: வி ந்தவர்கள்

எ ந்தி க்கிறதில்ைலேயா? வழதப்பிப்

ேபானவர்கள் தி ம் கிறதில்ைலேயா? ௫

ஆனா ம் எ சேலமயராகிய இந்த மக்கள்

என்ைறக் ம் வழதப்பிப்ேபாகிறெதன்ன?

கபடத்ைதஉ தியாகப் பி த்தி க்கிறார்கள்;

தி ம்பமாட்ேடாம் என்கிறார்கள். ௬ நான்

கவனித் க் ேகட்ேடன், அவர்கள் யதார்த்தம்

ேபசவில்ைல; என்ன ெசய்ேதெனன்

ெசால் , தன் ெபால்லாப்பினிம த்தம்

மனஸ்தாபப்ப கிறவன் ஒ வ ம ல்ைல;

ேபா க் ள் பாய்கிற திைரையப்ேபால

அவரவர் ேவகமாய் ஓ ப்ேபானார்கள். ௭

ஆகாயத்தி ள்ள நாைர தலாய்த் தன்

ேவைளைய அற ம்; காட் ப் றா ம்,

ெகாக் ம், தைகவிலான் வி ம் தாங்கள்

வரத்தக்க காலத்ைத அற ம்; என் மக்கேளா
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ெயேகாவாவின் நியாயத்ைத அறயார்கள்

என் ெயேகாவா உைரக்கிறாெரன் ெசால். ௮

நாங்கள்ஞானிகெளன் ம், ெயேகாவா ைடய

ேவதம் எங்களிடத்தி க்கிறெதன் ம்

ங்கள் ெசால் கிறெதப்ப ? ெமய்யாகேவ,

இேதா, ேவதபாரகரின் கள்ள எ த்தாணி

அைத அபத்தமாக் கிற . ௯ ஞானிகள்

ெவட்கி, கலங்கிப் பி ப வார்கள்;

இேதா, ெயேகாவா ைடய ெசால்ைல

ெவ த் ப்ேபாட்டார்கள், அவர்க க்

ஞானேம ? ௧0ஆைகயால் அவர்க ைடய

ெபண்கைள அந்நிய க் ம்,

அவர்க ைடய வயல்கைள அைவகைளக்

கட் க்ெகாள்பவர்க க் ம் ெகா ப்ேபன்;

அவர்களில் சிற ேயார் ெதாடங்கிப்

ெபரிேயார்வைர ஒவ்ெவா வ ம்

ெபா ளாைசக்காரராயி க்கிறார்கள்;

ர்க்கதரிசிகள் ெதாடங்கிஆசாரியர்கள்வைர

ஒவ்ெவா வ ம் ெபாய்யராயி ந் , ௧௧

சமாதானம ல்லாதி ந் ம், சமாதானம்

சமாதானம் என் ெசால் , என்

மக்களாகிய மாரத்தியின் காயங்கைள

ேமற் ச்சாய்க் ணமாக் கிறார்கள்.

௧௨ தாங்கள் அ வ ப்பானைதச்

ெசய்ததினிம த்தம் ெவட்கப்ப கிறார்களா?

ஆனால் ெவட்கப்படமாட்டார்கள்,

நாண ம் அறயார்கள்; ஆைகயால்

வி கிறவர்க க் ள்ேள வி வார்கள்;

நான் அவர்கைள விசாரிக் ங்காலத்தில்
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இட ண் ேபாவார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௩ அவர்கைள ற்ற ம்

அழ த் ப்ேபா ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; திராட்ைசச்ெச யில் ைலகள்

இரா , அத்திமரத்தில் பழங்கள் இரா ,

இைல ம் உதி ம், நான் அவர்க க் க்

ெகா த்த அவர்கைளவிட் த்

தாண் ப்ேபா ம் என் ெசால். ௧௪ நாம்

ம்மாயி ப்பாேனன்? வா ங்கள்; நாம்

அரணான பட்டணங்க க் ள் ைழந் ,

அங்ேக சங்காரமாேவாம்; நாம் ெயேகாவா க்

விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தப யால்,

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா நம்ைம

அழ த் , நமக் ப் பிச் க்கலந்த தண் ைரக்

க்கக்ெகா க்கிறார். ௧௫ சமாதானத்திற் க்

காத்தி ந்ேதாம், பிரேயாஜனம ல்ைல;

ஆேராக்கிய காலத்திற் க் காத்தி ந்ேதாம்,

இேதா, ஆபத் . ௧௬ தாணி ந்

அவர்க ைடய திைரகளின் ச் சத்தம்

ேகட்கப்ப கிற ; அவர்க ைடய பலத்த

திைரகள் கைனக்கிற சத்தத்தினால்

ேதசெமல்லாம் அதி கிற ; அவர்கள் வந்

ேதசத்ைத ம் அதில் உள்ளைவகைள ம்,

பட்டணத்ைத ம் அதின் மக்கைள ம்

பட்சிப்பார்கள். ௧௭ ெமய்யாய், இேதா,

தைடகட்டப்படாத சர்ப்பங்கைள ம்,

கட் விரியன்கைள ம் உங்க க் ள்

அ ப் கிேறன், அைவகள் உங்கைளக்

க க் ம் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௮
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நான் சஞ்சலத்தில்ஆ தலைடயப்பார்த் ம்,

என் இ தயம் பல னமாயி க்கிற . ௧௯

இேதா, ேயானில் ெயேகாவா இல்ைலேயா?

அதில் ராஜா இல்ைலேயா? என் , என்

மக்களாகிய மகள் ரேதசத்தி ந்

ப்பி ம் சத்தம் ேகட்கப்ப கிற ; ஆனால்,

அவர்கள் தங்கள் பங்களினா ம்

அந்நியரின் மாையகளினா ம் எனக் க்

ேகாப ண்டாக்கின என்ன என்கிறார். ௨0

அ ப் க்காலம் ெசன்ற , ேகாைடக்கால ம்

ந்த , நாேமா காப்பாற்றப்படவில்ைல. ௨௧

என் மக்களாகிய மகளின் காயங்களினால்

நா ம் காயப்பட்ேடன்; கரிக த்தி க்கிேறன்;

திைகப் என்ைனப் பி த்த . ௨௨

ேலயாத்திேல பிசின் ைதலம ந்

இல்ைலேயா? இரணைவத்திய ம் அங்ேக

இல்ைலேயா? பின்ைனஏன்என் மக்களாகிய

மகள் கமைடயாமற்ேபானாள்?

௯

ஆ, என் தைலதண் ம், என் கண்கள்

கண் ற் மானால் நலமாயி க் ம்;

அப்ெபா என் மக்களாகிய மகள்

ெகாைலெசய்யப்பட ெகா த்தவர்க க்காக

நான் இர ம்பக ம் அ ேவன். ௨ ஆ,

வனாந்திரத்தில் வழ ப்ேபாக்கரின் தங் மடம்

எனக் இ ந்தால் நலமாயி க் ம்;

அப்ெபா நான் என் மக்கைளவிட் ,

அவர்களிடத்தில் இ க்காமல் ேபாய்வி ேவன்;

அவர்கெளல்ேலா ம் விபசார ம்

ேராகிகளின் ட்ட மாயி க்கிறார்கள். ௩
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அவர்கள் ெபாய்ையப் பயன்ப த்தத்தக்க

தங்கள் நாவாகியவில்ைலவைளக்கிறார்கள்;

அவர்கள் இந்தத் ேதசத்தில் பலப்ப வ

சத்தியத் க்காகஅல்ல;ெபால்லாப்பி ந்

ெபால்லாப் க் ன்ேன கிறார்கள்;

என்ைனேயா அறயாதி க்கிறார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ ங்கள்

அவனவன் தன்தன் நண்ப க்

எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள், எந்த சேகாதரைன ம்

நம்பாதி ங்கள்; எந்த சேகாதர ம்

ேமாசம்ெசய்கிறான், எந்த சிேநகித ம்

ற்ற த்திரிகிறான். ௫அவர்கள் உண்ைமையப்

ேபசாமல் ஒவ்ெவா வ ம் தமக்க த்தவைன

திட் கிறார்கள்; ெபாய்ையப்ேபசத் தங்கள்

நாைவப் பழக் கிறார்கள்,அக்கிரமம் ெசய்ய

உைழக்கிறார்கள். ௬ வழக்கமாக ெபாய்

ேப கிறவர்கள் ந வில் யி க்கிறாய்;

ெபாய்யின்காரணமாக அவர்கள் என்ைன

அறயமாட்ேடாெமன்கிறார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௭ ஆைகயால்,

இேதா, நான்அவர்கைளஉ க்கி, அவர்கைளப்

டம ேவன் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; என் மக்களாகிய மகைள

ேவெறந்த ைறயாக நடத் ேவன்? ௮அவர்கள்

நா ர்ைமயாக்கப்பட்ட அம் , அ

ெபாய் ேப கிற ; அவனவன் தன்தன்

அ கி ள்ளவனிடம் தன்தன் வாயினால்

சமாதானமாகப் ேப கிறான், ஆனா ம்

தன் உள்ளத்தில் அவைனக் ெகால்ல சதி
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ெசய்கிறான். ௯ இதற்காக அவர்கைள

விசாரியாதி ப்ேபேனா? இப்ப ப்பட்ட

மக்க க் என் ஆத் மா திையச்

சரிக்கட்டாதி க் ேமா என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧0 மைலக க்காக

அ க்கங்ெகாண்டா ேவன்;

வனாந்திரத் தாபரங்க க்காகப்

லம் ேவன்; ஒ வ ம் அைவகைளக்

கடந் ேபாகாம க்க அைவகள்

அழ க்கப்பட் க் கிடக்கின்றன;ஆ மா களின்

சத்தம் ேகட்கப்ப கிற ம ல்ைல; வானத் ப்

பறைவக ம் ம க வன்க ம் எல்லாம் ஓ ச்

சிதற ப்ேபான . ௧௧ நான் எ சேலைம

மண்ேம க ம் வ சர்ப்பங்களின்

தங் மடமாக் ேவன்; தாவின்

பட்டணங்கைள ம் யில்லாமல்

அழ த் ப்ேபா ேவன். ௧௨இைதஉணரத்தக்க

ஞான ள்ளவன் யார்? ேதசம் அழ ந் ,

ஒ வ ம் கடந் ேபாகாதப அ

பாழாக்கப்ப கிற காந்தரெமன்னெவன்

ெயேகாவா ைடய வாய் தன் டன்

ெசால் கிறைதக் ேகட் அறவிக்கத்தக்கவன்

யார்? ௧௩ நான் அவரவ க் விதித்த என்

நியாயப்பிரமாணத்ைத அவர்கள் விட் ,

என் ெசால்ைலக் ேகளாம ம், அதின்ப

நடவாம ம், ௧௪தங்க ைடயஇ தயத்தின்

க னத்ைத ம், தங்கள் ற்பிதாக்கள்

தங்க க் க் கற் க்ெகா த்தப

பாகால்கைள ம் பின்ெதாடர்ந்தார்கேள
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என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௫

ஆதலால், இேதா, நான் இந்த மக்க க் ச்

சாப்பிட எட் ைய ம், க்க விஷம் கலந்த

தண் ைர ம் ெகா த் , ௧௬அவர்க ம்,

அவர்கள் ற்பிதாக்க ம் அறயாத

மக்க க் ள்ேள அவர்கைளச் சிதற த் ,

பட்டயம் அவர்கைள அழ க் ம்வைர அைத

அவர்க க் ப் பின்னாகஅ ப் ேவன் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௭ ங்கள்

ேயாசைனெசய் , லம்பற்காரிகைள

வரவைழத் , அதில் பழகின ெபண்கைளக்

ப்பி ங்கெளன் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௮ அவர்கள் க்கிரமாய்

வந் , நம் ைடய கண்களில் கண் ர்

வ ய ம், நம் ைடயஇைமகள் தண் ராய்

ஓ மள ம், ஒப்பாரி ெசால்வார்களாக. ௧௯

எவ்வளவாக அழ க்கப்பட்ேடாம்! ம க ம்

கலங்கியி க்கிேறாம்; நாங்கள் ேதசத்ைத

விட் ப்ேபாகிேறாம், எங்கள்இ ப்பிடங்கைள

அவர்கள் இ த் ப்ேபாட்டார்கள் என்

ேயானி ந் ஏற்ப கிற லம்ப ன் சத்தம்

ேகட்கப்ப ம். ௨0 ஆதலால் ெபண்கேள,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக் ேக ங்கள்;

உங்கள் கா அவ ைடயவாயின்வசனத்ைத

ஏற் க்ெகாள்ளட் ம்; ங்கள் உங்கள்

மகள்க க் ஒப்பாரிைய ம், அவளவள்

தன்தன் ேதாழ க் ப் லம்பைல ம்

கற் க்ெகா ங்கள். ௨௧ தியி க்கிற
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ழந்ைதகைள ம், ெத க்களி க்கிற

வா பைர ம் அழ க் ம் மரணம்,

நம் ைடய ஜன்னல்களிேலற , நம் ைடய

அரண்மைனகளில் ைழந்த . ௨௨

மனிதரின் சடலங்கள் வயல்ெவளியின்ேமல்

எ ைவப்ேபால ம், அ க்கிறவ க் ப்

பின்னால் ஒ வ ம் எ க்காதி க்கிற

அரிக்கட்ைடப்ேபால ம் கிடக் ம் என்

ெயேகாவா ெசான்னாெரன் ெசால்.

௨௩ ஞானி தன் ஞானத்ைதக் ற த்

ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்; பராக்கிரமன்

தன் பராக்கிரமத்ைதக் ற த்

ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்;

ஐ வரியவான் தன் ஐ வரியத்ைதக் ற த்

ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்; ௨௪

ேமன்ைமபாராட் கிறவன் மயில்

கி ைபைய ம், நியாயத்ைத ம் திைய ம்

ெசய்கிற ெயேகாவா நான் என்

என்ைன அற ந் உணர்ந்தி க்கிறைதக்

ற த்ேத ேமன்ைமபாராட் வானாக

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

இைவகளின்ேமல் பிரியமாயி க்கிேறன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௫

இேதா, நாட்கள் வ ம்; அப்ெபா

வி த்தேசதனம ல்லாதவர்க டன்

வி த்தேசதன ள்ள அைனவைர ம்,

௨௬ எகிப்ைத ம், தாைவ ம்,

ஏேதாைம ம், அம்ேமான் மக்கைள ம்,

ேமாவாைப ம், கைடசி எல்ைலகளி ள்ள
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வனாந்திரக் களான அைனவைர ம்

தண் ப்ேபன்; அந்நியமக்கள் அைனவ ம்

வி த்தேசதனம ல்லாதவர்கள்; ஆனா ம்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவ ம்

இ தயத்தில் மாற்றம ல்லாதவர்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧0

இஸ்ரேவல் ட்டாேர, ெயேகாவா

உங்க க் ச் ெசால் கிற வசனத்ைதக்

ேக ங்கள்: ௨ அன்னியமக்க ைடய

வழ ைறகைளக் கற் க்ெகாள்ளாதி ங்கள்;

வானத்தின் அைடயாளங்களால்

அந்நியமக்கள் கலங் கிறார்கேள

என் ெசால் , ங்கள் அைவகளால்

கலங்காதி ங்கள். ௩மக்களின்வழபா கள்

ணாயி க்கிற ; காட் ல் ஒ

மரத்ைத ெவட் கிறார்கள்; அ தச்சன்

ைகயா கிற உளியினால் ெச க்கப்ப ம்.

௪ ெவள்ளியினா ம் ெபான்னினா ம்

அைத அலங்கரித் , அ அைசயாதப

அைத ஆணிகளா ம் த்திகளா ம்

உ தியாக் கிறார்கள். ௫ அைவகள்

பைனையப் ேபால உயரமாக நிற்கிற ,

அைவகள் ேபசமாட்டாதைவகள், அைவகள்

நடக்கா . எனேவ மக்கப்படேவண் ம்;

அைவக க் ப் பயப்படேவண்டாம்;

அைவகள் ைம ெசய்ய யா ,

நன்ைம ெசய்ய ம் அைவக க்

ெபலனில்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௬ ெயேகாவாேவ, உமக்
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நிகரானவன் இல்ைல; ேர ெபரியவர்; உம

ெபயர்வல்லைமயில் ெபரிய . ௭ ேதசங்களின்

ராஜாேவ, உமக் ப் பயப்படாதி ப்பவன் யார்?

ேதவ ர் ஒ வ க்ேக பயப்படேவண் ய ;

மக்க ைடய எல்லா ஞானிகளி ம்,

அவர்க ைடய எல்லா ேதசத்தி ம்

உமக் ஒப்பானவன் இல்ைல. ௮

அவர்கள் அைனவ ம் ம க ண ம்

மதி ன ள்ளவர்கள்; அந்தக் கட்ைட

மாையயான ேபாதகமாயி க்கிற . ௯

தகடாக்கப்பட்ட ெவள்ளி தர் சி ம், ெபான்

ஊப்பாசி ம ந் ெகாண் வரப்பட் ,

அைவகள் ெதாழலாளியினா ம், தட்டான்

ைககளினா ம் ெசய்யப்ப கிற ; இள ல ம்

இரத்தாம்பர ம் அைவகளின் உைட;

அைவகெளல்லாம் ெதாழலாளிகளின்

ைகேவைலயாயி க்கிற . ௧0ெயேகாவாேவா

ெமய்யான ெதய்வம்; அவர் வ ள்ள ேதவன்,

நித்திய ராஜா; அவ ைடய ேகாபத்தினால் ம

அதி ம்;அவ ைடயக ங்ேகாபத்ைதமக்கள்

சகிக்கமாட்டார்கள். ௧௧ வானத்ைத ம்

மைய ம் உண்டாக்காத ெதய்வங்கள்,

மயி ம் இந்த வானத்தின் ம்

இராமல் அழ ந் ேபா ம் என்பைத

அவர்க க் ச் ெசால் ங்கள். ௧௨ அவேர

மையத் தம் ைடய வல்லைமயினால்

உண்டாக்கி, மயின் நிலப்பரப்ைப

தம் ைடய ஞானத்தினால் பைடத் ,

வானத்ைதத் தம் ைடய அறவினால்
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விரித்தார். ௧௩ அவர் சத்தம ம்ேபா

வானத்தில் திரளான தண் ர் உண்டாகிற ;

அவர் மயின் எல்ைலயி ந்

ேமகங்கைள எ ம்பச்ெசய் , மைழ டேன

மன்னல்கைள உண்டாக்கி, காற்ைறத் தம

கிடங் களி ந் றப்படச்ெசய்கிறார். ௧௪

மனிதர் அைனவ ம் அறவில்லாமல்

ம க ண ள்ளவர்களானார்கள்; தட்டார்

அைனவ ம் வார்ப்பித்த உ வங்களால்

ெவட்கிப்ேபாகிறார்கள்; அவர்கள்வார்ப்பித்த

விக்கிரகம் ெபாய்ேய, அைவகளில் ஆவி

இல்ைல. ௧௫ அைவகள் மாைய ம், மகா

ெபாய்யான ெசயல்களாயி க்கிற ; அைவகள்

விசாரிக்கப்ப ம் நாளில் அழ ம்.

௧௬ யாக்ேகாபின் பங்காயி க்கிறவர்

அைவகைளப்ேபால் அல்ல, அவர்

சர்வத்ைத ம் உ வாக்கினவர்; இஸ்ரேவல்

அவ ைடய ெசாந்தமான ேகாத்திரம்;

ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ப

அவ ைடய ெபயர். ௧௭ ேகாட்ைடயில்

யி க்கிறவேள, ேதசத்தி ந் உன்

ெபா ள்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள். ௧௮

இேதா, நான் இந்த ைற ேதசத்தின்

மக்கைளக் கவண்ெகாண்ெடற ந் ,

அவர்கள் கண் உண ம்ப அவர்க க்

ெந க்க ண்டாக் ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௯ ஐேயா,

நான் ெநா க்கப்பட்ேடன்; என் காயம்

ெபரிதாயி க்கிற ; ஆனா ம் இ நான்
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சகிக்கேவண் ய என் ேநாய் என்

நான் ெசால் ேவன். ௨0 என் டாரம்

அழ ந் ேபான , என் கயி கெளல்லாம்

அ ந் ேபான ; என் பிள்ைளகள்

என்ைன விட் ப்ேபாய்விட்டார்கள்;

அவர்களில் ஒ வ ம ல்ைல; இனி என்

டாரத்ைத விரித் என் திைரகைளத்

க்கிக்கட் வாரில்ைல. ௨௧ ேமய்ப்பர்கள்

ம க ண ள்ளவர்களாகி, ெயேகாவாைவ

ேதடாமல் ேபானார்கள்; ஆைகயால், அவர்கள்

காரியம் வாய்க்காமற்ேபாய், அவர்கள்

மந்ைதெயல்லாம் சிதற க்கப்பட்ட . ௨௨

இேதா, தாவின் பட்டணங்கைள அழ த்

வ சர்ப்பங்களின் தங் ம்இடமாக்கிப்ேபா ம்

ெசய்தியின் சத்த ம், வடேதசத்தி ந்

ெபரிய ெகாந்தளிப் ம் வ கிற . ௨௩

ெயேகாவாேவ, மனித ைடய வழ

அவனால் ஆகிறதல்லெவன் ம், தன்

நைடகைள நடத் வ நடக்கிறவனால்

ஆகிறதல்லெவன் ம் அற ேவன். ௨௪

ெயேகாவாேவ, என்ைனத் தண் ம்;

ஆனா ம் நான் அவமானப்படாம க்க

உம் ைடய ேகாபத்தினால் அல்ல,

ைறவாகத் தண் ம். ௨௫உம்ைமஅறயாத

ேதசங்களின்ேம ம், உம ெபயைரத்

ெதா ெகாள்ளாத வம்சங்களின்ேம ம்,

உம் ைடய க ங்ேகாபத்ைத ஊற்றவி ம்;

அவர்கள் யாக்ேகாைப அழ த் , அவைன
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வி ங்கி, அவைன நிர் லமாக்கி, அவன்

யி ப் கைளஅழ த்தார்கேள.

௧௧

ெயேகாவாவால் எேரமயா க்

உண்டானவசனம்: ௨ ங்கள் ேகட் தாவின்

மனித க் ம் எ சேலம ன் மக்க க் ம்

ெசால்லேவண் ய உடன்ப க்ைகயின்

வார்த்ைதகளாவன: ௩என் சத்தத்ைதக் ேகட் ,

நான்உங்க க் க் கற்பிக்கிறப ேயஎல்லாக்

காரியங்கைள ம்ெசய் ங்கள்;அப்ெபா

ங்கள் என் மக்களாயி ப் ர்கள், நான்

உங்கள் ேதவனாயி ப்ேபன்; ௪நான் உங்கள்

ற்பிதாக்கைள இ ம் ச் ைளயாகிய

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த

நாளில் அவர்க க் க் கற்பித்த இந்த

உடன்ப க்ைகயின் வார்த்ைதகைளக்

ேகளாத மனிதன் சபிக்கப்பட்டவெனன் ,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால்கிறாெரன் அவர்க க் ச் ெசால்.

௫ இன்ைறயதினம் இ க்கிற ேபால,

பா ம் ேத ம் ஓ கிற ேதசத்ைத உங்கள்

ற்பிதாக்க க் க் ெகா ப்ேபன் என் நான்

அவர்க க் ச் ெசான்ன வாக்ைக நான்

உ திப்ப த்தஇப்ப ஆ ம்என்றார்;அதற்

நான் ம ெமாழயாக,அப்ப ேயஆகக்கடவ

ெயேகாவாேவ என்ேறன். ௬ அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: தாவின்

பட்டணங்களி ம் எ சேலம ன் திகளி ம்

இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால் :

இந்த உடன்ப க்ைகயின் வார்த்ைதகைள
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ங்கள் ேகட் , அைவகளின்ப ேய

ெசய் ங்கள். ௭நான் உங்கள் ற்பிதாக்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் வரவைழத்த

நாள் தல், இந்நாள்வைர நான்அவர்க க்

உ தியான சாட்சியாய் என் சத்தத்ைதக்

ேக ங்கெளன் ஏற்கனேவ சாட்சி

விளங் ம்விதமாக எச்சரித் வந்ேதன். ௮

ஆனா ம் அவர்கள் ேகளாம ம்,

தங்கள் ெசவிையச் சாயாம ம்ேபாய்,

அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத இ தயக்

க னத்தின்ப நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான்

அவர்கள் ெசய் ம்ப கட்டைளயிட்ட ம்,

அவர்கள் ெசய்யாமற்ேபான மான இந்த

உடன்ப க்ைகயின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

அவர்க க் ப் ப க்கச்ெசய்ேவன் என்

ெசால் என்றார். ௯ ேம ம் ெயேகாவா என்ைன

ேநாக்கி: தாவின் மனித க் ள் ம்

எ சேலம ன் மக்க க் ள் ம் ஒ

கட் ப்பா காணப்ப கிற . ௧0அவர்கள் என்

வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்ேடாெமன்

அந்நிய ெதய்வங்கைளச் ேசவிக்க

அைவகைளப் பின்பற்ற , தங்க ைடய

ன்ேனார்களின் அக்கிரமங்க க் த்

தி ம்பினார்கள்; நான் தங்கள் பிதாக்க டன்

ெசய்த உடன்ப க்ைகைய இஸ்ரேவல்

ம்பத்தா ம் தா ம்பத்தா ம்

ற ப்ேபாட்டார்கள். ௧௧ஆைகயினால்இேதா,

அவர்கள் தப்பித் க்ெகாள்ளமாட்டாத ங்ைக

அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; அப்ெபா
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என்ைன ேநாக்கிக் ப்பி வார்கள்; நான்

அவர்கைளக் ேகளாதி ப்ேபன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨அப்ெபா

தா பட்டணங்களின் மனித ம், எ சேலம ன்

க ம் ேபாய் தாங்கள் பங்காட் யி ந்த

ெதய்வங்கைள ேநாக்கிக் ப்பிட் ம்,

அைவகள்அவர்க ைடயஆபத் க்காலத்தில்

அவர்கைளகாப்பாற் வதில்ைல. ௧௩ தாேவ,

உன் பட்டணங்களின் எண்ணிக்ைக ம் உன்

ெதய்வங்களின் எண்ணிக்ைக ம் சரி;

எ சேல ைடய திகளின் எண்ணிக்ைக ம்,

ங்கள் பாகா க் த் பங்காட் ம்ப அந்த

ெவட்கமான காரியத்திற் ஸ்தாபித்த

டங்களின் எண்ணிக்ைக ம் சரி. ௧௪

ஆதலால் இந்தஜனத் க்காகவிண்ணப்பம்

ெசய்யேவண்டாம், அவர்க க்காக மன்றாட ம்

ெகஞ்ச ம் ேவண்டாம்; அவர்கள் தங்கள்

ஆபத்தில் என்ைன ேநாக்கிக் ப்பி ம்ேபா

நான் அவர்கைளக் ேகளாதி ப்ேபன். ௧௫

யவ டன் மகா ைம ெசய் ம்ேபா ,

என் பிரியமானவ க் என் ட் ல்

என்ன இ க்கிற ? பரி த்த மாம்சத்ைத

உன்ைனவிட் த் தாண் ப்ேபாகச்ெசய்வார்கள்;

உன் ெபால்லாப் நடக் ம்ேபா

சந்ேதாசப்ப கிறாேய. ௧௬நல்ல பழம் இ க்கிற

ேநர்த்தி ம் பச்ைச மான ஒ வமரெமன் ம்

ெபயைரக் ெயேகாவா உனக் ச் ட் னார்;

ஆனால் மகா அமளியின் சத்தமாய் அைதச்

ற்ற ம் ெந ப்ைபக் ெகா த் கிறார்,
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அதின் ெகாம் கள் ற க்கப்பட்ட . ௧௭

பாகா க் த் பங்காட் கிறதினால் எனக் க்

ேகாப ண்டாக்க இஸ்ரேவல் ம்பத்தா ம்,

தா ம்பத்தா ம் தங்க க் க் ேகடாகச்

ெசய்த ெபால்லாப் க்காக உன்ேமல்

ங்ைக வரச்ெசய்ேவன் என் உன்ைன

நாட் ன ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௮அைதெயேகாவாஎனக்

அறவித்ததினால் அற ந் ெகாண்ேடன்;

அவர்க ைடய ெசய்ைககைள

அப்ெபா எனக் த் ெதரிவித்தார்.

௧௯ மரத்ைத அதின் பழங்க டன்

அழ த் ப்ேபா ேவாெமன் ம், அவன்

வ ள்ேளா ைடய ேதசத்தி ராம ம்

அவன்ெபயர்இனி நிைனக்கப்படாம ம்ேபாக

அவைன அழ ப்ேபாெமன் ம், எனக்

விேராதமாய் ஆேலாசைன ெசய்தார்கள்

என்பைத அறயாதி ந் , நான்

அ க்கப்ப வதற் க் ெகாண் ேபாகப்ப ம்

சா வானஆட் க் ட் ையப்ேபால இ ந்ேதன்.

௨0ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ,உள்ளத்தின்

எண்ணங்கைள ம் இ தயத்ைத ம்

ேசாதித்தறகிற தி ள்ளநியாயாதிபதிேய, ர்

அவர்க க் தி ெசய்கிறைதப் பார்ப்ேபனாக;

என்வழக்ைகஉமக் ெவளிப்ப த்திவிட்ேடன்

என்ேறன். ௨௧ஆதலால் எங்கள்ைகயினால்

இறக்காமல் இ க்க ெயேகாவா ைடய

ெபயைரக்ெகாண் ர்க்கதரிசனம்

ெசால்லேவண்டாம் என் ெசால் , உன்
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உயிைர வாங்கத்ேத கிற ஆனேதாத்தின்

மனிதைரக் ற த் க் ெயேகாவாெசால் கிறார்:

௨௨இேதா, இதற்காக உங்கைளவிசாரிப்ேபன்;

இளவய ள்ளவர்கள் பட்டயத்தால்

இறப்பார்கள்;அவர்கள் மகன்க ம்அவர்கள்

மகள்க ம் பஞ்சத்தால் இறப்பார்கள்.

௨௩ அவர்களில் தியாய் இ ப்பவர்கள்

இல்ைல; நான் ஆனேதாத்தின் மனிதைர

விசாரிக் ம் வ டத்தில் அவர்கள்ேமல்

ஆபத்ைதவரச்ெசய்ேவன் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧௨

ெயேகாவாேவ, உம் டன் நான்

வழக்காடப்ேபானால், ேதவ ர் தி ள்ளவராேம;

ஆகி ம் உம் ைடய நியாயங்கைளக் ற த்

உம் டன் நான் ேப ம்ப ேவண் கிேறன்;

ஆகாதவர்களின் வழ வாய்க்கிறெதன்ன?

ேராகம் ெசய் வ கிறஅைனவ ம் கமாக

இ க்கிறெதன்ன? ௨ ர் அவர்கைளநாட் ர்,

ேவர் பற்ற வளர்ந் ேபானார்கள், கனி ம்

ெகா க்கிறார்கள்; ர் அவர்கள் வாய்க்

அ கி ம், அவர்கள் உள்மன க்ேகா

ர மாயி க்கி ர். ௩ ெயேகாவாேவ, ர்

என்ைன அற ந்தி க்கி ர், என்ைனக்

காண்கி ர்; என் இ தயம் உமக் ன்பாக

எப்ப ப்பட்டெதன் ேசாதித் அறகி ர்;

அ க்கப்ப ம் ஆ கைளப்ேபாலஅவர்கைள

அகற்ற ப்ேபாட் , ெகாைலெசய்யப்ப ம்

நா க் அவர்கைள நியம ம். ௪எ வைர

ேதசம் லம்பி, எல்லா ெவளியின் ல் ம் வா ,
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அதின் க ைடய ெபால்லாப் க்காக

ம கங்க ம் பறைவக ம் அழயேவண் ம்!

எங்கள் ைவ அவன் காண்பதில்ைல

என்கிறார்கள். ௫ காலாட்க டன்

ஓ ம்ேபாேத உன்ைன ேசார்வைடயச்

ெசய்தார்களானால், திைரக டன்எப்ப ச்

ேசர்ந் ஓ வாய்? சமாதான ள்ள

ேதசத்திேலேய அைடக்கலம் ேத னால்,

ேயார்தான் ெப கிவ ம்ேபா என்ன

ெசய்வாய்? ௬உன் சேகாதர ம், உன் தகப்பன்

வம்சத்தா ம் உனக் த் ேராகம்ெசய் ,

அவர்க ம் உன்ைனப் பின்ெதாடர்ந் ம க ம்

ஆரவாரம்ெசய்தார்கள்;அவர்கள் உன் டன்

இனிய வார்த்ைதகைளப் ேபசினா ம்

அவர்கைள நம்பேவண்டாம். ௭ நான்

என் ட்ைட விட் விட்ேடன், என்

பங்ைக இழந் விட்ேடன்; என் ஆத் மா

ேநசித்தவைன அவ ைடய எதிரியின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்ேதன். ௮ என் பங்

காட் ள்ளசிங்கத்ைதப்ேபாலஎனக்கான ;

அ எனக் விேராதமாக ெகர்ச்சிக்கிற ;

ஆதலால் அைத ெவ க்கிேறன். ௯ என்

பங்ைக பலநிறமான பறைவையப்ேபால

எனக்கான ;ஆைகயால், பறைவகள்அைதச்

ற்ற ம் வ வதாக; ெவளியின் எல்லா

உயிரினங்கேள அைத அழ ப்பதற்காக

வா ங்கள். ௧0அேநக ேமய்ப்பர்கள் என்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதஅழ த் , என் பங்ைகக்

காலால் மதித் , என் பிரியமான பங்ைகப்
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பாழானவனாந்திரமாக்கினார்கள். ௧௧அைத

அழ த் விட்டார்கள்; அழ ந் கிடக்கிற

அ என்ைன ேநாக்கிப் லம் கிற ;

ேதசெமல்லாம் அழ ந்த ; ஒ வ ம்

அைத மனதில் ைவக்கிறதில்ைல. ௧௨

ெகாள்ைளக்காரர் வனாந்திரத்தி ள்ளஎல்லா

உயர்நிலங்களின்ேம ம் வ கிறார்கள்;

ெயேகாவா ைடய பட்டயம் ேதசத்தின்

ஒ ைன வங்கித் ேதசத்தின்

ம ைனவைரஅழ த் க்ெகாண் க் ம்;

மாம்சமாகிய ஒன் க் ம் சமாதானம ல்ைல. ௧௩

ேகா ைமைய விைதத்தார்கள், ட்கைள

அ ப்பார்கள்; பிரயாசப்ப வார்கள்,

பலனைடயமாட்டார்கள்; ெயேகாவா ைடய

க ங்ேகாபத்தினால் உங்க க் வ ம்

பலைனக் ற த் ெவட்கப்ப ங்கள். ௧௪இேதா,

நான் என் மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகா த்த என் பங்ைகத்

ெதா கிற ெகா யவரான அயலார்

அைனவைர ம் தங்கள் ேதசத்தில்

இராதப க் ப் பி ங்கிப்ேபா ேவன் என்

ெயேகாவா அவர்கைளக் ற த் ச்

ெசால் கிறார்; தா வம்சத்தாைர ம்அவர்கள்

ந வில் இல்லாமல் பி ங்கிப்ேபா ேவன்.

௧௫ அவர்கைள நான் பி ங்கிப்ேபாட்ட

பிற , நான் தி ம்ப ம் அவர்கள்ேமல்

இரங்கி, அவர்கைளத் தங்கள்தங்கள் ெசாந்த

இடத்திற் ம் தங்கள்தங்கள் ம க் ம்

தி ம்பச்ெசய்ேவன். ௧௬பின் அவர்கள் என்
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மக்க க் ப் பாகா ன்ேமல் சத்தியம் ெசய்ய

கற் க்ெகா த்த ேபால, ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் என் ெசால் , என்

ெபயரின்ேமல் வாக் க்ெகா க்க என் மக்களின்

வழகைள நன்றாகக் கற் க்ெகாண்டால்,

அவர்கள் என் மக்களின் ந வில் உ தியாகக்

கட்டப்ப வார்கள். ௧௭ ேகட்கவில்ைல

என்றால் ேதசங்கைள ம் மக்கைள ம்

அழ த் வி ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்.

௧௩

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: ேபாய்,

உனக் ஒ சணல்கச்ைசையவாங்கி,அைத

உன்இ ப்பில் கட் க்ெகாள்;அதில் தண் ர்

படவிடாேத என்றார். ௨நான் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேயஒ கச்ைசையவாங்கி,

அைத என் இ ப்பில் கட் க்ெகாண்ேடன்.

௩ இரண்டாம் ைற ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௪

வாங்கின ம்உன்இ ப்பில் இ க்கிற மான

கச்ைசைய எ த் க்ெகாண் எ ந் ,

ஐப்பிராத் நதிவைர ேபாய், அைத அங்ேக

ஒ கன்மைல ெவ ப்பில் ஒளித் ைவ

என்றார். ௫நான் ேபாய், ெயேகாவாஎனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய அைத ஐப்பிராத்

நதியின் ஓரத்தில் ஒளித் ைவத்ேதன். ௬

அேநக நாட்கள் ெசன்றபின் ெயேகாவா

என்ைன ேநாக்கி: எ ந் ஐப்பிராத்

நதிக் ப்ேபாய் அங்ேக ஒளித் ைவக்க

நான் உனக் க் கட்டைளயிட்ட கச்ைசைய
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அவ்விடத்தி ந் எ த் க்ெகாண் வா

என்றார். ௭ அப்ெபா நான் ஐப்பிராத்

நதிக் ப்ேபாய், கச்ைசைய ஒளித் ைவத்த

இடத்தில் ேதாண் அைதஎ த்ேதன்;ஆனால்,

இேதா, அந்தக் கச்ைச ெகட் ஒன் க் ம்

உதவாமல் ேபான . ௮ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத எனக் உண்டாகி

அவர்: ௯ இப்ப ேய நான் தா ைடய

ெப ைமைய ம், எ சேல ைடய ம ந்த

ெப ைமைய ம் ெகட் ப்ேபாகச்ெசய்ேவன். ௧0

என்வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்ேடாம் என்

ம த் , தங்கள் இ தயத்தின் க னத்தின்ப

நடந் , அந்நிய ெதய்வங்கைள வணங்கி

அவர்கைளப் பணிந் ெகாள்ள ம்

அவர்கைளப் பின்பற் கிற இந்தப் ெபால்லாத

மக்கள் ஒன் க் ம் உதவாமற்ேபான இந்தக்

கச்ைசையப் ேபாலாவார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௧ கச்ைசயான

மனித ைடய இ ப்பில் இைணக்கப்பட்

இ க்கிற ேபால, நான் இஸ்ரேவல்

ம்பத்தார் அைனவைர ம் தாவின்

ம்பத்தார் அைனவைர ம், எனக்

மக்களாக ம், ர்த்தியாக ம், தியாக ம்,

மகிைமயாக ம் இைணத் க்ெகாண்ேடன்;

ஆனா ம் அவர்கள் ேகட்காமற்ேபானார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨எல்லா

பாத்திரங்க ம் திராட்ைசரசத்தினால்

நிரப்பப்ப ெமன் , இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால்கிறார் என்ற வார்த்ைதைய
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அவர்க டேன ெசால்; அதற் அவர்கள்:

எல்லா பாத்திரங்க ம் திராட்ைசரசத்தினால்

நிரப்பப்ப வ எங்க க் த் ெதரியாதா என்

உன் டேனெசால் வார்கள். ௧௩அப்ெபா

அவர்கைள ேநாக்கி: இேதா, இந்தத்

ேதசத்தின் கெளல்ேலாைர ம், தா தின்

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந்தி க்கிற

ராஜாக்கைள ம், ஆசாரியர்கைள ம்,

ர்க்கதரிசிகைள ம், எ சேலம ன்

மக்கள் எல்ேலாைர ம் நான்

ெவறயினால் நிரப்பி, ௧௪ தகப்பன்க ம்

பிள்ைளக மாகியஅவர்கைளஒ வர்ேமல்

ஒ வர் ேமாதி வி ம்ப ச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

நான் அவர்கைள அழ ப்பேதயன்ற

மன்னிப்ப ம ல்ைல, தப்பவி வ ம ல்ைல,

இரங் வ ம ல்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧௫

ங்கள் கா ெகா த் க் ேக ங்கள்;

ேமட் ைமயாக இராேத ங்கள்; ெயேகாவா

விளம்பினார். ௧௬ அவர் அந்தகாரத்ைத

வரச்ெசய்வதற் ன் ம், இ ண்ட

மைலகளில் உங்கள் கால்கள் த மா வதற்

ன் ம், ங்கள் ெவளிச்சத்திற் க்

காத்தி க் ம்ேபா , அவர் அைத இ ம்

காரி மாக மாறச்ெசய்வதற் ன் ம்,

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

மகிைமையச் ெச த் ங்கள். ௧௭

ங்கள் இைதக் ேகளாமற்ேபானால்,
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என் ஆத் மா மைறவிடங்களில்

உங்கள் ெப ைமயினிம த்தம்

க்கித் , ெயேகாவா ைடய மந்ைத

சிைறப்பட் ப்ேபானெதன் என் கண்

மக ம் அ கண் ர் ெசாரி ம். ௧௮

ங்கள் ராஜாைவ ம் ராஜாத்திைய ம்

ேநாக்கி: ேழவந் உட்கா ங்கள்; உங்கள்

தைலயின் அலங்காரமாகிய உங்கள்

மகிைமயின் கி டம் வி ந்தெதன்

ெசால் ங்கள். ௧௯ெதற்கி ள்ள பட்டணங்கள்

அைடக்கப்பட்டன; அைவகைளத்

திறப்பார் இல்ைல; தா அைனத் ம்

யில்லாமல்ேபா ம்; அ எளிதாகச்

சிைறப்பட் ப்ேபா ம். ௨0உங்கள் கண்கைள

ஏெற த் , வடக்கி ந் வ கிறவர்கைளப்

பா ங்கள்; உனக் க் ெகா க்கப்பட் ந்த

மந்ைத ம், உன் மகிைமயானஆட் க்கிைட ம்

எங்ேக? ௨௧அவர்உன்ைனவிசாரிக் ம்ேபா

என்ன ெசால் வாய்? அவர்கள் உன்ேமல்

அதிகாரம் ெச த் கிறவர்க ம்,

தைலவ மாயி க்க, அவர்கைளப்

பழக்கப்ப த்தினாேய; கர்ப்பவதிக் ப்

பிரசவேவதைனஉண்டா ம்ேபா உண்டா ம்

ேவதைனகைளப்ேபால் ேவதைனகள்

உன்ைனப்பி ப்பதில்ைலேயா? ௨௨இைவகள்

எனக் சம்பவித்த ஏெனன் உன்

இ தயத்தில் ெசால்வாய் என்றால், உன்

ம தியான அக்கிரமத்தினால் உன்

ஆைடயின் ஓரங்கள் விலக்கப்பட் , உன்
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பாதங்கள் பலவந்தஞ்ெசய்யப்ப கின்றன.

௨௩ எத்திேயாப்பியன் தன் ேதாைல ம்

சி த்ைத தன் ள்ளிகைள ம் மாற்ற ேமா?

மாற்ற மானால், ைமெசய்யப்பழகின

ங்க ம் நன்ைமெசய்ய ம். ௨௪ஆதலால்

வனாந்திரக் காற்றால் பறக்க க்கப்ப ம்

ம்ைபப்ேபாலஅவர்கைளச் சிதற ப்ேபன்.

௨௫ என்ைன மறந் , ெபாய்ைய

நம்பினதினால், இ உன் ைடய ர்மான ம்,

என்னால் உனக் அளக்கப்ப ம் உன் ைடய

பங் மாயி க் ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨௬ உன் மானம் காணப்பட

நான் உன் ஆைடயின் ஓரங்கைள உன்

கம்வைர எ த் ப்ேபா ேவன். ௨௭ உன்

விபசாரங்கைள ம், உன் கைனப் கைள ம்,

ெவளியில் ேம களின்ேமல் ெசய்த

ேவசித்தனத்தின் ைறேக களாகிய

உன் அ வ ப் கைள ம் நான்

கண்ேடன்; எ சேலேம, உனக் ஐேயா,

த்தமாக்கப்படமாட்டாயா? இ இன் ம்

எத்தைன காலம் வைரக் ம் நடக் ம்

என்கிறார்.

௧௪

மைழ இல்லாைமையக் ற த்

எேரமயா க் உண்டானெயேகாவா ைடய

வசனம்: ௨ தா க்கப்ப கிற ,

அதின் வாசல்கள் ெபலனில்லாமல்

இ க்கிற ; தைரவைர னிந் ,

க க த் த் திரிகிறார்கள்; எ சேலம ன்

க் ரல் எ ம் கிற . ௩ அவர்களில்
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பிரபலமானவர்கள் தங்கள் சி வர்கைளத்

தண் க் அ ப் கிறார்கள்;

இவர்கள் பள்ளங்க க் ப்ேபாய்த்

தண் ர் கிைடக்காமல் ெவ ம்

பாத்திரங்கேளா தி ம்பிவ கிறார்கள்;

ெவட்கி நாணி, தங்கள் தைலைய

க்ெகாள் கிறார்கள். ௪ ேதசத்தின்ேமல்

மைழ இல்லாததினால் தைர ெவ த்தி க்கிற ;

பயிர் ெசய்கிறவர்கள் ெவட்கி, தங்கள்

தைலைய க்ெகாள் கிறார்கள். ௫

ெவளியின் ெபண்மா ம் ட் ேபாட் , ல்

இல்லாததினால்அைதவிட் ஓ ப்ேபா ம். ௬

காட் க்க ைதகள் ேம களில் நின் ,

வ சர்ப்பங்கைளப்ேபால் காற்ைற

உட்ெகாள் கிற ; ல் இல்லாததினால்

அைவக ைடய கண்கள் த் ப்ேபாகிற

என்றார். ௭ ெயேகாவாேவ, எங்கள்

அக்கிரமங்கள் எங்க க் விேராதமாய்ச்

சாட்சியிட்டா ம், உம் ைடய ெபயரால்

கி ைபெசய் ம்; எங்கள் ைறேக கள்

ம தியாயி க்கிற ; உமக் விேராதமாகப்

பாவம்ெசய்ேதாம். ௮ இஸ்ரேவ ன்

நம்பிக்ைகேய, ஆபத் க்காலத்தில்

அதின் இரட்சகேர, ர் ேதசத்தில் அந்நிய

மக்கைளப்ேபால ம், இர தங்க இறங் கிற

வழ ப்ேபாக்கைனப்ேபால ம் இ ப்பாேனன்?

௯ ர் ேசார்ந் ேபான மனிதைனப்ேபால ம்,

காப்பாற்ற யாத பலசா ையப்ேபால ம்

இ ப்பாேனன்? ெயேகாவாேவ, ர் எங்கள்
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ந வி க்கிறவராேம; உம் ைடய ெபயர்

எங்க க் ச் ட்டப்பட் ம க்கிறேத;

எங்கைளவிட் ப் ேபாகாதி ம். ௧0அவர்கள்

தங்கள் கால்கைள அடக்கிக்ெகாள்ளாமல்,

அைலய வி ம் கிறார்கெளன் ெயேகாவா

இந்த மக்கைளக் ற த் ச் ெசால் கிறார்;

ஆைகயால், ெயேகாவா அவர்கள்ேமல்

பிரியமாயிராமல், இப்ெபா அவர்கள்

அக்கிரமத்ைத நிைனத் , அவர்கள்

பாவங்கைள விசாரிப்பார். ௧௧ ெயேகாவா

என்ைன ேநாக்கி: இந்த மக்க க்

நன்ைம ண்டாக விண்ணப்பம்

ெசய்யேவண்டாம். ௧௨ அவர்கள்

உபவாசித்தா ம், நான் அவர்கள்

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்பதில்ைல;அவர்கள்

தகனப கைள ம் காணிக்ைககைள ம்

ெச த்தினா ம், நான் அவர்கள்ேமல்

பிரியமாயி ப்பதில்ைல; பட்டயத்தினா ம்

பஞ்சத்தினா ம் ெகாள்ைள ேநாயினா ம்

நான் அவர்கைள அழ ப்ேபன் என்றார். ௧௩

அப்ெபா நான்: ஆ ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவேர, இேதா, ங்கள் பட்டயத்ைதக்

காண்பதில்ைல, உங்க க் ப் பஞ்ச ம்

வ வதில்ைல; உ தியான சமாதானத்ைதேய

இவ்விடத்தில் உங்க க் த் த ேவாெமன்றார்

என் ர்க்கதரிசிகள் அவர்க க் ச்

ெசால் கிறார்கேளஎன்ேறன். ௧௪அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: ர்க்கதரிசிகள்

என் ெபயைரக்ெகாண் ெபாய்யாய்த்
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ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறார்கள். நான்

அவர்கைள அ ப்பின ம ல்ைல,

அவர்க க் க் கற்பித்த ம ல்ைல,

அவர்க டன் ேபசின ம ல்ைல; அவர்கள்

ெபாய்யான தரிசனத்ைத ம், ெபாய்யான

ச னத்ைத ம், இல்லாத விேசஷத்ைத ம்,

தங்கள் இ தயத்தின் ெபாய்ைய ேம,

உங்க க் த் ர்க்கதரிசனமாய்ச்

ெசால் கிறார்கள். ௧௫ ஆதலால், நான்

அ ப்பாதி ந் ம், என் ெபயைரக்ெகாண்

ர்க்கதரிசனஞ்ெசால் , இந்தத் ேதசத்தில்

பட்டய ம்பஞ்ச ம்வ வதில்ைலெயன்கிற

ர்க்கதரிசிகைளக் ற த் : இப்ப ப்பட்ட

ர்க்கதரிசிகள்பட்டயத்தா ம்பஞ்சத்தா ம்

இறப்பார்கள். ௧௬ அவர்களிடத்தில்

ர்க்கதரிசனம் ேகட் ம் மக்க ம்,

எ சேலம ன் திகளில் பட்டயத்தா ம்

பஞ்சத்தா ம் அழ ந் , அவர்க ம்

அவர்கள் மைனவிக ம், மகன்க ம்,

மகள்க ம் அடக்கம்ெசய்வாரில்லாமல்

கிடப்பார்கள்;அவர்க ைடயெபால்லாப்ைப

அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௭ என்

கண்களி ந் இர ம்பக ம் ஓயாமல்

கண் ர் ஓ க்ெகாண் க் ம்; என்

மக்கெளன்கிற மகளாகிய கன்னிைக மகா

ேவதைன ள்ள அ யினா ம் ெபரிய

காயத்தினா ம் பாதிக்கப்பட் க்கிறாள். ௧௮

நான் ெவளிேய ேபானால், இேதா, பட்டயத்தால்
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ெகால்லப்பட்டவர்கள்; நகரத்தில் வந்தால்

இேதா, பஞ்சத்தால் வ ந் கிறவர்கள்;

ர்க்கதரிசிக ம் ஆசாரியர்க ம் ஒன் ம்

அறயாமல் ேதசத்தில் அைலகிறார்கள் என் ம்

இந்த வார்த்ைதைய அவர்க க் ச் ெசால்

என்றார். ௧௯ தாைவ ற்ற ம் ெவ த் ேரா?

ேயான் உம் ைடய ஆத் மா க்

இழவானேதா? நாங்கள் ஆேராக்கியம்

அைடயக் டாமல் எங்கைள ஏன் அ த் ர்?

சமாதானத்திற் க் காத்தி ந்ேதாம், ஒ

நன்ைம ம ல்ைல;ஆேராக்கியகாலத்திற் க்

காத்தி ந்ேதாம், இேதா, ஆபத் . ௨0

ெயேகாவாேவ, எங்கள் ைமைய ம் எங்கள்

ற்பிதாக்களின் அக்கிரமத்ைத ம் நாங்கள்

அற ந்தி க்கிேறாம்; உமக் விேராதமாகப்

பாவம் ெசய்ேதாம். ௨௧ உம் ைடய

ெபய க்காக எங்கைள ெவ க்காதி ம்,

உம மகிைமயின் சிங்காசனத்ைதக்

கன னப்ப த்தாேத ம்; எங்க டன் உமக்

இ க்கிற உடன்ப க்ைக ெபாய்யாக்காமல்

எங்கைள நிைனத்த ம். ௨௨ அன்னிய

மக்க ைடய ணான ெதய்வங்க க் ள்

மைழையப் ெபாழயைவப்பவர்கள்

உண்ேடா? அல்ல , வானங்கள் தானாய்

மைழகைளக் ெகா க் ேமா? எங்கள்

ேதவனாகிய கர்த்தராயி க்கிற ரல்லேவா

அைதச் ெசய்கிறவர்; ஆைகயால்,

உமக் க் காத்தி க்கிேறாம்; ேதவ ர்

இைவகைளெயல்லாம் உண்டாக்கி ர்.
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௧௫

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி:

ேமாேச ம் சா ேவ ம் என் கத்திற்

ன்பாக நின்றா ம், என் மனம் இந்த

மக்கள் பட்சமாய்ச் சாரா ; இவர்கள் என்

கத்ைதவிட் ப் றப்பட் ப்ேபா ம்ப

இவர்கைளத் ரத்திவி . ௨ எங்ேக

றப்பட் ப்ேபாேவாம் என் இவர்கள்

உன்ைனக் ேகட்டால், அவர்கைள ேநாக்கி:

மரணத்திற் ஏ வானவர்கள் மரணத்திற் ம்,

பட்டயத்திற் ஏ வானவர்கள் பட்டயத்திற் ம்,

பஞ்சத்திற் ஏ வானவர்கள் பஞ்சத்திற் ம்,

சிைறயி ப் க் ஏ வானவர்கள்

சிைறயி ப் க் ம் ேநராகப் ேபாகேவண் ம்

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார் என்

ெசால் . ௩ ெகான் ேபாடப் பட்டய ம்,

பி த் இ க்க நாய்க ம், பட்சித் அழ க்க

ஆகாயத் ப் பறைவக ம், மயின்

ம கங்க ம் ஆகிய நான் விதமான

வாைதகைள நான் அவர்கள்ேமல் வரக்

கட்டைளயி ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௪ எேசக்கியாவின் மக ம்,

தாவின் ராஜா மாகிய மனாேச எ சேலம ல்

ெசய்தைவகளினிம த்தம் அவர்கைளப்

மயி ள்ள எல்லா ராஜ்யங்களி ம்

அைலயச்ெசய்ேவன். ௫ எ சேலேம, யார்

உன்ேமல் இரங் வார்கள்? யார் உன்ேமல்

பரிதாபப்ப வார்கள்? யார் உன்னிடத்திற் த்

தி ம்பி, உன் கெசய்திையவிசாரிப்பார்கள்?

௬ என்ைனவிட் ப் பின்வாங்கிப்ேபானாய்;
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ஆைகயால், என் ைகையஉனக் விேராதமாய்

ட் , உன்ைன அழ ப்ேபன்; நான்

ெபா த் ப்ெபா த் ேசார்ந் ேபாேனன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௭

ேதசத்தின் வாசல்களில் அவர்கைளத்

ற் க் ைடயால் ற்ற ப்ேபா ேவன்;

என் மக்கள் தங்கள் வழகைளவிட் த்

தி ம்பாததினால் நான் அவர்கைளப்

பிள்ைளகள்இல்லாதவர்களாக்கிஅழ ப்ேபன்.

௮ கடற்கைர மணைலப்பார்க்கி ம்

அதிக விதைவகள் அவர்க க் ள்

இ ப்பார்கள்; பட்டப்பக ல்அழ க்கிறவைனத்

தாயின்ேம ம் பிள்ைளகளின்ேம ம்

வரச்ெசய்ேவன்;அவர்கள்ேமல்பட்டணத்தின்

கலகத்ைத ம் பயங்கரங்கைள ம்

விழச்ெசய்ேவன். ௯ ஏ பிள்ைளகைளப்

ெபற்றவள் இைளத் ப்ேபாகிறாள்;

அவள் தன் உயிைர விட் விட்டாள்;

இன் ம் பகலாயி க் ம்ேபா

அவ ைடய ரியன் மைறந்த ;

ெவட்க ம் அவமான ம் அைடந்தாள்;

அவர்களில் தியாகிறவர்கைளேயா

அவர்க ைடய எதிரிக க் ன்பாகப்

பட்டயத்திற் ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧0 என் தாேய,

ேதசத் க்ெகல்லாம் வழக் க் ம் வாதிற் ம்

உள்ளானவனாயி க்க என்ைன ெபற்றாேய;

ஐேயா, நான் அவர்க க் வட் க் க்

ெகா த்த ம ல்ைல, அவர்கள் எனக்
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வட் க் க் ெகா த்த ம ல்ைல; ஆனா ம்,

எல்ேலா ம் என்ைனச் சபிக்கிறார்கள்.

௧௧ உன்னில் தியாயி ப்பவர்கள்

நன்ைமயைடவார்கள்; ங்கின் காலத்தி ம்

ெந க்கத்தின் காலத்தி ம் உனக்காக

நான் பைகவ க் எதிர்ப்பட் , உனக் ச்

சகாயஞ்ெசய்ேவன் என் ெமய்யாகேவ

ெசால் கிேறன். ௧௨ வடக்ேகயி ந் வ ம்

இ ம்ைப ம் ெவண்கலத்ைத ம் இ ம்

ெநா க் ேமா? ௧௩ உன் ைடய எல்லாப்

பாவங்களின் காரணமாக, உன் ைடய எல்லா

எல்ைலகளி ம், நான் உன் ெசாத் க்கைள ம்,

உன் ெபாக்கிஷங்கைள ம் யில்லாமல்

ைறயி விப்ேபன். ௧௪ அறயாத ேதசத்தில்

உன் எதிரிகள் வசமாக நான் உன்ைனத்

தாண் ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்; உங்கள்ேமல்

எரியப்ேபாகிற ெந ப்ைபஎன் ேகாபத்தினால்

ஏற்பட்ட என் ெயேகாவா ெசான்னார். ௧௫

ெயேகாவாேவ, ர் அைத அற ர்; ேதவ ர்

என்ைன நிைனத் , என்ைன விசாரித் ,

என்ைனத் ன்பப்ப த் கிறவர்க க்

எனக்காக திையச் ெசய் ம்; உம் ைடய

ய ெபா ைமயினால் என்ைன

வாரிக்ெகாள்ளாதி ம்; நான் உம் ைடய

காரணமாக நிந்ைதையச் சகிக்கிேறன் என்

அற ம். ௧௬ உம் ைடய வார்த்ைதகள்

கிைடத்த டேனஅைவகைளஉட்ெகாண்ேடன்;

உம் ைடய வார்த்ைதகள் எனக் ச்

சந்ேதாஷ ம், என் இ தயத்திற்
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மகிழ்ச்சி மாயி ந்த ; ேசைனகளின்

ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, உம் ைடய ெபயர்

எனக் ச் ட்டப்பட் க்கிற . ௧௭ நான்

பரியாசக்கார ைடய ட்டத்தில் உட்கார்ந்

மகிழ்ந்ததில்ைல; உம ைகக க்காக

தனித் உட்கார்ந்ேதன்; ேசார்வினால்

என்ைன நிரப்பி ர். ௧௮ என் வியாதி

ண்டகாலமாக ம், என் காயம் ஆறாத

ெபரிய ண்ணாக ம் இ ப்பாேனன்? ர்

எனக் நம்பப்படாத ஊற்ைறப்ேபால ம்,

வற்ற ப்ேபாகிற தண் ைரப்ேபால ம்

இ ப் ேரா? ௧௯இதினால் தி ம்பினால் நான்

உன்ைனத் தி ம்ப ஒ ங் ப த் ேவன்; என்

கத்திற் ன்பாக நிைலத் ம ப்பாய்;

பயனற்றதி ந் விைலேயறப்ெபற்றைதப்

பிரித்ெத த்தால், என்வாய் ேபா ப்பாய்;

அவர்களிடத்தில் தி ம்பாமல், அவர்கள்

உன்னிடத்தில் தி ம் வார்களாக என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨0 உன்ைன

இந்த மக்க க் ன்பாக பா காப்பான

ெவண்கல மதிலாக் ேவன்; அவர்கள்

உனக் விேராதமாகப் ேபார்ெசய்வார்கள்,

ஆனா ம் உன்ைன ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்;

உன்ைனப் பா காப்பதற்காக ம், உன்ைனக்

காப்பாற் வதற்காக ம், நான் உன் டன்

இ க்கிேறன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨௧ நான் உன்ைனப் ெபால்லாதவர்களின்

ைகயி ந் காப்பாற்ற , உன்ைனப்
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பலவான்களின் ைகக் விலக்கி வி விப்ேபன்

என்கிறார்.

௧௬

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ ெபண்ைணத் தி மணம்

ெசய்யேவண்டாம்; இவ்விடத்தில் உனக்

மகன்க ம் மகள்க ம் இ க்கேவண்டாம்

என்றார். ௩ இவ்விடத்தில் பிறக்கிற

மகன்கைள ம் மகள்கைள ம்,

இந்தத் ேதசத்தில் அவர்கைளப் ெபற்ற

தாய்கைள ம் அவர்கைளப் ெபற்ற

தகப்பன்கைள ம் ற த் க் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ௪ மகா

ெகா ய வியாதிகளால் இறப்பார்கள்,

அவர்க க்காகப் லம் வா ம்,அவர்கைள

அடக்கம்ெசய்வா ம ல்ைல, நிலத்தின்ேமல்

எ வாவார்கள்; பட்டயத்தா ம்பஞ்சத்தா ம்

இறந் ேபாவார்கள்; அவர்க ைடய உடல்

வானத் ப் பறைவக க் ம் மயின்

ம கங்க க் ம் இைரயா ம். ௫

ஆைகயால், க்க ட் ல் ைழயாம ம்,

லம் வதற்க் ப்ேபாகாம ம் அவர்க க்

பரிதாபப்படாம ம் இ ப்பாயாக

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; என்

சமாதானத்ைத ம், கி ைபைய ம்,

இரக்கத்ைத ம், இந்த மக்கைளவிட்

எ த் ப்ேபாட்ேடன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௬ இந்த ேதசத்தில்

ெபரிேயா ம் சிற ேயா ம் இறப்பார்கள்;

அவர்கைள அடக்கம்ெசய்வாரில்ைல;
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அவர்க க்காகப் லம் வா ம ல்ைல;

அவர்க க்காக ற க்ெகாண் ,

ெமாட்ைடய த் க்ெகாள்வா ம ல்ைல.

௭ இறந்தவர்க க்காக ஏற்ப கிற

க்கத்ைத ஆற்ற அவர்க க் ஆகாரம்

பரிமாறப்ப வ ம ல்ைல; ஒ வ ைடய

தகப்ப க்காேவா, ஒ வ ைடயதாய்க்காேவா

க்கப்ப கிறவர்க க் த் ேதற்றரவின்

பாத்திரத்ைதக் க்கக்ெகா ப்பா ம ல்ைல.

௮ அவர்க டன் அமர்ந் சாப்பிட

வி ந் ட் ம் ைழயாேத. ௯

ஏெனனில், இேதா, இவ்விடத்தில் நான்

உங்கள் கண்க க் ன்பாக ம்,

உங்கள் நாட்களி ேம, சந்ேதாஷத்தின்

சத்தத்ைத ம், மகிழ்ச்சியின் சத்தத்ைத ம்,

மணமகனின் சத்தத்ைத ம், மணமகளின்

சத்தத்ைத ம் ஓயச்ெசய்ேவன் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧0 இந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் இந்த மக்க க்

அறவிக் ம்ேபா , அவர்கள் உன்ைன ேநாக்கி:

ெயேகாவா எங்கள்ேமல் இத்தைன ெபரிய

ங்ைக ஏன் ெசால்லேவண் ம் என் ம்,

நாங்கள் ெசய்த அக்கிரமம் என்ன? நாங்கள்

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா க்

விேராதமாகச் ெசய்த எங்கள் பாவம் என்ன

என் ம் ேகட்பார்களானால், ௧௧ அவர்கைள

ேநாக்கி: உங்கள் ற்பிதாக்கள் என்ைனவிட்

அந்நியெதய்வங்கைளப் பின்பற்ற ,அவர்கைள
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வணங்கி, அவர்கைளப் பணிந் ெகாண் ,

என் நியாயப்பிரமாணத்ைதக்

ைகக்ெகாள்ளாமல் என்ைன

விட் விட்டார்கேள. ௧௨ ங்கள் உங்கள்

ற்பிதாக்கைளப் பார்க்கி ம் அதிகக் ேகடாக

நடந் ர்கேள; இேதா, உங்களில் ஒவ்ெவா வ ம்

என் ெசால்ைலக்ேகளாமல், உங்கள் ெபால்லாத

இ தயக் க னத்தின்ப நடக்கி ர்கள். ௧௩

ஆகேவ, உங்கைள இந்தத் ேதசத்தி ந்

ங்க ம் உங்கள் ற்பிதாக்க ம் அறயாத

ேதசத்திற் த் ரத்திவி ேவன்; அங்ேக

இர ம் பக ம் அந்நிய ெதய்வங்கைள

வணங் ர்கள்; அங்ேக நான் உங்க க் த்

தைய ெசய்வதில்ைல. ௧௪ ஆகேவ, இேதா,

நாட்கள்வ ம், அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்கள்

எகிப் ேதசத்தி ந் வரவைழத்த

ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

இனிேமல் சத்தியம் ெசய்யாமல், ௧௫இஸ்ரேவல்

மக்கைளவடேதசத்தி ம், தாம்அவர்கைளத்

ரத்திவிட்ட எல்லா ேதசங்களி ம ந்

வரவைழத்த ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் சத்தியம்ெசய்வார்கள்;

நான்அவர்கள் ற்பிதாக்க க் க் ெகா த்த

அவர்க ைடய ேதசத்திற் அவர்கைளத்

தி ம்பிவரச்ெசய்ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௬இேதா, நான் ன்பி க்கிற

அேநகைர அைழத்த ப் ேவன், இவர்கள்

அவர்கைளப் பி ப்பார்கள்; அதற் ப்

பின் ேவட்ைடக்காரராகிய அேநகைர



எேரமயா 2882

அைழத்த ப் ேவன், இவர்கள் அவர்கைள

எல்லாமைலகளி ம், எல்லாக் ன் களி ம்,

கன்மைலகளின் ெவ ப் களி ம்

ேவட்ைடயா வார்கள். ௧௭ என் கண்கள்

அவர்க ைடய எல்லா வழகளின்ேம ம்

ேநாக்கமாயி க்கிற ; அைவகள் என்

கத்திற் ன்பாக மைறந்தி க்கிறதில்ைல;

அவர்க ைடயஅக்கிரமம் என் கண்க க்

ன்பாக மைறவாயி க்கிற ம ல்ைல.

௧௮ தலாவ நான் அவர்க ைடய

அக்கிரமத்திற் ம், அவர்க ைடய

பாவத்திற் ம் இரட் ப்பாக தி ெசய்ேவன்;

அவர்கள் என் ேதசத்ைதத் ட் ப்ப த்தி, என்

பங்ைகச் ெயன் அ வ க் மள க்

தங்கள் காரியங்களின் அ த்தமான

விக்கிரகங்களினால் நிரப்பினார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௯என் ெபல ம்,

என் ேகாட்ைட ம், ெந க்கப்ப கிற

நாளில் என் அைடக்கல மாகிய

ெயேகாவாேவ, அந்நியமக்கள் மயின்

கைடசி ைனகளி ந் உம்மடத்தில்

வந் : ெமய்யாகேவ, எங்கள் ற்பிதாக்கள்

பிரேயாஜனம ல்லாத ணான விக்கிரங்கைளக்

ைகப்பற்றனார்கள் என்பார்கள். ௨0மனிதன்

தனக் த் ெதய்வங்கைளஉண்டாக்கலாேமா?

அைவகள் ெதய்வங்கள் அல்லேவ. ௨௧

ஆதலால் இேதா, இப்ெபா நான்

அவர்க க் த் ெதரியைவப்ேபன்;

என் கரத்ைத ம் என் ெபலத்ைத ேம
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அவர்க க் த் ெதரிவிப்ேபன்; என் ெபயர்

ேயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௧௭

தாவின் பாவம் இ ம்

எ த்தாணியினா ம், ைவரத்தின்

னியினா ம் எ தப்பட் , அவர்க ைடய

இ தயத்தின் பலைகயி ம் உங்கள்

ப டங்களின் ெகாம் களி ம்

பதிந்தி க்கிற . ௨உயர்ந்த ேம களின்ேமல்

பச்ைசயான மரங்கள் அ கில் இ ந்த

அவர்க ைடய ப டங்கைள ம்

அவர்க ைடய ேதாப் கைள ம் அவர்கள்

பிள்ைளகள் நிைனக் ம்ப இப்ப ச்

ெசய்தி க்கிற . ௩வயல்நிலத்தி ள்ள என்

மைலேய, உன் எல்ைலகளிெலல்லாம்

ெசய்த பாவத்தினிம த்தம் நான் உன்

ெசாத் க்கைள ம், உன் எல்லாப்

ெபாக்கிஷங்கைள ம், உன்

ேமைடகைள ங் டச் ைறயி விப்ேபன்.

௪ அப்ப ேய நான் உனக் க் ெகா த்த

நிலத்ைத தாேன விட் வி வாய்;

அறயாத ேதசத்தில் உன்ைன உன்

எதிரிக க் அ ைம மாக் ேவன்;

என்ெறன்ைறக் ம் எரியத்தக்க என்

ேகாபத்தின் ெந ப்ைப ட் விட் ர்கேள. ௫

மனிதன்ேமல் நம்பிக்ைக ைவத் ,

மாம்சமானைதத் தன் யபலமாக்கிக்ெகாண் ,

ெயேகாவாைவவிட் வில கிற

இ தய ள்ள மனிதன் சபிக்கப்பட்டவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௬
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அவன் அந்தரெவளியில் உலர்ந் ேபான

ெச ையப்ேபா ந் , நன்ைமவ கிறைதக்

காணாமல், வனாந்திரத்தின் வறட்சியான

இடங்களி ம், யில்லாதஉவர்நிலத்தி ம்

தங் வான். ௭ ெயேகாவாேமல்

நம்பிக்ைகைவத் , ெயேகாவாைவ தன்

நம்பிக்ைகயாகக்ெகாண் க்கிற மனிதன்

பாக்கியவான். ௮அவன் தண் ர் அ கில்

நாட்டப்பட்ட ம், கால்வாய் ஓரமாகத் தன்

ேவர்கைளவி கிற ம், ெவயில் வ கிறைதக்

காணாமல் இைல பச்ைசயாயி க்கிற ம்,

மைழ ைறவான வ டத்தி ம்

வ த்தம ல்லாமல் தவறாமல் பழங்கைளக்

ெகா க்கிற மானமரத்ைதப்ேபா ப்பான்.

௯ எல்லாவற்ைறப்பார்க்கி ம்

இ தயேம தி க் ள்ள ம் மகா

ேக ள்ள மாயி க்கிற , அைத

அறயத்தக்கவன் யார்? ௧0 கர்த்தராகிய

நாேன ஒவ்ெவா வ க் ம், அவனவன்

வழக க் ம், ெசய்ைககளின் பலன்க க் ம்

த ந்தைதக் ெகா க் ம்ப க் , இ தயத்ைத

ஆராய்கிறவ ம் உள்ளிந்திரியங்கைளச்

ேசாதித்தறகிறவ மாயி க்கிேறன்.

௧௧ அநியாயமாய் ஐ வரியத்ைதச்

சம்பாதிக்கிறவன் ட்ைடயிட் அைடகாத் ம்,

ஞ் ெபாரிக்காமற்ேபாகிற க தாரிக் ச்

சமமாயி க்கிறான்; அவன் தன் பாதி வயதில்

அைதவிட் , தன் வில் டனாயி ப்பான்.

௧௨ எங்கள் பரி த்த ஸ்தானம்
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ஆதி தற்ெகாண் உயர்ந்த மகிைம ள்ள

சிங்காசனமாயி க்கிற . ௧௩ இஸ்ரேவ ன்

நம்பிக்ைகயாகிய ெயேகாவாேவ, உம்ைமவிட்

வில கிற அைனவ ம் ெவட்கப்ப வார்கள்;

அவர்கள் வ ள்ளதண் ரின்ஊற்றாகிய

ெயேகாவாைவவிட் விலகிப்ேபானதினால்,

உம்ைமவிட் விலகிப்ேபாகிறவர்களின் ெபயர்

தியில் எ தப்ப ம். ௧௪ ெயேகாவாேவ,

என்ைனக் ணமாக் ம், அப்ெபா

ணமாேவன்; என்ைனக் காப்பாற் ம்,

அப்ெபா காப்பாற்றப்ப ேவன்; ேதவ ேர

என் தி. ௧௫ இேதா, இவர்கள் என்ைனப்

பார்த் : ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத எங்ேக?

அ இப்ெபா வரட் ம் என்கிறார்கள். ௧௬

நாேனா உம்ைமப் பின்பற் கிற ேமய்ப்பன்,

இதற் நான் றநடக்கவில்ைல; ஆபத்

நாைள வி ம் கிற ம ல்ைலெயன் ர்

அற ர்; என் உத களி ந் றப்பட்ட

உமக் ன்பாக ஒ ங்காக இ ந்த .

௧௭ ர் எனக் ப் பயங்கரமானவராக

இ க்காேத ம்; ங் நாளில் ேர என்

அைடக்கலம். ௧௮ நான் ெவட்கப்படாமல்,

என்ைனத் ன்பப்ப த் கிறவர்கள்

ெவட்கப்ப வார்களாக; நான் கலங்காமல்,

அவர்கள் கலங் வார்களாக; ேதவ ர்

ங் நாைள அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய் ,

இரட் ப்பான ெநா க் தலால் அவர்கைள

ெநா க் ம். ௧௯ ெயேகாவா என்ைன

ேநாக்கி: ேபாய் தாவின் ராஜாக்கள்
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ேபாக் ம்வரத் மாயி க்கிறஇந்தமக்களின்

பிள்ைளக ைடய வாச ம் எ சேலம ன்

எல்லா வாசல்களி ம் நின் ெகாண் ,

௨0 அவர்க டேன ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: இந்த வாசல்களில் ைழகிற

தாவின் ராஜாக்க ம், எல்லா த ம்,

எ சேலம ன் எல்லாக் மக்க மாகிய

ங்கள் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக்

ேக ங்கள். ௨௧ ங்கள் ஓய் நாளில்

ைமகைளஎ த் ,அைவகைளஎ சேலமன்

வாசல்க க் ள்ெகாண் வராம க்க ம்.

௨௨ ஓய் நாளில் உங்கள் களி ந்

ைமையெவளிேய ெகாண் ேபாகாதப க் ம்,

ஒ ேவைலைய ம் ெசய்யாம க்க ம்,

உங்கள் ஆத் மாக்க க்காக

எச்சரிக்ைகயாயி ந் , நான் உங்கள்

ற்பிதாக்க க் க் கட்டைளயிட்டப

ஓய் நாைளப் பரி த்தமாக் ங்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௩

அவர்கேளா ேகளாம ம், ழ்ப்ப யாம ம்,

த்திைய ஏற் க்ெகாள்ளாம ம், தங்கள்

க த்ைதக் க னப்ப த்தினார்கள். ௨௪

ங்கேளாெவன்றால், ஓய் நாளில் இந்த

நகரத்தின் வாசல்க க் ள்ேள ைமையக்

ெகாண் வராம ம், ஓய் நாளில்

ஒ ேவைலைய ம் ெசய்யாமல்

அைதப் பரி த்தமாக்க என் ெசால்ைலக்

ேகட் ர்களானால், ௨௫அப்ெபா தா தின்

சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தி க்கிறவர்க ம்,
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இரதங்களின்ேம ம் திைரகளின்ேம ம்

ஏ கிறவர்க மாகிய ராஜாக்க ம்

ராஜ மாரர்க ம், அவர்கள் பிர க்க ம்,

தாவின் மனித ம், எ சேலம ன்

மக்க ம் இந்த நகரத்தின்

வாசல்க க் ள் ைழவார்கள்; இந்த

நகர ம் என்ைறக் ம் ள்ளதாயி க் ம்.

௨௬ தாவின் பட்டணங்களி ம்,

எ சேலம ன் ற் ப் றத்தி ள்ள

ஊர்களி ம், ெபன்ய ன் ேதசத்தி ம்,

பள்ளத்தாக்கான ேவ ேதசத்தி ம்,

மைலநாட் ம், ெதற்கி ம ந்

மக்கள் சர்வாங்க தகனங்கைள ம்,

ப கைள ம், சாப்பிடஉண ப கைள ம்,

ந மணப்ெபா ட்கைள ம்,

நன்றப கைள ம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் க் ெகாண் வ வார்கள். ௨௭

ங்கள் ஓய் நாைளப் பரி த்தமாக்க

ஓய் நாளில் ைமைய எ சேலம ன்

வாசல்க க் ள் எ த் வராதி க்க ம், என்

ெசால்ைலக் ேகளாமற்ேபா ர்கெளன்றால்,

நான்அதின்வாசல்களில் க்ெகா த் ேவன்;

அ எ சேலம ன்அரண்மைனகைளஎரித் ம்,

அைணந் ேபாகாதி க் ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்.

௧௮

ெயேகாவாவால் எேரமயா க்

உண்டான வசனம்: ௨ எ ந் , யவன்

ட் ற் ப் ேபா;அங்ேகஎன்வார்த்ைதகைள

உனக் த் ெதரிவிப்ேபன் என்றார்.
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௩ அப்ப ேய நான் யவன் ட் ற் ப்

ேபாேனன்; இேதா, அவன் திரிைகயினால்

வைனந் ெகாண் ந்தான். ௪ யவன்

வைனந் ெகாண் ந்தமண்பாத்திரம்அவன்

ைகயிேல ெகட் ப்ேபான ; அப்ெபா

அைதச் சரியாக ெசய்வதற் , தன் பார்ைவக் ச்

சரியாக ேதான் கிற விதத்தில் யவன்அைதத்

தி ம்ப ேவ பாத்திரமாக வைனந்தான். ௫

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய வசனம்

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௬ இஸ்ரேவல்

ம்பத்தாேர, இந்தக் யவன்ெசய்த ேபால

நான் உங்க க் ச் ெசய்யக் டாேதா

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; இேதா,

இஸ்ரேவல் ட்டாேர, களிமண் யவன்

ைகயில் இ க்கிற ேபால ங்கள் என்

ைகயில் இ க்கி ர்கள். ௭ பி ங் ேவன்,

இ ப்ேபன், அழ ப்ேபன் என் நான் ஒ

ேதசத்திற் விேராதமாக ம், ஒ ராஜ்யத்திற்

விேராதமாக ம் ெசான்ன உடேன, ௮ நான்

விேராதமாய்ப் ேபசின அந்த ேதசத்தார்

தங்கள் ைமையவிட் த் தி ம்பினால்,

நா ம் அவர்க க் ச் ெசய்ய நிைனத்த

ங்ைகச் ெசய்யாமல், மனம் மா ேவன். ௯

கட் ேவன், நாட் ேவன் என் ம் ஒ

ேதசத்ைத ம் ஒ ராஜ்யத்ைத ம் ற த் நான்

ெசால் கிற ண் . ௧0 அவர்கள் என்

சத்தத்ைதக் ேகளாமல், என் பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச்ெசய்வார்கெளன்றால்,

நா ம் அவர்க க் அ ள் ெசய்ேவன்
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என் ெசான்ன நன்ைமையச் ெசய்யாமல்,

மனம் மா ேவன். ௧௧ இப்ெபா ம்,

தாவின் மனிதைர ம் எ சேலம ன்

மக்கைள ம் ேநாக்கி: இேதா, நான்

உங்க க் விேராதமாக ஒ ங்ைக

ஏற்ப த்தி, உங்க க் விேராதமாக ஒ

காரியத்ைதத் திட்டம கிேறன்; ஆைகயால்,

உங்களில் ஒவ்ெவா வ ம் தன்தன்

ெபால்லாதவழையவிட் த் தி ம்பி, உங்கள்

வழகைள ம், உங்கள் ெசயல்கைள ம்

ஒ ங் ப த் ங்கெளன் ெயேகாவா

உைரக்கிறாெரன் ெசால். ௧௨ ஆனா ம்

அவர்கள்: அ யாத காரியம்,

நாங்கள் எங்கள் ேயாசைனகளின்ப ேய

நடந் , அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத

இ தயத்தின் க னத்தின்ப ேய ெசய்ேவாம்

என்கிறார்கள். ௧௩ ஆைகயால் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்: இப்ப ப்பட்டைவகைளக்

ேகள்விப்பட்டவன் யார் என் அந்நிய

மக்க க் ள் விசாரித் ப்பா ங்கள்;

ம க ம் அதிர்ச்சியைட ம் காரியத்ைத

இஸ்ரேவல் என் ம் கன்னிைக ெசய்கிறாள்.

௧௪ பேனானின் உைறந்த மைழ

வயல்ெவளியின் கன்மைலயி ந்

இல்லாமல் ேபாகிற ண்ேடா? ஓ வ கிற

அந்நியேதசத் க் ளிர்ந்த தண் ர்கள்

வ ந் ேபாகிற ண்ேடா? ௧௫ என்

மக்கேளா என்ைன மறந் , மாையயான

விக்கிரகங்க க் த் பங்காட் கிறார்கள்;
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ஒ ங் ப த்தப்படாத பாைதகளி ம்

வழயி ம்அவர்கள் நடக் ம்ப ,அைவகள்

அவர்கைள ந்தின பாைதகளாகிய

அவர்க ைடயவழகளி ந் இட ம்ப

ெசய்கிற . ௧௬ நான் அவர்க ைடய ேதசத்ைத

அழ க்க ம், என்ெறன்ைறக் ம் சத்தம ட்

நிந்திக் ம் நிந்ைதயாக்க ம் இப்ப ச்

ெசய்கிறார்கள்; அைதக் கடந் ேபாகிறவன்

எவ ம் பிரம த் , தன் தைலையத்

க் வான். ௧௭ ெகாண்டல்காற் ப்

பறக்க ப்ப ேபால நான்அவர்கைளஅவர்கள்

எதிரிக க் ன்பாகப் பறக்க ப்ேபன்;

அவர்க ைடய ஆபத்தின் நாளில் என்

கத்ைதயல்ல, என் ைகஅவர்க க் க்

காட் ேவன் என் ெசால் என்றார். ௧௮அதற்

அவர்கள்: எேரமயா க் விேராதமாக

ஆேலாசைன ெசய்ேவாம் வா ங்கள்;

ஆசாரியரிடத்தில் ேவத ம், ஞானிகளிடத்தில்

ஆேலாசைன ம், ர்க்கதரிசிகளிடத்தில்

வசன ம் ஒழ ந் ேபாவதில்ைல. இவன்

வார்த்ைதகைளநாம் கவனிக்காமல், இவைன

யவார்த்ைதகளால் அவமாக்கிப்ேபா ேவாம்

வா ங்கள் என்றார்கள். ௧௯ெயேகாவாேவ, ர்

என்ைனக் கவனித் , என் டன்

வழக்கா கிறவர்களின் சத்தத்ைதக்

ேக ம். ௨0 நன்ைமக் த் ைமையச்

சரிக்கட்டலாேமா? என் ஆத் மா க் ப்

ப ழைய ெவட் கிறார்கேள;

உம் ைடய க ங்ேகாபத்ைத அவர்கைள
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விட் த்தி ப் வதற் நான்அவர்க க்காக

நன்ைமையப் ேபச உமக் ன்பாக நின்றைத

நிைனத்த ம். ௨௧ ஆைகயால்,

அவர்க ைடயபிள்ைளகைளப்பஞ்சத்திற்

ஒப் க்ெகா த் , அவர்கைளப் பட்டயத்திற்

இைரயாக்கிவி ம்; அவர்கள் மைனவிகள்

பிள்ைளயில்லாதவர்க ம் விதைவக மாகி,

அவர்கள் கணவன்கள் ெகாைலெசய்யப்பட் ,

அவர்கள் வா பர்கள் ேபாரில் பட்டயத்தால்

ம யக்கடவர்கள். ௨௨ ர் உடேனஅவர்கள்ேமல்

பைடைய வரச்ெசய் ம்ேபா , க் ரல்

அவர்கள் களி ந் ேகட்கப்படக்கடவ ;

என்ைனப்பி க்கப் ப ழையெவட் , என்

கால்க க் க் கண்ணிகைளைவத்தார்கேள.

௨௩ஆனா ம் ெயேகாவாேவ, அவர்கள் எனக்

விேராதமாகச் ெசய் ம் ெகாைலபாதக

ேயாசைனையெயல்லாம் ர் அற ர்;

அவர்க ைடய அக்கிரமத்ைத உம

கண் க் மைறவாக டாம ம்,

அவர்கள் பாவத்ைதக் ைலக்காம ம்

இ ப் ராக; அவர்கள் உமக் ன்பாகக்

கவிழ்க்கப்படக்கடவர்கள்;உம ேகாபத்தின்

காலத்தில் இப்ப அவர்க க் ச் ெசய் ம்.

௧௯

ெயேகாவா ெசான்ன : ேபாய்க்

யவன் ேவைலயான ஒ கலசத்ைதக்

ெகாண் , மக்களின் ப்பரி ம்,

ஆசாரியர்களின் ப்பரி ம் சிலைரக்

ட் க்ெகாண் , ௨ கிழக் வாச க்

ன்பான இன்ேனா ைடய மகனின்
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பள்ளத்தாக்கில் றப்பட் ப்ேபாய், நான்

உன் டன் ெசால் ம் வார்த்ைதகைளஅங்ேக

பிரசித்தப்ப த் . ௩ அவர்கைள ேநாக்கி:

தாவின் ராஜாக்கேள, எ சேலம ன் கேள,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதகைளக்

ேக ங்கள்; இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்:

இேதா, நான் இந்த இடத்தின்ேமல் ஒ

ெபால்லாப்ைப வரச்ெசய்ேவன்; அைதக்

ேகட்கிறஅைனவ ைடய கா களி ம் அ

ெதானித் க்ெகாண் க் ம். ௪ அவர்கள்

என்ைனவிட் விட் , இந்த இடத்ைதஅந்நிய

இடமாக்கி, தாங்க ம், தங்கள் ற்பிதாக்க ம்,

தாவின் ராஜாக்க ம்,அறயாதி ந்தஅந்நிய

ெதய்வங்க க் அதில் பங்காட் ,

இந்த இடத்ைதக் ற்றம ல்லாதவர்களின்

இரத்தத்தினால் நிரப்பினதினா ம், ௫

தங்கள் பிள்ைளகைளப் பாகா க் த்

தகனப களாகத் தகனிப்பதற் பாகா ன்

ேமைடகைளக் கட் னதினா ம் இப்ப

வரச்ெசய்ேவன்; இைவகைள நான்

கற்பித்த ம ல்ைல, ெசான்ன ம ல்ைல,

இைவகள் என் இ தயத்தில்

ேதான்றன ம ல்ைல. ௬ஆைகயால், இேதா,

நாட்கள் வ ம், அப்ெபா இந்த இடம்

ேதாப்ேபத்ெதன் ம், இன்ேனா ைடயமகனின்

பள்ளத்தாக்ெகன் ம்இனிச் ெசால்லப்படாமல்,

சங்கார பள்ளத்தாக்ெகன் ெசால்லப்ப ம். ௭

அப்ெபா நான் தா க் ம் எ சேல க் ம்
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ெகாண் ந்த ஆேலாசைனைய இந்த

இடத்தில் ெவ ைமயாக்கி, அவர்கள்

எதிரிக க் ன்பாக அவர்கைளப்

பட்டயத்தினா ம், அவர்கள் உயிைர

வாங்கத்ேத கிறவர்களின் ைகயினா ம்

விழச்ெசய் , அவர்கள் பிணங்கைள

ஆகாயத் ப் பறைவக க் ம், மயின்

ம கங்க க் ம் இைரயாகக் ெகா த் , ௮

இந்த நகரத்ைத அழ க்க ம் சத்தம ட்

நிந்திக்கிற நிந்ைதயாக ம்ைவப்ேபன்; அைதக்

கடந் ேபாகிறவன் எவ ம் பிரம த் ,

அதின் எல்லா வாைதகளினிம த்த ம்

சத்தம வான். ௯அவர்க ைடய எதிரிக ம்

அவர்கள் உயிைரவாங்கத் ேத கிறவர்க ம்,

அவர்கைள இ கப்பி க்கப்ேபாகிற

ற் ைகயி ம் இ க்கத்தி ம், நான்

அவர்கைளத் தங்கள் மகன்களின்

மாம்சத்ைத ம் தங்கள் மகள்களின்

மாம்சத்ைத ம் சாப்பிடச்ெசய்ேவன்;

அவனவன் தனக் அ த்தவ ைடய

மாம்சத்ைத சாப்பி வான் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என் ெசால் , ௧0

உன் டன் டவந்த மனித ைடய

கண்க க் ன்பாக அந்தக் கலசத்ைத

உைடத் ப்ேபாட் , ௧௧அவர்கைள ேநாக்கி:

தி ம்பச் சரிெசய்ய யாத யவ ைடய

மண்பாத்திரத்ைத உைடத் ப்ேபாட்டவிதமாக,

நான் இந்த மக்கைள ம் இந்த நகரத்ைத ம்

உைடத் ப்ேபா ேவன்; ைதக்கிறதற்



எேரமயா 2894

இடம ல்லாததினால் ேதாப்ேபத்தில்

சவங்கைளப் ைதப்பார்கள் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨

இவ்விதமாக நான் இந்த இடத்திற் ம் இதின்

மக்க க் ம் ெசய் , இந்த நகரத்ைதத்

ேதாப்ேபத்திற் ச் சரியாக் ேவன். ௧௩

எந்த களின்ேமல் வானத்தின் எல்லா

ேசைனக் ம் பங்காட் , அந்நிய

ெதய்வங்க க் ப் பானப கைள

வார்த்தார்கேளா, அந்த களாகிய

எ சேலம ன் க ம் தா ைடய

ராஜாவின் க ம் ேதாப்ேபத் என்கிற

இடத்ைதப்ேபால் ட் ப்பட்டைவகளாக

இ க் ெமன் ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என் ெசால் என்றார். ௧௪ பின் எேரமயா,

ெயேகாவா தன்ைனத் ர்க்கதரிசனஞ்ெசால்ல

அ ப்பின ேதாப்ேபத்தி ந் வந் ,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் ற்றத்தில்

நின் ெகாண் , எல்லா மக்கைள ம்

பார்த் : ௧௫ இேதா, ங்கள் என்

வார்த்ைதகைளக் ேகளாமல் உங்கள் க த்ைதக்

க னப்ப த்தினதினால் நான் இந்த நகரத்திற்

விேராதமாகச் ெசான்ன எல்லாத் ங்ைக ம்

இதின்ேம ம் இைதச் ற்ற ள்ள

பட்டணங்களின்ேம ம் வரச்ெசய்ேவன் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான்.

௨0

எேரமயா இந்த வார்த்ைதகைளத்

ர்க்கதரிசனமாகச் ெசால் கிறைத
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ஆசாரியனான இம்ேம ைடய மக ம்,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத் தைலைம

விசாரைணக் கர்த்த மாகிய பஸ் ர்

ேகட்டேபா , ௨ எேரமயா ர்க்கதரிசிைய

பஸ் ர்அ த் ,அவைனக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்தாைரச்

ேசர்ந்த ேமல்வாச ல் இ க் ம் காவலைறயில்

ேபாட்டான். ௩ ம நாளில் பஸ் ர்

எேரமயாைவக் காவலைறயி ந் ெவளிேய

ேபாகவிட்டான்; அப்ெபா எேரமயா

அவைன ேநாக்கி: ெயேகாவா உன்ைனப்

பஸ் ர் என் அைழக்காமல், மாேகார்

சா ப் என் அைழக்கிறார். ௪ ேம ம்

ெயேகாவா: இேதா, நான் உன்ைன ம்,

உன் எல்லா நண்பர்கைள ம் பயத்திற்

ஒப் க்ெகா க்கிேறன்; உன் கண்கள் காண

இவர்கள் எதிரிகளின் பட்டயத்தால்

வி வார்கள்; தா அைனத்ைத ம்

நான் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன்; அவன் அவர்கைளச்

சிைறபி த் , சிலைரப் பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபாய்ச் சிலைரப் பட்டயத்தால்

ெவட் ப்ேபா வான். ௫ இந்த நகரத்தின்

எல்லாப் பலத்ைத ம், அதின் எல்லாச்

சம்பத்ைத ம்,அதின்அ ைமயானஎல்லாப்

ெபா ட்கைள ம், தா ராஜாக்களின் எல்லாப்

ெபாக்கிஷங்கைள ம், நான் அவர்கள்

எதிரிகள் ைகயில் ஒப் க்ெகா ப்ேபன்;

அவர்கள் அைவகைளக் ெகாள்ைளயிட் ,
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பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாவார்கள். ௬

பஸ் ேர, ம் உன் ட் ல் வாசமாயி க்கிற

அைனவ ம்சிைறப்பட் ப்ேபா ர்கள்; ம்

உன் கள்ளத் ர்க்கதரிசனத்திற் கா ெகா த்த

உன் நண்பர்கள்அைனவ ம் பாபிேலா க் ப்

ேபாய், அங்ேக இறந் , அங்ேக அடக்கம்

ெசய்யப்ப ர்கெளன் ெசால் கிறார்

என்றான். ௭ெயேகாவாேவ, என்ைனஇணங்கச்

ெசய் ர், நான் இணங்கிேனன்; ர் என்னி ம்

பலத்தவராயி ந் , என்ைன ேமற்ெகாண் ர்;

நாள்ேதா ம் நைகப் க் இடமாேனன்;

எல்ேலா ம் என்ைனப்பரிகாசம் ெசய்கிறார்கள்.

௮நான் ேபசின தற்ெகாண் கத கிேறன்;

ெகா ைமெயன் ம் அழ என் ம்

சத்தம ட் ச் ெசால்கிேறன்; நான் ெசான்ன

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத அ தின ம்

எனக் நிந்ைத ம், பரியாச மான . ௯

ஆதலால் நான் அவைரப் பிரஸ்தாபம்

ெசய்யாம ம் இனிக் ெயேகாவா ைடய

ெபயரில் ேபசாம ம் இ ப்ேபன் என்ேறன்;

ஆனா ம் அவ ைடய வார்த்ைத என்

எ ம் களில் அைடபட் எரிகிற

ெந ப்ைபப்ேபாலஎன்இ தயத்தில் இ ந்த ;

அைதச் சகித் ேசார்ந் ேபாேனன்; எனக் ப்

ெபா க்க யாமல் ேபான . ௧0 அேநகர்

ெசால் ம் அவ ைறக் ேகட்ேடன், பயம்

ழ்ந்தி ந்த ; அறவி ங்கள், அப்ெபா

நாங்கள்அைதஅறவிப்ேபாம் என்கிறார்கள்;

என் டன் சமாதானமாயி ந்தஅைனவ ம்
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நான் தவறவி ம்வைர காத்தி ந் :

ஒ ேவைள இணங் வான், அப்ெபா

அவைன ேமற்ெகாண் , அவனில்

ேகாபத்ைதத் ர்த் க்ெகாள்ேவாம்

என்கிறார்கள். ௧௧ ெயேகாவாேவா

பயங்கரமான பராக்கிரமசா யாக

என் டன் இ க்கிறார், ஆைகயால்

என்ைனத் ன்பப்ப த் கிறவர்கள்

ேமற்ெகாள்ளாமல் இட வார்கள்; தங்கள்

காரியம் வாய்க்காததினால் மக ம்

ெவட்கப்ப வார்கள்; மறக்க யாத

நிைலயானெவட்கம் அவர்க க் உண்டா ம்.

௧௨ஆனா ம் திமாைனச் ேசாதித்தற ந் , உள்

மனைத ம் இ தயத்ைத ம் பார்க்கிற

ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ, ர்

அவர்க க் திையச் சரிக்கட் கிறைதக்

காண்ேபனாக; என் காரியத்ைத உம்மடத்தில்

ெச த்திவிட்ேடன். ௧௩ ெயேகாவாைவப்

பா ங்கள், ெயேகாவாைவ தி ங்கள்;

அவர் எளியவ ைடய ஆத் மாைவப்

ெபால்லாதவர்களின் ைகயி ந்

காப்பாற் கிறார். ௧௪ நான் பிறந்த நாள்

சபிக்கப்ப வதாக; என் தாயார் என்ைனப்

ெபற்ற நாள்ஆ ர்வதிக்கப்படாதி ப்பதாக. ௧௫

உமக் ஒ ஆண்பிள்ைள பிறந்தெதன் ம்

என் தகப்ப க் நற்ெசய்தியாக அறவித் ,

அவைனமக ம் சந்ேதாஷப்ப த்தின மனிதன்

சபிக்கப்ப வானாக. ௧௬ அந்த மனிதன்,

ெயேகாவா மனம் மாறாமல் கவிழ்த் ப்ேபாட்ட
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பட்டணங்கைளப்ேபா ந் , காைலயில்

அல தைல ம் மத்தியான ேவைளயில்

க் ரைல ம் ேகட்கக்கடவன். ௧௭ என்

தாயார் எனக் ப் பிேரதக் ழ ம், நான்

என்ைறக் ம் பிரசவியாத கர்ப்பமாக

இ ப்பதற்காக கர்ப்பத்தில் நான்

ெகாைலெசய்யப்படாமற்ேபானெதன்ன? ௧௮

நான் வ த்தத்ைத ம் சஞ்சலத்ைத ம் கண் ,

என் நாட்கள் ெவட்கமாகக்கழய நான்

கர்ப்பத்தி ந் ெவளிப்பட்டெதன்ன?

௨௧

சிேதக்கியா ராஜா மல்கியாவின்

மகனாகிய பஸ் ைர ம், ஆசாரியனான

மாெசயாவின் மகனாகிய ெசப்பனியாைவ ம்

எேரமயாவினிடத்தில் அ ப்பி: ௨ ர்

எங்க க்காகக் கர்த்தரிடத்தில் விசாரி ம்;

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

எங்க க் விேராதமாகப் ேபார்ெசய்கிறான்;

ஒ ேவைள ெயேகாவா தம் ைடய

எல்லா அற் தச் ெசய ன்ப ேய ம்

எங்க க் அ க்கிரகம் ெசய் , அவைன

எங்கைளவிட் ப் ேபாகச்ெசய்வார்

என் ெசால் ய ப்பினேபா , ௩

எேரமயா அவர்கைளப் பார்த் , ங்கள்

சிேதக்கியா க் ச் ெசால்லேவண் ய : ௪

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால்வ என்னெவன்றால், இேதா, உங்கைள

மதி க் ெவளிேய ற் ைகேபாட்ட

பாபிேலான் ராஜா ட ம் கல்ேதய ட ம்,

ங்கள் ேபார்ெசய்ய உங்கள் ைககளில்
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பி த்தி க்கிற ேபார் ஆ தங்கைள

நான் தி ப்பிவிட் , அவர்கைள இந்த

நகரத்தின் ந வில் ேசர்த் , ௫ நான் ட் ன

ைகயினா ம் பலத்த கரத்தினா ம் ேகாப ம்,

க ங்ேகாபமாக ம், மகா க ைமயாக ம்

உங்க டன் ேபார்ெசய் , ௬இந்த நகரத்தின்

மக்கைள ம்,மனிதைர ம், ம கங்கைள ம்

அழ ப்ேபன்; மகா ெகாள்ைள ேநாயால்

இறப்பார்கள். ௭ அதற் ப்பின் நான்

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாைவ ம்,

அவன் ேவைலக்காரைர ம், மக்கைள ம்,

இந்த நகரத்தில் ெகாள்ைளேநாய்க் ம்

பட்டயத்திற் ம் பஞ்சத்திற் ம் தப்பி

தியானவர்கைள ம்பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சா ைடயைகயி ம், அவர்கள்

எதிரிகளின் ைகயி ம், அவர்கள் உயிைர

வாங்கத்ேத கிறவர்களின் ைகயி ம்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன்; அவன் அவர்கைளப்

பட்டயக் க க்கினால் ெவட் வான்; அவன்

அவர்கைளத் தப்பவி வ ம ல்ைல,

அவன் மன்னிப்ப ம ல்ைல,

இரங் வ ம ல்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால்கிறார் என்றான். ௮ ேம ம்அவர், இந்த

மக்கைள ேநாக்கி: இேதா, நான் உங்கள்

ன்ேன வவழைய ம் மரணவழைய ம்

ைவக்கிேறன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௯இந்த நகரத்தில் தங் கிறவன் பட்டயத்தா ம்,

பஞ்சத்தா ம், ெகாள்ைளேநாயா ம் சாவான்;

உங்கைள ற் ைகேபா ம் கல்ேதயர்
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வசமாய்ப் றப்பட் ப்ேபாய்வி கிறவேனா

பிைழப்பான்;அவன்பிராணன்அவ க் க்

கிைடத்த ெகாள்ைளப்ெபா ைளப்ேபால்

இ க் ம். ௧0என் கத்ைதஇந்த நகரத்திற்

விேராதமாய் நன்ைமக் அல்ல, ைமக்ேக

ைவத்ேதன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

அ பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப ம்; அவன் ெந ப்பால்

அைதச் ட்ெடரிப்பாெனன் ெசால் என்றார்.

௧௧ தா ராஜாவின் ம்பத்தாைர ம்

ேநாக்கி: ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக்

ேக ங்கள். ௧௨ தா தின் ம்பத்தாேர,

உங்கள் ெசய்ைகக ைடய ெபால்லாப்பினால்

என் க ங்ேகாபம் ெந ப்ைபப்ேபால றப்பட் ,

அைணக்கிறவன்இல்லாமல் எரியாதப க் ,

ங்கள் ஏற்கனேவ நியாயங்ேகட் ,

பறெகா த்தவைன ஒ க் கிறவ ைடய

ைகயி ந் காப்பாற் ங்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௩ இேதா,

பள்ளத்தாக்கில் யி க்கிறவேள, சமனான

இடத்தில் கன்மைலயாய் இ க்கிறவேள,

எங்க க் விேராதமாய் வ கிறவன் யார்

என் ம், எங்கள் யி ப் க க் ள்

வ கிறவன் யார் என் ம் ெசால் கிற உனக்

நான் எதிராளியாயி க்கிேறன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪ நான் உங்கள்

ெசயல்களின் பல க் ஏற்றவிதத்தில்

உங்கைள விசாரிப்ேபன்; நான் அதின்

காட் ல் க்ெகா த் ேவன்; அ அைதச்
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ற்ற ள்ளஅைனத்ைத ம்எரித் வி ம்

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார் என் ெசால்

என்றார்.

௨௨

ெயேகாவா ெசான்ன : தா

ராஜாவின் அரண்மைனக் ப் ேபாய், அங்ேக

ெசால்லேவண் யவசனம் என்னெவன்றால்: ௨

தா தின் சிங்காசனத்தில் ற்ற க்கிற

தாவின் ராஜாேவ, ம் உம் ைடய

ேவைலக்கார ம் இந்த வாசல்க க் ள்

ைழகிற உம் ைடய மக்க ம்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக் ேக ங்கள்.

௩ ங்கள் நியாய ம் தி ம் ெசய் ,

பறெகா த்தவைன ஒ க் கிறவ ைடய

ைகயி ந் காப்பாற் ங்கள்; ங்கள்

பரேதசிைய ம் திக்கற்றவைன ம்

விதைவைய ம் ஒ க்காம ம், ெகா ைம

ெசய்யாம ம், இவ்விடத்தில் ற்றம ல்லாத

இரத்தத்ைதச் சிந்தாம ம் இ ங்கள். ௪

இந்த வார்த்ைதயின்ப ேய ங்கள்

உண்ைமயாகச் ெசய் ர்கள் என்றால்,

தா தின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தி க்கிற

ராஜாக்கள் இரதங்கள்ேம ம் திைரகள்ேம ம்

ஏற , அவ ம் அவன் ேவைலக்கார ம்

அவன் மக்க மாக இந்த அரண்மைன

வாசல்களின் வழயாக ைழவார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௫ ங்கள் இந்த

வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபா ர்கள்

என்றால் இந்தஅரண்மைனஅழ ந் ேபா ம்

என் என் ெபயரில் கட்டைளயிட்ேடன் என்
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ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௬ தா ராஜாவின்

அரண்மைனையக் ற த் க் ெயேகாவா:

எனக் க் ேலயாத்ைதப்ேபால ம்

பேனானின் ெகா ையப்ேபால ம்

இ க்கிறாய்; ஆனா ம் ெமய்யாகேவ நான்

உன்ைன வனாந்திரத்ைதப்ேபால ம்,

யில்லாத பட்டணங்கைளப்ேபால ம்

ஆக்கிவி ேவன். ௭அழ ப்பவர்கைளஅவரவர்

ஆ தங்க டன் நான் உனக் விேராதமாக

ஆயத்தப்ப த் ேவன்; உன் விைல யர்ந்த

ேக க்கைளஅவர்கள் ெவட் , ெந ப்பில்

ேபா வார்கள். ௮ அேநகம் மக்கள் இந்த

நகரத்ைதக் கடந் வந் , அவனவன்தன்தன்

அ கில் உள்ளவைனேநாக்கி: இந்தப் ெபரிய

நகரத்திற் ெயேகாவா இப்ப ச் ெசய்த

என்னெவன் ேகட்பார்கள். ௯ அதற்

ம ெமாழயாக: அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் உடன்ப க்ைகைய

விட் விட் , அந்நிய ெதய்வங்கைளப்

பணிந் ெகாண் , அைவக க்

ஆராதைன ெசய்ததினால் இப்ப யான

என்பார்கள் என் ெசால் கிறார். ௧0

இறந்தவ க்காக அழேவண்டாம்,

அவ க்காகப் பரிதாபப்பட ம் ேவண்டாம்,

சிைறப்பட் ப்ேபானவ க்காகேவஅ ங்கள்;

அவன் இனித் தி ம்பிவ வ ம ல்ைல, தன்

பிறந்த மையக் காண்ப ம ல்ைல. ௧௧தன்

தகப்பனாகிய ேயாசியாவின் பட்டத்திற்

வந் , ஆட்சிெசய் , இவ்விடத்தி ந்
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றப்பட் ப்ேபான தாவின் ராஜாவாயி ந்த

ேயாசியாவின் மகனாகிய சல் ைமக் ற த் :

அவன் இனி இங்ேக தி ம்பவராமல், ௧௨

தான் ெகாண் ேபாகப்பட்ட இடத்தில்

இறப்பான்; இந்தத் ேதசத்ைத அவன் இனிக்

காண்பதில்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௩ தனக் விசாலமான

ட்ைட ம், காற் ம் விசாலமான

ேமலைறகைள ம்கட் ேவெனன் ெசால் ,

ஜன்னல்கைளத் தனக் த் திறந் , ேக

பலைககைள ைவத் , ெதளிவான சிவப்

வண்ணம் சி, ௧௪ அ தியினால் தன்

ட்ைட ம், அநியாயத்தினால் தன்

ேமலைறகைள ம் கட் , தன் அந்நியன்

ெசய் ம் ேவைலக் க் ெகா க்காமல்,

அவைனச் ம்மா ேவைலவாங் கிறவ க்

ஐேயா, ௧௫ ேக மர மாளிைககளில்

உலா கிறதினால் ராஜாவாக இ ப்பாேயா?

உன் தகப்பன் சாப்பிட் க் த் , நியாய ம்

தி ம் ெசய்தேபா அவன் கமாய்

வாழ்ந்தி க்கவில்ைலேயா? ௧௬ அவன்

சி ைம ம் எளிைம மானவ ைடய

நியாயத்ைத விசாரித்தான்; அப்ெபா

கமாய் வாழ்ந்தான், அப்ப ச் ெசய்வதல்லேவா

என்ைன அறகிற அற என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௭ உன் கண்க ம் உன்

மன ேமாெவன்றால் தற்ெபாழவின்ேம ம்,

ற்றம ல்லாதஇரத்தத்ைதச் சிந் வதின்ேம ம்,

இ க்க ம் ெநா க் த ம் ெசய்வதின்ேம ேம
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அல்லாமல் ேவெறான்ற ன்ேம ம்

ைவக்கப்படவில்ைல. ௧௮ ஆைகயால்

ெயேகாவா ேயாசியாவின் மகனாகிய

ேயாயாக் ம் என்கிற தாவின் ராஜாைவக்

ற த் : ஐேயா, என் சேகாதரேன, ஐேயா,

சேகாதரிேய, என் அவ க்காகப்

லம் வதில்ைல; ஐேயா, ஆண்டவேன,

ஐேயா, அவ ைடய மகத் வேம, என்

அவ க்காகப் லம் வதில்ைல. ௧௯ ஒ

க ைத ைதக்கப்ப கிற விதமாக அவன்

எ சேலம ன் வாசல்க க் ெவளிேய

இ த்ெதற ந் ைதக்கப்ப வான் என்

ெசால் கிறார். ௨0 பேனானின் ேமேலற ப்

லம் , பாசானில் ம ந்த சத்தம ,

அபா ம ந் ப்பிட் க்ெகாண் ;உன்

ேநசர் அைனவ ம் ழ்ந்தார்கள். ௨௧

கமாய் வாழ்ந்தி க் ம்ேபா நான்

உனக் ச் ெசான்ேனன், ேகட்கமாட்ேடன்

என்றாய்; உன் சி வய தல் என்

சத்தத்ைதக் ேகளாமற்ேபாகிறேதஉன்வழக்கம்.

௨௨ உன் ேமய்ப்பர்கள் எல்ேலாைர ம்

காற் அ த் க்ெகாண் ேபா ம்;

உன் ேநசர் சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்;

அப்ேபாதல்லேவா உன் எல்லாப்

ெபால்லாப் க்காக ம் ெவட்கப்பட்

அவமானமைடவாய். ௨௩ பேனானில்

வாசமாயி ந் , ேக மரங்களில்

கட் க்ெகாண் க்கிறவேள,

ேவதைனக ம் பிள்ைள
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ெபற்ெற ப்பவைளப்ேபால வாைத ம்

உனக் வ ம்ேபா , எவ்வள

பரிதபிக்கப்படத்தக்கவளாக இ ப்பாய் ௨௪

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக் ம ன் மகன்

ேகானியா, என் வல ைகயின் த்திைர

ேமாதிரமாயி ந்தா ம், அதி ந் உன்ைனக்

கழற்ற எற ந் ேபா ேவன் என் என்

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௫ உன் உயிைர

வாங்கத் ேத கிறவர்களின் ைகயி ம்,

பயப்ப கிறவர்களின் ைகயி ம் உன்ைன

ஒப் க்ெகா ப்ேபன்; பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சாரின் ைகயி ம் கல்ேதயரின்

ைகயி ம் ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௨௬

உன்ைன ம், உன்ைனப் ெபற்ற தாைய ம்,

உங்கள் பிறந்த ேதசம ல்லாதஅந்நிய ேதசத்தில்

ரத்திவி ேவன். அங்ேக இறப் ர்கள். ௨௭

தி ம் வதற் த் தங்கள் ஆத் மா வி ம் ம்

ேதசத்திற் அவர்கள்தி ம்பிவ வதில்ைல.

௨௮ ேகானியா என்கிற இந்த மனிதன்

அவமதிக்கப்பட்ட உைடந்த சிைலேயா?

ஒ வ ம் வி ம்பாத பாத்திரேமா? அவ ம்

அவன் சந்ததி ம் தள் ண்ட ம், தாங்கள்

அறயாத ேதசத்தில் ரத்திவிடப்பட்ட ம் ஏ ?

௨௯ ேதசேம! ேதசேம! ேதசேம! ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேகள். ௩0 இந்த மனிதன்

சந்ததியில்லாதவன், தன் நாட்களில்

வாழ்வைடயாதவன் என் இவைனக் ற த்

எ ங்கள்;அவன்வித்தில்ஒ வனாகி ம்
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வாழ்வைடந் , தா தின் சிங்காசனத்தில்

ற்ற ந் , தாவில்அரசாளப்ேபாவதில்ைல

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨௩

என் ேமய்ச்ச ன்ஆ கைளக் ெக த் ச்

சிதற க்கிற ேமய்ப்பர்க க் ஐேயா, என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨ இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா தம மக்கைள

ேமய்க்கிற ேமய்ப்பர்க க் விேராதமாகச்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ங்கள்

என் ஆ கைளப் பராமரிக்காமல்,

அைவகைளச் சிதற த் அைவகைளச்

ரத்திவிட் ர்கள்; இேதா, நான் உங்கள்ேபரில்

உங்கள் ெசய்ைககளின் ெபால்லாப் க்ேகற்ற

தண்டைனைய உங்கள்ேமல் வ விப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௩ நான் என் ஆ களில் தியாக

இ ப்பைவகைளத் ரத்தியி ந்த எல்லா

ேதசங்களி ம ந் ேசர்த் , அைவகைளத்

தி ம்ப அைவகளின் ெதா வங்க க் க்

ெகாண் வ ேவன்; அப்ெபா அைவகள்

ப கிப்ெப ம். ௪ அைவகைள ேமய்க்கத்

த தி உள்ளவர்கைள ம் அைவகள்ேமல்

ஏற்ப த் ேவன்; இனி அைவகள்

பயப்ப வ ம ல்ைல, கலங் வ ம ல்ைல,

காணாமற்ேபாவ ம ல்ைலெயன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௫இேதா, நாட்கள் வ ெமன்

ெயேகாவா ெசால் கிறார், அப்ெபா

தா திற் ஒ தி ள்ள கிைளைய

எ ம்பச்ெசய்ேவன்; அவர் ராஜாவாயி ந் ,



எேரமயா 2907

ஞானமாய் ஆட்சிெசய் , மயில்

நியாயத்ைத ம் திைய ம் நடப்பிப்பார். ௬

அவர் நாட்களில் தா காப்பாற்றப்ப ம்,

இஸ்ரேவல் கமாக வாசம்ெசய் ம்; அவ க் ச்

ட்டப்ப ம் ெபயர் நம தியாயி க்கிற

ெயேகாவா என்பேத. ௭ ஆதலால், இேதா,

நாட்கள் வ ம், அப்ெபா இஸ்ரேவல்

மக்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

அைழத் க்ெகாண் வந்த ெயேகாவா ைடய

வைனக்ெகாண் சத்தியம் ெசய்யாமல்,

௮ இஸ்ரேவல் ட் ன் சந்ததியாைரத்

தங்கள் ெசாந்தேதசத்தில் யி ப்பதற்

வடேதசத்தி ம், நான் அவர்கைளத்

ரத்தியி ந்த எல்லா ேதசங்களி ம ந்

அைழத் வழநடத்திக்ெகாண் வந்த

ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

சத்தியம் ெசய்வார்கெளன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௯ ர்க்கதரிசிக க்காக

என் இ தயம் என் உள்ளத்தில்

ெநா ங்கியி க்கிற ; என் எ ம் கெளல்லாம்

அதி கிற ; கர்த்த க்காக ம், அவ ைடய

பரி த்த வார்த்ைதக க்காக ம் நான்

ெவற த்தி க்கிற மனிதைனப்ேபால ம்

ம பானம் ேமற்ெகாண்டவைனப்ேபால ம்

இ க்கிேறன். ௧0 ேதசம் விபசாரக்காரரால்

நிைறந்தி க்கிற , ேதசம் சாபத்தினால்

க்கிக்கிற , வனாந்திரத்தின் ேமய்ச்சல்கள்

வா ப்ேபாகிற ; அவர்கள் ஓட்டம்

ெபால்லாத ; அவர்கள் ெபலன்
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அநியாயமாயி க்கிற . ௧௧ ர்க்கதரிசி ம்

ஆசாரிய ம் மாயக்காரராயி க்கிறார்கள்;

என் ஆலயத்தி ம் அவர்க ைடய

ெபால்லாப்ைபக் கண்ேடன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨ ஆதலால்,

அவர்கள் வழ அவர்க க் இ ட் ல்

ச க்கலான வழயாயி க் ம்,

ரத்தப்பட் அதில் வி வார்கள்;

அவர்கள் விசாரிக்கப்ப ம் வ டத்தில்

அவர்கள்ேமல் ெபால்லாப்ைபவரச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௩

சமாரியாவின் ர்க்கதரிசிகளிேலா

மதிேகட்ைடக் கண்ேடன்; பாகாைலக்ெகாண்

ர்க்கதரிசனஞ்ெசால் , இஸ்ரேவல்என் ம்

என் மக்கைள ேமாசம்ேபாக்கினார்கள்.

௧௪ எ சேலம ன் ர்க்கதரிசிகளி ம்

தி க்கிடத்தக்க காரியத்ைதக் காண்கிேறன்;

விபசாரம்ெசய் , வஞ்சகமாய் நடந் ,

ஒ வ ம் தன் ெபால்லாப்ைபவிட் த்

தி ம்பாமல்ெபால்லாதவர்களின்ைககைளத்

திடப்ப த் கிறார்கள்; அவர்கள் எல்ேலா ம்

எனக் ச் ேசாேதாைமப்ேபால ம், அதின்

மக்கள் ெகாேமாராைவப்ேபால ம்

இ க்கிறார்கள். ௧௫ஆதலால் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ர்க்கதரிசிகைளக் ற த் :

இேதா, நான் அவர்க க் ச் சாப்பிட

எட் ைய ம், க்க விஷம் கலந்த

தண் ைர ம் ெகா ப்ேபன்; எ சேலம ன்

ர்க்கதரிசிகளி ந் மாயமான
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ேதசெமங் ம் பரவிற்ேறா என் ெசால் கிறார்.

௧௬உங்க க் த் ர்க்கதரிசனம்ெசால் கிற

ர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகைளக்

ேகளாதி ங்கள்; அவர்கள் உங்கைள

ண்ெப ைமயைடயச் ெசய்கிறார்கள்;

ெயேகாவா ைடயவாக்ைகஅல்ல, தாங்கள்

கித்த தரிசனத்ைதச் ெசால் கிறார்கள் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௭

அவர்கள் என்ைனஅசட்ைடெசய்கிறவர்கைள

ேநாக்கி: உங்க க் ச் சமாதானம்

இ க் ெமன் ெயேகாவாெசான்னாெரன்

ெசால் கிற மல்லாமல்; தங்கள் இ தயத்தின்

க னத்தில் நடக்கிறஅைனவைர ம் ேநாக்கி:

உங்கள்ேமல் ெபால்லாப் வராெதன் ம்

ெசால் கிறார்கள். ௧௮ ெயேகாவா ைடய

ஆேலாசைனயில் நின் , அவ ைடய

வார்த்ைதையக் ேகட்டற ந்தவன் யார்?

அவ ைடய வார்த்ைதையக் கவனித் க்

ேகட்டவன் யார்? ௧௯இேதா, ெயேகாவா ைடய

ெப ங்காற்றாகிய ெகா ய யல் றப்பட்ட ;

அ ன்மார்க்க ைடய தைலயின்ேமல்

க ைமயாக ேமா ம். ௨0 ெயேகாவா

தம் ைடய இ தயத்தின் நிைன கைள

ெசய் நிைறேவற் மள ம், அவ ைடய

ேகாபம் தணியா ; கைடசி நாட்களில்

அைத நன்றாய் உண ர்கள். ௨௧ அந்தத்

ர்க்கதரிசிகைள நான் அ ப்பாதி ந் ம்

அவர்கள் ஓ னார்கள்; அவர்க டன் நான்

ேபசாதி ந் ம் அவர்கள் ர்க்கதரிசனம்
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ெசான்னார்கள். ௨௨ அவர்கள் என்

ஆேலாசைனயில் நிைலத்தி ந்தார்கேளயாகில்,

அப்ெபா அவர்கள் என் வார்த்ைதகைள

மக்க க் த் ெதரிவித் , அவர்கைளத்

தங்கள் ெபால்லாத வழகைள ம் தங்கள்

ெசய்ைககளின் ெபால்லாப்ைப ம் விட் த்

தி ப் வார்கள். ௨௩ நான் ச பத்திற்

மாத்திரமா ேதவன், ரத்திற் ம் ேதவன்

அல்லேவா என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨௪யாராவ தன்ைன நான் காணாதப க்

மைறவிடங்களில் ஒளித் க்ெகாள்ள

ேமா என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

நான் வானத்ைத ம் மைய ம்

நிரப் கிறவர் அல்லேவா என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨௫ ெசாப்பனங்கண்ேடன்,

ெசாப்பனங்கண்ேடன் என் , என்

ெபயைரச் ெசால் ப் ெபாய்த் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிற ர்க்கதரிசிகள் ெசால் கிறைதக்

ேகட்ேடன். ௨௬ எ வைரக் ம்

இப்ப யி க் ம்? ெபாய்த் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிற ர்க்கதரிசிகளின்

இ தயத்தில் ஏதாகி ண்ேடா? இவர்கள்

தங்கள் இ தயத்தின் வஞ்சகத்ைதேய

ர்க்கதரிசனமாகச் ெசால் கிறவர்கள். ௨௭என்

மக்களின் ற்பிதாக்கள் பாகா க்காக

என் ெபயைர மறந்த ேபால, இவர்கள்

தங்கள் அயலா க் விவரிக்கிற தங்கள்

ெசாப்பனங்களினால்என்ெபயைரஅவர்கள்

மறக் ம்ப ெசய்யப்பார்க்கிறார்கள். ௨௮
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ெசாப்பனங்கண்ட ர்க்கதரிசி ெசாப்பனத்ைத

விவரிப்பானாக; என் வார்த்ைத ள்ளவேனா,

என் வார்த்ைதைய உண்ைமயாய்ச்

ெசால்வானாக; ேகா ைமக் ன் பதர்

எம்மாத்திரம்? என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨௯ என் வார்த்ைத ெந ப்ைபப்ேபா ம்,

கன்மைலைய ெநா க் ம்

சம்மட் ையப்ேபா ம் இ க்கிறதல்லேவா?

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩0

ஆைகயால், இேதா, ஒவ்ெவா வராய்த் தன்தன்

அயலாரிடத்தில் என் வார்த்ைதையத்

தி ட் த்தனமாய் எ க்கிற ர்க்கதரிசிக க்

நான் விேராதி என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௩௧ இேதா, தங்கள் நாவின் ெசால்ைலேய

வழங்கி: அவர் அைத ெசான்னார் என்

ெசால் கிற ர்க்கதரிசிக க் நான்

விேராதி என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௩௨ இேதா, ெபாய்ச்ெசாப்பனங்கைளத்

ர்க்கதரிசனமாகச் ெசால் , அைவகைள

விவரித் , என் மக்கைளத் தங்கள்

ெபாய்களினா ம், தங்கள் ம் களினா ம்,

ேமாசம்ேபாக் கிறவர்க க் நான் விேராதி

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; நான்

அவர்கைள அ ப்பின ம ல்ைல,

அவர்க க் க் கற்பித்த ம ல்ைல;அவர்கள்

இந்த மக்க க் ஒ பிரேயாஜனமாய்

இ ப்ப ம ல்ைல என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩௩ ெயேகாவா ெசான்ன

என்னெவன் , இந்த மக்களாகி ம் ஒ
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ர்க்கதரிசியாகி ம் ஒ ஆசாரியனாகி ம்

உன்ைனக் ேகட்டால், உங்கைளத்

தள்ளிவி ேவன் என்பேத பதில் என்

அவர்க டன் ெசால்லேவண் ம். ௩௪

கர்த்தரால் வ ம் பதில் என் ெசால் கிற

ர்க்கதரிசியாகி ம் ஆசாரியனாகி ம்

மக்களாகி ம் சரி, அப்ப ச் ெசால் கிற

மனிதைன ம் அவன் ட்டாைர ம்

தண் ப்ேபன்என் ெயேகாவாெசால் கிறார்.

௩௫ ெயேகாவா என்ன பதில் ெகா த்தார்?

ெயேகாவா என்ன ெசான்னார்? என் ங்கள்

அவரவர் தங்கள் அ கில் உள்ளவைன ம்

அவரவர் தங்கள் சேகாதரைன ம் ேக ங்கள்.

௩௬ஆனால் கர்த்தரால் வ ம் பதில் என்கிற

ெசால்ைல இனி வழங்காதி ப் ர்களாக,

அவனவன் வார்த்ைதேய அவனவ க் ப்

பதிலாயி க் ம்; அேதெனன்றால், நம

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

என்கிற வ ள்ள ேதவ ைடய

வார்த்ைதகைளப் ரட் கி ர்கள். ௩௭

ெயேகாவாஉனக் என்னபதில் ெகா த்தார்?

ெயேகாவா என்ன ெசான்னார்? என்

ர்க்கதரிசிையக் ேகட்பாயாக. ௩௮

ங்கேளாெவன்றால், கர்த்தரால் வ ம் பதில்

என் ெசால் கிறதினால்: ெயேகாவாவின்

பதில் என் ெசால்லாதி ங்கெளன் நான்

உங்க க் ச் ெசால் அ ப்பி ம், ங்கள்

இந்த வார்த்ைதையக் ெயேகாவாவின் பதில்

என் ெசால் கி ர்கேள. ௩௯ ஆதலால்,
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இேதா, நான் உங்கைள ற்ற ம் மறந் ,

உங்கைள ம், நான் உங்க க் ம்

உங்கள் பிதாக்க க் ம் ெகா த்த

நகரத்ைத ம், எனக் ன்பாக இல்லாதப

ைகவிட் , ௪0 மறக்க யாத, நிைலயான

நிந்ைதைய ம், நிைலயான ெவட்கத்ைத ம்

உங்கள்ேமல்வரச்ெசய்ேவன்என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்.

௨௪

பாபிேலான்ராஜாவாகியேந காத்ேநச்சார்,

ேயாயாக் ம ன் மகனாகிய எெகானியா

என்கிற தாவின் ராஜாைவ ம், தாவின்

பிர க்கைள ம், எ சேலம ள்ள

தச்சைர ம், ெகால்லைர ம், சிைறப்பி த் ,

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபானபின் ,

இேதா, ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் ன்

ைவக்கப்பட் ந்த அத்திப்பழங்க ள்ள

இரண் ைடகைளக் ெயேகாவா எனக் க்

காண்பித்தார். ௨ ஒ ைடயில் தல்

அ வைடயின் அத்திப்பழங்க க் ச்

சமானமானமக ம் நல்லஅத்திப்பழங்க ம்,

மற்ற ைடயில் சாப்பிட யாத மக ம்

ெகட்ட அத்திப்பழங்க ம் இ ந்த . ௩

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: எேரமயாேவ,

என்னத்ைதக் காண்கிறாய் என்றார்;

அதற் நான்: அத்திப்பழங்கைளக்

காண்கிேறன்; நல்லைவகளான

அத்திப்பழங்கள் மக ம் நல்லைவக ம்,

ெகட்டைவகேளா சாப்பிட யாத மக ம்

ெகட்டைவக மாயி க்கிற என்ேறன். ௪



எேரமயா 2914

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௫ நான்

இவ்விடத்தி ந் , கல்ேதயர் ேதசத்திற் ச்

சிைறப்பட் ப் ேபாகவிட்ட தைர நான்

இந்த நல்ல அத்திப்பழங்க க் ஒப்பிட் ,

அவர்க க் நன்ைம ண்டாக அவர்கைள

அங் கரிப்ேபன். ௬ அவர்க க்

நன்ைம ண்டாக நான் என் கண்கைள

அவர்கள்ேமல் ைவத் , அவர்கைள

இந்த ேதசத்திற் த் தி ம்பிவரச்ெசய் ,

அவர்கைளக்கட் ேவன், அவர்கைள

இ க்கமாட்ேடன், அவர்கைள நாட் ேவன்,

அவர்கைளப் பி ங்கமாட்ேடன். ௭ நான்

ெயேகாவா என் அற ம் இ தயத்ைத

அவர்க க் க் ெகா ப்ேபன்; அவர்கள் என்

மக்களாக இ ப்பார்கள், நான் அவர்கள்

ேதவனாயி ப்ேபன்; அவர்கள் தங்கள்

இ தயத்ேதா ம் என்னிடத்திற் த்

தி ம் வார்கள் என் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௮

சாப்பிட யாதெகட்டஅத்திப்பழங்கைளத்

தள்ளிவி வ ேபால, நான் சிேதக்கியா

என்கிற தாவின் ராஜாைவ ம்அவ ைடய

பிர க்கைள ம், இந்த ேதசத்தில் தியான

எ சேலம ன் மக்கைள ம், எகிப் ேதசத்தில்

யி க்கிறவர்கைள ம் தள்ளிவிட் , ௯

அவர்க க் த் ைம ண்டாக அவர்கைள

மயி ள்ள எல்லா ேதசங்களி ம்

அைலந் திரிகிறவர்களாக ம், நான்
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அவர்கைளத் ரத்திவிட்டஎல்லாஇடங்களி ம்

நிந்ைதயாக ம், பழெமாழயாக ம், பழ ச்

ெசால்லாக ம், சாபமாக ம் ைவத் , ௧0

அவர்க க் ம்அவர்கள் ற்பிதாக்க க் ம்

நான் ெகா த்த ேதசத்தில் அவர்கள்

இராதப க் அழ ம்வைர,அவர்க க் ள்ேள

பட்டயத்ைத ம், பஞ்சத்ைத ம், ெகாள்ைள

ேநாைய ம்அ ப் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்.

௨௫

ேயாசியாவின் மகனாகிய ேயாயாக் ம்

என்கிற தா ைடய ராஜாவின்அரசாட்சியின்

நான்காம்வ டத்திற் ச் சரியான, பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் அரசாண்ட

தலாம் வ டத்தில் தாவின் மக்கள்

அைனவைர ம் ற த் எேரமயா க்

உண்டான வார்த்ைத; ௨ அைதத்

ர்க்கதரிசியாகிய எேரமயா தாவின்

மக்கள் அைனத்திற் ம்; எ சேலம ன்

மக்கள் எல்ேலா க் ம் அறவிக்கிறதற்காக

அவர்கைளேநாக்கி: ௩ஆேமானின் மகனாகிய

ேயாசியாவின்அரசாட்சியின் பதின் ன்றாம்

வ டம் வங்கி இந்நாள்வைர ெசன்ற

இந்த இ பத் ன் வ டங்களாகக்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டான ; அைத நான் உங்க க்

ஏற்கனேவ ெசால் க்ெகாண் வந் ம்

ங்கள் ேகளாமற்ேபா ர்கள். ௪ ெயேகாவா

உங்களிடத்திற் த் ர்க்கதரிசிகளாகிய

தம் ைடய எல்லா ஊழயக்காரைர ம்
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ஏற்கனேவ அ ப்பிக்ெகாண்ேடயி ந் ம்,

ங்கள் ேகளாம ம், கவனிக்காம ம்,

ழ்ப்ப யாம ம் ேபா ர்கள். ௫

அவர்கைளக்ெகாண் அவர்: உங்களில்

அவனவன் தன்தன் ெபால்லாதவழைய ம்,

உங்கள் ெசயல்களின் ெபால்லாப்ைப ம்

விட் த் தி ம்பி, ெயேகாவா உங்க க் ம்

உங்கள் ற்பிதாக்க க் ம் ெகா த்த

ேதசத்தில் சதாகால ம் யி ந் , ௬

அந்நிய ெதய்வங்கைளப் பின்பற்றாம ம்,

அைவக க் ஆராதைனெசய்யாம ம்,

அைவகைளப் பணியாம ம ந் , நான்

உங்க க் த் ைமெசய்யாதப க் உங்கள்

ைககளின் ெசய்ைககளால் எனக் க்

ேகாப ண்டாக்காம ம் இ ங்கள் என்

ெசால் ய ப்பிேனன். ௭ ங்கேளா,

உங்க க் த் ைமயாக உங்கள் ைககளின்

ெசய்ைககளால் எனக் க் ேகாப ட் வதற் ,

என் ெசால்ைலக் ேகளாமற்ேபா ர்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றான்.

௮ ங்கள் என் வார்த்ைதகைளக்

ேகளாமற்ேபானப யால், ௯ இேதா, நான்

வடக்ேகயி க்கிற எல்லாவம்சங்கைள ம், என்

ஊழயக்காரனாகிய ேந காத்ேநச்சார்

என்கிற பாபிேலான் ராஜாைவ ம்

அைழத்த ப்பி, அவர்கைளஇந்தத் ேதசத்திற்

விேராதமாக ம், இதின் மக்க க்

விேராதமாக ம், ற்ற ம க்கிற இந்த

எல்லா மக்க க் ம் விேராதமாக ம்
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வரச்ெசய் , அைவகைள அழ க்

ஒப் க்ெகா த் , அைவகைளப் பாழாக ம்

இகழ்ச்சிக் றயாகிய பழ ேபா தலாக ம்,

நிைலயானவனாந்திரங்களாக ம்ெசய்ேவன்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧0மகிழ்ச்சியின் சத்தத்ைத ம், சந்ேதாஷத்தின்

சத்தத்ைத ம், மணமகனின் சத்தத்ைத ம்,

மணமகளின் சத்தத்ைத ம், எந்திரத்தின்

சத்தத்ைத ம் விளக்கின் ெவளிச்சத்ைத ம்

அவர்களி ந் ங்கச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௧ இந்த

ேதசெமல்லாம் வனாந்திர ம் பா மா ம்; இந்த

மக்கேளா, எ ப வ டங்களாகப் பாபிேலான்

ராஜாைவச் ேசவிப்பார்கள். ௧௨ எ ப

வ டங்கள் ந்த பின் , நான் பாபிேலான்

ராஜாவிடத்தி ம், அந்த மக்களிடத்தி ம்,

கல்ேதய ைடய ேதசத்தினிடத்தி ம்,

அவர்க ைடய அக்கிரமத்ைத விசாரித் ,

அைத நிைலயான பாழடமாக்கி, ௧௩ நான்

அந்தத் ேதசத்திற் விேராதமாக ெசான்ன

என் வார்த்ைதகைளெயல்லாம், எேரமயா

எல்லா மக்க க் ம் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசான்ன ம், இந்தப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற மான

யாைவ ம் அதின்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪

அேநக ேதசங்க ம் ெபரிய ராஜாக்க ம்

அவர்கைள அ ைமப்ப த் வார்கள்;

நான் அவர்க க் அவர்கள்
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ெசயல்க க் த்த ந்ததாக ம், அவர்கள்

ைககளின் ெசய்ைகக க் த்த ந்ததாக ம்

பதில் அளிப்ேபன் என்கிறார். ௧௫இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: நான்

உன்ைன அ ப் கிற மக்கள் த் , நான்

தங்க க் ள் அ ப் ம் பட்டயத்தால்

அவர்கள் தள்ளா , த்திெகட் ப்ேபாக, ௧௬

இந்தக் க ங்ேகாபமாகிய ம பானத்தின்

பாத்திரத்ைத என் ைகயி ந் வாங்கி,

அவர்கள் எல்ேலா க் ம்அதில் க்கக்ெகா

என்றார். ௧௭ அப்ெபா நான் அந்தப்

பாத்திரத்ைதக் ெயேகாவா ைடய

ைகயி ந் வாங்கி, ெயேகாவா என்ைன

அ ப்பின எல்லா ேதசங்க க் ம் க்கக்

ெகா த்ேதன். ௧௮எ சேல க் ம் தாவின்

பட்டணங்க க் ம், அதின் ராஜாக்க க் ம்,

அதின் பிர க்க க் ம், அவர்கைள

இந்நாளி க்கிறப வனாந்திர ம்

பா ம் இகழ்ச்சிக் றயாகிய பழ ேபா த ம்

சாப மாக்கிப்ேபாட க்கக்ெகா த்ேதன். ௧௯

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவா க் ம்,அவன்

ஊழயக்கார க் ம்,அவன்பிர க்க க் ம்,

அவ ைடய எல்லா மக்க க் ம், ௨0

கலந் யி க்கிற அைனவ க் ம்,

ஊத்ஸ் ேதசத்தின் எல்லா ராஜாக்க க் ம்,

ெப ஸ்த ைடய ேதசத்தில் இ க்கிற எல்லா

ராஜாக்க க் ம், அஸ்கேலா க் ம்,

காசா க் ம், எக்ேரா க் ம்,

அஸ்ேதாத்தில் தியானவர்க க் ம், ௨௧
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ஏேதா க் ம், ேமாவா க் ம், அம்ேமான்

மக்க க் ம், ௨௨ வின் எல்லா

ராஜாக்க க் ம், ேதானின் எல்லா

ராஜாக்க க் ம், மத்திய தைரக் கட க்

அக்கைரயான களின் ராஜாக்க க் ம்,

௨௩ ேததா க் ம், ேதமா க் ம்,

ஸ க் ம், கைடயாந்தரங்களி ள்ள

அைனவ க் ம், ௨௪ அரபிேதசத் எல்லா

ராஜாக்க க் ம், வனாந்திரத்தில் கலந்

யி க்கிறவர்க ைடய எல்லா

ராஜாக்க க் ம், ௨௫ சிம்ரியின் எல்லா

ராஜாக்க க் ம், ஏலாம ன் எல்லா

ராஜாக்க க் ம், ேமதியாவின் எல்லா

ராஜாக்க க் ம், ௨௬வடக்ேகயி க்கிற எல்லா

ராஜாக்க க் ம், ச பமானவர்க ம்

ரமானவர்க மாகிய அவரவர்க க் ம்,

மயின் தி ள்ள எல்லா ேதசத்

ராஜ்யங்க க் ம் க்கக்ெகா த்ேதன்;

ேசசாக் என்கிற ராஜா ம் அவர்க க் ப்

பிற ப்பான் என்றார். ௨௭ ங்கள் த் ,

ெவற த் , வாந்திெய த் , நான் உங்க க் ள்

அ ப் ம் பட்டயத்தால் எ ந்திராதப க்

வி ங்கள் என் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்கிறார் என்

அவர்க க் ச் ெசால். ௨௮ அவர்கள்

க்கிறதற் அந்தப் பாத்திரத்ைத

உன் ைகயில் வாங்கமாட்ேடாம் என்

ெசால்வார்களானால், அவர்கைளேநாக்கி:

ங்கள் த் க்கேவண் ம் என்
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ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்

ெசால். ௨௯ இேதா, ங்ைகக் கட்டைளயிட

நான் என் ெபயர் ட்டப்பட்ட நகரத்தில்

வங் ம்ேபா , ங்கள் தண்டைனக் த்

தப் ர்கேளா? ங்கள் தப் வதில்ைல; நான்

மயின் எல்லாக் மக்களின்ேம ம்

பட்டயத்ைத வரவைழக்கிேறன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩0

ஆதலால் அவர்க க் விேராதமாக இந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ர்க்கதரிசனமாகச்

ெசால் , அவர்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவா

உயரத்தி ந் சத்தம ட் , தம பரி த்த

இடத்தி ந் தம் ைடயசத்தத்ைதக் காட் ,

தம் ைடய இ ப்பிடத்திற் விேராதமாக

மக ம் சத்தம ட் ,ஆைலையமதிக்கிறவர்கள்

ஆர்ப்பரிப்ப ேபால மயி ைடயஎல்லாக்

மக்க க் ம் விேராதமாகஆர்ப்பரிப்பார்

என் ெசால் என்றார். ௩௧ஆரவாரம் மயின்

கைடசிவைர ேபாய் ேச ம்; ேதசங்க டன்

ெயேகாவா க் வழக் இ க்கிற ;

மாம்சமான அைனவ ட ம் அவர்

நியாயத்திற் ள் ைழவார்; ன்மார்க்கைரப்

பட்டயத்திற் ஒப் க்ெகா ப்பார் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௨ இேதா,

ேதசத்தி ந் ேதசத்திற் ைம

பர ம், மயின் எல்ைலகளி ந்

மகா யல் எ ம் ம். ௩௩ அக்காலத்தில்

மயின் ஒ ைன வக்கி மயின்

ம ைனவைர ெயேகாவாவால் ெகாைல
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ெசய்யப்பட்டவர்கள் கிடப்பார்கள்;அவர்கள்

லம் வார்இல்லாம ம், ேசர்க்கப்படாம ம்,

அடக்கம் ெசய்யப்படாம ம் மயின்ேமல்

எ வாவார்கள். ௩௪ ேமய்ப்பர்கேள,

அல ங்கள்; மந்ைதயில் பிரபலமானவர்கேள,

சாம்ப ல் ரண் கத ங்கள்; ங்கள்

ெவட்டப்பட ம் சிதற க்கப்பட ம் உங்கள்

நாட்கள் நிைறேவறன; உச்சிதமான

பாத்திரம்ேபால் வி ந் ெநா ங் ர்கள்.

௩௫ ேமய்ப்பர்கள் ஓ ப்ேபாகிறதற் ம்,

மந்ைதயில் பிரபலமானவர்கள்

தப்பித் க்ெகாள் கிறதற் ம் இடம ரா .

௩௬ தங்கள் ேமய்ச்சைலக் ெயேகாவா

பாழாக்கினதினிம த்தம் ேமய்ப்பர்கள்

ப்பி கிற ம், மந்ைதயில் பிரபலமானவர்கள்

அல கிற மான சத்த ண்டா ம். ௩௭

அவர்கள் சமாதானமாயி ந்த இ ப்பிடங்கள்

ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின் எரிச்சலால்

அழ ந்தன ௩௮ அவர் ப ங்கியி ந்

றப்ப ம் சிங்கத்ைதப் ேபா ப்பார்;

ஒ க் கிறவ ைடய ேகாபத்தினா ம்,

அவ ைடய க ங்ேகாபத்தினா ம் அவர்கள்

ேதசம் பாழான என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என் ெசால்

என்றார்.

௨௬

ேயாசியாவின் மக ம் தாவின்

ராஜா மாகிய ேயாயாக் ைடய

ராஜ்யபாரத்தின் வக்கத்தில் ெயேகாவாவால்

உண்டானவார்த்ைத: ௨ ெயேகாவா ைடய
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ஆலயத்தின் ற்றத்தில் நின் ெகாண் ,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில்

பணிந் ெகாள்ள வ கிற தா ைடய

பட்டணங்களின் மக்கள்அைனவ ட ம்

ெசால் ம்ப நான் உனக் க் கற்பித்த எல்லா

வார்த்ைதகைள ம்அவர்க க் ச் ெசால்; ஒ

வார்த்ைதைய ம் ைறத் ப்ேபாடாேதஎன்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩ அவர்கள்

ெசய்ைகக ைடய ெபால்லாப்பிற்காக

நான் அவர்க க் ச் ெசய்ய நிைனக்கிற

ங் க் நான் மனவ த்தமைட ம்விதத்தில்

ஒ ேவைளஅவர்கள் ேகட் , அவரவர் தம்தம்

ெபால்லாதவழையவிட் த் தி ம் வார்கள். ௪

அவர்கைள ேநாக்கி: நான் உங்களிடத்திற்

ஏற்கனேவஅ ப்பிக்ெகாண் ந் ம், ங்கள்

ேகட்காமற்ேபான என் ஊழயக்காரராகிய

ர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகைள ங்கள்

ேகட்க ம், ௫ நான் உங்கள் ன்ைவத்த

என் நியாயப்பிரமாணத்தில் ங்கள்

நடப்பதற் ம், ங்கள் என் ெசால்ைலக்

ேகளாமற்ேபானால், ௬ நான் இந்தஆலயத்ைதச்

ேலாவாைவப் ேபாலாக்கி, இந்த நகரத்ைதப்

மயி ள்ள எல்லா ேதசங்க க்

ன்பாக ம் சாபமாக்கிப்ேபா ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார் என்

ெசால் என்றார். ௭ எேரமயா இந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம்ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் ெசால் ம்ேபா ,

ஆசாரியர்க ம், ர்க்கதரிசிக ம்,
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எல்லா மக்க ம் ேகட்டார்கள். ௮ எல்லா

மக்க க் ம் ெசால்லக் ெயேகாவா

தனக் க் கற்பித்தைவகைளெயல்லாம்

எேரமயா ெசால் த்தேபா ,

ஆசாரியர்க ம், ர்க்கதரிசிக ம்,

எல்லா மக்க ம் அவைனப்பி த் :

இறக்கேவ இறக்கேவண் ம். ௯ இந்த

ஆலயம் ேலாைவப்ேபாலாகி, இந்த

நகரம் யில்லாமல் அழ ந் ேபா ம்

என் , ெயேகாவா ைடய ெபயரில்

ர்க்கதரிசனம் ெசால்வாேனன் என் ெசால் ,

மக்கள் எல்ேலா ம் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் எேரமயா க் விேராதமாய்க்

னார்கள். ௧0 தாவின் பிர க்கள் இந்த

நடவ க்ைககைளக்ேகட் , ராஜாவின்

ட் ந் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ப் ேபாய், ெயேகாவா ைடய திய

வாச ல் உட்கார்ந்தார்கள். ௧௧அப்ெபா

ஆசாரியர்க ம் ர்க்கதரிசிக ம்,

பிர க்கைள ம் எல்லா மக்கைள ம்

ேநாக்கி: இந்த மனிதன் மரணதண்டைனக்

உரியவன்; உங்கள் கா களால் ங்கள்

ேகட்டப , இந்த நகரத்திற் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்னாேன என்றார்கள்.

௧௨ அப்ெபா எேரமயா எல்லாப்

பிர க்கைள ம், எல்லா மக்கைள ம் ேநாக்கி:

ங்கள் ேகட்ட எல்லா வார்த்ைதகைள ம்

இந்த ஆலயத்திற் ம் இந்த நகரத்திற் ம்

விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசால்லக்
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ெயேகாவா என்ைன அ ப்பினார். ௧௩

இப்ெபா ம் ங்கள் உங்கள்வழகைள ம்,

உங்கள் ெசயல்கைள ம் ஒ ங் ப த்தி,

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சத்தத்ைதக் ேக ங்கள்; அப்ெபா

ெயேகாவா உங்க க் விேராதமாய்ச்

ெசான்ன ங் க் மனம் வ ந் வார். ௧௪

நாேனாெவனில், இேதா, உங்கள் ைகயில்

இ க்கிேறன்; உங்கள் பார்ைவக்

நன்ைம ம் நியாய மாயி க்கிறைத

எனக் ச் ெசய் ங்கள். ௧௫ஆகி ம் ங்கள்

என்ைனக் ெகான் ேபாட்டால், ங்கள்

ற்றம ல்லாத இரத்தப்பழையஉங்கள்ேம ம்

இந்த நகரத்தின்ேம ம் இதின் களின்ேம ம்

மத்திக்ெகாள் ர்கெளன் நிச்சயமாய்

அற ங்கள்; இந்தவார்த்ைதகைளெயல்லாம்

உங்கள் கா களில் ெசால்லக் ெயேகாவா

ெமய்யாகேவ என்ைன உங்களிடத்திற்

அ ப்பினார் என் ெசான்னான். ௧௬

அப்ெபா பிர க்க ம் எல்லா மக்க ம்

ஆசாரியர்கைள ம் ர்க்கதரிசிகைள ம்

ேநாக்கி: இந்த மனிதன் மரணதண்டைனக்

பாத்திரனல்ல; நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் ெபயரில் நம் டேன ேபசினான்

என்றார்கள். ௧௭ ேதசத்தில் ப்பர்களில் சிலர்

எ ம்பி, சைபயாகிய மக்கைள ேநாக்கி: ௧௮

தாவின் ராஜாவாகிய எேசக்கியாவின்

நாட்களில் ெமாேரசா ஊரானாகிய கா

ர்க்கதரிசனஞ்ெசால் , தாவின் எல்லா
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மக்கைள ம் பார்த் : ேயான் வயல்ெவளியாக

உழப்பட் , எ சேலம் மண்ேம களா ம்; இந்த

ஆலயத்தின் மைலகாட் ள்ள ேம களா ம்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசான்னார்

என் ெசான்னான். ௧௯அவைன தாவின்

ராஜாவாகியஎேசக்கியா ம் மற்ற தர்க ம்

ேசர்ந் ெகான் ேபாட்டார்களா? அவன்

ெயேகாவா க் ப் பயந் , ெயேகாவாவின்

கத்ைத ேநாக்கிக் ெகஞ்சினானல்லவா?

அப்ெபா ெயேகாவா அவர்க க்

விேராதமாகச் ெசால் யி ந்த ங் க்

மனவ த்தமைடந்தார்; இப்ேபா ம்,

நாம் நம் ைடய ஆத் மா க்

விேராதமாக மகாெபால்லாப்ைப

வரச்ெசய்கிறவர்களாயி க்கிேறாேம. ௨0

ரியாத்யா ம் ஊரானாகிய ெசமாயாவின்

மகன் உரியா என் ம் ஒ மனித ம்

ெயேகாவா ைடய ெபயரில் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறவனாயி ந்தான்; அவன்

எேரமயாவின் வார்த்ைதக க் ச் சரியாக

இந்த நகரத்திற் ம் இந்த ேதசத்திற் ம்

விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். ௨௧

ேயாயாக் ம் ராஜா ம் அவ ைடய எல்லா

பராக்கிரமசா க ம் பிர க்க ம் அவன்

வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபா , ராஜா

அவைனக் ெகான் ேபாட ர்மானித்தான்;

அைத உரியா ேகட் , பயந் , ஓ ப்ேபாய்,

எகிப்தில் ேசர்ந்தான். ௨௨ அப்ெபா

ேயாயாக் ம் ராஜா அக்ேபாரின் மகனாகிய
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எல்நாத்தாைன ம் அவ டன் ேவ

சிலைர ம்எகிப் வைரக் ம்அ ப்பினான்.

௨௩ இவர்கள் உரியாைவ எகிப்தி ந்

ெகாண் வந் , அவைன ேயாயாக் ம்

ராஜாவினிடத்தில் விட்டார்கள்; அவன்

பட்டயத்தால்அவைனெவட் ,அவன்உடைல

ஏைழ மக்களின் கல்லைறகளிடத்தில்

எற ந் விட்டான் என்றார்கள். ௨௪

ஆகி ம் எேரமயாைவக் ெகால்ல

மக்களின் ைகயில் ஒப் க்ெகா க்காமல்,

சாப்பா ைடய மகனாகிய அ க்காம்

அவ க் உதவியாயி ந்தான்.

௨௭

ேயாசியாவின் மக ம் தாவின்

ராஜா மாகிய ேயாயாக் ைடய

ராஜ்யபாரத்தின் வக்கத்தில் ெயேகாவாவால்

எேரமயா க் உண்டான வார்த்ைத: ௨

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: உனக் க்

கயி கைள ம் கங்கைள ம் உண்டாக்கி,

அைவகைளஉன் க த்தில் ற்ற க்ெகாண் , ௩

அைவகைள எ சேல க் சிேதக்கியா

ராஜாவினிடத்தில் வ ம் பிரதிநிதிகள்

ைகயில் ஏேதாம ன் ராஜா க் ம், ேமாவாபின்

ராஜா க் ம், அம்ேமான் மக்களின்

ராஜா க் ம், வின் ராஜா க் ம், ேதானின்

ராஜா க் ம் அ ப்பி, ௪அவர்கள் தங்கள்

எஜமான்க க் ச் ெசால் ம்ப க்

கற்பிக்கேவண் ெமன் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ௫ நான்
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மைய ம்மனிதைன ம் மயின்ேம ள்ள

ம க வன்கைள ம்என்மகாபலத்தினா ம்

ஓங்கிய என் கரத்தினா ம் உண்டாக்கிேனன்;

எனக் வி ப்பமானவ க் அைதக்

ெகா க்கிேறன். ௬இப்ெபா ம் நான் இந்த

ேதசங்கைளெயல்லாம் என்ஊழயக்காரனாகிய

ேந காத்ேநச்சார் என்கிற பாபிேலான்

ராஜாவின் ைகயில் ெகா த்ேதன்;

அவ க் ஊழயஞ்ெசய்வதற் ெவளியின்

ம க வன்கைள ம் ெகா த்ேதன். ௭

அவ ைடய ேதசத்திற் க் காலம்

வ கிறவைரயில் எல்லா மக்க ம்

அவைன ம் அவ ைடய மகைன ம்

ேபரைன ம் ேசவிப்பார்கள்; அதின்பின்

அேநகம் மக்க ம் ெபரிய ராஜாக்க ம்

அவைன அ ைமெகாள்வார்கள்.

௮ எந்த ேதசமாவ , எந்த ராஜ்யமாவ

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

என்பவைனச் ேசவியாம ம், தன்

க த்ைதப் பாபிேலான் ராஜாவின்

கத்திற் க் ழ்ப்ப த்தாம ம்ேபானால்,

அந்தத் ேதசத்ைத நான் அவன் ைகயால்

அழ க் ம்வைர, பட்டயத்தா ம், பஞ்சத்தா ம்,

ெகாள்ைளேநாயா ம் தண் ப்ேபன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯ பாபிேலான்

ராஜாைவ ங்கள் ேசவிப்பதில்ைலெயன்

உங்க க் ச் ெசால் கிற உங்கள்

ர்க்கதரிசிக க் ம், உங்கள் றகார க் ம்,

உங்கள் ெசாப்பனக்கார க் ம், உங்கள்
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நாள் பார்க்கிறவர்க க் ம், உங்கள்

னியக்கார க் ம் ங்கள் கா ெகா த் க்

ேகட்காதி ங்கள். ௧0நான்உங்கைளஉங்கள்

ேதசத்தி ந் ரப்ப த் கிறதற் ம்,

உங்கைளத் ரத்திவி கிறதற் ம், ங்கள்

அழவதற்காக அவர்கள் உங்க க் ப்

ெபாய்யான ர்க்கதரிசனம்ெசால் கிறார்கள்.

௧௧ ஆனா ம் எந்த மக்கள் தன் க த்ைத

பாபிேலான் ராஜாவின் கத்திற் க்

ழ்ப்ப த்தி, அவைனப் பணிவார்கேளா, அந்த

மக்கைளத் தன் ேதசத்ைதப் பயிரிட் ,

அதில் யி ந் நிைலக்கச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨

இந்த எல்லா வார்த்ைதகளின்ப ேய நான்

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா டன் ேபசி:

உங்கள் க த்ைதப் பாபிேலான் ராஜாவின்

கத்திற் க் ழ்ப்ப த்தி, அவைன ம்

அவன் மக்கைள ம் ேசவி ங்கள்;

அப்ெபா பிைழப் ர்கள். ௧௩பாபிேலான்

ராஜாைவச் ேசவியாமற்ேபாகிற மக்க க்

விேராதமாகக்ெயேகாவாெசான்னதின்ப ேய,

ம் உன் மக்க ம் பட்டயத்தா ம்

பஞ்சத்தா ம் ெகாள்ைளேநாயா ம் ஏன்

இறக்கேவண் ம்? ௧௪ ங்கள் பாபிேலான்

ராஜாைவச் ேசவிப்பதில்ைலெயன்

உங்க டேன ெசால் கிற ர்க்கதரிசிகளின்

வார்த்ைதகைளக் ேகளாதி ங்கள்; அவர்கள்

உங்க க் ப் ெபாய்யான ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறார்கள். ௧௫ நான் அவர்கைள
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அ ப்பினதில்ைல; நான் உங்கைளத்

ரத்திவி கிறதற் ம், ங்க ம் உங்க க் த்

ர்க்கதரிசனம்ெசால் கிற ர்க்கதரிசிக ம்

அழ ந் ேபாகிறதற் ம் அல்லேவா இவர்கள்

என் ெபயைரச் ெசால் , ெபாய்யான

ர்க்கதரிசனம் ெசால்கிறார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்ேறன். ௧௬ ேம ம்

நான் ஆசாரியர்கைள ம் இந்த எல்லா

மக்கைள ம் ேநாக்கி: இேதா, ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் பணிப்ெபா ட்கள் இப்ெபா

க்கிரத்தில் பாபிேலானி ந் தி ம்பக்

ெகாண் வரப்ப ெமன் , உங்க க் த்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிற உங்க ைடய

ர்க்கதரிசிகளின் வார்த்ைதகைளக்

ேகளாதி ங்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அவர்கள் உங்க க் ப்

ெபாய்யான ர்க்கதரிசனம்ெசால் கிறார்கள்.

௧௭ அவர்கள் ெசால்ைலக் ேகளாதி ங்கள்;

பாபிேலான் ராஜாைவப் பணி ங்கள்,

அப்ெபா பிைழப் ர்கள்; இந்த நகரம்

அழயேவண் யெதன்ன? ௧௮ அல்ல

அவர்கள் ர்க்கதரிசிகளாயி ந் ,

அவர்களிடத்தில் ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

இ ந்தால், ெயேகாவா ைடயஆலயத்தி ம்,

தா ராஜாவின் அரண்மைனயி ம்,

எ சேலம ம் தியான பணிப்ெபா ட்கள்

பாபிேலா க் ப் ேபாகாம க்க அவர்கள்

ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

மன்றாடட் ேம. ௧௯பாபிேலான் ராஜாவாகிய
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ேந காத்ேநச்சார் ேயாயாக் ம ன் மகனாகிய

எெகானியா என் ம் தாவின் ராஜாைவ ம்,

தாவி ம் எ சேலம ந்த ெபரிேயார்

அைனவைர ம் எ சேலம ந்

பாபிேலா க் ச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபா ம்ேபா , ௨0எ க்காமல்விட்ட

எல்லா ண்கைள ம், கடல்ெதாட் ைய ம்,

ஆதாரங்கைள ம், இந்த நகரத்தில் தியான

மற்ற பணிப் ெபா ட்கைள ங் ற த் ச்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், ௨௧ ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ம், தா ராஜாவின்

அரண்மைனயி ம், எ சேலம ம் தியான

அந்தப் பணிப்ெபா ட்கள் பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபாகப்ப ெமன் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨௨ நான் அைவகைள

விசாரிக் ம் நாள்வைரக் ம் அைவகள்அங்ேக

இ க் ம்; பின் அைவகைளத் தி ம்ப இந்த

இடத்திற் க் ெகாண் வரச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்ேறன்.

௨௮

தா ைடய ராஜாவாகிய சிேதக்கியா

அரசாளத் வக்கின நான்காம் வ டம் ஐந்தாம்

மாதத்தில், அ ரின் மகனாகிய அனனியா

என்னப்பட்ட கிபிேயான் ஊரானாகிய

ர்க்கதரிசி ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தில்

ஆசாரியர்க ம் எல்லா மக்க ம்

பார்த்தி க்க என்ைன ேநாக்கி: ௨

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்
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ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

பாபிேலான் ராஜாவின் கத்ைத

ற த்ேதன். ௩ பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சார் இவ்விடத்தி ந்

எ த் பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபான

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

பணிப்ெபா ட்கைளெயல்லாம் நான்இரண்

வ டகாலத்தில் இவ்விடத்திற் த் தி ம்பக்

ெகாண் வரச்ெசய்ேவன். ௪ ேயாயாக் ம ன்

மகனாகிய எெகானியா என்கிற தாவின்

ராஜாைவ ம் பாபிேலா க் ச் சிைறயாகக்

ெகாண் ேபாகப்பட்ட தர் அைனவைர ம்

நான் இவ்விடத்திற் த் தி ம்பிவரச்ெசய்ேவன்;

பாபிேலான் ராஜாவின் கத்ைத உைடப்ேபன்

என்றார் என் ெசான்னான். ௫அப்ெபா

எேரமயா ர்க்கதரிசி ஆசாரியர்கள்

பார்த்தி க்க ம், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் நின்ற ந்த மக்கெளல்ேலா ம்

பார்த்தி க்க ம் அனனியா ர்க்கதரிசிைய

ேநாக்கி: ௬ ஆெமன், ெயேகாவா அப்ப ேய

ெசய்வாராக; ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின்

பணிப்ெபா ட்கைள ம் சிைறப்பட் ப்ேபான

அைனவைர ம் பாபிேலானி ந்

தி ம்பிவரச்ெசய்வாெரன்

ர்க்கதரிசனமாகச் ெசான்ன உன்

வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவா

நிைறேவற் வாராக. ௭ ஆனா ம், உன்

கா க ம் எல்லா மக்களின் கா க ம்

ேகட்க நான் ெசால் ம் வார்த்ைதையக்
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ேகள். ௮ ர்வகால தல் எனக் ன் ம்

உனக் ன் ம் இ ந்த ர்க்கதரிசிகள்

அேநகம் ேதசங்க க் விேராதமாக ம், ெபரிய

ராஜ்யங்க க் விேராதமாக ம், ேபாைர ம்

பஞ்சத்ைத ம் ெகாள்ைளேநாைய ம் ற த் த்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௯சமாதானம்

வ ம் என் ர்க்கதிரிசி ர்க்கதரிசனம்

ெசால் யி க்க,அந்தத் ர்க்கதரிசி ெசான்ன

வார்த்ைதயின்ப ேய வந்தால், அப்ெபா

அவன் ெயேகாவா ெமய்யாக அ ப்பின

ர்க்கதரிசியாகவிளங் வாெனன் எேரமயா

ர்க்கதரிசி ெசான்னான். ௧0 அப்ெபா

அனனியா என்கிற ர்க்கதரிசி எேரமயா

ர்க்கதரிசியின் க த்தி ந்த கத்ைத

எ த் அைத உைடத் ப்ேபாட்டான்.

௧௧ பின் அனனியா எல்லா மக்க க்

ன்பாக ம்: இந்தப் பிரகாரமாக இரண்

வ டகாலத்தில் பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சா ைடய கத்ைத எல்லா

மக்களின் க த் களி ம ந் விலக

உைடத் ப்ேபா ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான். அப்ெபா

எேரமயா ர்க்கதரிசி தன் வழ ேய ேபானான். ௧௨

அனனியா என்கிற ர்க்கதரிசி எேரமயா

ர்க்கதரிசியின் க த்தி ந்த கத்ைத

உைடத் ப்ேபாட்டபிற்பா , ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதஎேரமயா க் உண்டாகி, அவர்: ௧௩

ேபாய், அனனியாைவ ேநாக்கி: மர கத்ைத

உைடத்தாய்; அதற் ப் பதிலாக இ ம்



எேரமயா 2933

கத்ைத உண்டாக் என் ெயேகாவா

ெசான்னார். ௧௪ பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சாைரப் பணி ம்ப க்

இ ம் கத்ைத இந்த எல்லா ேதசத்

மக்க ைடய க த்தின்ேம ம் ேபாட்ேடன்;

அவர்கள் அவைனச் ேசவிப்பார்கள்.

ெவளியின் ம க வன்கைள ம்அவ க்

ஒப் க்ெகா த்ேதன் என் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால்கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧௫

பின் எேரமயா ர்க்கதரிசி அனனியா

என்கிற ர்க்கதரிசிைய ேநாக்கி: இப்ேபா ம்

அனனியாேவ, ேகள்; ெயேகாவா உன்ைன

அ ப்பினதில்ைல; ேயா இந்த மக்கைளப்

ெபாய்ைய நம்பச் ெசய்தாய். ௧௬ஆைகயால்,

இேதா, உன்ைனப் மயின்ேமல் இல்லாமல்

அகற்றவி ேவன்; இந்த வ டத்தில்

இறந் ேபாவாய் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; ெயேகாவா க் விேராதமாய்க்

கலகம் ஏற்படப் ேபசினாேய என்றான். ௧௭

அப்ப ேய அனனியா என்கிற ர்க்கதரிசி

அவ்வ டத்தில்தாேன ஏழாம் மாதத்தில்

இறந் ேபானான்.

௨௯

எெகானியா என் ம் ராஜா ம்,

ராஜாவின் தாயா ம், பிரதானிக ம்,

தாவி ம் எ சேலம ள்ளபிர க்க ம்,

தச்ச ம், ெகால்ல ம் எ சேலைமவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபானபிற , ௨ எேரமயா

ர்க்கதரிசி சிைறப்பட் ப்ேபான ப்பர்களில்
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தியானவர்க க் ம், ஆசாரியர்க க் ம்,

ர்க்கதரிசிக க் ம், ேந காத்ேநச்சார்

சிைறப்ப த்தி எ சேலம ந்

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபான எல்லா

மக்க க் ம் எ தி, ௩ தாவின் ராஜாவாகிய

சிேதக்கியா பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சாரிடத்தில் ெகா க் ம்ப

சாப்பானின் மகனாகிய எெலயாசாரின்

ைகயி ம், இல்க்கியாவின் மகனாகிய

ெகமரியாவின் ைகயி ம் ெகா த் ,

எ சேலம ந் பாபிேலா க் அ ப்பிய

க தத்தின் விபரம்: ௪ இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா,

தாம் எ சேலம ந் பாபிேலா க் ச்

சிைறப்பட் ப்ேபாகச்ெசய்தஅைனவ க் ம்

அறவிக்கிற என்னெவன்றால், ௫ ங்கள்

கைளக் கட் , யி ந் , ேதாட்டங்கைள

நாட் , அைவகளின் கனிையச் சாப்பி ங்கள்.

௬ ங்கள் ெபண்கைள தி மணம்ெசய் ,

மகன்கைள ம் மகள்கைள ம் ெபற் , உங்கள்

மகன்க க் ப் ெபண்கைளக்ெகாண் ,

உங்கள் மகள்கைள ஆண்க க் க்

ெகா ங்கள்; இவர்க ம் மகன்கைள ம்

மகள்கைள ம் ெபறட் ம்; ங்கள் அங்ேக

காமல் ெப கி, ௭ நான் உங்கைளச்

சிைறப்பட் ப்ேபாகச்ெசய்த பட்டணத்தின்

சமாதானத்ைதத் ேத , அதற்காகக்

ெயேகாவாவிடம் விண்ணப்பம்ெசய் ங்கள்;

அதற் ச் சமாதானம் இ க் ம்ேபா
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உங்க க் ம் சமாதானம க் ம்.

௮ ேம ம், உங்கள் ந வி க்கிற

உங்கள் ர்க்கதரிசிக ம் உங்கள்

றகார ம் உங்கைள ஏமாற்றாமல்

பார்த் க்ெகாள் ங்கள்; ெசாப்பனம்

காணச்ெசய்கிற உங்கள் ெசாப்பனக்காரர்

ெசால்வைதக் ேகட்காம ம் இ ங்கள் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯அவர்கள் என்

ெபயைரச் ெசால் உங்க க் ப் ெபாய்யான

ர்க்கதரிசனம் ெசால்கிறார்கள்; நான்

அவர்கைளஅ ப்பவில்ைலஎன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧0 பாபிேலானில் எ ப

வ டங்கள் ந்தபின் நான் உங்கைளச்

சந்தித் , உங்கைள இவ்விடத்திற் த்

தி ம்பிவரச்ெசய்ய உங்கள்ேமல் என்

நல்வார்த்ைதைய நிைறேவறச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௧ ங்கள்

எதிர்பார்த்தி க் ம் ைவ உங்க க் க்

ெகா ப்பதற்காக நான் உங்கள்ேபரில்

நிைனத்தி க்கிற நிைன கைள அறேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அைவகள்

ைமக்கல்ல, சமாதானத்திற் உகந்த

நிைன கேள. ௧௨ அப்ெபா ங்கள்

வந் , என்ைனத் ெதா ெகாண் ,

என்ைன ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய் ர்கள்;

நான் உங்கள்விண்ணப்பத்ைத ேகட்ேபன். ௧௩

உங்கள் இ தயத்ேதா ம் என்ைனத்

ேத ர்கள் என்றால், என்ைனத் ேத ம்ேபா
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கண் பி ப் ர்கள். ௧௪ நான் உங்க க் க்

காணப்ப ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் உங்கள் சிைறயி ப்ைபத்

தி ப்பி, நான் உங்கைளத் ரத்திவிட்ட எல்லா

ேதசங்களி ம் எல்லா இடங்களி ம ந்

உங்கைளச் ேசர்த் , நான் உங்கைள

விலக்கியி ந்த இடத் க்ேக உங்கைளத்

தி ம்பிவரச்ெசய்ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௫ ெயேகாவா எங்க க் ப்

பாபிேலானி ம் ர்க்கதரிசிகைள எ ப்பினார்

என் ெசால் கி ர்கள். ௧௬ஆனால், தா தின்

சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தி க்கிற ராஜாைவக்

ற த் ம், உங்க டன் சிைறயி ப்பில்

றப்பட் ப்ேபாகாமல் இந்த நகரத்தில்

யி க்கிற உங்கள் சேகாதரராகிய

எல்லா மக்கைளக் ற த் ம், ௧௭ இேதா,

நான் பட்டயத்ைத ம், பஞ்சத்ைத ம்,

ெகாள்ைளேநாைய ம் அவர்க க் ள்

அ ப் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; சாப்பிடக் டாத ெகட் ப்ேபான

அத்திப்பழங்க க் அவர்கைள

ஒப்பாக் ேவன் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவாெசால் கிறார். ௧௮அவர்கள்என்

வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானப யால்,

நான் அவர்கைளப் பட்டயத்தா ம்,

பஞ்சத்தா ம் ெகாள்ைளேநாயா ம்

பின்ெதாடர்ந் , அவர்கைளப் மயி ள்ள

எல்லா ேதசங்களி ம் அைலந்

திரிகிறவர்களாக ம், நான் அவர்கைளத்
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ரத் கிற எல்லா மக்களிடத்தி ம்

சாபமாக ம், பாழாக ம், சத்தம த க்

இடமாக ம், நிந்ைதயாக ம் ைவப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௯ நான்

உங்களிடத்திற் த் ர்க்கதரிசிகளாகிய

என் ஊழயக்காரைர ஏற்கனேவ

அ ப்பிக்ெகாண்ேடயி ந் ம், ங்கள்

ெசய்திையக் ேகட்காமற்ேபா ர்கேள

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨0

இப்ேபா ம் சிைறயி க் ம்ப நான்

எ சேலம ந் பாபிேலா க்

அ ப்பிவிட்ட ங்கெளல்ேலா ம்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக் ேக ங்கள்.

௨௧ என் ெபயைரச் ெசால் , உங்க க் ப்

ெபாய்யான ர்க்கதரிசனம்ெசால் கிற

ெகாலாயாவின் மகனாகிய ஆகாைப ம்,

மாெசயாவின் மகனாகிய சிேதக்கியாைவ ம்

ற த் : இேதா, நான் அவர்கைளப்

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாரின்

ைகயிேல ஒப் க்ெகா க்கிேறன்; அவன்

அவர்கைளஉங்கள் கண்க க் ன்பாகக்

ெகான் ேபா வான். ௨௨ பாபிேலான்

ராஜா ெந ப்பினால் எரித் ப்ேபாட்ட

சிேதக்கியா க் ம் ஆகா க் ம் ெயேகாவா

உன்ைனச் சமமாக் வாராக என் ,

அவர்கைளக் ற த் ஒ சாபவார்த்ைத

பாபிேலானில் சிைறயி க்கிற தா

அைனவ க் ள் ம் வழங் ம்

என் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய
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ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௩

அவர்கள் இஸ்ரேவ ல் த்தியில்லாத

காரியத்ைதச் ெசய் , தங்கள்அயலா ைடய

மைனவிக டன் விபசாரம்ெசய் , நான்

அவர்க க் ச் ெசால்லாத ெபாய்யான

வார்த்ைதைய என் ெபயைரச் ெசால்

ெசான்னார்கள்; நான் அைத அறேவன்;

அதற் நாேன சாட்சி என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என் எ தினான். ௨௪

பின் ம் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி:

ெநெகலாமயனாகிய ெசமாயா க் ம்

ெசால் ய ப்பேவண் ய என்னெவன்றால்:

௨௫ எ சேலம க்கிற எல்லா மக்க க் ம்,

மாெசயாவின் மகனாகிய ெசப்பனியா என் ம்

ஆசாரிய க் ம், மற்றஆசாரியர்க க் ம் உன்

ெபயரில் க தத்ைத எ திய ப்பின

என்னெவன் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ேசைனகளின் ெயேகாவாெசால் கிறார். ௨௬

இவ க் அவன்எ தியி ந்தக தமாவ :

ங்கள் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

விசாரிப் க்காரனாக இ ப்பதற் ம்,

ைபத்தியம் பி த்தவைனப்ேபால் தன்ைனத்

ர்க்கதரிசியாக்கிக்ெகாள் கிறவனாகிய

மனிதைன ம் ர் காவல் அைறயி ம்

ெதா வி ம் ேபா வதற் ம்,

ெயேகாவா உம்ைம ஆசாரியனாயி ந்த

ெயாயதாவின் இடத்தில் ஆசாரியனாக

ைவத்தாேர. ௨௭ இப்ேபா ம் உங்க க் த்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் வ கிற
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ஆனேதாத் ஊரானாகிய எேரமயாைவ ர்

க ந் ெகாள்ளாமற்ேபானெதன்ன? ௨௮இந்தச்

சிைறயி ப் ண்டகாலமாக இ க் ம்; ங்கள்

கைளக்கட் , அைவகளில் யி ந் ,

ேதாட்டங்கைள நாட் , அைவகளின்

பழங்கைளச் சாப்பி ங்கெளன்

பாபிேலானில் இ க்கிற எங்க க் ச்

ெசால் ய ப்பினாெனன் எ தியி ந்தான்.

௨௯ இந்தக் க தத்ைதச் ெசப்பனியா என்கிற

ஆசாரியன் எேரமயா ர்க்கதரிசியின்

கா கள் ேகட்க வாசித்தான். ௩0 ஆகேவ,

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதஎேரமயா க்

உண்டாகி அவர்: ௩௧ சிைறயி க்கிற

அைனவ க் ம் ெசால் ய ப்பேவண் ய

என்னெவன்றால்: ெநெகலாமயனாகிய

ெசமயாைவக் ற த் , ெயேகாவா: ெசமாயாைவ

நான்அ ப்பாதி ந் ம், அவன் உங்க க் த்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் , உங்கைளப் ெபாய்ைய

நம்பச்ெசய்கிறதினால், ௩௨ இேதா, நான்

ெநெகலாமயனாகிய ெசமாயாைவ ம்,

அவன் சந்ததிைய ம் தண் ப்ேபன்; இந்த

மக்கள் ந வில் யி ப்பவன் ஒ வ ம்

அவ க் இல்லாதி ப்பான்; நான் என்

மக்க க் ச் ெசய் ம் நன்ைமைய அவன்

காண்பதில்ைல என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; ெயேகாவா க் விேராதமாக

எதிர்த் ப் ேபசினான் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என் ெசால் என்றார்.
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௩0

ெயேகாவாவால் எேரமயா க்

உண்டான வார்த்ைத: ௨ இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், நான் உன் டன் ெசான்ன

எல்லா வார்த்ைதகைள ம் ஒ த்தகத்தில்

எ திக்ெகாள். ௩இேதா, நாட்கள்வ ெமன்

ெயேகாவா ெசால் கிறார், அப்ெபா

நான் இஸ்ரேவ ம் தா மாகிய என்

மக்க ைடய சிைறயி ப்பி ந்

வி வித் , நான்அவர்கள் ற்பிதாக்க க் க்

ெகா த்த ேதசத்திற் அவர்கைளத்

தி ம்பிவரச்ெசய்ேவன்; அைத அவர்கள்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் வார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ இைவகள்

ெயேகாவா இஸ்ரேவைல ம் தாைவ ம்

ற த் ச் ெசான்னவார்த்ைதகேள. ௫

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

தத்தளிப்பின் சத்தத்ைதக் ேகட்கிேறாம்;

திகி ண் , சமாதானம ல்ைல. ௬ஆணாய்ப்

பிறந்தவன் பிரசவிக்கிற ண்ேடா

என் ேகட் ப்பா ங்கள்; பிரசவிக்கிற

ெபண்ைணப்ேபால் ஆண்கள் அைனவ ம்

தங்கள்இ ப் களின்ேமல் தங்கள்ைககைள

ைவத்தி க்கிறைத ம், கங்கெளல்லாம்

மாற ெவ த்தி க்கிறைத ம் நான்

காண்கிறெதன்ன? ௭ ஐேயா, அந்த நாள்

ெபரிய ; அதற் இைணயான நாளில்ைல;

அ யாக்ேகா க் இக்கட் க்காலம்;

ஆனா ம் அவன் அதற் ங்கலாகி
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காப்பாற்றப்ப வான். ௮ அந்நாளில் நான்

அவன் கத்ைத உன் க த்தின்ேமல்

இல்லாமல் உைடத் , உன் கட் கைள

அ ப்ேபன் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அந்நியர் இனி அவைன

அ ைம ப த் வதில்ைல. ௯ தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ ம், நான்

தங்க க் எ ப்பப்ேபாகிற தங்கள்

ராஜாவாகியதா ைத ேம ேசவிப்பார்கள். ௧0

ஆைகயால் என் தாசனாகிய யாக்ேகாேப,

பயப்படாேத; இஸ்ரேவேல, கலங்காேத என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்; இேதா, நான்

உன்ைனத் ரத்தி ம், உன் சந்ததிையத்

தங்கள் சிைறயி ப்பின் ேதசத்தி ம் இல்லாமல்

காப்பாற் ேவன்; யாக்ேகா தி ம்பி வந்

அமர்ந் சமாதானமாக இ ப்பான்; அவைனத்

தத்தளிக்கச்ெசய்கிறவனில்ைல. ௧௧உன்ைனக்

காப்பாற் வதற்காக நான் உன் டன்

இ க்கிேறன் என் ெயேகாவாெசால் கிறார்;

உன்ைனச் சிதற த்த எல்லா ேதசங்கைள ம்

நான் அழ ப்ேபன்; உன்ைனேயா நான்

அழ க்காம ம், ற்ற ம் தண் க்காமல்,

மட்டாகத் தண் ப்ேபன். ௧௨ ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்; உன் ண்

ஆறாததா ம் உன் காயம் ெகா யதாக ம்

இ க்கிற . ௧௩உன் காயங்கைளக் கட் ம்ப

உனக்காக ஏற்ப வாரில்ைல; உன்ைனச்

கப்ப த் ம் ம ந் க ம ல்ைல. ௧௪

உன் ேநசர் அைனவ ம் உன்ைன



எேரமயா 2942

மறந்தார்கள்;அவர்கள்உன்ைனத் ேதடார்கள்;

திரளான உன் அக்கிரமத்தினா ம் உன்

பாவங்கள் ெப கினதினா ம், எதிரி

ெவட் வ ேபால ம், ெகா யவன்

தண் க்கிற ேபால ம் நான் உன்ைனத்

தண் த்ேதன். ௧௫உன்ெநா ங் த னா ம்

உன் ேவதைனயின் ம தியினா ம்

க் ர வாேனன்? ம தியான உன்

அக்கிரமத்தினா ம் ெப கிப்ேபான உன்

பாவங்களினா ம் இப்ப உனக் ச் ெசய்ேதன்.

௧௬ ஆதலால் உன்ைன அழ க்கிறவர்கள்

அைனவ ம் அழ க்கப்ப வார்கள்;

உன் எதிரிகெளல்ேலா ம்

சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்; உன்ைனச்

ைறயா கிறவர்கள் ைறயாடப்ப வார்கள்;

உன்ைனக் ெகாள்ைளயி கிறஅைனவைர ம்

ெகாள்ைளக் ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௧௭

அவர்கள்: உன்ைன விசாரிப்பாரற்ற

ேயான் என் ெசால் , உனக் த்

தள் ண்டவள் என் ெபயரிட்டதினால்,

நான் உனக் ஆேராக்கியம்வரச்ெசய் ,

உன் காயங்கைள ஆற் ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௮ ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

நான் யாக்ேகாபின் டாரங்களின்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப்பி, அவன் யி க் ம்

இடங்க க் இரக்கம்ெசய்ேவன்; நகரம்

தன் மண்ேமட் ன்ேமல் கட்டப்பட் ,

அரண்மைன ன்ேபால நிைலப்ப ம்.
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௧௯ அைவகளி ந் நன்ற ம்

ஆடல்பாட ன் சத்த ம் றப்ப ம்;

அவர்கைளவர்த்திக்கச்ெசய்ேவன்,அவர்கள்

கிப்ேபாவதில்ைல; அவர்கைள

மகிைமப்ப த் ேவன், அவர்கள்

சி ைமப்ப வதில்ைல. ௨0 அவர்கள்

பிள்ைளகள் ன்ேபா ப்பார்கள்; அவர்கள்

சைப எனக் ன்பாகத் திடப்ப ம்;

அவர்கைள ஒ க்கின அைனவைர ம்

தண் ப்ேபன். ௨௧ அவர்க ைடய பிர

அவர்களில் ஒ வனாயி க்க, அவர்க ைடய

அதிபதிஅவர்கள் ந வி ந் ேதான் வார்;

அவைர அ கில் வரச்ெசய்ேவன், அவர்

அ கில் வ வார், என்னிடத்தில் ேச ம்ப தன்

இ தயத்ைத இைணக்கிற இவர் யார்?

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௨

ங்கள் என் மக்களாயி ப் ர்கள், நான்

உங்கள் ேதவனாயி ப்ேபன். ௨௩ இேதா,

ேகாராவாரிக் காற்றாகிய ெயேகாவா ைடய

ெப ங்காற் க ைமயாக எ ம்பி, அ த் ,

ன்மார்க்க ைடய தைலயின்ேமல்

ேமா ம். ௨௪ ெயேகாவா நம் ைடய

இ தயத்தின் நிைன கைள நடப்பித்

நிைறேவற் மள ம், அவ ைடய க ங்ேகாபம்

தணியா : கைடசி நாட்களில் அைத

உணர்ந் ெகாள் ர்கள்.

௩௧

அக்காலத்தில் நான் இஸ்ரேவ ன்

வம்சங்க க்ெகல்லாம் ேதவனாயி ப்ேபன்,

அவர்கள் என் மக்களாயி ப்பார்கள்
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என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨

பட்டயத்திற் த் தப்பியி ந்த, மக்கள்

வனாந்திரத்தில் இரக்கம்ெபற்றார்கள்;

இஸ்ரேவ க் இைளப்பா தைலக்

கட்டைளயிடப்ேபாகிேறன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩ ர்வகால தல் ெயேகாவா

எனக் க் காட்சியளித்தார் என்பாய்; ஆம்

ஆதி அன்பினால் உன்ைன ேநசித்ேதன்;

ஆதலால் கா ணியத்தால் உன்ைன

இ த் க்ெகாள்கிேறன். ௪ இஸ்ரேவல்

என் ம் கன்னிைகேய, ம ப ம் உன்ைனக்

கட் விப்ேபன், கட்டப்ப வாய்; ம ப ம்

ேமளவாத்தியத்ேதா ம் ஆடல்பாடல்

ெசய்கிறவர்களின்களிப் ள்ள ட்டத்ேதா ம்

றப்ப வாய். ௫ ம ப ம் சமாரியாவின்

மைலகளில் திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள

நாட் வாய்; நாட் கிறவர்கள் அைவகைள

நாட் , அதின் பலைனஅ பவிப்பார்கள். ௬

எ ந்தி ங்கள், ேயானில் நம் ைடய

ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திற் ப் ேபாேவாம்

வா ங்கள் என் எப்பிரா ம ன்

மைலகளி ள்ள காவற்காரர் ெசால் ம்

காலம் வ ம். ௭ ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: யாக்ேகா க்காக

மகிழ்ச்சியாய் ெகம் ரித் , ேதசங்க ைடய

தைலவ க்காகஆர்ப்பரி ங்கள்; சத்தத்ைதக்

ேகட்கச்ெசய் , தித் : ெயேகாவாேவ,

இஸ்ரேவ ல் தியான உம மக்கைளக்

காப்பாற் ம் என் ெசால் ங்கள். ௮இேதா,
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நான் அவர்கைள வடேதசத்தி ந்

வரவைழத் , அவர்கைளப் மயின்

எல்ைலகளி ந் அைழத் வ ேவன்;

ட ம், சப்பாணிக ம், கர்ப்பவதிக ம்,

பிள்ைளத்தாய்ச்சிக ம் அவர்களில்

இ ப்பார்கள்; திரளான ட்டமாக

இவ்விடத்திற் த் தி ம் வார்கள். ௯

அ ைக ட ம் விண்ணப்பங்க ட ம்

வ வார்கள்; அவர்கைள வழநடத் ேவன்;

அவர்கைளத் தண் ள்ள நதிய கில்

தவறாத ெசம்ைமயான வழயில்

நடக்கச்ெசய்ேவன்; இஸ்ரேவ க் நான்

தகப்பனாயி க்கிேறன், எப்பிரா ம்

என் த்தமகனாயி க்கிறான். ௧0

ேதசங்கேள, ங்கள் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக்ேகட் , ரத்தி ள்ள

களில் அறவித் , இஸ்ரேவைலச்

சிதற த்தவர்அைதச் ேசர்த் க்ெகாண் , ஒ

ேமய்ப்பன் தன் மந்ைதையக் காப்ப ேபால

அைதக் காப்பார் என் ெசால் ங்கள். ௧௧

ெயேகாவா யாக்ேகாைப ட் , அவனி ம்

பலவா ைடய ைகக் அவைன விலக்கி

வி விக்கிறார். ௧௨அவர்கள் வந் , ேயானின்

உச்சியில் ெகம் ரித் , ெயேகாவா அ ம்

ேகா ைம, திராட்ைசரசம், எண்ெணய்,

ஆட் க் ட் கள், கன் க் ட் கள்

என்பைவகளாகிய இந்த நன்ைமக க்காக

ஓ வ வார்கள்; அவர்க ைடய ஆத் மா

ர்ப்பாய்ச்சலான ேதாட்டம்ேபா க் ம்;



எேரமயா 2946

அவர்கள் இனித் ெதாய்ந் ேபாவதில்ைல. ௧௩

அப்ெபா கன்னிைகக ம், வா ப ம்,

திேயா டன் ஆனந்தக்களிப்பாய்

மகி வார்கள்; நான் அவர்கள் க்கத்ைதச்

சந்ேதாஷமாக மாற்ற , அவர்கைளத் ேதற்ற ,

அவர்கள் சஞ்சலம் ங்க அவர்கைளச்

சந்ேதாஷப்ப த் ேவன். ௧௪ஆசாரியர்களின்

ஆத் மாைவக் ெகா ைமயானைவகளால்

ரிப்பாக் ேவன்; என் மக்கள் நான்அளிக் ம்

நன்ைமயினால் தி ப்தியாவார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௫ ராமாவில்

லம்ப ம் கசப்பான அ ைக மாகிய

க் ரல் ேகட்கப்பட்ட ; ராேகல் தன்

பிள்ைளக க்காகஅ , தன் பிள்ைளகள்

இல்லாததினால் அைவக க்காக ஆ தல்

அைடயாதி க்கிறாள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௬ அழாமல் உன் சத்தத்ைத

அடக்கி, கண் ர்விடாமல் உன்

கண்கைளக் காத் க்ெகாள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; உன் ெசயல்க க் ப்

பல ண்ெடன் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

அவர்கள் எதிரியின் ேதசத்தி ந்

தி ம்பிவ வார்கள். ௧௭உன் ைவப்பற்ற

உனக் நம்பிக்ைக ண் ; உன்பிள்ைளகள்

தங்கள் ேதசத்திற் த் தி ம்பிவ வார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௮

ர் என்ைனத் தண் த் ர், நான்

பணியாத மா ேபால் அ க்கப்பட்ேடன்;

என்ைனத் தி ப் ம், அப்ெபா
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தி ப்பப்ப ேவன்; ேர என் ேதவனாகிய

ெயேகாவா. ௧௯ நான் தி ம்பினபின்

மனேவதைனப்பட் க்ெகாண் க்கிேறன்,

நான்என்ைனஅற ந் ெகாண்டதற் ப் பின்

மார்பில் அ த் க்ெகாண் க்கிேறன், ெவட்கி

தைல னிந் ெகாண் ம் இ க்கிேறன், என்

இளவயதின் நிந்ைதையச் மந் வ கிேறன்

என் எப்பிரா ம் க்கித் ப்

லம்பிக்ெகாண் க்கிறைத நிச்சயமாய்க்

ேகட்ேடன். ௨0எப்பிரா ம் எனக் அ ைமயான

மகன்அல்லேவா? அவன் எனக் ப் பிரியமான

பிள்ைளயல்லேவா? அவ க் விேராதமாய்ப்

ேபசின தல்அவைனநிைனத் க்ெகாண்ேட

இ க்கிேறன்; ஆைகயால் என் உள்ளம்

அவ க்காகக் ெகாதிக்கிற ; அவ க்

உ க்கமாய் இரங் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨௧உனக் ஞாபகக் றகைள

ைவ; உனக் த் ண்கைள நாட் ; நடந்த

வழயாகிய பாைதயின்ேமல் உன் மனைதைவ;

இஸ்ரேவலாகிய மகேள, தி ம் ; இந்த

உன் ைடய பட்டணங்க க்ேக தி ம் . ௨௨

ைறெகட் ப்ேபான மகேள, எ வைர

விலகித் திரிவாய்? ெயேகாவா மயில் ஒ

ைமையஉண்டாக் வார், ெபண்ணானவள்

ஆைணச் ழ்ந் ெகாள் வாள். ௨௩

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

நான் அவர்கள் சிைறயி ப்ைபத்

தி ப் ம்ேபா , அவர்கள்: தியின்
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இ ப்பிடேம, பரி த்த பர்வதேம, ெயேகாவா

உன்ைன ஆ ர்வதிக்கக்கடவெரன்கிற

வார்த்ைதைய தாவின் ேதசத்தி ம் அதின்

பட்டணங்களி ம் ெசால் வார்கள். ௨௪

அதில் தா ம், அத ைடய எல்லாப்

பட்டணங்களின் மனித ம் விவசாயிக ம்,

மந்ைதகைள ேமய்க்கிறவர்க ம் ஒன்றாகக்

யி ப்பார்கள். ௨௫ நான் கைளப் ற்ற

ஆத் மாைவச் சம் ரணமைடயச்ெசய் ,

ேசார்ந் ேபான எல்லா ஆத் மாைவ ம்

நிரப் ேவன். ௨௬ இதற்காக நான்

விழ த் ப்பார்த் க்ெகாண் க்கிேறன்; என்

நித்திைர எனக் இன்பமாயி ந்த . ௨௭

இேதா, நாட்கள் வ ெமன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார், அப்ெபா இஸ்ரேவல்

மக்கைள ம், தா மக்கைள ம்,

மனிதவித்தினா ம் ம கவித்தினா ம்

விைதப்ேபன். ௨௮ அப்ெபா நான்

பி ங்க ம், இ க்க ம், நிர் லமாக்க ம்,

அழ க்க ம், ங் ெசய்ய ம் அவர்கள்

ேபரில் எப்ப எச்சரிக்ைகயாயி ந்ேதேனா,

அப்ப ேய கட்ட ம், நாட்ட ம்

அவர்கள்ேபரில் எச்சரிக்ைகயாயி ப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௯

பிதாக்கள் திராட்ைசக்காய்கைளச்

சாப்பிட்டார்கள், பிள்ைளகளின்

பற்கள் சிய என் அந்நாட்களில்

ெசால்லமாட்டார்கள். ௩0அவனவன் தன்தன்

அக்கிரமத்தினாேலஇறப்பான்; எந்தமனிதன்
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திராட்ைசக்காய்கைள சாப்பிட்டாேனா

அவ ைடயபற்கேள சிப்ேபா ம். ௩௧இேதா,

நாட்கள் வ ெமன் ெயேகாவா ெசால் கிறார்,

அப்ெபா இஸ்ரேவல் மக்க ட ம் தா

மக்க ட ம் உடன்ப க்ைகெசய்ேவன்.

௩௨ நான் அவர்கள் ற்பிதாக்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் அைழத் வர

ைகப்பி த்த நாளில் அவர்க டன் ெசய்த

உடன்ப க்ைகையப்ேபாலஅல்ல;ஏெனனில்

நான்அவர்க க் நாயகராயி ந் ம்,அந்த

என் உடன்ப க்ைகைய அவர்கள் ற

அவமாக்கிப்ேபாட்டார்கேளஎன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩௩ அந்நாட்க க் ப்பிற ,

நான் இஸ்ரேவல் மக்க டன் ெசய்யப்ேபாகிற

உடன்ப க்ைகயாவ ; நான் என்

நியாயப்பிரமாணத்ைதஅவர்கள் உள்ளத்தில்

ைவத் ,அைதஅவர்கள் இ தயத்தில் எ தி,

நான்அவர்கள் ேதவனாயி ப்ேபன்,அவர்கள்

என் மக்களாயி ப்பார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩௪இனி ஒ வன் தன்அ கில்

உள்ளவைன ம், ஒ வன் தன் சேகாதரைன ம்

ேநாக்கி: ெயேகாவாைவஅற ந் ெகாள் என்

ேபாதிப்பதில்ைல;அவர்களில் சிறயவன் தல்

ெபரியவன்வைர, எல்ேலா ம் என்ைன

அற ந் ெகாள்வார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் அவர்கள்அக்கிரமத்ைத

மன்னித் , அவர்கள் பாவங்கைள இனி

நிைனயாதி ப்ேபன். ௩௫ ரியைனப்

பகல் ெவளிச்சத் க்காக ம் சந்திரன்,
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நட்சத்திரங்கைள இர ெவளிச்சத் க்காக ம்

கட்டைளயிட்டவ ம், அைலகள்

ெகாந்தளிக் ம் விதத்தில் ச த்திரத்ைதக்

க் கிறவ ம், ேசைனகளின் ெயேகாவா

என் ம் ெபய ைடய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ௩௬ இந்த

அைமப் கள் எனக் ன்பாக இல்லாமல்

ஒழ ந் ேபானால், அப்ெபா இஸ்ரேவல்

சந்ததி ம் எனக் ன்பாக என்ைறக் ம் ஒ

ேதசமாயிராமல் அகன் ேபா ம் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௭ ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ேமேல

இ க்கிற வானங்கள் அளக்கப்பட ம்,

ேழ இ க்கிற மயின் அஸ்திபாரங்கள்

ஆராய மானால், நான் இஸ்ரேவல்

வம்சத்தார்அைனவைர ம்அவர்கள் ெசய்த

எல்லாவற்ற க்காக ம் ெவ த் வி ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௮இேதா,

நாட்கள்வ ெமன் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

அப்ெபா இந்த நகரம், அனாெனேய ன்

ேகா ர தல் கைடசிவாசல்வைர

கர்த்த க்ெகன் கட்டப்ப ம். ௩௯ பிற

அள ல் அதற் எதிராய்க் காேரப்

என் ம் ேமட் ன்ேமல் ெசன் ேகாவாத்

றமாக ற்ற ப்ேபா ம். ௪0 பிணங்கைளப்

ைதக்கிற ம், சாம்பைலக் ெகாட் கிற மான

பள்ளத்தாக் கள் அைனத் ம், தேரான்

வாய்க்கா க் இப்பக்கம் கிழக்ேக இ க்கிற

திைரவாச ன் கைடசிவைர இ க்கிற
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எல்லா நிலங்க ம் ெயேகாவா க் ப்

பரி த்தமாயி க் ம்; பிற அ

என்ெறன்ைறக் ம் பி ங்கப்ப வ ம ல்ைல

இ க்கப்ப வ ம ல்ைலஎன்கிறார்.

௩௨

ேந காத்ேநச்சாரின் அரசாட்சியின்

பதிெனட்டாம் வ டத்தில் சரியாக

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா

அரசாண்ட பத்தாம் வ டத்தில்,

ெயேகாவாவால் எேரமயா க் உண்டான

வார்த்ைத: ௨ அப்ெபா பாபிேலான்

ராஜாவின் ேசைன எ சேலைம ற் ைக

ேபாட் ந்த ; எேரமயா ர்க்கதரிசிேயா,

தா ராஜாவின் அரண்மைனயி ள்ள

காவல் நிைலயத்தின் ற்றத்தில்

அைடக்கப்பட் ந்தான். ௩ ஏெனன்றால்,

இேதா, இந்த நகரத்ைதப் பாபிேலான் ராஜாவின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கிேறன்; அவன்

இைதப் பி ப்பான் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறாெரன் ம், ௪ தாவின்

ராஜாவாகிய சிேதக்கியா கல்ேதய ைடய

ைகக் த் தப்பிப்ேபாகாமல் பாபிேலான்

ராஜாவின் ைகயில் நிச்சயமாக

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வான்; அவன் வாய்

இவன் வா டன் ேப ம், அவன் கண்கள்

இவன் கண்கைளக் கா ம். ௫ அவன்

சிேதக்கியாைவப் பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபாவான்; நான் அவைனச்

சந்திக் ம்வைர அங்ேக அவன் இ ப்பான்;

ங்கள் கல்ேதய டன் ேபார்ெசய்தா ம்



எேரமயா 2952

உங்க க் வாய்ப்பதில்ைல என்

ெயேகாவா ெசால் கிறாெரன் ம்,

ர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லேவண் ய என்ன

என் ெசால் , தாவின் ராஜாவாகிய

சிேதக்கியா அங்ேக அவைன அைடத்

ைவத்தான். ௬அதற் எேரமயா ெசான்ன :

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௭ இேதா, உன் ெபரிய

தகப்பனாகிய சல் ம ன் மகன்அனாெமேயல்

உன்னிடத்தில் வந் : ஆனேதாத்தி க்கிற

என் நிலத்ைத வாங்கிக்ெகாள்; அைதக்

ெகாள் கிறதற் உனக்ேக ட் ம்அதிகாரம்

உனக் உண் என் ெசால்வான் என்

ெசான்னார். ௮அப்ப ேய என் ெபரிய தகப்பன்

மகனாகியஅனாெமேயல், ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயின்ப காவல் நிைலயத்தின்

ற்றத்தில் என்னிடத்திற் வந் :

ெபன்ய ன் நாட் ஆனேதாத் ரி ள்ள

என் நிலத்ைத ர் வாங்கிக்ெகாள் ம்;

ெசாத் ரிைம உமக் ண் , அைத

ட் ம் அதிகாரம் உமக் ரிய ; அைத

வாங்கிக்ெகாள் ம் என்றான்; அப்ெபா

அ ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத என்

அற ந் ெகாண்ேடன். ௯ ஆைகயால் என்

ெபரிய தகப்பன் மகனாகியஅனாெமேய ன்

ைகயில், நான் ஆனேதாத்தி க்கிற

அவ ைடய நிலத்ைதக்ெகாண் , அதின்

விைலக்கிரயமாகிய பதிேன ேசக்கல்

ெவள்ளிையஅவ க் நி த் க்ெகா த்ேதன்.
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௧0 நான் பத்திரத்தில் ைகெய த்ைத ம்,

த்திைரைய ம் ேபாட் , சாட்சிகைள

ைவத் , ெவள்ளிையத் தராசில்

நி த் க்ெகா த்தபின் , ௧௧ நான்

சட்டத்திற் ம் வழக்கத்திற் ம் ஏற்றப

த்திைரேபாடப்பட்ட கிரயப்பத்திரத்ைத ம்

திறந்தி க்கிற பிரதிைய ம் எ த் ,

௧௨ என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகிய

அனாெமேய ைடய கண்க க்

ன்பாக ம், கிரயப்பத்திரத்தில்

ைகெய த் ப்ேபாட்ட சாட்சிக ைடய

கண்க க் ன்பாக ம், காவல்

நிைலயத்தின் ற்றத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த

எல்லா த ைடய கண்க க் ன்பாக ம்,

அைதமாெசயாவின்மகனாகிய ேநரியாவின்

மகனான பா க்கினிடத்தில் ெகா த் , ௧௩

அவர்க ைடய கண்க க் ன்பாகப்

பா க்ைக ேநாக்கி: ௧௪ இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

த்திைரேபாடப்பட்ட கிரயப்பத்திர ம்,

திறந்தி க்கிற பிரதிபத்திர மாகிய இந்தச்

சாசனங்கைள வாங்கி, அைவகள் அேநக

நாட்கள் இ க் ம் விதத்தில் அைவகைளஒ

மண்பாண்டத்தில் ைவ. ௧௫ஏெனனில் இனி

இந்த ேதசத்தில் க ம் நிலங்க ம்

திராட்ைசத்ேதாட்டங்க ம் வாங்கப்ப ெமன் ,

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்ேறன். ௧௬
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நான் கிரயப்பத்திரத்ைத ேநரியாவின்

மகனாகிய பா க்கினிடத்தில் ெகா த்தபின் ,

நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ெசய்த

விண்ணப்பமாவ : ௧௭ ஆ, கர்த்தராகிய

ஆண்டவேர, இேதா, ேதவ ர் உம் ைடய மகா

பலத்தினா ம், ட்டப்பட்ட உம் ைடய

கரத்தினா ம், வானத்ைத ம் மைய ம்

உண்டாக்கி ர்; உம்மால் ெசய்ய யாத

அதிசயமான காரியம் ஒன் ம ல்ைல.

௧௮ ஆயிரம் தைல ைறக க் ம்

கி ைப ெசய்கிறவ ம், பிதாக்க ைடய

அக்கிரமத்ைத அவர்க ைடய

பின்சந்ததியாரின் பிள்ைளகளின் ம யில்

சரிக்கட் கிறவ மாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா என் ம் ெபய ள்ள மகத் வ ம்

வல்லைம ள்ள ேதவேன, ௧௯ ேயாசைனயில்

ெபரியவ ம், ெசய ல் வல்லவ மாயி க்கி ர்;

அவனவ க் அவனவ ைடய வழ க்

ஏற்றவிதமாக ம், அவனவ ைடய

ெசயல்களின் பல க் ஏற்றவிதமாக ம்

அளிக் ம்ப , உம் ைடய கண்கள்

ம த்திர ைடயஎல்லாவழகளின்ேம ம்

ேநாக்கமாயி க்கின்றன. ௨0 இஸ்ரேவ ம்

மற்ற மனித க் ள் ம் இந்நாள்வைரக் ம்

காணப்ப கிற அைடயாளங்கைள ம்

அற் தங்கைள ம் ேதவ ர் எகிப் ேதசத்தில்

ெசய் , இந்நாளில் நிற் ம் கழ்ச்சிைய

உமக் உண்டாக்கி, ௨௧ இஸ்ரேவலாகிய

உம மக்கைள அைடயாளங்களினா ம்,
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அற் தங்களினா ம், பலத்த ைகயினா ம்

ஓங்கிய கரத்தினா ம், மகா பயங்கரத்தினா ம்

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய் , ௨௨

அவர்க ைடய ற்பிதாக்க க் ர்

ெகா ப்ேபன் என் வாக் க்ெகா த்த

பா ம் ேத ம் ஓ ய ேதசமாயி க்கிற இந்த

ேதசத்ைத அவர்க க் க் ெகா த் ர்.

௨௩ அவர்கள் அதற் ள் ைழந் ,

அைதச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாண்டார்கள்;

ஆனா ம் அவர்கள் உம சத்தத்ைதக்

ேகட்காம ம், உம நியாயப்பிரமாணத்தில்

நடவாம ம், ெசய் ம்ப ர் அவர்க க் க்

கற்பித்தெதான்ைற ம் ெசய்யாம ம்

ேபானார்கள்; ஆதலால் இந்தத்

ங்ைகெயல்லாம் அவர்க க்

ேநரிடச்ெசய் ர். ௨௪ இேதா, ெகாத்தளங்கள்

ேபாடப்பட் க்கிற ; நகரத்ைதப் பி க்க

வ கிறார்கள்; பட்டயத்தினிம த்த ம்,

பஞ்சத்தினிம த்த ம், ெகாள்ைள

ேநாயினிம த்த ம் இந்த நகரம் அதற்

விேராதமாய் ேபார்ெசய்கிற கல்ேதயரின்

ைகயில் ெகா க்கப்ப கிற ; ர் ெசான்னப

சம்பவிக்கிற ; இேதா, ர் அைதப் பார்க்கி ர்.

௨௫கர்த்தராகியஆண்டவேர, நகரம் கல்ேதயரின்

ைகயில் ெகா க்கப்ப கிறதாயி ந் ம்,

ேதவ ர் என்ைன ேநாக்கி: உனக் ஒ

நிலத்ைத விைலக்கிரயமாகக்ெகாண் ,

அதற் ச் சாட்சிகைளைவெயன் ெசான் ேர

என்ேறன். ௨௬அப்ெபா ெயேகாவா ைடய
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வார்த்ைத எேரமயா க் உண்டாகி, அவர்: ௨௭

இேதா, நான் மாம்சமான யாவ க் ம்

ேதவனாகிய ெயேகாவா; என்னால்

ெசய்யக் டாத அதிசயமான காரியம்

ஒன் ண்ேடா? ௨௮ஆதலால், இேதா, நான் இந்த

நகரத்ைதக் கல்ேதயரின் ைகயி ம், பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாரின் ைகயி ம்

ஒப் க்ெகா க்கிேறன், அவன் இைதப்

பி ப்பான் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨௯இந்த நகரத்திற் விேராதமாக ேபார்ெசய்கிற

கல்ேதயர் உள்ேள ைழந் , இந்த நகரத்ைதத்

க்ெகா த்தி, இைதச் ட்ெடரிப்பார்கள்;

எனக் க் ேகாப ண்டாக் ம்ப எந்த

களின்ேமல் பாகா க் த் பங்காட் ,

அந்நிய ெதய்வங்க க் ப் பானப கைள

ஊற்றனார்கேளா, அந்த கைள ம்

ட்ெடரிப்பார்கள். ௩0 இஸ்ரேவல் மக்க ம்

தா மக்க ம் தங்கள் சி வய தல் என்

பார்ைவக் ப் ெபால்லாப்பானைதேய

ெசய் வந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள்

ைககளின் ெசய்ைகயினால் எனக் க்

ேகாபத்ைதேய உண்டாக்கி வந்தார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௧

அவர்கள் இந்த நகரத்ைதக் கட் ன

நாள் தற்ெகாண் , இந்நாள்வைரக் ம் அ

எனக் க் ேகாப ண்டாக ம், எனக்

உக்கிர ண்டாக்க ம், நான் அைத

என் கத்ைத விட் அகற் கிறதற்

ஏ வாக ம் இ ந்த . ௩௨ எனக் க்
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ேகாப ண்டா ம்ப க் இஸ்ரேவல்மக்க ம்,

தா மக்க ம், அவர்கள் ராஜாக்க ம்,

அவர்கள் பிர க்க ம், அவர்கள்

ஆசாரியர்க ம்,அவர்கள் ர்க்கதரிசிக ம்,

தாவின் மனித ம், எ சேலம ன் க ம்

ெசய்த எல்லாப் ெபால்லாப்பினிம த்த ம்

இப்ப நடக் ம். ௩௩ கத்ைதயல்ல, ைக

எனக் க் காட் னார்கள்; நான் ஏற்கனேவ

அவர்க க் உபேதசித் ம் அவர்கள்

த்திைய ஏற் க்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்.

௩௪ அவர்கள் என் ெபயர் ட்டப்பட்ட

ஆலயத்ைதத் ட் ப்ப த் வதற் , தங்கள்

அ வ ப் கைள அதில் ைவத்தார்கள்.

௩௫ அவர்கள் ேமாேள க்ெகன் தங்கள்

மகன்கைள ம் தங்கள் மகள்கைள ம்

க்கடக்கச் ெசய் ம்ப இன்ேனா ைடய

மகனின் பள்ளத்தாக்கி க்கிற

பாகா ன் ேமைடகைளக் கட் னார்கள்;

தாைவப் பாவம் ெசய்யைவப்பதற்

அவர்கள் இந்த அ வ ப்பான

காரியத்ைதச் ெசய்யேவண் ெமன் நான்

அவர்க க் க் கற்பித்த ம ல்ைல, அ

என் மனதில் ேதான்றன ம ல்ைல. ௩௬

இப்ப யி க் ம்ேபா பட்டயத்தா ம்,

பஞ்சத்தா ம், ெகாள்ைளேநாயா ம்,

பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட் ப்ேபா ம் என் ங்கள்

ெசால் கிற இந்த நகரத்ைதக் ற த்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா
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ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ௩௭ இேதா,

என் சினத்தி ம், என் ேகாபத்தி ம், என்

மகா உக்கிரத்தி ம், நான் அவர்கைளத்

ரத்தின எல்லா ேதசங்களி ம ந்

அவர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாண் ,அவர்கைள

இந்த இடத்திற் த் தி ம்பிவர ம் இதில்

கமாய்த் தங்கியி க்க ம் ெசய்ேவன். ௩௮

அவர்கள் என் மக்களாயி ப்பார்கள், நான்

அவர்கள் ேதவனாயி ப்ேபன். ௩௯அவர்கள்

தங்க க் ம், தங்கள் பின்சந்ததியா க் ம்,

தங்கள் பிள்ைளக க் ம் நன்ைம ண்டாக

எல்லா நாட்களி ம் எனக் ப் பயப்ப வதற் ,

நான் அவர்க க் ஒேர இ தயத்ைத ம்

ஒேர வழைய ம் கட்டைளயிட் , ௪0

அவர்க க் நன்ைம ெசய் ம்ப , நான்

அவர்கைள விட் ப் பின்வாங் வதில்ைல

என்கிற நிைலயான உடன்ப க்ைகைய

அவர்க டன் ெசய் ,அவர்கள் என்ைனவிட்

அகன் ேபாகாம க்க, எனக் ப் பயப்ப ம்

பயத்ைத அவர்கள் இ தயத்தில் ைவத் ,

௪௧ அவர்க க் நன்ைம ெசய் ம்ப

அவர்கள்ேமல் சந்ேதாஷமாயி ந் , என்

இ தயத்ேதா ம் என் ஆத் மாேவா ம்

அவர்கைள இந்த ேதசத்தில் நிச்சயமாய்

நாட் ேவன். ௪௨நான் இந்த மக்கள்ேமல் இந்தப்

ெபரிய ங்ைகெயல்லாம் வரச்ெசய்த ேபால,

அவர்கைளக் ற த் ச் ெசான்ன எல்லா

நன்ைமைய ம் அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪௩
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மனித ம் ம க ம் இல்லாதப

அழ ந் ேபான என் ம், கல்ேதயரின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ட என் ம், ங்கள்

ெசால் கிற இந்த ேதசத்தில் நிலங்கள்

வாங்கப்ப ம். ௪௪ ெபன்ய ன் ேதசத்தி ம்,

எ சேலம ன் ற் ப் றங்களி ம், தாவின்

பட்டணங்களி ம், மைலப்பாங்கான

பட்டணங்களி ம், பள்ளத்தாக்கான

பட்டணங்களி ம், ெதன்திைசப்

பட்டணங்களி ம், நிலங்கள் விைலக்கிரயமாக

வாங்கப்ப கிற பத்திரங்களில்ைகெய த் ப்

ேபா கிற ம் த்திைரயி கிற ம்அதற் ச்

சாட்சி ைவக்கிற ம் உண்டாயி க் ம்;

அவர்கள் சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றார்.

௩௩

எேரமயாஇன் ம் காவல்நிைலயத்தின்

ற்றத்தில் அைடக்கப்பட் க் ம்ேபா ,

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதஇரண்டாம் ைற

அவ க் உண்டாகி, அவர்: ௨இைதச் ெசய்கிற

கர்த்த மாய், இைத உ திப்ப த்த இைத

உண்டாக் கிற கர்த்த மாயி க்கிற ேயேகாவா

என் ம் ெபய ள்ளவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: ௩ என்ைன ேநாக்கிக்

ப்பி , அப்ெபா நான் உனக் பதில்

ெகா த் , அறயாத ம் உனக்

ரியாத மான ெபரிய காரியங்கைளஉனக்

அறவிப்ேபன். ௪ ேகாட்ைடமதில்களினா ம்

பட்டயத்தா ம் இ க்கப்பட்டைவகளாகிய

இந்த நகரத்தின் கைள ம், தா
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ராஜாக்களின் கைள ம் ற த் : ௫இந்த

நகரத்தின் எல்லாப் ெபால்லாப்பின் காரணமாக

நான் என் கத்ைத மைறத்ததினால் என்

ேகாபத்தி ம் க ங்ேகாபத்தி ம் ெவட்டப்பட்ட

மனிதச் சடலங்களினால் அைவகைள நான்

நிைறப்பதற்காகேவ, அவர்கள் கல்ேதய டன்

ேபார் ெசய்யப்ேபாகிறார்கள். ௬ இேதா, நான்

அவர்க க் ச் ச க்கிய ம்ஆேராக்கிய ம்

வரச்ெசய் , அவர்கைளக் ணமாக்கி,

அவர்க க் ப் பரி ரண சமாதானத்ைத ம்

சத்தியத்ைத ம் ெவளிப்ப த் ேவன்.

௭ நான் தாவின் சிைறயி ப்ைப ம்,

இஸ்ரேவ ன் சிைறயி ப்ைப ம் தி ப்பி,

ன்னி ந்த ேபாலஅவர்கைளக் கட் வித் ,

௮ அவர்கள் எனக் விேராதமாகக்

ற்றம் ெசய்த அவர்க ைடய எல்லா

அக்கிரமங்க க் ம் அவர்கைள விலக்கிச்

த்தப்ப த்தி, அவர்கள் எனக் விேராதமாகக்

ற்றம் ெசய் , எனக் விேராதமாகத்

ேராகம் ெசய்த அவர்க ைடய எல்லா

அக்கிரமங்கைள ம் மன்னிப்ேபன்.

௯ நான் அவர்க க் ச் ெசய் ம்

நன்ைமகைளெயல்லாம் ேகட்கப்ேபாகிற

மயின் எல்லா ேதசங்க க் ன்பாகஅ

எனக் மகிழ்ச்சி ள்ள கழ்ச்சியாக ம்

மகிைமயாக ம் இ க் ம்; நான்அவர்க க்

அ ம் எல்லா நன்ைமக்காக ம், எல்லாச்

சமாதானத்திற்காக ம் இவர்கள் பயந்

ந ங் வார்கள் என் இஸ்ரேவ ன்



எேரமயா 2961

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧0

மனிதனில்லாம ம் ம கம ல்லாம ம்

ெவட்டெவளியாய்க் கிடக்கிறெதன் ,

ங்கள் ெசால் கிற இவ்விடத்தி ம்,

தாவின் பட்டணங்களி ம் மனிதனாவ

ம கமாவ இல்லாமல் அழ க்கப்பட்ட

எ சேலம ன் திகளி ம், ௧௧ இன் ம்

ெகாண்டாட்டத்தின் சத்த ம், மகிழ்ச்சியின்

சத்த ம், மணமகனின் சத்த ம், மணமகளின்

சத்த ம்: ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ

தி ங்கள், ெயேகாவா நல்லவர்,அவர் கி ைப

என் ள்ளெதன் ெசால் கிறவர்களின்

சத்த ம், ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற்

நன்ற ப கைளக் ெகாண் வ கிறவர்களின்

சத்த ம் ேகட்கப்ப ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அவர்கள் ன்னி ந்த ேபால

இ ப்பதற் ேதசத்தின் சிைறயி ப்ைபத்

தி ப் ேவன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧௨ மனித ம் ம க ம் இல்லாமல்

ெவட்டெவளியாக கிடக்கிற இவ்விடத்தி ம்,

இைத ற்ற ள்ள பட்டணங்களி ம்,

ஆட் மந்ைதைய ேமய்த் த் தி ப் கிற

இடங்கள் உண்டாயி க் ம் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧௩ மைலத்ேதசமான பட்டணங்களி ம்,

பள்ளத்தாக் களான பட்டணங்களி ம்,

ெதன்திைசப் பட்டணங்களி ம் ெபன்ய ன்

நாட் ம், எ சேலம ன் ற் ப் றங்களி ம்,

தாவின் பட்டணங்களி ம், ஆட் மந்ைதகள்
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தங்கைள எண் கிறவ ைடய

ைகக் ள்ளாகநடந் வ ம்என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௪இேதா, நாட்கள் வ ெமன்

ெயேகாவா ெசால் கிறார், அப்ெபா நான்

இஸ்ரேவ ன் மக்க க் ம், தாவின்

மக்க க் ம் ெசான்ன நல்வார்த்ைதைய

நிைறேவற் ேவன். ௧௫ அந்நாட்களி ம்,

அக்காலத்தி ம் தா திற் தியின் கிைளைய

ைளக்கச்ெசய்ேவன்; அவர் மயில்

நியாயத்ைத ம் திைய ம் நடப்பிப்பார். ௧௬

அந்நாட்களில் தா காப்பாற்றப்பட் ,

எ சேலம் கமாகத் தங் ம்; அவர் எங்கள்

தியாயி க்கிற ெயேகாவா என்ப

அவ ைடயெபயர். ௧௭இஸ்ரேவல்வம்சத்தின்

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்காரத் த தியான

மனிதன் தா திற் இல்லாமற்ேபாவதில்ைல.

௧௮ தகனப யிட் , உண ப ெச த்தி,

அ தின ம் ப யி ம் மனிதன் எனக்

ன்பாக ஆசாரிய க் ம் ேலவிய க் ம்

இல்லாமற்ேபாவ ம ல்ைலஎன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றார். ௧௯ பின் ம்

எேரமயா க் க் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

உண்டாகி, அவர்: ௨0 ற த்த ேநரங்களில்

பகல்ேநர ம் இர ேநர ம் உண்டாகாம க்க,

ங்கள் பகல் ேநரத்ைதக் ற த்

நான் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ம்,

இர ேநரத்ைதக் ற த் நான் ெசய்த

உடன்ப க்ைகைய ம் ெபாய்யாக்கினால், ௨௧

அப்ெபா என் தாசனாகிய தா டன்
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நான் ெசய்த உடன்ப க்ைக ம்,

அவன் சிங்காசனத்தில் அரசா ம்

மகன் அவ க் இல்லாமற்ேபாவதால்

அவமா ம்; என் ஊழயக்காரராகிய

ேலவிய ட ம்ஆசாரிய ட ம் நான் ெசய்த

உடன்ப க்ைக ம்அப்ெபா அவமா ம். ௨௨

வானத் நட்சத்திரங்கள்எண்ணப்படாத ம்

கடற்கைர மணல் அளக்கப்படாத மாக

இ க்கிற ேபால, நான் என் தாசனாகிய

தா தின் சந்ததிைய ம் எனக் ஊழயம்

ெசய்கிற ேலவியைர ம் ெப கச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றார். ௨௩

பின் ம் எேரமயா க் க் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: ௨௪ ெயேகாவா

ெதரிந் ெகாண்ட இரண் வம்சங்கைள ம்

ெவ த் ப்ேபாட்டாெரன் இந்த மக்கள்

ெசால் , தங்க க் ன்பாக என் மக்கள்

இனி ஒ ேதசமல்லெவன் அைத

இழ ப த் கிறார்கள் என்பைத

காண்கிறதில்ைலேயா? ௨௫ வானத்திற் ம்

ம க் ம் ற த்தி க்கிற நியமங்கைள

நான் காக்காமல், பகல் ேநரத்ைத ம் இர

ேநரத்ைத ம் ற த் நான் ெசய்த

உடன்ப க்ைக அழ ந் ேபாகிற என்றால்,

௨௬ அப்ெபா நான் யாக்ேகாபின்

சந்ததிைய ம், என் தாசனாகிய தா தின்

சந்ததிைய ம் தள்ளி, நான் ஆபிரகாம்,

ஈசாக் , யாக்ேகா என்பவர்களின்

சந்ததிைய ஆளத்த தியானவர்கைள
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அதி ந் எ க்காமல் ெவ த் வி ேவன்;

அவர்க ைடயசிைறயி ப்ைபநான் தி ப்பி,

அவர்க க் இரங் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றார்.

௩௪

பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சா ம் அவ ைடய

சர்வேசைன ம், அவன் ஆ ைகக் ட்பட்ட

மயின் எல்லா ராஜ்ஜயங்க ம், எல்லா

மக்க ம் எ சேல க் ம் அைதச் ேசர்ந்த

எல்லா பட்டணங்க க் ம் விேராதமாகப்

ேபார் ெசய் ம்ேபா எேரமயா க் க்

ெயேகாவாவால் உண்டான வார்த்ைத: ௨

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ேபாய்,

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவினிடத்தில்

ேபசி, அவ க் ச் ெசால்லேவண் ய : இேதா,

நான் இந்த நகரத்ைதப் பாபிேலான் ராஜாவின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கிேறன்; அவன்

இைத ெந ப்பினால் ட்ெடரிப்பான். ௩

அவன் ைகக் த் தப்பிப்ேபாகாமல்,

நிச்சயமாய்ப் பி பட் , அவன் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வாய்; உன் கண்கள்

பாபிேலான் ராஜாவின் கண்கைளக்கா ம்;

அவன் வாய் உன் வா டன் ேப ம்;

பாபிேலா க் ப் ேபாவாய் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ ஆனா ம்

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாேவ,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக் ேகள்;

உன்ைனக் ற த் க் ெயேகாவா ெசால் கிற
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என்னெவன்றால்: பட்டயத்தால்

இறப்பதில்ைல. ௫ சமாதானத் டன் இறப்பாய்;

உனக் ன்னி ந்த ராஜாக்களாகிய உன்

ற்பிதாக்க க்காக கந்தவர்க்கங்கைளக்

ெகா த்தின ேபால உனக்காக ம் ெகா த்தி,

ஐேயா, ஆண்டவேன என் ெசால் ,

உனக்காகப் லம் வார்கள்; இ நான்

ெசான்ன வார்த்ைதெயன் ெயேகாவா

ெசான்னார் என் ெசால் என்றார். ௬ இந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ர்க்கதரிசியாகிய

எேரமயா எ சேலம ேல தாவின் ராஜாவாகிய

சிேதக்கியாவினிடத்தில் ெசான்னான்.

௭ அப்ெபா பாபிேலான் ராஜாவின்

ேசைனகள் எ சேல க் விேராதமாக ம்,

தாவின் எல்லாப் பட்டணங்களி ம்

தியான பட்டணங்களாகிய லா க் ம்,

அெசக்கா க் ம் விேராதமாக ம் ேபார்

ெசய் ெகாண் ந்த ; தாவின்

பா காப்பான பட்டணங்களில்

இைவகேள தப்பியி ந்தைவகள்.

௮ ஒ வ ம் த மக்களாகிய தன்

சேகாதரைன அ ைமப்ப த்தாமல்,

அவனவன் எபிெரயனாகிய தன்

ேவைலக்காரைன ம், எபிெரயப் ெபண்ணாகிய

தன் ேவைலக்காரிைய ம் தந்திரமாக

அ ப்பிவிடேவண் ெமன் அவர்க க்

வி தைலையச் ெசால்ல, ௯ ராஜாவாகிய

சிேதக்கியா எ சேலம ல் இ க்கிற எல்லா

மக்க டன் உடன்ப க்ைக ெசய்தபின் ,
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எேரமயா க் க் கர்த்தரால் வார்த்ைத

உண்டான . ௧0 ஒவ்ெவா வ ம் தன்

ேவைலக்காரைன ம்தன் ேவைலக்காரிைய ம்

இனி அ ைமப்ப த்தாமல், தந்தரவாளியாக

அ ப்பிவிடேவண் ெமன்

உடன்ப க்ைகக் உட்பட்ட எல்லாப்

பிர க்க ம் எல்லா மக்க ம்

ேகட்டேபா , அதன்ப அவர்கைள

அ ப்பிவிட்டார்கள். ௧௧ஆனா ம்அதற் ப்

பின் அவர்கள் மனம்மாற , தாங்கள்

தந்திரவாளியாக அ ப்பிவிட்ட

ேவைலக்காரைர ம் ேவைலக்காரிகைள ம்

ம ப ம் வரவைழத் , அவர்கைள

ேவைலக்கார ம் ேவைலக்காரிக மாக

அ ைமப்ப த்திக்ெகாண்டார்கள். ௧௨

ஆதலால், ெயேகாவாவால் எேரமயா க்

வார்த்ைதஉண்டாகி,அவர்: ௧௩இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், அவனவன் தனக்

விற்கப்பட்ட எபிெரயனாகிய தன்

சேகாதரைன கைடசியில் ங்கள் ஏழாம்

வ டத்தில் அ ப்பிவிடேவண் ம்

என் ம், அவன் உனக் ஆ வ டங்கள்

அ ைமயாக இ ந்தபின் , அவைன

உன்னிடத்தில் ைவக்காமல் தந்திரவாளியாக

அ ப்பிவிடேவண் ம் என் ம், ௧௪ நான்

உங்கள் ற்பிதாக்கைள அ ைம டாகிய

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய்த நாளில்

அவர்க டன் உடன்ப க்ைக ெசய்ேதன்;
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ஆனா ம் உங்கள் ற்பிதாக்கள் என்

ெசால்ைலக் ேகட்காமல் ேபானார்கள்.

௧௫ ங்கேளா, இந்நாளில் மனந்தி ம்பி,

அவனவன்தன்அந்நிய க் வி தைலையச்

ெசான்ன காரியத்தில் என் பார்ைவக் ச்

ெசம்ைமயானைதச் ெசய் , என் ெபயர்

ட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் இதற்காக

என் கத்திற் ன் உடன்ப க்ைக

ெசய்தி ந் ர்கள். ௧௬ ஆனா ம் ங்கள்

மனம்மாற , என் ெபயைரப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக்கி, ங்கள் அவனவன்

வி தைலயாக ம் தந்திரவாளியாக ம்

அ ப்பிவிட்ட தன் ேவைலக்காரைன ம்

தன் ேவைலக்காரிைய ம் தி ம்ப

அைழத் வந் , அவர்கைள உங்க க்

ேவைலக்கார ம் ேவைலக்காரிக மாக

அ ைமப்ப த்தி ர்கள். ௧௭ ஆைகயால்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

ங்கள் அவனவன் தன் சேகாதர க் ம்

அவனவன் தன் அயலா க் ம்

வி தைலையச் ெசான்னகாரியத்தில் என்

ெசால்ைலக் ேகட்காமல் ேபா ர்கேள;

இேதா, நான் உங்கைளப் பட்டயத்திற் ம்,

ெகாள்ைளேநாய்க் ம், பஞ்சத்திற் ம்

ஒப் க்ெகா க்கிற வி தைலைய

உங்க க் ச் ெசால்கிேறன்; மயின்

ேதசங்களிெலல்லாம் அைலகிறதற் ம்

உங்கைள ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௮ என்
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கத்திற் ன் ெசய்த உடன்ப க்ைகயின்

வார்த்ைதகைள நிைறேவற்றாமல், என்

உடன்ப க்ைகைய றன மனிதைர நான்

ண்டங்களின் ந வாகக் கடந் ேபா ம்ப

அவர்கைள இரண்டாகத் ண் த்தக்

கன் க் ட் ையப்ேபால் ஆக் ேவன். ௧௯

கன் க் ட் யின் ண்டங்களின் ந ேவ

கடந் ேபான தாவின் பிர க்கைள ம்,

எ சேலம ன் பிர க்கைள ம்,

பிரதானிகைள ம், ஆசாரியர்கைள ம்,

ேதசத்தின் எல்லா மக்கைள ம் அப்ப ச்

ெசய் , ௨0 நான் அவர்கைள அவர்கள்

எதிரிகளின் ைகயி ம், அவர்கள் உயிைர

வாங்கத்ேத கிறவர்களின் ைகயி ம்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன்; அவர்க ைடய

பிேரதம் ஆகாயத்தின் பறைவக க் ம்

மயின் ம கங்க க் ம் இைரயா ம். ௨௧

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாைவ ம்

அவ ைடய பிர க்கைள ம் அவர்கள்

எதிரிகளின் ைகயி ம், அவர்கள் உயிைர

வாங்கத்ேத கிறவர்களின் ைகயி ம்,

உங்கைளவிட் ப் ெபயர்ந் ேபான பாபிேலான்

ராஜாவி ைடய ேசைனகளின் ைகயி ம்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௨௨இேதா, நான் கட்டைள

ெகா த் , அவர்கைள இந்த நகரத்திற் த்

தி ம்பச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் அதற்

விேராதமாகப் ேபார் ெசய் , அைதப்பி த் ,

அைத ெந ப்பால் ட்ெடரிப்பார்கள்; தாவின்

பட்டணங்கைள ம், ஒ வ ம் அைவகளில்
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யிராமல் பாழாய்ப்ேபாகச் ெசய்ேவன்என்

ெயேகாவா ெசால்கிறார் என் ெசால் என்றார்.

௩௫

ேயாசியாவின் மகனாகிய

ேயாயாக் ம் என் ம் தா ராஜாவின்

நாட்களில் எேரமயா க் க் ெயேகாவாவால்

உண்டான வார்த்ைத: ௨ ேரகாபிய ைடய

ட் க் ப்ேபாய், அவர்க டன் ேபசி,

அவர்கைளக்ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின்

அைறகளில் ஒன்ற ல் அைழத் வந் ,

அவர்க க் த் திராட்ைசரசம் க்கக்ெகா

என்றார். ௩அப்ெபா நான்அபசினியாவின்

மகனாகிய எேரமயா க் மகனான

யசினியாைவ ம், அவ ைடய சேகாதரைர ம்,

அவ ைடய மகன்கள் எல்ேலாைர ம்,

ேரகாபிய ைடய ம்பத்தார் அைனவைர ம்

அைழத் ; ௪ெயேகாவா ைடயஆலயத்தில்

பிர க்க ைடய அைறயின் அ கி ம்,

வாசைலக்காக்கிற சல் ம ன் மகனாகிய

மாெசயாவி ைடய அைறயின்ேம ள்ள

இத்த யாவின் மக ம் ேதவ ைடய

மனித மாகிய ஆனான் என்பவனின்

மகன்க ைடய அைறயில் அவர்கைள

அைழத் க்ெகாண் வந் , ௫

திராட்ைசரசத்தினால் நிரப்பப்பட்ட

டங்கைள ம் கிண்ணங்கைள ம்

ேரகாபிய ைடய ன்ேனார்கைளச் ேசர்ந்த

மக்களின் ன்ேன ைவத் , அவர்கைள

ேநாக்கி: திராட்ைசரசம் ங்கள் என்ேறன். ௬

அதற் அவர்கள்: நாங்கள் திராட்ைசரசம்
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க்கிறதில்ைல; ஏெனன்றால், ேரகாபின்

மக ம் எங்க ைடய தகப்ப மாகிய

ேயானதாப், ங்கள் அந்நியர்களாய்த் தங் கிற

ேதசத்தில் த்தி ப்பதற் , ௭ ங்க ம்

உங்கள் பிள்ைளக ம் என்ெறன்ைறக் ம்

திராட்ைசரசம் க்காம ம், ட்ைடக்

கட்டாம ம், விைதைய விைதக்காம ம்,

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டாம ம், அைதக்

ைகயாளாம ம், உங்க ைடய எல்லா

நாட்களி ம் டாரங்களில் யி ப் ர்களாக

என் எங்க க் க் கட்டைளயிட்டார். ௮

அப்ப ேயஎங்க ைடயஎல்லாநாட்களி ம்

நாங்க ம் எங்கள் ெபண்க ம் எங்கள்

மகன்க ம் எங்கள் மகள்க ம் திராட்ைசரசம்

க்காம ம், ௯ நாங்கள் யி க்க

கைளக்கட்டாம ம், ேரகாபின் மகனாகிய

எங்க ைடய தகப்பன் ேயானதாபின்

சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப ந்தி க்கிேறாம்;

எங்க க் த் திராட்ைசத்ேதாட்ட ம் வய ம்

விைதப் ம ல்ைல. ௧0நாங்கள் டாரங்களில்

யி ந் , எங்கள் தகப்பனாகிய ேயானதாப்

எங்க க் க் கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ழ்ப்ப ந் ெசய் வந்ேதாம். ௧௧ஆனா ம்

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

இந்தத் ேதசத்தில் வந்தேபா , நாம்

கல்ேதய ைடய பைடக் ம் ரிய ைடய

பைடக் ம் தப்பிக்க எ சேல க் ப் ேபாேவாம்

வா ங்கள் என் ெசான்ேனாம்; அப்ப ேய

எ சேலம ல்தங்கியி க்கிேறாம்என்றார்கள்.
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௧௨அப்ெபா ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

எேரமயா க் உண்டாகி, அவர்: ௧௩

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவாெசால் கிற என்னெவன்றால்,

ேபாய், தாவின் மனிதைர ம் எ சேலம ன்

மக்கைள ம் ேநாக்கி: ங்கள் என்

வார்த்ைதகைளக் ேகட் , த்திைய

ஏற் க்ெகாள் கிறதில்ைலேயா என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪திராட்ைசரசம்

க்காமல், ேரகாபின் மகனாகிய ேயானதாப்

தன் மகன்க க் க் கட்டைளயிட்ட

வார்த்ைதகள்ைகக்ெகாள்ளப்பட் வ கிற ;

அவர்கள்இந்நாள்வைரஅைதக் க்காமல்,

தங்கள் தகப்ப ைடய கட்டைளக் க்

ழ்ப்ப கிறார்கள்;ஆனா ம் நான் உங்க க்

ஏற்கனேவ ெசால் க்ெகாண்ேடயி ந் ம்,

எனக் க் ழ்ப்ப யாமற்ேபா ர்கள். ௧௫

ங்கள் அந்நிய ெதய்வங்கைள வணங்கி

அவர்கைளப் பின்பற்றாமல், அவனவன் தன்

ெபால்லாதவழையவிட் த் தி ம்பி, உங்கள்

நடக்ைகையச் ர்தி த் ங்கள்,அப்ெபா

உங்க க் ம் உங்கள் பிதாக்க க் ம்

நான் ெகா த்த ேதசத்தில் யி ப் ர்கள்

என் ெசால் , ர்க்கதரிசிகளாகிய

என் ஊழயக்காரைரெயல்லாம்

நான் உங்களிடத்திற் ஏற்கனேவ

அ ப்பிக்ெகாண் ந் ம், ங்கள்

ேகட்காம ம் எனக் க் ழ்ப்ப யாம ம்

ேபா ர்கள். ௧௬ இப்ேபா ம், ேரகாபின்
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மகனாகிய ேயானதாபின் மக்கள் தங்கள்

தகப்பன் தங்க க் க் கட்டைளயிட்ட

கற்பைனையக்ைகக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

இந்த மக்கள் எனக் க் ழ்ப்ப யாமற்

ேபானப யினா ம், ௧௭ இேதா, நான்

அவர்களிடத்தில் ேபசி ம் அவர்கள்

ேகளாம ம், நான் அவர்கைள ேநாக்கிக்

ப்பிட் ம் அவர்கள் ம உத்திர

ெகா க்காம ம் ேபானதினா ம்,

தாவின்ேம ம் எ சேலம ன் மக்கள்

அைனவரின்ேம ம் நான் அவர்க க்

விேராதமாகச் ெசான்ன எல்லாத்

ங்ைக ம் வரச்ெசய்ேவன் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவ ம் ேசைனகளின்

ேதவ மாகிய ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என் ெசால் என்றார். ௧௮ பின் ம்

எேரமயா ேரகாபிய ைடய ம்பத்தாைர

ேநாக்கி: ங்கள் உங்கள் தகப்பனாகிய

ேயானதாபின் கட்டைளக் க் ழ்ப்ப ந் ,

அவ ைடய கற்பைனகைளெயல்லாம்

ைகக்ெகாண் , அவன் உங்க க் க்

கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ெசய் வந் ர்கெளன் , இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௯ஆகேவஎல்லா நாட்களி ம்

எனக் ன்பாக நிற்கத் த தியானமனிதன்

ேரகாபின் மகனாகிய ேயானதா க்

இல்லாமற்ேபாவதில்ைலெயன் இஸ்ரேவ ன்
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ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான்.

௩௬

ேயாசியாவின் மகனாகிய ேயாயாக் ம்

என் ம் தா ராஜாவின்அரசாட்சியின் நாலாம்

வ டத்தில் ெயேகாவாவால் எேரமயா க்

உண்டான வார்த்ைத என்னெவன்றால்: ௨

ஒ த்தகச் ைள எ த் , ேயாசியாவின்

நாட்களில் நான் உன் டேன ேபசின

நாள் தற்ெகாண் இந்நாள்வைர

இஸ்ரேவைலக் ற த் ம், தாைவக் ற த் ம்,

எல்லா மக்கைளக் ற த் ம் உன் டன்

ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைள ம் அதில்

எ . ௩ தாவின் மக்கள், அவரவர்

தங்கள் ெபால்லாத வழையவிட் த்

தி ம் வதற்காக ம், தங்கள்

அக்கிரமத்ைத ம் தங்கள் பாவத்ைத ம் நான்

மன்னிப்பதற்காக ம், தங்க க் நான் ெசய்ய

நிைனத்தி க்கிற ங் கைளக் ற த்

ஒ ேவைளஅவர்கள் ேகட்பார்கள் என்றார். ௪

அப்ெபா எேரமயா ேநரியாவின் மகனாகிய

பா க்ைகஅைழத்தான்; பா க் என்பவன்

ெயேகாவா எேரமயா டேன ெசால் வந்த

எல்லா வார்த்ைதகைள ம் அவன் வாய்

ெசால்லஒ த்தகச் ளில் எ தினான். ௫

பின் எேரமயா பா க்ைக ேநாக்கி: நான்

அைடக்கப்பட்டவன்; நான் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திற் ள் ைழயக் டா . ௬

உள்ேள ைழந் , என் வாய் ெசால்ல

எ தின ளி ள்ள ெயேகாவா ைடய
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வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் உபவாச நாளில் மக்க ைடய

கா கள் ேகட்க வாசிப்ப ம ன்ற , தங்கள்

பட்டணங்களி ந் வ கிற எல்லா

தா ேகாத்திரத்தா ம் ேகட் மள க்

அைவகைள வாசிப்பாயாக. ௭ ஒ ேவைள

அவர்கள் ெயேகாவா ைடய கத்திற்

ன்பாகப் பணிந் விண்ணப்பம்ெசய் ,

அவரவர் தங்கள் ெபால்லாதவழையவிட் த்

தி ம் வார்கள்; ெயேகாவா இந்த மக்க க்

விேராதமாகச் ெசால் யி க்கிற ேகாப ம்

உக்கிர ம் ெபரிய என் ெசான்னான். ௮

அப்ப ேய ேநரியாவின் மகனாகிய பா க்

அந்தப் த்தகத்தில், ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதகைள வாசிப்பதற் எேரமயா

ர்க்கதரிசி தனக் க் கற்பித்தப ெயல்லாம்

ெசய்தான். ௯ ேயாசியாவின் மகனாகிய

ேயாயாக் ம் என் ம் தா ராஜாவின்

அரசாட்சியின் ஐந்தாம் வ டத் ஒன்பதாம்

மாதத்தில், எ சேலம க்கிற எல்லா

மக்க க் ம், தாவின்பட்டணங்களி ந்

எ சேல க் வ கிற எல்லா மக்க க் ம்,

ெயேகாவா க் ன்பாக உபவாசம்

ெசய்யேவண் ெமன் ெசால்லப்பட்ட . ௧0

அப்ெபா பா க் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் ேமல் ற்றத்தில்,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத் வாச ன்

நைடக் அ கி ள்ள சாப்பா ைடய
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மகனாகிய ெகமரியா என் ம் காரியதரிசியின்

அைறயில், அந்தப் த்தகத்தி ள்ள

எேரமயாவின் வார்த்ைதகைள மக்கள்

எல்ேலா ம் ேகட்க வாசித்தான். ௧௧

சாப்பா ைடய மகனாகிய ெகமரியாவின்

மகன் மகாயா அந்தப் த்தகத்தி ள்ள

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதகைளெயல்லாம்

வாசிக்கக் ேகட்டேபா , ௧௨ அவன்

ராஜாவின் அரண்மைனக் ப்ேபாய்,

காரியதரிசியின் அைறயில் ைழந்தான்;

இேதா, அங்ேக எல்லாப் பிர க்க ம்

காரியதரிசியாகிய எ ஷாமா ம் ெசமாயாவின்

மகனாகிய ெதலாயா ம், அக்ேபாரின்

மகனாகிய எல்நாத்தா ம், சாப்பானின்

மகனாகிய ெகமரியா ம், அனனியாவின்

மகனாகிய சிேதக்கியா ம், மற்ற எல்லாப்

பிர க்க ம் உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். ௧௩

பா க் மக்கள் ேகட் ம் அள க்

த்தகத்தி ள்ளைவகைளவாசிக் ம்ேபா ,

தான் ேகட்ட எல்லா வார்த்ைதகைள ம்

மகாயா அவர்க க் த் ெதரிவித்தான். ௧௪

அப்ெபா எல்லாப் பிர க்க ம் ஷயின்

மகனாகிய ெசேலமயாவின் மகனான

ெநத்தானியாவி ைடய மகனாயி க்கிற

ெய திையப் பா க்கிடத்தில்அ ப்பி, மக்கள்

ேகட்க வாசித் க்ெகாண் ந்த ைளஉன்

ைகயில் எ த் க்ெகாண் வா என் ெசால்லச்

ெசான்னார்கள்; ஆைகயால், ேநரியாவின்

மகனாகிய பா க் ைளத் தன் ைகயில்
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எ த் க்ெகாண் , அவர்களிடத்திற்

வந்தான். ௧௫அவர்கள் அவைன ேநாக்கி:

உட்கார்ந் ெகாண் , நாங்கள் ேகட்க

வாசிெயன்றார்கள்; அவர்கள் ேகட்க

வாசித்தான். ௧௬ அப்ெபா அவர்கள்

எல்லா வார்த்ைதகைள ம் ேகட் ம்ேபா

பயப்பட்டவர்களாக ஒ வைரெயா வர்

பார்த் , பா க்ைக ேநாக்கி: இந்த எல்லா

வார்த்ைதகைள ம் ராஜா க் கண் ப்பாக

அறவிப்ேபாம் என்றார்கள். ௧௭அவன்வாய்

ெசால்ல, இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

எவ்விதமாகஎ தினாய்அைதஎங்க க் ச்

ெசால் என் பா க்ைகக் ேகட்டார்கள்.

௧௮ அதற் ப் பா க் : அவர் தம

வாயினால் இந்த எல்லா வார்த்ைதகைள ம்

உச்சரித் , என் டேன ெசான்னார், நான்

ைமயினால் த்தகத்தில் எ திேனன்

என்றான். ௧௯ அப்ெபா பிர க்கள்

பா க்ைக ேநாக்கி: ம் எேரமயா ம் ேபாய்

ஒளித் க்ெகாள் ங்கள்; ங்கள் இ க் ம்

இடம் ஒ வ க் ம் ெதரியக் டா என்

ெசால் , ௨0 ைள காரியதரிசியாகிய

எ ஷாமாவின் அைறயில் ைவத் ,

ராஜாவினிடத்திற் அரண்மைனயில்

ேபாய், ராஜாவின் கா க க் இந்த

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசான்னார்கள்.

௨௧ அப்ெபா ராஜா அந்தச் ைள

எ த் க்ெகாண் வர ெய திைய

அ ப்பினான்; ெய தி அைதக்
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காரியதரிசியாகிய எ ஷாமாவின்

அைறயி ந் எ த் க்ெகாண் வந் ,

ராஜா ேகட்க ம், ராஜாவினிடத்தில்

நின்ற எல்லாப் பிர க்க ம் ேகட்க ம்

வாசித்தான். ௨௨ ஒன்பதாம் மாதத்தில்

ராஜா, ளிர்காலத்திற் த் தங் ம் ட் ல்

உட்கார்ந்தி ந்தான்; அவ க் ன்பாக

அ ப் ட் யி ந்த . ௨௩ ெய தி ன்

நான் பத்திகைள வாசித்த பின் , ராஜா

ஒ ரிக்கத்தியினால் அைத அ த் ,

ள் எல்லாவற்ைற ம் ெந ப்பில்

ெவந் ேபாக, அ ப்பி ந்த ெந ப்பில்

எற ந் விட்டான். ௨௪ ராஜாவாயி ம்,

அந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ேகட்ட

அவ ைடய எந்த ஊழயக்கார ம்

பயப்பட ம ல்ைல, தங்கள் உைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாள்ள ம ல்ைல. ௨௫

எல்நாத்தா ம், ெதலாயா ம், ெகமரியா ேமா:

அந்தச் ைளச் ட்ெடரிக்கேவண்டாம் என்

ராஜாவினிடத்தில்விண்ணப்பம்ெசய்தார்கள்;

ஆனா ம், அவன் அவர்க ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்காமல், ௨௬ பா க்

என் ம் காரியதரிசிைய ம் எேரமயா

ர்க்கதரிசிைய ம் பி ப்பதற் , ராஜா

அம்ெமேலகின் மகனாகிய ெயரெமேய க் ம்,

அஸ்ரிேய ன் மகனாகிய ெசராயா க் ம்,

அப்ெதேய ன் மகனாகிய ெசேலமயா க் ம்

கட்டைளெகா த்தான்;ஆனா ம் ெயேகாவா

அவர்கைள மைறத்தார். ௨௭ ராஜா அந்தச்
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ைள ம், அதில் எேரமயாவின்

வாய் ெசால்ல பா க் எ தியி ந்த

வார்த்ைதகைள ம் ட்ெடரித்தபின் ,

எேரமயா க் க் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்: ௨௮ தி ம்ப

ேவெறா ைள எ த் , தாவின்

ராஜாவாகிய ேயாயாக் ம் ட்ெடரித்த தலாம்

ளி ந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்

அதில் எ என்றார். ௨௯ ேம ம்

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக் ைம

ேநாக்கி: பாபிேலான் ராஜா கண் ப்பாக

வ வான் என்பைத ம், அவன் இந்த

ேதசத்ைதஅழ த் இதி ந் மனிதைர ம்

ம கங்கைள ம்அழ ப்பான் என்பைத ம்,

அதில் எ தியி க்கிறெதன் ெசால் , அந்தச்

ைள ட்ெடரித்தாேய என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩0 ஆைகயால் தாவின்

ராஜாவாகிய ேயாயாக் ைமக் ற த் : தா தின்

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கா வதற்

வம்சத்தில் ஒ வ ம் இ க்கமாட்டான்;

அவ ைடய சடலங்கேளாெவன்றால், பக ன்

ெவப்பத்திற் ம் இரவின் ளி க் ம்

எறயப்பட் க்கிடக் ம். ௩௧ நான்

அவனிடத்தி ம், அவன் சந்ததியினிடத்தி ம்,

அவன் பிர க்களினிடத்தி ம் அவர்கள்

அக்கிரமத்ைத விசாரித் , அவன்ேம ம்

எ சேலம ன் மக்கள்ேம ம், தா

மனிதர்ேம ம், நான் அவர்க க் ச்

ெசான்ன ம்,அவர்கள் ேகளாமற்ேபான மான
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ங் கைளெயல்லாம் வரச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என் ெசால்

என்றார். ௩௨அப்ெபா எேரமயா ேவெறா

ைளஎ த் , அைத ேநரியாவின் மகனாகிய

பா க் என் ம் காரியதரிசியினிடத்தில்

ெகா த்தான்;அவன் தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாயாக் ம் ெந ப்பால் ட்ெடரித்த

த்தகத்தின் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்,

அதில் எேரமயாவின் வாய் ெசால்ல

எ தினான்; இன் ம் அைவகைளப்ேபால

அேநகம் வார்த்ைதக ம் அைவக டன்

ேசர்க்கப்பட்ட .

௩௭

பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சார் தாேதசத்தில் ராஜாவாக

நியம த்த ேயாயாக் ைடய மகனாகிய

ேகானியாவின் பட்டத்திற் ேயாசியாவின்

மகனாகிய சிேதக்கியாவந் ஆட்சிெசய்தான். ௨

ெயேகாவா எேரமயா ர்க்கதரிசிையக்ெகாண்

ெசான்ன வார்த்ைதக க் அவனாகி ம்,

அவ ைடயஊழயக்காரராகி ம், ேதசத்தின்

மக்களாகி ம் ேகட்கவில்ைல. ௩ சிேதக்கியா

ராஜாேவாெவனில், ெசேலமயாவின்மகனாகிய

காைல ம், மாெசயாவின் மகனாகிய

ெசப்பனியா என் ம் ஆசாரியைன ம்

எேரமயா ர்க்கதரிசியிடத்தில் அ ப்பி:

நம் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி: எங்க க்காக விண்ணப்பம்

ெசய்யேவண் ம் என் ெசால்லச்

ெசான்னான். ௪ அப்ெபா எேரமயா
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மக்களின் ந ேவ ேபாக் ம் வரத் மாக

இ ந்தான்;அவைனஅவர்கள் காவல் ட் ல்

இன் ம் ேபாடவில்ைல. ௫ பார்ேவானின்

ேசைனேயாெவன்றால், எகிப்தி ந்

றப்பட்ட ; எ சேலைம ற் ைகேபாட்ட

கல்ேதயர் அவர்க ைடய ெசய்திையக்ேகட் ,

எ சேலைமவிட் ங்கிப்ேபானார்கள். ௬

அப்ெபா எேரமயா ர்க்கதரிசிக் க்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதஉண்டாகி, அவர்:

௭ இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், என்னிடத்தில்

விசாரிக் ம்ப உங்கைள என்னிடத்திற்

அ ப்பின தாவின் ராஜாைவ ங்கள்

ேநாக்கி: இேதா, உங்க க் ஒத்தாைசயாகப்

றப்பட்ட பார்ேவானின் ேசைன தன்

ேதசமாகியஎகிப்திற் த் தி ம்பிப்ேபா ம். ௮

கல்ேதயேராெவன்றால், தி ம்பி வந் இந்த

நகரத்திற் விேராதமாகப் ேபார்ெசய் , அைதப்

பி த் , ெந ப்பினால் ட்ெடரிப்பார்கள். ௯

கல்ேதயர் நம்ைமவிட் கண் ப்பாகப்

ேபாய்வி வார்கெளன் ெசால் , ங்கள்

ேமாசம் ேபாகாதி ங்கள், அவர்கள்

ேபாவதில்ைல. ௧0உங்க டன் ேபார்ெசய்கிற

கல்ேதய ைடயேசைனையெயல்லாம் ங்கள்

ேதாற்க த்தா ம், ந்தவர்கள் எல்ேலா ம்

காயம்பட்டவர்களாகஇ ந்தா ம், அவர்கள்

தங்கள் டாரங்களி ந் எ ம்பி, இந்த

நகரத்ைத ெந ப்பினால் ட்ெடரிப்பார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால்கிறார் என்
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ெசால் ங்கள் என்றார். ௧௧பார்ேவானின் பைட

வ கிறெதன் , கல்ேதய ைடய பைட

எ சேலைமவிட் ப் ேபானேபா , ௧௨எேரமயா

அவ்விடத்ைதவிட் , மக்களின் ந வில்

விலகிப்ேபாகிறவன் ேபால, ெபன்ய ன்

ேதசத்திற் ப் ேபாக மனதாய் எ சேலம ந்

றப்பட் ப்ேபானான். ௧௩அவன் ெபன்ய ன்

வாச ல் வந்தேபா , காவற்காரர்களின்

அதிபதியாகியெயரியாஎன் ம் ெபய ள்ள

ஒ வன் அங்ேக இ ந்தான்; அவன்

அனனியாவின் மகனாகிய ெசேலமயாவின்

மகன்;அவன்: கல்ேதயைரச் ேசரப்ேபாகிறவன்

என் ெசால் , எேரமயா ர்க்கதரிசிையப்

பி த்தான். ௧௪அப்ெபா எேரமயா: அ

ெபாய், நான் கல்ேதயைரச் ேசரப்ேபாகிறவனல்ல

என்றான்; ஆனா ம் ெயரியா எேரமயாவின்

ெசால்ைலக் ேகளாமல், அவைனப் பி த் ,

பிர க்களிடத்தில் ெகாண் ேபானான். ௧௫

அப்ெபா பிர க்கள்: எேரமயாவின்ேமல்

க ங்ேகாபங்ெகாண் , அவைன

அ த் , அவைனக் காரியதரிசியாகிய

ேயானத்தா ைடய ட் ல்

காவற்ப த்தினார்கள்; அவர்கள் அைதக்

காவற் டமாக்கியி ந்தார்கள். ௧௬அப்ப ேய

எேரமயா காவற்கிடங்கின் நிலவைறகளில்

ைழந் , அங்ேகஅேநக நாட்கள் இ ந்தான்.

௧௭ பின் சிேதக்கியா ராஜா அவைன

வரவைழத் : ெயேகாவாவால்ஒ வார்த்ைத

உண்ேடா என் ராஜா அவைனத் தன்
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ட் ல் இரகசியமாகக் ேகட்டான். அதற்

எேரமயா: உண் , பாபிேலான் ராஜாவின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப ர் என்

ெசான்னான். ௧௮ பின் ம் எேரமயா,

சிேதக்கியா ராஜாைவ ேநாக்கி: ங்கள்

என்ைனக் காவல் ட் ல்அைடப்பதற் , நான்

உமக் ம் உம் ைடய ஊழயக்கார க் ம்

இந்த மக்க க் ம் விேராதமாக என்ன

ற்றம்ெசய்ேதன்? ௧௯ பாபிேலான் ராஜா

உங்க க் ம் இந்தத் ேதசத்திற் ம் விேராதமாக

வ வதில்ைலெயன் உங்க க் த்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்ன உங்க ைடய

ர்க்கதரிசிகள் எங்ேக? ௨0 இப்ேபா ம்

ராஜாவாகிய என் ஆண்டவேன, எனக் க்

கா ெகா த் , என் விண்ணப்பத்திற் த்

தையெசய் , என்ைனக் காரியதரிசியாகிய

ேயானத்தா ைடய ட் ற் த் தி ம்ப

அ ப்பேவண்டாம்; அ ப்பினால் நான்

அங்ேக ெசத் ப்ேபாேவன் என்றான்.

௨௧ அப்ெபா எேரமயாைவக்

காவல்நிைலயத்தின் ற்றத்தில் காக்க ம்,

நகரத்தில் அப்பம் இ க் வைர அப்பம்

கிறவர்களின் தியில் தினம் ஒ

அப்பத்ைதஅவ க் வாங்கிக்ெகா க்க ம்

கட்டைளயிட்டான்; அப்ப ேய எேரமயா

காவல்நிைலயத்தின் ற்றத்தில் இ ந்தான்.

௩௮

இந்த நகரத்தில் தங்கியி க்கிறவன்,

பட்டயத்தா ம், பஞ்சத்தா ம்,

ெகாள்ைளேநாயா ம் இறப்பான்;
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கல்ேதயரிடத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபாகிறவேனா

உயிேரா ப்பான்; அவ ைடய

உயிர் அவ க் க் கிைடத்த

ெகாள்ைளப்ெபா ைளப் ேபா க் ம்;

அவன் பிைழப்பாெனன்பைதக் ெயேகாவா

ெசால்கிறார் என் ம், ௨ இந்த நகரம்

பாபிேலான் ராஜா ைடய பைடயின் ைகயில்

நிச்சயமாக ஒப் க்ெகா க்கப்ப ம்; அவன்

அைதப் பி ப்பாெனன்பைத ெயேகாவா

ெசால்கிறார் என் ம், ௩ எேரமயா எல்லா

மக்களிட ம் ெசால் க்ெகாண் ந்த

வார்த்ைதகைள மாத்தானின் மகனாகிய

ெசப்பத்தியா ம், பஸ் ரின் மகனாகிய

ெகத யா ம், ெசேலமயாவின் மகனாகிய

கா ம், மல்கியாவின் மகனாகிய

பஸ் ம் ேகட்டார்கள். ௪ அப்ெபா

பிர க்கள் ராஜாைவ ேநாக்கி: இந்த மனிதன்

ெகால்லப்பட அ மதிக்கேவண் ம்;

அேதெனன்றால், இந்த நகரத்தில்

தியாயி க்கிற ேபார் ரர்களிடத்தி ம்,

மற் ள்ள எல்லா மக்களிடத்தி ம்,

இவன் இப்ப ப்பட்ட வார்த்ைதகைளச்

ெசால் கிறதினால் அவர்க ைடய

ைககைளத் தளர்ந் ேபாகச்ெசய்கிறான்;

இவன் இந்த மக்களின் நலைனத் ேதடாமல்,

அவர்கள் ேகட்ைடேய ேத கிறான்

என்றார்கள். ௫ அப்ெபா சிேதக்கியா

ராஜா: இேதா, அவன் உங்கள் ைககளில்

இ க்கிறான்; உங்க க் விேராதமாக ராஜா



எேரமயா 2984

ஒன் ம் ெசய்ய யா என்றான். ௬

அப்ெபா அவர்கள் எேரமயாைவப்

பி த் , அவைனக் காவல்நிைலயத்தின்

ற்றத்தி ந்த அம்ெமேலகின் மகனாகிய

மல்கியாவி ைடயகிணற்ற ல் ேபாட்டார்கள்;

எேரமயாைவக் கயி களினால் அதில்

இறக்கிவிட்டார்கள்;அந்தக் கிண தண் ர்

இல்லாமல் ேசறாயி ந்த , அந்த ேசற்ற ல்

எேரமயா ைதந்தான். ௭ அவர்கள்

எேரமயாைவ கிணற்ற ல் ேபாட்டைத

ராஜாவின் அரண்மைனயில் இ ந்த

எத்திேயாப்பியனாகிய எெபத்ெமேலக் என் ம்

ஒ பிரதானி ேகள்விப்பட்டான்; ராஜாேவா

ெபன்ய ன்வாச ல் உட்கார்ந்தி ந்தான். ௮

அப்ெபா எெபத்ெமேலக் ராஜாவின்

அரண்மைனயி ந் றப்பட் ப்ேபாய்,

ராஜாைவ ேநாக்கி: ௯ ராஜாவாகிய என்

ஆண்டவேன, இந்த மனிதர்கள் எேரமயா

ர்க்கதரிசிைய கிணற்ற ல் ேபாட்ட தகாத

ெசய்ைகயாயி க்கிற ; அவன் இ க்கிற

இடத்தில் பட் னியினால் இறப்பாேன

இனி நகரத்தில் அப்பம ல்ைல என்றான்.

௧0 அப்ெபா ராஜா எெபத்ெமேலக்

என் ம் எத்திேயாப்பியைன ேநாக்கி:

இவ்விடத்தி ந் ப்ப மனிதைர

உன் டேன ட் க்ெகாண் ேபாய்,

எேரமயா ர்க்கதரிசி இறப்பதற் ன்ேன

அவைனக் கிணற்ற ந் க்கிவி

என் கட்டைளயிட்டான். ௧௧ அப்ெபா
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எெபத்ெமேலக்அந்த மனிதைரத் தன் டேன

ட் க்ெகாண் , ராஜாவின் அரண்மைனப்

ெபாக்கிஷசாைலயின் ழ ந்த

அைறக் ள் ந் , கிழ ந் ேபான பைழய

டைவகைள ம் கந்ைதத் ணிகைள ம்

எ த் க்ெகாண் ேபாய், அைவகைளக்

கயி களினால் எேரமயாவின் அ கில்

கிணற்ற ல் இறக்கிவிட் , ௧௨ எெபத்ெமேலக்

என் ம் எத்திேயாப்பியன் எேரமயா டேன:

கிழ ந் ேபான இந்தப் பைழய டைவகைள ம்

கந்ைதகைள ம் உம் ைடய அக் ள்களில்

கயி க க் இைடயில் ைவத் ப்

ேபாட் க்ெகாள் ம் என்றான்; எேரமயா

அப்ப ேய ெசய்தான். ௧௩ அப்ெபா

எேரமயாைவக் கயி களால் க்கி, அவைனக்

கிணற்ற ந் எ த் விட்டார்கள்;

எேரமயா காவல்நிைலயத்தின் ற்றத்தில்

இ ந்தான். ௧௪ பின் சிேதக்கியா ராஜா,

எேரமயா ர்க்கதரிசிையக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தில் இ க் ம் ன்றாம் வாச ல்

தன்னிடத்திற் வரவைழத்தான்;அங்ேக ராஜா,

எேரமயாைவ ேநாக்கி: நான் உன்னிடத்தில் ஒ

காரியம் ேகட்கிேறன்; எனக் ஒன் ம்

மைறக்கேவண்டாம் என்றான். ௧௫அப்ெபா

எேரமயா சிேதக்கியாைவ ேநாக்கி: நான்அைத

உமக் அறவித்தால் என்ைனக் கண் ப்பாகக்

ெகாைலெசய் ரல்லவா? நான் உமக்

ஆேலாசைனெசான்னா ம், என் ெசால்ைலக்

ேகட்கமாட் ர் என்றான். ௧௬ அப்ெபா
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சிேதக்கியா ராஜா: நான் உன்ைனக்

ெகால்லாம ம், உன்உயிைரவாங்கத்ேத கிற

இந்த மனிதர் ைகயில் உன்ைன

ஒப் க்ெகாடாம ம் இ ப்ேபன் என்பைத,

நமக் இந்த ஆத் மாைவ உண்டாக்கிய

ெயேகாவா ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன் என் எேரமயா க்

இரகசியமாய் வாக் க்ெகா த்தான். ௧௭

அப்ெபா எேரமயா சிேதக்கியாைவ

ேநாக்கி: ர் பாபிேலான் ராஜாவின்

பிர க்களிடம் றப்பட் ப்ேபானால்,

உம் ைடய ஆத் மா உயிேரா க் ம்;

இந்தப் பட்டணம் ெந ப்பினால்

ட்ெடரிக்கப்ப வதில்ைல; ம் உம் ைடய

ம்ப ம் உயிேரா ப் ர்கள். ௧௮ ர்

பாபிேலான் ராஜாவின் பிர க்களிடத்திற் ப்

றப்பட் ப்ேபாகாவிட்டால், அப்ெபா

இந்த நகரம் கல்ேதயர் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப ம், அவர்கள் இைத

ெந ப்பினால் ட்ெடரிப்பார்கள்; ர்

அவர்க க் த் தப்பிப்ேபாவதில்ைல

என்கிறைத இஸ்ரேவ ன் ேதவ ம்

ேசைனகளின் ேதவ மாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான். ௧௯ அப்ெபா

சிேதக்கியா ராஜா எேரமயாைவ ேநாக்கி:

கல்ேதயர் தங்கைளச் ேசர்த் ெகாண்ட

தரின் ைகயில் என்ைனப் பரியாசம்ெசய்ய

ஒப் க்ெகா ப்பார்கேளா என் நான்

சந்ேதகப்ப கிேறன் என்றான். ௨0 அதற்
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எேரமயா: உம்ைமஒப் க்ெகா க்கமாட்டார்கள்;

நான் உம்மடத்தில் ெசால் கிற

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக் ேக ம்,

அப்ெபா உமக் நன்ைமயாயி க் ம்,

உம் ைடய ஆத் மா பிைழக் ம். ௨௧ நான்

றப்ப கிறதில்ைல என் ெசால் ர்ெரன்றால்,

ெயேகாவா எனக் த் ெதரியப்ப த்தின

வார்த்ைதயாவ : ௨௨ இேதா, தா

ராஜாவின் ட் ல் தியான எல்லாப்

ெபண்க ம் ெவளிேய பாபிேலான் ராஜாவின்

பிர க்களிடத்தில் ெகாண் ேபாகப்ப வார்கள்;

அப்ெபா , இேதா, அவர்கள் தாேன

உம் ைடய நண்பர்கள்; அவர்கள் உமக் ப்

ேபாதைனெசய் ,உம்ைமேமற்ெகாண்டார்கள்

என் ம், உம் ைடய கால்கள் ேசற்ற ல்

அம ழ்ந்தபின் அவர்கள் பின்வாங்கிப்

ேபானார்கள் என் ம் அந்த ெபண்கேள

ெசால் வார்கள். ௨௩ உம் ைடய

எல்லாப் ெபண்கைள ம், உம் ைடய

பிள்ைளகைள ம்ெவளிேயகல்ேதயரிடத்தில்

ெகாண் ேபாவார்கள்; ம் அவர்கள்

ைகக் த் தப்பிப்ேபாகாமல் பாபிேலான்

ராஜாவின் ைகயினால் பி க்கப்பட் ,

இந்த நகரம் ெந ப்பால் ட்ெடரிக்கப்படக்

காரணமாயி ப் ர் என்றான். ௨௪

அப்ெபா சிேதக்கியா எேரமயாைவ

ேநாக்கி: இந்த வார்த்ைதகைள ஒ வ க் ம்

அறவிக்கேவண்டாம்; அப்ெபா

இறப்பதில்ைல. ௨௫ நான் உன் டன்
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ேபசினைதப் பிர க்கள் ேகள்விப்பட் ,

உன்னிடத்தில் வந் : ராஜாேவா

ேபசிக்ெகாண்டைத எங்க க் த் ெதரிவி,

எங்க க் ஒன் ம் மைறக்காேத,

அப்ெபா உன்ைனக்ெகால்லாதி ப்ேபாம்;

ராஜா உன்ேனா என்ன ேபசினார்

என் உன்ைனக் ேகட்பார்கேளயாகில்,

௨௬ நான் ேயானத்தா ைடய ட் ல்

மரணமைடயாதப ராஜா என்ைன

அங்ேக தி ம்ப அ ப்பேவண்டாம்

என் , அவர் கத்திற் ன்பாக

விண்ணப்பம்ெசய்ேதன்என் ெசால்வாயாக

என்றான். ௨௭ பின் எல்லாப் பிர க்க ம்,

எேரமயாவினிடத்தில் வந் , அவைனக்

ேகட்டார்கள்; அப்ெபா அவன்: ராஜா

கற்பித்தஇந்தஎல்லாவார்த்ைதகளின்ப ேய

அவர்க க் அறவித்தான்; காரியம்

ேகள்விப்படாமற்ேபானதினால், அவ டன்

ேபசாம ந் விட்டார்கள். ௨௮ அப்ப ேய

எேரமயா, எ சேலம் பி ப கிற நாள்வைர

காவல்நிைலயத்தின் ற்றத்தில் இ ந்தான்;

எ சேலம் பி பட்டபிற ம் அங்ேகேய

இ ந்தான்.

௩௯

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா

அரசாண்ட ஒன்பதாம் வ டம் பத்தாம்

மாதத்தில் பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சா ம் அவ ைடய எல்லா

இரா வ ம் எ சேல க் விேராதமாக

வந் , அைத ற் ைகேபாட்டார்கள். ௨
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சிேதக்கியா அரசாண்ட பதிேனாராம் வ டம்

நான்காம் மாதம், ஒன்பதாம் ேததியில் நகரத்

மதில் உைடக்கப்பட்ட . ௩ அப்ெபா

பாபிேலான் ராஜாவின் பிர க்களாகிய

ெநர்கல்சேரத்ேசர், சம்கார்ேநேபா, சர்ேசகிம்,

ரப்சா ஸ், ெநர்கல் சேரத்ேசர், ரப்மாக்

என்பவர்க ம், பாபிேலான் ராஜாவின் மற்ற

எல்லாப் பிர க்க ம் உள்ேள ைழந் ,

ந வாச ல் இ ந்தார்கள். ௪ அப்ெபா

தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியா ம் எல்லாப்

ேபார் ர்க ம்அவர்கைளக் கண்டேபா , ஓ ,

இர ேநரத்தில் ராஜாவின் ேதாட்டத் வழ ேய,

இரண் மதில்க க் ந வான வாசலால்

நகரத்தி ந் றப்பட் ப்ேபானார்கள்;

அவன் வயல்ெவளியின் வழ ேய

ேபாய்விட்டான். ௫ஆனா ம், கல்ேதய ைடய

இரா வம் அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந் ,

எரிேகாவின் சம மயில் சிேதக்கியாைவ

ெந ங்கி, அவைனப் பி த் , அவைனஆமாத்

ேதசத்தின்ஊராகிய ரிப்லா க் , பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாரிடத்தில்

ெகாண் ேபானார்கள்; அங்ேக இவன்

அவைனக் ற த் த் ர்ப் ச்ெசய்தான்.

௬ பின் பாபிேலான் ராஜா ரிப்லாவில்,

சிேதக்கியாவின் மகன்கைள அவன்

கண்க க் ன்பாக ெவட்டைவத்தான்;

தாவின் பிர க்கள் அைனவைர ம்

பாபிேலான் ராஜாெவட் , ௭சிேதக்கியாவின்

கண்கைளக்ெக த் , அவைனப்
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பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாக அவ க்

இரண் ெவண்கலவிலங் கைளப்ேபாட்டான்.

௮கல்ேதயர், ராஜாவின்அரண்மைனைய ம்

மக்களின் கைள ம் ெந ப்பால்

ட்ெடரித் , எ சேலம ன் மதில்கைள

இ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௯ நகரத்தில்

தங்கியி ந்த மக்கைள ம், தன்னிடத்தில்

ஓ வந் விட்டவர்கைள ம், தியான மற்ற

மக்கைள ம், காவற்ேசனாதிபதியாகிய

ேந சராதான் பாபிேலா க் ச்

சிைறகளாகக் ெகாண் ேபானான். ௧0

காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேந சராதான்

ஒன் ம ல்லாத ஏைழகளில் சிலைர

தா ேதசத்தில் ைவத் , அவர்க க்

அந்நாளில் திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள ம்

வயல்நிலங்கைள ம் ெகா த்தான். ௧௧

ஆனா ம் எேரமயாைவக் ற த் ,

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேந சராதாைன

ேநாக்கி: ௧௨ அவைன வரவைழத் ,

அவ க் ஒ ெபால்லாப் ம் ெசய்யாமல்,

அவைனப் பத்திரமாகப் பார்த் , அவன்

உன் டன் ெசால் கிறப ெயல்லாம்அவைன

நடத் என் கட்டைளெகா த்தான்.

௧௩ அப்ப ேய காவற்ேசனாதிபதியாகிய

ேந சராதா ம், ேந சஸ்பான், ரப்சா ஸ்,

ெநர்கல்சேரத்ேசர், ரப்மாக் என்பவர்க ம்,

பாபிேலான் ராஜாவின் எல்லாப்

பிர க்க ம், ௧௪ எேரமயாைவக்
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காவல்நிைலயத்தின் ற்றத்தி ந்

வரவைழத் , அவைன ெவளிேய

ட் க் அைழத் க்ெகாண் ேபாவதற்

அவைனச் சாப்பா ைடய மகனாகிய

அ க்காம ன்மகனானெகத யாவினிடத்தில்

ஒப் வித்தார்கள்; அப்ப ேய அவன்

மக்க க் ள்ேள தங்கியி ந்தான். ௧௫

இ மல்லாமல், எேரமயா இன் ம்

காவல்நிைலயத்தின் ற்றத்தில்

அைடக்கப்பட் க் ம்ேபா , அவ க் க்

ெயேகாவாவால் உண்டான வசனம்:

௧௬ ேபாய், எத்திேயாப்பியனாகிய

எெபத்ெமேலக் க் ச் ெசால்ல ேவண் ய

என்னெவன்றால், இேதா, என் ைடய

வார்த்ைதகைள இந்த நகரத்தின்ேமல்

நன்ைமயாக அல்ல, ைமயாகேவ

வரச்ெசய்ேவன்; அைவகள் அந்நாளில் உன்

கண்க க் ன்பாக நிைறேவ ம் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௭ ஆனால்

அந்நாளில் உன்ைனத் தப் விப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

பயப்ப கிற மனிதரின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வதில்ைல. ௧௮உன்ைன

நிச்சயமாக வி விப்ேபன், பட்டயத்திற்

இைரயாவதில்ைல; என்ைன நம்பி

இ க்கிறதினால் உன்உயிர் உனக் க் கிைடத்த

ெகாள்ைளப்ெபா ைளப்ேபாலஇ க் ெமன்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றார்.
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௪0

பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாவதற்

எ சேலம ம் தாவி ம் சிைறப்பி த்

ைவக்கப்பட்ட மக்க க் ள்

விலங்கிடப்பட் ந்த எேரமயாைவக்

காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேந சராதான்

வி தைலயாக்கி ராமாவி ந்

அ ப்பிவிட்டபின் , எேரமயா க்

ெயேகாவாவால் உண்டான வசனம்: ௨

காவற்ேசனாதிபதி எேரமயாைவவரவைழத் ,

அவைன ேநாக்கி: உன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

இந்த இடத்திற் இந்தத் ங் வ ெமன்

ெசால் யி ந்தார். ௩ தாம் ெசான்னப ேய

ெயேகாவா நடப்பித் ம க்கிறார்;

ங்கள் ெயேகாவா க் விேராதமாகப்

பாவம்ெசய் , அவ ைடய சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா க்காமற்ேபா ர்கள்; ஆைகயால்

உங்க க் இந்தக் காரியம் வந்த . ௪

இப்ேபா ம், இேதா, உன்ைககளில் இடப்பட்ட

விலங் கைள இன் க்கிப்ேபாட்ேடன்;

என் டன் பாபிேலா க் வர உனக்

நன்ைமயாகத் ேதான்றனால் வா, நான்

உன்ைனப் பத்திரமாகப் பார்த் க்ெகாள்ேவன்;

என் டன் பாபிேலா க் வர உனக்

நன்றாகத் ேதான்றாவிட்டால், இ க்கட் ம்;

இேதா, ேதசெமல்லாம் உனக் ன்பாக

இ க்கிற , எவ்விடத்திற் ப்ேபாக உனக்

நன்ைம ம் ஒ ங் மாகத் ேதான் கிறேதா

அவ்விடத்திற் ப் ேபா என்றான். ௫ அவன்

இன் ம் ேபாகாம க் ம்ேபா , அவன்
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இவைன ேநாக்கி: பாபிேலான் ராஜா தா

பட்டணங்களின்ேமல் அதிகாரியாக ைவத்த

சாப்பா ைடய மகனாகிய அ க்காம ன்

மகனான ெகத யாவினிடத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபாய்,அவ டன்மக்க க் ள்ேள

தங்கியி ; இல்லாவிட்டால், எவ்விடத்திற் ப்

ேபாக உனக் சரிெயன் ேதான் கிறேதா,

அவ்விடத்திற் ப் ேபா என் ெசால் ,

காவற்ேசனாதிபதி அவ க்

வழ ச்ெசலைவ ம் ெவ மதிைய ம் ெகா த்

அவைன அ ப்பிவிட்டான். ௬ அப்ப ேய

எேரமயா ம ஸ்பா க் அ க்காம ன் மகனாகிய

ெகத யாவினிடத்தில் ேபாய், ேதசத்தில்

தியான மக்க க் ள் அவ டன்

தங்கியி ந்தான். ௭ பாபிேலான் ராஜா

அ க்காம ன் மகனாகிய ெகத யாைவ

ேதசத்தின்ேமல் அதிகாரியாக்கினான்

என் ம், பாபிேலா க் ச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபாகாத மக்களில் ஏைழகளான

ஆண்கைள ம் ெபண்கைள ம்

ழந்ைதகைள ம் அவ ைடய

கண்காணிப் க் ஒப் வித்தான் என் ம்,

ெவளியி க்கிற ேபார் ரர்கள்

அைனவ ம் அவர்க ைடய மனித ம்

ேகட்டேபா , ௮ அவர்கள் ம ஸ்பா க் க்

ெகத யாவினிடத்தில் வந்தார்கள்; யாெரனில்,

ெநத்தானியாவின் மகனாகிய இஸ்மேவ ம்,

கேரயாவின் மகன்களாகிய ேயாகனா ம்,

ேயானத்தா ம், தன் ேமத்தின் மகனாகிய
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ெசராயா ம், ெநத்ேதாபாத்தியனாகிய

ஏப்பாயின் மகன்க ம், மாகாத்தியனான

ஒ வ ைடயமகனாகிய ெயசனியா ம்ஆகிய

இவர்க ம் இவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்க ேம. ௯

அப்ெபா சாப்பா ைடய மகனாகிய

அ க்காம ன் மகன் ெகத யாஅவர்கைள ம்

அவர்கள் மனிதைர ம் ேநாக்கி: ங்கள்

கல்ேதயைர பணிய பயப்படேவண்டாம், ங்கள்

ேதசத்தி ந் பாபிேலான் ராஜாைவ

பணி ங்கள்; அப்ெபா உங்க க்

நன்ைம ண்டா ம். ௧0 நாேனாெவனில், இேதா,

நம்மடத்தில் வ கிற கல்ேதயரிடத்தில்

பணி ம்ப ம ஸ்பாவிேல யி க்கிேறன்;

ங்கேளா ேபாய், திராட்ைசரசத்ைத ம்

பழங்கைள ம் எண்ெணைய ம் ேசர்த் ,

உங்கள் பாண்டங்களில் ைவத் , உங்கள்

வசமாயி க்கிற ஊர்களில் யி ங்கள்

என் வாக் க்ெகா த் ச் ெசான்னான். ௧௧

ேமாவாபி ம் அம்ேமான் மக்களிடத்தி ம்

ஏேதாம ம் எல்லா ேதசங்களி ம் இ க்கிற

த ம், பாபிேலான் ராஜா தாவில் சிலர்

தியாயி க்கக் கட்டைளயிட்டாெனன் ம்,

சாப்பா ைடய மகனாகிய அ க்காம ன்

மகனான ெகத யாைவ அவர்கள்ேமல்

அதிகாரியாக்கினான் என் ம், ேகட்டேபா , ௧௨

எல்லா த ம் தாங்கள் ரத்தப்பட்ட

எல்லா இடங்களி ம ந் , தா ேதசத்தில்

ெகத யாவினிடத்தில் ம ஸ்பா க் வந் ,

திராட்ைசரசத்ைத ம் பழங்கைள ம்
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அதிகமாகச் ேசர்த் ைவத்தார்கள். ௧௩

அப்ெபா கேரயாவின் மகனாகிய

ேயாகனா ம் ெவளியில் இ ந்த எல்லா

ேபார் ரர்க ம் ம ஸ்பா க் க்

ெகத யாவினிடத்தில் வந் , ௧௪ உம்ைமக்

ெகான் ேபா வதற் , அம்ேமான்

மக்களின் ராஜாவாகிய பா ஸ் என்பவன்,

ெநத்தானியாவின் மகனாகிய இஸ்மேவைல

அ ப்பினாெனன்பைத ர்அறயவில்ைலேயா

என்றார்கள்; ஆனா ம் அ க்காம ன்

மகனாகியெகத யாஅவர்கள்வார்த்ைதைய

நம்பவில்ைல. ௧௫ பின் ம் கேரயாவின்

மகனாகிய ேயாகனான் ம ஸ்பாவிேல

ெகத யாேவாேட இரகசியமாகப் ேபசி: நான்

ேபாய் ஒ வ ம்அறயாமல் ெநத்தானியாவின்

மகனாகிய இஸ்மேவைல ெவட் ப்ேபாட

அ மதிக்கேவண் ம்; உம்மடத்தில் ேசர்ந்த

தெரல்லா ம் சித ண் ேபாக ம் தாவில்

தியானவர்கள்அழய ம்அவன் உம்ைம ஏன்

ெகான் ேபாடேவண் ம் என்றான். ௧௬

ஆனா ம்அ க்காம ன் மகனாகிய ெகத யா

கேரயாவின் மகனாகிய ேயாகனாைன

ேநாக்கி: இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்யாேத;

இஸ்மேவ ன்ேமல் ெபாய் ெசால் கிறாய்

என்றான்.

௪௧

பின் ஏழாம் மாதத்தில் ராஜவம்சத்தில்

பிறந்தவ ம், எ ஷாமாவின் மகனாகிய

ெநத்தானியாவின் மக மானஇஸ்மேவ ம்,

அவ டன் ராஜாவின் பிர க்களான
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பத் ப்ேப ம் ம ஸ்பா க் அ க்காம ன்

மகனாகிய ெகத யாவினிடத்தில் வந் ,

அங்ேக ஒன்றாக உண சாப்பிட்டார்கள்.

௨ அப்ெபா ெநத்தானியாவின்

மகனாகிய இஸ்மேவ ம், அவேனா ந்த

பத் ப்ேப ம் எ ம்பி, பாபிேலான் ராஜா

ேதசத்தின்ேமல் அதிகாரியாக ைவத்த

சாப்பானின் மகனாகியஅ க்காம ன் மகனான

ெகத யாைவப் பட்டயத்தால் ெவட் னார்கள்.

௩மஸ்பாவிேல ெகத யாவினிடத்தில் இ ந்த

எல்லா தைர ம், அங்ேக காணப்பட்ட

ேபார் ரர்களாகிய கல்ேதயைர ம் இஸ்மேவல்

ெவட் ப்ேபாட்டான். ௪அவன் ெகத யாைவக்

ெகான்றபின் , ம நாளில் அைத ஒ வ ம்

இன் ம் அறயாதி க்ைகயில்: ௫தா ையச்

சிைரத் , உைடகைளக் கிழ த் , தங்கைளக்

ற க்ெகாண் ந்த எண்ப ேபர் ேகம ம்

ேலாவி ம் சமாரியாவி ம ந் ,

தங்கள் ைககளில் காணிக்ைககைள ம்

ந மணப்ெபா ட்கைள ம்,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்திற் க்

ெகாண் ேபா ம்ப வந்தார்கள். ௬

அப்ெபா ெநத்தானியாவின் மகனாகிய

இஸ்மேவல் ம ஸ்பாவி ந் றப்பட் ,

அவர்க க் எதிராக அ ெகாண்ேட

நடந் வந் , அவர்கைளச் சந்தித்தேபா ,

அவர்கைள ேநாக்கி: அ க்காம ன் மகனாகிய

ெகத யாவினிடத்தில் வா ங்கள்

என்றான். ௭அவர்கள் நகரத்தின் மத்தியில்
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வந்தேபா , ெநத்தானியாவின் மகனாகிய

இஸ்மேவ ம், அவ டன் இ ந்த மனித ம்

அவர்கைள ெவட் ஒ பள்ளத்தில்

தள்ளிப்ேபாட்டார்கள். ௮ ஆனா ம்

அவர்களில் பத் ப்ேபர் ந்தி ந்தார்கள்;

அவர்கள்இஸ்மேவைலப்பார்த் : எங்கைளக்

ெகாைலெசய்யேவண்டாம்; ேகா ைம ம்,

வாற்ேகா ைம ம், எண்ெண ம், ேத ள்ள

ைதயல்கள் எங்க க் நிலத்தின் ழ்

இ க்கிற என்றார்கள்; அப்ெபா

அவர்கைள அவர்கள் சேகாதரர்கைளக்

ெகாைலெசய்யாமல் விட் ைவத்தான். ௯

இஸ்மேவல் ெகத யாவிற்காக ெவட் ன

மனித ைடய பிேரதங்கைளெயல்லாம்

எற ந் ேபாட்ட பள்ளேமாெவனில், ஆசா

என் ம் ராஜா இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

பாஷா க்காக உண்டாக்கின பள்ளந்தாேன;

அைத ெநத்தானியாவின் மகனாகிய

இஸ்மேவல் ெவட்டப்பட்டப் பிேரதங்களால்

நிரப்பினான். ௧0 பின் இஸ்மேவல்

ம ஸ்பாவில் இ க்கிற தியான மக்கள்

அைனவைர ம் சிைறப்ப த்திக்ெகாண்

ேபானான்; ராஜாவின் மகள்கைள ம்

காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேந சராதான்

அ க்காம ன் மகனாகிய ெகத யாவின்

விசாரிப் க் ஒப் வித் ப்ேபான

மஸ்பாவி ள்ள தியான எல்லா

மக்கைள ம் ெநத்தானியாவின் மகனாகிய

இஸ்மேவல் சிைறப்ப த்திக்ெகாண்
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அம்ேமான் மக்களிடத்தில் ேபாகப்

றப்பட்டான். ௧௧ெநத்தானியாவின் மகனாகிய

இஸ்மேவல் ெசய்த ெபால்லாப்ைபெயல்லாம்

கேரயாவின் மகனாகிய ேயாகனா ம்,

அவ டன் இ ந்த எல்லாப்

ேபார் ரர்க ம் ேகட்டேபா , ௧௨ அவர்கள்

ஆண்கைளெயல்லாம்அைழத் க்ெகாண் ,

ெநத்தானியாவின் மகனாகிய இஸ்மேவேலா

ேபார்ெசய்யப்ேபாய், அவைனக்

கிபிேயானி க் ம் ெப ங் ளத் த்

தண் ர் அ கில் கண்டார்கள். ௧௩

அப்ெபா இஸ்மேவ டனி ந்த

எல்லா மக்க ம் கேரயாவின் மகனாகிய

ேயாகனாைன ம், அவேனா ந்த எல்லா

ேபார் ரர்கைள ம் கண் சந்ேதாஷப்பட் ,

௧௪ இஸ்மேவல் ம ஸ்பாவி ந்

சிைறப்பி த் க்ெகாண் ேபான

மக்கெளல்லாம் பின்வாங்கித் தி ம்பி,

கேரயாவின் மகனாகிய ேயாகனானிடத்தில்

வந் விட்டார்கள். ௧௫ ெநத்தானியாவின்

மகனாகிய இஸ்மேவேலா, எட் ப்ேப டன்

ேயாகனானின் ைகக் த் தப்பி, அம்ேமான்

மக்களிடத்தில் ேபானான். ௧௬ கேரயாவின்

மகனாகிய ேயாகனா ம், அவ டன்

இ ந்த எல்லா ேபார் ரர்க ம்,

அ க்காம ன் மகனாகிய ெகத யாைவ

ெவட் ப்ேபாட்ட ெநத்தானியாவின்

மகனாகிய இஸ்மேவல் ெகாண் ேபான ம்,

தாங்கள் கிபிேயானிேல வி தைலயாக்கித்
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தி ம்பச்ெசய்த மான தியான எல்லா

மக்களாகிய ேபார் ரர்கைள ம்,

ெபண்கைள ம், ழந்ைதகைள ம்,

அரண்மைன அதிகாரிகைள ம்

ேசர்த் க்ெகாண் , ௧௭ பாபிேலான் ராஜா

ேதசத்தின்ேமல் அதிகாரியாக்கின கிம்காம ன்

மகனாகிய ெகத யாைவெநத்தானியாவின்

மகனாகிய இஸ்மேவல் ெவட் ப்ேபாட்டதற்காக

கல்ேதய க் ப் பயந்தப யினால், ௧௮தாங்கள்

எகிப்திற் ப் ேபாகப் றப்பட் , ெபத்ெலேகம்

ஊ க் அ கி ள்ள கிம்காம ன் ேபட்ைடயில்

தங்கியி ந்தார்கள்.

௪௨

அப்ெபா எல்லா

இரா வச்ேசர்ைவக்கார ம், கேரயாவின்

மகனாகிய ேயாகனா ம், ஓசாயாவின்

மகனாகிய ெயசனியா ம், சிற ேயார் தல்

ெபரிேயார்வைர ள்ள எல்லா மக்க ம்

ேசர்ந் வந் , ௨ ர்க்கதரிசியாகிய

எேரமயாைவ ேநாக்கி: உம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா நாங்கள் நடக்கேவண் ய

வழைய ம், ெசய்யேவண் ய காரியத்ைத ம்

எங்க க் த் ெதரிவிப்பதற்காக, ர் எங்கள்

விண்ணப்பத்திற் இடங்ெகா த் ,

தியாயி க்கிற இந்த எல்லா மக்களாகிய

எங்க க்காக உம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ெஜபம்ெசய் ம்.

௩ உம் ைடய கண்கள் எங்கைளக்

காண்கிறப ேய திரளான மக்களில்

ெகாஞ்சம் நபர்கேள தியாயி க்கிேறாம்
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என்றார்கள். ௪ அப்ெபா எேரமயா

ர்க்கதரிசி அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

ெசான்னைதக் ேகட்ேடன்; இேதா, உங்கள்

வார்த்ைதயின்ப ேய உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ெஜபம்ெசய்ேவன்;

ெயேகாவா உங்க க் ம உத்திரவாகச்

ெசால் ம் எல்லா வார்த்ைதகைள ம் நான்

உங்க க் ஒன்ைற ம் மைறக்காமல்

அறவிப்ேபன் என்றான். ௫ அப்ெபா

அவர்கள் எேரமயாைவ ேநாக்கி: உம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா உம்ைமக்ெகாண்

எங்க க் ச் ெசால் ய ப் ம் எல்லா

வார்த்ைதகளின்ப ம் நாங்கள்

ெசய்யாவிட்டால், ெயேகாவா நமக்

ந ேவ சத்திய ம் உண்ைம மான

சாட்சியாயி ப்பாராக. ௬ அ

நன்ைமயானா ம் ைமயானா ம் சரி,

எங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

சத்தத்திற் நாங்கள் ழ்ப்ப வதினால்

எங்க க் நன்ைம ண்டாக நாங்கள்

உம்ைம அ ப் கிற எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய சத்தத்திற் க் ழ்ப்ப ந்

நடப்ேபாம் என்றார்கள். ௭ பத் நாள்

ெசன்றபின் , ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எேரமயா க் உண்டான . ௮

அப்ெபா அவன், கேரயாவின் மகனாகிய

ேயாகனாைன ம், அவ டன் இ ந்த

எல்லாப் ேபார் ரர்கைள ம், சிற ேயார் தல்

ெபரிேயார்வைரஉண்டானஎல்லா மக்கைள ம்
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அைழத் , ௯ அவர்கைள ேநாக்கி:

உங்க க்காக விண்ணப்பம் ெசய்வதற்

ங்கள் என்ைன அ ப்பின இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், ௧0 ங்கள் இந்தத் ேதசத்தில்

தங்கியி ந்தால், நான் உங்கைளக் கட் ேவன்,

உங்கைள இ க்கமாட்ேடன்; உங்கைள

நாட் ேவன், உங்கைளப் பி ங்கமாட்ேடன்;

நான் உங்க க் ச் ெசய்தி க்கிற ங் க்

மனம்வ ந்திேனன். ௧௧ ங்கள் பயப்ப கிற

பாபிேலான் ராஜா க் ப் பயப்படேவண்டாம்,

அவ க் ப் பயப்படாதி ப் ர்களாக என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார், உங்கைளக்

காப்பாற் வதற்காக ம், உங்கைள அவன்

ைகக் வி விப்பதற்காக ம் நான்

உங்க டன்இ ந் , ௧௨அவன்உங்க க்

இரங் கிறதற் ம், உங்கள் ெசாந்தேதசத்திற்

உங்கைளத் தி ம்பிவரச்ெசய்கிறதற் ம்

உங்க க் இரக்கம் ெசய்ேவன். ௧௩ ங்கள்

உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்காமல், நாங்கள் இந்தத்

ேதசத்தில் இ க்கிறதில்ைலெயன் ம், ௧௪

நாங்கள் ேபாைரக் காணாத ம், எக்காள

சத்தத்ைதக் ேகளாத ம், உண ைறவினால்

பட் னியாகஇராத மானஎகிப் ேதசத் க்ேக

ேபாய், அங்ேக தங்கியி ப்ேபாம் என் ம்

ெசால் ர்கேளயாகில், ௧௫ தாவில்

ந்தி க்கிறவர்கேள, அைதக் ற த்

உண்டானெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக்
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ேக ங்கள்: ங்கள் எகிப்திற் ப் ேபாக

உங்கள் கங்கைளத் தி ப்பி, அங்ேக

தங்கப்ேபா ர்களானால், ௧௬ ங்கள்

பயப்ப கிற பட்டயம் எகிப் ேதசத்தில்

உங்கைளப்பி க் ம்; ங்கள் சந்ேதகப்ப கிற

பஞ்சம் எகிப்தில் உங்கைளத் ெதாடர்ந் வ ம்.

அங்ேக இறப் ர்கள். ௧௭ எகிப்திேல

தங்கேவண் ெமன் அவ்விடத்திற் த் தங்கள்

கங்கைளத்தி ப்பினஎல்லாமனித க் ம்

என்னசம்பவிக் ெமன்றால், பட்டயத்தா ம்,

பஞ்சத்தா ம், ெகாள்ைளேநாயா ம்

இறப்பார்கள்; நான் அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய் ம்

ங்கினால் அவர்களில் தியாகிறவர்க ம்

தப் கிறவர்க ம ல்ைலஎன் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௮ என் ேகாப ம் என்

க ங்ேகாப ம் எ சேலம ன் மக்கள்ேமல்

எப்ப ண்டேதா, அப்ப ேய என்

க ங்ேகாபம் ங்கள் எகிப்திற் ப்

ேபா ம்ேபா , உங்கள்ேமல் ம்; ங்கள்

சாபமாக ம் பாழாக ம் பழ ப்பாக ம்

நிந்ைதயாக ம் இ ந் , இவ்விடத்ைதஇனிக்

காணாதி ப் ர்கள் என் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௯ தாவில் தியானவர்கேள,

எகிப்திற் ப் ேபாகாதி ங்கள் என் ெயேகாவா

உங்கைளக் ற த் ச் ெசான்னாெரன்பைத

இந்நாளில் உங்க க் ச் சாட்சியாக

அறவித்ேதன்என் அற ங்கள். ௨0உங்கள்
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ஆத் மாக்க க் விேராதமாக உங்கைள

ேமாசம்ேபாக்கி ர்கள்; எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி: எங்க க்காக

விண்ணப்பம்ெசய் , எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால்வைதெயல்லாம் எங்க க்

அறவிக்கேவண் ம்;அதின்ப ேயெசய்ேவாம்

என் ங்கள் ெசால் , என்ைன உங்கள்

ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திற் அ ப்பி ர்கள்.

௨௧ நான் இந்நாளில் அைத உங்க க்

அறவித்ேதன்; ஆனா ம், உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாவின் சத்தத்திற் ம்,

அவர் என்ைனக்ெகாண் உங்க க் ச்

ெசால் ய ப்பின எந்தக்காரியத்ைத ம்

கவனித் க் ேகட்காமற்ேபா ர்கள். ௨௨

இப்ேபா ம் தங்கியி ப்பதற் ங்கள் ேபாக

வி ம் கிற இடத்தில்தாேன பட்டயத்தா ம்

பஞ்சத்தா ம், ெகாள்ைளேநாயா ம்

மரணமைட ர்கெளன் நிச்சயமாய்

அற ங்கள் என்றான்.

௪௩

எேரமயா எல்லா மக்க க் ம்

அவர்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

தன்ைனக்ெகாண் அவர்க க் ச்

ெசால் ய ப்பினஎல்லாவார்த்ைதகைள ம்

ெசான்னான்; அவர்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய எல்லா வார்த்ைதகைள ம்

அவன்அவர்க க் ச் ெசால் த்தபின் , ௨

ஓசாயாவின் மகனாகிய அசரியா ம்,

கேரயாவின் மகனாகிய ேயாகனா ம்,

அகங்காரிகளான எல்லா மனித ம்
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எேரமயாைவ ேநாக்கி: ெபாய் ெசால் கிறாய்;

எகிப்தில் தங் வதற் அங்ேக ேபாகாதி ங்கள்

என் ெசால்ல, எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உன்ைன எங்களிடத்திற்

அ ப்பவில்ைல. ௩ கல்ேதயர் எங்கைளக்

ெகான் ேபாட ம், எங்கைளப் பாபிேலா க்

ைகதிகளாகக் ெகாண் ேபாக ம், எங்கைள

அவர்கள் ைகயில் ஒப் க்ெகா க் ம்ப ,

ேநரியாவின் மகனாகிய பா க் த்தாேன

உன்ைன எங்க க் விேராதமாக

ஏவினான் என்றார்கள். ௪ அப்ப ேய

தாவின் ேதசத்தில் தங்கியி க்கேவண் ம்

என் ம் ெயேகாவா ைடய சத்தத்திற் க்

கேரயாவின் மகனாகிய ேயாகனா ம்,

எல்லாப் ேபார் ரர்க ம், எல்லா மக்க ம்

ேகட்காமற்ேபானார்கள். ௫ தா ேதசத்தில்

தங்கியி ப்பதற் , தாங்கள் ரத்தப்பட் ந்த

எல்லாத் ேதசங்களிடத்தி ம ந் தி ம்பி

வந்த தியான தெரல்ேலாைர ம்,

ஆண்கைள ம், ெபண்கைள ம்,

ழந்ைதகைள ம், ராஜாவின் மகள்கைள ம்,

காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேந சராதான்,

சாப்பானின் மகனாகியஅ க்காம ன் மகனான

ெகத யாவினிடத்தில் விட் ப்ேபான எல்லா

ஆத் மாக்கைள ம், ர்க்கதரிசியாகிய

எேரமயாைவ ம், ேநரியாவின் மகனாகிய

பா க்ைக ம், ௬ கேரயாவின் மகனாகிய

ேயாகனா ம் எல்லா ேபார் ரர்க ம்

ட் க்ெகாண் , ௭ ெயேகாவா ைடய
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சத்தத்ைதக் ேகட்காததினால், எகிப்

ேதசத்திற் ப் ேபாகத் ர்மானித் , அதி ள்ள

தகபாேனஸ்வைர ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்கள். ௮

தகபாேனசில் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எேரமயா க் உண்டாகி, அவர்: ௯ உன்

ைகயில் ெபரியகற்கைளஎ த் க்ெகாண் ,

தா மக்க க் ன்பாக அைவகைளத்

தகபாேனசில் இ க்கிற பார்ேவா ைடய

அரண்மைனயின் ஒ கவாச ல் இ க்கிற

ைளயின் களிமண்ணில் ைதத் ைவத் ,

௧0 அவர்கைள ேநாக்கி: இேதா, என்

ஊழயக்காரனாகிய ேந காத்ேநச்சார் என்கிற

பாபிேலான் ராஜாைவநான்அைழத்த ப்பி,

நான் ைதப்பித்த இந்தக் கற்களின்ேமல்

அவ ைடய சிங்காசனத்ைத ைவப்ேபன்;

அவன் தன் ராஜ டாரத்ைதஅைவகளின்ேமல்

விரிப்பான். ௧௧ அவன் வந் , எகிப்

ேதசத்ைத அழ ப்பான்; மரணத்திற்

ர்மானிக்கப்பட்டவன் மரணத்திற் ம்,

சிைறயி ப் க் ர்மானிக்கப்பட்டவன்

சிைறயி ப் க் ம், பட்டயத்திற்

ர்மானிக்கப்பட்டவன் பட்டயத்திற் ம்

உள்ளாவான். ௧௨எகிப்தின் ெதய்வங்க ைடய

ேகாவில்களில் ெந ப்ைபக்ெகா த் ேவன்;

அவன் அைவகைளச் ட்ெடரித் ,

அைவகைளச் சிைறபி த் ப்ேபாய், ஒ

ேமய்ப்பன் தன் கம்பளிையப் ேபார்த் க்

ெகாள் வ ேபால எகிப் ேதசத்ைதப்

ேபார்த் க்ெகாண் , அவ்விடத்தி ந்
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கமாகப் றப்பட் ப்ேபாவான். ௧௩ அவன்

எகிப் ேதசத்தில் இ க்கிற ெபத்ஷேம ன்

சிைலகைள உைடத் , எகிப்தின்

ெதய்வங்க ைடய ேகாவில்கைளெந ப்பால்

எரித் ப்ேபா வான் என் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என் ெசால் என்றார்.

௪௪

எகிப் ேதசத்தில் ேயற ,

ம க்ேதா ம், தகபாேனசி ம், ேநாப்பி ம்,

பத்ேராஸ் எல்ைலயி ம் யி க்கிற

எல்லா தைர ங் ற த் , எேரமயா க்

உண்டான வசனம்: ௨ இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: நான்

எ சேலம ன்ேம ம், தாவின் எல்லாப்

பட்டணங்களின்ேம ம், வரச்ெசய்த

ங்ைகெயல்லாம் ங்கள் கண் ர்கள். ௩

இேதா, அவர்க ம் ங்க ம் உங்கள்

ற்பிதாக்க ம்அறயாதெதய்வங்க க் த்

பங்காட்ட ம்,ஆராதைனெசய்ய ம் ேபாய்,

எனக் க் ேகாப ட் வதற் ச் ெசய்த

அவர்க ைடய ெபால்லாப்பினிம த்தம்,

அைவகள் இந்நாளில் பாழாய்க்கிடக்கிற ,

அைவகளில் யில்ைல. ௪நான் ெவ க்கிற

இந்த அ வ ப்பான காரியத்ைதச்

ெசய்யாதி ங்கெளன் , ர்க்கதரிசிகளாகிய

என் ஊழயக்காரைர அ ப்பி உங்க க்

ஏற்கனேவ ெசால் க்ெகாண் ந்ேதன். ௫

ஆனா ம்அவர்கள்அந்நியெதய்வங்க க் த்
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பங்காட்டாம க்க, என்

ெசால்ைலக்ேகளாம ம்,

ெபால்லாப்ைபவிட் த் தி ம் வதற் என்

ெசால்ைலக் கவனிக்காம ம் ேபானார்கள். ௬

ஆைகயால், என் க ங்ேகாப ம் என் ேகாப ம்

ண் , தாவின் பட்டணங்களி ம்

எ சேலம ன் திகளி ம் பற்றெயரிந்த ;

அைவகள் இந்நாளில் இ க்கிறப

வனாந்திர ம் பா மாய்ப்ேபான . ௭

இப்ேபா ம் இஸ்ரேவ ன் ேதவ ம்

ேசைனகளின் ேதவ மாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ங்கள்

தாவில் ஒ வைர ம் உங்க க் தியாக

ைவக்காமல், உங்களில் ஆைண ம்

ெபண்ைண ம்பிள்ைளைய ம்பால் க்கிற

ழந்ைதைய ம் ேவரற் ப்ேபாகச்

ெசய்வதற் , உங்கள்ைககளின் ெசயல்களால்

எனக் க் ேகாப ட் கிற ெபரிய

ெபால்லாப்ைப உங்கள் ஆத் மாக்க க்

விேராதமாகச் ெசய் , ௮ உங்கைள ங்கேள

அழ த் க்ெகாள்வதற் ம், ங்கள் மயின்

எல்லாத் ேதசங்க க் ள் ம் சாப ம்

நிந்ைத மாயி ப்பதற்காக ம், ங்கள்

தங்கியி க்க வந்த எகிப் ேதசத்தில் அந்நிய

ெதய்வங்க க் த் பங்காட் வாேனன்?

௯ தாேதசத்தி ம் எ சேலம ன்

திகளி ம் உங்கள் பிதாக்கள் ெசய்த

ெபால்லாப் கைள ம், தாவின் ராஜாக்கள்

ெசய்த ெபால்லாப் கைள ம், அவர்கள்
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ெபண்கள் ெசய்த ெபால்லாப் கைள ம்,

ங்கள் ெசய்த ெபால்லாப் கைள ம், உங்கள்

ெபண்கள் ெசய்த ெபால்லாப் கைள ம் மறந்

ேபா ர்கேளா? ௧0 அவர்கள் இந்நாள்வைர

மனம் வ ந்தின ம ல்ைல, அவர்கள்

பயப்ப கிற ம ல்ைல; நான் உங்கள்

ன்பாக ம்உங்கள்பிதாக்கள் ன்பாக ம்

ைவத்த என் ேவதத்தின்ப ம் என்

கட்டைளகளின்ப ம் நடக்கிற ம ல்ைல. ௧௧

ஆைகயால், இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், இேதா, நான் உங்க க் த்

ங் ண்டாக ம், தா வைத ம்

அழ க் மள க் , என் கத்ைத

உங்க க் விேராதமாகத் தி ப்பி, ௧௨

எகிப் ேதசத்தில் வந் தங் வதற் தங்கள்

கங்கைளத் தி ப்பின தியான தைர

வாரிக்ெகாள் ேவன்; அவர்கள் அைனவ ம்

எகிப் ேதசத்தில் அழவார்கள்; அவர்கள்

சிறயவன் தல் ெபரியவன்வைரக் ம்,

பட்டயத்திற் இைரயாகி, பஞ்சத்தா ம்

நிர் லமாவார்கள்;அவர்கள் பட்டயத்தா ம்

பஞ்சத்தா ம் இறந் , சாப ம், பா ம்

பழ ப் ம், நிந்ைத மாவார்கள். ௧௩

நான் எ சேலைமத் தண் த்த ேபால

எகிப் ேதசத்தில் யி க்கிறவர்கைள ம்

பட்டயத்தா ம், பஞ்சத்தா ம்,

ெகாள்ைளேநாயா ம் தண் ப்ேபன். ௧௪

எகிப் ேதசத்தில் தங்க ம், ம ப ம்
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தங்கள் ஆத் மா வாஞ்சித்தி க்கிற தா

ேதசத்தில் ேய வதற் அங்ேக தி ம்பிப்

ேபாக ம்ேவண் ெமன் இங்ேக வந்த

தியான தரில் தியாயி க்கிறவர்க ம்

தப் கிறவர்க ம ல்ைல;

தப்பிப்ேபாகிறவர்களாகிய

மற்றவர்கேளெயாழயஅவர்களில் ஒ வ ம்

அங்ேக தி ம் வதில்ைலெயன்றார் என்

ெசான்னான். ௧௫ அப்ெபா தங்கள்

ெபண்கள் அந்நிய ெதய்வங்க க் த்

பங்காட் னதாக அற ந்தி ந்த எல்லா

ஆண்க ம், ெபரிய ட்டமாய் நின்ற ந்த

எல்லாப் ெபண்க ம், எகிப் ேதசத்தில்

பத்ேராசில் யி ந்த எல்லா மக்க ம்

எேரமயா க் ம ெமாழயாக: ௧௬

ெயேகாவா ைடய ெபயரில் எங்க க் ச்

ெசான்ன வார்த்ைதகளின்ப ேய நாங்கள்

உன் ெசால்ைலக் ேகட்காமல், ௧௭ எங்கள்

வாயி ந் றப்பட்ட எல்லா

வார்த்ைதயின்ப ேய ம் நாங்கள்

ெசய் , வானராணிக் பங்காட் ,

அவ க் ப் பானப கைள ஊற் ேவாம்;

நாங்க ம், எங்கள் ற்பிதாக்க ம்,

எங்கள் ராஜாக்க ம், எங்கள் பிர க்க ம்,

தா பட்டணங்களி ம் எ சேலம ன்

திகளி ம் ெசய்த ேபாலேவ ெசய்ேவாம்;

அப்ெபா நாங்கள் அப்பத்தினால்

தி ப்தியாகி, ஒ ெபால்லாப்ைப ம்

காணாமல் வாழ்ந்தி ந்ேதாம். ௧௮ நாங்கள்
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வானராணிக் பங்காட்டாம ம்,

அவ க் ப் பானப கைள ஊற்றாம ம்

ேபான தற்ெகாண் , எல்லாம் எங்க க் க்

ைற பட்ட ; பட்டயத்தா ம் பஞ்சத்தா ம்

அழ ந் ேபாேனாம். ௧௯ ேம ம் நாங்கள்

வானராணிக் பங்காட் , அவ க் ப்

பானப கைள ஊற்றனேபா , நாங்கள்

எங்கள் ஆண்களின் அ மதியில்லாமல்

அவ க் ப் பணியாரங்கைளச் ட் ,

பானப கைள ஊற்ற , அவைள

வணங்கிேனாேமா என்றார்கள். ௨0அப்ெபா

எேரமயா, தனக் இப்ப ப்பட்ட ம ெமாழ

ெகா த்த எல்லா மக்களாகிய ஆண் மற் ம்

ெபண்கைள ம் மற்ற அைனவைர ம்

ேநாக்கி: ௨௧ தாவின் பட்டணங்களி ம்,

எ சேலம ன் திகளி ம், ங்க ம் உங்கள்

ற்பிதாக்க ம், உங்கள் ராஜாக்க ம், உங்கள்

பிர க்க ம், ேதசத்தின் மக்க ம் காட் ன

பங்கைளஅல்லேவா ெயேகாவா நிைனத் த்

தம் ைடயமனதில்ைவத் க்ெகாண்டார். ௨௨

உங்கள் ெசயல்களின் ெபால்லாப்ைப ம்,

ங்கள் ெசய்த அ வ ப் கைள ம்,

ெயேகாவா அப் றம் ெபா த்தி க்க

யாததினால் அல்லேவா, உங்கள் ேதசம்

இந்நாளில் இ க்கிறப யில்லாத

ெவட்டெவளி ம் பா ம் சாப மான . ௨௩

ங்கள் பங்காட் , ெயேகாவா க்

விேராதமாகப் பாவம்ெசய் , ெயேகாவா ைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்காம ம், அவ ைடய
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ேவதத்திற் ம்,அவ ைடயகட்டைளக க் ம்,

அவ ைடய சாட்சிக க் ம், இணங்கி

நடக்காம ம் ேபானதினால் இந்நாளில்

இ க்கிறப இந்தத் ங் உங்க க் ச்

சம்பவித்த என்றான். ௨௪ பின் ம்

எேரமயா எல்லா மக்கைள ம், எல்லாப்

ெபண்கைள ம் ேநாக்கி: எகிப் ேதசத்தில்

இ க்கிற தராகிய ங்கள் எல்ேலா ம்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக் ேக ங்கள்.

௨௫இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

வானராணிக் த் பங்காட்ட ம், அவ க் ப்

பானப கைள ஊற்ற ம், நாங்கள்

ேநர்ந் ெகாண்ட ெபா த்தைனகைள

எவ்விதத்தி ம் ெச த் ேவாெமன் ,

ங்க ம் உங்கள் ெபண்க ம், உங்கள்

வாயினால் ெசால் , உங்கள் ைககளினால்

நிைறேவற்ற ர்கள்; ங்கள் உங்கள்

ெபா த்தைனகைள உ திப்ப த்தின

உண்ைமேய, அைவகைளச் ெச த்தின ம்

உண்ைமேய. ௨௬ ஆைகயால், எகிப்

ேதசத்தில் யி க்கிற தா மக்களாகிய

ங்கள் எல்ேலா ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள்; இேதா,

கர்த்தராகிய ஆண்டவ ைடய உயி ள்ள

வாக் என் , எகிப் ேதசெமங் ம் ஒ

த மனிதன் வாயினா ம் இனி என்

ெபயர் வழங்கப்ப வதில்ைலெயன்

நான் என் மகத்தான ெபயைரக்ெகாண்
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ஆைணயி கிேறன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨௭இேதா, நான்அவர்கள்ேமல்

நன்ைமக் அல்ல ைமக்ேக எச்சரிக்ைகயாக

இ ப்ேபன்; எகிப் ேதசத்தி க்கிற தா

மனிதர்கள் எல்ேலா ம் ஒழ ந் ேபா ம்வைர

பட்டயத்தா ம் பஞ்சத்தா ம் அழவார்கள்.

௨௮ஆனா ம் பட்டயத்திற் த் தப் கிறவர்கள்

எகிப் ேதசத்தி ந் தா ேதசத்திற் க்

ெகாஞ்சம் ேபராய்த் தி ம் வார்கள்;

அப்ப ேய எகிப் ேதசத்தில் தங்கியி க்க

வந்த தாவில் தியான அைனவ ம்

அக்காலத்தில் தங்க ைடய வார்த்ைதேயா,

என் வார்த்ைதேயா, யா ைடய வார்த்ைத

உண்ைமயா ம் என் அறவார்கள். ௨௯நான்

இவ்விடத்தில் உங்கைளத் தண் ப்ேபன் என்

உங்க க் விேராதமாகச் ெசான்ன என்

வார்த்ைதகள் உண்ைமயா ெமன் ங்கள்

அறவதற் உங்க க் இ ேவஅைடயாளம்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩0 இேதா,

நான் தாவின் ராஜாவாகிய சிேதக்கியாைவ,

அவ ைடய எதிரி ம் அவன் உயிைர

வாங்கத் ேத னவ மாகிய ேந காத்ேநச்சார்

என் ம் பாபிேலான் ராஜாவின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்த ேபால, நான் பார்ேவான்

ஒப்பிரா என் ம் எகிப்தின் ராஜாைவ ம்,

அவ ைடயஎதிரிகளின்ைகயி ம், அவன்

உயிைர வாங்கத் ேத கிறவர்களின் ைகயி ம்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான்.
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௪௫

ேயாசியாவின் மகனாகிய ேயாயாக் ம்

என் ம் தா ராஜாவின் அரசாட்சியின்

நான்காம்வ டத்தில் ேநரியாவின் மகனாகிய

பா க் இந்தவசனங்கைளஎேரமயாவின்வாய்

ெசால்ல ஒ த்தகத்தில் எ ம்ேபா ,

எேரமயா ர்க்கதரிசி அவனிடத்தில்

ேபசி, ௨ பா க்ேக, உன்ைனக் ற த்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ௩ :

இப்ெபா எனக் ஐேயா, ெயேகாவா என்

வியாதிைய சஞ்சலத்தால் ெப கச்ெசய்தார்,

என் தவிப்பினால் இைளத்ேதன்,

இைளப்பா தைலக் காணாேதேபாேனன்

என் ெசான்னாய் என்கிறார். ௪இேதா, நான்

கட் னைதேய நான் இ க்கிேறன்; நான்

நாட் னைதேய நான் பி ங் கிேறன்; இந்த

ேதசத்திற் ம் இப்ப ேய நடக் ம். ௫ உனக் ப்

ெபரிய காரியங்கைளத் ேத கிறாேயா?

ேதடாேத; இேதா, மாம்சமானஅைனவர்ேம ம்

ங்ைக வரச்ெசய்கிேறன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; ஆனா ம், ேபா ம் எல்லா

இடங்களி ம் உன் உயிைர உனக் க்

கிைடக் ம் ெகாள்ைளப்ெபா ளாகத்

த கிேறன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என் அவ டன் ெசால் என்றார்.

௪௬

அன்னிய மக்க க் விேராதமாக

எேரமயா ர்க்கதரிசிக் உண்டான

ெயேகாவா ைடய வசனம்: ௨

எகிப்ைதக் ற த் ம், ஐப்பிராத் நதிய கில்
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கர்ேகம சில் இ ந்த ம் பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார், ேயாசியாவின்

மகனாகிய ேயாயாக் ம் என் ம் தா

ராஜாவின் நான்காம் வ டத்தில் றய

அ த்த மானபார்ேவான்ேநேகா என்னப்பட்ட

எகிப் ராஜாவின் பைடையக் ற த் ம்

அவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ௩

ேகடகங்கைள ம் சிறய ேகடகங்கைள ம்

ஆயத்தம்ெசய் , ேபார்ெசய்வதற் வா ங்கள்.

௪ திைர ரேர, திைரகளின்ேமல்

ேசணங்கைளைவத் ஏற , தைலக்கவசத்ைத

அணிந் ெகாண் நில் ங்கள்;

ஈட் கைளத் லக்கி, கவசங்கைள

அணிந் ெகாள் ங்கள். ௫அவர்கள் கலங்கி,

பின்வாங் கிறைத நான் காண்கிறெதன்ன?

ற்ற ம் ஏற்பட்ட பயங்கரத்தினால்

அவர்க ைடய பராக்கிரமசா கள்

ேதால்வியைடந் , தி ம்பிப்பாராமல் ஓட்டமாக

ஓ ப்ேபாகிறார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௬ ேவகமாய் ஓ கிறவன்

ஓ ப்ேபாகேவண்டாம்; பராக்கிரமசா

தப்பிப்ேபாகேவண்டாம்; வடக்ேக ஐப்பிராத்

நதிய கில் அவர்கள் இடறவி வார்கள். ௭

அைலேபால ரண் வ கிற இவன் யார்?

அைலகள் ேமாதிய க்கிற நதிகள்ேபால்

எ ம்பிவ கிற இவன் யார்? ௮எகிப்தியேன

அைலேபால் ரண் வ கிறான், அவேன

அைலகள் ேமாதிய க்கிற நதிகள்ேபால

எ ம்பிவ கிறான்; நான் ேபாய், ேதசத்ைத ,
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நகரத்ைத ம்அதில் யி க்கிறவர்கைள ம்

அழ ப்ேபன் என்றான். ௯ திைரகேள,

ேபாய் ஏ ங்கள்; இரதங்கேள, கடகட என்

ஓ ங்கள்; பராக்கிரமசா க ம், ேகடகம்

பி க்கிற எத்திேயாப்பிய ம், த்திய ம்,

வில்ைலப்பி த் அம்ேபற் கிற ய ம்

றப்ப வார்களாக. ௧0 ஆனா ம், இ

ேசைனகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவரின்

நா ம், அவர் தம் ைடய எதிரிக க்

திையச் சரிக்கட் கிற நா மாயி க்கிற ;

ஆைகயால், பட்டயம்அழ த் ,அவர்க ைடய

இரத்தத்தால் தி ப்தியாகி ெவற த்தி க் ம்;

வடேதசத்தில் ஐப்பிராத் நதிய கில்

ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவ க் ஒ ப ம் உண் . ௧௧

எகிப்தின் மகளாகிய கன்னிைகேய,

ேலயாத்திற் ப்ேபாய், பிசின்ைதலம்வாங் ;

திரளான ம ந் கைள ேசர்க்கிற ண்,

உனக் ஆேராக்கிய ண்டாகா . ௧௨மக்கள்

உன் ெவட்கத்ைதக் ேகள்விப்பட்டார்கள்;

உன் க் ரலால் ேதசம் நிைறந்த ;

பராக்கிரமசா யின்ேமல் பராக்கிரமசா

இடற , இ வ ம் ஏகமாக வி ந்தார்கள்

என்றார். ௧௩ எகிப் ேதசத்ைத அழ க்கப்

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

வ வாெனன்பைதக் ற த் , எேரமயா

ர்க்கதரிசியினிடத்தில் ெயேகாவா ெசான்ன

வசனம்: ௧௪ ஆயத்தப்பட் நில், பட்டயம்

உன்ைனச் ற்ற ம் உண்டானைத
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எரித் ப்ேபா கிறெதன் ெசால் , எகிப்தில்

அறவித் , ம க்ேதா ல் ெசால் , ேநாப்பி ம்

தகபாேனசி ம் பிரசித்தம்ெசய் ங்கள். ௧௫உன்

ரர் வாரிக்ெகாள்ளப்ப கிறெதன்ன?

ெயேகாவா அவர்கைளத் தள்ளினதால்

அவர்கள் நிைலநிற்கவில்ைல. ௧௬

அேநகைர இடறச்ெசய்கிறார்; அவனவன்

தன்ன கி ள்ளவன்ேமல் வி கிறான்;

அவர்கள்: எ ந்தி ங்கள், ெகால் கிற

பட்டயத்திற் த் தப்பி நம மகளிடத்திற் ம்,

நாம் பிறந்த ேதசத்திற் ம் தி ம்பிப்ேபாேவாம்

என்கிறார்கள். ௧௭ எகிப்தின் ராஜாவாகிய

பார்ேவான் பாழாக்கப்பட்டான்; அவ க் க்

ற த்த காலம் ந்தெதன் அங்ேக

சத்தம ட் ச் ெசால் கிறார்கள். ௧௮

மைலகளில் தாேபா ம், மத்திய தைரக்

கட ன் அ ேக கர்ேம ம் இ க்கிற ேபால

அவன் கண் ப்பாக வ வாெனன்

ேசைனகளின் ெயேகாவா என் ம் ெபய ள்ள

ராஜா தம் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிறார். ௧௯ எகிப் ேதசமக்களாகிய

மகேள, சிைறயி ப் க் ப் ேபா ம்

பிரயாண சாமான்கைள ஆயத்தப்ப த் ,

ேநாப் பாழா ம்; அ யில்லாமல்

ட்ெடரிக்கப்பட் க்கிடக் ம். ௨0 எகிப்

மகா ேநர்த்தியான கிடாரி, அ க்கிறவன்

வடக்ேகயி ந் வ கிறான். ௨௧ அதின்

ந வில் இ க்கிற அதின் ப்பைடகள்

ெகா த்த காைளகள் ேபா க்கிறார்கள்;
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இவர்க ம் நிற்காமல், தி ம்பிக்ெகாண்

ஏகமாக ஓ ப்ேபாவார்கள்; அவர்கள்

விசாரிக்கப்ப கிற அவர்க ைடய

ஆபத் நாள்அவர்கள்ேமல் வந்த . ௨௨அவன்

பாம்ைபப்ேபால் றவ வான், பைடபலத்ேதா

நடந் , கா ெவட் கைளப்ேபால்

ேகாடரிகேளா அதின்ேமல்வ வார்கள். ௨௩

எண்ண யாத மரங்களாயி ந்தா ம்

அந்தக் காட்ைட ெவட் வார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அவர்கள்

ெவட் க்கிளிகைளப்பார்க்கி ம்

அதிகமானவர்கள், அவர்க க் த்

ெதாைகயில்ைல. ௨௪ எகிப்தின் மகள்

கலங் வாள்; வடதிைச மக்களின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வாள். ௨௫இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

நான் ேநா என் ம் பட்டணத்தி ள்ள

திரளான மக்கைள ம், பார்ேவாைன ம்,

எகிப்ைத ம், அதின் ெதய்வங்கைள ம்,

அதின் ராஜாக்கைள ம், பார்ேவாைன ம்,

அவைன நம்பியி க்கிறவர்கைள ம்

விசாரித் , ௨௬ அவர்கள் உயிைர

வாங்கத்ேத கிறவர்களின் ைகயி ம்,

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாரின்

ைகயி ம், அவ ைடய ேசவகரின்

ைகயி ம், அவர்கைள ஒப் க்ெகா ப்ேபன்;

அதற் ப்பின் அ ர்வகாலத்தில்

இ ந்த ேபால் ேயற்றப்ப ம் என்
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ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௭என் தாசனாகிய

யாக்ேகாேப, பயப்படாேத; இஸ்ரேவேல,

கலங்காேத; இேதா, நான் உன்ைனத்

ரத்தி ம், உன் சந்ததிைய அவர்கள்

சிைறயி ப்பின் ேதசத்தி ம ந் வி வித் க்

காப்பாற் ேவன்; அப்ெபா யாக்ேகா

தி ம்பிவந் ,அைமதி ட ம் பயம ல்லாமல்

இ ப்பான்;அவைனத் தத்தளிக்கச்ெசய்வார்

இல்ைல. ௨௮என்ஊழயனாகியயாக்ேகாேப,

பயப்படாேத என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் உன் டேன

இ க்கிேறன்; உன்ைனத் ரத்திவிட்ட எல்லாத்

ேதசங்கைள ம் நான் நிர் லமாக் ேவன்;

உன்ைனேயா நான் அழ க்காமல், உன்ைனக்

ைறவாகத் தண் ப்ேபன்; ஆனா ம்

உன்ைனத் தண் க்காம ந்தால் நான்

ற்ற ள்ளவனாேவன் என்கிறார்.

௪௭

பார்ேவான்காசாைவஅழ க் ன்ேன,

ெப ஸ்த க் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசியாகிய எேரமயா க் உண்டான

ெயேகாவா ைடய வசனம்: ௨ ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

வடக்ேகயி ந் தண் ர் ெபாங்கி

பிரவாகித் ேதசத்தின்ேம ம், அதி ள்ள

எல்லாவற்ற ன்ேம ம், நகரத்தின்ேம ம்,

அதில் யி க்கிறவர்களின்ேம ம்

ரண் ஓ ம்; அப்ெபா மனிதர்

க் ர ட் , ேதசத்தின் கெளல்ேலா ம்

அல வார்கள். ௩ அவர்க ைடய பலத்த
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திைரக ைடய ளம் களின் சத்தத்ைத ம்,

அவர்க ைடயஇரதங்களின் கடகடப்ைப ம்,

அவர்க ைடய உ ைளகளின்

இைரச்சைல ம் ேகட் , தகப்பன்மார்

தங்கள் ைக ேசார்ந் ேபானதினால்

தங்கள் பிள்ைளகைள ம்

ேநாக்கிப் பார்க்காதி ப்பார்கள். ௪

ெப ஸ்தைரெயல்லாம் பாழாக்க ம்,

க் ம் ேதா க் ம், தியான

சகாயைரெயல்லாம் அழ க்க ம் வ கிற

நாளில் இப்ப யா ம்; கப்ேதார் என் ம் மத்திய

தைரக் கடற்கைரயான ேதசத்தாரில் தியாகிய

ெப ஸ்தைர ம் ெயேகாவாபாழாக் வார். ௫

காசா ெமாட்ைடய க்கப்ப ம்; அவர்க ைடய

பள்ளத்தாக்கில் தியாகிய அஸ்கேலான்

அழ ம்; எ வைரக் ம் உன்ைனக்

ற க்ெகாள் வாய். ௬ ஆ ெயேகாவாவின்

பட்டயேம, எ வைர அமராதி ப்பாய்?

உன் உைறக் ள் தி ம்பிவந் , ஓய்ந்

அமர்ந்தி . ௭அ எப்ப அமர்ந்தி க் ம்?

அஸ்கேலா க் விேராதமாக ம்

கடற்கைரத் ேதசத்திற் விேராதமாக ம்

ெயேகாவா அதற் க் கட்டைளெகா த் ,

அவ்விடங்க க்ெகன் அைதக் ற த்தாேர.

௪௮

ேமாவாைபக் ற த் இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ஐேயா,

ேநேபா பாழாக்கப்பட்ட ; ரியாத்தா ம்

ெவட்கப்பட் , பி க்கப்பட் ப்ேபான ;
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மஸ்காப் ெவட்கப்பட் , கலங்கிப்ேபான .

௨ எஸ்ேபாைனக் ற த் ேமாவா க்

இ ந்த ெப ைம இனி இ க்கா ; அ

ஒ ேதசமாக இராமல் அைத அழ ப்ேபாம்

வா ங்கெளன் அதற் விேராதமாகப்

ெபால்லாப்ைப நிைனத்தி க்கிறார்கள்;

மத்ேமேன, ம் அழ க்கப்ப வாய்; பட்டயம்

உன்ைனத்ெதாட ம். ௩பாழ்க்க ப்பினா ம்

ெபரிய ெநா க் த னா ம் உண்டாகிற

ப்பி த ன் சத்தம் ஒெரானாயிம ந்

ேகட்கப்ப ம். ௪ ேமாவாப் ெநா ங் ண்ட ;

அதி ள்ள சி வர்கள் ப்பி ம்

சத்தம் ேகட்கப்ப கிற . ௫ கித்திற்

ஏற ப்ேபாகிற வழயில் அ ைகயின்ேமல்

அ ைக எ ம் ம்; ஒெரானாயி க்

இறங்கிப்ேபாகிற வழயில் ெநா க் தல்

ெசய்கிறதினால் ஏற்ப கிற க் ரைல

எதிரிகள் ேகட்கிறார்கள். ௬உங்கள் உயிர் தப்ப

ஓ ப்ேபாங்கள்; வனாந்திரத்தி ள்ள

கிப்ேபான ெச ையப்ேபா ப் ர்கள்.

௭ உன் சம்பத்ைத ம் உன்

ெபாக்கிஷங்கைள ம் நம் கிறதினால்

ம் பி க்கப்ப வாய், அப்ெபா

ேகேமாஷ் சிைறயாக்கப்பட் ப்ேபா ம்;

அதின் ஆசாரியர்க ம் பிர க்க ம்

எல்ேலா ம் சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்.

௮ பாழாக் கிறவன் எல்லாப்

பட்டணங்களின்ேம ம் வ வான்; ஒ

பட்டண ம் தப்பிப்ேபாவதில்ைல;
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பள்ளத்தாக் க ம் ெகட் ப்ேபா ம்; சமனான

ம ம் அழ க்கப்ப ம் என் ெயேகாவா

ெசான்னார். ௯ ேமாவா க் இறக்ைககைளக்

ெகா ங்கள்; அ பறந் ேபாகட் ம்; அதின்

பட்டணங்கள் மக்களில்லாமல்

பாழாய்ப்ேபா ம். ௧0 ெயேகாவா ைடய

ேவைலைய அசதியாய்ச் ெசய்கிறவன்

சபிக்கப்பட்டவன்; இரத்தம் சிந்தாதப க் த் தன்

பட்டயத்ைத அடக்கிக்ெகாள் கிறவன்

சபிக்கப்பட்டவன். ௧௧ ேமாவாப் தன்

சி வய தல் கமாகவாழ்ந்த ; அ ஒ

பாத்திரத்தி ந் ம பாத்திரத்தில்

ஊற்றப்படாம ம்,அதின்வண்டல்களின்ேமல்

அைசயாம ம் இ ந்த ; அ

சிைறயி ப் க் ப் ேபானதில்ைல; ஆதலால்

அதின் சி அதில் நிைலத்தி ந்த ; அதின்

வாசைனமாறவில்ைல. ௧௨ஆைகயால், இேதா,

நாட்கள் வ ெமன் ெயேகாவா ெசால் கிறார்,

அப்ெபா கவிழ்த் ப்ேபா கிறவர்கைள

அதற் அ ப் ேவன்; அவர்கள் அைதக்

கவிழ்த் , அதின் பாத்திரங்கைள

ெவ ைமயாக்கி, அதின் ஜா கைள

உைடத் ப்ேபா வார்கள். ௧௩ அப்ெபா

இஸ்ரேவல் சந்ததி தங்கள் நம்பிக்ைகயான

ெபத்ேதலாேல ெவட்கப்பட்ட ேபால,

ேமாவாப் ேகேமாஷாேல ெவட்கப்ப ம்.

௧௪ நாங்கள் பராக்கிரசா கெளன் ம்,

நாங்கள் ேபார் ரர்கெளன் ம் ங்கள்

ெசால் கிறெதன்ன? ௧௫ ேமாவாப்அழ ந்த ,
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அதின் பட்டணங்கள்எரிந் ேபாயின;அதின்

திறைம ள்ளவா பர் ெகாைலக்களத்திற்

இறங் கிறார்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா என் ம் ெபய ள்ள ராஜா

ெசால் கிறார். ௧௬ ேமாவாபின் ஆபத்

வரச் ச பமாயி க்கிற ; அதின் ங்

மக ம் ேவகமாகவ கிற . ௧௭ அதின்

ற் ப் றத்தா ம் அதின் கைழ

அற ந்தவர்க மாகிய ங்கள் எல்ேலா ம்

அதற்காக அங்கலாய்த் க்ெகாள் ங்கள்;

ெபலனான த ம் அலங்காரமான ேகா ம்

எப்ப உைடந்தெதன் ெசால் ங்கள். ௧௮

ேபான் பட்டணவாசியான மகேள, உன்

மகிைமைய விட் றங்கி, தாகத் டன்

உட்கார்ந்தி ; ேமாவாைபப் பாழாக் கிறவன்

உனக் விேராதமாய்வந் , உன் மதில்கைள

அழ த் ப்ேபா வான். ௧௯ ஆேராேவரில்

யி க்கிறவேள, வழயில் நின்

பார்த் க்ெகாண் ; நடந்தெதன்னெவன்

ஓ வ கிறவைன ம்தப்பிவ கிறவைன ம்

ேகள். ௨0 ேமாவாப் ேதால்வியைடந்ததினால்

கலங்கிப்ேபான ; அலற க் ப்பி ங்கள்;

ேமாவாப் பாழாக்கப்பட்டெதன்

அர்ேனானில் அறவி ங்கள். ௨௧

சமனான மயாகிய ஓேலானின்ேம ம்,

யாத்சாவின்ேம ம், ெமபாகாத்தின் ேம ம், ௨௨

ேபானின்ேம ம், ேநேபாவின்ேம ம்,

ெபத்திப்லாத்தா ம ன்ேம ம், ௨௩

ரியாத்தா ம ன்ேம ம், ேபத்க ன்ேம ம்,
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ெபத்ெமேயானின்ேம ம், ௨௪

ரிேயாத்தின்ேம ம், ேபாஸ்றாவின்ேம ம்,

ேமாவாப் ேதசத்தில் ரத்தி ம் ச பத்தி ம்

இ க்கிற எல்லாப் பட்டணங்களின்ேம ம்

நியாயத் ர்ப் வ ம். ௨௫ ேமாவாபின் ெகாம்

ெவட்டப்பட்ட ;அவன்ைக ற க்கப்பட்ட

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௬அவைன

ெவறெகாள்ளச் ெசய் ங்கள்; ெயேகாவா க்

விேராதமாகப் ெப ைமபாராட் னான்;

ேமாவாப் தான் வாந்திெய த் அதில்

ர வான்; அவன் பரியாசத்திற்

இடமாவான். ௨௭ இஸ்ரேவல் உனக் ப்

பரியாசமாயி ந்தான் அல்லேவா? அவன்

தி ட க் ள் கண் பி க்கப்பட்டாேனா?

அவைனக் ற த் ப் ேப கிறேபாெதல்லாம்,

தைலைய ஆட் கிறாேய. ௨௮ ேமாவாப்

ேதசத்தின் கேள, ங்கள் பட்டணங்கைள

விட் ப்ேபாய், கன்மைலயில் தங்கி,

ைகயின் வாய் ஓரங்களில் கட் கிற

றா க் ஒப்பாயி ங்கள். ௨௯ அவன்

அதிக ெப ைமக்காரன், ேமாவாபின்

ெப ைமைய ம், அவன் ேமட் ைமைய ம்,

அவன் அகந்ைதைய ம், அவன்

தற்ெப ைம ம், அவன் இ தயத்தின்

ேமட் ைமைய ம் ற த் க் ேகட்ேடன்.

௩0 அவன் தற்ெப ைமைய ம்

நான் அறேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அப்ப யாகா , அவன் ம்

ெசல்லா என்கிறார். ௩௧ ஆைகயால்
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ேமாவாபினிம த்தம் நான் அலற ,

ேமாவாப் ேதசம் அைனத்தினிம த்த ம்

க் ர ேவன்; ராேரஸ் மனிதரினிம த்தம்

ெப ச் விடப்ப ம். ௩௨ ப்மா ரின்

திராட்ைசச்ெச ேய, யாேச க்காக நான்

அ த ேபால உனக்காக ம் அ ேவன்;

உன் ெகா கள் கடைலக் கடந் ேபான ;

அைவகள் யாேசர் கடல்வைர ேபாய் எட் ன;

பாழாக் கிறவன் உன் வசந்தகாலத் ப்

பழங்களின்ேம ம், உன் திராட்ைசப்பழ

அ ப்பின்ேம ம் வி ந்தான். ௩௩

பயிர்ெவளியி ம் ேமாவாப் ேதசத்தி ம ந்

சந்ேதாஷ ம் களிப் ம் ங்கிப்ேபான ;

திராட்ைசரசம் ஆைலகளி ந்

ெபாழகிறைத ஓயச்ெசய்ேதன்; ஆைலைய

மதிக்கிறவர்களின் பாடல் இல்ைல; அ

ஆரவாரேமயல்லாமல் ஆைல மதிக் ம்

பாடலல்ல. ௩௪ எஸ்ேபான் வங்கி

எெலயாெல, யாகாஸ்வைரக் ம் உண்டா ம்

க் ர னிம த்தம்அவர்கள் ன் வய க்

கடாரிையப்ேபால், ேசாவார் வக்கி

ஒெரானாயிம்வைர சத்தம வார்கள்;

நிம் ம ன் தண் ர்க ம் வற்ற ப்ேபா ம்.

௩௫ ேமாவாப் ேதசத் ேமைடகளில்

ப யி கிறவைன ம் தன் ெதய்வங்க க்

பங்காட் கிறவைன ம் ஓயச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௬

ஆைகயால், ேமாவாபினிம த்தம் என்

இ தயம் நாத ரம்ேபால் யரமாய்
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ெதானிக் ம்; ராேரஸ் மனித க்காக ம்,

என் இ தயம் நாத ரம்ேபால் யரமாய்

ெதானிக் ம்; அவர்கள் சம்பாதித்த ஐ வரியம்

அழ ந் ேபாகிறதினால்அப்ப த் ெதானிக் ம்.

௩௭தைலகள் எல்லாம் ெமாட்ைடயிடப்பட் ம்,

தா கள் எல்லாம் கத்தரிக்கப்பட் ம் இ க் ம்;

ைககளில் எல்லாம் தல்க ம்,

இ ப் களில் சணலாைடகள் உண் . ௩௮

ேமாவாபின் எல்லா களின்ேம ம்அதின்

ெத க்களிேல ம் லம்பல் உண்டா ம்;

ஒ வ ம் வி ம்பப்படாத பாத்திரம்ேபால

ேமாவாைப உைடத் ப்ேபாட்ேடன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௯ ேமாவாப்

எவ்வளவாக ற ந் ேபானெதன்

அல கிறார்கள்; அ ைகக்காட்

எவ்வளவாய் ெவட்கப்ப ம்? இப்ப ேமாவாப்

தன் ற் ப் றத்தார் அைனவ க் ம்

பரியாச ம் திைகப் மாயி க் ம். ௪0இேதா,

ஒ வன் க ைகப்ேபால் பறந் வந் ,

ேமாவாபின்ேமல் தன் இறக்ைககைள

விரிப்பான். ௪௧ ரிேயாத் பி க்கப்ப ம்,

ேகாட்ைடகள் ைகவசமா ம்; அந்நாளில்

ேமாவாபின் பராக்கிரமசா க ைடய

இ தயம் பிரசவேவதைனப்ப கிற

ெபண்ணின் இ தயம்ேபால இ க் ம். ௪௨

ேமாவாப் ெயேகாவா க் விேராதமாகப்

ெப ைமபாராட் னதினால், அ ஒ மக்கள்

ட்டமாக இராமல் அழ க்கப்ப ம். ௪௩

ேமாவாப் ேதசத்தின் விவசாயிேய, திகி ம்,
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ப ழ ம், கண்ணி ம் உன்ேமல்வ ம் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪௪ திகி க்

விலக ஓ கிறவன் ப ழயில் வி வான்;

ப ழயி ந் ஏ கிறவேனா கண்ணியில்

பி ப வான்; அவர்கள் விசாரிக்கப்ப ம்

வ டத்ைத அதின்ேமல், அதாவ ,

ேமாவாபின்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪௫ க ைமயான

அ க் த் தப்ப ஓ ப்ேபாகிறவர்கள்

எஸ்ேபானின் நிழ ல் ஒ ங்கி நின்றார்கள்,

ஆனா ம் ெந ப் எஸ்ேபானி ம், ெந ப்

ஜூவாைல ேகான் ந வி ம ந் றப்பட் ,

ேமாவாப்ேதசத்தின் எல்ைலகைள ம், கலகம்

ெசய்கிறவர்களின் உச்சந்தைலைய ம்

எரிக் ம் ௪௬ ேமாவாேப, உனக் ஐேயா,

ேகேமாஷ் சிைலக் அ கி ள்ள

மக்கள் அழவார்கள், உன் மகன்க ம்

சிைறபி க்கப்ப கிறார்கள், உன் மகள்க ம்

சிைறபி க்கப்பட் ப்ேபாகிறார்கள். ௪௭

ஆனா ம் வ ம் நாட்களில் ேமாவாபின்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ேமாவாபின்ேமல்

வ ம் நியாயத் ர்ப்பின் ெசய்தி இத் டன்

ந்த .

௪௯

அம்ேமான் மக்கைளக் ற த் க்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

இஸ்ரேவ க் மகன்கள் இல்ைலேயா?

அவ க் ச் சந்ததி இல்ைலேயா? அவர்கள்

ராஜாகாத்ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண் ,
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அதின் மக்கள் இவன் பட்டணங்களில் ஏன்

யி க்கேவண் ம்? ௨ ஆைகயால்,

இேதா, நாட்கள் வ ெமன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார், அப்ெபா அம்ேமான்

மக்களின் பட்டணமாகிய ரப்பாவில் ேபாரின்

ஆர்ப்பரிப்ைபக் ேகட்கச்ெசய்ேவன்; அ

பாழான மண்ேமடா ம்; அைத ற்ற ள்ள

ஊர்க ம் ெந ப்பால் ட்ெடரிக்கப்ப ம்;

ஆனா ம் இஸ்ரேவல் தன் ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண்டவர்களின் ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩ எஸ்ேபாேன, அல ;

ஆயி அழ க்கப்பட்ட ; ரப்பாவின்

மகள்கேள, ஓலம ங்கள்; சணலாைடைய

உ த்திக்ெகாண் , லம்பி, ேவ களில்

ற்ற த்திரி ங்கள்; அவர்கள் ராஜா அதின்

ஆசாரியர்க ட ம் அதின் பிர க்க ட ம்

சிைறப்பட் ப்ேபாவான். ௪எனக் விேராதமாய்

வ கிறவன் யார் என் ெசால் , உன்

ெசல்வத்ைத நம்பின ஒ க்கம் ெகட்ட

மகேள, பள்ளத்தாக் கைளப்பற்ற ப்

ெப ைமபாராட் வாேனன்? உன்

பள்ளத்தாக் க் கைரந் ேபாகிற . ௫

இேதா, உன் ற்ற ள்ள அைனவரா ம்

உன்ேமல் பயத்ைத வரச்ெசய்ேவன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார்; ங்கள்அவரவர் தம்தம் ன்

இ க் ம் வழயிேல ரத்தப்ப ர்கள்;

ஓ கிறவர்கைள தி ம்பச் ேசர்ப்பார்
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ஒ வ ம ல்ைல. ௬ அதற் ப்பின்

அம்ேமான் த்திர ைடய சிைறயி ப்ைபத்

தி ப் ேவன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௭ ஏேதாைமக் ற த் ச் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

ேதமானில் இனி ஞானம ல்ைலேயா?

ஆேலாசைனவிேவகிகைளவிட் அழ ந்தேதா?

அவர்க ைடயஞானம் ெகட் ப்ேபாயிற்ேறா?

௮ ேததானின் கேள, ஓ ங்கள்,

ைகக் காட் ங்கள், பள்ளங்களில்

ப ங் ங்கள்; ஏசாைவ விசாரிக் ம்

காலத்தில் அவன் ஆபத்ைத அவன்ேமல்

வரச்ெசய்ேவன். ௯ திராட்ைசப்பழங்கைள

அ க்கிறவர்கள் உன்னிடத்தில்

வந்தார்கள் என்றால், பின்பற க்கிறதற் க்

ெகாஞ்சம் ைவக்கமாட்டார்கேளா?

இரவில் தி டர் வந்தார்கள் என்றால்,

தங்க க் ப் ேபா ெமன்கிறவைர

ெகாள்ைளய ப்பார்கள் அல்லேவா? ௧0

நாேனா ஏசாைவ ெவ ைமயாக்கி,

அவன் ஒளித் க்ெகாள்ள யாமல்

அவ ைடய மைறவிடங்கைள

ெவளிப்ப த்திவி ேவன்; அவ ைடய

சந்ததியா ம் அவ ைடய சேகாதர ம்

அவ ைடயஅயலா ம்அழ க்கப்ப வார்கள்;

அவன் இனி இ க்கமாட்டான். ௧௧

திக்கற்றவர்களாகப்ேபா ம் உன்

பிள்ைளகைள ஒப் வி, நான் அவர்கைள

உயி டன் காப்பாற் ேவன்; உன்விதைவகள்
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என்ைன நம் வார்களாக. ௧௨ ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

பாத்திரத்தில் க்கேவண் ெமன்கிற

நியாயத் ர்ப் க் உள்ளாகாதவர்கள்

அதில் த்தார்கள்; ற்றமற்

ங்கலாயி ப்பாேயா? ங்கலாயிராமல்

அதில் கண் ப்பாகக் ப்பாய்.

௧௩ ேபாஸ்றா பா ம் நிந்ைத ம்

அவாந்தர ம் சாப மாக இ க் ெமன் ம்,

அதின் பட்டணங்கள் எல்லாம் நித்திய

வனாந்திரங்களாயி க் ெமன் ம்

என்ைனக்ெகாண் வாக் க்ெகா த்ேதன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪ ங்கள்

க்ெகாண் , அதற் விேராதமாக வந் ,

ேபார் ெசய்கிறதற் எ ம் ங்கள் என்

ெசால்ல, ேதசங்களிடத்தில் பிரதிநிதிைய

அ ப் கிறெசய்திையக்ெயேகாவாவிடத்தில்

ேகள்விப்பட்ேடன். ௧௫ இேதா, உன்ைன

மக்க க் ள்ேள சிறய ம், மனித க் ள்ேள

அசட்ைட ெசய்யப்பட்ட மாக் கிேறன்

என்கிறார். ௧௬ கன்மைல ெவ ப் களில்

யி ந் , ேம களின் உச்சிையப்

பி த்தி க்கிற உன்னால் உன் பயங்கர ம்

உன் இ தயத்தின் அகந்ைத ம் உன்ைன

ேமாசம்ேபாக்கிய ; க ைகப்ேபால

உயரத்தில் உன் ட்ைடக் கட் னா ம்

அங்ேகயி ந் உன்ைன விழச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௭அப்ப ேய

ஏேதாம் பாழா ம்; அைதக் கடந் ேபாகிறவன்
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எவ ம்அதின் எல்லாவாைதகைளப்பார்த்

அதிர்ந் சத்தம் ேபா வான். ௧௮

ேசாேதா ம் ெகாேமாரா ம் அைவகளின்

ற் ப் றங்க ம் கவிழ்க்கப்பட்ட ேபால

இ ம் கவிழ்க்கப்ப ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அங்ேக ஒ வ ம்

யி ப்பதில்ைல,அதில் ஒ ம மக்க ம்

தங் வதில்ைல. ௧௯ இேதா, ரண்

ஓ கிற ேயார்தானிடத்தி ந் சிங்கம்

வ வ ேபால் பலவா ைடய தாபரத்திற்

விேராதமாகவ கிறான்;அவைனச் ச தியில்

அங்ேகயி ந் ஓ வரச்ெசய்ேவன்; நான்

அதற் விேராதமாய்க் கட்டைளயிட்

அ ப்பத் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவன்

யார்? எனக் ச் சமமானவன் யார்? எனக்

எதிராக நிற்கிறவன் யார்? எனக் ன்பாக

நிைலநிற்கப்ேபாகிற ேமய்ப்பன் யார்?

௨0 ஆைகயால் ெயேகாவா ஏேதா க்

விேராதமாக ேயாசித்த ஆேலாசைனைய ம்,

அவர் ேதமானின் க க் விேராதமாக

நிைனத்தி க்கிற நிைன கைள ம்

ேக ங்கள்; மந்ைதயில் சிறயவர்கள்

ெமய்யாகேவ அவர்கைளப் பி த்

இ ப்பார்கள், அவர்கள் இ க்கிற

இ ப்பிடங்கைள அவர் ெமய்யாகேவ

அழ ப்பார் ௨௧அைவக க் ள் இ ந் வி ம்

சத்தத்தினால் ம அதி ம்; க் ர ன் சத்தம்

சிவந்த ச த்திரம்வைர ேகட்கப்ப ம். ௨௨

இேதா, ஒ வன் க ைகப்ேபால எ ம்பி,
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பறந் வந் , தன் இறக்ைககைளப்

ேபாஸ்றாவின்ேமல் விரிப்பான்; அந்நாளில்

ஏேதா ைடயபராக்கிரமசா களின்இ தயம்

பிரசவேவதைனப்ப கிற ெபண்ணின்

இ தயம்ேபால இ க் ம் என்கிறார். ௨௩

தமஸ் ைவக் ற த் ச் ெசால்வ :ஆமாத் ம்

அர்பாத் ம் கலங் கிற ; ெபால்லாத

ெசய்திைய அவர்கள் ேகட்டதினால்

கைரந் ேபாகிறார்கள்; கடேலாரங்களில்

வ த்த ண் ;அதற் அைமத ல்ைல. ௨௪

தமஸ் ேசார்ந் ேபா ம், பின்வாங்கி

ஓ ப்ேபா ம்; பயம்அைதப் பி த்த ; பிரசவ

ெபண்ைணப்ேபால இ க்க ம் ேவதைனக ம்

அைதப் பி த்த . ௨௫ சந்ேதாஷமான என்

ஊராகிய அந்தப் கழ்ச்சி ள்ள நகரம்

காப்பாற்றப்படாமல் ேபானேத! ௨௬ஆதலால்

அதின் வா பர் அதின் திகளில் வி ந் ,

ேபார் ரர்கள் எல்ேலா ம் அந்நாளில்

அழ க்கப்ப வார்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௭ தமஸ் வின்

மதில்களில் க்ெகா த் ேவன்; அ

ெபனாதாத்தின்அரண்மைனகைளஎரிக் ம்

என்கிறார். ௨௮ பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சார் றய க் ம் ேகதாைர ம்

ஆத்ேசா ைடய இராஜ்ஜயங்கைள ம்

ற த் க் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: எ ம்பி, ேகதா க்

விேராதமாகப் ேபாய், ழ்த்திைச மக்கைள

அழ ங்கள். ௨௯ அவர்க ைடய
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டாரங்கைள ம் அவர்க ைடய

மந்ைதகைள ம் வாங்கி, அவர்க ைடய

திைரகைள ம் அவர்க ைடய எல்லாத்

தட் ட் கைள ம் அவர்க ைடய

ஒட்டகங்கைள ம் தங்க க்ெகன்

ெகாண் ேபாய், எங் ம் பயம் என் ெசால் ,

அவர்கள்ேமல் ஆர்ப்பரிப்பார்கள். ௩0

ஆத்ேசாரின் கேள, ஓ , ரத்தில்

அைல ங்கள்; பள்ளத்தில் ஒ ங்கிப்

ப ங் ங்கள் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

உங்க க் விேராதமாகஆேலாசைனெசய் ,

உங்கைளஅழ க்கத் திட்டம ட் க்கிறான். ௩௧

பயம ல்லாமல் அலட்சியமாகக் யி க்கிற

ேதசங்க க் விேராதமாக எ ம்பிப்ேபாங்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அதற்

வாசல்க ம ல்ைல,தாழ்ப்பாள்க ம ல்ைல;

அவர்கள் தனிப்படத் தங்கியி க்கிறார்கள். ௩௨

அவர்க ைடயஒட்டகங்கள் ெகாள்ைள ம்,

அவர்க ைடய ஆ மா களின் ஏராளம்

ைறயா ம்; நான் அவர்கைள எல்லாத்

திைசகளின் கைடசி ைலகளில்

இ க்கிறவர்களிடத்திற் ச் சிதற த் விட் ,

அதி ைடய எல்லாப் பக்கங்களி ம ந்

அவர்க க் ஆபத்ைத வரச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௩௩ ஆத்ேசார் வ சர்ப்பங்களின்

தங் மடமாகி, என்ெறன்ைறக் ம்

பாழாய்க்கிடக் ம்; ஒ வ ம் அங்ேக
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யி ப்பதில்ைல, ஒ மனித ம் அதில்

தங் வ ம ல்ைலெயன்கிறார். ௩௪ தா

ராஜாவாகிய சிேதக்கியாவி ைடயஆட்சியின்

வக்கத்தில், ஏலா க் விேராதமாக

எேரமயா என் ம் ர்க்கதரிசிக் உண்டான

ெயேகாவா ைடயவசனம்: ௩௫ ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

இேதா, நான் ஏலாம ன் வில்ெலன் ம்

அவர்க ைடய தன்ைமயானவல்லைமைய

ற த் ப்ேபாட் , ௩௬ வானத்தின் நான்

திைசகளி ம ந் நான் காற் கைள

ஏலாம ன்ேமல்வரச்ெசய் ,அவர்கைளஇந்த

எல்லாத்திைசகளி ம் சிதற ப்ேபன்; ஏலாம்

ேதசத்தி ந் ரத்தப்பட்டவர்கள் எல்லா

ேதசங்களி ம் சிதறப்ப வார்கள். ௩௭

நான் ஏலாமயைர அவர்கள் எதிரிக க்

ன்பாக ம், அவர்கள் உயிைர வாங்கத்

ேத கிறவர்க க் ன்பாக ம்

கலங்கச்ெசய் , என் ேகாபத்தின் க ைமயாகிய

ங்ைகஅவர்கள்ேமல்வரச்ெசய்ேவன்என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்; நான்அவர்கைள

அழ க் ம்வைர பட்டயத்ைத அவர்க க் ப்

பின்னாகஅ ப்பி, ௩௮என் சிங்காசனத்ைத

ஏலாம ல்ைவத் , அங்ேகயி ந் ராஜாைவ ம்

பிர க்கைள ம் அழ த் ப்ேபா ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௯

ஆனா ம் கைடசி நாட்களில் நான் ஏலாம ன்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்.
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௫0

ெயேகாவா ர்க்கதரிசியாகிய

எேரமயாைவக்ெகாண் பாபிேலா க் ம்

கல்ேதயர் ேதசத்திற் ம் விேராதமாகச் ெசான்ன

வசனம்: ௨ பாபிேலான் பி பட்ட ; ேபல்

ெவட்கப்பட்ட ; ெமெராதாக் ெநா ங் ண்ட ;

அதி ைடய சிைலகள் ெவட்கமைடந்த ;

அதி ைடய சிைலகள் ெநா ங்கிப்ேபாயின

என் மக்க க் ள்ேள அறவித் ப்

பிரபலப்ப த் ங்கள்; இைத மைறக்காமல்

ெகா ேயற்ற விளம்பரம்ெசய் ங்கள். ௩அதற்

விேராதமாக வடக்கி ந் ஒ ேதசம்

வந் , அந்த ேதசத்ைத அழ த் ப்ேபா ம்;

அதில் யி ப்பவரில்ைல; மனித டன்

ம கங்க ம் ஓ ப்ேபாய்வி ம். ௪

அந்நாட்களி ம் அக்காலத்தி ம்

இஸ்ரேவல் மக்கள் வ வார்கள்;

அவர்க ம் தா மக்க ம் ஏகமாக அ ,

நடந் வந் , தங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேத வார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௫மறக்க யாத நிைலயான

உடன்ப க்ைகயினால் நாம் ெயேகாவாைவச்

ேசர்ந் ெகாள்ேவாம் வா ங்கள் என்

ேயா க் ேநராக கங்கைளத் தி ப்பி,

ேயா க் ப் ேபாகிறவழ எ ெவன்

ேகட் விசாரிப்பார்கள். ௬ என் மக்கள்

காணாமற்ேபான ஆ கள், அவர்க ைடய

ேமய்ப்பர்கள் அவர்கைளச் சிதறச்ெசய் ,

மைலகளில் அைலயவிட்டார்கள்; ஒ

மைலயி ந் அ த்த மைலக் ப்
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ேபானார்கள்; தங்கள் ெதா வத்ைத

மறந் விட்டார்கள். ௭ அவர்கைளக்

கண் பி த்தவர்கள்எல்ேலா ம்அவர்கைளத்

தாக்கினார்கள்; அவர்க ைடய எதிரிகள்:

எங்கள்ேமல் ற்றம ல்ைல; அவர்கள் தி

தங் மடத்தில் ெயேகாவா க் விேராதமாக,

தங்கள் ற்பிதாக்கள் நம்பின ெயேகாவா க்

விேராதமாகேவ, பாவம் ெசய்தார்கள்

என்றார்கள். ௮பாபிேலானின் ந வி ந்

ஓ , கல்ேதயரின் ேதசத்ைதவிட் ப்

றப்பட் , மந்ைதயின் ன் நடக் ம்

கடாக்கைளப்ேபாலஇ ங்கள். ௯இேதா, நான்

பாபிேலா க் விேராதமாக வடேதசத்தில்

இ க் ம் ெபரிய மக்கள் ட்டத்ைத எ ப்பி,

அைத வரச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் அதற்

விேராதமாக ஆயத்தம்ெசய்வார்கள்;

அங்ேகயி ந் வ கிறவர்களால் அ

பி க்கப்ப ம்; அவர்க ைடய அம் கள்

சாமர்த்திய ள்ள பராக்கிரமசா யின்

அம் கைளப்ேபால் இ க் ம்; அைவகள்

ணாகத் தி ம் வதில்ைல. ௧0

கல்ேதயா ெகாள்ைளயா ம்: அைதக்

ெகாள்ைளயி கிறவர்கள் எல்ேலா ம்

பரி ரணமைடவார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௧ ெதரிந்தக்ெகாண்ட

என் ஜனத்ைத ெகாள்ைளயிட்ட ங்கள்

சந்ேதாஷ த் ர்கேள, களி ர்ந் ர்கேள.

ல்ேமய்ந் ெகா த்த கடாரிையப்ேபால்

ரித் , வ ைமயான எ கைளப்ேபால
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ழக்கம் ேபா கி ர்கேள. ௧௨ உங்கள்

தாய் மக ம் ெவட்கி, உங்கைளப்

ெபற்றவள் நாணமைடவாள்;

இேதா, அவள் மக்க க் ள்ேள

கைடசியாவ மன்ற , வனாந்திர ம் வறட்சி ம்

அந்தரெவளி மாவாள். ௧௩ ெயேகாவாவின்

ேகாபத்தினால் அ யற்ற ம் ெப ம்

பா மாயி க் ம்; பாபிேலாைனக்

கடந் ேபாகிற எவ ம் அதின் எல்லா

வாைதகளினிம த்த ம் பிரம த் , ந ங் வான்.

௧௪ ங்கள் எல்ேலா ம் பாபிேலா க்

விேராதமாகச் ற்ற ம் அணிவ த்

நின் , வில்ைல நாேணற்ற , அதின்ேமல்

அம் கைள எய் ங்கள்; அம் ச்ெசலைவப்

பார்க்கா ர்கள்; அ , ெயேகாவா க்

விேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்த . ௧௫ அதற்

விேராதமாய்ச் ற்ற ம் ஆர்ப்பரி ங்கள்;

அ தன்ைனக் ைகயளித்த ; அதின்

அஸ்திபாரங்கள் வி ந்த , அதின் மதில்கள்

இ க்கப்பட்ட ; இ ெயேகாவா வாங் ம் பழ ;

அதினிடத்தில் பழவாங் ங்கள்; அ

ெசய்த ேபாலேவ ங்க ம் அதற் ச்

ெசய் ங்கள். ௧௬விைதவிைதக்கிறவைன ம்

அ ப் க்காலத்தில் அரிவாைளப்

பி க்கிறவைன ம்பாபிேலானில்இராதப ச்

சங்காரம்ெசய் ங்கள்; ெகால் கிற

பட்டயத்திற் த் தப்ப அவரவர் தங்கள்

மக்களிடத்திற் த் தி ம்பிக்ெகாண் ,அவரவர்

தங்கள் ேதசத்திற் ஓ ப்ேபாவார்கள்.
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௧௭ இஸ்ரேவல் சிதற க்கப்பட்ட ஆ ,

சிங்கங்கள் அைதத் ரத்தின; த ல் அ ரியா

ராஜா அைதப் பட்சித்தான்; கைடசியில்

பாபிேலான் ராஜாவாகிய இந்த ேந காத்ேநச்சார்

அதின் எ ம் கைள ற த்தான். ௧௮

ஆைகயால் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, நான் அ ரியா

ராஜாைவத் தண் த்த ேபால் பாபிேலான்

ராஜாைவ ம்அவன் ேதசத்ைத ம் தண் த் ,

௧௯ இஸ்ரேவைல அதின் இடத்திற் த்

தி ம்பிவரச்ெசய்ேவன்; அப்ெபா அ

கர்ேம ம் பாசானி ம் ேம ம்; எப்பிரா ம ன்

மைலகளி ம் ேலயாத்தி ம் அதின்

ஆத் மா தி ப்தியா ம். ௨0அந்நாட்களி ம்

அக்காலத்தி ம் இஸ்ரேவ ன் அக்கிரமம்

ேதடப்பட்டா ம் அ காணாதி க் ம்;

தாவின் பாவங்கள் ேதடப்பட்டா ம்

அைவகள் கிைடக்காதி க் ம்; நான்

தியாக ைவக்கிறவர்க க் மன்னிப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௧

ெமரதா ம் ேதசத்திற் விேராதமாக ம்

ேபேகா க க் விேராதமாக ம்

ேபாய், அவர்கைளத் ரத்தி, யாைவ ம்

பாழாக்கிச் சங்காரம்ெசய் , நான்

உனக் க் கட்டைளயிட்டப ெயல்லாம்

ெசய் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨௨ ேதசத்தில் ேபாரின் சத்த ம் மகா

சங்கார ம் உண் . ௨௩ சர்வ மயின்
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சம்மட் எப்ப ற த் உைடக்கப்பட்ட !

மக்க க் ள்ேள பாபிேலான் எப்ப ப்

பாழாய்ப்ேபான ! ௨௪பாபிேலாேன, உனக் க்

கண்ணிைய ைவத்ேதன், அைத

அறயாமல் அதில் சிக் ண் ேபானாய்;

அகப்பட் ம் பி பட் ம் ேபானாய்,

ெயேகாவா டன் ேபாரிட்டாேய. ௨௫ெயேகாவா

தம் ைடய ஆ தசாைலையத் திறந் ,

தம் ைடய ேகாபத்தின்அஸ்திரா தங்கைள

எ த் க்ெகாண் வந்தார்; இ கல்ேதயர்

ேதசத்தில் ேசைனகளின் கர்த்தராகிய

ஆண்டவர் ெசய்கிற ெசயல். ௨௬

கைடயாந்தரத்தி ந் அதற் விேராதமாக

வந் , அதின் களஞ்சியங்கைளத் திறந் ,

வியல் வியலாகக் வித் , அதில்

ஒன் ம் தியாகாதப க் அைத ற்ற ம்

அழ த் ப்ேபா ங்கள். ௨௭ அதின்

காைளகைளெயல்லாம் ெவட் ங்கள்;

அைவகள் ெகாைலக்களம் ேச வதாக; ஐேயா,

அவர்கள்விசாரிக்கப்ப ம் நாள்வந்தேத. ௨௮

நம் ைடய ேதவன் பழவாங்கினைத, அவர்

தம ஆலயத் க்காகப் பழவாங்கினைதேய,

ேயானில் அறவிக் ம்ப க் ,

பாபிேலான் ேதசத்தி ந் தப்பிேயா

வந்தவர்களின் சத்தம் ேகட்கப்ப ம். ௨௯

பாபிேலா க் விேராதமாய் வ ம்ப

வில் ரைர அைழ ங்கள்; வில்

வைளக்கிறவர்கேள, ங்கள் எல்ேலா ம்

அதற் விேராதமாய்ச் ற்ற ம் காம ங்கள்;
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ஒ வைர ம் தப்பவிடாதி ங்கள்; அதின்

ெசய க் த்தக்கபலைன அதற் ச்

சரிக்கட் ங்கள்;அ ெசய்ததின்ப ெயல்லாம்

அதற் ச் ெசய் ங்கள்; அ இஸ்ரேவ ன்

பரி த்தராகிய ெயேகாவா க் விேராதமாக

இ ம் ெசய்த . ௩0 ஆைகயால் அதின்

வா பர் அதின் திகளில் வி வார்கள்;

அதின் ேபார் ரர் எல்ேலா ம் அந்நாளில்

சங்காரமாவார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩௧ இேதா, இ ம் ள்ளவேன,

நான் உனக் விேராதமாக வ கிேறன்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்; நான் உன்ைன

விசாரிக் ங்காலமாகிய உன் ைடய

நாள் வந்த . ௩௨ ெப ைம ள்ளவன்

இடறவி வான்; அவைன எ த்

நி த் வாரில்ைல; நான் அவ ைடய

பட்டணங்களில் ெந ப்ைபக் ெகா த் ேவன்,

அ அவன் ற் ப் றத்தார் எல்ேலாைர ம்

பட்சிக் ம். ௩௩ ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்

மக்க ம் தா மக்க ம் ஏகமாக

ஒ க்கப்பட்டார்கள்; அவர்கைளச்

சிைறயாக்கின அைனவ ம் அவர்கைள

விடமாட்ேடாம் என் ெகட் யாய்ப்

பி த் க்ெகாண்டார்கள். ௩௪அவர்க ைடய

ட்பேராெவனில் வல்லைம ள்ளவர்,

ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ப

அவ ைடய ெபயர்; ேதசத்ைத
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இைளப்பாறச்ெசய்வதற் ம், பாபிேலான்

கைளத் தத்தளிக்கச்ெசய்வதற் ம்

அவர்க ைடயவழக்ைகஅவர் நடத் வார்.

௩௫ பட்டயம் கல்ேதயர்ேம ம், பாபிேலான்

மக்கள்ேம ம், அதி ைடய

பிர க்கள்ேம ம், அதி ைடய

ஞானிகள்ேம ம் வ ெமன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩௬ பட்டயம் ெபாய்கைளப்

பிைணக்கிறவர்கள்ேம ம் வ ம்; அவர்கள்

ைபத்தியக்காரராவார்கள்; பட்டயம் அதின்

பராக்கிரமசா கள்ேம ம் வ ம், அவர்கள்

கலங் வார்கள். ௩௭ பட்டயம் அதின்

திைரகள்ேம ம், அதின் இரதங்கள்ேம ம்,

அதின் ந வில் இ க்கிற பலேதசத்தின்

மக்கள் அைனவர்ேம ம் வ ம், அவர்கள்

ைதரியமற்றவர்களாவார்கள்; பட்டயம்

அதின் ெபாக்கிஷங்களின்ேமல் வ ம்,

அைவகள் ெகாள்ைளயா ம். ௩௮ வறட்சி

அதின் தண் ர்கள்ேமல் வ ம், அைவகள்

வறண் ேபா ம்; அ விக்கிரக ேதசம்;

அ க்களிப்பான சிைலகளின்ேமல்

மனமயங்கியி க்கிறார்கள். ௩௯ஆைகயால்

காட் ம கங்க ம் நரிக ம் அதில்

யி க் ம்; க்ேகாழகள் அதில்

தங் ம்; இனி என்ெறன்ைறக் ம் அ

ேயற்றப்ப வதில்ைல; தைல ைற

தைல ைறயாக ஒ வ ம் அதில்

யி ப்ப ம ல்ைல. ௪0 ேதவன்

ேசாேதாைம ம் ெகாேமாராைவ ம்
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அதின் ற் ப் றங்கைள ம்

கவிழ்த் ப்ேபாட்ட ேபால இைத ம்

கவிழ்த் ப்ேபா ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; ஒ வ ம் அதில்

யி ப்பதில்ைல, ஒ ம த்திர ம்அதில்

தங் வ ம ல்ைல. ௪௧இேதா, வடக்ேகயி ந்

ஒ ஜன ம் ெபரிய ஜாதி ம் வ ம்; மயின்

எல்ைலகளி ந் பலத்த ராஜாக்கள்

எ ம் வார்கள். ௪௨அவர்கள்வில் ம் ேவ ம்

பி த் வ வார்கள்;அவர்கள்இரக்கம ல்லாத

ெகா யவர்கள்;அவர்கள்இைரச்சல் ச த்திர

இைரச்சல்ேபால் இ க் ம்; பாபிேலான் மகேள,

அவர்கள் உனக் விேராதமாக ேபா க்

ஆயத்தப்பட்டஆட்களாய்க் திைரகளின்ேமல்

ஏற வ வார்கள். ௪௩ அவர்கள் வ கிற

ெசய்திைய பாபிேலான் ராஜா ேகட்ைகயில்

அவன் ைககள் தள ம்; இ க்க ம் பிரசவ

ேவதைனப்ப கிறவ க் உண்டா ம்

ேவதைனையப்ேபான்ற ேவதைன ம்

அவைனப்பி க் ம். ௪௪இேதா, ரண் ஓ கிற

ேயார்தானி ந் சிங்கத்ைதப்ேபால்

பலவா ைடயதங் மடத்திற் விேராதமாக

வ கிறான்; அவைன அங்ேகயி ந்

ச தியில் ஓ வரச்ெசய்ேவன்; நான் அதற்

விேராதமாகக் கட்டைளயிட் , அ ப்பத்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவன் யார்?

எனக் ச் சமானமானவன் யார்? எனக் த்

திட்டம்ெசால்பவன் யார்? எனக் ன்பாக

நிற்கப்ேபாகிற ேமய்ப்பன் யார்? ௪௫ஆைகயால்
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ெயேகாவா பாபிேலா க் விேராதமாக

ேயாசித்தஆேலாசைனைய ம்,அவர் கல்ேதயர்

ேதசத்திற் விேராதமாக நிைனத்தி க்கிற

நிைன கைள ம் ேக ங்கள்; ெமய்யாகேவ

மந்ைதயில் சிறயவர்கள் அவர்கைளப்

பி த்தி ப்பார்கள்; ெமய்யாகேவ

அவர்க ைடய தங் மடங்கைள அவர்

பாழாக் வார். ௪௬பாபிேலான் பி பட்டதின்

சத்தத்தினால் ம அதி ம்,அதின் ப்பி தல்

மக்க க் ள்ேள ேகட்கப்ப ம்.

௫௧

ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, நான் பாபிேலா க்

விேராதமாக ம், எனக் விேராதமாய்

எ ம் கிறவர்களின் மத்தியில்

யி ந்தவர்க க் விேராதமாக ம்

அழ க் ம் காற்ைற எ ம்பச்ெசய் ,

௨ ற் வாைரப் பாபிேலா க்

அ ப் ேவன்; அவர்கள் அைதத் ற்ற ,

ெவ ைமயாக்கிப்ேபா வார்கள்; ஆபத்

நாளில் அதற் விேராதமாக ழ்ந்

ெகாண் ப்பார்கள். ௩ வில்ைல

நாேணற் கிறவ க் விேராதமாக ம், தன்

கவசத்தில் ெப ைமபாராட் கிறவ க்

விேராதமாக ம், வில் ரன் தன் வில்ைல

நாேணற்றக்கடவன்; அதின் வா பைரத்

தப்பவிடாமல் அதின் ேசைனைய

எல்லாம் சங்காரம்ெசய் ங்கள். ௪

த்திப்ேபாடப்பட்டவர்கள் கல்ேதயரின்

ேதசத்தி ம், ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள்
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அதின் திகளி ம் வி வார்கள்.

௫ அவர்கள் ேதசம் இஸ்ரேவ ன்

பரி த்த க் விேராதமாகச் ெசய்த

அக்கிரமத்தினால் நிைறந்தி ந் ம் தா தன்

ேதவனா ம் இஸ்ரேவல் ேசைனகளின்

கர்த்தரா ம் ைகவிடப்படவில்ைல. ௬

ங்கள் பாபிேலானின் அக்கிரமத்தில்

சங்காரமாகாதப க் அதின் ந வி ந்

ஓ , அவரவர் தங்கள் ஆத் மாைவத்

தப் வி ங்கள்; இ ெயேகாவாஅதினிடத்தில்

பழவாங் கிற காலமாயி க்கிற ;

அவர் அதற் ப் பதில் ெச த் வார். ௭

பாபிேலான் ெயேகாவா ைடயைகயி ள்ள

ெபாற்பாத்திரம்; அ ம அைனத்ைத ம்

ெவற க்கச்ெசய்த ; அதின் ம ைவ மக்கள்

த்தார்கள்; ஆைகயால் மக்கள்

த்திமயங்கிப்ேபானார்கள். ௮ பாபிேலான்

ச தியில் வி ந் தகர்ந்த ; அதற்காக

அல ங்கள்; அதின் வ ைய க்க பிசின்

ைதலம் ேபா ங்கள்; ஒ ேவைள ணமா ம்.

௯ பாபிேலாைனக் ணமாக் ம்ப ப்

பார்த்ேதாம், அ ணமாகவில்ைல; அைத

விட் வி ங்கள்; நாம் அவரவர் நம் ைடய

ேதசங்க க் ப் ேபாகக்கடேவாம்;

அதின் ஆக்கிைன வானம்வைர ஏற

ஆகாய மண்டலங்கள் வைர எட் ன .

௧0 ெயேகாவா நம் ைடய திைய

ெவளிப்ப த்தினார்; நம் ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் ெசயைலச் ேயானில்
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விவரிப்ேபாம் வா ங்கள். ௧௧அம் கைளத்

லக் ங்கள்; ேகடகங்கைள நன்றாய்ச்

ெசப்பனி ங்கள்; ெயேகாவா ேமதிய ைடய

ராஜாக்களின் ஆவிைய எ ப்பினார்;

பாபிேலாைன அழ க்கேவண் ெமன்பேத

அவ ைடய நிைன ; இ ெயேகாவா

வாங் ம் பழ , இ தம ஆலயத் க்காக

அவர் வாங் ம் பழ . ௧௨ பாபிேலானின்

மதில்கள்ேமல் ெகா ேயற் ங்கள், காவைலப்

பலப்ப த் ங்கள், ஜாமங் காக்கிறவர்கைள

நி த் ங்கள், ப ங்கியி ப்பவர்கைள

ைவ ங்கள்; ஆனா ம் ெயேகாவா

எப்ப நிைனத்தாேரா அப்ப ேய தாம்

பாபிேலானின் க க் விேராதமாகச்

ெசான்னைதச் ெசய்வார். ௧௩ திரளான

தண் ர்களின்ேமல் வாசம்ெசய்கிறவேள,

திரண்ட சம்பத் ைடயவேள, உனக் ம்

உன் ெபா ளாைசக் ஒழ ம் வந்த . ௧௪

ெமய்யாகேவ, பச்ைசக்கிளிகைளப்ேபால்

திரளான மனிதரால் உன்ைன

நிரம்பச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் உன்ேமல்

ஆரவாரம்ெசய்வார்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா தம் ைடய வைனக்ெகாண்

வாக் க்ெகா த்தார். ௧௫ அவர் மையத்

தம வல்லைமயினால் உண்டாக்கி,

ச்சக்கரத்ைதத் தம ஞானத்தினால்

பைடத் , வானத்ைதத் தம ேபரறவினால்

விரித்தார். ௧௬ அவர் சத்தம ம்ேபா

திரளான தண் ர் வானத்தில் உண்டாகிற ;
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அவர் மயின் எல்ைலகளி ந்

ேமகங்கைள எ ம்பச்ெசய் , மைழ டேன

மன்னல்கைள உண்டாக்கி, காற்ைறத் தம

பண்டகசாைலயி ந் ஏவிவி கிறார். ௧௭

மனிதர் அைனவ ம் அறவில்லாமல் ம க

ணமானார்கள்; தட்டார் அைனவ ம்

ெதய்வச்சிைலகளால் ெவட்கிப்ேபாகிறார்கள்;

அவர்கள் வார்ப்பித்த சிைலகள் ெபாய்ேய,

அைவகளில் வாசம் இல்ைல. ௧௮அைவகள்

மாைய ம் மகா வஞ்சகமான ெசயலாக

இ க்கிற ; அைவகள் விசாரிக்கப்ப ம்

நாளில் அழ ம். ௧௯ யாக்ேகாபின்

பங்காயி க்கிறவர்அைவகைளப்ேபாலஅல்ல,

அவர் சர்வத்ைத ம் உண்டாக்கினவர்;

இஸ்ரேவல் அவ ைடய தந்திரமான

ேகாத்திரம்; ேசைனகளின் ெயேகாவாஎன்ப

அவ ைடய ெபயர். ௨0 எனக்

தண்டா த ம் அஸ்திரா த மானவன்;

நான் உன்ைனக்ெகாண் ஜாதிகைள

ெநா க் ேவன்; உன்ைனக்ெகாண்

ராஜ்யங்கைள அழ ப்ேபன். ௨௧

உன்ைனக்ெகாண் திைரைய ம்,

திைர ரைன ம் ெநா க் ேவன்;

உன்ைனக்ெகாண் இரதத்ைத ம்

இரத ரைன ம் ெநா க் ேவன். ௨௨

உன்ைனக்ெகாண் ஆைண ம்

ெபண்ைண ம் ெநா க் ேவன்;

உன்ைனக்ெகாண் கிழவைன ம்

இைளஞைன ம் ெநா க் ேவன்;
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உன்ைனக்ெகாண் வா பைன ம்

கன்னிைகைய ம் ெநா க் ேவன். ௨௩

உன்ைனக்ெகாண் ேமய்ப்பைன ம்

அவ ைடய மந்ைதைய ம் ெநா க் ேவன்;

உன்ைனக்ெகாண் உழவைன ம்

அவ ைடய ஏர்மா கைள ம்

ெநா க் ேவன்; உன்ைனக்ெகாண்

அதிபதிகைள ம் அதிகாரிகைள ம்

ெநா க் ேவன். ௨௪ பாபிேலா க் ம்

கல்ேதயர் ேதசத்தின் எல்லா க க் ம்,

அவர்கள் உங்கள் கண்க க் ன்பாகச்

ேயானில் ெசய்த அவர்க ைடய எல்லாப்

ெபால்லாப் க்காக ம் பழவாங் ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௫இேதா, மைய

எல்லாம் ெக க்கிற ேகடான பர்வதேம, நான்

உனக் விேராதமாக வந் , என் ைகைய

உனக் விேராதமாக ட் , உன்ைனக்

கன்மைலகளி ந் உ ட் , உன்ைன

எரிந் ேபான பர்வதமாக்கிப்ேபா ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௬

ைலக்கல் க்காகி ம் அஸ்திபாரக்

கல் க்காகி ம் ஒ கல்ைல ம்

உன்னி ந் எ க்கமாட்டார்கள்;

என்ெறன்ைறக் ம் பாழாய்க்கிடக்கிற

இடமாவாய் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨௭ ேதசத்தில் ெகா ேயற் ங்கள்; மக்க க் ள்

எக்காளம் ஊ ங்கள்; மக்கைள அதற்

விேராதமாக ஆயத்தப்ப த் ங்கள்;

ஆரராத், ம ன்னி, அஸ்ெகனாஸ் என் ம்
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ராஜ்யங்கைள அதற் விேராதமாக

வரவைழ ங்கள்; அதற் விேராதமாகத்

தளகர்த்த க் ப் பட்டங்கட் ங்கள்;

அரிப் ள்ள ெவட் க்கிளிகள்ேபான்ற

திைரகைள வரச்ெசய் ங்கள். ௨௮

ேமதியா ேதசத்தின் ராஜாக்க ம் அதின்

தைலவ ம் அதின் எல்லா அதிகாரிக ம்

அவரவ ைடய ராஜ்யபாரத்திற் க் ழான

எல்லா ேதசத்தா மாகிய மக்கைள அதற்

விேராதமாக ஆயத்தப்ப த் ங்கள். ௨௯

அப்ெபா ேதசம்அதிர்ந் ேவதைனப்ப ம்;

பாபிேலான் ேதசத்ைதக் யில்லாதப ப்

பாழாக்க, பாபிேலா க் விேராதமாய்க்

ெயேகாவா நிைனத்தைவகள் நிைலக் ம்.

௩0 பாபிேலான் பராக்கிரமசா கள்

ேபார்ெசய்யாமல், ேகாட்ைடகளில்

இ ந் விட்டார்கள்; அவர்கள் பராக்கிரமம்

அழ ந் ைதரியமற்றவர்களானார்கள்;அதின்

இ ப்பிடங்கைளக் ெகா த்திப்ேபாட்டார்கள்;

அதின் தாழ்ப்பாள்கள்உைடக்கப்பட்ட . ௩௧

கைடயாந்தர ைன வக்கி அவ ைடய

பட்டணம்பி பட்ட என் ம், ைறவழகள்

அகப்பட் ப்ேபாய், நாணல்கள் ெந ப்பினால்

ட்ெடரிக்கப்பட்ட என் ம், ேபார் ரர்கள்

கலங்கியி க்கிறார்கள் என் ம்

பாபிேலான் ராஜா க் அறவிக்க, ௩௨

தபால்காரன்ேமல்தபால்கார ம் தன்ேமல்

த ம் ஓ கிறான். ௩௩ பாபிேலான்

மகள் மதிக்கப்ப ங் களத்திற் ச் சமானம்;
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அைதப் ேபார க் ம் காலம்வந்த ; இன் ம்

ெகாஞ்சக்காலத்தில் அ ப் க்காலம் அதற்

வ ம் என் இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩௪

பாபிேலான் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

என்ைனப் பட்சித்தான், என்ைனக்

கலங்க த்தான், என்ைனெவ ம் பாத்திரமாக

ைவத் ப்ேபானான்; வ சர்ப்பம்ேபால

என்ைன வி ங்கி, என் ைவ ள்ள

பதார்த்தங்களால் தன்வயிற்ைறநிரப்பினான்,

என்ைனத் ரத்திவிட்டான். ௩௫எனக் ம் என்

இனத்தா க் ம் ெசய்த ெகா ைமயின்

பழ பாபிேலான்ேமல் வரக்கடவெதன்

ேயானில் வாசமானவள் ெசால் கிறாள்; என்

இரத்தப்பழ கல்ேதயர் ேதசத் க் களின்ேமல்

வரக்கடவெதன் எ சேலம் என்பவ ம்

ெசால் கிறாள். ௩௬ஆைகயால் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

நான் உனக்காக வழக்கா , உன் பழ க் ப்

பழவாங்கி, அதின் கடைலவற்ற ப்ேபாக ம்

அதின் ஊற்ைறச் ரக்க ம்ெசய்ேவன். ௩௭

அப்ெபா பாபிேலான் யில்லாத

மண்ேம க ம், வ சர்ப்பங்களின்

தங் மட ம், பா ம், ஈசல் ேபாடப்ப த க்

இட மாகப்ேபா ம். ௩௮ ஏகமாக அவர்கள்

சிங்கங்கைளப் ேபாலக் ெகர்ச்சித் ,

சிங்கக் ட் கைளப்ேபாலச்சத்தம வார்கள்.

௩௯அவர்கள் மகிழ்ந்தி க் ம் சமயத்தில் நான்

அவர்கள் க் ம் பானத்ைதஅவர்க க் க்



எேரமயா 3049

க்கக்ெகா த் , அவர்கள் ள்ளத்தக்கதாக

அவர்கைள ெவறயாக் ேவன்;

அதினால் அவர்கள் என்ெறன்ைறக் ம்

விழ க்காத நித்திைர அைடவார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪0

அவர்கைள ஆட் க் ட் கைளப்ேபால ம்,

ஆட் க்கடாக்கைளப்ேபால ம்,

ெவள்ளாட் க்கடாக்கைளப்ேபால ம்

அ க்கப்பட இறங்கிப்ேபாகச்ெசய்ேவன். ௪௧

ேசசாக் பி பட் , ம ம் க ம் கழ்ச்சி

அகப்பட்ட எப்ப ? ேதசங்க க் ள்ேள

பாபிேலான் பிரம ப்பான எப்ப ? ௪௨

ச த்திரம் பாபிேலான்ேமல் ரண் வந்த ;

அதின் திரளான அைலகளினால் அ

டப்பட்ட . ௪௩ அதின் பட்டணங்கள்

பா மாய், வறட்சி ம் வனாந்திர மான

ம மாய், ஒ மனித ம் யிராத ம்

ஒ ம த்திர ம் கடவாத மான

நில மாகப்ேபான . ௪௪நான் பாபிேலானில்

இ க்கிற ேபைலத் தண் ப்ேபன்; அ

வி ங்கினைத அதின் வாயி ந்

கக்கைவப்ேபன்; மக்கள் இனி அதினிடத்திற்

ஓ வரமாட்டார்கள், பாபிேலானின்

மதி ம் வி ம். ௪௫ என் மக்கேள, ங்கள்

அதின் ந வி ந் றப்ப ங்கள்;

ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின் உக்கிரத்திற் த்

தப் ம்ப அவனவன்தன்தன்ஆத் மாைவ

காப்பாற்ற க்ெகாள்ளக்கடவன். ௪௬ உங்கள்

இ தயம் வளாம ம், ேதசத்தில் ேகட்கப்ப ம்
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ெசய்தியினால் ங்கள் பயப்படாம ம்

இ ங்கள்; ஒ வ டத்தில் ஒ ெசய்தி

ேகட்கப்பட் , பின் ம வ டத்தில் ேவ

ெசய்தி ேகட்கப்ப ம்; ேதசத்தில் ெகா ைம

உண்டா ம்; ஆ கிறவன்ேமல்ஆ கிறவன்

வ வான். ௪௭ ஆைகயால், இேதா, நான்

பாபிேலானின் விக்கிரகங்கைளத்

தண் க் ம் நாட்கள் வ ம், அப்ெபா

அதின் ேதசம் எல்லாம் கலங் ம்; அதில்

ெகாைலெசய்யப்ப கிற அைனவ ம்

அதின் ந வில் வி ந் கிடப்பார்கள்.

௪௮ வான ம் ம ம் அைவகளி ள்ள

யா ம் பாபிேலான்ேமல் ெகம் ரிக் ம்;

பாழ்க்க க்கிறவர்கள் அதற்

வடக்ேகயி ந் வ வார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪௯ பாபிேலான்

இஸ்ரேவ ல் ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கைள

விழச்ெசய்த ேபால, பாபிேலானி ம்

அைனத் ேதசங்களி ம்

ெகாைலெசய்யப்ப கிறவர்கள் வி வார்கள்.

௫0 பட்டயத்திற் த் தப்பினவர்கேள,

தங்கியி க்காமல் நடந் வா ங்கள்; ரத்தில்

ெயேகாவாைவ நிைன ங்கள்; எ சேலம்

உங்கள் ஞாபகத்தில் வரக்கடவ . ௫௧

நிந்ைதையக் ேகட்டதினால்ெவட்கப்பட்ேடாம்;

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் பரி த்த

இடங்களின்ேமல் அந்நியர் வந்ததினால்

ெவட்கம் நம் ைடய கங்கைள ய . ௫௨

ஆைகயால், ெயேகாவா ெசால் கிற
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என்னெவன்றால்: இேதா, நான் அதின்

விக்கிரகங்க க் விேராதமாய் விசாரிக் ம்

நாட்கள் வ ம்; அப்ெபா அதின்

ேதசெமங் ம்ெகாைலெசய்யப்ப கிறவர்கள்

கத் வார்கள். ௫௩பாபிேலான் வானபரியந்தம்

ஏறனா ம், அ தன் பலமான அரைண

உயர்த்தினா ம்,அைதப்பாழாக் கிறவர்கள்

என்னிடத்தி ந் வ வார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௫௪

பாபிேலானி ந் க் ர ன் சத்த ம்,

கல்ேதயர் ேதசத்தி ந் மகா சங்கார ம்

ேகட்கப்ப ம். ௫௫ெயேகாவா பாபிேலாைனப்

பாழாக்கி அதி ள்ள ெபரிய சத்தத்ைத

ஒழயச்ெசய்வார்;அவர்க ைடயஅைலகள்

திரளான தண் ர்கைளப்ேபால இைர ம்,

அவர்க ைடயசத்தம்ஆரவாரமாயி க் ம்.

௫௬ பாபிேலாைனப் பாழாக் கிறவன்

அதின்ேமல் வ கிறான்; அதின்

பராக்கிரமசா கள் பி ப வார்கள்;

அவர்க ைடய வில் கள் ற ந் ேபா ம்;

சரிக்கட் கிற ேதவனாகிய ெயேகாவா

நிச்சயமாகப் பதில் அளிப்பார். ௫௭

அதின் பிர க்கைள ம், அதின்

ஞானிகைள ம், அதின் தைலவைர ம்,

அதின் அதிகாரிகைள ம், அதின்

பராக்கிரமசா கைள ம்ெவற க்கச்ெசய்ேவன்;

அப்ெபா அவர்கள் என்ெறன்ைறக் ம்

விழ க்காத க்கமாய்த் ங்கிவி வார்கள்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா என் ம்
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ெபய ள்ள ராஜா ெசால் கிறார். ௫௮

பாபிேலானின் அகலமான மதில்கள் ற்ற ம்

தைரயாக்கப்பட் , அதின் உயரமான இடங்கள்

ெந ப்பால் ட்ெடரிக்கப்ப ம்; அப்ப ேய

மக்கள் பிரயாசப்பட்ட ம், மக்கள்

வ த்தப்பட் ச் சம்பாதித்த ெந ப் க்

இைர மா ம் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௫௯ பாபிேலான்ேமல்

வ ம் எல்லாத் ங்ைக ம், பாபிேலா க்

விேராதமாக எ தப்பட்ட இந்த எல்லா

வசனங்கைள ம் எேரமயா ஒ த்தகத்தில்

எ தினான். ௬0 தாவின் ராஜாவாகிய

சிேதக்கியா அரசாட்சிெசய் ம் நான்காம்

வ டத்தில் பாபிேலா க் ப் ேபான சமயத்தில்

அவ டன்ேபான மெசயாவின் மகனாகிய

ேநரியாவின் மக ம் சாந்த ண ள்ள

பிர மாகிய ெசராயா க் எேரமயா

ர்க்கதரிசி கற்பித்தவார்த்ைத. ௬௧எேரமயா

ெசராயாைவ ேநாக்கி: பாபிேலா க்

வந்தபின் இைதப் பார்த் , இந்த

எல்லா வசனங்கைள ம் வாசித் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்: ௬௨

ெயேகாவாேவ, இந்த இடத்தில் மனித ம்

ம கங்க ம் தங்காம க்க, அ

என்ெறன்ைறக் ம் அழ ந்த நிைலயி க்க,

அைதஅழ த் ப்ேபா ேவன் என் ேதவேன ர்

அைதக் ற த் ெசான் ர் என்பைத

ெசால் , ௬௩ இந்தப் த்தகத்ைத வாசித்

ந்தேபா , அதில் ஒ கல்ைலக் கட் , அைத
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ஐப்பிராத் ந வில் எற ந் விட் , ௬௪

இப்ப ேய பாபிேலான் கிப்ேபா ம்,

நான் அதின்ேமல் வரச்ெசய் ம் ங்கினால்

எ ந்தி க்க யாமல் ேசார்ந் வி வார்கள்

என்றார் என் ெசால் வாயாக என்றான்.

எேரமயாவின் வசனங்கள் இத் டன் ந்த .

௫௨

சிேதக்கியா ராஜாவாகிறேபா

இ பத்ெதா வயதாயி ந்தான்; அவன்

பதிெனா வ டம் எ சேலம ல்

ஆட்சிெசய்தான்; அவ ைடய

தாயின்ெபயர் அ த்தாள், அவள் ப்னா

ஊரானாகிய எேரமயாவின் மகள்.

௨ ேயாயாக் ம் ெசய்தப ெயல்லாம்

அவ ம் ெயேகாவா ைடய பார்ைவக் ப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.

௩ எ சேலைம ம் தாைவ ம்

ெயேகாவா தம் ைடய ச கத்ைதவிட்

அகற்றவி ம்வைர,அைவகளின் ேம ள்ள

அவ ைடய ேகாபத்தினால் இப்ப நடந்த ம்

அல்லாமல், சிேதக்கியா பாபிேலான் ராஜா க்

விேராதமாகக் கலகம் ெசய்தான். ௪ அவன்

ஆட்சிெசய் ம் ஒன்பதாம் வ டம் பத்தாம்

மாதம் பத்தாந்ேததியில் பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சா ம், அவ ைடய

எல்லாப் பைட ம்எ சேல க் விேராதமாய்

வந் , அதற் எதிராக காம ட் , ற்ற ம்

அதற் எதிராக ற் ைகச் வர்கைளக்

கட் னார்கள். ௫ அப்ப ேய சிேதக்கியா

ராஜாவின் பதிேனாராம் ஆட்சியின் வ டம்
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வைர நகரம் ற் ைக ேபாடப்பட் ந்த .

௬ நான்காம் மாதம் ஒன்பதாம் ேததியில்

பஞ்சம் நகரத்தில் அதிகரித் , ேதசத்தின்

மக்க க் ஆகாரம ல்லாமல் ேபான . ௭

நகரத்தின் மதில் இ க்கப்பட்ட ;அப்ெபா

கல்ேதயர் நகரத்ைதச் ழ்ந்தி க் ம்ேபா ,

ேபார் ரர்கள் எல்ேலா ம் இர ேநரத்தில்

ஓ , ராஜாவின் ேதாட்டத்தின் வழ ேய

இரண் மதில்க க் ம் ந வி ள்ள

வழயாக நகரத்தி ந் றப்பட் ,

வயல்ெவளியின் வழ ேய ேபாய்விட்டார்கள். ௮

ஆனா ம் கல்ேதய ைடய பைட ரர்கள்

ராஜாைவப் பின்ெதாடர்ந் , எரிேகாவின்

சமமான மயில் சிேதக்கியாைவ

ெந ங்கினார்கள்;அப்ெபா அவ ைடய

பைட ரர்கள் எல்ேலா ம் அவைனவிட் ச்

சிதற ப்ேபாயி ந்தார்கள். ௯ அவர்கள்

ராஜாைவப் பி த் , அவைன ஆமாத்

ேதசத்தின்ஊராகிய ரிப்லா க் ப் பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாரிடத்திற் க்

ெகாண் ேபானார்கள்; அங்ேக இவ க்

நியாயத் ர்ப் க் ெகா த்தான். ௧0 பின்

பாபிேலான் ராஜா சிேதக்கியாவின் மகன்கைள

அவன் கண்க க் ன்பாக ெவட் னான்;

தாவின் பிர க்கள் எல்ேலாைர ம் ரிப்லாவில்

ெவட் னான். ௧௧ சிேதக்கியாவின் கண்கைளக்

டாக்கி,அவ க் இரண் விலங் கைள

மாட் னான்; பின் பாபிேலான் ராஜா

அவைனப்பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாய்,
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அவன்மரணமைட ம் நாள்வைரஅவைனக்

காவல் ட் ல் அைடத் ைவத்தான். ௧௨

ஐந்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததியில், பாபிேலான்

ராஜா க் ன்பாக நிற்கிறவனாகிய

காவற்ேசனாதிபதியான ேந சராதான்

எ சேல க் வந்தான்;அ ேந காத்ேநச்சார்

என் ம் ராஜா பாபிேலாைன அரசா கிற

பத்ெதான்பதாம் வ டமாயி ந்த . ௧௩

அவன் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைத ம்,

ராஜாவின் அரண்மைனைய ம்,

எ சேலம ள்ள எல்லா கைள ம்,

ஒவ்ெவா ெபரிய மனித ைடய ட்ைட ம்

ெந ப்பினால் எரித் ப்ேபாட்டான்.

௧௪ காவற்ேசனாதிபதி டன் இ ந்த

கல்ேதயரின் பைட ரர்கள் அைனவ ம்

எ சேலைமச் ற்ற ம் இ ந்த மதில்கைள

இ த் ப்ேபாட்டார்கள். ௧௫ மக்களில்

ஏைழகளான சிலைர ம் நகரத்தில் தியான

மற்ற மக்கைள ம், பாபிேலான் ராஜாவிடம்

ஓ வந் விட்டவர்கைள ம், மற்ற மக்கைள ம்

காவற்ேசனாதிபதியாகிய ேந சராதான்

சிைறகளாகக் ெகாண் ேபானான். ௧௬

ஆனால் ேதசத்தாரில் ஏைழகளான

சிலைரக் காவற்ேசனாதிபதியாகிய

ேந சராதான் திராட்ைசத்ேதாட்டக்காரராக ம்

பயிர்ெசய் ம் மக்களாக ம்

விட் ைவத்தான். ௧௭ ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ந்த ெவண்கலத்

ண்கைள ம், ஆதாரங்கைள ம்,
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ெவண்கலக் கடல்ெதாட் ைய ம் கல்ேதயர்

உைடத் ப்ேபாட் , அைவகளின்

ெவண்கலத்ைதெயல்லாம் பாபிேலா க்

எ த் க்ெகாண் ேபானார்கள்.

௧௮ ெசம் ச்சட் கைள ம், சாம்பல்

எ க் ம் கரண் கைள ம்,

ெவட் க்கத்திகைள ம், கலங்கைள ம்,

கலயங்கைள ம், ஆராதைனக் ரிய எல்லா

ெவண்கலப் பணிப்ெபா ட்கைள ம்

எ த் க்ெகாண் ேபானார்கள். ௧௯

ப ம்ெபான் ம் த்தெவள்ளி மான

கிண்ணங்கைள ம், பகலசங்கைள ம்,

கலங்கைள ம், சட் கைள ம்,

விளக் த்தண் கைள ம்,கலயங்கைள ம்,

கரகங்கைள ம் காவற்ேசனாதிபதி

எ த் க்ெகாண்டான். ௨0 சாெலாேமான்

ராஜா ெயேகாவா ைடய ஆலயத் க்காகச்

ெசய் ைவத்த இரண் ண்க ம்

ஒ கடல்ெதாட் ம் ஆதாரங்களின்

ழ்நின்ற பன்னிரண் ெவண்கல

காைளச்சிைலக ம்ஆகியஇைவக க் ரிய

ெவண்கலத்திற் எைடயில்ைல. ௨௧அந்தத்

ண்கேளாெவன்றால், ஒவ்ெவா ம்

பதிெனட் ழ உயரமாயி ந்த ;

பன்னிரண் ழ ல் அைதச் ற் ம்;

நான் விரற்கைட அதின் கனம்; உள்ேள

ழாயாயி ந்த . ௨௨அதின்ேமல் ெவண்கலக்

ம ழ் இ ந்த ; ஒ மழ ன் உயரம்

ஐந் ழம், மழ ல் ற்ற ம் பின்ன ம்
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மா ளம்பழங்க ம் ெசய்தி ந்த ; எல்லாம்

ெவண்கலமாயி ந்த ; அதற் ச் சரியாய்

மற்றத் க் ம் மா ளம்பழங்க ம்

ெசய்தி ந்த . ௨௩ ெதாண் ற்றா

மா ளம்பழங்கள் நான் திைசக க் ம்

எதிராகச் ெசய்தி ந்த ; மைழச் ற்ற ம்

ெசய்தி ந்த மா ளம்பழங்கள் . ௨௪

காவற்ேசனாதிபதி தன்ைமஆசாரியனாகிய

ெசராயாைவ ம், இரண்டாம்ஆசாரியனாகிய

ெசப்பனியாைவ ம், வாசற்ப யின் ன்

காவற்காரைர ம் பி த் க்ெகாண் ேபானான்.

௨௫ நகரத்திேலாெவன்றால் அவன்

ேபார் ரர்களின் விசாரிப் க்காரனாகிய

தைலவன் ஒ வைன ம், ராஜாவின்

மந்திரிகளில் நகரத்தில் பி பட்டஏ ேபைர ம்,

ேதசத்தின் மக்கைளேவைலயில்அமர்த் கிற

தைலைமயான காரியதரிசிைய ம், ேதசத்

மக்களில் பட்டணத்தின் ந வில் பி பட்ட

அ ப ேபைர ம் ெகாண் ேபானான். ௨௬

அவர்கைளக் காவற்ேசனாதிபதியாகிய

ேந சராதான் பி த் , அவர்கைள

ரிப்லா க் ப் பாபிேலான் ராஜாவினிடத்திற் க்

ெகாண் ேபாய்விட்டான். ௨௭ அப்ெபா

பாபிேலான் ராஜா ஆமாத் என் ம்

ேதசத்தின் பட்டணமாகிய ரிப்லாவில்

அவர்கைள ெவட் க் ெகான் ேபாட்டான்;

இவ்விதமாக தர்கள் தங்கள் ேதசத்தி ந்

சிைறகளாய்க் ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள். ௨௮

ேந காத்ேநச்சார் சிைறபி த் ப்ேபான
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மக்களின் ெதாைக எவ்வளெவன்றால்,

ஏழாம் வ டத்தில் வாயிரத் இ பத்

ன் த ம், ௨௯ ேந காத்ேநச்சா ைடய

பதிெனட்டாம் வ டத்தில் எ சேலம ந்

எண் ற் ப்பத்திரண் ேபர்க ம்

ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள். ௩0

ேந காத்ேநச்சா ைடய இ பத் ன்றாம்

வ டத்தில் காவற்ேசனாதிபதியாகிய

ேந சராதான் தரில் எ ற்

நாற்பத்ைதந் ேபைரச் சிைறபி த் க்

ெகாண் ேபானான்; ெமாத்தம் நான்காயிரத்

அ ேபர்களாம். ௩௧ தாவின்

ராஜாவாகிய ேயாயாக் ைடய

சிைறயி ப்பின் ப்பத்ேதழாம் வ டம்

பன்னிரண்டாம் மாதம் இ பத்ைதந்தாம்

ேததியில், ஏவில் ெமெராதாக் என் ம்

பாபிேலான் ராஜா, தான் ராஜாவான

வ டத்தில், தாவின் ராஜாவாகிய

ேயாயாக் ைனச் சிைறச்சாைலயி ந்

ெவளியில் ெகாண் வந் ,அவன் தைலைய

உயர்த்தி. ௩௨ அவ டன் அன்பாய்ப் ேபசி,

அவ ைடய இ க்ைகையத் தன் டன்

பாபிேலானில் இ ந்த ராஜாக்க ைடய

இ க்ைகக க் ேமலாக ைவத் , ௩௩

அவ ைடய சிைறயி ப் உைடகைள

மாற்றனான்; அவன் உயிேரா ந்த

எல்லா நாட்க ம் தன் ன்னிைலயில்

அ தின ம்உண சாப்பிடச்ெசய்தான். ௩௪

அவன் உயிேரா ந்த நாட்கெளல்லாம்
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அவ ைடய மரணநாள் வைர ம்,

அவ ைடய ெசல க்காகப் பாபிேலான்

ராஜாவினால் கட்டைளயான அ தினத்

திட்டத்தின்ப , அ தின ம் அவ க் க்

ெகா க்கப்பட் வந்த .
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லம்பல்

௧

2 ஐேயா, மக்கள் ம ந்த நகரம் தனிைமயாக

உட்கார்ந்தி க்கிறாேள! விதைவக்

ஒப்பானாேள! ேதசங்களில் ெபரியவ ம்,அந்த

ேதசங்களில் இளவரசி மாயி ந்தவள்

வரிகட் கிறவளானாேள! ௨இர ேநரத்திேல

அ ெகாண் க்கிறாள்; அவ ைடய

கண் ர் அவள் கன்னங்களில் வ கிற ;

அவ க் ப் பிரியமானவர்களில்

அவைளத் ேதற் பவர்கள் ஒ வ ம்

இல்ைல; அவ ைடய நண்பர்கள்

அைனவ ம் அவ க் த் ேராகிக ம்

விேராதிக மானார்கள். ௩ தா மக்கள்

உபத்திரவப்பட ம், ெகா ைமயானஅ ைம

ேவைலெசய்ய ம் சிைறப்பட் ப்ேபானார்கள்.

அவள்அந்நியமக்க க் ள்ேளதங் கிறாள்,

இைளப்பா தல் அைடயமாட்டாள்;

அவைளத் ன்பப்ப த் கிற அைனவ ம்

அவைள அவ ைடய இக்கட்டான

ேநரங்களிேல ெதாடர்ந் பி த்தார்கள். ௪

பண் ைகக் வ பவர்கள்இல்லாததினால்,

ேயா க் ப் ேபாகிற வழகள் லம் கிற ;

அவ ைடய வாசல்கள் எல்லாம்

பயனற் க்கிடக்கிற ; அவ ைடய

ஆசாரியர்கள் தவிக்கிறார்கள்; அவ ைடய

இளம்ெபண்கள் சஞ்சலப்ப கிறார்கள்;

அவ க் க் கசப்ேப உண்டாயி க்கிற . ௫

அவ ைடய விேராதிகள் அவ க் த்

தைலவர்களானார்கள், அவ ைடய
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பைகவர்கள் ெசழ த்தி க்கிறார்கள்;

அவ ைடய ம தியான பாவங்க க்காக

ெயேகாவா அவைளச் சஞ்சலப்ப த்தினார்;

அவ ைடயபிள்ைளகள்எதிரிக் ன்பாகச்

சிைறப்பட் ப்ேபானார்கள். ௬ ேயானாகிய

மக ைடய அழெகல்லாம் அவைள

விட் ப்ேபான ; அவ ைடய தைலவர்கள்

ேமய்ச்சைலக் காணாதமான்க க் ஒப்பாகி,

பின்ெதாட கிறவ க் ன்பாக

பலம ல்லாமல் நடந் ேபானார்கள். ௭

தனக் ச் சி ைம ம் தவிப் ம் ஏற்பட்ட

நாட்களிேல எ சேலம் ஆரம்பநாட்கள்

தற்ெகாண் தனக் உண்டாயி ந்த

இன்பமானைவகைளெயல்லாம்

நிைனக்கிறாள்;அவ க் உதவிெசய்பவர்கள்

இல்லாமல் அவ ைடய மக்கள் விேராதிகளின்

ைகயிேல வி ம்ேபா , பைகவர்கள் அவைளப்

பார்த் , அவ ைடய ஓய் நாட்கைளக்

ற த் ஏளனம் ெசய்தார்கள். ௮ எ சேலம்

ம தியாகப் பாவம்ெசய்தாள்; ஆதலால்

ட்டான ெபண்ைணப்ேபாலானாள்; அவைளக்

கனப்ப த்தியவர்கள் எல்ேலா ம் அவைள

அசட்ைட ெசய்கிறார்கள்; அவ ைடய

நிர்வாணத்ைதக் கண்டார்கள்; அவ ம்

ெப ச் விட் ப் பின்னிட் த் தி ம்பினாள்.

௯ அவ ைடய ட் அவ ைடய

ஆைடகளின் ஓரங்களில் இ ந்த ; தனக்

வரப்ேபாகிற ைவ நிைனக்காமல்

இ ந்தாள்; ஆைகயால் அதிசயமாகத்



லம்பல் 3062

தாழ்த்தப்பட் ப்ேபானாள்; ேதற் பவர்கள்

இல்ைல; ெயேகாவாேவ, என் சி ைமையப்

பா ம்; பைகவன் ெப ைமபாராட் னாேன. ௧0

அவ ைடயஇன்பமானஎல்லாவற்ற ன்ேம ம்

விேராதி தன்ைகைய ட் னான்; உம் ைடய

சைபயிேலவரக் டாெதன் ேதவ ர்விலக்கிய

அன்னியர்கள் உம பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள்

ைழவைதக் கண்டாள். ௧௧ அவ ைடய

மக்கெளல்ேலா ம் ஆகாரத்ைதத்ேத த்

தவிக்கிறார்கள்; தங்க ைடய

உயிைரக் காப்பாற்றத் தங்க க் ப்

பிரியமானைவகைள ஆகாரத் க்ெகன்

ெகா த் விட்டார்கள்; ெயேகாவாேவ,

ேநாக்கிப்பா ம்; நிைனக்கப்படாதவளாேனன்.

௧௨ வழயில் நடந் ேபாகிற அைனத்

மக்கேள, இைதக் ற த் உங்க க் க்

கவைலயில்ைலயா? ெயேகாவா தாம்

மக ம் ேகாபப்பட்ட நாளிேல என்ைன

வ த்தப்ப த்தியதால் எனக் ஏற்பட்ட என்

க்கத்திற் ச் சரியான க்கம் உண்ேடா

என் என்ைன ேநாக்கிப்பா ங்கள். ௧௩

உயரத்தி ந் என் எ ம் களில்

அக்கினிையஅ ப்பினார், அ அைவகளில்

பற்றெயரிகிற ; என் கால்க க் வைலைய

சினார்; என்ைனப் பின்னிட் விழச்ெசய்தார்;

என்ைனப் பாழாக்கினார்; தின ம் நான்

ெபல னப்பட் ப்ேபாகிேறன். ௧௪

என் தல்களின் கம் அவ ைடய

ைகயால் ட்டப்பட் க்கிற ;
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அைவகள் பிைணக்கப்பட் என்

க த்ைதச் ற்ற க்ெகாண்ட ; என்

ெபலைன இழக்கச்ெசய்தார்; நான்

எ ந்தி க்க யாதப ஆண்டவர்

என்ைன ஒ க் கிறவர்களின் ைகயில்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௧௫ என்னிடத்தி ள்ள

பலசா களாகிய எனக் ரியஅைனவைர ம்

ஆண்டவர் மதித் ப்ேபாட்டார்; என்

வா பர்கைள ெநா க் வதற்காக எனக்

விேராதமாக ஒ ட்டத்ைதவரவைழத்தார்;

திராட்ைசப்பழத்ைத ஆைலயில்

மதிக்கிற ேபால,ஆண்டவர், மகளாகிய தா

என் ம் இளம்ெபண்ைண மதித்தார். ௧௬

இைவக க்காக நான்அ கிேறன்; என் கண்,

என் கண்ேண கண் ைர சிந் கிற ; என்

உயிைரக் காப்பாற்ற த் ேதற் கிறவர்கள்

என்ைனவிட் விலகினார்கள்; பைகவன்

ேமற்ெகாண்டதினால் என் பிள்ைளகள்

பாழாய்ப்ேபானார்கள். ௧௭ ேயான் தன்

ைககைளஉதவிக்கா விரிக்கிறாள்; அவைளத்

ேதற் பவர்கள் ஒ வ ம ல்ைல; ெயேகாவா

யாக்ேகாைபச் ற்ற ம் உள்ளவர்கைள

அவ க் விேராதிகளாகக் கட்டைளயிட்டார்;

அவர்க க் ள்ேள எ சேலம் ட்டான

ெபண் க் ஒப்பானாள். ௧௮ ெயேகாவா

திபரர்; அவ ைடய கட்டைளக க்

விேராதமாக நான் எ ம்பிேனன்; மக்கேள,

ங்கள் எல்ேலா ம் இைதக் ேகட் என்

க்கத்ைதப் பா ங்கள்; என் ைடய
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இளம்ெபண்க ம், வா பர்க ம்

சிைறப்பட் ப்ேபானார்கள். ௧௯ என்ைனச்

சிேநகித்தவர்கைளக் ப்பிட்ேடன், அவர்கேளா

எனக் ேராகம் ெசய்தார்கள்; என்

ஆசாரியர்க ம் என் ப்பர்க ம் தங்கள்

உயிைரக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ளத்தங்க க்

ஆகாரம் ேத ம்ேபா நகரத்தில் ச் அடங்கி

இறந் ேபானார்கள். ௨0 ெயேகாவாேவ,

பா ம், நான் ெந க்கப்ப கிேறன்; என்

டல் ெகாதிக்கிற ; நான் மக ம்

ேராகம் ெசய்ததினால் என் இ தயம்

ேவதைனப்ப கிற ; ெவளியிேல பட்டயம்

என்ைனப் பிள்ைளயற்றவளாக்கிய ,

ட் க் ள்ேள மரணம் வந்தி க்கிற . ௨௧

நான் தவிக்கிறைத அவர்கள் ேகட்டா ம்

என்ைனத் ேதற் பவர்கள் ஒ வ ம் இல்ைல;

என் பைகவர்கள் எல்ேலா ம் எனக்

வந்த ஆபத்ைதக் ேகட் , ேதவ ர் அைதச்

ெசய்ததினால் சந்ேதாஷமாயி க்கிறார்கள்; ர்

ெசான்ன நாைள வரச்ெசய் ர். அப்ெபா

அவர்க ம் என்ைனப்ேபாலாவார்கள். ௨௨

அவர்க ைடய ெபால்லாப்ெபல்லாம் உம

கத்திற் ன்பாக வரட் ம். என் ைடய

சகல பாவங்க க்காக ர் எனக் ச்

ெசய்த ேபாலஅவர்க க் ம் ெசய் ம்; என்

ெப ச் கள் ம தியாயின, என் இ தயம்

பல னமாயி க்கிற .

௨

ஐேயா, ஆண்டவர் தம ேகாபத்தில்

மகளாகிய ேயாைன க ம்ேமகத்தினால்
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னார்; அவர் தம ேகாபத்தின்

நாளிேல தம பாத டத்ைத

நிைனக்காமல் இஸ்ரேவ ன்

மகிைமைய வானத்தி ந் மயிேல

விழச்ெசய்தார். ௨ஆண்டவர் தப்பவிடாமல்

யாக்ேகாபின் யி ப் கைளெயல்லாம்

வி ங்கினார்; அவர், மகளாகிய தாவின்

பா காப் கைளெயல்லாம் தம ேகாபத்திேல

இ த் , தைரேயாேட தைரயாக்கிப்ேபாட்டார்;

இராஜ்ஜயத்ைத ம்அதின் தைலவர்கைள ம்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினார். ௩ அவர்

தம க ங்ேகாபத்திேல இஸ்ரேவ ன்

வல்லைம வைத ம் ெவட் ப்ேபாட்டார்;

விேராதிக க் ன்பாக அவர் தம

வல கரத்ைதப் பின்னாகத் தி ப்பி,

ற்ற ம் இ ப்பைத எரித் ப்ேபா கிற

ெந ப் த்தழைலப்ேபால் யாக்ேகா க்

விேராதமாக எரித்தார். ௪பைகவைனப்ேபால்

தம் ைடய வில்ைல நாேணற்றனார்;

எதிரிையப்ேபால் தம் ைடய

வல கரத்ைத ட் நின் , கண் க்

இன்பமானைதெயல்லாம்அழ த் ப்ேபாட்டார்;

மகளாகிய ேயானின் டாரத்திேல

தம் ைடய ேகாபத்ைதஅக்கினிையப்ேபால்

விழச்ெசய்தார். ௫ஆண்டவர் பைகவைனப்

ேபாலானார்; இஸ்ரேவைல வி ங்கினார்;

அதின் அரண்மைனகைளெயல்லாம்

வி ங்கினார்; அதின் அரண்கைள

அழ த் , மகளாகிய தா க் ம ந்த
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க்கத்ைத ம் ேசார்ைவ ம்உண்டாக்கினார்.

௬ ேதாட்டத்தின் ேவ ையப்ேபால இ ந்த

தம் ைடய ேவ ையப் பலவந்தமாகப்

பி ங்கிப்ேபாட்டார்; சைப கிற

தம் ைடய இடங்கைள அழ த்தார்;

ெயேகாவா ேயானிேல பண் ைகைய ம்

ஓய் நாைள ம் மறக்கச்ெசய் ,

தம க ங்ேகாபத்தில் ராஜாைவ ம்

ஆசாரியைன ம்அகற்றவிட்டார். ௭ஆண்டவர்

தம ப டத்ைத ஒழ த் விட்டார்; தம

பரி த்த ஸ்தலத்ைத ெவ த் விட்டார்;

அதி ைடயஅரண்மைனகளின்மதில்கைள

விேராதியின் ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்;

பண் ைகநாளில் ஆரவாரம் ெசய்கிற ேபால்

ெயேகாவாவின் ஆலயத்தில் ஆரவாரம்

ெசய்தார்கள். ௮ ெயேகாவா, மகளாகிய

ேயானின் மதிைல நிர் லமாக்க நிைனத்தார்;

ைலப்ேபாட்டார்; அழ க்காதப தம் ைடய

ைகைய அவர் டக்கிக்ெகாண்டதில்ைல;

அரண்கைள ம் மதிைல ம் லம்பச்ெசய்தார்;

அைவகள் ற்ற ம் ெபலனற் க்கிடக்கிற .

௯எ சேலம் பட்டணத் வாசல்கள் தைரயில்

ைதந் கிடக்கிற ; அவ ைடய

தாழ்ப்பாள்கைள உைடத் ப்ேபாட்டார்;

அவ ைடய ராஜா ம் அவ ைடய

பிர க்க ம் அந்நியமக்க க் ள்

இ க்கிறார்கள்; ேவத ம ல்ைல;அவ ைடய

ர்க்கதரிசிக க் க் ெயேகாவாவால்தரிசனம்

கிைடப்பதில்ைல. ௧0 மகளாகிய ேயானின்
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ப்பர்கள் தைரயில் உட்கார்ந் ெமளனமாக

இ க்கிறார்கள்; தங்கள் தைலகளின்ேமல்

திையப் ேபாட் க்ெகாள் கிறார்கள்;

சணலாைட உ த்தியி க்கிறார்கள்;

எ சேலம ன் இளம்ெபண்கள் தைல னிந்

தைரையப் பார்த் க்ெகாண் க்கிறார்கள்.

௧௧ என் மகளாகிய என மக்களின்

பா களினிம த்தம் கண் ர் வி கிறதினால்

என் கண்கள் த் ப்ேபாகிற ; என்

டல்கள் ெகாதிக்கிற ; என் ஈரல் உ கி

தைரயிேல வ கிற ; ழந்ைதக ம்

சி பிள்ைளக ம் நகரத்தின் திகளிேல

மயக்கநிைலயில் கிடக்கிறார்கள். ௧௨அவர்கள்

காயப்பட்டவர்கைளப்ேபால பட்டணத்தின்

திகளிேலமயக்கநிைலயில் கிடக் ம்ேபா ம்,

தங்கள் தாய்களின் ம யிேல தங்கள் உயிைர

வி ம்ேபா ம், தங்கள் தாய்கைள ேநாக்கி:

தானிய ம் திராட்ைசரச ம் எங்ேக

என்கிறார்கள். ௧௩ மகளாகிய எ சேலேம,

நான் உனக் ச் சாட்சியாக என்னத்ைதச்

ெசால் ேவன்? உன்ைனஎதற் ஒப்பி ேவன்?

மகளாகிய ேயான் என் ம் இளம்ெபண்ேண,

நான் உன்ைனத் ேதற் வதற் உன்ைனஎதற்

ஒப்பிட் ச் ெசால் ேவன்? உன் காயம்

ச த்திரத்ைதப்ேபால் ெபரிதாயி க்கிறேத,

உன்ைனக் ணமாக் கிறவன் யார்? ௧௪

உன் ர்க்கதரிசிகள் ெபாய் ம் பயனற்ற

தரிசனங்கைள உனக்காகத் தரிசித்தார்கள்;

அவர்கள் உன் ைடய சிைறயி ப்
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வில ம்ப உன் அக்கிரமத்ைத

ட் க்காட்டாமல், ெபாய்யானைவகைள ம்

ேகடானைவகைள ம் உனக்காகத்

தரிசித்தார்கள். ௧௫ வழ ப்ேபாக்கர்கள்

அைனவ ம் உன்ைனப்பார்த் க்

ைக ெகாட் கிறார்கள்; மகளாகிய

எ சேலைமப்பார்த் விசில த் , ேக யாக

தங்கள் தைலகைளஅைசத் : ரணவ ம்

உலகத்தின் மகிழ்ச்சி மானநகரம் இ தானா

என்கிறார்கள். ௧௬உன் ைடயபைகவர்கள்

எல்ேலா ம் உன்ைனப்பார்த் த் தங்கள்

வாையத் திறக்கிறார்கள்; பரியாசம்

ெசய் பல்ைலக் க க்கிறார்கள்; அைத

வி ங்கிேனாம், நாம் காத்தி ந்த நாள் இ ேவ,

இப்ெபா நமக் க் கிைடத்த , அைதக்

கண்ேடாம் என்கிறார்கள். ௧௭ெயேகாவா தாம்

நிைனத்தைதச் ெசய்தார்; ஆரம்பநாட்கள்

தற்ெகாண் தாம் கட்டைளயிட்ட தம

வார்த்ைதைய நிைறேவற்றனார்; அவர்

தப்பவிடாமல் நிர் லமாக்கி, உன்ேமல்

பைகவன் மகிழ்ச்சியைடயச் ெசய்தார்; உன்

எதிரிகளின் ெகாம்ைப உயர்த்தினார். ௧௮

அவர்க ைடய இ தயம் ஆண்டவைர

ேநாக்கிக் ப்பி கிற ; மகளாகிய ேயானின்

மதிேல, இர ம் பக ம் நதிையப்ேபால

கண் ர் வி , ஓய்ந்திராேத, உன் கண்ணின்

க விழைய ம்மாயி க்கவிடாேத. ௧௯

எ ந்தி , இரவிேல தல் ஜாமத்தில்

ப்பி ; ஆண்டவரின் ச கத்தில் உன்
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இ தயத்ைதத் தண் ைரப்ேபால

ஊற்றவி ; எல்லாத் ெத க்களின்

ைனயி ம் பசியினால் மயங்கியி க்கிற

உன் ழந்ைதகளின் உயி க்காக உன்

ைககைள அவரிடத்திற் ஏெற . ௨0

ெயேகாவாேவ, யா க் இந்த விதமாகச்

ெசய் ெரன் ேநாக்கிப்பா ம்; ெபண்கள்,

ைகக் ழந்ைதகளாகிய தங்கள் கர்ப்பத்தின்

பிள்ைளகைள சாப்பிடேவண் ேமா?

ஆண்டவ ைடய பரி த்த ஸ்தலத்தில்

ஆசாரிய ம் ர்க்கதரிசி ம்

ெகாைலெசய்யப்படேவண் ேமா? ௨௧

வா ப ம் திர்வய ள்ளவ ம்

ெத க்களில் தைரயிேல கிடக்கிறார்கள்;

என் ைடய இளம்ெபண்க ம், வா பர்க ம்

பட்டயத்தால் வி ந்தார்கள்; உம ேகாபத்தின்

நாளிேல ெவட் ,அவர்கைளத் தப்பவிடாமல்

ெகான் ேபாட் ர். ௨௨ பண் ைகநாளில்

மக்கள் ட்டத்ைத வரவைழப்ப ேபால்

ற்ற ம ந் எனக் பயத்ைத

வரவைழத் ர்; ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின்

நாளிேலதப்பினவ ம் தியானவ ம ல்ைல;

நான்ைககளில் ஏந்தி வளர்த்தவர்கைளஎன்

பைகவன்அழ த்தான்.

௩

ஆண்டவ ைடய ேகாபத்தின் பிரம்பினால்

ஏற்பட்ட சி ைமையக் கண்ட மனிதன் நான். ௨

அவர் என்ைன ெவளிச்சத்திேல அல்ல,

இ ளிேலஅைழத் நடத்திவந்தார். ௩அவர்

தம ைகைய எனக் விேராதமாகேவ
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தின ம் தி ப்பினார். ௪ என் சைதைய ம்,

என் ேதாைல ம் க னமாக்கினார்; என்

எ ம் கைள ெநா க்கினார். ௫ அவர்

எனக் விேராதமாக மதிைலக்கட் ,

கசப்பினா ம் வ த்தத்தினா ம் என்ைனச்

ழ்ந் ெகாண்டார். ௬ ஆரம்பகாலத்தில்

இறந்தவர்கைளப்ேபால என்ைன இ ளான

இடங்களில் கிடக்கச்ெசய்தார். ௭ நான்

தப்பிப்ேபாகாம க்க என்ைனச் ழ

ேவ யைடத்தார்; என் விலங்ைக

க னமாக்கினார். ௮ நான் சத்தம ட் க்

ப்பிட்டா ம், என் ெஜபத்திற் வழைய

அைடத் ப்ேபாட்டார். ௯ ெவட் ன

கற்களின் வரால் என் வழகைள

அைடத் ப்ேபாட்டார், என் பாைதகைளத்

தா மாறாக்கினார். ௧0 அவர் எனக்காகப்

ப ங்கியி க்கிறகர ம், மைறவிடங்களில்

தங் கிற சிங்க மாயி க்கிறார். ௧௧

என் ைடய வழகைள அகற்ற , என்ைனத்

ண் த் ப்ேபாட்டார்; என்ைனப்

பயனற்றவனாக்கிவிட்டார். ௧௨தம வில்ைல

நாேணற்ற , என்ைன அம் க் இலக்காக

ைவத்தார். ௧௩ தம் ைடய அம் கைள

ைவக் ம் ைபயின் அம் கைள என்

உள்ளத்தின் ஆழத்தில் படச்ெசய்தார்.

௧௪ நான் என் மக்கள் அைனவ க் ம்

பரியாச ம், தின ம் அவர்க ைடய

கின்னரப் பாட மாேனன். ௧௫ கசப்பினால்

என்ைன நிரப்பி, எட் யினால் என்ைன
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ெவ ப்பைடயச்ெசய்தார். ௧௬ அவர்

உணவி ள்ள சி கற்களால் என்

பற்கைள ெநா க்கி, என்ைனச் சாம்ப ல்

ரளச்ெசய்தார். ௧௭ என் ஆத் மாைவச்

சமாதானத்திற் த் ரமாக்கினார்; கத்ைத

மறந்ேதன். ௧௮ என் ெபல ம், நான்

ெயேகாவா க் க் காத்தி ந்த நம்பிக்ைக ம்

அழ ந் ேபான என்ேறன். ௧௯ எட் ம்

பிச் மாகிய என் சி ைமைய ம் என்

தவிப்ைப ம் நிைனத்த ம். ௨0 என்

ஆத் மா அைவகைள நிைனத்

நிைனத் எனக் ள் உைடந் ேபாகிற .

௨௧ இைத என் மனதிேல ைவத்

நம்பிக்ைக ெகாண் ப்ேபன். ௨௨

நாம் அழ ந் ேபாகாம க்கிற

ெயேகாவா ைடய கி ைபேய, அவ ைடய

இரக்கங்க க் வில்ைல. ௨௩அைவகள்

காைலேதா ம் தியைவகள்; உம உண்ைம

ெபரிதாயி க்கிற . ௨௪ெயேகாவாஎன் பங்

என் என்ஆத் மா ெசால் ம்; ஆைகயால்

அவரிடத்தில் நம்பிக்ைக ெகாண் ப்ேபன்.

௨௫ தமக் க் காத்தி க்கிறவர்க க் ம்,

தம்ைமத் ேத கிற ஆத் மா க் ம்

ெயேகாவா நல்லவர். ௨௬ ெயேகாவா ைடய

இரட்சிப் க் நம்பிக்ைகேயா காத்தி க்கிற

நல்ல . ௨௭ தன் இளவயதில் கத்ைதச்

மக்கிற மனித க் நல்ல . ௨௮அவேர

அைதத் தன்ேமல் ைவத்தாெரன் அவன்

தனிைமயாயி ந் ெமளனமாயி ப்பானாக.
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௨௯ நம்பிக்ைகக் இட ண்ேடா என் தன்

வாய் மண்ணில்ப ம்ப ப் றவி வானாக.

௩0 தன்ைன அ க்கிறவ க் த் தன்

கன்னத்ைதக் காட் , அவமானத்தால்

நிைறந்தி ப்பானாக. ௩௧ ஆண்டவர்

என்ெறன்ைறக் ம்ைகவிடமாட்டார். ௩௨அவர்

வ த்தப்ப த்தினா ம் தம ம ந்த

கி ைபயின்ப மனமரங் வார். ௩௩

அவர் மனப் ர்வமாக ம மக்கைளச்

சி ைமயாக்கி வ த்தப்ப த் கிறதில்ைல. ௩௪

ஒ வன் மயில் சிைறப்பட்டவர்கள்

அைனவைர ம் தன் கால்களின் ழ்

ந க் கிறைத ம், ௩௫உன்னதமான ேதவனின்

ச கத்தில் மனிதர்க ைடய நியாயத்ைதப்

ரட் கிறைத ம், ௩௬மனிதைனஅவ ைடய

வழக்கிேல மா பாடாக் கிறைத ம்,

ஆண்டவர் காணாதி ப்பாேரா? ௩௭ஆண்டவர்

கட்டைளயிடாமல் இ க் ம்ேபா , காரியம்

சம்பவிக் ம் என் ெசால் கிறவன் யார்? ௩௮

உன்னதமான ேதவ ைடய வாயி ந்

ைம ம் நன்ைம ம் றப்ப கிறதில்ைலேயா?

௩௯உயி ள்ளமனிதன் ைறயி வாேனன்?

அவன் தன் ைடய பாவத்திற்

வ ம் தண்டைனையக் ற த்

ைறயி கிறெதன்ன? ௪0 நாம் நம் ைடய

வழகைளச் ேசாதித் ஆராய்ந் ,

ெயேகாவாவிடத்தில் தி ம்பக்கடேவாம். ௪௧

நாம் நம் ைடயைககேளா ங் ட நம் ைடய

இ தயத்ைத ம் பரேலாகத்தி க்கிற
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ேதவனிடத்திற் ஏெற ப்ேபாமாக. ௪௨நாங்கள்

ேராகம்ெசய் , கலகம்ெசய்ேதாம்;ஆைகயால்

ேதவ ர் மன்னிக்காமல் இ ந் ர். ௪௩ ேதவ ர்

ேகாபத்தால் க்ெகாண் , எங்கைளத்

தப்பவிடாமல் பின்ெதாடர்ந் ெகான் ர்.

௪௪ ெஜபம் உள்ேள ைழய யாதப

உம்ைம ேமகத்தால் க்ெகாண் ர். ௪௫

மக்க க் ள்ேள எங்கைளக் ப்ைப ம்

அ வ ப் மாக்கி ர். ௪௬எங்கள் பைகவர்கள்

எல்ேலா ம் எங்க க் விேராதமாகத் தங்கள்

வாையத் திறந்தார்கள். ௪௭பய ம், ப ழ ம்,

பயனற்றநிைல ம், அழ ம் எங்க க்

ேநரிட்ட . ௪௮ மகளாகிய என் மக்கள்

அைடந்த ேகட் னால் என் கண்களி ந்

கண் ர் வ கிற . ௪௯ ெயேகாவா

பரேலாகத்தி ந் ேநாக்கிப்பார்க் ம்வைர,

௫0 என் கண் இைடவிடாமல் ஓய்வின்ற

வழகிற . ௫௧என் பட்டணத்தின் ெபண்கள்

அைனவரினிம த்தம், என் கண் என்

ஆத் மா க் ேவதைன ண்டாக் கிற .

௫௨ காரணேம இல்லாமல் என்ைனப்

பைகக்கிறவர்கள் என்ைன ஒ

பறைவையப்ேபால ேவட்ைடயா னார்கள்.

௫௩ ப ழயிேல என் உயிைர ஒ க்கி,

என்ேமல் கல்ைலைவத்தார்கள். ௫௪தண் ர்

என் தைலக் ேமல் வந்த ; அழ ந்ேதன்

என்ேறன். ௫௫மகாஆழமான ழயி ந் ,

ெயேகாவாேவ, உம் ைடய ெபயைரச் ெசால் க்

ப்பிட்ேடன். ௫௬என் சத்தத்ைதக் ேகட் ர்; என்
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ெப ச் க் ம் என் ப்பி த க் ம்உம

ெசவிைய அைடத் க்ெகாள்ளாேத ம். ௫௭

நான்உம்ைம ேநாக்கிக் ப்பிட்டநாளிேல ர்

ேகட் : பயப்படாேத என் ர். ௫௮ஆண்டவேர,

என்ஆத் மாவின் வழக்ைக நடத்தி ர்; என்

உயிைர ட் க்ெகாண் ர். ௫௯ெயேகாவாேவ,

எனக் உண்டானஅநியாயத்ைதக் கண் ர்;

எனக் நியாயம் ெசய் ம். ௬0அவர்க ைடய

எல்லா விேராதத்ைத ம், அவர்கள்

எனக் விேராதமாக நிைனத்த எல்லா

நிைன கைள ம் கண் ர். ௬௧ெயேகாவாேவ,

அவர்கள் அவமதித்த அவமானங்கைள ம்,

அவர்கள் எனக் விேராதமாக நிைனத்த எல்லா

நிைன கைள ம், ௬௨ எனக் விேராதமாக

எ ம்பினவர்களின் வாய்ச்ெசாற்கைள ம்,

அவர்கள் நாள் வ ம் எனக் விேராதமாக

ேயாசிக் ம் ேயாசைனகைள ம் ேகட் ர். ௬௩

அவர்கள் உட்கார்ந்தி ப்பைத ம் அவர்கள்

எ ந்தி ப்பைத ம் ேநாக்கிப் பா ம்; நான்

அவர்க ைடய பாடலாயி க்கிேறன். ௬௪

ெயேகாவாேவ, அவர்க ைடயைககள் ெசய்த

ெசயல்க க் த்தக்கதாக அவர்க க் ப்

பலன் ெகா ப் ர். ௬௫ அவர்க க்

மனேவதைனையக் ெகா ப் ர், உம் ைடய

சாபம் அவர்கள்ேமல் இ க் ம். ௬௬

ேகாபமாக அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந் ,

ெயேகாவா ைடய வானங்களின் ேழ

அவர்கள் இல்லாதப அவர்கைள

அழ த் வி ர்.
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௪

ஐேயா, தங்கம் மங்கி, த்தத் தங்கம் மாற ,

பரி த்த ஸ்தலத்தின் கற்கள் சகல திகளின்

ைனயி ம் ெகாட்டப்பட்டேத. ௨ ஐேயா,

தங்கத் க்ெகாப்பான விைலேயறப்ெபற்ற

மகன்களாகிய ேயான், யவ ைடய

ைகேவைலயான மண்பாத்திரங்கைளப்ேபால

நிைனக்கப்ப கிறார்கேள. ௩திம ங்கிலங்கள்

தற்ெகாண் மார்பகங்கைள ட் , தங்கள்

ட் க க் ப் பால் ெகா க் ம்; என்

மகளாகிய மக்கேளா வனாந்தரத்தி ள்ள

ெந ப் க்ேகாழையப்ேபால் க ன

மன ள்ளவளாக இ க்கிறாேள. ௪

ழந்ைதகளின் நாக் தாகத்தால்

ேமல்வாேயாேட ஒட் க்ெகாண் க்கிற ;

பிள்ைளகள் உண ேகட்கிறார்கள்,

அவர்க க் ெகா ப்பவர்கள்

இல்ைல. ௫ ைவயான உண கைளச்

சாப்பிட்டவர்கள் திகளில்

பயனற் க்கிடக்கிறார்கள்; இரத்தாம்பரம்

உ த்தி வளர்ந்தவர்கள் ப்ைபேம கைள

அைணத் க்ெகாள்கிறார்கள். ௬ உதவி

ெசய்பவர்கள் இல்லாமல், ஒ நிமடத்திேல

அழ க்கப்பட்ட ேசாேதாம ன் பாவத்திற்

வந்த தண்டைனையவிட என் மகளாகிய

மக்களின் அக்கிரமத்திற் வந்த தண்டைன

ெபரிதாயி க்கிற . ௭ அவ ைடய

தைலவர்கள் உைறந்த மைழையவிட த்த ம்,

பாைலவிட ெவண்ைம ம், பவளத்ைதவிட

சிவப் ம், இந்திர லத்ைதவிட பல ள்ள
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ேதாற்ற மாக இ ந்தார்கள். ௮இப்ெபா ேதா

அவர்க ைடய கம் கரிையக்காட் ம்

க த் ப்ேபான ; திகளில் அவர்கைள

அைடயாளம் காண யா ; அவர்க ைடய

ேதால் அவர்கள் எ ம் கேளா

ஒட் க்ெகாண் , காய்ந்த மரத்திற் ஒப்பான .

௯ பசியினால் ெகால்லப்பட்டவர்கைளவிட

பட்டயத்தால் ெகால்லப்பட்டவர்கள்

பாக்கியவான்களாகஇ க்கிறார்கள்; அவர்கள்,

வய ல்விைளச்சல் இல்லாததால் பசியினால்

கைரந் ேபாகிறார்கள். ௧0 இரக்க ள்ள

ெபண்களின்ைககள் தங்கள் பிள்ைளகைளச்

சைமத்தன, என் மகளாகிய மக்களின் அழவில்

அைவகள் அவர்க க் ஆகாரமாயின. ௧௧

ெயேகாவா தம ேகாபத்ைத நிைறேவற்ற ,

தம க ங்ேகாபத்ைத ஊற்ற , ேயானில்

அக்கினிையக் ெகா த்தினார்; அ அதின்

அஸ்திபாரங்கைள உைடத் ப்ேபாட்ட .

௧௨ எதிரி ம் பைகவ ம் எ சேலம ன்

வாசல்க க் ள் ைழவான் என்கிறைதப்

மயின் ராஜாக்க ம் உலகத்தின் சகல

மக்க ம் நம்பாமல் இ ந்தார்கள்.

௧௩ அதின் ந வில் திமான்களின்

இரத்தத்ைதச் சிந்தினஅதின் ர்க்கதரிசிகளின்

பாவங்களினா ம், அதின் ஆசாரியர்களின்

அக்கிரமங்களினா ம் இப்ப வந்த .

௧௪ டர்கைளப்ேபால திகளில்

அைலந் , ஒ வ ம் அவர்க ைடய

உைடகைளத் ெதாட யாதப
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இரத்தத்தால் கைறப்பட் ந்தார்கள். ௧௫

ட் ப்பட்டவர்கேளவில ங்கள், ெதாடாமல்

வில ங்கள், வில ங்கள், என் அவர்கைள

ேநாக்கிக் ப்பிட்டார்கள்; உண்ைமயாகேவ

பறந்ேதா அைலந் ேபானார்கள்; இனி

தங்கியி க்கமாட்டார்கள் என் அந்நிய

மக்க க் ள்ேள ெசால்லப்பட்ட . ௧௬

ெயேகாவா ைடய ேகாபம் அவர்கைளச்

சிதற த்த , அவர்கைள இனி அவர்

பார்க்கமாட்டார்; ஆசாரியர்க ைடய

கத்ைதப் பார்க்காம ம் திேயாைர

மதிக்காம ம்ேபானார்கள். ௧௭ இன் ம்

எங்க க் உதவி வ ெமன் நாங்கள்

ணாக எதிர்பார்த்தி ந்ததினாேல

எங்க ைடய கண்கள் த் ப்ேபாயின;

காப்பாற்ற யாத மக்க க்காக

எதிர்பார்த் க்ெகாண் ந்ேதாம். ௧௮நாங்கள்

எங்கள் திகளில் நடந் ெசல்லாதப எங்கள்

பாத வ கைள ேவட்ைடயா னார்கள்;

எங்கள் ெந ங்கிய ; எங்கள்

நாட்கள் நிைறேவறவிட்ட ;

எங்கள் வந் விட்ட . ௧௯

எங்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தவர்கள்

ஆகாயத் க் க கைளவிட

ேவகமாயி ந்தார்கள்; மைலகள்ேமல்

எங்கைளப் பின்ெதாடர்ந்தார்கள்;

வனாந்திரத்தில் எங்க க்காகப்

ப ங்கியி ந்தார்கள். ௨0 ெயேகாவாவால்

அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்டவ ம்,
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எங்கள் உயிர் ச் மாக இ ந்தவ ம்,

அவர்க ைடய ப ழயில் அகப்பட்டான்;

அவ ைடய நிழ ேல ேதசங்க க் ள்ேள

பிைழத்தி ப்ேபாம் என் அவைனக் ற த் ச்

ெசால் யி ந்ேதாேம. ௨௧ஊத்ஸ் ேதசத்ைதச்

ேசர்ந்த மகளாகிய ஏேதாேம, சந்ேதாஷப்பட்

மகிழ்ந்தி ; பாத்திரம் உன்னிடத்திற் ம் வ ம்,

அப்ெபா ெவற த் , ஆைடயில்லாமல்

கிடப்பாய். ௨௨ மகளாகிய ேயாேன, உன்

அக்கிரமத்திற் வ ம் தண்டைன ந்த ;

அவர் இனி உன்ைன சிைறப்பட் ப்ேபாக

விடமாட்டார்; மகளாகிய ஏேதாேம, உன்

அக்கிரமத்ைத அவர் விசாரிப்பார்; உன்

பாவங்கைளெவளிப்ப த் வார்.

௫

ெயேகாவாேவ, எங்க க் ச் சம்பவித்தைத

நிைனத்த ம்; எங்கள் அவமானத்ைத

ேநாக்கிப்பா ம். ௨ எங்க ைடய ெசாத்

அந்நியரின்வசமாக ம், எங்க ைடய கள்

ெவளித்ேதசத்தாரின் வசமாக ம் மாறய . ௩

திக்கற்றவர்களாேனாம், தகப்பன் இல்ைல;

எங்கள் தாய்கள் விதைவகைளப்ேபால

இ க்கிறார்கள். ௪ எங்கள் தண் ைரப்

பணத்திற் வாங்கிக் க்கிேறாம்;

எங்க க் விற விைலக்கிரயமாக

வ கிற . ௫ பாரம் மந் எங்கள் க த்

வ க்கிற ; நாங்கள் உைழக்கிேறாம்,

எங்க க் ஓய் இல்ைல. ௬ உணவினால்

தி ப்தியைடய எகிப்தியர்க க் ம்

அ ரியர்க க் ம் எங்கைளஒப்பைடத்ேதாம்.
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௭ எங்கள் ற்பிதாக்கள் பாவம்ெசய்

இறந் ேபானார்கள்; நாங்கள்அவர்க ைடய

அக்கிரமங்கைளச் மக்கிேறாம். ௮அ ைமகள்

எங்கைளஆ கிறார்கள்; எங்கைளஅவர்கள்

ைகயி ந் வி விப்பவர்கள் இல்ைல.

௯ வனாந்திரத்தில் இ க்கிறவர்களின்

பட்டயத்தினால், எங்க ைடய உயிைரப்

பணயம்ைவத் ஆகாரத்ைதத் ேத கிேறாம். ௧0

பஞ்சத்தின் ெகா ைமயினால் எங்கள் ேதால்

அ ப்ப ையப்ேபால் க த் ப்ேபான . ௧௧

ேயானில் இ ந்த ெபண்கைள ம் தா

பட்டணங்களில் இ ந்தஇளம்ெபண்கைள ம்

அவமானப்ப த்தினார்கள். ௧௨

தைலவர்க ைடயைககைளஅவர்கள் கட் ,

அவர்கைளெதாங்கவிட்டார்கள்; திேயார்கள்

மதிக்கப்படவில்ைல. ௧௩ வா பர்கைள

இயந்திரம்அைரக்கக் ெகாண் ேபானார்கள்;

இைளஞர்கள் விற மந் த மாற

வி கிறார்கள். ௧௪ திேயார்கள்வாசல்களில்

உட்கா கிற ம், வா பர்கள் கின்னரங்கைள

வாசிக்கிற ம் நின் ேபான . ௧௫ எங்கள்

இ தயத்தின் மகிழ்ச்சி ஒழ ந் ேபான ; எங்கள்

சந்ேதாஷம் க்கமாக மாறன . ௧௬எங்கள்

தைலயி ந் கி டம் வி ந்த ; ஐேயா,

நாங்கள் பாவம்ெசய்ேதாேம. ௧௭ அதினால்

எங்கள் இ தயம் பல னமான ; அதினால்

எங்க ைடயகண்கள் இ ண் ேபாயின. ௧௮

பயனற் க்கிடக்கிற ேயான் மைலயின்ேமல்

நரிகள் ஓ த்திரிகிற . ௧௯ெயேகாவாேவ, ர்
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என்ெறன்ைறக் ம் இ க்கி ர்; உம் ைடய

சிங்காசனம் தைல ைற தைல ைறயாக

நிைலநிற் ம். ௨0 ேதவ ர் என்ைறக் ம்

எங்கைள மறந் , ண்ட நாட்களாக

எங்கைளக் ைகவிட் ப்ப என்ன? ௨௧

ெயேகாவாேவ, எங்கைள உம்மடத்தில்

தி ப்பிக்ெகாள் ம், அப்ெபா

தி ம் ேவாம்;ஆரம்பநாட்களி ந்த ேபால

எங்கள் நாட்கைளப் தியைவகளாக் ம். ௨௨

எங்கைள ற்ற ம் ெவ த் வி ேரா?

எங்கள்ேமல் க ங்ேகாபமாகஇ க்கி ேர!
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எேசக்கிேயல்

௧

என் ைடய வய ப்பதாம் வ டம்

நான்காம் மாதம் ஐந்தாம் நாளாய்

இ க் ம்ேபா , நான் ேகபார் நதியின்அ கிேல

சிைறப்பட்டவர்கள் ந வில் இ க் ம்ேபா ,

நடந்த என்னெவன்றால், வானங்கள்

திறந்தி க்க, நான் ேதவதரிசனங்கைளக்

கண்ேடன். ௨அ ேயாயாக் ன் ராஜா ைடய

சிைறயி ப்பின் ஐந்தாம் வ டமாக இ ந்த .

௩ அந்த ஐந்தாம்ேததியிேல, கல்ேதயர்கள்

ேதசத்தி ள்ள ேகபார் நதியின்அ கிேல சி

என் ம் ஆசாரிய ைடய மகனாகிய

எேசக்கிேய க் க் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்டாகி, அங்ேக ெயேகாவா ைடய

கரம் அவன்ேமல் அமர்ந்த . ௪ இேதா,

வடக்ேகயி ந் யல்காற் ம் ெபரிய ேமக ம்,

அேதா கலந்த ெந ப் ம் வரக்கண்ேடன்;

அைதச் ற்ற ம் பிரகாச ம், அதின்

ந வில் ெந ப் க் ள்ளி ந் ெவளிப்பட்ட

உ கிப்பிரகாசிக்கிற உேலாகத்தின் நிற ம்

உண்டாயி ந்த . ௫ அதின் ந வி ந்

நான் உயிரினங்கள் ேதான்றன; அைவகளின்

ேதாற்றம் மனிதைனப்ேபால் இ ந்த . ௬

அைவகளில் ஒவ்ெவான் க் ம் நான்

கங்க ம், நான் இறக்ைகக ம் இ ந்தன.

௭ அைவக ைடய கால்கள் நிம ர்ந்த

கால்களாக இ ந்தன; அைவக ைடய

உள்ளங்கால்கள் கன் க் ட் யின்

உள்ளங்கால்க க் ஒப்பாக இ ந்தன;
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அைவகள் ேதய்க்கப்பட்ட ெவண்கலத்தின்

நிறமாக ம ன்னிக்ெகாண் ந்தன. ௮

அைவக ைடய இறக்ைககளின் ழ்

அைவகளின் நான் பக்கங்களி ம்

மனித ைடய ைககள் இ ந்தன; அந்த

நான்கிற் ம் அதினதின் கங்க ம்,

இறக்ைகக ம் உண்டாயி ந்தன. ௯

அைவகள் ஒவ்ெவான்ற ன் இறக்ைகக ம்

மற்றதின் இறக்ைகக டன் ேசர்ந்தி ந்தன;

அைவகள் ெசல் ம்ேபா தி ம்பாமல்

ஒவ்ெவான் ம் தன்தன் திைசக் ேநர் கமாகச்

ெசன்றன. ௧0அைவக ைடய கங்களின்

ேதாற்றமாவ , வல பக்கத்தில் நான் ம்

மனித ைடய க ம் சிங்க க ம், இட

பக்கத்தில் நான் ம் எ க ம் க

க மாக இ ந்தன. ௧௧ அைவக ைடய

கங்கள் இப்ப யி க்க, அைவக ைடய

இறக்ைககள் ேமேல பிரிந்தி ந்தன,

ஒவ்ெவான் க் ள்ள இரண் ரண்

இறக்ைககள் ஒன்ேறாெடான் ேசர்ந்தி ந்தன;

மற்ற இரண் ரண் இறக்ைககள்

அைவக ைடய உடல்கைள ன.

௧௨ அைவகள் ஒவ்ெவான் ம் தன்தன்

திைசக் ேநர் கமாகச் ெசன்ற ; ஆவி

ேபாகேவண் ெமன்ற ந்தஎந்தஇடத்திற் ம்

அைவகள் ேபாயின; ேபா ம்ேபா

அைவகள் தி ம்பிப்பார்க்கவில்ைல.

௧௩ உயிரினங்க ைடய ேதாற்றம்

எப்ப யி ந்தெதன்றால், அைவகள் எரிகிற
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ெந ப் த்தழ ன் ேதாற்ற ம் வட் களின்

ேதாற்ற மாக இ ந்த ; அந்த ெந ப்

உயிரினங்க க் ள்ேளஉலாவிப் பிரகாசமாக

இ ந்த ; ெந ப்பி ந் ம ன்னல்

றப்பட்ட . ௧௪ அந்த உயிரினங்கள்

ம ன்ன ன் ேதாற்றம்ேபால ஓ த்திரிந்தன.

௧௫ நான் அந்த உயிரினங்கைளப்

பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா , இேதா,

மயில் உயிரினங்களின் அ கில் நான்

கங்கைள ைடய ஒ சக்கரத்ைதக்

கண்ேடன். ௧௬ சக்கரங்களின் ப ம்

அைவகளின் ேவைல ம் ப கப்பச்ைச நிறமாக

இ ந்த ; அைவகள் நான்கிற் ம் ஒேரவித

ேதாற்றம் இ ந்த ; அைவகளின் ப ம்

அைவகளின் ேவைல ம் சக்கரத்திற் ள்

சக்கரம் இ கிற ேபால் இ ந்த . ௧௭

அைவகள் ஓ ம்ேபா தங்களின் நான்

பக்கங்களி ம் ஓ ம், ஓ ம்ேபா அைவகள்

தி ம் கிறதில்ைல. ௧௮ அைவகளின்

வட்டங்கள் பயங்கர உயரமாக இ ந்தன;

அந்த நான் வட்டங்க ம் ற்ற ம்

கண்களால் நிைறந்தி ந்தன. ௧௯ அந்த

உயிரினங்கள் ெசல் ம்ேபா , அந்தச்

சக்கரங்கள் அைவகள் அ ேக ஓ ன; அந்த

உயிரினங்கள் மயி ந் எ ம் ம்ேபா

சக்கரங்க ம் எ ம்பின. ௨0உயிரினங்களின்

ஆவி ேபாகேவண் ெமன்ற ந்த எந்த

இடத்திற் ம் அைவகள் ேபாயின;

அவ்விடத்திற் அைவகளின் ஆவி ம்
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ேபாகேவண் ெமன்ற ந்த ; சக்கரங்க ம்

அைவகளின் அ ேக எ ம்பின;

உயிரினங்க ைடய ஆவி சக்கரங்களில்

இ ந்த . ௨௧ அைவகள் ெசல் ம்ேபா

இைவக ம் ெசன்றன; அைவகள்

நிற் ம்ேபா இைவக ம் நின்றன;

அைவகள் மயி ந் எ ம் ம்ேபா ,

சக்கரங்க ம் அைவகள் அ ேக எ ம்பின;

உயிரினங்க ைடய ஆவி சக்கரங்களில்

இ ந்த . ௨௨ உயிரினங்க ைடய

தைலகளின்ேமல் ஆச்சரியப்படத்தக்க

டர் சி ம ன் ம் பளிங் ேபால் ஒ

மண்டலம் இ ந்த ; அ அைவக ைடய

தைலகளின்ேமல் உயர விரிந்தி ந்த .

௨௩ மண்டலத்தின் ழ் அைவக ைடய

இறக்ைககள் ஒன் க்ெகான் எதிர்ேநராக

விரிந்தி ந்தன; தங்கள்தங்கள் உடல்கைள

க்ெகாள் கிற இரண் ரண்

இறக்ைககள் இ பக்கத்தி ம் இ க்கிற

ஒவ்ெவான் க் ம் இ ந்தன. ௨௪அைவகள்

ெசல் ம்ேபா அைவக ைடய

இறக்ைககளின்இைரச்சைலக் ேகட்ேடன்;அ

ெப ெவள்ளத்தின் இைரச்சல் ேபால ம், சர்வ

வல்ல ேதவ ைடய சத்தம் ேபால ம், ஒ

இரா வத்தின் இைரச்சைலப் ேபான்ற

ஆரவாரத்தின் சத்தம் ேபால ம் இ ந்த ;

அைவகள் நிற் ம்ேபா தங்க ைடய

இறக்ைககைளத் தளரவிட் ந்தன.

௨௫ அைவகள் நின் தங்க ைடய
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இறக்ைககைளத் தளரவிட் க் ம்ேபா ,

அைவக ைடய தைலக க் ேமலான

மண்டலத்தின்ேம ந் ஒ சத்தம் பிறந்த .

௨௬ அைவகளின் தைலக க் ேம ள்ள

மண்டலத்தின் தில் லரத்தினம்ேபால

காட்சியளிக் ம் ஒ சிங்காசனத்தின்

ேதாற்ற ம், அந்தச் சிங்காசனத்தின்

ேதாற்றத்தின்ேமல் மனிதேதாற்றத்ைத ேபால

ஒ ேதாற்ற ம் இ ந்த . ௨௭அவ ைடய

இ ப்பாகக் காணப்பட்ட தல் ேமெலல்லாம்

உட் றம் ற்ற ம் அக்கினிமயமான

உ கிப்பிரகாசிக்கிற உேலாகத்தின்

நிறமாக இ க்கக்கண்ேடன்; அவ ைடய

இ ப்பாகக்காணப்பட்ட தல் ெழல்லாம்

அக்கினிமயமாக ம், அைதச் ற்ற ம்

பிரகாசமாக ம் இ க்கக்கண்ேடன். ௨௮

மைழெபய் ம் நாளில் ேமகத்தில் வானவில்

எப்ப க் காணப்ப கிறேதா, அப்ப ேய

ற்ற ள்ளஅந்தப் பிரகாசம் காணப்பட்ட ;

இ ேவ ெயேகாவா ைடய மகிைமயின்

சாய க் ரிய தரிசனமாக இ ந்த ; அைத

நான் கண்டேபா கங் ப் ற வி ந்ேதன்;

அப்ெபா ேப கிற ஒ வ ைடய

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.

௨

அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

உன் ைடய கா ன்ற நில்; உன் டேன

ேப ேவன் என்றார். ௨ இப்ப அவர்

என் டன் ேப ம்ேபா , ேதவ ைடயஆவி

எனக் ள் வந் , என்ைனக் கா ன்ற
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நிற் ம்ப ெசய்த ; அப்ெபா அவர்

என் டேன ேப கிறைதக்ேகட்ேடன். ௩அவர்

என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன, எனக்

எதிராக எ ம்பின கலகக்கார ேதசமாகிய

இஸ்ரேவல் மக்களிடத்திற் நான் உன்ைன

அ ப் கிேறன்; அவர்க ம் அவர்கள்

ன்ேனார்க ம் இந்த நாள்வைரக் ம்

எனக் எதிராக ேராகம் ெசய்தார்கள். ௪

அவர்கள் க ன க ம் ரட்டாட்டஇ தயம்

உள்ள மக்கள்; அவர்களிடத்திற் நான்

உன்ைன அ ப் கிேறன்; ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் இன்னின்னைதெசால்கிறார் என்

அவர்களிடம் ெசால். ௫ கலகமக்களாகிய

அவர்கள் ேகட்டா ம் சரி, ேகட்காவிட்டா ம்

சரி, தங்க க் ள்ேள ஒ ர்க்கதரிசி

உண்ெடன்கிறைதஅவர்கள்அறயேவண் ம்.

௬ மனித மாரேன, அவர்க க் ப்

பயப்படேவண்டாம்; அவர்க ைடய

வார்த்ைதக க் ம் பயப்படேவண்டாம்;

ெநரிஞ்சில்க க் ள் ம் ட்க க் ள் ம்

தங்கியி ந்தா ம், ேதள்க க் ள்

வாசம்ெசய்தா ம், அவர்க ைடய

வார்த்ைதக க் ப் பயப்படாம ம் அவர்கள்

கத்திற் க் கலங்காம ம் இ ; அவர்கள்

கலகமக்கள். ௭ கலகக்காரராகிய அவர்கள்

ேகட்டா ம் சரி, ேகட்காவிட்டா ம் சரி,

என் ைடயவார்த்ைதகைளஅவர்க க் ச்

ெசால் . ௮ மனித மாரேன, அந்தக்

கலக ட்டாைரப்ேபாலக் கலகக்காரனாக
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இல்லாமல், நான் உன் டன் ெசால் கிறைதக்

ேகள்; உன் ைடய வாையத் திறந் நான்

உனக் க் ெகா க்கிறைத சாப்பி என்றார்.

௯ அப்ெபா இேதா, என்னிடத்திற்

ட்டப்பட்ட ஒ ைகையக் கண்ேடன்; அந்தக்

ைகயிேல ஒ த்தகச் ள் இ ந்த . ௧0அவர்

அைத எனக் ன்பாக விரித்தார்; அதில்

உள் ம் ெவளி ம் எ தப்பட் ந்த ;

அதிேல லம்பல்க ம், தவிப் ம், ஐேயா

என்ப ம் எ தியி ந்த .

௩

பின் அவர் என்ைன ேநாக்கி:

மனித மாரேன, காண்கிறைத சாப்பி ;

இந்தச் ைள சாப்பிட் , இஸ்ரேவல்

மக்களிடம் ேபாய் அவர்க டன் ேப

என்றார். ௨அப்ப ேயஎன் ைடயவாையத்

திறந்ேதன்; அப்ெபா அவர் அந்தச்

ைள எனக் சாப்பிடக்ெகா த் : ௩

மனித மாரேன, நான் உனக் க் ெகா க்கிற

இந்தச் ைள உன் ைடய வயிற்ற ற்

உட்ெகாண் , அதினால் உன் ைடய

டல்கைள நிரப் வாயாக என்றார்;

அப்ெபா நான்அைத சாப்பிட்ேடன்; அ

என் ைடய வாய்க் த் ேதைனப்ேபால்

தித்திப்பாக இ ந்த . ௪ பின் அவர்

என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

ேபாய், இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ேபாய்,

என் ைடய வார்த்ைதகைளக் ெகாண்

அவர்க டன் ேப . ௫ ரியாத ேபச் ம்,

க னமான ெமாழ ள்ள மக்கள் அ கில்



எேசக்கிேயல் 3088

அல்ல, இஸ்ரேவல் ட்டாரிடத்திற்ேக

அ ப்பப்ப கிறாய். ௬ ரியாத ேபச் ம்,

தாங்கள் ெசால் ம் வார்த்ைதகைள

அறயாத க னமான ெமாழ ள்ள திரளான

மக்களிடத்திற் அ ப்பப்படவில்ைல; நான்

அவர்களிடத்திற் உன்ைனஅ ப்பினா ம்,

அவர்கள் உன் ைடய ேபச்ைச ேகட்பார்கேளா?

௭இஸ்ரேவல் மக்கேளாெவனில், உன் ைடய

ேபச்ைச ேகட்கமாட்டார்கள்; என் ைடய

ேபச்ைசேய ேகட்கமாட்ேடாம் என்கிறார்கேள;

இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவ ம் க னமான

ெநற்ற ம் ரட்டாட்ட ள்ள இ தய ம்

உள்ளவர்கள். ௮ இேதா, உன் ைடய

கத்ைத அவர்க ைடய கத்திற்

ன்பாக ம், உன் ைடய ெநற்றைய

அவர்க ைடய ெநற்ற க் ன்பாக ம்

க னமாக்கிேனன். ௯உன் ைடயெநற்றைய

வச்சிரக்கல்ைலப் ேபாலாக்கிேனன்,

கன்மைலையவிட க னமாக்கிேனன்; அவர்கள்

கலக ள்ள ட்டாெரன் அவர்க க் ப்

பயப்படாம ம்அவர்க ைடய கங்க க்

கலங்காம ம் இ என்றார். ௧0 பின் ம்

அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

நான் உன் டேன ெசால் ம் என் ைடய

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் உன் ைடய

காதாேல ேகட் , உன் ைடய இ தயத்தில்

ஏற் க்ெகாண் , ௧௧ ேபாய், சிைறப்பட்ட

உன் ைடய மக்களிடத்திேல ேசர்ந் ,

அவர்கள் ேகட்டா ம் ேகட்காவிட்டா ம்
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அவர்க டன் ேபசி, ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் இன்னின்னைத ெசால்கிறார்

என் அவர்க டன் ெசால் என்றார். ௧௨

அப்ெபா ேதவ ைடய ஆவி, என்ைன

உயரஎ த் க்ெகாண்ட ; ெயேகாவா ைடய

இடத்தி ந் ெவளிப்பட்ட அவ ைடய

மகிைமக் ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாகஎன்

எனக் ப் பின்னாக ப்பிட்ட மகா சத்தத்தின்

இைரச்சைலக் ேகட்ேடன். ௧௩ஒன்ேறாெடான்

இைணந்தி க்கிற உயிர்க ைடய

இறக்ைககளின் இைரச்சைல ம், அதற்ெகதிேர

ஓ ய சக்கரங்களின் இைரச்சைல ம், மகா

சத்தத்தின் இைரச்சைல ம் ேகட்ேடன்.

௧௪ ேதவ ைடய ஆவி என்ைன உயர

எ த் க்ெகாண்ட ; நான் என் ைடய

ஆவியின் க ங்ேகாபத்தினாேலமனங்கசந்

ேபாேனன்; ஆனா ம் ெயேகாவா ைடய

கரம் என்ேமல் பலமாக இ ந்த . ௧௫

ேகபார் நதியின் அ கிேல ெதலா பிேல

தங்கியி க்கிற சிைறப்பட்டவர்களிடத்திற்

நான் வந் , அவர்கள் வாழ்கிற இடத்திேல

வாழ்ந் , ஏ நாட்கள்அவர்களின் ந விேல

பிரம த்தவனாகத் தங்கிேனன். ௧௬

ஏ நாட்கள் ந்தபின் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௧௭

மனித மாரேன, உன்ைன இஸ்ரேவல்

மக்க க் க் காவலாளனாக ைவத்ேதன்;

என் ைடய வாயினாேல வார்த்ைதையக்

ேகட் , என் ைடய ெபயராேல அவர்கைள
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எச்சரிப்பாயாக. ௧௮இறக்கேவஇறப்பாய் என்

நான் ன்மார்க்க க் ச் ெசால் ம்ேபா ,

ன்மார்க்கைனத் தன் ைடய

ன்மார்க்கமான வழயில் இல்லாதப

எச்சரிக் ம்ப யாக ம், அவைன உயிேரா

காக் ம்ப யாக ம், அைத அவ க் ச்

ெசால்லாம ம், அவைன எச்சரிக்காம ம்

இ ந்தால்,அந்த ன்மார்க்கன் தன் ைடய

ன்மார்க்கத்திேல இறப்பான்; அவ ைடய

இரத்தப்பழையேயாஉன்னிடம் ேகட்ேபன். ௧௯

ன்மார்க்கைன எச்சரித் ம், அவன்

தன் ைடய ன்மார்க்கத்ைத ம்

தன் ைடய ஆகாத வழைய ம் விட் த்

தி ம்பாமல்ேபானால், அவன் தன் ைடய

ன்மார்க்கத்திேல மரிப்பான்; ேயாெவன்றால்

உன் ைடயஆத் மாைவக் காப்பாற் வாய்.

௨0 அப்ப ேய, திமான் தன் ைடய

திைய விட் த் தி ம்பி, திேக

ெசய் ம்ேபா ம், நான்அவன் ன் இடறைல

ைவக் ம்ேபா ம், அவன் மரிப்பான்;

அவைன எச்சரிக்காதப யினாேல அவன்

தன் ைடய பாவத்திேல மரிப்பான்; அவன்

ெசய்த திகள் நிைனக்கப்ப வதில்ைல;

அவ ைடயஇரத்தப்பழையேயா உன் ைடய

ைகயிேல ேகட்ேபன். ௨௧ திமான் பாவம்

ெசய்யாதப திமாைன எச்சரித்தபின்

அவன் பாவம்ெசய்யாவிட்டால், அவன்

பிைழக்கேவ பிைழப்பான்; அவன்

எச்சரிக்கப்பட்டான்; ம் உன் ைடய
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ஆத் மாைவக் காப்பாற்றனாய் என்றார். ௨௨

அந்த இடத்திேல ெயேகாவா ைடய கரம்

என்ேமல் அமர்ந்த ; அவர்: எ ந்தி ந்

சமெவளிக் றப்பட் ப்ேபா, அங்ேக

உன் டன் ேப ேவன் என்றார். ௨௩அப்ப ேய

நான் எ ந்தி ந் , சமெவளிக் றப்பட் ப்

ேபாேனன்; இேதா, ேகபார் நதியின் அ கிேல

நான் கண்ட மகிைமக் ச் சரியாக அங்ேக

ெயேகாவா ைடய மகிைம ெவளிப்பட்ட ;

அப்ெபா நான் கங் ப் ற வி ந்ேதன்.

௨௪உடேன ேதவ ைடயஆவி எனக் ள்ேள

ந் , என்ைனக் கா ன்ற நிற்கச்ெசய்த ,

அப்ெபா அவர் என் டேன ேபசி:

ேபாய், உன் ைடய ட் க் ள்ேள

உன்ைன அைடத் க்ெகாண் .

௨௫ இேதா, மனித மாரேன, உன்ேமல்

கயி கைளப்ேபாட் , அைவகளால் உன்ைனக்

கட்டப்ேபாகிறார்கள்; ஆைகயால்

அவர்க க் ள்ேள ேபாகேவண்டாம். ௨௬

நான் உன் ைடய நாக்ைக உன் ைடய

ேமல்வா டன்ஒட் க்ெகாள்ளச்ெசய்ேவன்;

அவர்கைளக் க ந் ெகாள் கிற மனிதனாக

இல்லாமல், ஊைமயனாக இ ப்பாய்;

அவர்கள் கலகம்ெசய்கிற மக்கள். ௨௭ நான்

உன் டன் ேப ம்ேபா , உன் ைடயவாையத்

திறப்ேபன்; அப்ெபா ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் இன்னின்னைதச் ெசான்னார் என்

அவர்க டன் ெசால்வாய்; ேகட்கிறவன்
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ேகட்கட் ம், ேகட்காதவன் ேகட்காமல்

இ க்கட் ம்; அவர்கள் கலக ட்டார்.

௪

மனித மாரேன, ஒ ெசங்கல்ைல

எ த் , அைத உனக் ன் ைவத் ,

அதின்ேமல் எ சேலம் நகரத்ைத வைரந் ,

௨ அைத ற்ற ம் ற் ைகேபாட் ,

அைத ற்ற ம் ேகாட்ைடகைள கட் ,

அைத ற்ற ம் மண்ேம ேபாட் ,

அைத ற்ற ம் இரா வங்கைள

நி த்தி, அைத ற்ற ம் மதில் இ க் ம்

இயந்திரங்கைள ைவ. ௩ ேம ம் ஒ

இ ம் ச்சட் ைய வாங்கி, அைத உனக் ம்

நகரத்திற் ம் ந வாக இ ம் ச் வராக்கி, அ

ற் ைகயாகக் கிடக் ம்ப உன் ைடய

கத்ைத அதற் ேநராகத் தி ப்பி, அைத

ற் ைகேபாட் க்ெகாண் ; இ இஸ்ரேவல்

மக்க க் அைடயாளம். ௪ உன் ைடய

இட பக்கமாக ஒ பக்கமாகப் ப த் ,

அதின்ேமல் இஸ்ரேவல் மக்களின்

அக்கிரமத்ைதச் மத்திக்ெகாள்;

அந்தப்பக்கமாக ஒ க்களித்தி க் ம்

நாட்களின் எண்ணிக்ைகயின்ப ேய

அவர்க ைடயஅக்கிரமத்ைதச் மப்பாய். ௫

அவர்க ைடயஅக்கிரமத்தின்வ டங்கைள

உனக் நாள் கணக்காக எண்ணக்

கட்டைளயிட்ேடன்; ந் ற் த்ெதாண்

நாட்கள்வைரக் ம் இஸ்ரேவல் மக்களின்

அக்கிரமத்ைதச் மக்கேவண் ம். ௬

இைவகைள நிைறேவற்றனபின் ,
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ம ப ம் உன் ைடய வல பக்கமாக

ஒ க்களித் , தா ட்டாரின்அக்கிரமத்ைத

நாற்ப நாட்கள் வைர ம் மக்கேவண் ம்;

ஒவ்ெவா வ டத்திற் ப் பதிலாகஒவ்ெவா

நாைள உனக் க் கட்டைளயிட்ேடன். ௭

எ சேலம ன் ற் ைகக் ேநராகத் தி ப்பிய

க ம், திறந்த கர மாக இ ந் , அதற்

எதிராகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால். ௮ இேதா,

அைத ற் ைகப்ேபா ம் நாட்கைள

நிைறேவற் ம்வைர ஒ பக்கத்தி ந்

ம பக்கத்தில் ரள யாதப உன்ைனக்

கயி களால் கட் ேவன். ௯ ேகா ைமைய ம்

வாற்ேகா ைமைய ம், ெப ம்பயிற்ைற ம்,

சி பயிற்ைற ம், திைனைய ம்,

கம்ைப ம் வாங்கி, அைவகைள ஒ

பாத்திரத்திேல ேபாட் , அைவகளால்

உனக் அப்பம் வாய்; ஒ க்களித் ப்

ப க் ம் நாட்க ைடய இலக்கத்தின்ப ேய

ந் ற் த்ெதாண் நாள் அதில் எ த் ச்

சாப்பிடேவண் ம். ௧0 சாப்பி ம் உண , நாள்

ஒன் க் இ ப ேசக்கல் நிைறயாக இ க் ம்;

அப்ப ஒவ்ெவா நா ம் சாப்பி வாயாக. ௧௧

தண் ைர ம் அளவாக ஹன் என் ம்

ப யில் ஆற ல் ஒ பங்ைகக் ப்பாய்;

அப்ப நா க் நாள் க்கேவண் ம். ௧௨

அைத வாற்ேகா ைம அைடையப்ேபால்

சாப்பி ; அ மனிதனி ந் கழ ந்த

மலத்தின் வறட் களால் அவர்கள்

கண்க க் ன்பாகச் டப்படேவண் ம்.
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௧௩ அதற் ஒத்தப ேய இஸ்ரேவல்

மக்கள், நான் அவர்கைளத் ரத் கிற

அந்நியஜாதிக க் ள்ேள தங்க ைடய

அப்பத்ைதத் ட் ள்ளதாகச் சாப்பி வார்கள்

என் ெயேகாவா ெசான்னார். ௧௪அப்ெபா

நான்: ஆ, உன்னதமான ேதவேன, இேதா,

என் ைடய ஆத் மா ட் ப்படவில்ைல;

தானாகச் ெசத்தைதேயா, ம கத்தால்

ேவட்ைடயாடப்பட்டைதேயா நான்

என் ைடய சி வய தல் இ வைரக் ம்

சாப்பிட்டதில்ைல; அ வ ப்பான இைறச்சி

என் ைடய வாய்க் ள் ேபான ம ல்ைல

என்ேறன். ௧௫அப்ெபா அவர் என்ைன

ேநாக்கி: பார், மனித மலத்தின் வறட் க் ப்

பதிலாகஉனக் மாட் ச்சாணிவறட் ையக்

கட்டைளயி கிேறன்;அதினால்உன் ைடய

அப்பத்ைதச் என்றார். ௧௬பின் ம் அவர்:

மனித மாரேன, இேதா,அப்ப ம் தண் ம்

அவர்க க் க் ைறய ம், அவனவன்

தி க்கிட ம், அவர்கள் தங்க ைடய

அக்கிரமத்திேல வா ப்ேபாக ம், ௧௭ நான்

எ சேலம ேலஅப்பம் என் ம்ஆதர ேகாைல

ற க்கிேறன்; அவர்கள் அப்பத்ைத

நிைறயின்ப ேய கவைல டன் சாப்பிட் ,

தண் ைர அளவின்ப ேய பயத்ேதா

ப்பார்கள்.

௫

பின் ம்அவர்: மனித மாரேன, சவரகன்

கத்தியாகிய ர்ைமயான கத்திைய வாங்கி,

அதினால் உன் ைடய தைலைய ம்
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உன் ைடயதா ைய ம் சிைரத் க்ெகாண் ,

பின் நி க் ம் தராைச எ த் , அந்த

ையப் பங்கிடேவண் ம். ௨ ன்ற ல் ஒ

பங்ைக எ த் ற் ைகேபா ம் நாட்கள்

கிறேபா நகரத்தின் ந விேல ெந ப்பால்

ட்ெடரித் , ன்ற ல் ஒ பங்ைக எ த் ,

அைதச் ற்ற ம் கத்தியாேல ெவட் ,

ன்ற ல் ஒ பங்ைக எ த் க் காற்ற ேல

ற்றேவண் ம்;அைவகளின் பின்னாக நான்

வாைளஉ ேவன். ௩அதில் ெகாஞ்சம்மட் ம்

எ த் , அைத உன் ைடய ஆைடயின்

ஓரங்களில் ந் ைவக்கேவண் ம். ௪

பின் ம் அதில் ெகாஞ்சம் எ த் , அைதத்

யின் ந வில் எற ந் , அைதஅக்கினியால்

ட்ெடரி; அதி ந் இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவ க் ம் எதிராகஅக்கினி றப்ப ம்.

௫ ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், இ ேவ எ சேலம்,

அந்நியஜாதிகளின் ந விேல நான் அைத

ைவத்ேதன், அைதச் ற்ற ம் ேதசங்கள்

இ க்கிற . ௬அ அந்நியஜாதிகைளவிட

என் ைடய நியாயங்கைள ம், தன்ைனச்

ற்ற ம் இ க்கிற ேதசங்கைளவிட

என் ைடயகட்டைளகைள ம்அக்கிரமமாக

மாற்ற ப்ேபாட்ட ; அவர்கள் என் ைடய

நியாயங்கைள ெவ த் , என் ைடய

கட்டைளகளில் நடக்காமல்ேபானார்கள். ௭

ஆைகயால் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், உங்கைளச்
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ற்ற ம் இ க்கிற அந்நியஜாதிகைளவிட

அதிகரிக்கிறவர்களாகிய ங்கள் என் ைடய

கட்டைளகளிேல நடக்காம ம், என் ைடய

நியாயங்களின்ப ெசய்யாம ம்,உங்கைளச்

ற்ற ம் இ க்கிற அந்நியஜாதிக ைடய

திநியாயங்களின்ப ேயா நடக்காம ம்

ேபானப யினாேல, ௮ இேதா, நான், நாேன

உனக் எதிராக வந் , அந்நியஜாதிக ைடய

கண்க க் ன்பாக உன் ந விேல தி

ெச த்தி, ௯நான் ன் ெசய்யாத ம் இனிச்

ெசய்யாமல் இ ப்ப மான விதமாக உனக்

உன் ைடய எல்லா அ வ ப் க க்காக ம்

ெசய்ேவன். ௧0 ஆதலால் உன் ைடய

ந விேல தகப்பன்மார்கள் பிள்ைளகைளச்

சாப்பி வார்கள்; பிள்ைளகள்

தகப்பன்மார்கைளச் சாப்பி வார்கள்;

நான் உன்னில் திெச த்தி உன்னில்

தியாக இ ப்பவர்கைளெயல்லாம் எல்லா

திைசகளி ம் சிதற ப்ேபாகச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௧

ஆதலால், என் இகழப்படத்தக்க ம்

அ வ க்கப்படத்தக்க மான உன் ைடய

கிரிையகளால் என் ைடய பரி த்த

ஸ்தலத்ைதத் ட் ப்ப த்தினதால்

என் ைடய கண் உன்ைனத் தப்பவிடா ,

நான் உன்ைனக் கிப்ேபாகச்ெசய்ேவன்,

நான் இரங்கமாட்ேடன், இைத என் ைடய

வைனக் ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால்கிறார்.
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௧௨ உன்னிேல ன்ற ல் ஒ பங்

ெகாள்ைள ேநாயால் மரணமைடவார்கள்,

பஞ்சத்தா ம் உன் ைடய ந விேல

ம ந் ேபாவார்கள்; ன்ற ல் ஒ பங்

உன்ைனச் ற்ற ம் இ க்கிற பட்டயத்தால்

ெவட் ண் வி வார்கள்; ன்ற ல் ஒ

பங்ைக நான் எல்லா திைசகளி ம்

சிதற ப்ேபாகச்ெசய் , அவர்கள் பின்ேன

வாைளஉ ேவன். ௧௩இப்ப என் ைடய

ேகாபம் நிைறேவ ம்; இப்ப நான் என் ைடய

உக்கிரத்ைதஅவர்கள்ேமல் தங்கச்ெசய்வதால்

என்ைன ஆற்ற க்ெகாள்ேவன்; நான்

என் ைடய க ங்ேகாபத்ைத அவர்களிேல

நிைறேவற் ம்ேபா , ெயேகாவாகிய நான்

என் ைடய ைவராக்கியத்திேல இைதப்

ேபசிேனன் என் அறவார்கள். ௧௪

கடந் ேபாகிற யாவ ைடய கண்க க்

ன்பாக ம் உன் ைடய ற் ப் றத்தாராகிய

ேதசங்க க் ள்ேள நான் உன்ைனப் பா ம்

நிந்ைத மாக் ேவன். ௧௫நான் ேகாபத்தா ம்

உக்கிரத்தா ம் ெகா ய தண்டைனகளா ம்,

உன்னில் திெச த் ம்ேபா , உன் ைடய

ற் ப் றத்தாராகிய ேதசங்க க் அ

நிந்ைத ம் ர்க் ர்த்தி ம் எச்சரிப் ம்

பிரம ப் மாக இ க் ம்; ெயேகாவாகிய

நான் இைதச் ெசான்ேனன். ௧௬ உங்கைள

அழ ப்பதற் நான் அ ப் ம் அழ க்

ஏ வான பஞ்சத்தின் ெகா ய அம் கைள

நான்அவர்க க் ள்ேளஎய் ம்ேபா , நான்
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பஞ்சத்ைத உங்கள்ேமல் அதிகரிக்கச்ெசய் ,

உங்க ைடயஅப்பம் என் ம்ஆதர ேகாைல

ற த் ப்ேபா ேவன். ௧௭ பஞ்சத்ைத ம்,

உன்ைனப்பிள்ைளயில்லாமல் ேபாகச்ெசய்

காட் ம கங்கைள ம் உங்க க்

விேராதமாகஅ ப் ேவன்; ெகாள்ைளேநா ம்

இரத்தஞ்சிந் த ம் உன்னில் ற்ற த்திரி ம்;

வாைள நான் உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்;

ெயேகாவாகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன்

என்றார்.

௬

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

இஸ்ரேவ ன் மைலக க் ேநராக

உன் ைடய கத்ைதத் தி ப்பி,

அைவக க் விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் ச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால், ௩இஸ்ரேவ ன்மைலகேள,

ெயேகாவாகியஆண்டவரின்வார்த்ைதையக்

ேக ங்கள்; ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

மைலகைள ம், ன் கைள ம்,

ஓைடகைள ம், பள்ளத்தாக் கைள ம்,

ேநாக்கி: இேதா, உங்கள்ேமல் நான், நாேன

வாைள வரச்ெசய் , உங்க ைடய

ேமைடகைள அழ த் ப்ேபா ேவன். ௪

உங்க ைடயப டங்கள் பாழாக்கப்பட் ,

உங்க ைடய சிைலகள் தகர்க்கப்ப ம்;

உங்களில் ெகாைலெசய்யப்ப கிறவர்கைள

உங்க ைடய அ த்தமான சிைலக க்

ன்பாகவிழச்ெசய்ேவன். ௫நான் இஸ்ரேவல்
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மக்க ைடய பிேரதங்கைளஅவர்க ைடய

அ த்தமான சிைலகளின் ன்ேன

கிடக்கச்ெசய் , உங்க ைடய ப டங்கைளச்

ற்ற ம் உங்க ைடய எ ம் கைளச்

சிதறச்ெசய்ேவன். ௬ உங்கள் ப டங்கள்

அழ ம் பா மா ம்ப க் ம், உங்க ைடய

அ த்தமான சிைலகள் தகர்க்கப்பட் ,

ஓய்ந் , உங்க ைடய சிைலகள்

ெவட்டப்பட் , உங்க ைடய ெசயல்கள்

ைலந் ேபா ம்ப க் ம், உங்க ைடய

எல்லா யி ப் களி ள்ள பட்டணங்கள்

அழ ம்உங்க ைடயேமைடகள்பா மா ம்.

௭ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்உங்க ைடய

ந வில் வி வார்கள்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள். ௮

ங்கள் ேதசங்களில் சிதற க்கப்ப ம்ேபா ,

அந்நியஜாதிக க் ள்ேள பட்டயத்திற் த்

தப் ேவாைர உங்க க் தியாக

ைவப்ேபன். ௯என்ைனவிட் ெகட் ேபாகிற

இ தயத்ைதக் ற த் ம், தங்க ைடய

அ த்தமான சிைலகளின் பின்ேன ெகட்

ேபாகிற தங்க ைடய கண்கைளக் ற த் ம்

மனேவதைனயைடந்ேதன் என் உங்களில்

தப்பிப்ேபான அவர்கள் தாங்கள்

சிைறப்பட் க் ம்அந்நியஜாதிக க் ள்ேள

என்ைன நிைனத் , தங்க ைடய எல்லா

அ வ ப் களினா ம் தாங்கள் ெசய்த

ெபால்லாப் க க்காக தங்கைளேய ெவ த் ,

௧0 இந்தத் ங் கைளெயல்லாம் தங்க க்
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சம்பவிக்கச்ெசய்ேவன் என் ெயேகாவாகிய

நான் ணாகச் ெசான்னதில்ைலெயன்

அற ந் ெகாள்வார்கள் என்றார். ௧௧

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: உன் ைடய ைகயில்

அ த் , உன் ைடய காலால் தட் , இஸ்ரேவல்

வம்சத்தா ைடய எல்லா ெபால்லாத

அ வ ப் க க்காக ம் ஐேயா, என் ெசால்;

அவர்கள் பட்டயத்தா ம் பஞ்சத்தா ம்

ெகாள்ைளேநாயா ம் வி வார்கள். ௧௨

ரத்தில் இ க்கிறவன் ெகாள்ைளேநாயால்

மரிப்பான்; அ கில் இ க்கிறவன்

வாளால் வி வான்; தியாக இ ந் ,

ற் ைகேபாடப்பட்டவன் பஞ்சத்தால்

மரிப்பான்; இப்ப அவர்களில் என் ைடய

க ங்ேகாபத்ைத ர்த் க்ெகாள் ேவன். ௧௩

அவர்கள் தங்க ைடயஅ த்தமான எல்லா

சிைலக க் ம் இனியவாசைனயான

பத்ைதக் காட் ன இடங்களாகிய உயர்ந்த

எல்லா ேம களி ம், மைலக ைடய

எல்லா சிகரங்களி ம், பச்ைசயான எல்லா

மரங்களின் ம், தைழத்தி க்கிற சகல

கர்வா மரங்களின் ம், அவர்க ைடய

அ த்தமான சிைலகளின் ந வி ம்

அவர்க ைடய ப டங்கைளச் ற்ற ம்,

அவர்களில் ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கள்

கிடக் ம்ேபா , நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள்வார்கள். ௧௪ நான் என் ைடய

ைகைய அவர்க க் விேராதமாக ட் ,
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அவர்க ைடய எல்லா க ள்ள

ேதசத்ைத அழ த் , அைதத் திப்லாத்தின்

வனாந்திரத்ைதவிட அதிகமாகப்

பாழாக் ேவன், அப்ெபா நான் ெயேகாவா

என் அற ந் ெகாள்வார்கள் என்றார்.

௭

பின் ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨

மனித மாரேன, ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்

ேதசத்ைதக் ற த் வ கிற , ேதசத்தின்

நான் ைனகளின் ேம ம் வ கிற .

௩இப்ேபாேதஉன்ேமல் வ கிற ; நான்

என் ைடய ேகாபத்ைத உன்ேமல் வரச்ெசய் ,

உன் ைடய வழக க் த்த ந்தப

உன்ைன நியாயந் ர்த் , உன் ைடய

எல்லா அ வ ப் களின் பலைன ம்

உன்ேமல்வரச்ெசய்ேவன். ௪என் ைடயகண்

உன்ைனத் தப்பவிடா ; நான் இரங்காமல்

உன் ைடய வழக க் த்த ந்தைத

உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; உன் ைடய

அ வ ப் க க் த்த ந்த உன் ைடய

ந வில் வந்தி க் ம்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள்.

௫ உன்னதமான ேதவன் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: ங் வ கிற ; இேதா, ஒேர

ங் வ கிற . ௬ வ கிற ,

வ கிற , அ உன்ேமல் ேநாக்கமாக

இ க்கிற ; இேதா, வ கிற . ௭ ேதசத்தில்

யி க்கிறவேன, அந்த நாளின்
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வி யற்காலம் வ கிற , காலம் வ கிற ,

அழவின் நாள்அ கி க்கிற , மைலகளில்

சந்ேதாஷசத்தம் இல்ைல. ௮ இப்ெபா

விைரவில் என் ைடய க ங்ேகாபத்ைத

உன்ேமல் ஊற்ற , என் ைடய ேகாபத்ைத

உன்னில் ர்த் க்ெகாண் , உன்ைன

உன் ைடய வழக க் த்த ந்தப

நியாயந் ர்த் , உன் ைடய எல்லா

அ வ ப் களின் பலைன ம் உன்ேமல்

வரச்ெசய்ேவன். ௯ என் ைடய கண்

உன்ைனத் தப்பவிடா ; நான் இரங்காமல்

உன் ைடய வழக க் த்த ந்தைத

உன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; உன் ைடய

அ வ ப் க்க க் த்த ந்த

உன் ைடய ந வில் வந்தி க் ம்;

அப்ெபா அ க்கிறவராகிய நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள்.

௧0 இேதா, அந்த நாள், இேதா, வ கிற ,

அந்த நாளின் வி யற்காலம் உதிக்கிற ,

ேகால் க்கிற , அகந்ைத ெசழ க்கிற .

௧௧ அக்கிரமமான ெகா ைமயின்

ேகாலாக எ ம் கிற ; அவர்களி ம்

அவர்க ைடய திரளான ட்டத்தி ம்

அவர்க ைடயஅழவி ம் ஒன் ம் தியாக

இ ப்பதில்ைல; அவர்க க்காக லம்பல்

உண்டாயி ப்ப ம ல்ைல. ௧௨அந்தக் காலம்

வ கிற , அந்த நாள் ெந ங் கிற ;

வாங் கிறவன் சந்ேதாஷப்படாம ம்,

விற்கிறவன் க்கப்படாம ம் இ ப்பானாக;
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அதின் திரளான ட்டத்தின்ேம ம்

க ங்ேகாபம் இறங் ம். ௧௩ அவர்கள்

உயி ள்ளவர்க க் ள்ேளஇன் ம் உயிேரா

இ ந்தா ம், விற்றவன் விற்கப்பட்டதற் த்

தி ம்பிவ வதில்ைல; அதின் திரளான

மக்கள் ட்டத்தின் ேம ம் உண்டான

தரிசனம் தி ம்பா ; தன் ைடய

அக்கிரமத்திேலவா கிற எவ ம் தன்ைனத்

திடப்ப த்தமாட்டான். ௧௪அவர்கள் எக்காளம்

ஊதி, எல்லாவற்ைற ம் ஆயத்தம்ெசய் ம்,

ேபா க் ப் ேபாகிறவன்இல்ைல; என் ைடய

க ங்ேகாபம் அதின் திரளான மக்கள்

ட்டத்தின் ேம ம் இறங் கிற . ௧௫ெவளிேய

பட்டய ம் உள்ேள ெகாள்ைளேநா ம்

பஞ்ச ம் உண் ; வயல்ெவளியில்

இ க்கிறவன் வாளால் மரிப்பான்;

நகரத்தில் இ க்கிறவைனேயா பஞ்ச ம்

ெகாள்ைளேநா ம் சாப்பி ம். ௧௬அவர்களில்

தப் கிறவர்கள் தப் வார்கள்; ஆனா ம்

அவர்கள் அைனவ ம் அவனவன் தன்தன்

அக்கிரமத்திற்காக க்கித் க் ப்பி கிற

பள்ளத்தாக் களின் றாக்கைளப்ேபால

மைலகளில் இ ப்பார்கள். ௧௭ எல்லாக்

ைகக ம் ச த் , எல்லா ழங்கால்க ம்

தண் ைரப்ேபால் தத்தளிக் ம். ௧௮

சணலாைடைய உ த்திக்ெகாள்வார்கள்;

தத்தளிப் அவர்கைள ம்; எல்லா

கங்க ம் ெவட்கப்ப ம், எல்லாத்

தைலக ம் ெமாட்ைடய க்கப்ப ம். ௧௯
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தங்க ைடய ெவள்ளிையத் ெத க்களில்

எற ந் வி வார்கள்; அவர்க ைடய

ெபான் ேவண்டாெவ ப்பாக இ க் ம்;

ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின் நாளிேல

அவர்க ைடய ெவள்ளி ம் அவர்க ைடய

ெபான் ம் அவர்கைள வி விக்க யா ;

அவர்கள் அதினால் தங்க ைடய

ஆத் மாக்கைளத் தி ப்தியாக் வ ம்

இல்ைல, தங்க ைடய வயி கைள

நிரப் வ ம் இல்ைல; அவர்க ைடய

அக்கிரமேம அவர்க க் இடறலாக இ ந்த .

௨0 அவ ைடய சிங்காரத்தின் மகிைமைய

அகந்ைதக் என் ைவத் , அதிேல

அ வ க்கப்படத்தக்க ம் என்

இகழப்படத்தக்க மான காரியங்களின்

சிைலகைள உண்டாக்கினார்கள்;

ஆைகயால் நான்அைவகைளஅவர்க க்

ேவண்டாெவ ப்பாக்கி, ௨௧ அைத

அந்நியர்களின்ைகயிேலெகாள்ைளயாக ம்,

மயில் ன்மார்க்க க் ைறயாக ம்

ெகா ப்ேபன்; அவர்கள் அைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் வார்கள். ௨௨

என் ைடய கத்ைத அவர்கைள

விட் த் தி ப் ேவன்; அதினால்

என் ைடய மைறவான இடத்ைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் வார்கள்;

ெகாள்ைளக்காரர்கள் அதற் ள் ைழந் ,

அைதப் பரி த்தக் ைலச்சலாக் வார்கள்.

௨௩ ஒ சங்கி ைய ெசய் ைவ; ேதசம்
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நியாயத் ர்ப் க் ள்ளான இரத்தப்பழகளால்

நிைறந்தி க்கிற ; நகரம் ெகா ைமயால்

நிைறந்தி க்கிற . ௨௪ ஆைகயால்

அந்நியேதசங்களின் ன்மார்க்கர்கைள

வரச்ெசய்ேவன், அவர்கள் இவர்க ைடய

கைளச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள்;

பலவான்களின் ெப ைமைய

ஒழயச்ெசய்ேவன், அவர்க ைடய பரி த்த

ஸ்தலங்கள் பரி த்தக் ைலச்சலா ம்.

௨௫ அழ வ கிற ; அப்ெபா

சமாதானத்ைதத் ேத வார்கள்; ஆனா ம்

அ கிைடக்கா . ௨௬ அழவின்ேமல்

அழ வ ம்; யெசய்தியின்ேமல்

யெசய்தி வ ம்; அப்ெபா

ர்க்கதரிசியினிடத்தில் தரிசனத்ைதத்

ேத வார்கள்;ஆனா ம்ஆசாரியனிடத்திேல

ேவத ம் ப்பரிடத்திேல ஆேலாசைன ம்

இல்லாமல் ஒழ ந் ேபா ம். ௨௭ ராஜா

க்கித் க்ெகாண் ப்பான்; பிர ைவப் பயம்

க்ெகாண் க் ம்; ேதசத் , மக்களின்

ைககள் தளர்ந் ேபா ம்; நான் அவர்கள்

வழகளின்ப ேய அவர்க க் ச் ெசய் ,

அவர்க ைடய நியாயங்களின்ப ேய

அவர்கைள நியாயந் ர்ப்ேபன்; அப்ெபா

நான் உன்னதமான ேதவன் என்

அற ந் ெகாள்வார்கள் என்றார்.

௮

பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின்

ஆறாம் வ டத்தின் ஆறாம் மாதம்

ஐந்தாம்ேததியிேல, நான் என் ைடய
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ட் ல் உட்கார்ந்தி க்கிறேபா ம்,

தாவின் ப்பர்கள் எனக் ன்பாக

உட்கார்ந்தி க்கிறேபா ம், ெயேகாவாகிய

ஆண்டவ ைடய கரம் அங்ேக என்ேமல்

அமர்ந்த . ௨ அப்ெபா இேதா,

அக்கினிச்சாயலாகத் ேதான் கிறஒ வைரக்

கண்ேடன்; அவ ைடய இ ப் க் க்

ெழல்லாம் அக்கினி ம் அவ ைடய

இ ப் க் ேமெலல்லாம் உ கிப்பிரகாசிக்கிற

உேலாகத்தின் சாய மாக இ ந்த . ௩

ைகேபால் ேதான்றனைத அவர் ட் ,

என் ைடய தைலமயிைரப் பி த்

என்ைனத் க்கினார்; ேதவ ஆவியானவர்

என்ைனப் ம க் ம் வானத்திற் ம் ந ேவ

ெகாண் ேபாய், ேதவதரிசனத்திேல என்ைன

எ சேலம ல் வடக் திைசக் எதிரான

உள்வாச ன் நைடயிேல விட்டார்; அங்ேக

எரிச்சல் உண்டாக் கிறவிக்கிரகத்தின் இடம்

இ ந்த . ௪ இேதா, நான் பள்ளத்தாக்கிேல

கண் ந்த தரிசனத்திற் ச் சரியாக

இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய மகிைம அங்ேக

விளங்கின . ௫ அவர் என்ைனப் பார்த் :

மனித மாரேன, உன் ைடய கண்கைள

ஏெற த் , வடக்ேக பார் என்றார்; அப்ெபா

நான் என் ைடய கண்கைள ஏெற த் ,

வடக்ேக பார்த்ேதன்; இேதா, ப டத்தின்

வாச க் வடக்ேக பார்த்ேதன்; ன்வாச ேல

எரிச்சல் உண்டாக் கிற அந்த விக்கிரகம்

இ ந்த . ௬ அவர் என்ைன ேநாக்கி:
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மனித மாரேன, அவர்கள் ெசய்கிறைதக்

காண்கிறாயா? என் ைடய பரி த்த

ஸ்தலத்ைதவிட் என்ைனத் ரமாகப்

ேபாகச்ெசய் ம்ப யானஇஸ்ரேவல் வம்சத்தார்

இங்ேக ெசய்கிற ம ந்த அ வ ப் கைளக்

காண்கிறாய் அல்லவா? இதி ம் அதிக

அ வ ப் கைளஇன்ன ம் காண்பாய் என்

ெசால் , ௭என்ைன ற்றத்தின் வாச க் க்

ெகாண் ேபானார்; அப்ெபா இேதா, வரில்

ஒ வாரத்ைதக் கண்ேடன். ௮அவர் என்ைன

ேநாக்கி: மனித மாரேன, வரிேல வாரம

என்றார்; நான் வரிேல வாரம ட்டேபா ,

இேதா, ஒ வாசல் இ ந்த . ௯ அவர்

என்ைனப்பார்த் : உள்ேளேபாய்,அவர்கள்

இங்ேக ெசய்கிற ெகா யஅ வ ப் கைளப்

பார் என்றார். ௧0 நான் உள்ேள ேபாய்ப்

பார்த்தேபா , இேதா, எல்லாவித ஊ ம்

உயிரினங்க ம் அ வ ப்பான

ம கங்க மாகிய இைவகளின் உ வங்க ம்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்தா ைடய அ த்தமான

எல்லா சிைலக ம் வரில் ற்ற ம்

ெச க்கப்பட் ந்தன. ௧௧ இஸ்ரேவ ன்

ப்பர்களில் எ ப ேப ம், அவர்களின்

ந விேல சாப்பா ைடய மகனாகிய

யசனியா ம், அவனவன் தன்தன் ைகயிேல

தன்தன் பகலசத்ைதப் பி த் க்ெகாண் ,

அைவக க் ன்பாக நின்றார்கள்;

பவர்க்கத்தினால் ம ந்த ைகஎ ம்பிற் .

௧௨ அப்ெபா அவர் என்ைன ேநாக்கி:
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மனித மாரேன, இஸ்ரேவலர்களின்

ப்பர்கள் அந்தகாரத்திேல அவரவர்

தங்க ைடய சிைலகளின் சித்திர விேநாத

அைறகளில் ெசய்கிறைத கண்டாயா?

ெயேகாவா எங்கைளப் பார்க்கிறதில்ைல;

ெயேகாவா ேதசத்ைதக் ைகவிட்டார் என்

ெசால் கிறார்கேள என்றார். ௧௩ பின் ம்

அவர்கள் ெசய்கிற அதிக அ வ ப் கைள

இன்ன ம் காண்பாய் என் அவர் என் டேன

ெசால் , ௧௪ என்ைனக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத் வடக் வாச ன் நைடயிேல

ெகாண் ேபானார்; இேதா, அங்ேக தம் க்காக

அ ெகாண் க்கிற ெபண்கள்

உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். ௧௫ அப்ெபா

அவர்: மனித மாரேன, இைதக் கண்டாயா?

இதி ம் அதிகஅ வ ப் கைளஇன்ன ம்

காண்பாய் என் என் டேன ெசால் , ௧௬

என்ைனக் ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

உள் ற்றத்திற் ெகாண் ேபானார்;

இேதா, ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின்

வாசல் நைடயிேல மண்டபத்திற் ம்

ப டத்திற் ம் ந ேவ, ஏறக் ைறய

இ பத்ைதந் ஆண்கள், தங்க ைடய

ைகக் ெயேகாவா ைடயஆலயத்திற் ம்

தங்க ைடய கத்ைதக் கிழக் த்திைசக் ம்

ேநராகத் தி ப்பினவர்களாகக் கிழக்ேக

இ க் ம் ரியைன வணங்கினார்கள். ௧௭

அப்ெபா அவர் என்ைன ேநாக்கி:

மனித மாரேன, இைதக் கண்டாயா? இங்ேக
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தா வம்சத்தார் ெசய்கிற அ வ ப் கள்

அற்பமான காரியமா? அவர்க ைடய

ேதசத்ைதக் ெகா ைமயினால் நிரப்பி

என்ைன அ க்க ேகாப ட் கிறார்கள்;

இேதா, அவர்கள் திராட்ைசக்கிைளையத்

தங்க ைடய க்கிற் ேநராகப்

பி க்கிறார்கள். ௧௮ ஆைகயால் நா ம்

க ங்ேகாபத் டன் காரியத்ைத நடத் ேவன்;

என் ைடய கண் தப்பவி வதில்ைல, நான்

இரங் வதில்ைல; அவர்கள் மகா சத்தமாக

என் ைடயகா கள் ேகட்கக் ப்பிட்டா ம்

அவர்க க் நான் ேகட்பதில்ைலஎன்றார்.

௯

பின் ேதவன் என் ைடய கா கள்

ேகட்க மகா சத்தமாக; எ சேலம்

நகரத்தின் விசாரிப் க்காரர்கள் அழ க் ம்

ஆ தங்கைளத் தங்க ைடய ைககளில்

பி த் க்ெகாண் வரேவண் ம் என்

ெசான்னார். ௨ அப்ெபா இேதா, ஆ

ஆண்கள், ெவட் கிற ஆ தங்கைளத்

தங்க ைடய ைககளில் பி த் க்ெகாண் ,

வடக்ேக பார்த்த உயர்ந்த வாச ன்

வழயி ந் வந்தார்கள்; அவர்களில்

சணல் ல் அங்கி அணிந் , தன் ைடய

இ ப்பில் கணக்க ைடய ைமக் ட்ைட

ைவத்தி க்கிற ஒ வன் இ ந்தான்;

அவர்கள் உள்ேள ைழந் , ெவண்கல

ப டத்தின் அ கில் நின்றார்கள். ௩

அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய

மகிைம ேக ன்ேம ந் எ ம்பி,
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ஆலயத்தின்வாசற்ப யிேலவந் , சணல் ல்

அங்கி அணிந் , தன் ைடய இ ப்பில்

கணக்க ைடயைமக் ட்ைடைவத்தி க்கிற

மனிதைனக் ப்பிட் , ௪ ெயேகாவா

அவைனேநாக்கி: எ சேலம் நகரம் எங் ம்

ற்றவந் , அதற் ள்ேள ெசய்யப்ப கிற

எல்லாஅ வ ப் க க்காக ெப ச் விட்

அ கிற மனிதர்களின் ெநற்றகளில்

அைடயாளம் ேபா என்றார். ௫பின் அவர்

என் ைடய கா கள் ேகட்க மற்றவர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் இவன் பின்னாேல

நகரெமங் ம் ற்றவந் ெவட் ங்கள்;

உங்க ைடய கண் தப்பவிடாம ம், ங்கள்

இரங்காம ம், ௬ திேயார்கைள ம்,

வா பர்கைள ம், கன்னிைககைள ம்,

ழந்ைதகைள ம், ெபண்கைள ம் ெவட்

ெகான் ேபா ங்கள்; அைடயாளம்

ேபாடப்பட் க்கிற ஒ வைன ம் ெதாடாமல்

இ ங்கள், என் ைடயபரி த்த ஸ்தலத்திேல

ெதாடங் ங்கள் என் என் ைடயகா கள்

ேகட்கச் ெசான்னார்; அப்ெபா

அவர்கள் ஆலயத்திற் ன்ேன இ ந்த

ப்பர்களிடத்தில் வங்கினார்கள். ௭அவர்

அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள் எ சேலம்

ஆலயத்ைதத் ட் ப்ப த்தி, ற்றங்கைளக்

ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல நிரப்பி,

றப்பட் ப்ேபாங்கள் என்றார்; அவர்கள்

எ சேலம் நகரத்தில் ேபாய் ெவட் னார்கள். ௮

அவர்கள் ெவட் க்ெகாண் ேபா ம்ேபா
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நான் மட் ம் தனித் , கங் ப் ற

வி ந் : ஆ, ெயேகாவாகிய ஆண்டவேர,

ேதவ ர் எ சேலம ன்ேமல் உம

க ங்ேகாபத்ைதஊற் ம்ேபா இஸ்ரேவ ன்

தியானவர்கைளெயல்லாம் அழ ப் ேரா என்

ைறயிட்ேடன். ௯அதற் அவர்: இஸ்ரேவ ம்

தா மாகிய மக்களின் அக்கிரமம்

மக ம் ெபரி ; ேதசம் இரத்தப்பழகளால்

நிைறந்தி க்கிற ; நகர ம்மா பாட் னால்

நிரப்பப்பட் க்கிற ; ெயேகாவா ேதசத்ைதக்

ைகவிட்டார்; ெயேகாவா பார்க்கமாட்டார்

என் ெசால் கிறார்கள். ௧0 ஆைகயால்

என் ைடய கண் தப்பவி வ ம ல்ைல, நான்

இரக்கம்ெசய்வ ம ல்ைல; அவர்க ைடய

வழயின் பலைன அவர்கள் தைலயின்ேமல்

இறங்கச்ெசய்ேவன் என்றார். ௧௧ இேதா,

சணல் ல் அங்கி அணிந் , தன் ைடய

இ ப்பில் ைமக் ட்ைட ைவத்தி க்கிற

மனிதன்வந் : ர் எனக் க் கட்டைளயிட்டப

ெசய்ேதன் என் காரியத்ைதத் ெதரிவித்தான்.

௧0

இேதா, ேக ன்க ைடய

தைலக் ேமல் இ ந்த மண்டலத்தில் இந்திர

லரத்தினம்ேபான்ற சிங்காசனத்ைதேபால

ஒ ேதாற்றத்ைதக் கண்ேடன்; அ

அைவக க் ேமல் காணப்பட்ட . ௨

அவர் சணல் ல் அங்கி அணிந்தி ந்த

மனிதைன ேநாக்கி: ேக னின் ழ்

இ க்கிற சக்கரங்க க் ந விேல

ைழந் , ேக ன்களின் ந ேவ இ க்கிற
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ெந ப் த்தழ ல் உன் ைடய ைக நிைறய

எ த் ,அைதநகரத்தின்ேமல் சிதறலாக

என்றார்; அப்ப ேய அவன் என் ைடய

கண்காண உள்ேள ைழந்தான். ௩ அந்த

மனிதன் உள்ேள ைழ ம்ேபா ,

ேக ன்கள் ஆலயத்தின் வல றத்தில்

நின்றன; ஒ ேமகம் உள் ற்றத்ைத

நிரப்பிற் . ௪ ெயேகாவா ைடய மகிைம

ேக னின் ேம ந் எ ம்பி,ஆலயத்தின்

வாசற்ப யிேலவந்த ;ஆலயம் ேமகத்தினாேல

நிைறந்தி ந்த , ற்ற ம் ெயேகாவா ைடய

மகிைமயின் பிரகாசத்தினால் நிரம்பிற் .

௫ ேக ன்க ைடய இறக்ைககளின்

இைரச்சல் சர்வத் க் ம் வல்ல ேதவன்

ேப ம்ேபா உண்டா ம் சத்தம்ேபால

ெவளி ற்றம்வைர ேகட்கப்பட்ட . ௬

அவர் சணல் ல் அங்கி அணிந்தி ந்த

மனிதைன ேநாக்கி: ேக ன்க க் ள்

சக்கரங்களின் ந வி ந் ெந ப்ைபஎ

என் கட்டைளயிட்ட டேன,அவன்உள்ேள

ைழந் சக்கரங்கள் அ கிேல நின்றான்.

௭ அப்ெபா ேக ன்க க் ள்ேள

ஒ ேக ன் தன் ைடய ைகையக்

ேக ன்களின் ந வில்இ க்கிற ெந ப்பில்

ட் , அதில் எ த் சணல் ல் அங்கி

அணிந்தி ந்த மனித ைடய ைகயில்

ெகா த்தான்;அவன்அைதவாங்கிக்ெகாண்

ெவளிேய வந்தான். ௮ ேக ன்க ைடய

இறக்ைககளின் ழ் மனிதர்களின்
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ைகையப் ேபால காணப்பட்ட . ௯ இேதா,

ேக ன்கள் அ கில் நான் சக்கரங்கள்

இ க்கக் கண்ேடன்; ஒவ்ெவா ேக ன்

அ கில் ஒவ்ெவா சக்கரம் இ ந்த ;

சக்கரங்களின் ேதாற்றம் ப கப்பச்ைச

நிறம்ேபா ந்த . ௧0அைவகள் நான்கிற் ம்

ஒேர மாதிரியான பம் இ ந்த ;

சக்கரங்களின் ந விேல சக்கரம் இ ப்ப ேபால்

காணப்பட்ட . ௧௧ அைவகள் ஓ ம்ேபா

தங்கள் நான் பக்கங்களி ம் ஓ ம்;

ஓ ம்ேபா அைவகள் தி ம்பினதில்ைல;

தைலப்பார்க் ம் இடத் க்ேக அைவகள்அதின்

பின்னாேல ஓ ன; ஓ ம்ேபா அைவகள்

தி ம்பினதில்ைல. ௧௨ அைவகளின் உடல்

அைனத் ம், அைவகளின் க ம்,

அைவகளின் ைகக ம், அைவகளின்

இறக்ைகக ம், அந்தச் சக்கரங்க ம், ற்ற ம்

கண்களினாேல நிைறந்தி ந்தன; அைவகள்

நான் ம் இ ந்த சக்கரங்க ம் அப்ப ேய

இ ந்தன. ௧௩அந்தச் சக்கரங்கைளப்பார்த் :

சக்கரேம என் ஒ வன் ப்பி கிற

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். ௧௪ஒவ்ெவான் க் ம்

நான் கங்கள் இ ந்தன; தலாம்

கம் ேக ன் க ம், இரண்டாம் கம்

மனித க ம், ன்றாம் கம் சிங்க க ம்,

நான்காம் கம் க க மாகஇ ந்த . ௧௫

ேக ன்கள் ேமேலஎ ம்பின; இ தான், நான்

ேகபார் நதியின் அ கில் கண்ட உயிர். ௧௬

ேக ன்கள் ெசல் ம்ேபா சக்கரங்கள்
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அைவகள் அ ேக ஓ ன; மயி ந்

எ ம்பக் ேக ன்கள் தங்க ைடய

இறக்ைககைள விரித்தேபா , சக்கரங்க ம்

அைவகைளவிட் விலகிப்ேபாகவில்ைல. ௧௭

அைவகள் நிற் ம்ேபா இைவக ம் நின்றன;

அைவகள் எ ம் ம்ேபா இைவக ம்

எ ம்பின; உயி ள்ள ஆவி இைவகளில்

இ ந்த . ௧௮ ெயேகாவா ைடய மகிைம

ஆலயத்தின் வாசற்ப ையவிட் ப் றப்பட் ,

ேக ன்களின்ேமல் நின்ற . ௧௯அப்ெபா

ேக ன்கள் தங்க ைடய இறக்ைககைள

விரித் , என் ைடய கண் காண

மையவிட் எ ம்பின; அைவகள்

றப்ப ம்ேபா சக்கரங்க ம் அைவக க் ச்

சரியாகச் ெசன்றன; ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் கிழக் வாச ேல ேபாய்

நிற்க, இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய மகிைம

அைவகளின்ேமல் உயர இ ந்த . ௨0இ நான்

ேகபார் நதியின் அ கிேல இஸ்ரேவ ன்

ேதவ க் க் ேழ இ க்கக்கண்ட அந்த

உயிரினம் தாேன; அைவகள் ேக ன்கள்

என் அற ந் ெகாண்ேடன். ௨௧அைவகளில்

ஒவ்ெவான் க் ம் நான் க ம், நான்

இறக்ைகக ம் இ ந்தன; அைவக ைடய

இறக்ைககளின் ழ் மனித ைகைளப் ேபால

இ ந்த . ௨௨அைவக ைடய கங்கள் நான்

ேகபார் நதியின் அ கிேல கண்ட அந்த

கங்கைளப் ேபால இ ந்த ; ஒவ்ெவான் ம்
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தன்தன் கத்திற் ன்ேனஇ ந்த திைசைய

ேநாக்கிச் ெசன்ற .

௧௧

பின் ேதவ ஆவியானவர் என்ைன

எ த் , என்ைனக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தின் கிழக் கமாக இ க்கிற

வாச க் க் ெகாண் ேபானார்; இேதா,

அந்த வாச ன் நைடயில் இ பத்ைதந்

ஆண்கள் இ ந்தார்கள்; அவர்களின்

ந ேவ மக்களின் பிர க்களாகிய அ ரின்

மகனாகிய யசனியாைவ ம், ெபனாயாவின்

மகனாகிய ெபலத்தியாைவ ம் கண்ேடன். ௨

அப்ெபா அவர் என்ைன ேநாக்கி:

மனித மாரேன, இவர்கள் இந்த நகரத்திேல

அக்கிரமமானநிைன கைளநிைனத் , ய

ஆேலாசைனெசால் கிற மனிதர்கள். ௩இ

கைளக்கட் வதற் க் காலமல்லஎன் ம்,

இந்த நகரம் பாைன, நாங்கள் அதி ள்ள

இைறச்சிெயன் ம் ெசால் கிறார்கள். ௪

ஆைகயால் அவர்க க் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசனம்ெசால் , மனித மாரேன,

ர்க்கதரிசனம்ெசால் என்றார். ௫

அப்ெபா ெயேகாவா ைடயஆவி என்ேமல்

இறங்கினார்; அவர் என்ைன ேநாக்கி:

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

இஸ்ரேவல் மக்கேள, ங்கள் இப்ப ப் ேப கிற

உண் ;உங்க ைடயமனதில் எ ம் கிறைத

நான் அறேவன். ௬ இந்த நகரத்தில் ங்கள்

அேநகைரக் ெகாைலெசய் ர்கள்; அதின்

திகைளக் ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல
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நிரப்பி ர்கள் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௭ ஆைகயால் ங்கள் ெகாைலெசய் ,

அதின் ந விேல ேபாட் விட்டவர்கேள

இைறச்சி ம், இந்த நகரம் பாைன மாேம;

உங்கைளேயா அதற் ள் இல்லாதப க் ப்

ெவளிேயற் ேவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௮பட்டயத்திற் ப்

பயப்பட் ர்கள், வாைளேய உங்கள்ேமல்

வரச்ெசய்ேவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௯ நான்

உங்கைள அதற் ள் இல்லாதப க் ப்

ெவளிேயற்ற , உங்கைள அந்நியரின்

ைகயில் ஒப் க்ெகா த் , உங்களில்

நியாயத் ர்ப் கைள நிைறேவற் ேவன். ௧0

பட்டயத்தால் வி ர்கள்; இஸ்ரேவல்

ேதசத்தின் எல்ைலயிேல உங்கைள

நியாயந் ர்ப்ேபன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள். ௧௧

இந்த நகரம் உங்க க் ப் பாைனயாக

இ ப்ப ம ல்ைல ங்கள் அதி ள்ள

இைறச்சியாக இ ப்ப ம ல்ைல; இஸ்ரேவல்

ேதசத்தின் எல்ைலயிேல உங்கைள

நியாயந் ர்ப்ேபன். ௧௨ என் ைடய

கட்டைளயின்ப நடக்காம ம், என் ைடய

நியாயங்களின்ப ெசய்யாம ம்,உங்கைளச்

ற்ற ம் இ க்கிற அந்நியஜாதிக ைடய

ைறைமகளின்ப ெசய்த ங்கள்

அப்ெபா நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள் ர்கள் என் ெசால்
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என்றார். ௧௩ நான் இப்ப த் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் ம்ேபா , ெபனாயாவின் மகனாகிய

ெபலத்தியா ெசத்தான்; அப்ெபா நான்

கங் ப் ற வி ந் , மகா சத்தமாக:

ஆ, ெயேகாவாகிய ஆண்டவேர, ேதவ ர்

இஸ்ரேவ ல் தியானவர்கைள ற்ற ம்

அழ த் ப்ேபா ேரா என் ைறயிட்ேடன்.

௧௪ அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௧௫

மனித மாரேன, ங்கள்ெயேகாவாைவவிட் த்

ரமாகப்ேபாங்கள், எங்க க் இந்த ேதசம்

ெசாந்தமாகக் ெகா க்கப்பட்டெதன் ,

உன் ைடய சேகாதரர்க க் ம்,

உன் ைடய ம்பத்தா க் ம்,

உன் ைடய ெசாந்த மக்க க் ம்,

இஸ்ரேவலர்கள்அைனவ க் ம், எ சேலம ன்

வாழ்கிறவர்கள் ெசால் கிறார்கள்.

௧௬ ஆைகயால் நான் அவர்கைளத்

ரமாக அந்நியஜாதிக க் ள்ேள

ரத்தியி ந்தா ம், நான் அவர்கைளத்

ேதசங்களிேல சிதற த்தி ந்தா ம், நான்

அவர்கள் ேபான ேதசங்களில்அவர்க க் க்

ெகாஞ்சகாலத்திற் ப் பரி த்த ஸ்தலமாக

இ ப்ேபன் என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார் என் ெசால். ௧௭ஆதலால் நான்

உங்கைள மக்களிடத்தி ந் ேசர்த் ,

ங்கள் சிதற க்கப்பட்ட ேதசங்களி ந்

உங்கைளக் ட் க்ெகாண் , இஸ்ரேவல்

ேதசத்ைத உங்க க் க் ெகா ப்ேபன் என்
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ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார் என்

ெசால் . ௧௮ அவர்கள் அங்ேக வந் ,

அதில் என் ெவ க்கப்படத்தக்க ம்

அ வ க்கப்படத்தக்க மாக

இ க்கிறைதெயல்லாம் அதி ந்

அகற் வார்கள். ௧௯அவர்கள் என் ைடய

கட்டைளகளின்ப நடந் , என் ைடய

நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ெசய்ய நான் அவர்க க்

ஒ மனப்பட்டஇ தயத்ைதத் தந் ,அவர்கள்

உள்ளத்தில் திய ஆவிையக்ெகா த் ,

கல்லான இ தயத்ைத அவர்கள்

ச ரத்தி ந் எ த் ப்ேபாட் , சைதயான

இ தயத்ைதஅவர்க க் அ ேவன். ௨0

அவர்கள் என் ைடய மக்களாக இ ப்பார்கள்,

நான் அவர்கள் ேதவனாக இ ப்ேபன். ௨௧

ஆனா ம் என் ெவ க்கப்படத்தக்க ம்

அ வ க்கப்படத்தக்க மானதங்க ைடய

இ தயத்தின் ஆைசயிேல எவர்கள்

நடக்கிறார்கேளா அவர்க ைடய வழயின்

பலைன அவர்கள் தைலகளின்ேமல்

மத் ேவன்என் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௨௨அப்ெபா ேக ன்கள்

தங்க ைடய இறக்ைககைள விரித்

எ ம்பின; சக்கரங்க ம் அைவக க்

அ ேக ெசன்றன; இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய

மகிைமஅைவகளின்ேமல் உயர இ ந்த . ௨௩

ெயேகாவா ைடய மகிைம நகரத்தின்

ந வி ந் எ ம்பி, நகரத்திற் க் கிழக்ேக
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இ க்கிற மைலயின்ேமல் ேபாய் நின்ற . ௨௪

பின் ஆவியானவர்என்ைனஎ த் , என்ைன

ேதவ ைடயஆவிக் ள்ளானதரிசனத்திேல

கல்ேதயா க் ச் சிைறப்பட் ப்ேபானவர்கள்

இடத்திேல ெகாண் ேபாய்விட்டார்;

அப்ெபா நான் கண்ட தரிசனம்

என்னி ந் எ க்கப்பட் ப்ேபான . ௨௫

ெயேகாவா எனக் க் காண்பித்த யாைவ ம்

சிைறயி ப்பில் இ ந்தவர்க க் ச்

ெசான்ேனன்.

௧௨

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

கலக ட்டாரின் ந விேலதங்கி இ க்கிறாய்;

பார்க் ம்ப அவர்க க் க் கண்கள்

இ ந்தா ம் காணாமற்ேபாகிறார்கள்;

ேகட் ம்ப அவர்க க் க் கா கள்

இ ந்தா ம் ேகட்காமற்ேபாகிறார்கள்;

அவர்கள் கலகம்ெசய்கிற மக்கள். ௩இப்ேபா ம்

மனித மாரேன, ேவ ேதசத்திற்

ேபா ம்ப பயண ெபா ட்கைள

ஆயத்தப்ப த்தி, பகற்காலத்திேல

அவர்க ைடய கண்க க் ன்பாகப்

பயணப்ப ; உன் ைடய இடத்ைதவிட்

ேவேற இடத்திற் அவர்க ைடய கண்க க்

ன்பாகப் றப்பட் ப்ேபா; அவர்கள்

கலக ட்டார்களாக இ ந்தா ம் ஒ ேவைள

சிந்தித் உண வார்கள். ௪ சிைறயி ப் க் ப்

ேபாகிறவைனப்ேபால் உன் ைடய

ெபா ட்கைள பகற்காலத்திேல அவர்கள்
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கண்க க் ன்பாக ெவளிேய ைவத் ,

மாைலயிேலஅவர்கள் கண்க க் ன்பாகச்

சிைறயி ப் க் ப் ேபாகிறவைனப்ேபால்

றப்ப வாயாக. ௫ அவர்க ைடய

கண்க க் ன்பாக வரிேல வாரம ட் ,

அதின் வழயாக அைவகைள ெவளிேய

ெகாண் ேபாகேவண் ம். ௬அவர்க ைடய

கண்க க் ன்பாக அைவகைள

உன் ைடய ேதாளின்ேமல் எ த் , மாைல

ேநரத்தில் ெவளிேய ெகாண் ேபாகேவண் ம்;

ேதசத்ைதப் பார்க்காதப உன் ைடய

கத்ைத க்ெகாள்; இஸ்ரேவல் மக்க க்

உன்ைனஅைடயாளமாக்கிேனன் என்றார். ௭

எனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய நான் ெசய்ேதன்;

சிைறப்பட் ப்ேபா ம்ேபா சாமான்கைளக்

ெகாண் ேபாவ ேபால என் ைடய

சாமான்கைளப் பகற்காலத்தில் ெவளிேய

ைவத்ேதன்; மாைலயிேலா ைகயினால்

வரிேல வாரம ட் , மாைல ேநரத்தில்

அைவகைள ெவளிேய ெகாண் ேபாய்,

அவர்கள் கண்க க் ன்பாகஅைவகைளத்

ேதாளின்ேமல் எ த் க்ெகாண் ேபாேனன். ௮

வி யற்காலத்திேல ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௯

மனித மாரேன, கலகம்ெசய்கிற மக்களாகிய

இஸ்ரேவல் மக்கள் உன்ைனப் பார்த் :

ெசய்கிற என்னெவன் உன்ைனக்

ேகட்டார்கள் அல்லவா? ௧0இ எ சேலம ல்

இ க்கிற அதிபதியின்ேம ம் அதின்
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ந வில் இ க்கிற இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவரின்ேம ம் ம ம் பாரம் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்

என் அவர்களிடத்தில் ெசால் . ௧௧

அவர்கைள ேநாக்கி: நான் உங்க க்

அைடயாளமாக இ க்கிேறன்; நான் ெசய்வ

எப்ப ேயா, அப்ப ேய அவர்க க் ம்

ெசய்யப்ப ம்; சிைறப்பட் ப் ேவ ேதசத்திற்

ேபாவார்கள். ௧௨ அவர்கள் ந வில்

இ க்கிற அதிபதி மாைலமைற ம்ேபா

ேதாளின்ேமல் ைம மந் றப்ப வான்;

ெவளிேய ைமெகாண் ேபாகச் வரிேல

வாரம வார்கள்; கண்களாேல அவன்

தன் ைடய ேதசத்ைதக் காணாதப

தன் ைடய கத்ைத க்ெகாள்வான்.

௧௩ நான் என் ைடய வைலைய

அவன்ேமல் ேவன், அவன் என் ைடய

கண்ணியிேல பி ப வான்; அவைனக்

கல்ேதயர்கள் ேதசமாகிய பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபாேவன்;அங்ேகஅவன் மரிப்பான்;

ஆகி ம் அைதக் காணமாட்டான். ௧௪

அவ க் உதவியாக அவைனச் ற்ற ம்

இ க்கிற அைனவைர ம் அவ ைடய

எல்லா இரா வங்கைள ம் நான்

எல்லா திைசகளி ம் ற்ற , அவர்கள்

பின்ேன வாைள உ ேவன். ௧௫ அப்ப

நான் அவர்கைள ேதசங்க க் ள்ேள

ற்ற , அவர்கைள ேதசங்களிேல

சிதற க் ம்ேபா , நான் ெயேகாவா என்
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அற ந் ெகாள்வார்கள். ௧௬ ஆனா ம்

தாங்கள் ேபாய்ச்ேச ம் ேதசங்க க் ள்ேள

தங்க ைடய அ வ ப் கைளெயல்லாம்

விவரிக் ம்ப , நான் அவர்களில்

ெகாஞ்சம்ேபைரப் பஞ்சத்திற் ம்

பட்டயத்திற் ம் ெகாள்ைளேநாய்க் ம்

விலக்கி தியாக இ க்கச்ெசய்ேவன்;

அப்ெபா நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள்வார்கள்என் ெசால்என்றார்.

௧௭ பின் ம் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௧௮மனித மாரேன,

உன் ைடய அப்பத்ைத ந க்கத் டன்

சாப்பிட் , உன் ைடய தண் ைரக்

கலக்கத்ேதா ம் வ த்தத்ேதா ம் த் ,

௧௯ ேதசத்தி ள்ள மக்ககைள ேநாக்கி:

இஸ்ரேவல் ேதசத்தி ள்ள எ சேலம ன்

மக்கைளக் ற த் க் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

தங்க ைடய அப்பத்ைத வ த்தத் டன்

சாப்பிட் , தங்க ைடய தண் ைரப்

பயத் டன் ப்பார்கள்; அவர்க ைடய

ேதசத் க் மக்க ைடய ெகா ைமயினால்

அதி ள்ளெதல்லாம் அழய, அ பாழா ம்.

௨0 ேயறயி க்கிற பட்டணங்கள்

வனாந்திரங்களாகி, ேதசம் பாழாய்ப்ேபா ம்;

அப்ெபா நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள் ர்கள் என் ெசால் என்றார்.

௨௧ பின் ம் ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨௨மனித மாரேன,



எேசக்கிேயல் 3123

நாட்கள் க் ம், தரிசனம் எல்லாம் அவமா ம்

என் இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல வழங் ம்

பழெமாழ என்ன? ௨௩ ஆைகயால்

அவர்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

அவர்கள் இனி இஸ்ரேவ ேல இந்தப்

பழெமாழையச் ெசால் வராதப நான் அைத

ஒழயச்ெசய்ேவன்; நாட்க ம் எல்லாத்

தரிசனத்தின் ெபா ம் அ கில்

வந்தன என் அவர்க டன் ெசால் .

௨௪ இஸ்ரேவல் மக்களின் ந வில் இனிச்

சகல கள்ளத்தரிசன ம் கஸ் தியான

றெசால் த ம் இல்லாமற்ேபா ம். ௨௫ நான்

ெயேகாவா, நான் ெசால் ேவன், நான்

ெசால் ம் வார்த்ைத நிைறேவ ம்; இனித்

தாமதியா ; கலகமக்கேள, உங்கள் நாட்களிேல

நான் வார்த்ைதையச் ெசால் ேவன், அைத

நிைறேவற ம் ெசய்ேவன்என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார் என் ெசால்

என்றார். ௨௬ பின் ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨௭

மனித மாரேன, இேதா, இஸ்ரேவல் மக்கள்:

இவன் காண்கிற தரிசனம் நிைறேவற

அேநக நாட்கள் ஆ ம்; ரமாக இ க்கிற

காலங்கைளக் ற த் இவன் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறான் என்கிறார்கள். ௨௮ஆைகயால்

என் ைடய வார்த்ைதகளில் ஒன் ட இனித்

தாமதிப்பதில்ைலெயன் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்; நான் ெசான்ன
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வார்த்ைத நிைறேவ ம் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார் என் அவர்க டன்

ெசால் என்றார்.

௧௩

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிற இஸ்ரேவ ன்

ர்க்கதரிசிக க் விேராதமாக

ர்க்கதரிசனம் ெசால் , தங்க ைடய

இ தயத்தில் இ க்கிறைதேய எ த் த்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறவர்க டன்

ெசால்ல ேவண் ய என்னெவன்றால்:

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக்

ேக ங்கள். ௩ ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறதாவ : தாங்கள் ஒன் ம்

பார்க்காமல் இ ந் ம், தங்க ைடய

ஆவியின் ஏ தைலப் பின்பற் கிற

மதிெகட்ட ர்க்கதரிசிக க் ஐேயா, ௪

இஸ்ரேவேல, உன் ைடய ர்க்கதரிசிகள்

வனாந்திரங்களி ள்ள நரிக க் ஒப்பாக

இ க்கிறார்கள். ௫ ங்கள் ெயேகாவா ைடய

நாளிேல ேபாரிேல நிைலநிற் ம்ப ,

திறப் களில் ஏறன ம ல்ைல; இஸ்ரேவல்

ட்டா க்காகச் வைரஅைடத்த ம ல்ைல.

௬ ெயேகாவா தங்கைள அ ப்பாமல்

இ ந் ம், ெயேகாவா ெசான்னாெரன்

ெசால் , அவர்கள் ெபாய்யானைத ம்,

ெபாய்க் றைய ம் பார்த் , காரியத்ைத

நிர்வாகம் ெசய்யலாெமன் நம்பிக்ைகயாக

இ க்கிறார்கள். ௭நான் ெசால்லாமல் இ ந் ம்,
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ங்கள் ெயேகாவா ெசான்னார் என்

ெசால் ம்ேபா , ெபாய் தரிசனத்ைதப்

பார்த் , ெபாய்க் றையச் ெசால் கி ர்கள்

அல்லவா? ௮ ஆைகயால் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

ங்கள் அபத்தமானைதச் ெசால் ,

ெபாய்யானைதத் தரிசிக்கிறப யினால்,

இேதா, நான் உங்க க் எதிரானவர் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௯

ெபாய்யானைதத் தரிசித் , ெபாய்க் றையச்

ெசால் கிற ர்க்கதரிசிக க் என் ைடய

ைகஎதிராகஇ க் ம்;அவர்கள் என் ைடய

மக்களின் சங்கத்தில் இ ப்ப ம ல்ைல;

இஸ்ரேவல் மக்களின் அட்டவைணயில்

எ தப்ப வ ம ல்ைல; இஸ்ரேவல்

ேதசத்திற் ள் ைழவ ம ல்ைல;அப்ெபா

நான் ெயேகாவாகிய ஆண்டவெரன்

அற ந் ெகாள் ர்கள். ௧0 சமாதானம்

இல்லாமல் இ ந் ம் சமாதானெமன் ெசால் ,

அவர்கள் என் ைடய மக்கைள ேமாசம்

ேபாக் கிறார்கள்; ஒ வன் மண் வைர

ைவக்கிறான்; இேதா, மற்றவர்கள் சாரம ல்லாத

சாந்ைத அதற் ப் கிறார்கள். ௧௧

சாரம ல்லாத சாந்ைதப் கிறவர்கைள

ேநாக்கி: அ இ ந் வி ெமன் ெசால்;

ெவள்ளமாகப் ெப கிற மைழ ெபய் ம்;

மகா கல்மைழேய, ெபய்வாய்; ெகா ய

யல்காற் ம் அைதப் பிளக் ம். ௧௨ இேதா,

வர் வி ம்ேபா : ங்கள் சின
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ச் எங்ேக என் ெசால்வார்கள்

அல்லவா? ௧௩ ஆைகயால் என் ைடய

க ங்ேகாபத்திேல ெகா ய யல்காற்ைற

எ ம்பி அ க்கச்ெசய்ேவன்; என் ைடய

ேகாபத்திேலெவள்ளமாகஅ க்கிறமைழ ம்,

என் ைடயக ங்ேகாபத்திேலஅழ க்கத்தக்க

ெப ங்கல்மைழ ம், ெபய் ம் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௧௪ அப்ெபா ங்கள் சாரம ல்லாத

சாந்ைதப் சின வைரநான்இ த் ,அதின்

அஸ்திபாரம் திறந் கிடக் ம்ப அைதத்

தைரயிேலவிழச்ெசய்ேவன்; உள்ேளஇ க்கிற

ங்கள்அழ ம்ப அ வி ம்; அப்ெபா

நான் ெயேகாவாஎன் அற ந் ெகாள் ர்கள்.

௧௫ இப்ப ச் வரி ம், அதற் ச்

சாரம ல்லாத சாந்ைதப் சினவர்களி ம்

நான் என் ைடய க ங்ேகாபத்ைதத்

ர்த் க்ெகாண் : வ ம ல்ைல, அதற் ச்

சாந் சினவர்க ம ல்ைல. ௧௬

எ சேலைமக் ற த் த் ர்க்கதரிசனம்ெசால் ,

சமாதானம் இல்லாமல் இ ந் ம் சமாதானம்

உண்ெடன் தரிசனங்காண்கிற இஸ்ரேவ ன்

ர்க்கதரிசிகள் இல்லாமற்ேபாவார்கள்

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௧௭ மனித மாரேன, தங்க ைடய

இ தயத்தில் இ க்கிறைதேய எ த் ,

ர்க்கதரிசனம்ெசால் கிற உன் ைடய

மக்களின் மகள்க க் எதிராகஉன் ைடய
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கத்ைதத் தி ப்பி, அவர்க க் எதிராக

ர்க்கதரிசனம்ெசால் , ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ௧௮ ஆத் மாக்கைள

ேவட்ைடயா ம்ப எல்லா ைகக க் ம்

காப் கைளத் ைதத் , அந்தந்த

வய ள்ளவர்க ைடய தைலக் ம்

தைலயைணகைளஉண்டாக் கிறவர்க க்

ஐேயா, ங்கள் என் ைடய மக்களின்

ஆத் மாக்கைள ேவட்ைடயா ,

அைவகைள உங்க க் உயிேரா

காப்பாற் ர்கேளா? ௧௯ சாகத்தகாத

ஆத் மாக்கைளக் ெகால்வதற் ம்,

உயிேரா இ க்கத்தகாத ஆத் மாக்கைள

உயிேரா காப்பாற் வதற் மாக ங்கள்

ெபாய்ையக் ேகட்கிற என் ைடய

மக்க க் ப் ெபாய் ெசால் கிறதினாேல சில

ைகப்பி யள வாற்ேகா ைமக்காக ம்

அப்பத் ண் க க்காக ம் என்ைன

என் ைடய மக்க க் ள்ேள

பரி த்தக் ைலச்சலாக் ர்கேளா என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௨0

ஆைகயால் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

ங்கள் ஆத் மாக்கைளப் பறக்க க் ம்ப

ேவட்ைடயா கிற உங்க ைடய காப் க க்

விேராதமாக நான் வந் , அைவகைள

உங்க ைடய யங்களி ந்

பி ங்கிக்கிழ த் , ங்கள் பறக்க க்க

ேவட்ைடயா கிற ஆத் மாக்கைள நான்
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வி தைலெசய் , ௨௧ உங்க ைடய

தைலயைணகைளக் கிழ த் , என்

மக்கைள உங்க ைடய ைகக க்

ங்கலாக்கிவி ேவன்; அவர்கள் இனி

ேவட்ைடயாடப்ப ம்ப உங்க ைடய

ைககளில் இ க்கமாட்டார்கள்; அப்ெபா

நான் ெயேகாவாஎன் அற ந் ெகாள் ர்கள்.

௨௨ நான் சஞ்சலப்ப த்தாத திமானின்

இ தயத்ைத ங்கள் ணாக

றயச்ெசய்தப யினா ம், ன்மார்க்கன்

தன் ைடய ெபால்லாத வழையவிட் த்

தி ம்ப ம் நான்அவைனஉயிேரா காக்க ம்

டாதப க் ங்கள் அவ ைடயைககைளத்

திடப்ப த்தினப யினா ம், ௨௩ ங்கள்இனி

ெபாய்யானைதப் பார்ப்ப ம ல்ைல, சாஸ்திரம்

பார்ப்ப ம ல்ைல; நான் என் ைடய

மக்கைள உங்க ைடய ைகக க்

ங்கலாக்கிவி ேவன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள் என்

ெசால் என்றார்.

௧௪

இஸ்ரேவ ைடய ப்பர்களில்

சிலர் என்னிடத்தில் வந் , எனக்

ன்பாக உட்கார்ந்தார்கள். ௨ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௩ மனித மாரேன, இந்த

மனிதர்கள் தங்க ைடய அ த்தமான

சிைலகைளத்தங்க ைடயஇ தயத்தின்ேமல்

நாட் , தங்க ைடய அக்கிரமமாகிய

இடறைலத் தங்க ைடய கத்திற்
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ன்பாக ைவத் ெகாண் க்கிறார்கேள;

இவர்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்கத்த மா?

௪ ஆைகயால், அவர்க டன்

ேபசிச்ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரில் தன் ைடய

அ த்தமான சிைலகைளத் தன் ைடய

இ தயத்தின்ேமல் நாட் , தன் ைடய

அக்கிரமமாகிய இடறைலத் தன் ைடய

கத்திற் ன்பாக ைவத் க்ெகாண் க்கிற

எவனாவ ர்க்கதரிசியிடம் வந்தால்,

ெயேகாவாகிய நான் இஸ்ரேவலர்க ைடய

இ தயத்தில் இ க்கிறைதப்பி க் ம்ப யாக

அப்ப ப்பட்டவ ைடய அ த்தமான

சிைலகளின் எண்ணிக்ைகக் த்தக்கதாக

பதில் ெகா ப்ேபன். ௫ அவர்கள்

எல்ேலா ம் தங்க ைடய அ த்தமான

சிைலகைளப் பின்பற்ற , என்ைன விட் ப்

விலகிப்ேபானார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௬ஆைகயால்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர ேநாக்கி: தி ம் ங்கள்,

உங்க ைடய அ த்தமான சிைலகைள

விட் த் தி ம் ங்கள்; உங்க ைடய எல்லா

அ வ ப் கைள ம் விட் உங்க ைடய

கங்கைளத் தி ப் ங்கள் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால்கிறார். ௭

இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரி ம் இஸ்ரேவ ல்

தங் கிற அந்நியரி ம் என்ைனப்

பின்பற்றாமல் விலகி, தன் ைடய

அ த்தமான சிைலகைளத் தன் ைடய
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இ தயத்தின்ேமல் நாட் , தன் ைடய

அக்கிரமமாகிய இடறைலத் தன் ைடய

கத்திற் ன்பாக ைவத் க்ெகாண் க்கிற

எவனாவ ர்க்கதரிசியின் லமாக

என்னிடத்தில் விசாரிக்க வந்தால்,

அவ க் க் ெயேகாவாகிய நாேன

உத்திர ெகா த் , ௮ அந்த மனித க்

விேராதமாக என் ைடய கத்ைதத்

தி ப்பி, அவைன அைடயாளமாக ம்

பழெமாழயாக ம் ைவத் , அவைன

என் ைடய மக்களின் ந வில் இல்லாதப க்

அழ த் ப்ேபா ேவன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள். ௯ஒ

ர்க்கதரிசி ஏமாற்ற ஒ விஷயத்ைதச்

ெசான்னான் என்றால், அப்ப ப்பட்ட

ர்க்கதரிசிையக் ெயேகாவாகிய நாேன

ஏமாற்றமைடயச்ெசய்ேதன்; நான் அவ க்

எதிராக என் ைடயைகைய ட் , அவைன

இஸ்ரேவல் மக்களின் ந வில் இராதப க்

அழ ப்ேபன். ௧0அப்ப ேய அவரவர் தங்கள்

தங்கள் அக்கிரமத்ைதச் மப்பார்கள்;

ர்க்கதரிசியினிடத்தில் விசாரிக்கிறவ ைடய

தண்டைன எப்ப ேயா அப்ப ேய

ர்க்கதரிசியி ைடய தண்டைன ம் இ க் ம்.

௧௧ இஸ்ரேவலர்கள் இனி என்ைனவிட்

வழவிலகிப்ேபாகாம ம், தங்க ைடய எல்லா

தல்களா ம் இனி அ த்தப்படாம ம்

இ க் ம்ப யாக இப்ப ேநரி ம்;

அப்ெபா அவர்கள் என் ைடய மக்களாக
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இ ப்பார்கள், நான்அவர்க ைடய ேதவனாக

இ ப்ேபன் என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால்கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧௨

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௧௩ மனித மாரேன,

ஒ ேதசம் எனக் விேராதமாகத்

ேராகம்ெசய் ெகாண்ேடயி ந் ,

பாவஞ்ெசய்தால், நான் அதற் எதிராக

என் ைடய ைகைய ட் , அதில் அப்பம்

என் ம் ஆதர ேகாைல ற த் , அதில்

பஞ்சத்ைத அ ப்பி, மனிதர்கைள ம்

ம கங்கைள ம் அதில் இல்லாதப க்

அழயச்ெசய்ேவன். ௧௪அப்ெபா ேநாவா

தானிேயல் ேயா ஆகிய இம் ன்

நபர்க ம் அதின் ந வில் இ ந்தா ம்,

அவர்கள் தங்க ைடய தியினால்

தங்க ைடய ஆத் மாக்கைளமட் ம்

தப் விப்பார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௫நான் ேதசத்தில்

ெகா ய ம கங்கைள அ ப்ப, அந்த

ம கங்களினால் ஒ வ ம் அதின்

வழயாக நடக்க யாதப ெவ ைம ம்

பா மா ம்ேபா , ௧௬அந்த ன் நபர்க ம்

அதின் ந வில்இ ந்தா ம், தாங்கள்மட் ம்

தப் வார்கேளதவிர, மகன்கைளேயா

மகள்கைளேயா காப்பாற்றமாட்டார்கள்;

ேதச ம் பாழாய்ப்ேபா ம் என் என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன்

என்பைதக் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்
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ெசால் கிறார். ௧௭ அல்ல நான் அந்த

ேதசத்தின்ேமல் வாைள வரச்ெசய் : வாேள

ேதசத்ைத உ வப்ேபா என் ெசால் ,

அதி ள்ளமனிதர்கைள ம்ம கங்கைள ம்

அழ க் ம்ேபா , ௧௮அந்த ன் நபர்க ம்

அதின் ந வில்இ ந்தா ம், தாங்கள்மட் ம்

தப் வார்கேளதவிர, மகன்கைளேயா

மகள்கைளேயா தப் விக்கமாட்டார்கள்

என் என் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன் என்பைதக் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௯ அல்ல

நான் அந்த ேதசத்தில் ெகாள்ைள ேநாைய

அ ப்பி, அதி ள்ள மனிதர்கைள ம்

ம கங்கைள ம் அழ க் ம்ப அதின்ேமல்

இரத்தப்பழயாகஎன் ைடயக ங்ேகாபத்ைத

ஊற் ம்ேபா , ௨0 ேநாவா ம் தானிேய ம்

ேயா ம் அதின் ந வில் இ ந்தா ம்,

அவர்கள் தங்க ைடய தியினால்

தங்க ைடய ஆத் மாக்கைளமட் ம்

காப்பாற் வார்கேள தவிர, மகன்கைளேயா,

மகள்கைளேயா காப்பாற்றமாட்டார்கள்

என் என் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன் என்பைதக் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௨௧ ஆைகயால்,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: நான் மனிதர்கைள ம்,

ம கங்கைள ம் நாசம்ெசய் ம்ப

எ சேல க் எதிராக வாள், பஞ்சம்,

ெகா யம கங்கள், ெகாள்ைளேநாய் என் ம்



எேசக்கிேயல் 3133

இந்த நான் ெகா ய தண்டைனகைள ம்

அ ப் ம்ேபா எவ்வள அதிகஅழவா ம்?

௨௨ ஆகி ம், இேதா, அதிேல தப்பி

தியாகி ெவளிேய ெகாண் வரப்ப கிற

மகன்க ம் மகள்க ம் சிலர் இ ப்பார்கள்;

இேதா, அவர்கள் உங்களிடத்திற் ப்

றப்பட் வ வார்கள்; அப்ெபா

ங்கள் அவர்க ைடய வழகைள ம்

அவர்க ைடய ெசய்ைககைள ம் கண் ,

நான் எ சேலம ன்ேமல் வரச்ெசய்த

ங்ைக ம் அதின்ேமல் நான் வரச்ெசய்த

எல்லாவற்ைற ம் ற த் த் ேதற்றப்ப ர்கள்.

௨௩ ங்கள் அவர்க ைடய வழகைள ம்

அவர்க ைடய ெசய்ைககைள ம்

கா ம்ேபா , அவர்கள் உங்க க் த்

ஆ தலாக இ ப்பார்கள்; நான் அதிேல

ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் காரணமல்லாமல்

ெசய்யவில்ைலெயன் அப்ெபா

அற ந் ெகாள் ர்கள் என்பைதக்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால்கிறார் என்

ெசான்னார்.

௧௫

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

காட் க்கிற ெச க க் ள் மற்ற எல்லாச்

ெச ெகா கைளவிட திராட்ைசச்ெச க்

ேமன்ைமஎன்ன? ௩ஏதாவ ஒ ேவைலெசய்ய

அதிேல ஒ கட்ைட எ க்கப்ப ேமா? ஏதாவ

ஒ ெபா ட்கைள க்கிைவக் ம்ப ஒ

ைளையஅதினால் ெசய்வார்கேளா? ௪இேதா,
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அ ெந ப்பிற் இைரயாக எறயப்ப ம்;

அதின் இரண் ைனகைள ம் ெந ப்

எரித் ப்ேபா ம்; அதின் ந த் ண் ம்

ெவந் ேபா ம்; அ எந்த ேவைலக்காவ

உத ேமா? ௫ இேதா, அ ேவகாமல்

இ க் ம்ேபாேதஒ ேவைலக் ம்உதவாமல்

இ க்க, ெந ப் அைத எரித் , அ

ெவந் ேபானபின் , அ இனி ஒ ேவைலக்

உத வ எப்ப ? ௬ஆதலால், ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

காட் ச்ெச க க் ள் இ க்கிற

திராட்ைசச்ெச ைய நான் ெந ப்பிற்

இைரயாக ஒப் க்ெகா த்த ேபால,

எ சேலம ன் கைள ம் அப்ப ேய

ஒப் க்ெகா த் , ௭ என் ைடய கத்ைத

அவர்க க் விேராதமாகத் தி ப் ேவன்;

அவர்கள் ஒ ெந ப்பி ந் ங்கித்

தப்பினா ம், ேவேற ெந ப் அவர்கைள

எரிக் ம்; அப்ப ேய நான் என் ைடய

கத்ைத அவர்க க் விேராதமாகத்

தி ப் ம்ேபா , நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள் ர்கள். ௮ அவர்கள்

ேராகம்ெசய்தப யினால், நான் ேதசத்ைதப்

பாழாய்ப் ேபாகச்ெசய்ேவன்என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றார்.

௧௬

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

எ சேலம ன் அ வ ப் கைள

அதற் அறவித் ச் ெசால்லேவண் ய
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என்னெவன்றால்: ௩ெயேகாவாகியஆண்டவர்

எ சேல க் ச் ெசால் கிறார், கானான் ேதசேம

உன் ைடய உற்பத்திக் ம், பிறப் க் ம்

இடம், உன் ைடய தகப்பன் எேமாரியன்,

தாய் ஏத்தித்தி. ௪ உன் ைடய பிறப்பின்

சம்பவம் என்னெவன்றால், பிறந்த நாளிேல

உன் ைடய ெதாப் ள்அ க்கப்பட ம ல்ைல;

த்தமாவதற் த் தண் ரினால்

ளிப்பாட்டப்பட ம ல்ைல; உப்பால்

த்திகரிக்கப்பட ம ல்ைல; ணிகளில்

ற்றப்பட ம ல்ைல. ௫உனக்காகப் பரிதபித் ,

இைவகளில் ஒன்ைற ட உனக் ச் ெசய்ய

ஒ கண் ம் உன்ேமல் இரக்கமாக

இ ந்த ம ல்ைல; பிறந்த நாளில்

அ வ க்கப்பட்டதினால் ெவளியில்

எற ந் விடப்பட்டாய். ௬ நான் உன் அ ேக

கடந் ேபா ம்ேபா , ம திக்கப்ப வதற்

ஏ வாக உன் ைடய இரத்தத்தில்

கிடக்கிறைதக் கண் , உன் ைடயஇரத்தத்தில்

கிடக்கிற உன்ைனப் பார்த் : பிைழத்தி

என்ேறன்; ஆம், உன் ைடய இரத்தத்தில்

கிடக்கிற உன்ைனப் பார்த் : பிைழத்தி

என் ெசான்ேனன். ௭ உன்ைன வய ன்

பயிைரப்ேபாலஅேநகமாயிரமாகப் ெப ம்ப

ைவத்ேதன்; வளர்ந் ெபரியவளாகி, மகா

ெசளந்தரியவதியானாய்; உன் ைடய

மார்பகங்கள் எ ம்பின, உன் ைடய

வளர்ந்த ; ஆனா ம், நிர்வாண ம்

உைடயற்றவ மாகஇ ந்தாய். ௮நான் உன்
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அ ேக கடந் ேபானேபா , உன்ைனப்

பார்த்ேதன்; இேதா, உன் ைடய காலம்

ப வகாலமாக இ ந்த ; அப்ெபா

என் ைடய ஆைடைய உன்ேமல் விரித் ,

உன் ைடய நிர்வாணத்ைத ,

உனக் வாக் க்ெகா த் , உன் டன்

உடன்ப க்ைகெசய்ேதன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்; இந்த விதமாக

என் ைடயவளாக ஆனாய். ௯ நான்

உன்ைனத் தண் ரால் க வி, உன்ைன

இரத்தம் ங்க ளிக்கைவத் , உனக்

எண்ெணய் சி, ௧0சித்திரத்ைதயலாைடைய

உனக் உ த்தி, வண்ணம் ட்டப்பட்ட

காலணிகைள உனக் அணிவித் , உ த்த

ெமல் ய டைவைய ம், க்ெகாள்ளப்

பட் ச்சால்ைவைய ம் உனக் க் ெகா த் ,

௧௧உன்ைனஆபரணங்களால்அலங்கரித் ,

உன் ைடய ைககளிேல கடகங்கைள ம்,

உன் ைடய க த்திேல சங்கி ைய ம்

ேபாட் , ௧௨ உன் ைடய ெநற்றயில்

ெநற்ற ப்பட்டத்ைத ம், உன் ைடய

கா களில் காதணிைய ம், உன் ைடய

தைலயின்ேமல் சிங்காரமான கி டத்ைத ம்

அணிவித்ேதன். ௧௩ இந்தவிதமாக

ெபான்னினா ம் ெவள்ளியினா ம்

அலங்கரிக்கப்பட்டாய்; உன் ைடய

உைட ெமல் ய டைவ ம், பட் ம்,

சித்திரத்ைதயலாைட மாக இ ந்த ;

ெமல் யமாைவ ம் ேதைன ம் ெநய்ைய ம்
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சாப்பிட்டாய்; ம க ம்அழ ள்ளவளாகி, மற்ற

ேதசங்கைள ெசாந்தமாக் ம் வாய்ப்ைப ம்

ெபற்றாய். ௧௪ உன் ைடய அழகினாேல

உன் ைடய கழ்அந்நியேதசங்க க் ள்ேள

பிரபலமாயிற் ; நான் உன்ேமல் ைவத்த

என் ைடய மகிைமயினாேல அ

ைறவற்றதாக இ ந்தெதன் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௫ ேயாெவன்றால்

உன் ைடய அழைக நம்பி, உன் ைடய

கழ்ச்சியால் ன்மார்க்க வழயிேல நடந் ,

வழ ப்ேபாக்கர்களில் உனக் எதிர்பட்ட

எல்ேலாேரா ம் ேவசித்தனம்ெசய் , ௧௬

உன் ைடய ஆைடகளில் சிலவற்ைற

எ த் , பலவர்ண அலங்கரிப் ள்ள

ேமைடகைள உனக் உண்டாக்கி,

அைவகளின்ேமல் ேவசித்தனம்ெசய்தாய்;

அைதப்ேபான்ற காரியங்கள் ஒ ேபா ம்

நடந்த ம ல்ைல, நடக்கப்ேபாவ ம ல்ைல. ௧௭

நான் உனக் க் ெகா த்த என் ைடய

ெபான் ம், ெவள்ளி மான உன் ைடய

அலங்கார ஆபரணங்கைள எ த் ,

உனக் ஆண் உ வங்கைள உண்டாக்கி,

அைவக டன் ேவசித்தனம்ெசய் , ௧௮

உன் ைடய சித்திரத்ைதயலாைடகைள

எ த் , அைவகைள , என் ைடய

எண்ெணைய ம் என் ைடய

பவர்க்கத்ைத ம் அைவகளின் ன்பாக

பைடத் , ௧௯ நான் உனக் க் ெகா த்த

என் ைடயஅப்பத்ைத ம், சாப்பி ம்ப
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உனக் க் ெகா த்த ெமல் ய மாைவ ம்

ெநய்ைய ம் ேதைன ம் அைவகளின் ன்

கந்த வாசைனயாகப் பைடத்தாய்; காரியம்

இப்ப ஆனெதன் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௨0 எனக் ப் ெபற்ற

உன் ைடய மகைன ம் உன் ைடய

மகள்கைள ம் எ த் , அவர்கைள

அைவக க் இைரயாகப் ப யிட்டாய். ௨௧

ெசய்த ேவசித்தனங்கள் ேபாதாெதன் ,

என் ைடயபிள்ைளகைளஅைவக க் த்

யில் அடக்கம்ெசய்ய ஒப் க்ெகா த் ,

அவர்கைளக் ெகாைலெசய்தாய். ௨௨

உன் ைடய எல்லா அ வ ப் களி ம்

ேவசித்தனங்களி ம் நடக் ம்ேபா ,

நிர்வாண ம்உைடயில்லாம ம்இ ந்த ம்,

உன் ைடய இரத்தத்திேல மதிக்கப்பட

ஏ வாக இ ந்த மான உன் ைடய

சி வயதின் நாட்கைள நிைனயாமற்ேபானாய்.

௨௩ ஐேயா, உனக் ஐேயா, என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்;

ெசய்த ெபால்லாப் கெளல்லாம் தவிர,

௨௪ உனக் மண்டபங்கைளக் கட் ,

உனக் ச் எல்லா திகளி ம் உயர்ந்த

ேமைடகைள உண்டாக்கினாய். ௨௫

எல்லா வழ ைனயி ம் உன் ைடய

உயர்ந்த ேமைடகைளக் கட் , உன் ைடய

அழைகஅ வ ப்பாக்கி, வழ ப்ேபாக்கர்கள்

யாவ க் ம் உன் ைடய கால்கைள

விரித் , உன் ைடய ேவசித்தனங்கைளத்
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திரளாகப் ெப கச்ெசய் , ௨௬சைதெப த்த

உன் ைடயஅயல் ேதசத்தாராகிய எகிப்திய

மக்க டன் ேவசித்தனம்ெசய் , எனக் க்

ேகாபம் உண்டாக் ம்ப உன் ைடய

ேவசித்தனங்கைளப் ெப கச்ெசய்தாய்.

௨௭ ஆதலால், இேதா, நான் என் ைடய

ைகைய உனக் எதிராக ட் , உனக்

நியம த்த உணைவ ைறத் , உன் ைடய

ைறேகடானவழையக் ற த் ெவட்கப்பட்ட

உன் ைடய பைகயாளிகளாகிய

ெப ஸ்தர்க ைடய மகள்களின்

ஆைசக் உன்ைன ஒப் க்ெகா த்ேதன்.

௨௮ தி ப்தியைடயாததினால்

அ ரியர்க ட ம் ேவசித்தனம்ெசய்தாய்;

அவர்க டன் ேவசித்தனம்ெசய் ம்

தி ப்தியைடயவில்ைல. ௨௯ கானான்

ேதசத்திேல ெசய்த ேவசித்தனத்ைதக்

கல்ேதயர்கள்வைர எட்டச் ெசய்தாய்;

அதினா ம் தி ப்தியைடயாமற்ேபானாய்.

௩0 ெவட்கங்ெகட்ட ேவசியின்

ெசயல்களாகிய இைவகைளெயல்லாம்

ெசய் , ௩௧ எல்லா வழ ைனயி ம்

உன் ைடய மண்டபங்கைளக் கட் ,

எல்லா திகளி ம் உன் ைடய

ேமைடகைள உண்டாக்கினப யால்,

உன் ைடய இ தயம் எவ்வளவாகக்

கைளத் ப்ேபாயி க்கிற என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்;

கட்டணத்ைதஅலட்சியம் ெசய்கிறகிறதினால்,
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ேவசிையப்ேபால இல்லாமல், ௩௨

தன் ைடய கணவ க் ப்பதிலாக

அந்நியர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள் கிற

விபசார ெபண்ைணப்ேபால இ க்கிறாய்.

௩௩ எல்லா ேவசிக க் ம் கட்டணம்

ெகா க்கிறார்கள்; ேயா உன் ைடய

ேநசர்கள் ற் ப் றங்களி ந்

உன்னிடத்தில் ேவசித்தனம்ெசய்ய வ ம்ப

அவர்க க்ெகல்லாம் ேய கட்டணம்

ெகா த் , அவர்க க் ெவ மதிகைளத்

த கிறாய். ௩௪ இந்த விதமாக உன் ைடய

ேவசித்தனங்க க் ம் ேவேற ெபண்களின்

ேவசித்தனங்க க் ம் வித்தியாச ண் ;

ேவசித்தனம்ெசய்ய அவர்கள் உனக் ப்

பின்ெசல்லமாட்டார்கள்; கட்டணம்உனக் க்

ெகா க்கப்படாமல் ேய கட்டணம்

ெகா க்கிறப யால் ெசய்வ விப தம். ௩௫

ஆைகயால், ேவசிேய, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேகள். ௩௬ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

உன் ைடய ேவசித்தனத்தின் அ த்தம்

பாய்ந்தப யினா ம், உன் ைடய

காமவிகாரிகேளா ம் அ வ ப்பாகிய

உன் ைடய அ த்தமான சிைலகேளா ம்

ேவசித்தனம்ெசய் , இைவக க்

உன் ைடய பிள்ைளகளின் இரத்தத்ைதப்

பைடத்ததினால் உன் ைடய நிர்வாணம்

திறக்கப்பட்டப யினா ம், ௩௭ இேதா,

உட ற ெகாண்ட உன் ைடய எல்லாக்
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காமவிகாரிகைள ம், ேநசித்த யாவைர ம்,

பைகத்தி க்கிற அைனவேரா ம் நான்

வரச்ெசய் , ற்ற ம ந் அவர்கைள

உனக் எதிராக ேசர்த் , அவர்கள்

உன் ைடய நிர்வாணத்ைதெயல்லாம்

கா ம்ப உன் ைடய நிர்வாணத்ைத

அவர்க க் ன்பாகத் திறந் ைவத் , ௩௮

விபசாரிகைள ம் இரத்தம் சிந்தினவர்கைள ம்

நியாயந் ர்க்கிறப ேயஉன்ைனநியாயந் ர்த் ,

க ங்ேகாபத்ேதா ம் எரிச்சேலா ம்

இரத்தப்பழையஉன்ேமல் மத்தி, ௩௯உன்ைன

அவர்க ைடயைகயில் ஒப் க்ெகா ப்ேபன்;

அவர்கள் உன் ைடய மண்டபங்கைள

இ த் , உன் ைடய ேமைடகைளத்

தைரயாக்கிப்ேபாட் , உன் ைடய

உைடகைள அவிழ்த் , உன் ைடய

சிங்காரஆபரணங்கைளஎ த் க்ெகாண் ,

உன்ைனஉைடயில்லாம ம் நிர்வாண மாக

விட் ப்ேபாய், ௪0 உனக் எதிராக ஒ

ட்டத்ைதக் ெகாண் வந் , உன்ைனக்

கல்ெலற ந் , உன்ைனத் தங்க ைடய

வாள்களால் த்திேபாட் , ௪௧ உன் ைடய

கைள ெந ப்பால் ட்ெடரித் ,

அேநக ெபண்களின் கண்க க்

ன்பாக உனக் நியாயத் ர்ப் கைளச்

ெசய்வார்கள்; உன் ைடய ேவசித்தனத்ைத

ஒழயச்ெசய்ேவன்; இனிக் கட்டணம்

ெகா ப்பதில்ைல. ௪௨ இவ்விதமாக

என் ைடய எரிச்சல் உன்ைன விட்
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ங் ம்ப , நான் என் ைடயக ங்ேகாபத்ைத

உன்னில் ஆறச்ெசய் , இனி ேகாபமாக

இல்லாமல் அமர்ேவன். ௪௩ உன் ைடய

இளவயதின் நாட்கைள நிைனக்காமல்,

இைவகள் எல்லாவற்றனா ம் எனக் க்

ேகாபம் உண்டாக்கினப யினால், இேதா, நான்

உன் ைடயவழயின்பலைனஉன் ைடய

தைலயின்ேமல் மரச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்;

அதினாேல இனி உன் ைடய எல்லா

அ வ ப் களினா ம் இப்ப ப்பட்ட

ைறேகடான காரியத்ைதச் ெசய்யமாட்டாய்.

௪௪ இேதா, பழெமாழ ெசால் கிறவர்கள்

எல்ேலா ம்: தாையப்ேபால மகள்

என் உன்ைனக் ற த் ப் பழெமாழ

ெசால் வார்கள். ௪௫ , தன் ைடய

கணவைன ம் தன் ைடய பிள்ைளகைள ம்

அ வ த்த உன் ைடய தாயின் மகள்; ,

தங்க ைடய கணவன்கைள ம்

பிள்ைளகைள ம்அ வ த்தஉன் ைடய

சேகாதரிகளின் சேகாதரி; உங்க ைடய

தாய் ஏத்தித்தி; தகப்பன் எேமாரியன்.

௪௬ உன் ைடய இட றத்திேல,

தா ம் தன் ைடய மகள்க மாகக்

யி ந்த சமாரியா உன் ைடய

அக்காள்; உன் ைடய வல றத்திேல,

தா ம் தன் ைடய மகள்க மாகக்

யி ந்த ேசாேதாம் உன் ைடய

தங்ைக. ௪௭ ஆகி ம் அவர்க ைடய
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வழகளிேல நடக்காம ம், அவர்க ைடய

அ வ ப் களின்ப ெசய்யாம ம்,

அ மகா அற்பகாரியம் என்கிற ேபால

உன் ைடய எல்லா வழகளிேல ம்

அவர்கைளவிட ேகடாக நடந்தாய். ௪௮ ம்

உன் ைடய மகள்க ம் ெசய்த ேபால,

உன் ைடய சேகாதரியாகிய ேசாேதா ம்

அவ ைடய மகள்க ம் ெசய்யவில்ைல

என் என் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால்கிறார். ௪௯இேதா, கர்வ ம்,

உண ப்ெப க் ம், அலட்சியமானஅக்கைற

ெச த்தாதைவகளாகிய இைவகேள

உன் ைடய சேகாதரியான ேசாேதாம ன்

அக்கிரமம்; இைவகேள அவளிடத்தி ம்

அவ ைடய மகள்களிடத்தி ம் இ ந்தன;

சி ைம ம் எளிைம மானவ ைடய

ைகைய அவள் பலப்ப த்தவில்ைல. ௫0

அவர்கள் தங்கைள உயர்த்தி, என் ைடய

கத்திற் ன்பாக அ வ ப்பானைதச்

ெசய்தார்கள்; அைத நான் கண்டேபா ,

அவர்கைள ஒழ த் விட்ேடன். ௫௧

ெசய்த பாவங்களில் பாதிைய ம்

சமாரியா ெசய்யவில்ைல; உன் ைடய

சேகாதரிகைளவிட உன் ைடய பாவங்கைளப்

ெப கச்ெசய் , ெசய்த உன் ைடய

எல்லா அ வ ப் களினா ம் அவர்கைள

தி ள்ளவர்கெளன் விளங்கச்ெசய்தாய். ௫௨

இப்ேபா ம் உன் ைடய சேகாதரிகைளக்
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ற்றவாளிகள் என் ர்த்த அவர்கைளவிட

அ வ ப்பாகச் ெசய்த உன் ைடய

பாவங்க க்காக உன் ைடய ெவட்கத்ைத

மந் ெகாள்; உன்ைனவிட அவர்கள்

தி ள்ளவர்கள்; உன் ைடய சேகாதரிகைள

தி ள்ளவர்கெளன் விளங்கச்ெசய்த

ெவட்கமைடந் , உன் ைடய ெவட்கத்ைத

மந் ெகாள். ௫௩ நான் ேசாேதா ம்

அவ ைடய மகள்க ம் சிைறயி க்கிற

அவர்க ைடய சிைறயி ப்ைப ம்,

சமாரியா ம் அவ ைடய மகள்க ம்

சிைறயி க்கிற சிைறயி ப்ைப ம்

தி ப் ம்ேபா , அவர்க ைடய

ந விேல சிைறயி க்கிற உன் ைடய

சிைறயி ப்ைப ம் தி ப் ேவன். ௫௪

அதினால் அவர்க க் ஆ தலாக இ ந் ,

உன் ைடய ெவட்கத்ைத மந் , ெசய்த

எல்லாவற்றனா ம் ெவட்கமைடவாய். ௫௫

உன் ைடய சேகாதரிகளாகிய ேசாேதா ம்

அவ ைடய மகள்க ம் தங்க ைடய

ந்தின நிைலக் தி ம் வார்கள்;

சமாரியா ம் அவ ைடய மகள்க ம்

தங்க ைடய ந்தின நிைலக் த்

தி ம் வார்கள்; ம் உன் ைடய மகள்க ம்

உங்க ைடய ந்தின நிைலக் த்

தி ம் ர்கள். ௫௬ உன்ைன ெவ க் ம்

ரியாவின் மகள்க ம்,அவைளச் ற்ற ம்

இ க்கிற ெப ஸ்தர்களின் மகள்க ம்

அவமானப்ப த்தினேபா உன் ைடய
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ெபால்லாப் ெவளியாயிற்ேற. ௫௭

அதற் ன் உன் ைடய கர்வத்தின்

நாளிேல உன் ைடய சேகாதரியாகிய

ேசாேதாம ன் ெபயைர உன் ைடய

வாயினாேல உச்சரிக்க மாட்டாய். ௫௮

உன் ைடய ைறேகட்ைட ம் உன் ைடய

அ வ ப் கைள ம் மப்பாய் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௫௯ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

உடன்ப க்ைகைய ற த் ப்ேபா கிறதினால்

ஆைணையஅசட்ைடெசய்த ெசய்த ேபால

நான் உனக் ம் ெசய்ேவன். ௬0 ஆகி ம்

உன் ைடய இளவயதில் உன் டன்ெசய்த

என் ைடய உடன்ப க்ைகைய நான்

நிைனத் , நிரந்தர உடன்ப க்ைகைய

உனக் ஏற்ப த் ேவன். ௬௧ அப்ெபா

உன் ைடய த்த சேகாதரிகைள ம்

உன் ைடய தங்ைககைள ம்

ேசர்த் க்ெகாள் ம்ேபா , உன் ைடய

வழகைளநிைனத் நா வாய்;அவர்கைள

நான் உனக் க் மகள்களாகக் ெகா ப்ேபன்;

உன் ைடய உடன்ப க்ைகையப் பார்த் க்

ெகா ப்பதில்ைல. ௬௨உன் டன் என் ைடய

உடன்ப க்ைகையெசய் ஏற்ப த் ேவன்;

அப்ெபா நான் ெயேகாவா என்

அறவாய். ௬௩ ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் நான்

மன்னித்த ம்ேபா , நிைனத் ெவட்கி,

உன் ைடய நாணத்தினால் உன் ைடய

வாைய இனித் திறக்க யாமல் இ ப்பாய்
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என் ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார்

என் ெசால் என்றார்.

௧௭

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

இஸ்ரேவல் மக்க க் ஒ வி கைதைய ம்

உவைமைய ம் ற , ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ௩ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார், ெபரிய இறக்ைககைள ம்

ளமான இற கைள ம் உைடய ம்,

பலவர்ணமானஇற களால் நிைறந்த மாகிய

ஒ ெபரிய க பேனானில் வந் ,

ஒ ேக வின் னிக்கிைளையப்

பி த் , ௪ அதின் இளங்கிைளயி ள்ள

ெகா ந் கைளக்ெகாய் , அைத வர்த்தக

ேதசத்திற் க் ெகாண் ேபாய், அைத

வர்த்தகர்க ைடய நகரத்திேலைவத்த ; ௫

ேதசத்தின் விைதயில் ஒன்ைற எ த் , அைதப்

பயிர் நிலத்திேல ேபாட் , அைத எ த் ,

ம ந்த தண் ர் ஓரத்திேல பத்திரமாக

நட்ட . ௬அ ளிர்த் , படர்ந் , தாழ்ந்த

அ மர ள்ள திராட்ைசச்ெச யாயிற் ; அதின்

ெகா கள் அந்த க க் ேநராக ம்,

அதின் ேவர்கள் அதின் ழாக ம் இ ந்தன;

இந்த விதமாக அ திராட்ைசச் ெச யாகி,

கிைளகைள சி, ெகாப் கைளவிட்ட . ௭

அன்ற ம் ெபரியஇறக்ைககைள ம்திரளான

இற கைள ம்உைடய ேவெறா ெபரிய க

இ ந்த ; இேதா,அ தன் ைடயநடவாகிய

பாத்திகளி ந் அதற் த் தண் ர்
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பாய்ச் ம்ப இந்த திராட்ைசச்ெச அதற்

ேநராகத் தன் ைடய ேவர்கைள விட் ,

அதற் ேநராகத் தன் ைடய ெகா கைள

சின . ௮ கிைளகைள வி கிறதற் ம்,

பழத்ைதத்த கிறதற் ம், மகிைமயான

திராட்ைசச்ெச யாகிறதற் ம், இ ம ந்த

தண் ர்களின் ஓரமாகிய நல்ல நிலத்தில்

நடப்பட் ந்த . ௯ இ ெசழ க் மா? இ

பட் ப்ேபாகத்தக்கதாக ஒ வன் இதின்

ேவர்கைளப் பி ங்காம ம், இதின் பழத்ைத

ெவட்டாம ம் இ ப்பாேனா? ளிர்த்த

எல்லா இைலகேளா ம் இ பட் ப்ேபா ம்;

இைத ேவ டன் பி ங் ம்ப ஒ வன்

பலத்த யத்ேதா ம் திரண்ட மக்கேளா ம்

வரத்ேதைவயில்ைல. ௧0இேதா, நடப்பட்ட இ

ெசழ ப்பாக இ க் ேமா? கிழக் காற்

இதின்ேமல் ப ம்ேபா இ வா உலர்ந்

ேபாகாேதா? இ நடப்பட்ட பாத்திகளிேல

வா ப்ேபா ம் என் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧௧பின்

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத எனக் உண்டாகி

அவர்: ௧௨இப்ேபா ம் இைவகளின்அர்த்தம்

ெதரி மா என் கலக ட்டாைரக் ேகட் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால், இேதா,

பாபிேலான் ராஜாஎ சேல க் வந் ,அதின்

ராஜாைவ ம்அதின் பிர க்கைள ம் பி த் ,

அவர்கைளத் தன்னிடமாகப் பாபிேலா க் க்

ெகாண் ேபா ம்ேபா , ௧௩ அவன்

ராஜவம்சத்திேலஒ வைனத்ெதரிந்ெத த் ,
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அவ டன்உடன்ப க்ைகெசய் , ௧௪ தஅர

தன்ைன உயர்த்தாமல் தாழ்ந்தி க் ம்ப க் ம்,

தன் ைடய உடன்ப க்ைகைய

அவன் ைகக்ெகாள் கிறதினால்

அ நிைலநிற் ம்ப க் ம்,

அவைன ஆைணப்பிரமாணத்திற்

உட்ப த்தி, ேதசத்தில் பலசா கைளப்

பி த் க்ெகாண் ேபானாேன. ௧௫ இவன்

அவ க் விேராதமாகக் கலகம்ெசய் ,

தனக் க் திைரகைள ம் அேநகம்

ஆட்கைள ம் அ ப்பேவண் ெமன்

தன் ைடய பிரதிநிதிகைள எகிப்திற்

அ ப்பினான்; இப்ப ப்பட்டவ க்

வாய்க் ேமா? இப்ப ச் ெசய்கிறவன்

தப்பித் க்ெகாள்வாேனா?உடன்ப க்ைகைய

ற த்தவன் தப்பித் க்ெகாள்வாேனா?

௧௬ தன்ைன ராஜாவாக ஏற்ப த்திய

ராஜாவி ைடயஆைணையஅசட்ைடெசய் ,

அவ ைடய உடன்ப க்ைகைய

ற த் ப்ேபாட்டவன், அந்த ராஜாவி ைடய

இடமாகியபாபிேலான் ந விேலஅவன கில்

இ ந் மரணமைடவாெனன் என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால்கிேறன் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௭

அவன் அேநக மக்கைள அழ க் ம்ப

அைணேபாட் , ற் ைகச் வர்கைளக்

கட் ம்ேபா , பார்ேவான் ெபரிய பைட ட ம்,

திரளான ட்டத்ேதா ம் வந் இவ க்காக

ேபாரில்உதவமாட்டான். ௧௮ இேதா, இவன்
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வாக் ெகா த்தி ந் ம் உடன்ப க்ைகைய

ற த் ப்ேபாட் , ஆைணைய

அசட்ைடெசய்தான்; இப்ப ெயல்லாம்

ெசய்தவன் தப் வதில்ைல. ௧௯ அதற்காக

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: அவன் என் ைடய

ஆைணைய அசட்ைடெசய்தைத ம்,

என் ைடய உடன்ப க்ைகைய

ற த் ப்ேபாட்டைத ம், நான்அவ ைடய

தைலயின்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்

என் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன். ௨0 அவன் என் ைடய

கண்ணியில் அகப்ப ம்ப க் , நான்

என் ைடய வைலைய அவன்ேமல் சி,

அவைனப்பாபிேலா க் க் ெகாண் ேபாய்,

அவன் எனக் விேராதமாகச்ெசய்த

ேராகத்திற்காக அங்ேக அவைன

நியாயம் விசாரிப்ேபன். ௨௧ அவ டன்

ஓ ப்ேபாகிற யாவ ம் அவ ைடய எல்லா

இரா வங்க ம் வாளால் வி வார்கள்;

தியானவர்கேளா எல்லா திைசகளி ம்

சிதற க்கப்ப வார்கள்; அப்ெபா

ெயேகாவாகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்

அற ந் ெகாள் ர்கள். ௨௨ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

நான்உயர்ந்த ேக வின் னிக்கிைளகளில்

ஒன்ைற எ த் , அைத ந ேவன்; அதின்

இளங்கிைளயி ள்ள ெகா ந் களில்

இளசாக இ க்கிற ஒன்ைறக்ெகாய் , அைத
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உயர ம் உன்னத மானஒ மைலயின்ேமல்

நாட் ேவன். ௨௩ இஸ்ரேவ ன் உயரமான

மைலயிேல அைத நாட் ேவன்; அ

கிைளகைளவிட் , பழம்தந் , மகிைமயான

ேக வா ம்; அதின் ேழ எல்லாவித

பறைவவைகக ம் தங்கி, அதின் கிைளகளின்

நிழ ேல தங் ம். ௨௪அப்ப ேயெயேகாவாகிய

நான் உயர்ந்த மரத்ைதத் தாழ்த்தி, தாழ்ந்த

மரத்ைத உயர்த்திேனன் என் ம், நான்

பச்ைசயான மரத்ைத பட் ப்ேபாகச்ெசய் ,

பட் ப்ேபான மரத்ைதத் தைழக்கச்ெசய்ேதன்

என் ம்விைளச்ச ன் மரங்க க் எல்லாம்

ெதரியவ ம்; ெயேகாவாகிய நான் இைதச்

ெசான்ேனன், இைத நிைறேவற்ற ேனன் என்

ெசான்னார் என் ெசால் என்றார்.

௧௮

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨ பிதாக்கள்

திராட்ைசக்காய்கைள சாப்பிட்டார்கள்,

பிள்ைளகளின் பற்கள் சிப்ேபான

என் ம் பழெமாழைய ங்கள் இஸ்ரேவல்

ேதசத்ைதக் ற த் ச் ெசால் கிற என்ன? ௩

இனி இஸ்ரேவ ல் இந்தப் பழெமாழையச்

ெசால்வ இல்ைல என்பைத என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௪

இேதா, எல்லா ஆத் மாக்க ம்

என் ைடயைவகள்; தகப்பனின் ஆத் மா

எப்ப ேயா,அப்ப ேயமகனின்ஆத் மா ம்

என் ைடய ; பாவம்ெசய்கிற ஆத் மாேவ
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சா ம். ௫ ஒ வன் திமானாக இ ந் ,

நியாயத்ைத ம் திைய ம் ெசய் , ௬

மைலகளின்ேமல் சாப்பிடாம ம், இஸ்ரேவல்

மக்களின்அ த்தமானசிைலக க் ேநராகத்

தன் ைடய கண்கைள ஏெற க்காம ம்

தன் ைடயஅயலா ைடயமைனவிையத்

ட் ப்ப த்தாம ம் மாதவிடா ள்ள

ெபண் டன் ேசராம ம், ௭ ஒ வைன ம்

ஒ க்காம ம், ெகாள்ைளயிடாம ம் இ ந் ,

கடன் வாங்கினவ க் அைடமானத்ைதத்

தி ம்பக்ெகா த் , தன் ைடய

அப்பத்ைதப் பசித்தவ க் ப் பங்கிட் ,

ஆைடயில்லாதவ க் ஆைடஅணிவித் , ௮

வட் க் க் ெகா க்காம ம், அதிக லாபம்

வாங்காம ம்,அநியாயத்திற் த் தன் ைடய

ைகைய விலக்கி, மனிதர்க க் ள்ள

வழக்ைக உண்ைமயாகத் ர்த் , ௯

என் ைடய கட்டைளகளின்ப நடந் ,

என் ைடய நியாயங்கைளக்ைகக்ெகாண் ,

உண்ைமயாக இ ந்தால் அவேன திமான்;

அவன் பிைழக்கேவ பிைழப்பான் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧0

ஆனா ம் அவ க் ஒ மகன் பிறந் ,

அவன் கள்ள ம் இரத்தம் சிந் கிறவ ம்,

ேமற்ெசால் ய கடைமகளின்ப நடக்காமல்,

௧௧ இைவகளில் ஒன் க் ஒப்பானைதச்

ெசய்கிறவ மாக இ ந் , மைலகளின்ேமல்

சாப்பிட் , தன் ைடய அயலா ைடய

மைனவிையத் ட் ப்ப த்தி, ௧௨
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சி ைம ம் எளிைம மானவைன

ஒ க்கி, ெகாள்ைளக்காரனாக இ ந் ,

அைடமானத்ைதத் தி ம்பக் ெகா க்காமல்,

அ த்தமான சிைலக க் ேநராக தன் ைடய

கண்கைள ஏெற த் , அ வ ப்பானைதச்

ெசய் , ௧௩வட் க் க் ெகா த் , அதிகமாக

வட் வாங்கினால், அவன் பிைழப்பாேனா?

அவன் பிைழப்பதில்ைல; இந்த எல்லா

அ வ ப் கைள ம் ெசய்தாேன; அவன்

இறக்கேவ இறப்பான்; அவன் இரத்தப்பழ

அவன்ேமல் இ க் ம். ௧௪ பின் ம், இேதா,

அவ க் ஒ மகன் பிறந் , அவன்

தன் ைடய தகப்பன் ெசய்த எல்லாப்

பாவங்கைள ம் கண் , தான் அைவகளின்ப

ெசய்யாதப எச்சரிக்ைகயாக இ ந் ,

௧௫ மைலகளின்ேமல் சாப்பிடாம ம்,

இஸ்ரேவல் மக்களின் அ த்தமான

சிைலக க் ேநராகத் தன் ைடய கண்கைள

ஏெற க்காம ம், தன் ைடயஅயலா ைடய

மைனவிையத் ட் ப்ப த்தாம ம், ௧௬

ஒ வைன ம் ஒ க்காம ம், அைடமானத்ைத

ைவத் க்ெகாண் க்கா ம்,

ெகாள்ைளய க்காம ம், தன் ைடய

ஆகாரத்ைத பசித்தவ க் ப் பங்கிட் , ஆைட

இல்லாதவ க் ஆைட அணிவித் , ௧௭

சி ைமயானவைன ன்பப்ப த்தாதப த்

தன் ைடய ைகைய விலக்கி, வட் ம்

அதிகமாக வாங்காம ந் என் ைடய

நியாயங்களின்ப ெசய் , என் ைடய
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கட்டைளகளில் நடந்தால், அவன் தன்

தகப்ப ைடய அக்கிரமத்தினால் சாகாமல்

பிைழக்கேவபிைழப்பான். ௧௮அவ ைடய

தகப்பேனாெவன்றால் ெகா ைமெசய் ,

சேகாதரைனக் ெகாள்ைளயிட் , தகாதைதத்

தன் ைடய மக்களின் ந விேல

ெசய்தப யினால், இேதா, இவன் தன் ைடய

அக்கிரமத்திேல மரிப்பான். ௧௯ இெதப்ப ,

மகன் தகப்ப ைடய அக்கிரமத்ைதச்

மக்கிறதில்ைலயா என் ங்கள் ேகட்டால்,

மகன் நியாயத்ைத ம் திைய ம் ெசய் ,

என் ைடய கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ெசய்ததினால், அவன்

பிைழக்கேவ பிைழப்பான். ௨0பாவம்ெசய்கிற

ஆத் மாேவ சா ம்; மகன் தகப்ப ைடய

அக்கிரமத்ைதச் மப்ப ம ல்ைல, தகப்பன்

மக ைடயஅக்கிரமத்ைதச் மப்ப ம ல்ைல;

திமா ைடய திஅவன்ேமல் தான் இ க் ம்,

ன்மார்க்க ைடய ன்மார்க்க ம்

அவன்ேமல் தான் இ க் ம். ௨௧

ன்மார்க்கன் தான் ெசய்த எல்லாப்

பாவங்கைள ம் விட் த் தி ம்பி, என் ைடய

கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண் ,

நியாயத்ைத ம் திைய ம் ெசய்தால்,

அவன் பிைழக்கேவ பிைழப்பான், அவன்

மரிப்பதில்ைல. ௨௨ அவன் ெசய்த எல்லா

தல்க ம் நிைனக்கப்ப வதில்ைல; அவன்

தான் ெசய்த தியிேல பிைழப்பான். ௨௩

ன்மார்க்கன் மரணமைடகிற எனக்
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எவ்வளேவ ம் பிரியேமா? அவன்

தன் ைடய வழகைள விட் த் தி ம்பிப்

பிைழப்ப அல்லேவா எனக் ப் பிரியம் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௨௪ திமான் தன் ைடய திையவிட்

விலகி, அ தி ெசய் , ன்மார்க்கன்

ெசய்கிற எல்லா அ வ ப் களின்ப ம்

ெசய்தால், அவன் பிைழப்பாேனா? அவன்

ெசய்த அவ ைடய எல்லா திக ம்

நிைனக்கப்ப வதில்ைல; அவன் ெசய்த

தன் ைடய ேராகத்திேல ம்அவன் ெசய்த

தன் ைடய பாவத்திேல ம் மரிப்பான். ௨௫

ங்கேளா, ஆண்டவ ைடய வழ சரியாக

இ க்கவில்ைல என்கி ர்கள்; இஸ்ரேவல்

மக்கேள, ேக ங்கள்; என் ைடய வழ

சரியாகஇ க்காேதா? உங்க ைடயவழகள்

அல்லேவா சரியில்லாததாக இ க்கிற . ௨௬

திமான் தன் ைடய திையவிட் விலகி,

அ திெசய் அதிேல இறந்தால், அவன்

ெசய்த தன் ைடய அ தியினால் அவன்

மரிப்பான். ௨௭ ன்மார்க்கன் தான் ெசய்த

ன்மார்க்கத்ைதவிட் விலகி, நியாயத்ைத ம்

திைய ம் ெசய்தால், அவன் தன் ைடய

ஆத் மாைவப் பிைழக்கச்ெசய்வான்.

௨௮ அவன் எச்சரிப்பைடந் , தான்

ெசய்த எல்லா தல்கைள ம் விட் த்

தி ம் கிறப யினாேல அவன் பிைழக்கேவ

பிைழப்பான், அவன் மரிப்பதில்ைல. ௨௯

இஸ்ரேவல் மக்கேளா:ஆண்டவ ைடயவழ
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ஒ ங்காக இ க்கவில்ைல என்கிறார்கள்;

இஸ்ரேவல் மக்கேள, என் ைடய வழகள்

ஒ ங்காக இ க்காேதா? உங்க ைடய

வழகள் அல்லேவா ஒ ங்கில்லாததாக

இ க்கிற . ௩0ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்கேள,

நான் உங்களில் அவனவைன அவனவன்

வழக க் த் த ந்தப நியாயந் ர்ேபன்

என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார்; ங்கள் மனந்தி ம் ங்கள்,

உங்க ைடயஎல்லா தல்கைள ம்விட் த்

தி ம் ங்கள்; அப்ெபா அக்கிரமம்

உங்க ைடய ெபால்லாப் க் காரணமாக

இ ப்பதில்ைல. ௩௧ ங்கள் ேராகம்ெசய்த

உங்க ைடய எல்லாத் ேராகங்கைள ம்

உங்கள்ேமல் இல்லாமல் விலக்கி, உங்க க் ப்

இ தயத்ைத ம் ஆவிைய ம்

உண்டாக்கிக்ெகாள் ங்கள்; இஸ்ரேவல்

மக்கேள, ங்கள் ஏன் இறக்கேவண் ம்?

௩௨ மனந்தி ம் ங்கள், அப்ெபா

பிைழப் ர்கள்; மரணமைடகிறவ ைடய

மரணத்ைத நான் வி ம் வதில்ைல என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௧௯

இஸ்ரேவல் பிர க்களின்ேபரில் ஒ

லம்பல் பா , ௨ ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: உன் ைடய தாய்

எப்ப ப்பட்டவள்?அவள் ஒ ெபண்சிங்கம்,

அவள் சிங்கங்க க் ள்ேள ப த்தி ந் ,

பாலசிங்கங்களின் ந விேல தன் ைடய

ட் கைள வளர்த்தாள். ௩ தன் ைடய
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ட் களில் ஒன் வளர்ந் , பாலசிங்கமாகி,

இைரேதடப் பழகி, மனிதர்கைளஅழ த்த . ௪

அந்நியேதசங்க ம் அதின் ெசய்திையக்

ேகட்டார்கள், அ அவர்க ைடய ப ழயில்

அகப்பட்ட ;அைதச் சங்கி களினால் கட் ,

எகிப் ேதசத்திற் க் ெகாண் ேபானார்கள். ௫

தாய்ச்சிங்கம் காத்தி ந் , தன் ைடய

நம்பிக்ைக ெபாய்யாகப் ேபான என்

கண் , அ தன் ைடய ட் களில்

ேவெறான்ைற எ த் , அைத பாலசிங்கமாக

ைவத்த . ௬ அ சிங்கங்க க் ள்ேள

வசித் , பாலசிங்கமாகி, இைரேதடப் பழகி,

மனிதர்கைளச் சாப்பிட்ட . ௭அவர்க ைடய

பாழான அரண்மைனகளில் திரிந் ,

அவர்க ைடய பட்டணங்கைளப்

பாழாக்கிய ; அதி ைடய ெகர்ச்சிப்பின்

சத்தத்திற் ேதச ம்அதி ள்ளஅைனத் ம்

பயந்த . ௮ அப்ெபா ற்ற ள்ள

ேதசங்கள் அதற் எதிராக எ ம்பிவந் ,

தங்க ைடய வைலைய அதின்ேமல்

சினார்கள்; அ அவர்க ைடய

ப ழயிேல அகப்பட்ட . ௯ அவர்கள்

அைதச் சங்கி களினால் கட் , ஒ ட் க்

உட்ப த்தி, அைதப் பாபிேலான் ராஜாவினிடம்

ெகாண் ேபானார்கள்; இனி அதின்

சத்தம் இஸ்ரேவ ன் மைலகளின்ேமல்

ேகட்கப்படாதப அைத ேகாட்ைடகளில்

ெகாண் ேபாய் அைடத்தார்கள். ௧0

அைமதியாக இ க் ம்ேபா உன் ைடய
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தாய் தண் ர் ஓரமாக நாட்டப்பட்ட ம்,

ம தியான ர்ப்பாய்ச்சலால்பழம்த கிற ம்

தைழத்தி க்கிற மான திராட்ைசச்ெச யாக

இ ந்தாள். ௧௧ ஆ கிறவர்களின்

ெசங்ேகா க்ேகற்ற பலத்தகிைளகள்அதற்

இ ந்த ; அதின் வளர்த்தி அடர்த்தியான

கிைளக க் ள்ேளஉயர ஓங்கி, தன் ைடய

உயரத்தால் தன் ைடய திரளான

ெகா கேளா ங் டத் ேதான்றய . ௧௨

ஆனா ம் அ ேகாபமாகப் பி ங்கப்பட் ,

தைரயிேல தள் ண்ட ; ழ்காற்றனால்

அதின் பழம் காய்ந் ேபான ;அதின் பலத்த

கிைளகள் ற ந் , பட் ப்ேபாயின; ெந ப்

அைவகைளச் ட்ெடரித்த . ௧௩இப்ெபா

அ வறண்ட ம் தண் ர் இல்லாத மான

வனாந்திர மயிேல நடப்பட் க்கிற . ௧௪

அதின் ெகா களி ள்ள ஒ ெகாப்பி ந்

ெந ப் றப்பட் , அதின் பழத்ைதச்

ட்ெடரித்த ;ஆ கிற ெசங்ேகா க் ஏற்ற

பலத்த கிைள இனி அதில் இல்ைலெயன்

ெசால்; இ ேவ லம்பல், இ ேவ லம்பலாக

இ க் ம் என்றார்.

௨0

பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின்

ஏழாம் வ டத் ஐந்தாம் மாதம் பத்தாம்

ேததியிேல இஸ்ரேவ ன் ப்பர்களில்

சிலர் ெயேகாவாவிடம் விசாரிக் ம்ப

வந் , எனக் ன்பாக உட்கார்ந்தார்கள்.

௨ அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௩
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மனித மாரேன, இஸ்ரேவல் ப்பர்க டன்

ேபசி, அவர்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

ங்கள் என்னிடம் விசாரிக்கவந் ர்கேளா?

ங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்க

இடங்ெகா க்கமாட்ேடன் என் என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார் என்

ெசால். ௪மனித மாரேன, அவர்க க்காக

வழக்கா வாேயா?வழக்காடமனதி ந்தால்,

அவர்கள் தகப்பன்மார்க ைடய

அ வ ப் கைள அவர்க க் காட் ,

அவர்கைள ேநாக்கி: ௫ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

நான் இஸ்ரேவைலத் ெதரிந் ெகாண்ட

நாளிேல யாக்ேகா வம்சத் மக்க க் நான்

வாக் ெகா த் , எகிப் ேதசத்தில் என்ைன

அவர்க க் த் ெதரியப்ப த்தி, நான்

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா என்

வாக்களித்ேதன். ௬ நான் அவர்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் அைழப்ேபன் என் ம்,

அவர்க க்காக நான் பார்த் ைவத்த ம்,

பா ம் ேத ம் ஓ கிற ம் எல்லா

ேதசங்களின் சிங்கார மான ேதசத்திேல

அவர்கைளக் ெகாண் வந் வி ேவன்

என் ம் அந்த நாளிேல வாக்களித் , ௭

உங்களில் அவரவர் தங்க ைடய

கண்களால் ேநாக்கின அ வ ப் கைளத்

தள்ளிவிட் , எகிப்தின் அ த்தமான
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சிைலகளால் உங்கைளத் ட் ப்ப த்தாமல்

இ ப் ர்களாக; உங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா நான் என் அவர்க டன்

ெசான்ேனன். ௮ அவர்கேளா, என் ைடய

ெசால்ைலக் ேகட்கமனதில்லாமல் எனக்

விேராதமாக ேராகம்ெசய்தார்கள்; அவரவர்

தங்க ைடய கண்களால் ேநாக்கின

அ வ ப் கைளத் தள்ளிப்ேபாடாம ம்,

எகிப்தின்அ த்தமானசிைலகைளவிடாம ம்

இ ந்தார்கள்; ஆதலால் எகிப் ேதசத்தின்

ந விேல என் ைடய ேகாபத்ைத

அவர்களிேல ர்த் க்ெகாள் ம்ப

என் ைடய ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல்

ஊற் ேவன் என்ேறன். ௯ ஆகி ம் நான்

என்ைன இவர்க க் ெவளிப்ப த்தி,

இவர்க க் ன்பாக என் ைடய

ெபயர் பரி த்தக் ைலச்சலாகாதப ,

இவர்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய் , என் ைடய ெபய க்காக

கி ைபெசய்ேதன். ௧0 ஆைகயால் நான்

அவர்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய் , அவர்கைளவனாந்திரத்தில்

அைழத் வந் , ௧௧ என் ைடய

கட்டைளகைள அவர்க க் க் ெகா த் ,

என் ைடய நியாயங்கைள அவர்க க் த்

ெதரியப்ப த்திேனன்; அைவகளின்ப

ெசய்கிற மனிதன் அைவகளால்

பிைழப்பான். ௧௨ நான் தங்கைளப்

பரி த்தம்ெசய்கிற ெயேகாவா என் அவர்கள்
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அற ம்ப , எனக் ம் அவர்க க் ம்

அைடயாளமாக இ ப்பதற்கான என் ைடய

ஓய் நாட்கைள ம் அவர்க க் க்

கட்டைளயிட்ேடன். ௧௩ஆனா ம் இஸ்ரேவல்

மக்கள் வனாந்திரத்தில் எனக் விேராதமாக

ேராகம் ெசய்தார்கள்; என் ைடய

கட்டைளகளின்ப ேய மனிதன் ெசய்தால்

அைவகளால் பிைழப்பான்; அவர்கேளா

அைவகளில் நடக்காமல், என் ைடய

நியாயங்கைள ெவ த் , என் ைடய

ஓய் நாட்களின் பரி த்தத்ைத மக ம்

ைலத் ப்ேபாட்டார்கள்; ஆதலால்

அவர்கைளஅழ ப்பதற்காகவனாந்திரத்திேல

என் ைடய ேகாபத்ைத அவர்கள்ேமல்

ஊற் ேவன் என்ேறன். ௧௪ ஆகி ம் நான்

இவர்கைளப் றப்படச்ெசய்தைதக் கண்ட

அந்நியமக்க ைடய கண்க க்

ன்பாக என் ைடய ெபயர்

பரி த்தக் ைலச்சலாகாதப , என் ைடய

ெபய க்காக கி ைபெசய்ேதன். ௧௫ஆனா ம்

அவர்க ைடய இ தயம் அவர்க ைடய

அ த்தமானசிைலகைளப்பின்பற்ற அவர்கள்

என் ைடய நியாயங்கைள ெவ த் ,

என் ைடய கட்டைளகளில் நடக்காமற்ேபாய்,

என் ைடய ஓய் நாட்கைளப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினப யால், ௧௬

நான் வாக் த்தத்தம்ெசய்த ம், பா ம்

ேத ம் ஓ கிற ம், எல்லா ேதசங்களின்

அழகாக இ க்கிற மான ேதசத்திேல
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அவர்கைளக் ெகாண் வந் வி வதில்ைல

என் வனாந்திரத்தில் வாக்களித்ேதன்.

௧௭ ஆகி ம் அவர்கைள அழ க்காதப ,

என் ைடயகண்அவர்கைளத் தப்பவிட்ட ;

நான் அவர்கைள வனாந்திரத்தில்

அழ க்கவில்ைல. ௧௮ வனாந்திரத்தில்

அவர்க ைடய பிள்ைளகைள ேநாக்கி:

ங்கள் உங்க ைடய ெபற்ேறார்களின்

ைறைமகளில் நடக்காம ம் அவர்க ைடய

நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாள்ளாம ம்,

அவர்க ைடய அ த்தமான சிைலகளால்

உங்கைளத் ட் ப்ப த்தாம ம் இ ங்கள். ௧௯

உங்க ைடயேதவனாகியெயேகாவாநாேன;

ங்கள் என் ைடயகட்டைளகளில் நடந் ,

என் ைடய நியாயங்கைளக்ைகக்ெகாண் ,

அைவகளின்ப ேய ெசய் , ௨0என் ைடய

ஓய் நாட்கைளப் பரி த்தமாக் ங்கள்; நான்

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா என்

ங்கள் அற ம்ப அைவகள் எனக் ம்

உங்க க் ம் அைடயாளமாக இ க் ம்

என்ேறன். ௨௧ ஆனா ம் பிள்ைளக ம்

எனக் விேராதமாக எ ம்பினார்கள்;

என் ைடயகட்டைளகளின்ப ேயமனிதன்

ெசய்தால் அைவகளால் பிைழப்பாேன;

அவர்கேளா அைவகளில் நடவாம ம்,

என் ைடய நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்

அைவகளின்ப ெசய்யாம ம், என் ைடய

ஓய் நாட்கைளப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்கிப்

ேபாட்டார்கள்; ஆைகயால் வனாந்திரத்திேல
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என் ைடய ேகாபத்ைத அவர்களில்

ர்த் க்ெகாள் ம்ப என் ைடய ேகாபத்ைத

அவர்கள்ேமல் ஊற் ேவன் என்ேறன். ௨௨

ஆகி ம் நான் என் ைடயைகையத்தி ப்பி,

நான் இவர்கைள றப்படச்ெசய்தைதக் கண்ட

அந்நியமக்க ைடய கண்க க் ன்பாக

என் ெபயர் பரி த்தக் ைலச்சலாகாதப ,

என் ைடய ெபய க்காக கி ைபெசய்ேதன்.

௨௩ ஆனா ம் அவர்கள் என் ைடய

நியாயங்களின்ப ெசய்யாமல்,

என் ைடய கட்டைளகைள ெவ த் ,

என் ைடய ஓய் நாட்கைளப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக்கினப யா ம்,அவர்க ைடய

கண்கள் அவர்கள் தகப்பன்மார்களின்

அ த்தமான சிைலகளின்ேமல்

ேநாக்கமாக இ ந்தப யா ம், ௨௪ நான்

அவர்கைளப் அந்நியமக்க க் ள்ேள

சிதற த் , அவர்கைள ேதசங்களிேல

ற்ற ப்ேபா கிறதற் வனாந்திரத்திேல

வாக் ெகா த்ேதன். ௨௫ ஆைகயால்

நன்ைமக் ஏ வல்லாத கட்டைளகைள ம்

வ க் ஏ வல்லாத நியாயங்கைள ம்

நான்அவர்க க் க் ெகா த்ேதன். ௨௬நான்

ெயேகாவா என் அவர்கள்அறயத்தக்கதாக.

நான் அவர்கைளப் பாழாக் ம்ப ,

அவர்க க் த ல் பிறக்கிறைதெயல்லாம்

யில் ப யிடச்ெசய் , இந்த விதமாக

அவர்க ைடயப களினாேலஅவர்கைளத்

ட் ப்படச்ெசய்ேதன். ௨௭ ஆைகயால்
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மனித மாரேன, இஸ்ரேவல் மக்க டன் ேபசி,

அவர்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், உங்க ைடய

தகப்பன்மார்கள் இன் ம் எனக்

விேராதமாகத் ேராகம்ெசய் , என்ைனத்

சபித்தார்கள். ௨௮அவர்க க் க் ெகா ப்ேபன்

என் வாக் ெகா த்த ேதசத்திேல நான்

அவர்கைள ைழயச்ெசய்த பின் , அவர்கள்

உயர்ந்த ஒ ேமட்ைட ம் தைழத்த ஒ

மரங்கைள ம் எங்ெகங்ேக கண்டார்கேளா,

அங்கங்ேக தங்க ைடய ப கைளச்

ெச த்தி, அந்த இடங்களிெலல்லாம் எனக்

எரிச்சல் உண்டாக் கிற தங்க ைடய

காணிக்ைககைளப் பைடத் , கந்த

வாசைனயான தங்க ைடய பங்கைளக்

காட் , தங்க ைடய பானப கைள

ஊற்றனார்கள். ௨௯ அப்ெபா நான்

அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள் ேபாகிற அந்த

ேம என்னெவன் ேகட்ேடன்; அதினால்

இந்த நாள்வைரக் ம் அதற் ப் பாமா

என் ெபயர். ௩0ஆைகயால் இஸ்ரேவல்

ட்டாைர ேநாக்கி: ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், உங்க ைடய

தகப்பன்மார்க ைடய மார்க்கத்தின்ப ேய

ங்க ம் ட் ப்பட்டவர்கள் அல்லேவா?

அவர்க ைடய அ வ ப் கைள

ங்க ம் பின்பற்ற ச் ேசாரம்ேபாகி ர்கள்

அல்லேவா? ௩௧ ங்கள் உங்க ைடய

பிள்ைளகைளத் மதிக்கச்ெசய் ,
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உங்க ைடய ப கைளச் ெச த் கிறேபா ,

இந்த நாள் வைரக் ம் அவர்க ைடய

எல்லா அ த்தமான சிைலகளா ம் ங்கள்

ட் ப்ப ர்கேள; ங்கள் என்னிடத்தில்

விசாரிக்க இடங்ெகா ப்ேபேனா? இஸ்ரேவல்

மக்கேள, ங்கள் என்னிடத்தில்விசாரிக் ம்ப

இடங்ெகா ப்பதில்ைல என் என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௩௨ மரத்திற் ம் கல் க் ம் ஆராதைன

ெசய் , அஞ்ஞானிகைளப்ேபால ம்

ேதசத்தின்மக்களின் ேதசங்கைளப்ேபால ம்

இ ப்ேபாம் என் ெசால் கி ர்கேள;

உங்க ைடய மனதில் எ ம் கிற இந்த

நிைனவின்ப ஆவேத இல்ைல. ௩௩ பலத்த

ைகயினா ம், யத்தினா ம், ஊற்றப்பட்ட

க ங்ேகாபத்தினா ம், உங்கைளஆள்ேவன்

என்பைத என் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௩௪ ங்கள்

மக்க க் ள் இல்லாதப நான் உங்கைளப்

றப்படச்ெசய் , ங்கள் சிதறயி க்கிற

ேதசங்களில் இல்லாதப க் நான்

உங்கைளப் பலத்தைகயினா ம்,

ஓங்கிய யத்தினா ம், ஊற்றப்பட்ட

க ங்ேகாபத்தினா ம் வரச்ெசய் , ௩௫

உங்கைளப் றேதசத்தாரின்வனாந்திரத்திேல

ெகாண் ேபாய், அங்ேக உங்க டன்

க கமாக வழக்கா ேவன். ௩௬ நான்
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எகிப் ேதசத்தின் வனாந்திரத்தில்

உங்க ைடய தகப்பன்மார்க டன்

வழக்கா ன ேபால உங்கேளா ம்

வழக்கா ேவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௩௭நான் உங்கைளக்

ேகா ன் ழ் ெசல் ம்ப ெசய் , உங்கைள

உடன்ப க்ைகயின் கட் க் ட்ப த்தி, ௩௮

கலகக்காரர்கைள ம், ேராகிகைள ம்

உங்கைளவிட் ப் பிரித் ப்ேபா ேவன்;

அவர்கைளத் தாங்கள் தங் ம் ேதசத்தி ந்

றப்படச்ெசய்ேவன்; ஆனா ம் அவர்கள்

இஸ்ரேவல் ேதசத்தில் ைழவதில்ைல;

அப்ெபா நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள் ர்கள். ௩௯ இப்ேபா ம்

இஸ்ரேவல் மக்கேள, ங்கள் என் ைடய

ெசால்ைலக்ேகட்க மனதில்லாமல் இ ந்தால்,

ங்கள் ேபாய், அவனவன் தன் தன்

அ த்தமான சிைலகைள இன் ம்

ேசவி ங்கள்;ஆனா ம் என் ைடயபரி த்த

ெபயைரஉங்க ைடயகாணிக்ைககளா ம்

உங்க ைடய அ த்தமான சிைலகளா ம்

இனிப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்காதி ங்கள்

என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௪0 இஸ்ரேவ ன் உயரமான

மைலயாகியஎன் ைடயபரி த்த மைலயிேல

இஸ்ரேவ ைடய எல்லா வம்சத்தா மாகிய

ேதசத்தி ள்ள அைனவ ம் என்ைனச்

ேசவிப்பார்கள் என் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார்; அங்ேக அவர்கள்ேமல்
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பிரியம் ைவப்ேபன்; அங்ேக ங்கள்

பரி த்தம்ெசய்கிற எல்லாவற்ற ம்

உங்க ைடய காணிக்ைககைள ம்

உங்க ைடய தற்பலன்கைள ம்

ெச த் ம்ப ேகட்ேபன். ௪௧நான் உங்கைள

மக்களி ந் றப்படச்ெசய் , ங்கள்

சித ண் க்கிற ேதசங்களி ந்

உங்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள் ம்ேபா ,

கந்த வாசைனயினால் நான் உங்கள்ேமல்

பிரியமாக இ ப்ேபன்; அப்ெபா

அந்நியஜாதிகளின் கண்க க் ன்பாக

உங்களால் பரி த்தம் ெசய்யப்ப ேவன்.

௪௨ உங்க ைடய தகப்பன்மார்க க்

ெகா ப்ேபன் என் வாக் ெகா த்த

ேதசமாகிய இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல நான்

உங்கைளத் தி ம்பிவரச்ெசய் ம்ேபா , நான்

ெயேகாவா என் ங்கள்அற ந் ெகாண் , ௪௩

அங்ேக உங்க ைடய எல்லா வழகைள ம்

உங்கைளத் ட் ப்ப த்தின உங்க ைடய

எல்லாச் ெசயல்கைள ம் நிைனத் ,

ங்கள் ெசய்தி ந்த உங்க ைடய

எல்லாப் ெபால்லாப் க க்காக

உங்கைள ங்கேள அ வ ப் ர்கள். ௪௪

இஸ்ரேவல் மக்கேள, உங்கள் ெபால்லாத

வழக க் த்தக்கதாக ம், உங்க ைடய

ெகட்ட ெசயல்க க் த்தக்கதாக ம்

நான் உங்க க் ச் ெசய்யாமல்,

என் ைடய ெபயரினால் உங்க க் க்

கி ைபெசய் ம்ேபா , நான் ெயேகாவா
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என் அற ந் ெகாள் ர்கள் என்கிறைதக்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார் என்

ெசால் என்றார். ௪௫ ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௪௬

மனித மாரேன, உன் ைடய கத்ைதத்

ெதன்திைசக் ேநேர தி ப்பி, ெதற் க்

விேராதமாக உன் ைடய வசனத்ைதப்

ெபாழ ந் , ெதற் றமான வயல்ெவளியின்

காட் க் விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் , ௪௭ ெதற் திைசக்காட்ைட ேநாக்கி:

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக் ேகள்,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், இேதா, நான் உன்னில்

ெந ப்ைப ெகா த் ேவன்; அ உன்னில்

பச்ைசயான எல்லா மரங்கைள ம்

பட் ப்ேபான எல்லா மரங்கைள ம்

எரிக் ம்; ஜூவா க்கிற ஜூவாைல

அவிக்கப்படமாட்டா ; ெதற் வக்கி

வடக் வைர ள்ள ேதசெமங் ம் அதினால்

ெவந் ேபா ம். ௪௮ ெயேகாவாகிய நான்

அைதக் ெகா த்திேனன் என்பைத எல்லா

மக்க ம் கா ம்;அ அவிக்கப்ப வதில்ைல

என் ெசால் என்றார். ௪௯அப்ெபா நான்:

ஆ, ெயேகாவாகிய ஆண்டவேர, இவன்

உவைமகைளயல்லேவா ெசால் கிறான்

என் அவர்கள் என்ைனக் ற த் ச்

ெசால் கிறார்கள் என்ேறன்.

௨௧

அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨
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மனித மாரேன, உன் ைடய கத்ைத

எ சேல க் ேநராகத் தி ப்பி, பரி த்த

ஸ்தலங்க க் விேராதமாக உன் ைடய

வசனத்ைதப் ெபாழ ந் , இஸ்ரேவல்

ேதசத்திற் விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் . ௩ இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத ேநாக்கி,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், இேதா, நான் உனக்

விேராதமாக வந் , என் ைடய வாைள

அதின் உைறயி ந் உ வி, உன்னில்

திமாைன ம் ன்மார்க்கைன ம்அழ ப்ேபன்.

௪ நான் உன்னில் சன்மார்க்கைன ம்

ன்மார்க்கைன ம்அழ க்கப்ேபாகிறதினால்

ெதற் வக்கி வடக் வைர ம் உள்ளஎல்லா

மாம்சத்திற் ம் எதிராக என் ைடய வாள்

அதின் உைறயி ந் றப்ப ம். ௫

அப்ெபா ெயேகாவாகிய நான் என் ைடய

வாைளஅதின் உைறயி ந் உ விேனன்

என்பைத எல்லா மாம்ச ம் அற ம்; அ

இனி உைறக் ள் தி ம் வதில்ைல. ௬

ஆதலால் மனித மாரேன, உன் ைடய

இ ப் ெநா ங் ம்ப ெப ச் வி ;

அவர்க ைடய கண்க க் ன்பாக

மனங்கசந் ெப ச் வி . ௭ எதற்காக

ெப ச் வி கிறாய் என் அவர்கள்

உன்னிடத்தில் ேகட்டால், அவர்கைளேநாக்கி:

ர்ச்ெசய்தி வ கிறதற்காகேவ; அதினால்,

இ தயங்கெளல்லாம்உ கி,ைககெளல்லாம்

தளர்ந் , மனெமல்லாம் தியங்கி,
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ழங்கால்கெளல்லாம் தண் ைரப்ேபால

தள்ளா ம்; இேதா, அ வந் சம்பவிக் ம்

என் ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார்

என் ெசால் என்றார். ௮ ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௯

மனித மாரேன, ர்க்கதரிசனம் ெசால் ,

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

வாள் ர்ைமயாக்கப்பட்ட , வாள்

ர்ைமயாக்கப்பட்ட ; அ ட்டப்பட் ம்

இ க்கிற . ௧0ெபரியஅழ ண்டாக் வதற்

அ ர்ைமயாக்கப்பட் க்கிற ;

ம ன்னத்தக்கதாகஅ ட்டப்பட் க்கிற ;

சந்ேதாஷப்ப ேவாேமா? அ என் ைடய

மக ைடய ேகால், அ எல்லா மரங்கைள ம்

அலட்சியம்ெசய் ம். ௧௧அைதக்ைகயா ம்ப

அைதத் லக்கக் ெகா த்தார்; ெகால் கிறவன்

ைகயிேல ெகா க் ம்ப அந்தப் வாள்

ர்ைமயாக்கப்பட் க்கிற ; அ

ட்டப்பட்ட மாக இ க்கிற என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என் ெசால். ௧௨

மனித மாரேன, சத்தம ட் கத ; வாள்

என் ைடய மக்களின்ேமல் வ ம்; அ

இஸ்ரேவல் பிர க்கள் எல்லார்ேம ம் வ ம்;

அதற்காக என் ைடய மக்க க் ள்ேள

திகில் உண்டாயி க் ம்; ஆைகயால்

உன் ைடயவிலாவிேலஅ த் க்ெகாள். ௧௩

யாைவ ம் கண் க்கிற ேகால் வந்தால்

தவிர இனிச் ேசாதைனயினால் கிற

என்னெவன் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்
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ெசால் கிறார். ௧௪ஆைகயால் மனித மாரேன,

ர்க்கதரிசனம் ெசால் , ைகேயாேட

ைகதட் ; வாள் ன் ைறஇரட் த் வ ம்;

அ ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களின்

வாள்; அ ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாகிற

ெபரியவர்களின் உள்அைறகளில் ைழகிற

வாள். ௧௫ அவர்க ைடய இ தயம்

கைரந் , அவர்க ைடய இைட கள்

அதிகமா ம்ப , பட்டயத்தின் ர்ைமைய

அவர்க ைடய எல்லா வாசல்க க் ம்

சம்பவிக்கக் கட்டைளயி ேவன்; ஆ, அ

மன் ம்ப யாகப் பதமடப்பட்ட ,

ெவட் ம்ப யாகத் ட் ைவக்கப்பட்ட . ௧௬

ஒேர பலமாக வல றமாக ெவட் , தி ம்பி

இட றமாக ம் ெவட் ; உன் ைடய கம்

தி ம் கிற திைசெயல்லாம் ெவட் . ௧௭

நா ம் ைக டன் ைகதட் , என் ைடய

க ங்ேகாபத்ைத ஆறச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவாகிய நான் ெசான்ேனன் என்றார். ௧௮

பின் ம் ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௧௯ மனித மாரேன,

பாபிேலான் ராஜாவின் வாள் வரக் ய

இரண் வழகைளக் ற த் க்ெகாள்;

இரண் ம் ஒேர ேதசத்தி ந் வரேவண் ம்;

ஒ இடத்ைதத் ெதரிந் ெகாள், நகரத்திற் ப்

ேபாகிறவழயின் ைனயில்அந்தஇடத்ைதத்

ெதரிந் ெகாள். ௨0வாள்அம்ேமானியர்களின்

பட்டணமாகிய ரப்பா க் விேராதமாக

வரக் ய ஒ வழைய ம், தாவில்
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இ க்கிற பா காப்பான எ சேல க்

விேராதமாக வரக் ய ஒ வழைய ம்

ற த் க்ெகாள். ௨௧ பாபிேலான் ராஜா

இரண் வழகளின் ைனயாகிய

வழ ப்பிரிவிேல றபார்க்கிறதற்காக

நிற்பான்; அம் கைளத் ட் , சிைலகைள

ஆட் , ஈரலால் றபார்ப்பான். ௨௨

தைலவைர நியம க்கிறதற் ம், அழ க் ம்ப

ஆர்ப்பரிக்கிறதற் ம், ெகம் ரமாகச்

சத்தம கிறதற் ம், வாசல்கைள ட் ம்

இயந்திரங்கைளைவக்கிறதற் ம், மண்ேம

ேபா கிறதற் ம், ற் ைகச் வர்கைளக்

கட் கிறதற் ம், எ சேலைமக் ற த்

றபார்க் தல்அவ ைடயவல றத்திேல

உண்டாயி க் ம். ௨௩ இந்த றயான

வாக் ெகா த்தவர்க க் ன்பாகப்

ெபாய்யாகத் ேதான் ம்; ஆயி ம் அவர்கள்

பி க்கப்ப ம்ப அவன் அவர்க ைடய

ேராகத்ைத நிைனப்பான். ௨௪ஆைகயால்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: உங்கள் ேராகங்கள்

ெவளியரங்கமாகிறதினா ம், உங்க ைடய

ெசய்ைககளிெலல்லாம் உங்க ைடய

பாவங்கள் ெதரியவ கிறதினா ம்,

ங்கள் உங்க ைடய அக்கிரமத்ைத

நிைனக்கச்ெசய்கி ர்கேள; ங்கள்

இப்ப ப்பட்டவர்கெளன்

நிைனக்கப்ப கி ர்கேள; ஆதலால்

ைகப்பி யாக பி க்கப்ப ர்கள். ௨௫
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இஸ்ரேவைல ஆ கிற அவபக்தி ள்ள

ன்மார்க்க அதிபதிேய, அக்கிரமத்திற்

வ ங்காலத்தில் உன் ைடய நாள்

வந்த . ௨௬ தைலப்பாைகையக் கழற் ,

கி டத்ைத எ த் ப்ேபா ; அ இனி

ன் ேபால இ க்கா ; தாழ்ந்தவைன

உயர்த்தி, உயர்ந்தவைனத் தாழ்த் ேவன்.

௨௭ அைதக் கவிழ்ப்ேபன், கவிழ்ப்ேபன்,

கவிழ்ப்ேபன்; உரிைமக்காரனானவர்

வ ம்வைர அ இல்லாமல் இ க் ம்;

அவ க்ேக அைதக் ெகா ப்ேபன் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௨௮

பின் ம் மனித மாரேன, ர்க்கதரிசனம்

ெசால் : அம்ேமானியர்கைள ம் அவர்கள்

ெசால் ம் நிந்தைனகைள ம் ற த் க்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், ௨௯ அக்கிரமத்திற்

வ ங்காலத்தில் வந்த தங்க ைடய

நா க் ஏ வாகி, ெகாைலெசய்யப்பட்

ேபானவர்க ைடய பிடரிகேளாேட ட

உன்ைனத் ன்மார்க்கரின் ைகயினால்

விழச்ெசய் ம்ப , உனக் ெபாய்யான

பார்க்கப்ப கிறேபா ம், உனக் ப் ெபாய் ற

பார்க்கப்ப கிறேபா ம்வாள்உ வப்பட்ட ,

வாேள உ வப்பட்ட ; ெவட்ட ம், அழ க்க ம்

அ மன்னக் யதாகத் ட்டப்பட் க்கிற .

௩0 உன் ைடய வாைள தி ம்ப அதின்

உைறயிேல ேபா ; உண்டாக்கப்பட்ட

இடமாகியஉன் ைடயபிறந்த நாட் ேல நான்
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உன்ைன நியாயந் ர்த் , ௩௧ என் ைடய

ேகாபத்ைத உன்ேமல் ஊற் ேவன்; நான்

என் ைடய க ங்ேகாபத்தின் ெந ப்ைப

உன்ேமல் ஊதி, ம க ண ள்ளவர்க ம்,

அழ க்கிறதற் த் திறைம ள்ளவர்க மாகிய

மனிதர்களின் ைகயில் உன்ைன

ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௩௨ ெந ப் க்

இைரயாவாய்; உன் ைடய இரத்தம்

உன் ைடய ேதசத்தின் ந வில் சிந்தப்ப ம்;

இனி நிைனக்கப்ப வதில்ைல; ெயேகாவாகிய

நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்றார்.

௨௨

பின் ம் ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨ இப்ேபா ம்

மனித மாரேன, இரத்தம்சிந்தின நகரத் க்காக

வழக்கா வாேயா?வழக்காட மனதி ந்தால்,

அதின் அ வ ப் கைளெயல்லாம்

அதற் த் ெதரியப்ப த்தி, ௩அைத ேநாக்கி:

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், உன் ைடய காலம்

வரக் யதாக உன் ைடய ந விேல

இரத்தம்சிந் கிற ம், உன்ைனத்

ட் ப்ப த்தத்தக்கதாக உனக்ேக விேராதமாக

அ த்தமான சிைலகைள உண்டாக்கின

நகரேம, ௪ சிந்தின உன் ைடய

இரத்தத்தினால் ற்றம் மந்ததாகி

உண்டாக்கின உன் ைடய அ த்தமான

சிைலகளால் ட் ப்பட் , உன் ைடய

நாட்கைள ெந ங்கச்ெசய் , உன் ைடய

வ டங்கைளநிைறேவற்றனாய்;ஆைகயால்
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நான் உன்ைனப் அந்நியமக்க க்

நிந்ைதயாக ம், ேதசங்க க்ெகல்லாம்

பரியாசமாக ம் ைவப்ேபன். ௫ உனக்

அ கி ம் உனக் த் ர மான ேதசங்களின்

மனிதர்கள் ெபயர்ெகட்டெதன் ம்,

அமளி ெப த்தெதன் ம் உன்ைனப்

பரியாசம்ெசய்வார்கள். ௬இேதா, இஸ்ரேவ ன்

அதிபதிகளில் அவரவர் தங்க ைடய

யபலத்திற் த் தக்கதாக, உன்னில் இரத்தம்

சிந்தினார்கள். ௭ உன்னி ள்ள தாய்

தகப்பைன அற்பமாக நிைனத்தார்கள்;

உன் ைடய ந வில் பரேதசிக் இைட

ெசய்தார்கள்; உனக் ள் திக்கற்றவைன ம்

விதைவைய ம் ஒ க்கினார்கள். ௮

என் ைடய பரி த்த ெபா ட்கைள

அசட்ைடெசய் , என் ைடயஓய் நாட்கைள

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினாய். ௯

இரத்தம்சிந் ம்ப ெபாய் ேப கிறவர்கள்

உன்னிடத்தில் இ க்கிறார்கள்;

மைலகளின்ேமல் சாப்பி கிறவர்க ம்

உன்னிடத்தில் இ க்கிறார்கள்; ைறேக

ெசய்கிறவர்கள் உன் ைடய ந வில்

இ க்கிறார்கள். ௧0 தகப்பைன

நிர்வாணமாக்கினவர்கள் உன்னில்

இ க்கிறார்கள்; ட் ப்பட்ட ெபண்ைண

பலவந்தப்ப த்தினவர்கள் உன்னில்

இ க்கிறார்கள். ௧௧ உன்னில் ஒ வன்

தன் ைடயஅயலா ைடயமைனவி டன்

அ வ ப்பானைதச் ெசய்கிறான்;
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ேவெறா வன் ைறேகடாகத் தன் ைடய

ம மகைளத் ட் ப்ப த் கிறான்;

ேவெறா வன் தன் ைடய தகப்ப க் ப்

பிறந்த தன் ைடய சேகாதரிையப்

பலவந்தம்ெசய்கிறான். ௧௨இரத்தம்சிந் ம்ப

லஞ்சம் வாங்கினவர்கள் உன்னில்

இ க்கிறார்கள்; வட் ைய ம்அதிக வட் ம்

வாங்கி, ெபா ளாைசயினால் உன் ைடய

அயலா க் இைட ெசய் , என்ைன

மறந் ேபானாய் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௩ இேதா,

அநியாயமாகச் சம்பாதித்த ெபா ளினால்,

உன் ைடய ந வில் சிந்தினஇரத்தத்திற்காக

நான் ைகெகாட் கிேறன். ௧௪ நான் உன்னில்

நியாயம்ெசய் ம் நாட்களில் உன் ைடய

இ தயம் தாங் ேமா? அப்ெபா

உன் ைடய ைககள் திடமாக இ க் ேமா?

ெயேகாவாகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன், இைத

நிைறேவற் ேவன். ௧௫ நான் உன்ைனப்

அந்நியஜாதிக க் ள்ேள சிதற த் ,

உன்ைன ேதசங்களிேல ற்ற , உன் ைடய

அ த்தத்ைதஉன்னில் ஒழயச்ெசய்ேவன். ௧௬

அந்நியேதசங்களின் கண்க க் ன்பாகப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக இ ந் , நான்

ெயேகாவாஎன் அற ந் ெகாள்வாய்என்

ெசால் என்றார். ௧௭ ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௧௮

மனித மாரேன, இஸ்ரேவல் மக்கள்

எனக் பயனற் ேபானார்கள்;
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அவர்கெளல்ேலா ம் ைகயி ள்ள

பித்தைள ம் தகர ம் இ ம் ம் ஈய மாக

இ க்கிறார்கள்; அவர்கள் ெவள்ளியின்

கழவாகப் ேபானார்கள். ௧௯ ஆதலால்,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: ங்கெளல்லா ம்

கழவாகப் ேபானப யினால், இேதா, நான்

உங்கைள எ சேல க் ள் ேசர்ப்ேபன்.

௨0 ெவள்ளிைய ம், பித்தைளைய ம்,

இ ம்ைப ம், ஈயத்ைத ம், தகரத்ைத ம்

ெந ப்பில் ஊதி உ க் வதற்காகக்

ைகக் ள் ேசர்க்கிற ேபால, நான்

என் ைடய ேகாபத்தினா ம் என் ைடய

க ங்ேகாபத்தினா ம் உங்கைளச்

ேசர்த் ைவத் உ க் ேவன். ௨௧ நான்

உங்கைளக் ட் , என் ைடய ேகாபமாகிய

ெந ப்ைப உங்கள்ேமல் ஊ ேவன்;

அதற் ள்ேள ங்கள் உ ர்கள். ௨௨

ைகக் ள் ெவள்ளி உ கிற ேபால, ங்கள்

அதற் ள் உ ர்கள்; அப்ெபா

ெயேகாவாகிய நான் என் ைடய

க ங்ேகாபத்ைதஉங்கள்ேமல்ஊற்றவிட்ேடன்

என் அற ந் ெகாள் ர்கள் என்றார். ௨௩

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨௪ மனித மாரேன,

ேதசத்ைதப்பார்த் : த்தம் ெசய்யப்படாத

ேதசம், ேகாபத்தின் காலத்தில் மைழெபய்யாத

ேதசம் என் அதற் ச் ெசால் . ௨௫அதி ள்ள

ர்க்கதரிசிகள் அதின் ந வில் கட் ப்பா
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ெசய்கிறார்கள்; ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கம் இைர

கவ் கிற ேபால, ஆத் மாக்கைளஅவர்கள்

வி ங் கிறார்கள்; ெசல்வத்ைத ம்

விைல யர்ந்த ெபா ள்கைள ம்

வாங்கிக்ெகாள் கிறார்கள்;அதின் ந வில்

அேநகைர விதைவகளாக் கிறார்கள்.

௨௬ அதின் ஆசாரியர்கள் என் ைடய

ேவதத்திற் அநியாயம்ெசய் , என் ைடய

பரி த்த ெபா ட்கைளப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக் கிறார்கள்; பரி த்தம்

உள்ளதற் ம் பரி த்தம் இல்லாததற் ம்

வித்தியாசம் உண்டாக்காம ம்,

அ த்தம் உள்ளதற் ம் அ த்தம்

இல்லாததற் ம் உண்டான ேவற் ைமையக்

காண்பிக்காம ம் இ ந் , என் ைடய

ஓய் நாட்க க் த் தங்க ைடயகண்கைள

க்ெகாள் கிறார்கள்; அவர்கள் ந விேல

நான் அவமதிக்கப்ப கிேறன். ௨௭ அதின்

ந வில் இ க்கிற அதின் பிர க்கள் இைர

கவ் கிற ஓநாய்கைளப்ேபால் இ க்கிறார்கள்;

அநியாயமாகப் ெபா ள் சம்பாதிக்கிறதற்

இரத்தம் சிந் கிறார்கள், ஆத் மாக்கைளக்

ெகாள்ைளயி கிறார்கள். ௨௮ அதின்

ர்க்கதரிசிகள் ெபாய்யானைத பார்த் ,

ெபாய்ச்சாஸ்திரத்ைத அவர்க க் ச்

ெசால் , ெயேகாவா ெசால்லாம ந் ம்,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசான்னாெரன்

ெசால் , அவர்க க் ச் சாரமற்ற சாந்ைதப்

கிறார்கள். ௨௯ ேதசத்தின் மக்கள் இைட
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ெசய் , ெகாள்ைளய த் , சி ைம ம்

எளிைம மானவைன ஒ க்கி, அந்நியைன

அநியாயமாகத் ன்பப்ப த் கிறார்கள். ௩0

நான் ேதசத்ைதஅழ க்காதப க் த் திறப்பிேல

நிற்க ம் வைர அைடக்க ம் த ந்த ஒ

மனிதைனத் ேத ேனன், ஒ வைன ம்

காணவில்ைல. ௩௧ ஆைகயால், நான்

அவர்கள்ேமல் என் ைடய ேகாபத்ைதஊற்ற ,

என் ைடய க ங்ேகாபத்தின் ெந ப்பால்

அவர்கைளஅழ த் , அவர்க ைடயவழயின்

பலைனஅவர்கள் தைலயின்ேமல் மத் ேவன்

என் ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார்

என்றார்.

௨௩

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன, ஒேர

தாயின் மகள்களாகிய இரண் ெபண்கள்

இ ந்தார்கள். ௩ அவர்கள் எகிப்திேல

விபசாரம் ெசய்தார்கள்; தங்க ைடய

வா பத்திேலவிபசாரம் ெசய்தார்கள்; அங்ேக

அவர்க ைடயமார்பகங்கள்அ க்கப்பட் ,

அவர்க ைடய கன்னிைமயின்

ைலக்காம் கள் ெதாடப்பட்ட . ௪

அவர்களில் த்தவளின்ெபயர்அேகாலாள்,

அவ ைடயதங்ைகயின் ெபயர்அேகா பாள்;

அவர்கள் என் ைடயவர்களாகி,

மகன்கைள ம் மகள்கைள ம் ெபற்றார்கள்;

இைவகேள அவர்க ைடய ெபயர்கள்;

அேகாலாள் என்பதற் ச் சமாரியா என் ம்,

அேகா பாள் என்பதற் எ சேலம்
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என் ம் ெபா ளா ம். ௫ அேகாலாள்

என் ைடயவளாக இ க் ம்ேபா

விபசாரியானாள். ௬ சிவப் கலந்த

லநிற ஆைட அணிந்த தைலவர்க ம்,

அதிபதிக ம், ெசௗந்தரிய வா பர்க ம்,

திைரகளின்ேமல் ஏ கிற ரர்க மாக

இ ந்த அ காைமயின் ேதசத்தாராகிய

அ ரியர்கள் என்கிற தன் ைடய

நண்பர்கள்ேமல் அவள் ஆைசைவத் , ௭

அ ரியர்களில் தைலசிறந்தவர்களான

அைனவேரா ம், தான் ஆைசைவத்த

அைனவேரா ம் தன் ைடய விபசாரத்ைத

நடப்பித் , அவர்க ைடய அ த்தமான

எல்லா சிைலகளா ம் ட் ப்பட் ப்ேபானாள்.

௮தான் எகிப்திேல ெசய்தவிபசாரத்ைதஅவள்

விடவில்ைல; அவர்கள் அவ ைடய

வா பத்திேல அவ டன் உடல் உற

ெகாண் , அவ ைடய கன்னிைமயின்

ைலக்காம் கைளத்ெதாட் ,அவளிடத்தில்

தங்க ைடயவிபசாரத்ைத நடப்பித்தார்கள்.

௯ஆைகயால் அவ ைடய சிேநகிதர்களின்

ைகயிேல, அவள் ஆைசெகாண் ந்த

அ ரியர்களின் ைகயிேல, நான் அவைள

ஒப் க்ெகா த்ேதன். ௧0 அவர்கள்

அவைள நிர்வாணமாக்கினார்கள்;

அவ ைடய மகன்கைள ம் அவ ைடய

மகள்கைள ம் சிைறபி த் , அவைளேயா

வாளினால் ெகான் ேபாட்டார்கள்;

அப்ப ேய அவளிடத்தில் தண்டைனகள்
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ெசய்யப்பட்டப யால் ெபண்க க் ள்

அவமதிக்கப்பட்டாள். ௧௧ அவ ைடய

தங்ைகயாகிய அேகா பாள் இைதக்

கண் ம், தன் ைடய ேமாகவிகாரத்தில்

அவைளவிட ெகட்டவளானாள்; தன் ைடய

சேகாதரியின்விபசாரங்களி ம் தன் ைடய

விபசாரங்கள் அதிகமான . ௧௨ மகா

அலங்கார உ ப் ள்ள தைலவர்க ம்,

அதிபதிக ம், திைர ர ம், அழ ள்ள

வா பர்க மானஅ கி ள்ள ேதசத்தாராகிய

அ ரியர்களின்ேமல்ஆைசக்ெகாண்டாள். ௧௩

அவ ம்அ த்தமானாள்என் ம்,அவர்கள்

இ வ ம் ஒேர வழயில் ேபானார்கள்

என் ம் கண்ேடன். ௧௪அவள் தன் ைடய

விபசாரங்களில்அதிகரித்தாள்; வரில் சிவப்

நிறத்தால் வைரயப்பட்ட கல்ேதயஆண்களின்

உ வங்கைளக் கண்டாள். ௧௫ அவர்கள்

எல்ேலா ம் தங்க ைடய பிறப்பிடமான

கல்ேதயாவில் உள்ள பாபிேலானியர்கைளப்

ேபால தங்க ைடய இ ப்பில் வார்க்கச்ைச

கட் னவர்க ம், தங்க ைடய

தைலகளில் வண்ணம் ட்டப்பட்ட ெபரிய

தைலப்பாைககைள அணிந்தவர்க ம்,

பார்ைவக் பைடத்தைலவர்கைளப்ேபால

ேதாற்ற ள்ளவர்களாக இ ந்தார்கள்.

௧௬ அவ ைடய கண்கள் அவர்கைளப்

பார்த்த டேன, அவள் அவர்கள்ேமல்

ஆைசைவத் , கல்ேதயா க் அவர்கள்

அ கிேல வர்கைள அ ப்பினாள்.
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௧௭ அப்ெபா பாபிேலானியர்கள்

அவள் அ கிேல வந் காமத்திற் ,

தங்க ைடய விபசாரத்தால் அவைளத்

ட் ப்ப த்தினார்கள்; அவள் இவர்களால்

ட் ப்பட் ப்ேபானபின் , அவ ைடய

மன அவர்கைள விட் ப் பிரிந்த .

௧௮ இவ்விதமாக அவள் தன் ைடய

விபசாரங்கைள ெவளிப்ப த்தி, தன்ைன

நிர்வாணமாக்கினேபா , என் ைடய

மனம் அவ ைடய சேகாதரிைய விட் ப்

பிரிந்த ேபாலஅவைள ம்விட் ப் பிரிந்த .

௧௯அவள்எகிப் ேதசத்திேலவிபசாரம்ெசய்த

தன் ைடய வா பத்தின் நாட்கைள

நிைனத் , தன் ைடய விபசாரங்களில்

அதிகரித் ப்ேபானாள். ௨0 க ைதயின்

உ ப் ப்ேபால உ ப் ம், திைரயின்

விந்ைதப்ேபான்ற விந் ள்ள அவர்க க்

அவள் ைவப்பாட் யாக இ க் ம்ப

அவர்கள்ேமல் ஆைசைவத்தாள். ௨௧

எகிப்தியர்களால் உன் ைடயகன்னிைமயின்

மார்பகங்களாகிய ைலக்காம் கள்

ெதாடப்பட்ட காலத்தில், உன் ைடய

வா பத்தில் ெசய்த ைறேக கைள

நிைனத் வ கிறாய். ௨௨ ஆைகயால்,

அேகா பாேள, ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

உன் ைடய மன விட் ப்பிரிந்த

உன்ைன ேநசித்தவர்கைள நான் உனக்

விேராதமாக எ ப்பி, உனக் விேராதமாக
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அவர்கைளச் ற்ற ம் வரச்ெசய்ேவன். ௨௩

அழ ள்ள வா பர்க ம், தைலவர்க ம்,

அதிபதிக ம், திைரகள்ேமல்

ஏ கிற ரர்க மாகிய ெபயர்ெபற்ற

பிர க்களான பாபிேலானியர்கைள ம்,

கல்ேதயர்கள் எல்ேலாைர ம், ேபேகா ,

ேசாவா, ேகாவா என்கிற ேதசங்களின்

மனிதர்கைள ம்அவர்க டன்அ ரியர்கள்

எல்ேலாைர ம் வரச்ெசய்ேவன். ௨௪அவர்கள்

வண் க ட ம், இரதங்க ட ம்,

இயந்திரங்க ட ம், மக்கள் ட்டத் ட ம்,

ேகடகங்க ம், சிரியேகடகங்க ம்,

தைலச் ராக்க ம்அணிந்தவர்களாக,உனக்

விேராதமாக வந் , உன்ைன ற்ற ம்

காம வார்கள்;அவர்க க் ன்ேனநான்

நியாயத்ைத விளங்கச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்

தங்க ைடய நியாயங்களின்ப உன்ைன

நியாயந் ர்ப்பார்கள். ௨௫உனக் விேராதமாக

என் ைடயஎரிச்சைலெவளிப்ப த் ேவன்;

அவர்கள் உன்ைன க ங்ேகாபமாக நடத்தி,

உன் ைடய க்ைக ம் உன் ைடய

கா கைள ம் அ த் ப்ேபா வார்கள்;

உன்னில் தியாக இ ப்பவர்கள் வாளால்

ெவட்டப்பட் ேபாவார்கள்; அவர்கள்

உன் ைடய மகன்கைள ம் உன் ைடய

மகள்கைள ம் பி த் க்ெகாள் வார்கள்;

உன்னில் தியாக இ ப்பவர்கள் ெந ப் க்

இைரயாவார்கள். ௨௬அவர்கள் உன் ைடய

ஆைடகைள கழற்ற , உன் ைடயஅழகான
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ஆபரணங்கைளப்பற த் க்ெகாள் வார்கள்.

௨௭இப்ப யாக உன் ைடய ைறேகட்ைட ம்,

எகிப் ேதசத்தில் வங்கின உன் ைடய

விபசாரத்ைத ம் ஒழயச்ெசய்ேவன்; இனி

அவர்கைளபார்க்க உன் ைடய கண்கைள

ஏெற க்காம ம், எகிப்ைதநிைனக்காம ம்

இ ப்பாய். ௨௮ ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா,

பைகக்கிறவர்களின்ைகயி ம், உன் ைடய

மனம்விட் ப் பிரிந்தவர்களின் ைகயி ம்

நான் உன்ைன ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௨௯

அவர்கள் உன்ைன ெவ ப்பாக நடத்தி,

உன் ைடயஉைழப்பின்பலைனெயல்லாம்

எ த் க்ெகாண் , உன்ைன வ ம்

நிர்வாணமாக்கிவி வார்கள்; அப்ப ேய

உன் ைடய ெவட்கக்ேக ம் உன் ைடய

ைறேக மான உன் ைடய விபசாரத்தின்

நிர்வாணம் ெவளிப்ப த்தப்ப ம். ௩0

அந்நியேதசங்கைளப் பின்ெதாடர்ந் ,

அவர்க ைடய அ த்தமான சிைலகளால்

உன்ைனத் ட் ப்ப த்திக்ெகாண்ட

உன் ைடய விபசாரத்தினால் இைவகள்

உனக் ச் ெசய்யப்ப ம். ௩௧ உன் ைடய

சேகாதரியின் வழயிேல நடந்தாய்;ஆைகயால்

அவ ைடய பாத்திரத்ைத உன் ைடய

ைகயிேல ெகா ப்ேபன். ௩௨ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

உன் ைடய சேகாதரியி ைடய

ஆழ ம் அகல மான ம் நிைறய
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வார்க்கப்பட்ட மான பாத்திரத்ைதக் த் ,

நைகப் ம் பரியாச மாவாய். ௩௩ சமாரியா

என் ம் உன் ைடய சேகாதரியி ைடய

பாத்திரமாக இ க்கிற யர ம் அழ ம்

என்கிற பாத்திரத்தால் ெவறயினா ம்

சஞ்சலத்தினா ம் நிைறயப்ப வாய். ௩௪

அதில் இ க்கிறைதக் த் , உற ஞ்சி, அதின்

ஓ கைள உைடத் ப்ேபாட் , உன் ைடய

மார்பகங்கைளக் ற க்ெகாள்வாய்;

நான் இைதச் ெசான்ேனன் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௩௫

ஆைகயால், என்ைன மறந் , என்ைன

உனக் ெவளிேய தள்ளிவிட்டதற்காக,

உன் ைடய ைறேகட்ைட ம்

உன் ைடய விபசாரங்கைள ம் மப்பாய்

என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௩௬ பின் ம் ெயேகாவா

என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன.

அேகாலாைள ம் அேகா பாைள ம்

ற த் வழக்காட மனதி ந்தால்,

அவர்க ைடய அ வ ப் கைள

அவர்க க் த் எ த் க்காட் . ௩௭அவர்கள்

விபசாரம்ெசய்தார்கள்; அவர்கள் ைககளில்

இரத்த ம் இ க்கிற ;அவர்கள் தங்க ைடய

அ த்தமான சிைலக டன்விபசாரம்ெசய் ,

தாங்கள் எனக் ப்ெபற்ற தங்க ைடய

பிள்ைளகைள ம் அைவக க்

இைரயாகத் யில் ப யிட்டார்கள். ௩௮

அன்ற ம் அவர்கள் என் ைடய
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பரி த்த ஸ்தலத்ைத அந்தநாளிேலதாேன

ட் ப்ப த்தி, என் ைடயஓய் நாட்கைளப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினார்கள். ௩௯

அவர்கள் தங்க ைடய பிள்ைளகைளத்

தங்க ைடயஅ த்தமானசிைலக க்ெகன்

ப யிட்டபின் , அவர்கள் என் ைடய

பரி த்த ஸ்தலத்ைதப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்க

அந்த நாளில்தாேனஅதற் ள் ைழந்தார்கள்;

இேதா, என் ைடய ஆலயத்தின் ந விேல

இப்ப ச் ெசய்தார்கள். ௪0இ ம்இல்லாமல்,

ரத்தி ள்ள ஆண்களிடத்திற் த்

அ ப்பி, அவர்கைள வரவைழத்தார்கள்,

அவர்கள் வந்தார்கள்; அவர்க க்ெகன்

ளித் , உன் ைடய கண்களில்

ைமயிட் க்ெகாண் ஆபரணங்களால்

உன்ைன அலங்கரித் , ௪௧ சிறந்த

கட் ன்ேமல் உட்கார்ந் ெகாண்டாய்;

அதின் ன்ேன ஒ டம் ஆயத்தம்

ெசய்யப்பட் ந்த ; என் ைடய

பவர்க்கத்ைத ம் என் ைடய

எண்ெணைய ம்அதின்ேமல்ைவத்தாய். ௪௨

அவளிடத்திேலஅந்தச் ட்டத்தின் இைரச்சல்

அடங்கின பின் , மக்கள் ட்டமான

ஆண்கைள ம் அைழத்த ப்பினார்கள்;

காரர்கள் வனாந்திரத்தி ந்

ெகாண் வரப்பட்டார்கள்; இவர்கள்

அவர்க ைடய ைககளில் காப் கைள ம்

அவர்க ைடய தைலகளில் அலங்காரமான

கி டங்கைள ம் ேபாட்டார்கள். ௪௩
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விபசாரங்களில் கிழவியானவைளக்

ற த் அவள் இன் ம் தன் ைடய

விபசாரங்கைளச் ெசய்வாேளா

என்ேறன். ௪௪ விபசாரிகளிடத்திேல

ேபாவ ேபால அவளிடத்தில் ேபானார்கள்;

இப்ப யாக ைறேகடானவர்களாகிய

அேகாலாளிடத்தி ம் அேகா பாளிடத்தி ம்

ேபானார்கள். ௪௫ஆைகயால், விபசாரிகைள

நியாயந் ர்க்கிறப யாக ம், இரத்தம்சிந் ம்

ெபண்கைள நியாயந் ர்க்கிறப யாக ம்,

திமான்கள் அவர்கைள நியாயந் ர்ப்பார்கள்;

அவர்கள் விபசாரிகள், அவர்க ைடய

ைககளில் இரத்தம் இ க்கிற . ௪௬

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: நான் அவர்க க்

விேராதமாக ஒ ட்டத்ைத வரச்ெசய் ,

அவர்கைளஅைலச்ச க் ம் ெகாள்ைளக் ம்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௪௭அந்தக் ட்டத்தார்

அவர்கைளக் கல்ெலற ந் , தங்க ைடய

வாளால் ெவட் ப்ேபா வார்கள்;

அவர்க ைடய மகன்கைள ம்

அவர்க ைடய மகள்கைள ம் ெகான் ,

அவர்க ைடய கைள ெந ப்பால்

ட்ெடரிப்பார்கள். ௪௮ இவ்விதமாக எல்லா

ெபண்க ம் த்தியைடந் , உங்க ைடய

ைறேக கைளச் ெசய்யாதி க் ம்ப ,

ைறேகட்ைடத் ேதசத்ைதவிட்

ஒழயச்ெசய்ேவன். ௪௯ உங்க ைடய

ைறேகட்ைட உங்கள்ேமல் மத் வார்கள்;
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அப்ெபா ங்கள் உங்க ைடய

அ த்தமான சிைலகைள வணங்கிய

பாவங்கைளச் மந் , நான் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் என் அற ந் ெகாள் ர்கள்.

௨௪

பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின்

ஒன்பதாம் வ டம் பத்தாம் மாதம் பத்தாம்

ேததியிேல ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதஎனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன, இந்த

நாளின் ெபயைர ம், இந்தத் ேததிைய ம்

எ திைவ,இந்தத் ேததியில்தாேனபாபிேலான்

ராஜா எ சேலம ல் காம ட் ந்தான்.

௩ இப்ேபா ம் கலக ட்டா க் ஒ

உவைமையக் காண்பித் , அவர்கைள

ேநாக்கி: ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ஒ

ெகாப்பைரையஅ ப்பிேலைவத் , அதிேல

தண் ைரஊற் . ௪எல்லா நல்ல இைறச்சி

ண் களான பின்னந்ெதாைடக ம்

ன்னந்ெதாைடக மாகிய ண் கைளச்

ேசர்த் அதிேல ேபா ; நல்ல எ ம் களால்

அைத நிரப் . ௫ ஆட் மந்ைதயில்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டைத அதற்காகக்

ெகாண் வந் , எ ம் கைள அதின் ேழ

வித் எரிக்கேவண் ம்; அதி ள்ள

எ ம் க ம் ேவகத்தக்கதாக அைதப்

ெபாங்கப்ெபாங்கக் காய்ச்சேவண் ம். ௬

இதற்காகக் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ைர

ஒட் க்ெகாண் க்கிற ம் ைர
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ங்காத மாகிய ெகாப்பைர என்னப்பட்ட

இரத்தம்சிந்திய நகரத்திற் ஐேயா,

அதில் இ க்கிறைதக் ண் ண்டாக

எ த் க்ெகாண் ேபா; அதின்ேபரில்

ட் ப்ேபாட டா . ௭அவ ைடயஇரத்தம்

அவள் ந வில் இ க்கிற ; மண்ணிேல

மைறந் ேபா ம்ப அைதத் தைரயிேல

ஊற்றாமல் கற்பாைறயிேலஊற்ற ப்ேபாட்டாள்.

௮ திையச் சரிக்கட் வதற்காகக் ேகாபத்ைத

காட் ம்ப நான் அவள் இரத்தத்ைத

மைறக்காமல் கன்மைலயின்ேமல்

ைவத்ேதன். ௯ ஆதலால், ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

இரத்தம்சிந்திய நகரத்திற் ஐேயா, நான்

ெபரிதான கட்ைடகைளக் வித்

எரியச்ெசய்ேவன். ௧0அதிகமானவிற கைள

அ க்கி, ைய ட் , இைறச்சிைய க

ேவகைவத் ச் சா கைள ஊற் ;

எ ம் கைள எரித் ப்ேபா . ௧௧ பின்

ெகாப்பைர காய்ந் , அதின் கழ ெவந் ,

அதற் ள் இ க்கிற அதின் அ க் உ கி,

அதின் ைர ங் ம்ப அைதெவ ைமயாகத்

தழ ன்ேமல்ைவ. ௧௨அ மகாவ த்தத்ைத

உண்டாக்கி ம், அதின்அதிகமான ைரஅைத

விட் ங்கவில்ைல; அதின் ைர ெந ப் க்

உள்ளாகேவண் ய . ௧௩ உன் ைடய

அ த்தத் டன் ைறேக ம் இ க்கிற ; நான்

உன்ைனச் த்திகரித் ம், த்தமாகாததினால்,

இனி என் ைடய க ங்ேகாபம் உன்னில்
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தணிந் ம் வைரஉன் ைடயஅ த்தம்

ங்கிச் த்திகரிக்கப்படமாட்டாய். ௧௪

ெயேகாவாகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன், இ

நிைறேவ ம், நான் இைதச் ெசய்ேவன்;

நான் பின்வாங் வ ம் தப்பவி வ ம்

மனஸ்தாபப்ப வ ம் இல்ைல;

உன் ைடய வழக க் ம் உன் ைடய

ெசய்ைகக க் த்த ந்தப உன்ைன

நியாயந் ர்ப்பார்கெளன் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௫ பின் ம்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௧௬ மனித மாரேன,

இேதா, நான் உன் ைடய கண்க க்

வி ப்பமானவைள ஒேர அ யினாேல

உன்ைனவிட் எ த் க்ெகாள் ேவன்;

ஆனா ம் லம்பாம ம் அழாம ம்

கண் ர்விடாம ம் இ . ௧௭

அலறாமல் ெப ச் வி , க்கம்

ெகாண்டாடேவண்டாம்; உன் ைடய

தைலப்பாைகைய உன் ைடய தைலயிேல

கட் , உன் ைடய காலணிைய

உன் ைடய பாதங்களில் அணிந் ெகாள்;

உன் ைடய தா ைய டாம ம்

க்கங்ெகாண்டா கிறவர்களின் உணைவ

சாப்பிடாம ம் இ என்றார். ௧௮

வி யற்காலத்தில் நான் மக்க டன் ேபசிேனன்;

அன் சாயங்காலத்தில் என் ைடய

மைனவி இறந் ேபானாள்; எனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய வி யற்காலத்தில்
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ெசய்ேதன். ௧௯அப்ெபா மக்கள் என்ைன

ேநாக்கி: ர் ெசய்கிறைவகள் எங்க க்

எதற் அைடயாளம்என்பைதஎங்க க் த்

ெதரிவிக்கமாட் ரா என் ேகட்டார்கள்.

௨0 நான் அவர்க க் ம ெமாழயாக:

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨௧ இஸ்ரேவல் மக்கைள

ேநாக்கி, ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், இேதா,

உங்க ைடய பலத்தின் க்கிய ம்

உங்க ைடய கண்களின் வி ப்ப ம்

உங்க ைடயஆத் மாவின்வாஞ்ைச மாகிய

என் ைடய பரி த்த ஸ்தலத்ைத நான்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் கிேறன்; ங்கள்

விட் வந்த உங்க ைடய மகன்க ம்

உங்க ைடய மகள்க ம் வாளால்

வி வார்கள். ௨௨ அப்ெபா நான்

ெசய்த ேபால ங்க ம் ெசய் ர்கள்; தா ைய

டாம ம் க்கங்ெகாண்டா கிறவர்களின்

உணைவ சாப்பிடாம ம் இ ப் ர்கள். ௨௩

உங்க ைடய தைலப்பாைககள் உங்க ைடய

தைலகளி ம், உங்க ைடய காலணிகள்

உங்க ைடய கால்களி ம் இ க் ம்;

ங்கள் லம்பாம ம் அழாம ம் இ ந் ,

உங்க ைடயஅக்கிரமங்களில் வா ப்ேபாய்,

ஒ வைரெயா வர் பார்த் த் தவிப் ர்கள்.

௨௪ அப்ப ேய எேசக்கிேயல் உங்க க்

அைடயாளமாகஇ ப்பான்;அவன் ெசய்தப

எல்லாம் ங்க ம் ெசய் ர்கள்; இப்ப
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வ ம்ேபா நான் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

என் அற ந் ெகாள் ர்கள் என் ெசால்

என் ெசான்னார் என்ேறன். ௨௫ பின் ம்

மனித மாரேன, நான் எந்த நாளிேல

அவர்க ைடய பலத்ைத ம், அவர்க ைடய

அலங்காரத்தின் மகிழ்ச்சிைய ம்,

அவர்க ைடயகண்களின்வி ப்பத்ைத ம்,

அவர்க ைடய ஆத் மாவின் விேசஷ த்த

வாஞ்ைசைய ம், அவர்க ைடய

மகன்கைள ம், அவர்க ைடய

மகள்கைள ம் அவர்கைளவிட்

எ த் க்ெகாள் கிேறேனா, ௨௬ அந்த

நாளிேலதாேன தப்பிவந்த ஒ வன்

உன்னிடத்தில் வந் உன் ைடய கா கள்

ேகட்கச் ெசால் வான் அல்லேவா? ௨௭

அந்த நாளிேலதாேன உன் ைடய வாய்

திறக்கப்பட் , தப்பிவந்தவ டன் ேப வாய்;

இனி ம னமாக இ க்கமாட்டாய்; இப்ப

அவர்க க் அைடயாளமாக இ ப்பாய்;

நான் ெயேகாவா என் அப்ெபா

அற ந் ெகாள்வார்கள் என்றார்.

௨௫

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி அவர்: ௨ மனித மாரேன,

அம்ேமானியர்க க் எதிராக உன் ைடய

கத்ைதத் தி ப்பி, அவர்க க்

விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால் , ௩

அம்ேமானியர்க க் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவ ைடய வார்த்ைதையக்
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ேக ங்கள்; ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார்: என் ைடய பரி த்த ஸ்தலம்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கப்ப கிறேபா ம்,

இஸ்ரேவல் ேதசம் பாழாக்கப்ப கிறேபா ம்,

தமக்கள் சிைறயி ப்பிற் ேபாகிறேபா ம்,

அவர்க க் விேராதமாக ஆ ஆ, என்

நிந்தித்தப யினால், ௪இேதா, நான்உன்ைனக்

கிழக் த்ேதசத்தா க் ச் ெசாந்தமாக

ஒப் க்ெகா ப்ேபன், அவர்கள் உன்னில்

தங்க ைடய ேகாட்ைடகைளக் கட் ,

உன்னில் தங்க ைடய டாரங்கைள

உண்டாக் வார்கள்; அவர்கள்

உன் ைடய பழங்கைளச் சாப்பிட் ,

உன் ைடய பாைலக் ப்பார்கள்.

௫ நான் ரப்பாைவ ஒட்டகங்களின்

ெகாட்டைக ம், அம்ேமானியர்களின் ேதசத்ைத

ஆட் ெதா வ மாக் ேவன்; அப்ெபா

நான் ெயேகாவாஎன் அற ந் ெகாள் ர்கள்.

௬ ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் ேதசத்திற்

விேராதமாக ைகதட் , உன் ைடயகாலால்

தட் , வஞ்சம்ைவத் , ங் ெசய்ததினால், ௭

இேதா, உனக் விேராதமாக நான்என் ைடய

ைகைய ட் , உன்ைன ேதசங்க க் க்

ெகாள்ைளயாக ஒப் க்ெகா த் , உன்ைன

மக்க க் ள்ேள நிைலயற்றவளாக்கி,

உன்ைன ேதசங்க க் ள்ேள அழ த் ,

உன்ைன அழ ப்ேபன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வாய். ௮
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ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, தமக்கள் எல்லா

ேதசங்க க் ம் ஒத்தவர்கெளன்

ேமாவா ம் ேச ம் ெசால் கிறப யினால்,

௯ இேதா, அம்ேமானியர்கள் ெபயர்

ேதசங்க க் ள் இல்லாதப நான்

அம்ேமானியர்களின் ேதசத்ைதக் கிழக் த்

ேதசத்தா க் த் திறந் ைவத் , ெசாந்தமாக

ஒப் க்ெகா க்கிறவிதமாக, ௧0நான் ேமாவாப்

ேதசத்தின் பக்கத்தி ள்ள அதின்

கைடசி ஊர்களாகிய பட்டணங்கள்

தற்ெகாண் ள்ள ேதசத்தின்

அலங்காரமாகிய ெபத்ெயசிேமாத்ைத ம்,

பாகால்ெமேயாைன ம், ரியாத்தா ைம ம்

அவர்க க் த் திறந் ைவத் ,

௧௧ ேமாவாபிேல நியாயங்கைளச்

ெசய்ேவன், அப்ெபா நான் ெயேகாவா

என் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௧௨

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: ஏேதாம் தா மக்களிடத்தில்

ேகாபத்ைதத்தணிக்க, பழவாங்கி, ெபரிய

ற்றம்ெசய்ததால், ௧௩ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்: நான் ஏேதாம்

ேதசத்திற் விேராதமாக என் ைடயைகைய

ட் அதில் மனிதர்கைள ம், ம கங்கைள ம்

இல்லாதப அழ த் , அைதத் ேதமான்

வங்கித் ேததான்வைர வனாந்திரமாக் ேவன்;

வாளினால் வி வார்கள். ௧௪ நான்

இஸ்ரேவலாகிய என் ைடய மக்களின்
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ைகயினால் ஏேதாமயர்களிடத்தில்

பழவாங் ேவன்; அவர்கள் என் ைடய

ேகாபத்ைத ம், க ங்ேகாபத்ைத ம்

ஏேதா க் காட் வார்கள்; அப்ெபா

நான் பழவாங் வ இன்னெதன்

அற ந் ெகாள்வார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௫

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: ெப ஸ்தியர்கள்

பழவாங்கிறவர்களாக இ ந் , பைழய

விேராதத்தால்ெக தல்ெசய்யேவண் ெமன் ,

மனதில் ைவத் ப் பழவாங்கினதால்,

௧௬ இேதா, நான் ெப ஸ்தியர்க க்

விேராதமாக என் ைடய ைகைய ட் ,

கிேரத்தியர்கைள அழ த் , மத்திய தைரக்

கடற்கைரயில் தியானவர்கைளஅழ த் , ௧௭

க ங்ேகாபமான தண்டைனகளினால்

அவர்கைளக் ெகா ரமாகப் பழவாங் ேவன்;

நான் அவர்கைளப் பழவாங் ம்ேபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்

என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார்.

௨௬

பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின்

பதிேனாராம் வ டம் மாதத்தின் தல்

நாளிேல ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨மனித மாரேன,

வான எ சேல க் விேராதமாக, ஆ

ஆ, மக்களின் வாசலாக இ ந்த நகரம்

இ க்கப்பட்டெதன் ம் என்னிடமாக எல்லாம்
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ரண் வ ம், அ பாழாக்கப்பட் க்க

நான் நிரப்பப்ப ேவன் என் ம்

ெசால் கிறப யினால், ௩ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

ேவ, இேதா, நான் உனக் விேராதமாக

வ கிேறன்; கடல் தன் ைடயஅைலகைள

எ ம்பிவரச்ெசய்கிற ேபால நான்

அேநகம் ேதசங்கைள உனக் விேராதமாக

எ ம்பிவரச்ெசய்ேவன். ௪அவர்கள் வின்

மதில்கைள அழ த் , அதின் மதில்கைள

இ த் ப்ேபா வார்கள்; நான் அதின்

மண் ம்அதில் இல்லாமல்விளக்கிப்ேபாட் ,

அைத ெவ ம் பாைறயாக்கிவி ேவன்.

௫ அ வைலகைள விரிக்கிற இடமாக

கட ன் ந விேல இ க் ம்; நான் இைதச்

ெசான்ேனன் என் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார்; அ ேதசங்க க் க்

ெகாள்ைளயா ம். ௬ ெவளியில் இ க்கிற

அதின் மகள்கேளா பட்டயத்தால்

ெகான் ேபாடப்ப வார்கள்; அப்ெபா

நான் ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௭ ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, நான்

ராஜாதிராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் என் ம்

பாபிேலான் ராஜாைவ வடக்ேகயி ந்

திைரக ட ம், இரதங்க ட ம்,

திைர ரர்க ட ம் ட்டத்ேதா ம்

அதிகமான மக்க ட ம் க்

விேராதமாக வரச்ெசய்ேவன். ௮ அவன்
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ெவளியில் இ க்கிறஉன் ைடயமகள்கைள

வாளினால் ெகான் , உனக் விேராதமாக

மதில்கைளக் கட் அைணேபாட் ,

ேகடயங்கைள எ த் , ௯ உன் ைடய

மதில்கைளஇ க்கிறஇயந்திரங்கைளஎதிேர

ைவத் , தன் ைடய கைடப்பாைரகளால்

உன் ைடய ற் ைக வர்கைள

இ த் ப்ேபா வான். ௧0 அவ ைடய

திைரகளின் ட்டத்தினால் தி எ ம்பி

உன்ைன ம்; இ த் த் திறக்கப்பட்ட

பட்டணத்தில் ைழவ ேபால, அவன்

உன் ைடயவாசல்க க் ள் ைழ ம்ேபா ,

திைர ரர்க ம் வண் க ம், இரதங்க ம்

இைரகிற சத்தத்தினாேல உன் ைடய

மதில்கள் அதி ம். ௧௧ தன் ைடய

திைரகளின் ளம் களினால் உன் ைடய

திகைளெயல்லாம் மதிப்பான்; உன் ைடய

மக்கைள வாளினால் ெகான் ேபா வான்;

உன் ைடய பலமான ண்கள் தைரயில்

வி ந் ேபா ம். ௧௨அவர்கள் உன் ைடய

ெசல்வத்ைதக் ெகாள்ைளயிட் ,

சரக் கைளச் ைறயா , மதில்கைள

இ த் , உனக் வி ப்பமான கைள

அழ த் , உன் ைடய கல் கைள ம்,

மரங்கைள ம், மண்ைண ம் கட ன் ந விேல

ேபாட் வி வார்கள். ௧௩ உன் ைடய

பாட் களின் சத்தத்ைத ஓயச்ெசய்ேவன்;

உன் ைடய ரமண்டலங்களின் சத்தம் இனிக்

ேகட்கப்ப வதில்ைல. ௧௪ உன்ைன ெவ ம்
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பாைறயாக்கிவி ேவன்; வைலகைள

விரிக்கிற இடமாக இ ப்பாய்; இனிக்

கட்டப்படமாட்டாய்; ெயேகாவாகிய நான்

இைதச் ெசான்ேனன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௫ க் க்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: காயம்பட்டவர்கள்

அல ம்ேபா ம், உன் ைடய ந வில்

ப ெகாைல நடக் ம்ேபா ம், வி கிற

சத்தத்தினால் கள் அதிராேதா? ௧௬

கடலரசர் எல்ேலா ம் தங்க ைடய

சிங்காசனங்கைளவிட் இறங்கி;

தங்க ைடய சால்ைவகைளக் கழற்ற ,

தங்க ைடய சித்திரத்ைதயலாைடகைள

கழற்ற ப்ேபா வார்கள்; ந க்கேம அவர்கள்

உைடயா ம்; தைரயிேல உட்கார்ந் ,

ஒவ்ெவா நிமட ம் தத்தளித் , உனக்காக

வியப்பைடவார்கள். ௧௭அவர்கள்உனக்காக

லம்பி, உன்ைனக் ற த் : கட ல்

வாழ்பவர்கள் யி ந்த கழ்ெபற்ற நகரேம,

ஐேயா, உன்னில் தங்கினவர்க க்ெகல்லாம்

பய ண்டாக்கின உன் ைடய க டன்

கட ேலபலத்தி ந்த அழ ந் ேபானாேயா,

௧௮ வி ம் நாளில் கள் தத்தளிக் ம்;

அகன் ேபா ம்ேபா கட ல் உள்ள

கள் கலங் ம் என்பார்கள். ௧௯

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: நான் உன்ைனக்

யில்லாத நகரங்கைளப்ேபாலப்
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பாழான நகரமாக் ம்ேபா ம், ம ந்த

தண் ர்கள் உன்ைன டத்தக்கதாக நான்

உன்ேமல் கடைல வரச்ெசய் ம்ேபா ம், ௨0

ஆரம்பகாலத்தின் மக்களின்அ கில் ழயில்

இறங் கிறவர்க டன் நான் உன்ைன

இறங்கச்ெசய்ேவன்; ேயறாம க்க

ஆரம்பகாலம் தற்ெகாண் பாழாய்

இ க்கிற மயின் தாழ்விடங்களிேல ழயில்

இறங் கிறவர்க டன் நான் உன்ைனத்

தங்கியி க்கச்ெசய்ேவன்; வ ள்ேளா ைடய

ேதசத்திேலாமகிைமவிளங்கச்ெசய்ேவன். ௨௧

உன்ைனமகாபயங்கரமாகைவப்ேபன்; இனி

இ க்கமாட்டாய்; ேதடப்பட்டா ம் இனி

என்ைறக் ம் காணப்படமாட்டாய் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்

என்றார்.

௨௭

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி அவர்: ௨ ம த்திரனாகிய

இப்ேபா வின் ெபயரிேல லம்பி, ௩

கடற்கைர ஓரத்திேல யி ந் , அேநகம்

களின் மக்க டன் வியாபாரம்ெசய்கிற

ைவ ேநாக்கி: ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ேவ,

உன்ைனப் ரணஅழ ள்ளவள் என்கிறாய். ௪

கடல்களின் ைமயத்திேல உன் ைடய

எல்ைலகள் இ க்கிற ; உன்ைனக்

கட் னவர்கள் உன்ைனப் ரணவ வாகக்

கட் னார்கள். ௫ ேச ரி ந் வந்த

ேதவதா மரத்தால் உன் ைடய கப்பற்
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பலைககைளச் ெசய்தார்கள்; பாய்மரங்கைளச்

ெசய் ம்ப பேனானி ந்

ேக மரங்கைளக் ெகாண் வந்தார்கள்.

௬ பாசானின் கர்வா மரங்களினாேல

உன் ைடய ப் கைளச் ெசய்தார்கள்;

கித் ம் களி ந் வந்தஆஷ ர் மரத்தால்

உன் ைடய தளங்கைள ெசய் , அதிேல

யாைனத்தந்தம் பதித்தி ந்தார்கள். ௭

எகிப்தி ந் வந்த சித்திரத்ைதய ள்ள

சணல் ல் டைவ விரித்த பாயாக

இ ந்த ; எ சா களின் இள ல ம்

இளஞ்சிவப் உன் ைடயதிைரச் ைலயாக

இ ந்த . ௮ ேதான் அர்வாத் என் ம்

பட்டணங்களின் கள் உனக் த் ப்

ேபா கிறவர்களாக இ ந்தார்கள். ேவ,

உன்னிடத்தி ந்த உன் ைடயஅறஞர்கள்

உன் ைடய மா மகளாக இ ந்தார்கள்.

௯ ேகபாரின் திேயா ம் அத ைடய

அறஞர்க ம் உன்னில் ப பார்க் ம்

ேவைல ெசய்கிறவர்களாக இ ந்தார்கள்;

கட ன் எல்லா கப்பல்க ம்அைவகளி ள்ள

கப்பற்காரர்க ம் உன் டன் ெதாழ ல் ைற

வியாபாரம் ெசய்கிறதற்காக உன்னிடத்தில்

இ ந்தார்கள். ௧0 ெபர்சியர்க ம்,

தியர்க ம், த்தியர்க ம் உன் ைடய

பைடயில் ேபார் ரர்களாகஇ ந் உனக் ள்

ேகடக ம் தைலகவச ம் க்கிைவத் ,

உன்ைன அலங்கரித்தார்கள். ௧௧

அர்வாத்திரர்கள் உன் ைடய பைட ரர்க ம்
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உன் ைடய மதில்கள்ேமல் ற்ற ம்,

கம்மாத்தியர்கள் உன் ைடயமதில்களி ம்

இ ந்தார்கள்; இவர்கள் உன் ைடய

மதில்கள்ேமல் ற்ற ம் தங்க ைடய

ேகடயங்கைளத் க்கிைவத் , உன் ைடய

வ வத்ைதப் ரணப்ப த்தினார்கள். ௧௨

எல்லாவித அதிகமான ெபா ள்களினா ம்

தர் ஸ் ஊைரச்ேசர்ந்தவர்கள் உன் டன்

வியாபாரம் ெசய்தார்கள்; ெவள்ளிைய ம்

இ ம்ைப ம் தகரத்ைத ம் ஈயத்ைத ம்

உன் ைடய சந்ைதகளில் விற்கவந்தார்கள்.

௧௩ யாவான், பால், ேமேசக் என் ம்

இனத்தார்கள் உன் ைடய வியாபாரிகளாக

இ ந் , மனிதர்கைள ம் ெவண்கலப்

பாத்திரங்கைள ம் உன் ைடய

ெதாழ ல் ைறக் க் ெகாண் வந்தார்கள்.

௧௪ ெதாகர்மா நகரத்தார்கள்

திைரகைள ம் திைர ரர்கைள ம்

ேகாேவ க ைதகைள ம் உன் ைடய

சந்ைதக க் க் ெகாண் வந்தார்கள். ௧௫

ேததானியர்கள் உன் ைடயவியாபாரிகளாக

இ ந்தார்கள்; அேநகம் களின்

ெமாத்தவியாபாரம் உன் ைடய ைகயில்

ேசர்ந்த ; யாைனத்தந்தங்கைள ம் க ங்கா

மரங்கைள ம் அைவக க் ப்பதிலாகக்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௬ ரியர்கள்

உன் ைடய ேவைலப்பாடான

பற்பல ெபா ள்க க்காக

உன் டன் வியாபாரம்ெசய் ,
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மரகதங்கைள ம், சிவப் கைள ம்,

சித்திரத்ைதயலாைடகைள ம்,விைலஉயர்ந்த

ஆைடகைள ம், பவளங்கைள ம்,

பளிங்ைக ம் உன் ைடய சந்ைதகளில்

விற்கவந்தார்கள். ௧௭ தர்க ம்

இஸ்ரேவல் ேதசத்தார்க ம் உன் டன்

வியாபாரம்ெசய் , ம ன்னித், பன்னாக் என்கிற

ஊர்களின் ேகா ைமைய ம், ேதைன ம்,

எண்ெணைய ம், பிசின்ைதலத்ைத ம்

உன் ைடய ெதாழ ல் ைறக் க்

ெகாண் வந்தார்கள். ௧௮தமஸ் உன் ைடய

ேவைலகளான பற்பல ெபா ள்க க்காக,

எல்லாவித அதிகமான ெபா ட்களினால்

உன் டன்வியாபாரம்ெசய் , ெகல்ேபானின்

திராட்ைசரசத்ைத ம்ெவண்ைமயானஆட்

ேராமத்ைத ம் உனக் விற்றார்கள். ௧௯

தாண் நாட்டா ம், ேபாக் ம்வரத் மான

யாவான ம் ட்டப்பட்ட இ ம்ைப ம்

இலவங்கத்ைத ம்,வசம்ைப ம்உன் ைடய

சந்ைதகளில் ெகாண் வந் உன் ைடய

ெதாழ ல் ைறயில் விற்றார்கள். ௨0

இரதங்க க் ப் ேபா கிற ேமன்ைமயான

இரத்தினக் கம்பளங்கைள ேததானின்

மனிதர்கள் ெகாண் வந் , உன் டன்

வியாபாரம் ெசய்தார்கள். ௨௧அரபியர்க ம்,

ேகதாரின் எல்லா பிர க்க ம் உனக்

வா க்ைகயானவியாபாரிகளாகி,

ஆட் க் ட் கைள ம் ஆட் க்கடாக்கைள ம்

ெவள்ளாட் க்கடாக்கைள ம் ெகாண் வந் ,
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உன் டன்வியாபாரம் ெசய்தார்கள். ௨௨ ேசபா,

ராமா பட்டணங்களின் வியாபாரிகள்

உன் டன்வியாபாரம் ெசய் , ேமல்த்தரமான

எல்லாவித ந மணப்ெபா ட்கைள ம்,

எல்லாவித இரத்தினக்கற்கைள ம்,

ெபான்ைன ம் உன் ைடய சந்ைதகளில்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௩ ஆரான், கன்ேன,

ஏேதன் என் ம் பட்டணத்தா ம்,

ேசபாவின் வியாபாரிக ம், அ ரியர்க ம்,

கில்மாத் பட்டணத்தா ம் உன் டன்

வியாபாரம்ெசய்தார்கள். ௨௪ இவர்கள்

எல்லாவித உயர்ந்த சரக் கைள ம், இள லப்

பட் க ம் விசித்திரத்ைதயலாைடக ம்

அடங்கிய டைவக்கட் கைள ம், விைல

உயர்ந்த ஆைடகள் ைவக்கப்பட் ,

கயி களால் கட் யி க் ம்

ேக மரப்ெபட் கைள ம் ெகாண் வந் ,

உன் டன் வியாபாரம்ெசய்தார்கள்.

௨௫ உன் ைடய ெதாழ ல் ைறயில்

தர் சின் கப்பலாட்கள் உன்ைனப்

ேபாற்ற ப்பா னார்கள்; கட ன் ந விேல

உன்ைனப் ரணப்ப த்தி, உன்ைனமக ம்

மகிைமப்ப த்தினாய். ௨௬ ப்

ேபா கிறவர்கள் ஆழமான தண் ர்களில்

உன்ைன வ த் க் ெகாண் ேபானார்கள்;

ந க்கட ேல கிழக் க்காற் உன்ைன

உைடத் ப்ேபாட்ட . ௨௭ நாசமைட ம்

நாளிேல உன் ைடய ெசல்வத்ேதா ம்,

விற்பைனப் ெபா ட்கேளா ம், ெதாழ ல்
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ைற ட ம்உன் ைடயகப்பலாட்க ம்,

உன் ைடய மா மக ம், உன்னில்

ப பார்க்கிறவர்க ம், உன் ைடய

வியாபாரிக ம், உன்னி ள்ள எல்லா

ேபார் ரர்க ம், உன் ந வில் இ க்கிற

எல்லாக் ட்டத்தா ம் ந க்கட ேல

வி வார்கள். ௨௮ உன் ைடய மா மகள்

ஓலம ம் சத்தத்தினால் ற் ப் றங்கள்

அதி ம். ௨௯ தண் வ க்கிற யாவ ம்,

கப்பலாட்க ம், கடல் மா மகள்

அைனவ ம், தங்க ைடய கப்பல்கைள

விட் இறங்கி, கைரயிேல நின் , ௩0உனக்காக

சத்தம ட் ப் லம்பி, மனம்கசந் அ ,

தங்க ைடய தைலகளின்ேமல் திையப்

ேபாட் க்ெகாண் , சாம்ப ல் ரண் , ௩௧

உனக்காக ெமாட்ைடய த் சணலாைடைய

உ த்திக்ெகாண் , உனக்காக மனம்கசந்

அ , க்கங்ெகாண்டா வார்கள். ௩௨

அவர்கள் உனக்காகத் தங்க ைடய

க்கத்திேல ஓலம ட் , உனக்காக லம்பி,

உன்ைனக் ற த் : கட ன் ந விேல

அழ ந் ேபான க் ச் இைணயான

நகரம் உண்ேடா? ௩௩ உன் ைடய

வியாபாரெபா ட்கள் கட ன் வழயாகக்

ெகாண் வரப்ப ம்ேபா ,அேநகமக்கைளத்

தி ப்திப த்தினாய்; உன் ைடய ெசல்வம்

அதிகமானதினா ம், உன் ைடய

வியாபாரத்தினா ம் மயின் ராஜாக்கைள

ஐ வரியவான்களாக மாற்றனாய். ௩௪
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கட ன் திைரகளினாேல ஆழங்களில்

உைடக்கப்பட்டேபா , உன் ைடய ெதாழ ல்

ைற ம், உன் ைடயந வி ள்ள ட்டம்

அைனத் ம் அழ ந் ேபான என்பார்கள். ௩௫

களின் கள் எல்லாம் உனக்காக

திைகப்பார்கள்; அவர்க ைடய ராஜாக்கள்

மக ம் பிரம த் , கலங்கின கமாக

இ ப்பார்கள். ௩௬ எல்லா மக்களி ள்ள

வியாபாரிகள் உன்ேபரில் பழ கிறார்கள்;

பயங்கரமாவாய்; இனி ஒ ேபா ம்

இ க்கமாட்டாய் என்கிறார் என் ெசால்

என்றார்.

௨௮

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதஎனக்

உண்டாகி அவர்: ௨ மனித மாரேன,

வின் அதிபதிைய ேநாக்கி: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

உன் ைடய இ தயம் ேமட் ைமெகாண் :

நான் ேதவன், நான் கட ன் ந ேவ

ேதவாசனத்தில் ற்ற க்கிேறன் என்

ெசால் , உன் ைடய இ தயத்ைதத்

ேதவனின் இ தயத்ைதப்ேபாலஆக்கினா ம்,

மனிதேனயல்லாமல் ேதவனல்ல. ௩

இேதா, தானிேயைலவிட ஞானவான்;

இரகசியமானெதான் ம் உனக்

மைறெபா ள் அல்ல. ௪ உன் ைடய

ஞானத்தினா ம் உன் ைடய த்தியினா ம்

ெபா ள் சம்பாதித் , ெபான்ைன ம்

ெவள்ளிைய ம் உன் ைடய க லங்களில்

ேசர்த் க்ெகாண்டாய். ௫ உன் ைடய
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வியாபாரத்தினா ம் உன் ைடய

மகா ஞானத்தினா ம் உன் ைடய

ெபா ைளப் ெப கச்ெசய்தாய்; உன் ைடய

இ தயம் உன் ைடய ெசல்வத்தினால்

ேமட் ைமயான . ௬ ஆைகயால்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: உன் ைடய

இ தயத்ைதத் ேதவனின் இ தயத்ைதப்ேபால

ஆக் கிறப யினால், ௭ இேதா, ேதசங்களில்

மகா பலவான்களாகிய ம ேதசத்தாைரஉனக்

விேராதமாக வரச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்

உன் ைடய ஞானத்தின் அழ க்

விேராதமாகத் தங்க ைடய வாள்கைள

உ வி, உன் ைடய சிறப் கைளக்

ைலத் ப்ேபா வார்கள். ௮ உன்ைனக்

ழயிேல விழத்தள் வார்கள்;

கட ன் ந ேவ ெகாைல ெசய்யப்பட்

மரணமைடகிறவர்கள்ேபால் மரணமைடவாய்.

௯உன்ைனக் ெகால் கிறவ க் ன்பாக:

நான் ேதவெனன் ெசால்வாேயா?

உன்ைனக் த்திப்ேபா கிறவன் ைகக்

மனிதேனயல்லாமல் ேதவனல்லேவ.

௧0 ம ேதசத்தாரின் ைகயினால்

வி த்தேசதனம ல்லாதவர்கள்

மரணமைடகிற ேபால மரிப்பாய்; நான் இைதச்

ெசான்ேனன் என் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧௧

பின் ம் ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௧௨மனித மாரேன,
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ராஜாைவக் ற த் ப் லம்பி, அவைன ேநாக்கி:

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், கட ளின் சாய ல்

ெசய்யப்பட்ட த்திைர ேமாதிரம்; ஞானத்தால்

நிைறந்தவன்; ரண அழ ள்ளவன். ௧௩

ேதவ ைடய ேதாட்டமாகிய ஏேதனில்

இ ந்தவன்; பத்மராகம், ஷ்பராகம்,ைவரம்,

ப கப்பச்ைச, ேகாேமதகம், யஸ்பி, இந்திர லம்,

மரகதம், மாணிக்கம் தலான எல்லாவித

இரத்தினங்க ம் ெபான் ம் உன்ைன

க்ெகாண் க்கிற ; உ வாக்கப்பட்ட

நாளில் உன் ைடய ேமளவாத்தியங்க ம்

உன் ைடய நாத ரங்க ம்

உன்னிடத்தில் ஆயத்தப்பட் ந்த . ௧௪

காப்பாற் கிறதற்காக அபிேஷகம்ெசய்யப்பட்ட

ேக ப்; ேதவ ைடய பரி த்த பர்வதத்தில்

உன்ைன ைவத்ேதன்; ெந ப் ேபான்ற

கற்களின் ந ேவ உலாவினாய். ௧௫

உ வாக்கப்பட்ட நாள் தல் உன்னில்

அநியாயம் கண் பி க்கப்பட்ட வைர,

உன் ைடய வழகளில் ைறயில்லாமல்

இ ந்தாய். ௧௬உன் ைடயவியாபாரத்தின்

ம தியினால், உன் ைடய ெகா ைம

அதிகரித் பாவம்ெசய்தாய்;

ஆைகயால் நான் உன்ைன ேதவ ைடய

மைலயி ந் ஆகாதவெனன் தள்ளி,

காப்பாற் கிற ேக பாக இ ந்த உன்ைன

ெந ப் ேபான்ற கற்களின் ந ேவ

இல்லாமல் அழ த் ப்ேபா ேவன். ௧௭
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உன் ைடய அழகினால் உன் ைடய

இ தயம் ேமட் ைமயான ; உன் ைடய

மாட்சிைமயினால் உன் ைடயஞானத்ைதக்

ெக த்தாய்; உன்ைனத் தைரயிேல

தள்ளிப்ேபா ேவன்; ராஜாக்கள் உன்ைனப்

பார்ப்பதற்காக உன்ைன அவர்க க்

ன்பாக ேவ க்ைகயாக் ேவன்.

௧௮ உன் ைடய அக்கிரமங்களின்

ம தியினா ம், உன் ைடய வியாபாரத்தின்

அ தத்தினா ம் உன் ைடய பரி த்த

ஸ்தலங்கைளப் பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினாய்;

ஆைகயால் உன்ைனச் ட்ெடரிப்பதற்காக

ஒ ெந ப்ைப நான் உன் ந வி ந்

றப்படச்ெசய் , உன்ைனப்பார்க்கிற

எல்லா ைடய கண்க க் ன்பாக ம்

உன்ைனப் மயின்ேமல் சாம்பலாக் ேவன்.

௧௯மக்களில் உன்ைனஅற ந்தஅைனவ ம்

உனக்காக திைகப்பார்கள்; மகா

பயங்கரமாவாய்; இனி ஒ ேபா ம்

இ க்கமாட்டாய் என் ெசால் கிறார் என்

ெசால் என்றார். ௨0பின் ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨௧

மனித மாரேன, உன் ைடய கத்ைதச்

ேதா க் ன்பாக தி ப்பி, அதற்

விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ,

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்: ௨௨

ெயேகாவாகிய ேதவன் ெசால் கிறார்; ேதாேன,

இேதா, நான் உனக் விேராதமாகவந் , உன்

ந விேல மகிைமப்ப ேவன்; நான் அதிேல
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நியாயத் ர்ப் கைளச் ெசய் , அதிேல

பரி த்தெரன் விளங் ம்ேபா , நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௨௩

நான்அதிேல ெகாள்ைளேநாைய ம், அதின்

திகளில் இரத்தத்ைத ம் வரச்ெசய்ேவன்;

அதற் விேராதமாகச் ற்ற ம் வந்த

வாளினால் காயம்பட்டவர்கள் அதின் ந விேல

ெவட்டப்பட் வி வார்கள்;அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௨௪

இஸ்ரேவல் மக்கைளஇகழ்ந்தஅவர்க ைடய

ற் ப் றத்தாராகிய அைனவரி ம், இனிக்

த் கிற ள் ம் வ ண்டாக் கிற

ெநரிஞ்சி ம் அவர்க க் இ க்கா ;

அப்ெபா நான் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவெரன் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௨௫

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், நான் இஸ்ரேவல் ட்டாைர,

அவர்கள் சிதற க்கப்பட் க்கிற

மக்களிடத்தி ந் ேசர்த் க்ெகாண் வந் ,

அவர்களால் ேதசகளின் கண்க க்

ன்பாகப் பரி த்தெரன் விளங் ம்ேபா ,

அவர்கள் என் ைடய ஊழயக்காரனாகிய

யாக்ேகா க் நான் ெகா த்த தங்க ைடய

ேதசத்திேல யி ப்பார்கள். ௨௬

அவர்க ைடய ற் ப் றத்தாரில்

அவர்கைள இகழ்ந்த அைனவரி ம் நான்

நியாயத் ர்ப் கைளச் ெசய் ம்ேபா ,அவர்கள்

அதிேல கமாகக் யி ந் , கைளக்

கட் , திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட் ,
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கமாக வாழ்ந் , நான் தங்க ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள்வார்கள் என்கிறார் என் ெசால்

என்றார்.

௨௯

பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின் பத்தாம்

வ டம் பத்தாம் மாதத்தின் பன்னிரண்டாம்

நாளிேல ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதஎனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவா க்

ன்பாக உன் ைடய கத்ைதத் தி ப்பி,

அவ க் ம் எகிப் க் ம் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசனம்ெசால் , ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ௩ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார், எகிப்தின் ராஜாவாகிய

பார்ேவாேன. உன் ைடய நதிகளின்

ந விேல ப த் க்ெகாண் : என் ைடயநதி

என் ைடய , நான் அைத எனக்காக

உண்டாக்கிேனன் என் ெசால் கிற

ெபரிய தைலேய, இேதா, நான் உனக்

விேராதமாக வந் , ௪உன் ைடய வாயிேல

ற கைள மாட் , உன் ைடய நதிகளின்

ன்கைள உன் ைடய ெசதிள்களில்

ஒட் க்ெகாள் ம்ப ெசய் , உன்ைன

உன் ைடய நதிகளின் ந வி ந்

க்கிவி ேவன்; உன் ைடய நதிகளின்

ன்கள் எல்லாம் உன் ைடய ெசதில்களில்

ஒட் க்ெகாண் க் ம். ௫ உன்ைன ம்

உன் ைடய நதிகளின் எல்லா ன்கைள ம்

வனாந்திரத்திேல ேபாட் வி ேவன்;
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ெவட்டெவளியிேல வி வாய்;

ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல; உன்ைன

மயின் ம கங்க க் ம் ஆகாயத்தின்

பறைவக க் ம் இைரயாகக் ெகா ப்ேபன்.

௬ அப்ெபா எகிப் ேதசத்தின்

கெளல்ேலா ம் நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள்வார்கள்; அவர்கள்

இஸ்ரேவல் மக்க க் நாணல் ேகாலாக

இ ந்தார்கேள. ௭ அவர்கள் உன்ைனக்

ைகயிேல பி க் ம்ேபா , ஒ ந் ேபாய்,

அவர்கள் விலாைவெயல்லாம் பிளப்பாய்;

அவர்கள் உன்ேமல் சா ம்ேபா , ற ந் ,

அவர்கள் இ ப் வைத ம் மரத் ப்

ேபாகச்ெசய்வாய். ௮ஆைகயால் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

இேதா, நான் உன்ேமல் வாைள வரச்ெசய் ,

உன்னில் மனிதர்கைள ம் ம கங்கைள ம்

ெவட் ப்ேபா ேவன். ௯எகிப் ேதசம் பா ம்

வனாந்திர மா ம்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்:

ைநல் நதி என் ைடய , நான் அைத

உண்டாக்கிேனன் என் ெசான்னாேன.

௧0 ஆைகயால், இேதா, நான் உனக் ம்

உன் ைடய நதிக க் ம் விேராதமாக வந் ,

ம க்ேதால் தல் எத்திேயாப்பியாவின்

எல்ைலயி ள்ள ெசெவேனவைரக் ம்

எகிப் ேதசத்ைத அவாந்தர ம்

பா மான வனாந்திரங்களாக் ேவன்.

௧௧ மனித ைடய கால் அைதக்
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கடப்ப ம ல்ைல, ம க வ ைடய கால்

அைதமதிப்ப ம ல்ைல;அ நாற்ப வ டம்

யில்லாதி க் ம். ௧௨ எகிப் ேதசத்ைதப்

பாழாய்ப்ேபான ேதசங்களின் ந விேல

பாழாய்ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்; அதின்

பட்டணங்கள் ெவ ைமயாக்கப்பட்ட

பட்டணங்களின் ந விேல நாற்ப வ டங்கள்

பாழாய்க்கிடக் ம்; நான் எகிப்தியர்கைளத்

ேதசங்க க் ள்ேளசிதற த் ,அவர்கைளத்

ேதசங்க க் ள்ேள ற்றவி ேவன். ௧௩

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: நாற்ப வ டங்கள்

ம்ேபா , நான் எகிப்தியர்கைளஅவர்கள்

சிதறப்பட் க்கிற மக்களிடத்தி ந்

ேசர்த் க்ெகாண் , ௧௪ எகிப்தியர்களின்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப்பி, அவர்கைள

அவர்க ைடய பிறப்பின் ேதசமாகிய

பத்ேராஸ் ேதசத்திேலதி ம்பிவரச்ெசய்ேவன்;

அங்ேக அவர்கள் க்கியம ல்லாத

ராஜ்ஜயமாக இ ப்பார்கள். ௧௫ அ இனி

ேதசங்களின்ேமல் தன்ைனஉயர்த்தாமல், மற்ற

ராஜ்ஜயங்களி ம் க்கியமற்றதாக இ க் ம்;

அவர்கள் இனி ேதசங்கைள ஆளாதப

அவர்கைளக் கிப்ேபாகச்ெசய்ேவன். ௧௬

அவர்களின் பின்ேனேபாய், அவர்கைள

ேநாக்கிக்ெகாண் க்கிறதினால்

இஸ்ரேவலர்கள் எனக் த் தங்க ைடய

அக்கிரமத்ைத நிைனப் ட்டாதப , இனி

அவர்கள் இவர்க ைடய நம்பிக்ைகயாக
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இல்லாமற்ேபாவார்கள்; அப்ெபா

நான் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் என்

அற ந் ெகாள்வார்கள் என்கிறார் என் ெசால்

என்றார். ௧௭பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின்

இ பத்ேதழாம்வ டம் தலாம் மாதம்

தலாம் நாளிேல, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௧௮

மனித மாரேன, பாபிேலான் ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சார் வின் ன்ேன தன் ைடய

ேசைனயினிடத்தில் க ம் ேவைலவாங்கினான்;

ஒவ்ெவா தைல ம் ெமாட்ைடயான ;

ஒவ்ெவா ேதாள்பட்ைடயின் ேதா ம்

உரிந் ேபான ;ஆனா ம்அவன் க்

விேராதமாகச் ெசய்த ேவைலயினால்

அவ க்ேகா அவ ைடய ேசைனக்ேகா

கிைடக்கவில்ைல. ௧௯ ஆைகயால்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, நான் பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சா க்

எகிப் ேதசத்ைதக் ெகா க்கிேறன்; அவன்

அதின் ஏராளமான மக்கைளச் சிைறபி த்

அதின் ெசல்வத்ைதச் ைறயா , அதின்

ெகாள்ைளப்ெபா ைள எ த் க்ெகாள்வான்;

இ அவ ைடய ேசைனக் க் யாக

இ க் ம். ௨0அவன்அதிேல ெசய்த ேவைலக்

எகிப் ேதசத்ைத நான் அவ க் க்

யாகக் ெகா த்ேதன்; எனக்காக அைதச்

ெசய்தார்கெளன் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௨௧ அந்த நாளிேல
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நான் இஸ்ரேவல் மக்களின் ெகாம்ைப

ைளக்கச்ெசய் , அவர்க ைடயந விேல

தாராளமாகப் ேப ம் வாைய உனக் க்

கட்டைளயி ேவன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்

என்றார்.

௩0

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

ர்க்கதரிசனம் ெசால் : ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

ஐேயா, ஆபத் நாள் வ கிறெதன்

அல ங்கள். ௩ நாள் அ கில் இ க்கிற ;

ஆம், ெயேகாவா ைடய நாள் அ கில்

இ க்கிற ; அ மந்தாரமான நாள், அ

அந்நியஜாதிக க் வ ம் காலம். ௪ வாள்

எகிப்திேல வ ம்; எகிப்திேல ெகாைல

ெசய்யப்ப கிறவர்கள் வி ம்ேபா

எத்திேயாப்பியாவிேல மகாேவதைன

உண்டாயி க் ம்; அதின் ஏராளமான

மக்கைளப் பி த் க்ெகாண் ேபாவார்கள்;

அதின் அஸ்திபாரங்கள் பாழாக்கப்ப ம். ௫

எத்திேயாப்பியர்க ம், த்தியர்க ம்,

தியர்க ம், கலந்த ட்டமாகிய

அைனவ ம், பியர்க ம்,

உடன்ப க்ைகக் ள்ளான ேதசத்தின்

மக்க ம் அவர்க டன் ட வாளால்

வி வார்கள். ௬எகிப்ைதஆதரிக்கிறவர்க ம்

வி வார்கள்; அதி ைடய பலத்தின்

க்கிய ம் தாழ்ந் ேபா ம் என் ெயேகாவா
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ெசால் கிறார்; அதிேல ம க்ேதால்

தல் ெசெவேனவைரக் ம் வாளினால்

வி வார்கெளன் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௭ பாழாய்ப்ேபான

ேதசங்களின் ந விேலபாழாய்ப்ேபாவார்கள்;

அழ க்கப்பட்ட பட்டணங்களில் அவர்கள்

பட்டணங்க ம் அழ க்கப்ப ம். ௮ நான்

எகிப்திேல க்ெகா த் ம்ேபா ம், உனக் த்

ைணநின்ற யாவ ம் ற க்கப்ப ம்ேபா ம்,

நான் ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௯ இ மாப் ள்ள எத்திேயாப்பியைரத்

தத்தளிக்கச்ெசய் அந்த நாளிேல என் ைடய

கட்டைளயினால் வர்கள்கப்பல்களிேல

ேபாவார்கள்; அப்ெபா எகிப்தின் நாளிேல

உண்டான ேபால அவர்க க் ள்ேள மகா

ேவதைன உண்டாயி க் ம்; இேதா, அ

வ கிற . ௧0 ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: பாபிேலான்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாைரக் ெகாண்

எகிப்தின் சந்ததிைய ஒழயச்ெசய்ேவன். ௧௧

இவ ம் இவேனா டத் ேதசங்களில் மகா

பலசா களான இவ ைடய மக்க ம்

ேதசத்ைத அழ ப்பதற்காக ண்டப்பட்

வந் , தங்க ைடய வாள்கைள

எகிப்திற் விேராதமாக உ வி, ெகாைல

ெசய்யப்பட் இறந்தவர்களாேல ேதசத்ைத

நிரப் வார்கள். ௧௨ அப்ெபா நான்

நதிகைள வற்ற ப்ேபாகச்ெசய் , ேதசத்ைதப்

ெபால்லாதவர்களின் ைகயிேல விற் ,
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ேதசத்ைத ம்அதி ள்ளயாைவ ம்அந்நிய

ேதசத்தாரின் ைகயால் பாழாக்கிப்ேபா ேவன்;

ெயேகாவாகிய நான் இைதச் ெசான்ேனன். ௧௩

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: நான் அ த்தமான

சிைலகைளஅழ த் , ேநாப்பின் சிைலகைள

ஒழயச்ெசய்ேவன்; இனி எகிப் ேதசத்தில்

ஒ அதிபதி ம் இ க்கமாட்டான்; நான்

எகிப் ேதசத்தில் பய ண்டாக்கி, ௧௪

பத்ேராைசப் பாழாக்கி, ேசாவானிேல

க்ெகா த்தி, ேநா பட்டணத்ைதத் தண் த் ,

௧௫ எகிப்தின் ெபலனாகிய னின்ேமல்

என் ைடய க ங்ேகாபத்ைத ஊற்ற ,

ேநா பட்டணத்தின் ஏராளமான மக்கைள

ெவட் ப்ேபா ேவன். ௧௬ எகிப்தில்

க்ெகா த் ேவன்; ன் மகா ேவதைன

அைட ம்; ேநா பட்டணம் தகர்ந்

இ ந் ேபா ம்; ேநாப் க் அ தின ம்

ெந க்கங்கள் உண்டா ம். ௧௭ ஆெவன்,

பிேபெசத் என்கிற பட்டணங்களின்

ேவைலக்காரர்கள் வாளால் வி வார்கள்;

அைவகளின் கள் சிைறயி ப் க் ப்

ேபாவார்கள். ௧௮எகிப்தின் கங்கைளநான்

ற க் ம்ேபா ம், அதி ைடய ெபலத்தின்

க்கியம் அதிேல ஓ ம்ேபா ம், இ ள்அைத

ம்; தகபாேனசிேலபகல்இ ண் ேபா ம்;

அதின் மகள்கள் சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்.

௧௯இப்ப எகிப்திேல நியாயத் ர்ப் கைளச்

ெசய்ேவன்; அப்ெபா நான் ெயேகாவா
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என் அற ந் ெகாள்வார்கள் என்கிறார்

என் ெசால் என்றார். ௨0 பதிேனாராம்

வ டம் தலாம் மாதம் ஏழாம் நாளிேல,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨௧ மனித மாரேன,

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவா ைடய

ைகைய ற த் ப்ேபா ேவன்; இேதா, அ

ணமாவதற்காகக் கட்டப்ப வதில்ைல;அ

வாைளப் பி க் ம் அள க் ெபலன்ெபற

பத்ைதைவத் க் கட்டப்ப வ ம ல்ைல. ௨௨

ஆைகயால் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா, நான்

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவா க்

விேராதமாக வந் , ெபல ள்ள ம்

ற ந்த மாகிய அவ ைடய யங்கைள

ற த் ப்ேபா ேவன்; வாைள நான்

அவன் ைகயி ந் விழச்ெசய் , ௨௩

எகிப்தியர்கைளத் ேதசங்க க் ள்ேள

சிதற த் , அவர்கைளத் ேதசங்களில்

ற்றவி ேவன். ௨௪பாபிேலான் ராஜாவின்

ைககைளப் ெபலப்ப த்தி, அவ ைடய

ைகயிேல என் ைடய வாைளக் ெகா த் ,

பார்ேவானின் ைககைள ற த் வி ேவன்;

அப்ெபா அவன் ெகாைல ெசய்யப்பட்

தவிக்கிற ேபால அவ க் ன்பாகத்

தவிப்பான். ௨௫ பாபிேலான் ராஜாவின்

ைககைளப் ெபலப்ப த் ேவன்; பார்ேவானின்

ைககேளா வி ந் ேபா ம்; என் ைடய

வாைளநான் பாபிேலான் ராஜாவின்ைகயில்
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ெகா க் ம்ேபா ம், அவன் அைத எகிப்

ேதசத்தின்ேமல் ட் ம்ேபா ம், நான் ெயேகாவா

என் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௨௬ நான்

எகிப்தியர்கைளத் ேதசங்க க் ள்ேள

சிதற த் , அவர்கைளத் ேதசங்களில்

ற்ற ப்ேபா ேவன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௩௧

பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின்

பதிேனாராம் வ டம் ன்றாம் மாதம் தலாம்

நாளிேல ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨மனித மாரேன,

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவா ட ம்

அவ ைடய திரளான மக்க ட ம்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

உன் ைடயமகத் வத்திேல யா க் ஒப்பாக

இ க்கிறாய்? ௩இேதா,அ ரியன் பேனானிேல

அலங்காரக் கிைளகேளா ம், நிழ ம்

தைழகேளா ம், வளர்ந் உயர்ந்த ேக

மரமாக இ ந்தான்; அதின் கிைளகளின்

தைழக க் ள்ேள அதின் னிக்ெகா ந்

உயர்ந்தி ந்த . ௪ தண் ர்கள் அைதப்

ெபரி ம், ஆழம் அைத உயரச்ெசய்த ;

அதின் ஆ கள் அதின் அ மரத்ைதச்

ற்ற ம் ஓ ன; தன் ைடய ர்க்கால்கைள

ெவளியின் மரங்க க்ெகல்லாம் பாயவிட்ட .

௫ ஆைகயால் ெவளியின் எல்லா

மரங்களி ம் அ மக ம் உயர்ந்த ; அ

ளிர்வி ம்ேபா திரளான தண் ரினால்

அதின் கிைளகள் ெப கி, அதின் கிைளகள்
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ளமான . ௬ அதின் கிைளகளில்

ஆகாயத்தின் பறைவகெளல்லாம் கட் ன;

அதின் கிைளகளின் ழ் ெவளியின்

ம கங்கெளல்லாம் ட் கைளப்ேபாட்ட ;

ெபரிதானஎல்லா ேதசக ம்அதின் நிழ ேல

யி ந்தார்கள். ௭அப்ப ேய அதின் ேவர்

திரளான தண் ர்கள ேக இ ந்ததினால்

அ தன் ைடய ெசழ ப்பினா ம்

தன் ைடய கிைளகளின் ளத்தினா ம்

அலங்காரமாக இ ந்த . ௮ ேதவ ைடய

வனத்தி ள்ள ேக க்கள் அைத

மைறக்க யாமல் இ ந்த ; ேதவதா

மரங்கள்அதின் ெகாப் க க் ச் சமானமல்ல;

அர்ேமான் மரங்கள் அதின் கிைளக க்

நிகரல்ல; ேதவ ைடய வனத்தி ள்ள

ஒ மர ம் அலங்காரத்திேல அதற்

ஒப்பல்ல. ௯அதின்அடர்ந்த கிைளகளினால்

அைத அலங்கரித்ேதன்; ேதவ ைடய

வனமாகிய ஏேதனின் மரங்கெளல்லாம்

அதின்ேமல் ெபாறாைமெகாண்டன. ௧0

ஆைகயால் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: அ

தன் ைடய வளர்த்தியிேல ேமட் ைமயாகி,

ெகாப் களின் தைழக க் ள்ேள

தன் ைடய னிக்கிைளைய உயர

வளரச்ெசய்ததா ம், அதின் இ தயம்

தன் ைடய ேமட் ைமயினால்

உயர்ந் ேபானதினா ம், ௧௧ நான் அைதத்

ேதசங்களில் மகா வல்லைம ள்ளவன்
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ைகயிேலஒப் க்ெகா த்ேதன்;அவன்தனக்

வி ப்பமானப அதற் ச் ெசய்வான்;

அதி ைடய அக்கிரமத்திற்காக அைதத்

தள்ளிப்ேபாட்ேடன். ௧௨ ேதசங்களில்

வல்லவராகிய அந்நிய ேதசத்தார் அைத

ெவட் ப்ேபாட் , விட் ப்ேபானார்கள்;

அதின் ெகாப் கள் மைலகளின்ேம ம்

எல்லா பள்ளத்தாக் களி ம் வி ந்தன;

அதின் கிைளகள் ேதசத்தி ைடய எல்லா

ஆ களின ேக ற ந்தன; மயி ள்ள

மக்கள் எல்ேலா ம் அதின் நிழைலவிட் க்

கைலந் ேபானார்கள். ௧௩வி ந் கிடக்கிற

அதின்ேமல்ஆகாயத் ப் பறைவகெளல்லாம்

தங்கின ; அதின் ெகாம் களின்ேமல்

ெவளியின் ம கங்கெளல்லாம் தங்கின. ௧௪

தண் ரின் ஓரமாக வள கிற எந்த மரங்க ம்

தங்க ைடய உயரத்தினாேல ேமட் ைம

ெகாள்ளாம ம், தங்க ைடயெகாப் களின்

தைழக் ள்ேள தங்க ைடய னிக்கிைளைய

உயரவளரவிடாம ம், தண் ைரக் க்கிற

எந்த மரங்க ம், தங்க ைடயஉயரத்தினாேல

தங்கள்ேமல் நம்பிக்ைகைவக்காம ம்

இ க் ம்ப இப்ப ச் ெசய்ேவன்;

மனித மாரர்களின் ந ேவ அவர்கள்

எல்ேலா ம் ழயில் இறங் கிறவர்க டன்

மரணத்திற் ஒப் க்ெகா க்கப்பட் ,

மயின் தாழ்விடங்களில் ேபானார்கள். ௧௫

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: அவன் பாதாளத்தில்
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இறங் கிற நாளிேல லம்பைலவ வித்ேதன்;

நான் அவ க்காக ஆழத்ைத ப்ேபாட் ,

திரளான தண் ர்கள் ஓடாதப அதின்

ஆ கைள அைடத் , அவ க்காக

பேனாைன இ ளைடயச்ெசய்ேதன்;

ெவளியின் மரங்கெளல்லாம் அவ க்காக

பட் ப்ேபான . (Sheol h7585) ௧௬ நான்

அவைனக் ழயில் இறங் கிறவர்க டன்

பாதாளத்தில் இறங்கச்ெசய் ம்ேபா ,

அவன் வி கிற சத்தத்தினால் ேதசங்கைள

அதிரச்ெசய்ேவன்; அப்ெபா மயின்

தாழ்விடங்களில் ஏேதனின் மரங்க ம்.

பேனானின் ேமன்ைமயான சிறந்த

மரங்க ம், தண் ர் க் ம் எல்லா

மரங்க ம்ஆ தல்அைடந்தன. (Sheol h7585) ௧௭

அவ டன் இவர்க ம், ேதசங்களின்

ந ேவ அவன் நிழ ல் யி ந்

அவ க் ப் பக்கபலமாக இ ந்தவர்க ம்,

வாளால் ெவட் ப்பட்டவர்கள் அ கிேல

பாதாளத்தில் இறங்கினார்கள். (Sheol

h7585) ௧௮ இப்ப ப்பட்ட மகிைமயி ம்

மகத் வத்தி ம் ஏேதனின் மரங்களில்

எதற் ஒப்பானவன்? ஏேதனின் மரங்க டன்

ம் மயின் தாழ்விடங்களில் இறக்கப்பட் ,

வாளாேல ெவட் பட்டவர்க டன்

வி த்தேசதனம ல்லாதவர்களின் ந விேல

கிடப்பாய்; பார்ேவா ம் அவ ைடய

ட்ட ம் இ ேவ என் ெயேகாவாகிய
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ஆண்டவர் ெசால் கிறார் என் ெசால்

என்றார்.

௩௨

பாபிேலானின் சிைறயி ப்பின்

பன்னிரண்டாம் வ டம் பன்னிரண்டாம் மாதம்

தலாம் நாளிேல ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௨மனித மாரேன,

எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்ேவாைனக் ற த் ப்

லம்பி, அவ டன் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ேதசங்க க் ள்ேள

பாலசிங்கத்திற் ஒப்பானவன்;

ெப ந்தண் ர்களில் தைலையப்ேபால்

இ ந் , உன் ைடய நதிகளில் எ ம்பி,

உன் ைடய கால்களால் தண் ர்கைளக்

கலக்கி, அைவகளின் ஆ கைளக்

ழப்பிவிட்டாய். ௩ஆைகயால் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்: நான் ெவ மக்கள்

ட்டத்ைதக்ெகாண் உன்ேமல் என் ைடய

வைலைய ேவன்; அவர்கள் என் ைடய

வைலயில்உன்ைனஇ த் க்ெகாள்வார்கள்.

௪ உன்ைனத் தைரயிேல ேபாட் வி ேவன்;

நான் உன்ைன ெவட்டெவளியில் எற ந் விட் ,

ஆகாயத் ப் பறைவகைளெயல்லாம்

உன்ேமல் இறங்கச்ெசய் , மயைனத்தின்

ம கங்கைள ம் உன்னால் தி ப்தியாக்கி, ௫

உன் ைடய சைதைய மைலகளின்ேமல்

ேபாட் , உன் ைடய உட னாேல

பள்ளத்தாக் கைள நிரப்பி, ௬ ந்தின

ேதசத்தின்ேமல் உன் ைடய இரத்தத்ைத

மைலகள்வைரப் பாயச்ெசய்ேவன்; ஆ கள்
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உன்னாேல நிரம் ம். ௭ உன்ைன நான்

அைணத் ப்ேபா ம்ேபா , வானத்ைத

, அதின் நட்சத்திரங்கைள இ ண்

ேபாகச்ெசய்ேவன்; ரியைன ேமகத்தினால்

ேவன், சந்திர ம் தன் ைடயஒளிையக்

ெகா க்காமல் இ க் ம். ௮ நான்

வானேஜாதியான விளக் கைளெயல்லாம்

உன்ேமல் இ ண் ேபாகச்ெசய் ,

உன் ைடய ேதசத்தின்ேமல் இ ைள

வரச்ெசய்ேவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௯ உன் ைடய

அழைவ ேதசங்கள் வைர, அறயாத

ேதசங்கள்வைர நான் எட்டச்ெசய் ம்ேபா ,

அேநகம் மக்களின் இ தயத்ைத

கலக்கமைடயச் ெசய்ேவன். ௧0 அேநகம்

மக்கைள உனக்காக திைகக்கச்ெசய்ேவன்;

அவர்களின் ராஜாக்கள், தங்க ைடய

கங்க க் ன்பாக என் ைடயவாைள

நான் ம்ேபா மக ம் தி க்கி வார்கள்;

வி ம் நாளில் அவரவர் தம்தம் உயி க்காக

ஒவ்ெவா நிமட ம் தத்தளிப்பார்கள். ௧௧

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: பாபிேலான் ராஜாவின்வாள்

உன்ேமல் வ ம். ௧௨ பராக்கிரமசா களின்

வாள்களால் உன் ைடய மக்கள் ட்டத்ைத

விழச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் எல்ேலா ம்

ேதசங்களில் வல்லைமயானவர்கள்;அவர்கள்

எகிப்தின் ஆடம்பரத்ைதக் ெக ப்பார்கள்;

அதின் ஏராளமான ட்டம்அழ க்கப்ப ம். ௧௩
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திரளான தண் ர்களின் கைரகளில்

நடமா கிற அதின் ம கங்கைளெயல்லாம்

அழ ப்ேபன்; இனி மனித ைடய கால்

அைவகைளக் கலக் வ ம ல்ைல,

ம கங்க ைடய ளம் கள் அைவகைளக்

ழப் வ ம ல்ைல. ௧௪ அப்ெபா

அவர்க ைடய தண் ர்கைளத்

ெதளியச்ெசய் ,அவர்க ைடயஆ கைள

எண்ெணையப்ேபால் ஓடச்ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௫

நான் எகிப் ேதசத்ைதப் பாழாக் ம்ேபா ம்,

ேதசம் தன் ைடய நிைறைவ இழந்

ெவ ைமயாகக் கிடக் ம்ேபா ம், நான்அதில்

யி க்கிற யாவைர ம்அழ க் ம்ேபா ம்,

நான் ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௧௬ இ லம்பல்; இப்ப ப் லம் வார்கள்;

இப்ப ேதசத்தின் மகள்கள் லம் வார்கள்;

இப்ப எகிப்திற்காக ம், அதி ைடய

எல்லாத் திரளான மக்க க்காக ம்

லம் வார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார் என் ெசால்

என்றார். ௧௭பின் ம் பன்னிரண்டாம் வ டம்

அந்த மாதத்தின் பதிைனந்தாம் நாளிேல

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௧௮ மனித மாரேன,

எகிப்தி ைடய ஏராளமான மக்க க்காக

லம்பி, அவர்கைள ம் பிரபலமான ேதசத்தின்

மகள்கைள ம் ழயில் இறங்கினவர்கள்

அ கிேல மயின் தாழ்விடங்களில்
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தள்ளிவி . ௧௯ மற்றவர்கைளவிட

அழகில் சிறந்தவேளா? இறங்கி,

வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்களிடத்தில்

இ . ௨0 அவர்க ைடய வாளால்

ெவட் ப்பட்டவர்களின் ந விேல வி வார்கள்,

வா க் ஒப் க்ெகா க்கப்பட் க்கிறார்கள்;

அவைள ம் அவ ைடய மக்கள் ட்டம்

யாைவ ம் பி த்தி ங்கள். ௨௧

பராக்கிரமசா களில் வல்லவர்க ம்,

அவ க் த் ைணநின்றவர்க ம்,

பாதாளத்தின் ந வி ந் அவ டன்

ேப வார்கள்; அவர்கள் வி த்தேசதனம்

இல்லாதவர்களாக வாளால் ெவட் ண் ,

இறங்கி, அங்ேகஇ க்கிறார்கள். (Sheol h7585) ௨௨

அங்ேக அ ம் அவ ைடய எல்லாக்

ட்டத்தா ம் கிடக்கிறார்கள்; அவைனச்

ற்ற ம் அவர்க ைடய பிேரதக் ழகள்

இ க்கிற ; அவர்கள் எல்ேலா ம் வாளால்

ெவட் ண் வி ந்தவர்கள்தாேன. ௨௩

பாதாளத்தின் பக்கங்களில் அவர்க ைடய

பிேரதக் ழகள் இ க்கிற ; அவ ைடய

பிேரதக் ழையச் ற்ற ம் அவ ைடய

ட்டம் கிடக்கிற , வாழ்ேவாரின் ேதசத்திேல

பயத்ைத உண்டாக்கினஅவர்கள் எல்ேலா ம்

வாளால் ெவட் ண் வி ந்தவர்கள்தாேன. ௨௪

அங்ேக ஏலா ம்அவ ைடயபிேரதக் ழையச்

ற்ற ம் அவ ைடய எல்லா ஏராளமான

மக்க ம் கிடக்கிறார்கள்;அவர்கள் எல்ேலா ம்

வாளால் ெவட் ண் வி ந் , வி த்தேசதனம்
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இல்லாதவர்களாக மயின் தாழ்விடங்களில்

இறங்கினார்கள்; வாழ்ேவா ைடய

ேதசத்திேல பயத்ைத உண்டாக்கின

அவர்கள், ழயில் இறங்கினவர்க டன்

தங்க ைடயஅவமானத்ைதச் மக்கிறார்கள்.

௨௫ ெவட் ண்டவர்களின் ந ேவ

அவைன அவ ைடய எல்லா ஏராளமான

மக்க க் ள் ம் கிடத்தினார்கள்; அவைனச்

ற்ற ம் அவர்க ைடய பிேரதக் ழகள்

இ க்கிற ; அவர்கள் எல்ேலா ம் வாளால்

ெவட்டப்பட்டவி த்தேசதனம் இல்லாதவர்கள்;

வ ள்ேளா ைடய ேதசத்திேல அவர்கள்

பயத்ைத உண்டாக்கினவர்களாக இ ந் ம்,

அவர்கள் ழயில் இறங்கினவர்க டன்

தங்க ைடயஅவமானத்ைதச் மக்கிறார்கள்;

அவன் ெவட்டப்பட்டவர்களின் ந ேவ

ைவக்கப்பட் க்கிறான். ௨௬ அங்ேக

ேமேசக் ம் பா ம் அவர்க ைடய

ஏராளமான மக்க ம் கிடக்கிறார்கள்;

அவர்கைளச் ற்ற ம் அவர்க ைடய

பிேரதக் ழகள் இ க்கிற ; அவ ைடய

உயி ள்ேளா ைடய ேதசத்திேல பயத்ைத

உண்டாக்கினவர்களாக இ ந் ம்,

அவர்கெளல்ேலா ம் வி த்தேசதனம்

இல்லாதவர்கள்; வாளால் ெவட்ட்டப்பட்

வி வார்கள். ௨௭ உயி ள்ேளா ைடய

ேதசத்திேல பலசா க க் க் பயம்

உண்டாக் கிறவர்களாக இ ந் ம், அவர்கள்

வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக வி ந் ,
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தங்க ைடய ேபார் ஆ தங்க டன்

பாதாளத்தில் இறங்கின பலசா க டன்

இவர்கள் இ ப்பதில்ைல; அவர்கள்

தங்க ைடய வாள்கைளத் தங்க ைடய

தைலகளின் ழ் ைவத்தார்கள்; ஆனா ம்

அவர்க ைடய அக்கிரமம் தங்க ைடய

எ ம் களின்ேமல் இ க் ம். (Sheol h7585) ௨௮

ம் வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்களின்

ந ேவ ெநா ங் ண் , வாளால்

ெவட்டப்பட்டவர்க டன் இ ப்பாய். ௨௯

அங்ேக ஏேதா ம் அதின் ராஜாக்க ம் அதின்

எல்லாப் பிர க்க ம் கிடக்கிறார்கள்;

வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தில்

இவர்கள் தங்க ைடய வல்லைம டன்

கிடத்தப்பட்டார்கள்; இவர்கள்

வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்களிடத்தி ம்,

ழயில் இறங் கிறவர்களிடத்தி ம்

இ க்கிறார்கள். ௩0 அங்ேக வடதிைச

அதிபதிகள் அைனவ ம் எல்லாச்

ேதானியர்க ம் இ க்கிறார்கள்; இவர்கள்

பயம் உண்டாக் கிறவர்களாக இ ந்தா ம்

தங்க ைடய பராக்கிரமத்ைதக் ற த்

ெவட்கப்பட் , ெவட்டப்பட்டவர்களிடத்தில்

இறங்கி, வாளால் ெவட்டப்பட்டவர்க டன்

வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக

இ ந் , ழயில் இறங்கினவர்களிடத்தில்

தங்க ைடய அவமானத்ைதச்

மந் ெகாண் க்கிறார்கள். ௩௧பார்ேவான்

அவர்கைளப் பார்த் தன் ைடயஏராளமான
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மக்களின்ேபரி ம் ஆ தலைடவான்;

வாளால் ெவட்டப்பட்டார்கெளன் ,

பார்ேவா ம் அவ ைடய சர்வேசைன ம்

ஆ தலைடவார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௩௨

என்ைனப்பற்றய பயத்ைத வ ள்ேளார்

ேதசத்தில் உண்டாக் கிேறன், பார்ேவா ம்

அவ ைடய ஏராளமான மக்க ம் வாளால்

ெவட் பட்டவர்களிடத்தில் வி த்தேசதனம்

இல்லாதவர்களின் ந ேவ கிடத்தப்ப வார்கள்

என்கிறைதக் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார் என் ெசால் என்றார்.

௩௩

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

உன் ைடயமக்க டன் ேபசி, அவர்க டன்

ெசால்லேவண் யதாவ : நான் ேதசத்தின்ேமல்

வாைள வரச்ெசய் ம்ேபா ேதசத்தின்

மக்கள் தங்க ைடய எல்ைலகளி ள்ள

ஒ வைனஅைழத் , அவைனத் தங்க க் க்

காவற்காரனாக ைவத்தபின் , ௩ இவன்

ேதசத்தின்ேமல் வாள் வ வைதக்கண் ,

எக்காளம்ஊதி, மக்கைளஎச்சரிக் ம்ேபா , ௪

எக்காளத்தின் சத்தத்ைதக் ேகட்கிறவன்அைதக்

ேகட் ம், எச்சரிக்ைகயாக இல்லாமல், வாள்

வந் அவைன வாரிக்ெகாள் கிற

உண்டானால், அவ ைடய இரத்தப்பழ

அவ ைடய தைலயின்ேமல் ம ம். ௫

அவ ைடய எக்காளத்தின் சத்தத்ைதக்

ேகட் ம், எச்சரிக்ைகயாக இ க்கவில்ைல;
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அவ ைடய இரத்தப்பழ அவன் ேமேல ம ம்;

எச்சரிக்ைகயாக இ க்கிறவேனா தன் ைடய

உயிைரத் தப் வித் க்ெகாள் வான். ௬

காவற்காரன் வாள் வ வைதக் கண் ம்,

அவன் எக்காளம் ஊதாம ம் மக்கள்

எச்சரிக்கப்படாம ம், வாள்வந் அவர்களில்

யாராவ ஒ வைன வாரிக்ெகாள் கிற

உண்டானால், அவன் தன் ைடய

அக்கிரமத்திேல வாரிக்ெகாள்ளப்பட்டான்;

ஆனா ம் அவன் இரத்தப்பழையக்

காவற்காரன் ைகயிேல ேகட்ேபன். ௭

மனித மாரேன, நான் உன்ைன இஸ்ரேவல்

மக்க க் க் காவற்காரனாக ைவத்ேதன்;

ஆைகயால் என் ைடய வாயினாேல

வார்த்ைதையக் ேகட் , என் ைடய

ெபயரினாேலஅவர்கைளஎச்சரிப்பாயாக. ௮

நான் ன்மார்க்கைன ேநாக்கி: ன்மார்க்கேன,

சாகேவ சாவாய் என் ெசால் ம்ேபா ,

ன்மார்க்கைனத் தன் ைடய

ன்மார்க்கத்தில் இல்லாம க் ம்ப

எச்சரிக்காமற்ேபானால், அந்தத் ன்மார்க்கன்

தன் ைடயஅக்கிரமத்திேலமரணமைடவான்:

ஆனா ம் அவ ைடய இரத்தப்பழைய

உன் ைடய ைகயிேல ேகட்ேபன். ௯

ன்மார்க்கன் தன் ைடய வழையவிட் த்

தி ம் ம்ப அவைன எச்சரித் ம்,

அவன் தன் ைடய வழையவிட் த்

தி ம்பாமற்ேபானால், அவன் தன் ைடய

அக்கிரமத்திேல மரிப்பான்; ேயா உன் ைடய
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ஆத் மாைவத் தப் விப்பாய். ௧0

மனித மாரேன, இஸ்ரேவல் மக்கைள

ேநாக்கி: எங்க ைடய ேராகங்க ம்

எங்க ைடய பாவங்க ம் எங்கள்ேமல்

இ க்கிற , நாங்கள் ேசார்ந் ேபாகிேறாம்,

நாங்கள் பிைழப்ப எப்ப ெயன் ங்கள்

ெசால் கி ர்கள். ௧௧ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: நான்

ன்மார்க்க ைடயமரணத்ைதவி ம்பாமல்,

ன்மார்க்கன் தன் ைடயவழையவிட் த்

தி ம்பிப் பிைழப்பைதேய வி ம் கிேறன்

என் என் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன்; இஸ்ரேவல் மக்கேள,

உங்க ைடய ெபால்லாத வழகைள

விட் த் தி ம் ங்கள், தி ம் ங்கள்; ங்கள்

ஏன் இறக்கேவண் ம் என்கிறார் என்

அவர்க டன் ெசால் . ௧௨மனித மாரேன,

உன் ைடய மக்கைள ேநாக்கி: திமான்

ேராகம்ெசய்கிற நாளிேல அவ ைடய

தி அவைனக் காப்பாற் வதில்ைல;

ன்மார்க்கன் தன் ைடய

ன்மார்க்கத்ைதவிட் த் தி ம் கிற நாளிேல

அவன் தன் ைடயஅக்கிரமத்தினால் வி ந்

ேபாவ ம ல்ைல; திமான் பாவம்ெசய்கிற

நாளிேல தன் ைடய தியினால்

பிைழப்ப ம ல்ைல. ௧௩ பிைழக்கேவ

பிைழப்பாய் என் நான் திமா க் ச்

ெசால் ம்ேபா , அவன் தன் ைடய திைய

நம்பி, அநியாயம்ெசய்தால், அவ ைடய
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தியில் ஒன் ம் நிைனக்கப்ப வதில்ைல,

அவன் ெசய்த தன் ைடய அநியாயத்திேல

மரிப்பான். ௧௪பின் ம் சாகேவ சாவாய் என்

நான் ன்மார்க்க க் ச் ெசால் ம்ேபா ,

அவன் தன் ைடய பாவத்ைதவிட் த் தி ம்பி,

நியாய ம் தி ம்ெசய் , ௧௫ ன்மார்க்கன்

தான் வாங்கின அைடமானத்ைத ம் தான்

ெகாள்ைளயிட்ட ெபா ைள ம் தி ம்பக்

ெகா த் விட் , அநியாயம் ெசய்யாதப

வப்பிரமாணங்களில் நடந்தால், அவன்

சாகாமல் பிைழக்கேவ பிைழப்பான். ௧௬

அவன் ெசய்த அவ ைடய எல்லாப்

பாவங்க ம் அவ க் விேராதமாக

நிைனக்கப்ப வதில்ைல;அவன்நியாய ம்

தி ம் ெசய்தான், பிைழக்கேவபிைழப்பான்

என் ெசால் . ௧௭ உன் ைடய மக்கேளா,

ஆண்டவ ைடய வழ ெசம்ைமயானதல்ல

என்கிறார்கள்; அவர்க ைடய வழேய

ெசம்ைமயானதல்ல. ௧௮ திமான் தன் ைடய

திையவிட் த்தி ம்பி,அநியாயம்ெசய்தால்,

அவன்அதினால் மரிப்பான். ௧௯ ன்மார்க்கன்

தன் ைடய அக்கிரமத்ைதவிட் த் தி ம்பி,

நியாய ம் தி ம் ெசய்தால், அவன்

அைவகளினால் பிைழப்பான். ௨0 ங்கேளா,

ஆண்டவ ைடய வழ ெசம்ைமயானதல்ல

என்கி ர்கள், இஸ்ரேவல் மக்கேள, நான்

உங்களில் ஒவ்ெவா வைன ம் அவனவன்

வழகளின்ப நியாயம் ர்ப்ேபன் என் ெசால்

என்றார். ௨௧ எங்க ைடய சிைறயி ப்பின்
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பன்னிரண்டாம் வ டம் பத்தாம் மாதம்

ஐந்தாம் நாளிேல எ சேலம ந் தப்பின

ஒ வன் என்னிடத்தில் வந் : நகரம்

அழ க்கப்பட்ட என்றான். ௨௨ தப்பினவன்

வ கிறதற் ந்தின மாைலேவைளயிேல

ெயேகாவா ைடய ைக என்ேமல் அமர்ந் ,

அவன்காைலயில் என்னிடத்தில்வ ம்வைர

என் ைடயவாையத்திறந்தி க்கச்ெசய்த ;

என் ைடயவாய் திறக்கப்பட்ட , பின் நான்

ம னமாக இ க்கவில்ைல. ௨௩அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨௪ மனித மாரேன,

இஸ்ரேவல் ேதசத்தின் பாழான இடங்களி ள்ள

கள்: ஆபிரகாம் ஒ வனாக இ ந் ,

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண்டான்;

நாங்கள்அேநகராகஇ க்கிேறாம், எங்க க்

இந்த ேதசம் ெசாந்தமாக ெகா க்கப்பட்ட

என் ெசால் கிறார்கள். ௨௫ஆைகயால்,

அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள் இரத்தத் டன்

யைதத் தின் , உங்க ைடய

அ த்தமான சிைலக க் ேநராக

உங்க ைடய கண்கைள ஏெற த் ,

இரத்தத்ைதச் சிந்தியி க்கி ர்கள், ங்கள்

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ர்கேளா?

௨௬ ங்கள்உங்கள்வாைளநம்பிக்ெகாண் ,

அ வ ப்பானைதச் ெசய் , உங்களில்

அவனவன்தன்தன்அயலான்மைனவிையத்

ட் ப்ப த் கி ர்கள்; ங்கள் ேதசத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ர்கேளா என்



எேசக்கிேயல் 3232

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார் என்

ெசால் . ௨௭ அவர்கைள ேநாக்கி: பாழான

இடங்களில் இ க்கிறவர்கள் வாளால்

வி வார்கள்; ெவளிகளில் இ க்கிறவைன

ம கங்க க் இைரயாகஒப் க்ெகா ப்ேபன்;

ேகாட்ைடகளி ம் ைககளி ம்

இ க்கிறவர்கள் ெகாள்ைளேநாயால்

மரிப்பார்கள். ௨௮ நான் ேதசத்ைதப்

பாழாக் ேவன்; அப்ெபா அதி ைடய

ெபலத்தின் ெப ைம ஒழ ந் ேபா ம்;

அப்ெபா இஸ்ரேவ ன் மைலகள்

கடந் ேபாவாரில்லாமல் பாழாய்க்கிடக் ம்.

௨௯அவர்கள் ெசய்த அவர்க ைடய எல்லா

அ வ ப் க க்காக நான் ேதசத்ைதப்

பாழாக் ம்ேபா , நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள்வார்கள், இைத என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்

என் ெசால் . ௩0 ேம ம் மனித மாரேன,

உன் ைடய மக்களின் வர் ஓரங்களி ம்

ட் வாசல்களி ம் உன்ைனக் ற த் ப்ேபசி,

ெயேகாவாவிடத்தி ந் றப்பட்ட

வார்த்ைத என்னெவன் ேகட்ேபாம்

வா ங்கள் என் ஒ வேராெடா வ ம்

சேகாதர டன் சேகாதர ம் ெசால் ,

௩௧ மக்கள் வ கிற வழக்கத்தின்ப

உன்னிடத்தில் வந் , உனக் ன்பாக

என் ைடய மக்கைளப்ேபால் உட்கார்ந் ,

உன் ைடய வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிறார்கள்;
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ஆனா ம் அவர்கள் அைவகளின்ப

ெசய்கிறதில்ைல; அவர்கள் தங்க ைடய

வாயினாேல அன்பாய் இ க்கிேறாம் என்

ெசால்கிறார்கள், அவர்கள் இ தயேமா

ெபா ளாைசையப் பின்பற்ற ப்ேபாகிற . ௩௨

இேதா, இனிய ர ம் தவாத்தியம்

வாசிப்பதில் சாமர்த்திய ைடயவன்

பா ம் இன்பமான பாட் க் ச் சமானமாக

இ க்கிறாய்; அவர்கள் உன் ைடய

வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிறார்கள்; ஆனா ம்

அைவகளின்ப ெசய்யாமல்ேபாகிறார்கள். ௩௩

இேதா, அ வ கிற , அ வ ம்ேபா

தங்கள் ந விேல ஒ ர்க்கதரிசி இ ந்தான்

என் அற ந் ெகாள்வார்கள் என்றார்.

௩௪

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,

இஸ்ரேவ ன் ேமய்ப்ப க் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசனம் ெசால்; ர்க்கதரிசனம்

ெசால் ,அவர்க டன் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ேமய்ப்ப க் ச் ெசால் கிறார்;

தங்கைளேய ேமய்க்கிற இஸ்ரேவ ன்

ேமய்ப்ப க் ஐேயா, ேமய்ப்பர் அல்லவா

மந்ைதைய ேமய்க்கேவண் ம். ௩ ங்கள்

ெநய்ையச் சாப்பிட் , ஆட் ேராமத்ைத

உ ப்பாக்கிக்ெகாள் கி ர்கள்:

ெகா த்தைதஅ க்கி ர்கள்; மந்ைதையேயா

ேமய்க்காமல்ேபாகி ர்கள். ௪ ங்கள்

பல னமானைவகைளப்பலப்ப த்தாம ம்,
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ேநாயற்றைவகைளக் ணமாக்காம ம்,

எ ம் ற ந்தைவகைளக் காயங்கட்டாம ம்,

ரத்தப்பட்டைவகைளத் தி ப்பிக்ெகாண்

வராம ம், காணாமல்ேபானைவகைளத்

ேதடாம ம் ேபாய், பலாத்கார ம்

க ைமயாக அைவகைள ஆண் ர்கள். ௫

ேமய்ப்பன் இல்லாததினால் அைவகள்

சித ண் ேபாயின; சிதறப்பட் ேபானைவகள்

காட் ம கங்க க்ெகல்லாம் இைரயான . ௬

என் ைடயஆ கள் எல்லா மைலகளி ம்

உயரமான எல்லா ேம களி ம் அைலந் ,

மயின் ெதங் ம் என் ைடய ஆ கள்

சிதற த் திரிகிற ; விசாரிக்கிறவ ம ல்ைல,

ேத கிறவ ம ல்ைல. ௭ ஆைகயால்,

ேமய்ப்பேர, ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக்

ேக ங்கள். ௮ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவராக இ க்கிற நான் என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன்;

ேமய்ப்பன் இல்லாததினால் என் ைடய

ஆ கள் ைறயாகி, என் ைடய

ஆ கள் காட் ம கங்க க்ெகல்லாம்

இைரயாகப் ேபான ; என் ைடய

ேமய்ப்பர்கள் என் ைடய ஆ கைள

விசாரியாமல்ேபானார்கள், ேமய்ப்பர்கள்

மந்ைதைய ேமய்க்காமல் தங்கைளேய

ேமய்த்தார்கள். ௯ ஆைகயால் ேமய்ப்பேர,

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதையக் ேக ங்கள்.

௧0 ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்:

இேதா, நான் ேமய்ப்பர்க க் விேராதமாக
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வந் , என் ைடய ஆ கைள அவர்கள்

ைகயிேல ேகட் , ேமய்ப்பர்கள் இனித்

தங்கைளேய ேமய்க்காதப , மந்ைதைய

ேமய்க் ம் ெதாழைலவிட் அவர்கைள

விலக்கி, என் ைடயஆ கள்அவர்க க்

ஆகாரமாக இல்லாதப , அைவகைள

அவர்கள் வாய்க் த் காப்பாற் ேவன் என்

ெசால் . ௧௧ ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இேதா, நான்

நாேன என் ைடய ஆ கைள விசாரித் ,

அைவகைளத் ேத ப்பார்ப்ேபன். ௧௨ ஒ

ேமய்ப்பன் சித ண்ட தன் ைடயஆ களின்

ந ேவ இ க்கிற நாளில் தன் ைடய

மந்ைதையத்ேத க்ெகாண் க்கிற ேபால,

நான் என் ைடய ஆ கைளத்ேத , மப் ம்

மந்தார மான நாளிேல அைவகள்

சித ண் ேபானஎல்லாஇடங்களி ம ந்

அைவகைளத் தப்பிவரச்ெசய் , ௧௩

அைவகைளமக்களிடத்தி ந் றப்பட ம்

ேதசங்களி ந் ேசர ம்ெசய் ,

அைவக ைடய ெசாந்தேதசத்திேல

அைவகைளக் ெகாண் வந் , இஸ்ரேவல்

மைலகளின்ேம ம் ஆ கள் அ கி ம்

ேதசத்தின் எல்லா யி க் ம் இடங்களி ம்

அைவகைள ேமய்ப்ேபன். ௧௪ அைவகைள

நல்ல ேமய்ச்ச ேல ேமய்ப்ேபன்;

இஸ்ரேவ ைடய உயர்ந்த மைலகளில்

அைவக ைடய ெதா வம் இ க் ம்;

அங்ேக அைவகள் நல்ல ெதா வத்தில்
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ப த் க்ெகாள் ம் இஸ்ரேவ ன்

மைலகளின்ேமல் நல்ல ேமய்ச்சைல ேம ம். ௧௫

என் ைடய ஆ கைள நான் ேமய்த் ,

அைவகைள நான் மடக் ேவன் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௧௬ நான் காணாமல்ேபானைதத் ேத ,

ரத்தப்பட்டைதத் தி ம்பக் ெகாண் வந் ,

எ ம் ற ந்தைதக் காயங்கட் , வ ைம

இல்லாதைதத் திடப்ப த் ேவன்;

நியாயத்திற் த்தக்கதாக அைவகைள ேமய்த் ,

ெகா த்த ம் ெபல ள்ளைவகைள

அழ ப்ேபன். ௧௭ என் ைடய மந்ைதேய,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, ஆட் க் ம்

ஆட் க் ம், ஆட் க்கடாக்க க் ம்,

ெவள்ளாட் க்கடாக்க க் ம் நான்

நியாயந் ர்ப்ேபன். ௧௮ ங்கள் நல்ல

ேமய்ச்சைல ேமய்ந் , உங்க ைடய

ேமய்ச்சல்களில் தியானைத உங்க ைடய

கால்களால் மதிக்கலாமா? ெதளிந்த

தண் ைரக் த் தியாக

இ க்கிறைத உங்க ைடய கால்களால்

ழப்பிப்ேபாடலாமா? ௧௯ என் ைடய

ஆ கள் உங்க ைடய கால்களால்

மதிக்கப்பட்டைத ேமய ம், உங்க ைடய

கால்களால் ழப்பப்பட்டைதக் க்க ம்

ேவண் ேமா? ௨0ஆைகயால், ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர்அைவகைளேநாக்கி: இேதா, நான்,

நாேன ெகா த்த ஆ க க் ம் இைளத்த
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ஆ க க் ம் நியாயந் ர்ப்ேபன். ௨௧ ங்கள்

பல னமாக இ க்கிறைவகைளெயல்லாம்

ெவளிேயற்ற சிதறச்ெசய் ம்ப ,அைவகைளப்

பக்கத்தினா ம் ன்னந்ெதாைடகளினா ம்

தள்ளி உங்க ைடயெகாம் கைளக்ெகாண்

ட் கிறதினாேல, ௨௨ நான் என் ைடய

ஆ கைள இனிச் ைறயாகாதப

இரட்சித் , ஆ க க் ம் ஆ க க் ம்

நியாயந் ர்ப்ேபன். ௨௩ அவர்கைள

ேமய்க் ம்ப என் ைடய தாசனாகிய தா

என் ம் ஒேர ேமய்ப்பைனநான்அவர்கள்ேமல்

விசாரிப்பாக இ க்க ஏற்ப த் ேவன்; இவர்

அவர்கைள ேமய்த் , இவேர அவர்க க்

ேமய்ப்பனாக இ ப்பார். ௨௪ ெயேகாவாகிய

நான் அவர்க க் த் ேதவனாக இ ப்ேபன்,

என் ைடய தாசனாகிய தா அவர்கள்

ந வில்அதிபதியாக இ ப்பார்; ெயேகாவாகிய

நான் இைதச் ெசான்ேனன். ௨௫ நான்

அவர்க டன் சமாதான உடன்ப க்ைகெசய் ,

ெகா ய ம கங்கைளத் ேதசத்தில் இல்லாதப

ஒழயச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் கமாக

வனாந்திரத்தில் வாழ்ந் , கா களில்

உறங் வார்கள். ௨௬ நான் அவர்கைள ம்

என் ைடய ேமட் ன் ற் ப் றங்கைள ம்

ஆ ர்வாதமாக்கி, ஏற்றகாலத்திேலமைழையப்

ெபய்யச்ெசய்ேவன்; ஆ ர்வாதமான மைழ

ெபய் ம். ௨௭ ெவளியின் மரங்கள்

தங்க ைடய பழத்ைதத் த ம்; ம

தன் ைடய பலைனக் ெகா க் ம்;
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அவர்கள் தங்க ைடய ேதசத்தில் கமாக

இ ப்பார்கள்; நான் அவர்கள் கத்தின்

கயி கைள அ த் , அவர்கைள

அ ைமெகாண்டவர்களின் ைகக்

அவர்கைள ங்கலாக்கி வி விக் ம்ேபா ,

நான் ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௨௮ இனி அவர்கள் அந்நியேதசங்க க் க்

ெகாள்ைளயாவதில்ைல, மயின் ம கங்கள்

அவர்கைள அழ ப்ப ம் இல்ைல;

தத்தளிக்கச்ெசய்வார் இல்லாமல் கமாகத்

தங் வார்கள். ௨௯ நான் அவர்க க் க்

கழ்ச்சிெபா ந்திய ஒ நாற்ைற

எ ம்பச்ெசய்ேவன்;அவர்கள்இனித் ேதசத்திேல

பஞ்சத்தால் வாரிக்ெகாள்ளப்ப வ ம ல்ைல,

இனிப் அந்நியேதசங்கள் ெசய் ம்

அவமானத்ைதச் மப்ப ம ல்ைல. ௩0

தங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாக

இ க்கிற நான் தங்க டன்இ க்கிறைத ம்,

இஸ்ரேவல் மக்களாகிய தாங்கள் என் ைடய

மக்களாக இ க்கிறைத ம், அவர்கள்

அற ந் ெகாள்வார்கெளன் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௩௧ என் ைடய

மந்ைத ம் என் ைடய ேமய்ச்ச ன்

ஆ க மாகிய ங்கள் மனிதர்; நான்

உங்க ைடய ேதவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார் என் ெசால்

என்றார்.

௩௫

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன,
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உன் ைடய கத்ைத ேச ர்மைலக் ேநராகத்

தி ப்பி அதற் எதிராக ர்க்கதரிசனம்

ெசால் , ௩ அதற் ச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார், ேச ர்மைலேய, இேதா, நான்

உனக் எதிராகவந் , என் ைடயைகைய

உனக் எதிராக ட் , உன்ைனப் பா ம்

பாைலநிலமாக் ேவன். ௪ உன் ைடய

பட்டணங்கைளவனாந்திரமாக்கிப்ேபா ேவன்;

பாழாய்ப்ேபாவாய்; நான் ெயேகாவா

என் அற ந் ெகாள்வாய். ௫ பைழய

பைகையைவத் , இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

அக்கிரமம் நிைறேவ ம்ேபா அவர்க க்

உண்டான ஆபத்தின் காலத்திேல வாளின்

ர்ைமயினால்அவர்க ைடயஇரத்தத்ைதச்

சிந்தினப யால், ௬ நான் இரத்தப்பழ க்

உன்ைன ஒப்பைடப்ேபன்; இரத்தப்பழ

உன்ைனப்பின்ெதாட ம் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவராக இ க்கிற நான் என் ைடய

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன்;

இரத்தத்ைத ெவ க்காததினால் இரத்தம்

பின்ெதாட ம். ௭ நான் ேச ர்மைலையப்

பா ம் பாைலவன இட மாக்கி, அதிேல

ேபாக் வர ெசய்பவர்கள் இல்லாதப

அழயச்ெசய் , ௮ அதின் மைலகைளக்

ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்களாேல

நிரப் ேவன்; உன் ைடய ேம களி ம்

உன் ைடய பள்ளத்தாக் களி ம்

உன் ைடய எல்லா ஆ களி ம் வாளால்
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ெவட்டப்பட்டவர்கள் வி வார்கள். ௯

என்ைறக் ம் பாைலவனமாக இ க் ம்ப

ெசய்ேவன்; உன் ைடய பட்டணங்கள்

ேயற்றப்ப வதில்ைல; அப்ெபா நான்

ெயேகாவாஎன் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௧0

இரண் இனத்தார்க ம் இரண் ேதசங்க ம்

கர்த்தரிடத்தில் இ ந் ம், அைவகள்

என் ைடயைவகளா ம், நான் அைவகைளச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ேவன் என்

ெசால் கிறப யினால், ௧௧ அவர்கள்ேமல்

ைவத்த வஞ்சத்தினால் ெசய்த உன் ைடய

ேகாபத்திற் த்தக்கதாக ம், உன் ைடய

ெபாறாைமக் த்தக்கதாக ம் நான் ெசய் ,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவராக இ க்கிற நான்

உன்ைன நியாயம் ர்க் ம்ேபா , என்ைன

அவர்க க் ள்அதினால்அறயச்ெசய்ேவன்

என் என் ைடய வைனக்ெகாண்

ெசால் கிேறன். ௧௨ இஸ்ரேவ ன்

மைலகள் பாழாக்கப்பட் எங்க க்

இைரயாகக் ெகா க்கப்பட்ட என் ,

அைவக க் விேராதமாகச் ெசான்ன

உன் ைடய நிந்தைனகைளெயல்லாம்

ெயேகாவாகிய நான் ேகட்ேடன் என்

அப்ெபா அற ந் ெகாள்வாய். ௧௩

ங்கள் உங்க ைடய வாயினால் எனக்

விேராதமாகப் ெப ைமபாராட் , எனக்

விேராதமாகஉங்க ைடயவார்த்ைதகைளப்

ெப கச்ெசய் ர்கள்; அைத நான் ேகட்ேடன்.

௧௪ மெயல்லாம் மகி ம்ேபா நான்
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உன்ைனப் பாழாயி க் ம்ப ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௧௫இஸ்ரேவல் மக்களின் ேதசம்

பாழாய்ப்ேபானைதக் கண் மகிழ்ந்தாேய,

உனக் ம் அப்ப ேய நடக்கச்ெசய்ேவன்;

ேச ர்மைலேய, ஏேதாேம, ம் பாழாவாய்;

அதினால் நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள்வார்கெளன் ெசான்னார்

என் ெசால் .

௩௬

மனித மாரேன, இஸ்ரேவல்

மைலகைள ேநாக்கித் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ,

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

இஸ்ரேவல் மைலகேள, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள். ௨ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்; பைகவர்கள்

உங்கைளக் ற த் ஆ ஆ, நித்திய

ேம கள் எங்க ைடயதான என்

ெசால் கிறப யினால், ௩ ர்க்கதரிசனம்

ெசால் ச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார், ங்கள் அந்நியேதசங்களில்

தியானவர்க க் ச் தந்தரமாக இ க் ம்ப

அவர்கள் உங்கைளப் பாழாக்கி, உங்கைளச்

ற்ற ம ந் வி ங்கினப யினா ம்,

ங்கள்வாயா க க் ப் ேபச் ம் மக்க க்

அவ மானவர்களானப யினா ம், ௪

இஸ்ரேவல்மைலகேள, ங்கள் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவ ைடய வார்த்ைதையக்

ேக ங்கள்; மைலக க் ம், ேம க க் ம்,
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ஆ க க் ம், பள்ளத்தாக் க க் ம்,

பாழாக்கப்பட்ட பாைலவன இடங்க க் ம்,

ெவ ைமயாக விடப்பட்ட பட்டணங்க க் ம்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்:

உங்கைளச் ற்ற ம் தியான

அந்நியமக்க க் ங்கள் ெகாள்ைள ம்

பரியாச மாகப்ேபானப யினால், ௫

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்:

என் ைடய ேதசத்ைதக் ெகாள்ைளயிடப்பட்ட

ெவளியாக் ம்ப அைத இ தயத்தின்

சந்ேதாஷத்ேதா ம் கர்வமான மனேதா ம்

தங்க க் ச் ெசாந்தமாகநியம த் க்ெகாண்ட

அந்நியமக்களில் தியானவர்க க்

விேராதமாக ம் ஏேதாம் அைனத் க் ம்

விேராதமாக ம், என் ைடய ெந ப்பான

எரிச்ச னால் ேபசிேனன்என் நிச்சயமாகச்

ெசால் கிேறன். ௬ஆைகயால், இஸ்ரேவல்

ேதசத்ைதக் ற த் த் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ,

மைலக க் ம், ேம க க் ம்,ஆ க க் ம்,

பள்ளத்தாக் க க் ம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்; ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார், இேதா, ங்கள் அந்நியேதசங்கள்

ெசய் ம் அவமானத்ைதச் மந்தப யினால்

நான் என் ைடய எரிச்ச னா ம்

என் ைடய க ங்ேகாபத்தினா ம் ேபசிேனன்,

௭ ஆதலால், ெயேகாவாகிய ஆண்டவராக

இ க்கிற நான் என் ைடய கரத்ைத

உயர்த் ேவன், உங்கைளச் ற்ற ம்

இ க்கிற அந்நியேதசங்கள் தங்க ைடய
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அவமானத்ைத நிச்சயமாகச் மப்பார்கள்

என் ெசால் கிேறன். ௮ இஸ்ரேவல்

மைலகேள, ங்கள் உங்க ைடய

இளங்கிைளகைளவிட் , என் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் உங்க ைடய

பழங்கைளக் ெகா ப் ர்கள்; அவர்கள்

அ கில் வந் விட்டார்கள். ௯ இேதா,

நான் உங்களிடம ந் , உங்கைளக்

கண்காணிப்ேபன்; ங்கள் பண்ப த்தப்பட்

விைதக்கப்ப ர்கள். ௧0 நான் உங்கள்ேமல்

இஸ்ரேவல் ட்டாராகிய மனிதர்கள்

யாவைர ம் ெப கச்ெசய்ேவன்; பட்டணங்கள்

ேயற்றப்ப ம், பாைலவனமானஇடங்கள்

கட்டப்ப ம். ௧௧உங்கள்ேமல் மனிதர்கைள ம்

ம க வன்கைள ம் ெப கிப்ப ம்ப

ெப கச்ெசய்ேவன்;ஆரம்பநாட்களில் ங்கள்

இ ந்த நிைலைமயில் நான் உங்கைள

நிைலநி த்தி, உங்க ைடய ந்தின

சிறப்ைபவிட உங்க க் அதிக சிறப்

உண்டாகச்ெசய்ேவன்; அதினால் நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள்.

௧௨ நான் உங்கள்ேமல் என் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன் மனிதர்கைள

நடமாடச்ெசய்ேவன், அவர்கள் உன்ைனக்

ைகயா வார்கள்; அவர்க க் ச் ெசாந்தமாக

இ ப்பாய்; இனிேமல் அவர்கைளச்

சாகக்ெகா ப்பதில்ைல. ௧௩ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

மக்கள் உன்ைனப்பார்த் : மனிதர்கைளப்
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வி ங் கிற ேதசெமன் ம், உன் ைடய

மக்கைளச் சாகக்ெகா க்கிற ேதசெமன் ம்

ெசால் கிறப யினால், ௧௪ இனிேமல்

மனிதர்கைளப் வி ங் கிற ம ல்ைல,

இனிேமல் உன் ைடய மக்கைளச்

சாகக்ெகா ப்ப ம ல்ைல என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௧௫ நான் இனிேமல் அந்நியமக்கள்

ெசய் ம் அவமானத்ைத உன்னிடத்திேல

ேகட்கச்ெசய்வ ம ல்ைல, மக்களின்

நிந்ைதைய இனிேமல் மப்ப ம ல்ைல;

இனிேமல் உன் ைடய ேதசங்கைளச்

சாகக்ெகா ப்ப ம ல்ைலெயன்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்

என் ெசால் என்றார். ௧௬ பின் ம்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௧௭ மனித மாரேன,

இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்க ைடய ெசாந்த

ேதசத்திேல யி க் ம்ேபா அைதத்

தங்க ைடய நடக்ைகயினா ம் தங்க ைடய

ெசயல்களினா ம் ட் ப்ப த்தினார்கள்;

அவர்க ைடய நடக்ைக என் ைடய

கத்திற் ன்பாக மாதவிடா ள்ள

ெபண்ணின் ட்ைடப்ேபால் இ ந்த .

௧௮ ஆைகயினால் ேதசத்திேல அவர்கள்

சிந்தின இரத்தத்திற்காக, அைத

அவர்கள் தங்க ைடய அ த்தமான

சிைலகளால் ட் ப்ப த்தினதிற்காக

நான் என் ைடய க ங்ேகாபத்ைத
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அவர்கள்ேமல் ஊற்ற , ௧௯ அவர்கைள

அந்நியேதசங்க க் ள்ேள சிதற த்ேதன்;

ேதசங்களில் ற்ற ப்ேபாடப்பட்டார்கள்;

அவர்க ைடய நடக்ைகயின்ப ேய ம்

அவர்க ைடய ெசயல்களின்ப ேய ம்

அவர்கைள நியாயந் ர்த்ேதன். ௨0அவர்கள்

அந்நியேதசங்களிடத்தில் ேபானேபா

அந்த மக்கள் இவர்கைளக் ற த் :

இவர்கள் ெயேகாவா ைடய மக்கள்,

அவ ைடய ேதசத்தி ந் வந்தார்கள்

என் ெசான்னதினால், இவர்கள்

என் ைடய பரி த்தெபயைரப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கினார்கள். ௨௧

ஆனா ம் இஸ்ரேவல் மக்கள் தாங்கள்

வந் ேசர்ந்த அந்நிய மக்களிடத்திேல

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கின என் ைடய

பரி த்த ெபய க்காகேவ இரங் கிேறன்.

௨௨ ஆதலால், இஸ்ரேவல் மக்கைள

ேநாக்கி: ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல்

மக்கைள, உங்க க்காக அல்ல, ங்கள்

வந் ேசர்ந்த அந்நிய மக்களிடத்தில்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கின என் ைடய

பரி த்த ெபய க்காகேவ நான் இப்ப ச்

ெசய்கிேறன். ௨௩ அந்நியமக்களின் ந ேவ

ங்கள் பரி த்தக் ைலச்சலாக்கின ம்

அவர்க க் ள் உங்களால்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கப்பட்ட மான

என் ைடய மகத்தான ெபயைர நான்
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பரி த்தம்ெசய் ம்ெபா ; அப்ெபா

அந்நியமக்கள் தங்க ைடய கண்க க்

ன்பாக நான் உங்க க் ள் பரி த்தம்

ெசய்யப்ப ம்ேபா , நான் ெயேகாவா என்பைத

அற ந் ெகாள்வார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௨௪நான் உங்கைள

அந்நிய மக்களிடத்தி ந் அைழத் ,

உங்கைளச் எல்லா ேதசங்களி ம ந்

ேசர்த் , உங்க ைடய ெசாந்த ேதசத்திற்

உங்கைளக் ெகாண் வ ேவன். ௨௫

அப்ெபா நான் உங்கள்ேமல் த்தமான

தண் ர் ெதளிப்ேபன்; நான் உங்க ைடய

எல்லா அ த்தங்கைள ம் உங்க ைடய

எல்லா அ த்தமான சிைலகைள ம் க்கி

உங்கைளச் த்தமாக் ேவன், ங்கள்

த்தமா ர்கள். ௨௬ உங்க க் திய

இ தயத்ைதக் ெகா த் , உங்க ைடய

உள்ளத்திேல திதான ஆவிையக்

கட்டைளயிட் , கல்லான இ தயத்ைத உங்கள்

உட ந் எ த் ப்ேபாட் , சைதயான

இ தயத்ைதஉங்க க் க் ெகா ப்ேபன். ௨௭

உங்க ைடய உள்ளத்திேல என் ைடய

ஆவிைய ைவத் , உங்கைள என் ைடய

கட்டைளகளில் நடக்க ம் என் ைடய

நியாயங்கைளக் ைகக்ெகாள்ள ம்

அைவகளின்ப ெசய்ய ம்ெசய்ேவன். ௨௮

உங்க ைடய ன்ேனார்க க் நான்

ெகா த்த ேதசத்திேல ங்கள் யி ப் ர்கள்;

ங்கள் என் ைடய மக்களாக இ ப் ர்கள்,
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நான் உங்க ைடய ேதவனாக இ ந் , ௨௯

உங்க ைடய அ த்தங்கைளெயல்லாம்

க்கி, உங்கைளக் காப்பாற்ற , உங்கள்ேமல்

பஞ்சத்ைதக் கட்டைளயிடாமல், ேகா ைமைய

வரவைழத் , அைதப் ெப கச்ெசய் , ௩0

ங்கள் இனிேமல் ேதசங்க க் ள்ேள

பஞ்சத்தினால் உண்டா ம் நிந்ைதைய

அைடயாதப , மரத்தின் பழங்கைள ம்

வய ன்பலன்கைள ம்ெப கச்ெசய்ேவன்.

௩௧ அப்ெபா ங்கள் உங்க ைடய

ெபால்லாதமார்க்கங்கைள ம்உங்க ைடய

தகாத ெசயல்கைள ம் நிைனத் ,

உங்க ைடய அக்கிரமங்க க்காக

உங்க ைடய அ வ ப் க க்காக

உங்கைளேய ெவ ப் ர்கள். ௩௨நான் இப்ப ச்

ெசய்வ உங்க க்காக அல்லெவன்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்,

இ உங்க க் ெதரிந்தி ப்பதாக;

இஸ்ரேவல் மக்கேள, உங்க ைடய

வழக க்காக ெவட்கப்ப ங்கள். ௩௩

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: நான் உங்க ைடய

அக்கிரமங்கைளெயல்லாம் க்கி, உங்கைளச்

த்தமாக் ம் காலத்திேல பட்டணங்களில்

ேயறச்ெசய்ேவன்; பாைலவனமான

இடங்க ம் கட்டப்ப ம். ௩௪பாழாக்கப்பட்ட

ேதசம் கடந் ேபாகிற யாவ ைடய

பார்ைவக் ம் பாழாய்க்கிடந்ததற் ப் பதிலாக

பயிரிடப்ப ம். ௩௫பாழாய்க்கிடந்த இந்த ேதசம்,
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ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்ேபாலான என் ம்,

பாைலவன ம் பா ம்அழ க்கப்பட் ம் இ ந்த

பட்டணங்கள் பா காப்பானைவக ம்

ேயற்றப்பட்டைவக மாக இ க்கிற

என் ம் ெசால் வார்கள். ௩௬ெயேகாவாகிய

நான்அழ க்கப்பட்டைவகைளக்கட் கிேறன்

என் ம், பாழானைதப் பயிர்நிலமாக் கிேறன்

என் ம், அப்ெபா உங்கைளச்

ற்ற ள்ள தியான ேதசங்கள்

அற ந் ெகாள்வார்கள்; ெயேகாவாகிய நான்

இைதச் ெசான்ேனன், இைதச் ெசய்ேவன். ௩௭

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்க க்காக

நான் இைத நன்ைமச்ெசய் ம்ப அவர்கள்

என்னிடத்தில் விண்ணப்பம்ெசய்யேவண் ம்;

மந்ைத ெப கிற ேபால் அவர்களில்

மனிதர்கைளப் ெப கச்ெசய்ேவன். ௩௮

பண் ைக காலங்களில் எ சேலம ேல

பரி த்தம்ெசய்யப்பட் வ கிற மந்ைதகள்

எப்ப த் திரளாக இ க்கிறேதா, அப்ப ேய

பாைலவனமாக இ ந்த பட்டணங்கள்

மனிதர்களின் மந்ைதயால் நிரம்பி இ க் ம்;

அதினால் நான் ெயேகாவா என்பைத

அற ந் ெகாள்வார்கள் என் ெசால் என்றார்.

௩௭

ெயேகாவா ைடய ைக என்ேமல்

அமர்ந் , ெயேகாவா என்ைன

ஆவிக் ள்ளாக்கி ெவளிேய ெகாண் ேபாய்,

எ ம் கள் நிைறந்த ஒ பள்ளத்தாக்கின்

ந வில் நி த்தி, ௨ என்ைன அைவகளின்
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அ ேக ற்ற நடக்கச்ெசய்தார்; இேதா,

பள்ளத்தாக்கின் ெவட்டெவளியிேல அந்த

எ ம் கள் மகா திரளாகக் கிடந்த ;

அைவகள் மக ம் உலர்ந்த மாக இ ந்த . ௩

அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

இந்த எ ம் கள் உயிரைட மா என்

ேகட்டார்; அதற் நான்: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவேர, ேதவ ர் அைத அற ர்

என்ேறன். ௪ அப்ெபா அவர்: இந்த

எ ம் கைளக் ற த் த் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் , அைவகைளப் பார்த் ச்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

உலர்ந்த எ ம் கேள, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள். ௫ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் இந்த எ ம் கைள ேநாக்கி:

இேதா, நான் உங்க க் ள் உயிைர

ைழயச்ெசய்ேவன், அப்ெபா

உயிரைட ர்கள். ௬ நான் உங்கள்ேமல்

நரம் கைளச் ேசர்த் , உங்கள்ேமல்

சைதைய உண்டாக்கி, உங்கைளத்

ேதா னால் , உங்களில் ஆவிையக்

கட்டைளயி ேவன்; அப்ெபா ங்கள்

உயிரைடந் , நான் ெயேகாவா என்

அற ந் ெகாள் ர்கெளன் ெசால் கிறார்

என் ெசால் என்றார். ௭ எனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய நான் ர்க்கதரிசனம்

ெசான்ேனன்; நான் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் ம்ேபா ஒ இைரச்சல் உண்டான ;

இேதா,அைச ண்டாகி, ஒவ்ெவா எ ம் ம்
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தன்தன் எ ம் டன் ேசர்ந் ெகாண்ட . ௮

நான்பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா , இேதா,

அைவகள்ேமல் நரம் க ம் சைத ம்

உண்டான , ேமற் றெமங் ம் ேதா னால்

டப்பட்ட ; ஆனா ம் அைவகளில் உயிர்

இல்லாம ந்த . ௯ அப்ெபா அவர்

என்ைனப் பார்த் : உயிைர ேநாக்கித்

ர்க்கதரிசனம் ெசால்; மனித மாரேன,

ர்க்கதரிசனம் ெசால் , உயிைரேநாக்கி:

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், உயிேர, காற் த்திைச

நான்கி ம ந் வந் , ெகாைல ெசய்யப்பட்ட

இவர்கள் உயிரைட ம்ப இவர்கள்ேமல்

ஊ என்கிறார் என் ெசால் என்றார். ௧0

எனக் க் கற்பிக்கப்பட்டப நான்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்ேனன்; அப்ெபா

உயிர் அவர்க க் ள் ைழய, அவர்கள்

உயிரைடந் , கா ன்ற , மகா ெபரிய

பைடயாக நின்றார்கள். ௧௧ அப்ெபா

அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

இந்த எ ம் கள் இஸ்ரேவல் மக்கள்

அைனவ ேம; இேதா, அவர்கள் எங்க ைடய

எ ம் கள் உலர்ந் ேபான ; எங்க ைடய

நம்பிக்ைக அற் ப்ேபான ; நாங்கள்

அ ப் ண் ேபாகிேறாம் என்கிறார்கள். ௧௨

ஆைகயால் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ,

அவர்க டன் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார், இேதா,



எேசக்கிேயல் 3251

என் ைடய மக்கேள, நான் உங்க ைடய

பிேரதக் ழகைளத் திறந் , உங்கைள

உங்க ைடய பிேரதக் ழகளி ந்

ெவளிப்பட ம், உங்கைள இஸ்ரேவல்

ேதசத்திற் வர ம் ெசய்ேவன். ௧௩

என் ைடய மக்கேள, நான் உங்க ைடய

பிேரதக் ழகைளத் திறந் , உங்கைள

உங்க ைடய பிேரதக் ழகளி ந்

ெவளிப்படச்ெசய் ம்ேபா , நான் ெயேகாவா

என் அற ந் ெகாள் ர்கள். ௧௪என் ைடய

ஆவிைய உங்க க் ள் ைவப்ேபன்; ங்கள்

உயிரைட ர்கள்; நான் உங்கைளஉங்க ைடய

ேதசத்தில் ைவப்ேபன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள் ர்கள்;

இைதச் ெசான்ேனன், இைதச் ெசய்ேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என் ெசால்

என்றார். ௧௫ பின் ம் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத எனக் உண்டாகி, அவர்: ௧௬

மனித மாரேன, ஒ ேகாைல எ த் ,

அதிேல தா க் ம்அைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல்

மக்க க் ம் உரிய என் எ தி; பின்

ேவெறா ேகாைல எ த் , அதிேல

எப்பிரா க் ம் அைதச்ேசர்ந்த இஸ்ரேவல்

மக்கள் அைனவ க் ம் உரிய ேயாேசப்பின்

ேகாெலன் எ தி, ௧௭ அைவகைள

ஒேர ேகாலா ம்ப ஒன்ேறாெடான்

இைணயச்ெசய், அைவகள் உன் ைடய

ைகயில் ஒன்றா ம். ௧௮இைவகளின் ெபா ள்

இன்னெதன் எங்க க் அறவிக்கமாட் ேரா
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என் உன் ைடய மக்கள் உன்னிடத்தில்

ேகட்டால், ௧௯ அவர்கைள ேநாக்கி:

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், இேதா, எப்பிரா க் ம்

அைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்க க் ம்

உரிய ேயாேசப்பின் ேகாைல எ த் , அைத

தாவின் ேகாேலா ேசர்த் , அைவகைளஒேர

ேகாலாக் ேவன்; அைவகள் என் ைடய

ைகயில் ஒன்றா ம் என்கிறார் என் ெசால். ௨0

ெசால் ம்ேபா , எ தின ேகால்கள்

அவர்க ைடய கண்க க் ன்பாக

உன் ைடயைகயில் இ க்கேவண் ம். ௨௧

அவர்கைள ேநாக்கி: ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால் இேதா,

நான் இஸ்ரேவல் ட்டாைர அவர்கள்

ேபாயி க் ம் ேதசங்களிடத்தி ந்

அைழத் , ற்ற ம ந் அவர்கைளச்

ேசர்த் , அவர்கைள அவர்கள் ெசாந்த

ேதசத்திேல வரச்ெசய் , ௨௨ அவர்கைள

இஸ்ரேவ ன்மைலகளாகிய ேதசத்திேலஒேர

ேதசமாக் ேவன்; ஒேர ராஜா அவர்கள்

எல்ேலா க் ம் ராஜாவாகஇ ப்பார்;அவர்கள்

இனி இரண் ேதசங்களாக இ ப்பதில்ைல;

அவர்கள் இனி இரண் ராஜ்ஜயங்களாகப்

பிரிவ ம ல்ைல. ௨௩ அவர்கள் இனித்

தங்க ைடயஅ த்தமானசிைலகளினா ம்

தங்க ைடய அ வ ப் களினா ம்

தங்க ைடய எல்லா தல்களினா ம்

தங்கைளத் ட் ப்ப த் வ ம ல்ைல;
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அவர்கள் யி ந் பாவம்ெசய்த எல்லா

இடங்களி ந் ம் நான் அவர்கைளவிளக்கி

இரட்சித் , அவர்கைளச் த்தம் ெசய்ேவன்;

அப்ெபா அவர்கள் என் ைடய மக்களாக

இ ப்பார்கள், நான்அவர்க ைடய ேதவனாக

இ ப்ேபன். ௨௪ என் ைடய ஊழயனாகிய

தா என்பவர் அவர்கள்ேமல் ராஜாவாக

இ ப்பார்; அவர்கள் எல்ேலா க் ம் ஒேர

ேமய்ப்பர் இ ப்பார்; அப்ெபா

அவர்கள் என் ைடய நியாயங்களில்

நடந் , என் ைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாண் , அைவகளின்ப ெசய் ,

௨௫ நான் என் ைடய ஊழயனாகிய

யாக்ேகா க் க் ெகா த்த ம், உங்க ைடய

தகப்பன்மார்கள் யி ந்த மான

ேதசத்திேல யி ப்பார்கள்; அவர்க ம்

அவர்கள் பிள்ைளக ம் அவர்க ைடய

பிள்ைளகளின் பிள்ைளக ம் அதிேல

என்ெறன்ைறக் ம் யி ப்பார்கள்;

என் ைடயஊழயனாகிய தா என்பவர்

என்ெறன்ைறக் ம்அவர்க க் அதிபதியாக

இ ப்பார். ௨௬நான்அவர்க டன் சமாதான

உடன்ப க்ைக ெசய்ேவன்; அ அவர்க க்

நிரந்தர உடன்ப க்ைகயாக இ க் ம்;

நான் அவர்கைள நிைலப்ப த்தி,

அவர்கைள ெப கச்ெசய் , அவர்கள்

ந விேல என் ைடய பரி த்த ஸ்தலத்ைத

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலநி த் ேவன். ௨௭

என் ைடய இ ப்பிடம் அவர்களிடத்தில்
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இ க் ம், நான் அவர்க ைடய ேதவனாக

இ ப்ேபன்,அவர்கள் என் ைடயமக்களாக

இ ப்பார்கள். ௨௮ அப்ப ேய என் ைடய

பரி த்த ஸ்தலம் அவர்கள் ந விேல

என்ெறன்ைறக் ம் இ க் ம்ேபா , நான்

இஸ்ரேவைலப் பரி த்தம்ெசய்கிற ெயேகாவா

என் ேதசங்கள் அற ந் ெகாள்வார்கள்

என்கிறார் என் ெசால் என்றார்.

௩௮

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௨ மனித மாரேன, ேமேசக்

பால் இனத்தாரின் தைலைமயான

அதிபதியாகிய மாேகா ேதசத்தானான

ேகா க் எதிராக உன் ைடய கத்ைதத்

தி ப்பி, அவ க் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் , ௩ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார், ேமேசக் பால் இனத்தாரின்

அதிபதியாகிய ேகாேக, இேதா, நான்

உனக் விேராதமாக வ ேவன். ௪ நான்

உன்ைனத் தி ப்பி, உன் ைடய வாயில்

க வாளங்கைளப் ேபாட் , உன்ைன ம்

உன் ைடய எல்லாச் பைடைய ம்,

திைரகைள ம், சர்வா தந்தரித்த திைர

ரர்கைள ம், சிரியேகடகங்க ம் ெபரிய

ேகடக ைடய திரளான ட்டத்ைத ம்

றப்படச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் எல்ேலா ம்

வாள்கைளப் பி த்தி ப்பார்கள்.

௫ அவர்க டன் ட ெபர்சியர்க ம்,

எத்திேயாப்பியர்க ம், பியர்க ம்
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இ ப்பார்கள்; அவர்கெளல்ேலா ம்

ேகடகம்பி த் , தைலச் ரா ம்

அணிந்தி ப்பவர்கள். ௬ ேகாம ம்

அவ ைடய எல்லா பைடக ம்

வடதிைசயி ள்ள ெதாகர்மா வம்சத்தா ம்

அவர்க ைடய எல்லா இரா வங்க மாகிய

திரளானமக்கள் உன் டன் இ ப்பார்கள். ௭

ஆயத்தப்ப , உன் டன் இ க்கிற

உன் ைடய எல்லாக் ட்டத்ைத ம்

ஆயத்தப்ப த் ; அவர்க க் க் காவலனாக

இ . ௮ அேநக நாட்க க் ப் பிற்பா

விசாரிக்கப்ப வாய்; வா க் விளக்கி, பற்பல

மக்களி ந் ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்

வந்தவர்களின் ேதசத்தில் கைடசி

வ டங்களிேலவ வாய்; ெந நாட்கள் பாழாய்

கிடந் , பிற்பா இனத்தவர்களி ந்

ெகாண் வரப்பட்டவர்கள் எல்ேலா ம்

கத் டன் யி க் ம் இஸ்ரேவ ன்

மைலக க் விேராதமாக வ வாய்; அவர்கள்

எல்ேலா ம் பயப்படாமல் யி க் ம்ேபா ,

௯ெப ங்காற்ைறப்ேபால் எ ம்பி வ வாய்;

ம் உன் ைடய எல்லா பைடக ம்

உன் டன் இ க் ம் திரளான மக்க ம்

கார்ேமகம்ேபால் ேதசத்ைத ர்கள். ௧0

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: அந்த நாளிேல பாழாய்

கிடந் தி ம்பக் ேயற்றப்பட்ட மக்க க்

விேராதமாக ம், மக்களிடத்தி ந்

ேசர்க்கப்பட்ட ம், ஆ கைள ம்,
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மா கைள ம்,ஆஸ்திகைள ம்சம்பாதித் ,

ேதசத்தின் ந வில் யி க்கிற மான

மக்க க் விேராதமாக ம், உன் ைடய

ைகையத் தி ப் ம்ப , ௧௧ உன் ைடய

இ தயத்தில் ேயாசைனகள் எ ம்ப,

ெபால்லாத நிைனைவ நிைனத் , ௧௨

நான் ெகாள்ைளயிட ம் ைறயாட ம்,

மதில்களில்லாமல் கிடக்கிற கிராமங்க ள்ள

ேதசத்திற் விேராதமாகப்ேபாேவன்;

அலட்சியமாக கத் டன்

யி க்கிறவர்களின்ேமல் வ ேவன்;

அவர்கள் எல்ேலா ம் மதில்களில்லாமல்

யி க்கிறார்கள்; அவர்க க் த்

தாழ்ப்பா ம் இல்ைல, கத க ம் இல்ைல

என்பாய். ௧௩ ேசபா ேதசத்தா ம், ேததான்

ேதசத்தா ம், தர் சின் வியாபாரிக ம்

அதி ைடய பாலசிங்கங்களானஅைனவ ம்

உன்ைன ேநாக்கி: ெகாள்ைளயிடஅல்லேவா

வ கிறாெயன் ம், ைறயா ,

ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்ஆஸ்திைய ம்

எ த் க்ெகாள் கிறதற் ம், ஆ கைள ம்,

மா கைள ம் பி க்கிறதற் ம், ம க ம்

ெகாள்ைளயி கிறதற் ம் அல்லேவா

உன் ைடய ட்டத்ைதக் ட் னாெயன் ம்

ெசால் வார்கள். ௧௪ ஆைகயால்

மனித மாரேன, ர்க்கதரிசனம் ெசால் ,

ேகாைக ேநாக்கிச் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்; ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார்; என் ைடய மக்களாகிய
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இஸ்ரேவல் கமாகக் யி க்கிற

அக்காலத்திேல அைதஅறவாய்அல்லேவா?

௧௫அப்ெபா ம் உன் டன் திரளான

மக்க ம் வடதிைசயி ள்ள உன் ைடய

இடத்தி ந் வ ர்கள்; அவர்கள்

ெபரிய ட்ட ம் திரளான ட்டமாக

இ ந் , எல்ேலா ம் திைரகளின்ேமல்

ஏ கிறவர்களாக இ ப்பார்கள். ௧௬

ேதசத்ைதக் கார்ேமகம்ேபால் ட, என் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் விேராதமாக

எ ம்பிவ வாய்; கைடசி நாட்களிேல இ

நடக் ம்; ேகாேக, இனத்தார்களின் கண்க க்

ன்பாக உன் லமாக நான் பரி த்தர்

என் விளங்கப்ப கிறதினால் அவர்கள்

என்ைனஅறவதற் உன்ைன என் ைடய

ேதசத்திற் விேராதமாக வரச்ெசய்ேவன்.

௧௭ உன்ைன அவர்க க் விேராதமாக

வரச்ெசய்ேவன் என் ஆரம்ப நாட்களிேல

அேநக வ டகாலமாகத் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் , இஸ்ரேவ ன் ர்க்கதரிசிகளாகிய

என் ைடயஊழயக்காரர்கைளக்ெகாண் ,

அந்த நாட்களிேல நான் ற த் ச்ெசான்னவன்

அல்லேவாஎன் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௧௮ இஸ்ரேவல் ேதசத்திற்

விேராதமாக ேகா வ ம்காலத்தில்

என் ைடய க ங்ேகாபம் என் ைடய

நாசியில் ஏ ெமன் ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௧௯அந்த நாளிேல இஸ்ரேவல்

ேதசத்திேல ெபரிய அதிர்ச்சி உண்டாகி, ௨0
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என் ைடய பிரசன்னத்தினால் கட ன்

ன்க ம், ஆகாயத் ப் பறைவக ம்,

ெவளியின் ம கங்க ம், தைரயில்ஊ கிற

எல்லா பிராணிக ம், ேதசெமங் ள்ள

எல்லா உயிரினங்க ம் அதி ம்; மைலகள்

இ ம்; ெசங் த்தானைவகள்வி ம்; எல்லா

மதில்க ம் தைரயிேலவி ந் ேபா ம் என்

என் ைடய எரிச்ச னா ம் என் ைடய

ேகாபத்தின் அக்கினியினா ம் நிச்சயமாகச்

ெசால் கிேறன். ௨௧ என் ைடய எல்லா

மைலகளி ம்வாைளஅவ க் விேராதமாக

வரவைழப்ேபன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்;அவனவன்வாள்

அவனவன் சேகாதர க் விேராதமாக

இ க் ம். ௨௨ெகாள்ைளேநாயினா ம் இரத்தம்

சிந் த னா ம் நான்அவ டன்வழக்கா ,

அவன்ேம ம்அவ ைடயபைடகளின்ேம ம்

அவ டன் இ க் ம் திரளான

மக்களின்ேம ம் ெவள்ளமாக அ க் ம்

மைழைய ம், ெப ங்கல்மைழைய ம்,

அக்கினிைய ம், கந்தகத்ைத ம்

ெப கச்ெசய்ேவன். ௨௩ இப்ப யாக நான்

அேநக ேதசங்களின் கண்க க் ன்பாக

என் ைடயமகத் வத்ைத ம்என் ைடய

பரி த்தத்ைத ம் விளங்கச்ெசய் ,

காண்பிப்ேபன்;அப்ெபா நான் ெயேகாவா

என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௩௯

இப்ேபா ம் மனித மாரேன, ேகா க்

விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ச்



எேசக்கிேயல் 3259

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்,

ேமேசக் பால் இனத்தார்களின் அதிபதியாகிய

ேகாேக, இேதா, நான் உனக் விேராதமாக

வ கிேறன். ௨ நான் உன்ைனத் தி ப்பி

உன்ைனஆ ற களால் இ த் , உன்ைன

வட றங்களி ந் எ ம்ப ம் இஸ்ரேவல்

மைலகளில் வரச்ெசய் , ௩ உன் ைடய

வில்ைல உன் ைடய இட ைகயி ந்

தட் விட் , உன் ைடய அம் கைள

வல ைகயி ந் விழச்ெசய்ேவன். ௪

ம் உன் ைடய எல்லா பைடக ம்

உன் டன் இ க்கிற மக்க ம் இஸ்ரேவல்

மைலகளில் வி ர்கள்; பிணந்தின் கிற

எல்லாவித பறைவக க் ம் ெவளியின்

ம கங்க க் ம் உன்ைன இைரயாகக்

ெகா ப்ேபன். ௫திறந்த ெவளியில் வி வாய்;

நான் இைதச் ெசான்ேனன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௬ நான்

மாேகாகிடத்தி ம் களில்அலட்சியமாகக்

யி க்கிறவர்களிடத்தி ம் ெந ப்ைப

அ ப் ேவன்; அப்ெபா நான்

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௭

இந்தவிதமாக நான் என் ைடயமக்களாகிய

இஸ்ரேவ ன் ந விேல என் ைடய பரி த்த

ெபயைரத் ெதரிவிப்ேபன்; என் ைடய

பரி த்த ெபயைர இனிப் பரி த்தக்

ைலச்சலாக்கவிடமாட்ேடன்;அதினால் நான்

இஸ்ரேவ ல்பரி த்தராகியெயேகாவாஎன்
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அந்நியமக்கள் அற ந் ெகாள்வார்கள். ௮

இேதா, அ வந் , அ நடந்த என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார்; நான்

ெசான்ன நாள் இ ேவ. ௯ இஸ்ரேவல்

பட்டணங்களின் கள் ெவளிேயேபாய்,

ெபரிய ேகடகங்க ம், சிறயேகடகங்க ம்,

வில் க ம், அம் க ம், வைளத க ம்,

ஈட் க மாகிய ஆயதங்கைள எ த்

எரிப்பார்கள்; ஏ வ டம்அைவகைளஎ த்

எரிப்பார்கள். ௧0அவர்கள் ெவளியி ந்

விற ெகாண் வராம ம் கா களில்

ெவட்டாம ம், ஆ தங்கைள எ த்

எரிப்பார்கள்; அவர்கள் தங்கைளக்

ெகாள்ைளயிட்டவர்கைளக்ெகாள்ைளயிட் ,

தங்கைளச் ைறயா னவர்கைளச்

ைறயா வார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௧அந்த நாளில்

இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல கட க் க் கிழக்ேக

வழ ேபாக்கரர்களின் பள்ளத்தாக்ைகப்

ைதக்கிற இடமாக ேகா க் க் ெகா ப்ேபன்;

அ வழ ப்ேபாக்கர் க்ைகப்

ெபாத்திக்ெகாண் ேபாகச்ெசய் ம்; அங்ேக

ேகாைக ம்அவ ைடய எல்லாச் பைடைய ம்

ைதத் , அைத ஆேமான்ேகாகின்

பள்ளத்தாக் என்பார்கள். ௧௨ இஸ்ரேவல்

மக்கள், ேதசத்ைதச் த்தம்ெசய் ம்ப

அவர்கைளப் ைதத் க்க ஏ மாதங்கள்

ஆ ம். ௧௩ ேதசத்தின் மக்கெளல்ேலா ம்

ைதத் க்ெகாண் ப்பார்கள்; நான்
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மகிைமப்ப ம் அந்த நாளிேல அ

அவர்க க் க் கழ்ச்சியாக இ க் ம் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௪

ேதசத்ைதச் த்தம்ெசய்வதற்காக அதில்

கிடக் ம் மற்ற பிேரதங்கைளப் ைதக் ம்ப

எப்ெபா ம் ேதசத்தில் ற்ற த்திரி ம்

மனிதர்கைள ம், ற்ற த்திரிகிறவர்க டன்

ைதக்கிறவர்கைள ம் ெதரிந்

நியம ப்பார்கள்; ஏ மாதங்கள் ந்தபின் ம்

இவர்கள் ேத க்ெகாண் ப்பார்கள்.

௧௫ ேதசத்தில் ற்ற த்திரிகிறவர்கள்

திரிந் ெகாண் ப்பார்கள்; யாராவ

ஒ வன் மனிதனின் எ ம்ைபக் கா ம்ேபா

ைதக்கிறவர்கள் அைதஆேமான்ேகா ைடய

பள்ளத்தாக்கிேல ைதக் ம்வைர அதின்

அ கிேல ஒ அைடயாளத்ைத நாட் வான்.

௧௬ அந்த நகரத்திற் ஆேமானா என்

ெபயரிடப்ப ம்; இந்தவிதமாக ேதசத்ைதச்

த்தம் ெசய்வார்கள். ௧௭ மனித மாரேன,

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: எல்லாவித

பறைவகைள ம் ெவளியில் இ க்கிற

எல்லா ம கங்கைள ம் ேநாக்கி: ங்கள்

ஏகமாகக் க்ெகாண் , இஸ்ரேவ ன்

மைலகளில் நான் உங்க க்காகச்

ெசய் ம் யாகமாகிய மகா யாகத்திற் ச்

ற்ற ம ந் வந் ேசர்ந் , இைறச்சிையச்

சாப்பிட் இரத்தம் ங்கள். ௧௮ ங்கள்

பராக்கிரமசா களின் இைறச்சிையச்
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சாப்பிட் மயி ைடய பிர க்களின்

இரத்தத்ைதக் ப் ர்கள்; அவர்கள்

எல்ேலா ம் பாசானிேல ெகா த் ப்ேபான

ஆட் க்கடாக்க க் ம், ஆட் க் ட் க க் ம்

ெவள்ளாட் க் கடாக்க க் ம்

காைளக க் ம் சமமானவர்கள். ௧௯ நான்

உங்க க்காகச் ெசய் ம் யாகத்திேல ங்கள்

தி ப்தியா ம்வைரெகா ப்ைபச்சாப்பிட் ,

ெவறயா ம்வைரஇரத்தத்ைதக் ப் ர்கள்.

௨0 இந்தவிதமாக என் ைடய பந்தியிேல

திைரகைள ம், இரத ரர்கைள ம்,

பலசா கைள ம், எல்லா ேபார் ரர்கைள ம்

சாப்பிட் , தி ப்தியா ர்கெளன்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார் என்

ெசால் . ௨௧ இந்த விதமாக என் ைடய

மகிைமையநான்அந்நியேதசங்க க் ள்ேள

விளங்கச்ெசய்ேவன்; நான் ெசய்தஎன் ைடய

நியாயத்ைத ம்அவர்கள்ேமல் நான்ைவத்த

என் ைடயைகைய ம் எல்லா ேதசங்க ம்

காண்பார்கள். ௨௨அன் தல் என் ம் நான்

தங்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாஎன்

இஸ்ரேவல் மக்கள் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௨௩ இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்க ைடய

அக்கிரமத்தினால்சிைறப்பட் ப்ேபானார்கள்

என் அப்ெபா அந்நியேதசத்தார்

அற ந் ெகாள்வார்கள்; அவர்கள் எனக்

விேராதமாகத் ேராகம்ெசய்ததினால்,

என் ைடய கத்ைத நான் அவர்க க்

மைறத் ,அவர்கள் சத் க்களின்ைகயில்
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அவர்கைள ஒப் க்ெகா த்ேதன்; அவர்கள்

அைனவ ம் வாளால் வி ந்தார்கள். ௨௪

அவர்க ைடய அ த்தத்திற் ஏற்றப ,

அவர்க ைடய தல்க க் ஏற்றப ,

நான் அவர்க க் ச் ெசய் , என் ைடய

கத்ைத அவர்க க் மைறத்ேதன்.

௨௫ ஆதலால் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: ௨௬

அவர்கள் தங்க ைடய அவமானத்ைத ம்,

பயப்ப த் வார் இல்லாமல், தாங்கள்

கமாகத் தங்க ைடய ேதசத்தில்

யி க் ம்ேபா எனக் விேராதமாகத்

தாங்கள் ெசய்த எல்லாத் ேராகத்ைத ம்

மந் த்தபின் , நான் யாக்ேகாபின்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப்பி, இஸ்ரேவல்

வம்சமைனத்திற் ம் இரங்கி, என் ைடய

பரி த்தப் ெபய க்காக ைவராக்கியமாக

இ ப்ேபன். ௨௭ நான் அவர்கைள மக்கள்

ட்டங்களி ந் தி ம்பிவரச்ெசய் ,

அவர்க ைடய எதிரிகளின் ேதசங்களி ந்

அவர்கைளக் ட் க்ெகாண் வந் ,

திரளான ேதசங்க ைடய கண்க க்

ன்பாக அவர்க க் ள் நான்

பரி த்தர் என் விளங் ம்ேபா , ௨௮

தங்கைள அந்நியேதசங்களிடத்தில்

சிைறப்பட் ப்ேபாகச்ெசய்த நான் தங்களில்

ஒ வைர ம் அங்ேக அப் றம் ைவக்காமல்,

தங்கைளத் தங்க ைடய ெசாந்தேதசத்திேல

தி ம்பக் ட் க்ெகாண் வந்ேதன்
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என்பதினால், நான் தங்க ைடய ேதவனாகிய

ெயேகாவா என் அற ந் ெகாள்வார்கள்.

௨௯ நான் இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல்

என் ைடய ஆவிைய ஊற்றனதினால்

என் ைடய கத்ைத இனி அவர்க க்

மைறக்கமாட்ேடன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார் என்றார்.

௪0

நாங்கள்பாபிேலானில்சிைறப்பட் ப்ேபான

இ பத்ைதந்தாம் வ டத்தின் ஆரம்பத்தில்

தலாம் மாதம் பத்தாம் நாளாகிய

அன்ேற ெயேகாவா ைடய ைக என்ேமல்

அமர்ந்த ,அவர் என்ைனஅந்தஇடத்திற் க்

ெகாண் ேபானார்; அப்ெபா நகரம்

அழ க்கப்பட் ப் பதினான் வ டங்களான .

௨ ேதவதரிசனங்களில் அவர் என்ைன

இஸ்ரேவல் ேதசத்திற் க் ெகாண் ேபாய்,

என்ைனமகாஉயரமானஒ மைலயின்ேமல்

நி த்தினார்; அதின்ேமல் ெதற்காக ஒ நகரம்

கட் யி க்கிற ேபால் காணப்பட்ட . ௩அவர்

என்ைன அங்ேக ெகாண் ேபானார்; இேதா,

அங்ேக ஒ மனிதன் இ ந்தார்; அவ ைடய

ேதாற்றம் ெவண்கலமாக இ ந்த ; அவர்

ைகயில் சணற்கயி ம் ஒ அள ேகா ம்

இ ந்த ; அவர் வாச ேல நின்றார். ௪அந்த

மனிதன் என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

கண்ணாரப்பார்த் , காதாரக்ேகட் , நான்

உனக் க்காண்பிப்பெதல்லாவற்ற ன்ேம ம்

உன் ைடய மனைத ைவ; நான் உனக்

அைவகைளக் காண்பிப்பதற்காக இங்ேக
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ெகாண் வரப்பட்டாய்; காண்பைதெயல்லாம்

இஸ்ரேவல் மக்க க் த் ெதரிவி என்றார். ௫

இேதா, ஆலயத்திற் ப் ெவளிேய ற்ற ம்

ஒ மதில் இ ந்த ; அந்த மனிதன்ைகயிேல

ஆ ழ ளமானஒ அள ேகால்இ ந்த ;

ஒவ்ெவா ழ ம் நம ைக ழத்தி ம்

நான் விரற்கைட அள அதிகமான ;

அவர் அந்த மதிைலஅளந்தார்; அகலம் ஒ

ேகாலாக ம் உயரம் ஒ ேகாலாக ம் இ ந்த .

௬ பின் அவர் கிழக் கவாச க் வந் ,

அதின் ப களின்ேமல் ஏற , வாசற்ப ையஒ

ேகால் அகலமாக ம், ம வாசற்ப ைய ஒ

ேகால்அகலமாக ம்அளந்தார். ௭ஒவ்ெவா

அைற ம் ஒ ேகால் ள ம் ஒ ேகால்

அகல மாக இ ந்த ; அைற க க்

ந ேவ ஐந் ழ இடம் விட் ந்த ;

வாச ன் மண்டபத்த ேக உள்வாசற்ப

ஒ ேகாலளவாக இ ந்த . ௮ வாச ன்

மண்டபத்ைத ம் உள்ேள ேகாலளவாக

அளந்தார். ௯பின் வாச ன் மண்டபத்ைத

எட் ழமாக ம், அதின் ணாதாரங்கைள

இரண் ழமாக ம் அளந்தார்; வாச ன்

மண்டபம் உட் றத்தி ந்த . ௧0

கிழக் திைசக்ெகதிரான வாச ன்

அைறகள் இந்தப்பக்கத்தில் ன் ம்

அந்தப்பக்கத்தில் ன் மாக இ ந்த ;

அைவகள் ன் க் ம் ஒேர அள ம்,

இந்தப்பக்கத்தி ம் அந்தப்பக்கத்தி ம் இ ந்த

ணாதாரங்க க் ஒேரஅள ம்இ ந்த .
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௧௧ பின் வாசல் நைடயின் அகலத்ைதப்

பத் ழமாக ம், வாச ன் ளத்ைதப்

பதின் ன் ழமாக ம் அளந்தார். ௧௨

அைறக க் ன்ேனஇந்தப்பக்கத்தில்ஒ

ழஇட ம்அந்தப்பக்கத்தில் ஒ ழஇட ம்

இ ந்த ஒவ்ெவா அைறஇந்தப்பக்கத்தில்

ஆ ழ ம்அந்தப்பக்கத்தில்ஆ ழ மாக

இ ந்த . ௧௩ பின் வாச ல் இ ந்த

அைறயின் ெமத்ைதயி ந் மற்றஅைறயின்

ெமத்ைதவைர இ பத்ைதந் ழமாக

அளந்தார்; கத க் க் கத ேநராகஇ ந்த .

௧௪ ணாதாரங்கைள அ ப ழமாக

அளந்தார்; இந்தத் ணாதாரங்களின்அ ேக

ற்ற ம் ன்வாச ன் ற்றம் இ ந்த .

௧௫ ைழ வாச ன் கப் த் வங்கி,

உட் றவாசல் மண்டப கப் வைர ஐம்ப

ழமாகஇ ந்த . ௧௬வாச க் உட் றமாகச்

ற்ற ள்ளஅைறக க் ம்அைவகளின்

ணாதாரங்க க் ம் ஒ க்கமான

ஜன்னல்கள் இ ந்த ; மண்டபங்களி ம்

அப்ப ேயஇ ந்த ; உள்பக்கமாகச் ற்ற ம்

அந்த ஜன்னல்க ம் ணாதாரங்களில்

ெச க்கப்பட்ட ேப ச்சமரங்க ம் இ ந்த .

௧௭ பின் என்ைன ெவளி ற்றத்திற்

அைழத் க்ெகாண் ேபானார்; அங்ேக

அைற க ம், ற்றத்தின் ற்ற ம்

பதித்த தளவரிைச ம் இ ந்த ;

அந்தத் தளவரிைசயின்ேமல் ப்ப

அைற கள் இ ந்த . ௧௮ வாச க் ப்
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பக்கத்தி ம் வாசல்களின் ளத்திற்

எதிரி ள்ளஅந்தத் தளவரிைசதாழ்வான

தளவரிைசயாக இ ந்த . ௧௯ பின் அவர்

ழ்வாச ன் கப் த் வங்கி, உள் ற்றத் ப்

ற கப் வைர ள்ளவிசாலத்ைதஅளந்தார்;

அ கிழக் ம் வடக் ம் ழமாக

இ ந்த . ௨0 ெவளி ற்றத்திற் அ த்த

வடதிைசக் எதிரானவாச ன் ளத்ைத ம்

அகலத்ைத ம் அளந்தார். ௨௧ அதற்

இந்த பக்கத்தில் ன் அைறக ம்

அந்த பக்கத்தில் ன் அைறக ம்

இ ந்த ; அதின் ணாதாரங்க ம் அதின்

மண்டபங்க ம் தல்வாச ன்அள க் ச்

சரியாக இ ந்த ; அதின் ளம் ஐம்ப

ழ ம், அகலம் இ பத்ைதந் ழ மாக

இ ந்த . ௨௨அதின் ஜன்னல்க ம், அதின்

மண்டபங்க ம், அதின்ேமல் சித்திரிக்கப்பட்ட

ேப ச்சமரங்க ம், ழ்த்திைசக் எதிரான

வாச ன் அள க் ச் சரியாக இ ந்த ;

அதில் ஏ கிறதற் ஏ ப கள் இ ந்த ;

அதின் மண்டபங்கள் அைவக க்

ன்னாக இ ந்த . ௨௩ வடதிைசயி ம்

ழ்த்திைசயி ள்ளஒவ்ெவா வாச க்

எதிராக உள் ற்றத்திற் ம் வாசல்கள் இ ந்த ;

ஒ வாசல் வங்கி மற்ற வாசல்வைர

ழமாக அளந்தார். ௨௪ பின் என்ைனத்

ெதன்திைசக் அைழத் க்ெகாண் ேபானார்;

அங்ேக ெதன்திைசக் எதிரான வாசல்

இ ந்த ; அதின் ணாதாரங்கைள ம்
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அதின் மண்டபங்கைள ம் அதற் ரிய

அளவின்ப அளந்தார். ௨௫ அந்த

ஜன்னல்க க் ச் சரியாக அதற் ம் அதின்

மண்டபங்க க் ம் ஜன்னல்கள் ற்ற ம்

இ ந்த ; ளம் ஐம்ப ழ ம் அகலம்

இ பத்ைதந் ழ மாக இ ந்த . ௨௬

அதில் ஏ கிறதற் ஏ ப கள் இ ந்த ;

அதற் ன்பாக அதின் மண்டபங்க ம்

இ ந்த ; அதின் ணாதாரங்களில்

ெச க்கப்பட்ட ேப ச்சமரங்க ம் இந்தப்

பக்கத்தில் ஒன் ம் அந்தப் பக்கத்தில்

ஒன் மாக இ ந்த . ௨௭உள் ற்றத்திற் ம்

ஒ வாசல் ெதன்திைசக் எதிராகஇ ந்த ;

ெதன்திைசயி ள்ள ஒ வாசல் வங்கி

மற்றவாசல்வைர ழமாக அளந்தார்.

௨௮ பின் அவர் ெதற் வாசலால் என்ைன

உள் ற்றத்திற் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

அந்தஅள க் ச் சரியாகத் ெதற் வாசைல ம்

அளந்தார். ௨௯அதின் அைறக ம், அதின்

ணாதாரங்க ம்,அதின் மண்டபங்க ம்,

அந்தஅள க் ச் சரியாக இ ந்த ; அதற் ம்

அதின் மண்டபங்க க் ம் ஜன்னல்கள்

ற்ற ம் இ ந்த ; ளம் ஐம்ப ழ ம்

அகலம் இ பத்ைதந் ழ மாக இ ந்த .

௩0 இ பத்ைதந் ழ ள ம் ஐந் ழ

அகல மானமண்டபங்கள் ற்ற ம்இ ந்த .

௩௧ அதின் மண்டபங்கள் ெவளி ற்றத்தில்

இ ந்த ; அதின் ணாதாரங்களில்

ெச க்கப்பட்ட ேப ச்சமரங்க ம் இ ந்த ;
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அதில்ஏ கிறதற் எட் ப்ப கள்இ ந்த . ௩௨

பின் அவர் கிழக் த்திைச வழயாக என்ைன

உள் ற்றத்திற் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

அந்தஅள க் ச் சரியாகஅந்தவாசைல ம்

அளந்தார். ௩௩ அதின் அைறக ம் அதின்

ணாதாரங்க ம் அதின் மண்டபங்க ம்

அந்த அள க க் ச் சரியாக இ ந்த ;

அதற் ம் அதின் மண்டபங்க க் ம்

ஜன்னல்கள் ற்ற ம் இ ந்த ; ளம்

ஐம்ப ழ ம் அகலம் இ பத்ைதந்

ழ மாகஇ ந்த . ௩௪அதின் மண்டபங்கள்

ெவளி ற்றத்தில் இ ந்த ; அதின்

ணாதாரங்களில் இந்தப் பக்கத்தி ம் அந்தப்

பக்கத்தி ம் ெச க்கப்பட்ட ேப ச்சமரங்க ம்

இ ந்த ; அதில் ஏ கிறதற் எட் ப்ப கள்

இ ந்த . ௩௫ பின் அவர் என்ைன

வடக் வாச க் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

அந்த அள க் ச் சரியாக அதின் வாசைல

அளந்தார். ௩௬ அதின் அைறக ம் அதின்

ணாதாரங்க ம் அதின் மண்டபங்க ம்

அளக்கப்பட்ட ;அைதச் ற்ற ஜன்னல்க ம்

இ ந்த ; ளம் ஐம்ப ழ ம் அகலம்

இ பத்ைதந் ழ மாக இ ந்த . ௩௭

அதின் ணாதாரங்கள் ெவளி ற்றத்தில்

இ ந்த ; இந்தப் பக்கத்தி ம் அந்தப்

பக்கத்தி ம் அதின் ணாதாரங்களில்

ேப ச்சமரங்க ம் ெச க்கப்பட் ந்த ;அதில்

ஏ வதற் எட் ப்ப கள் இ ந்த . ௩௮அதின்

அைறக ம்அதின் கத க ம் வாசல்களின்
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ணாதாரங்க க் அ கில் இ ந்த ;

அங்ேக தகனப கைளக் க வார்கள். ௩௯

வாச ன் மண்டபத்திேல இந்தப் பக்கத்தில்

இரண் டங்க ம்அந்தப் பக்கத்தில் இரண்

டங்க ம் இ ந்த ; அைவகளின்ேமல்

தகனப ைய ம்பாவநிவாரணப ைய ம்

ற்றநிவாரணப ைய ம்ெச த் வார்கள்.

௪0 வடக் வாச க் ள் ைழகிறதற்

ஏற ப்ேபாகிற ெவளிப்பக்கத்திேல இரண்

டங்க ம், வாச ன் மண்டபத்தி ள்ள

ம பக்கத்திேல இரண் டங்க ம் இ ந்த .

௪௧ வாச ன் அ ேக இந்தப் பக்கத்தில்

நான் டங்க ம், அந்தப் பக்கத்தில்

நான் டங்க ம், ஆக எட் ப் டங்கள்

இ ந்த ; அைவகளின்ேமல் ப கைளச்

ெச த் வார்கள். ௪௨ தகனப க் ரிய

நான் டங்கள் ெவட் னகல்லாகஇ ந்த ;

அைவகள் ஒன்றைர ழ ள ம், ஒன்றைர

ழஅகல ம், ஒ ழ உயர மாக இ ந்த ;

அைவகளின்ேமல் தகனப கைள ம்மற்றப்

ப கைள ம் ெச த் கிற ஆ தங்கைள

ைவப்பார்கள். ௪௩நான் விரற்கைடஅளவான

ைளகள் உள்ேள ற்ற ம் வரிைசயாக

அ க்கப்பட் ந்த ; ெச த் ம் ப களின்

இைறச்சி டங்களின்ேமல் ைவக்கப்ப ம்.

௪௪ உள் ற்றத்திேல உள்வாச க்

ெவளிேய பாடகர்களின் அைற கள்

இ ந்த ; அைவகளில் வடக் வாச ன்

பக்கமாக இ ந்தைவகள் ெதன்திைசக்
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எதிராக ம், கிழக் வாச ன் பக்கமாக

இ ந்த ேவெறா வரிைச வடதிைசக்

எதிராக ம்இ ந்த . ௪௫பின் அவர்என்ைன

ேநாக்கி: ெதன்திைசக் எதிராக இ க்கிற

இந்த அைற ஆலயக்காவைலக் காக்கிற

ஆசாரியர்க ைடய . ௪௬ வடதிைசக்

எதிராக இ க்கிற அைறேயா, ப டத்தின்

காவைலக்காக்கிற ஆசாரியர்க ைடய ;

இவர்கள் ேலவியின் மகன்களில்

ெயேகாவா க் ஆராதைனெசய்கிறதற்காக

அவரிடத்தில் ேச கிற சாேதாக்கின் மகன்

என்றார். ௪௭ அவர் ற்றத்ைத ழ

ளமாக ம் ழஅகலமாக ம்அளந்தார்;

அ ச ரமாக இ ந்த ; ப டேமா

ஆலயத்திற் ன்பாக இ ந்த . ௪௮

பின் அவர் என்ைனஆலயமண்டபத்திற்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், மண்டபத்தின்

ணாதாரத்ைத இந்தப்பக்கத்தில் ஐந்

ழ ம் அந்தப்பக்கத்தில் ஐந் ழ மாக

அளந்தார்; வாச ன் அகலம் இந்தப் றம்

ன் ழ ம்அந்தப்பக்கம் ன் ழ மாக

இ ந்த . ௪௯ மண்டபத்தின் ளம் இ ப

ழ ம், அகலம் பதிெனா ழ மாக

இ ந்த ; அதற் ஏற ப்ேபாகிற ப க ம்

இ ந்த ; ணாதாரங்களில் இந்தப்பக்கத்தில்

ஒ ம் அந்தப்பக்கத்தில் ஒ ம்

இ ந்த .

௪௧

பின் அவர் என்ைனத் ேதவாலயத்திற்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், ணாதாரங்கைள
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இந்தப்பக்கத்தில் ஆ ழ அகல ம்

அந்தப்பக்கத்தில் ஆ ழ அகல மாக

அளந்தார்; அ வாயி ன் அகல அள . ௨

வாசல் நைடயின்அகலம் பத் ழ ம்வாசல்

நைடயின் பக்கங்கள் இந்தப்பக்கத்தில்

ஐந் ழ ம் அந்தப்பக்கத்தில் ஐந்

ழ மாகஇ ந்த ;அதின் ளத்ைத நாற்ப

ழ ம் அகலத்ைத இ ப ழ மாக

அளந்தார். ௩ பின் அவர் உள்ேள ேபாய்,

வாசல் நைடயின் நிைலத் ண்கைள

இரண் ழமாக ம், வாசல் நைடைய

ஆ ழமாக ம், வாசல் நைடயின்அகலத்ைத

ஏ ழமாக ம் அளந்தார். ௪ பின் அவர்

ேதவாலயத்தின் ன்பக்கத்திேல அதின்

ளத்ைத இ ப ழமாக ம், அதின்

அகலத்ைத இ ப ழமாக ம் அளந் ,

என்ைன ேநாக்கி: இ மகா பரி த்த ஸ்தலம்

என்றார். ௫ பின் அவர் ஆலயத்தின்

வைர ஆ ழமாக ம், ஆலயத்ைதச்

ற்ற ம் இ ந்த ற் வரின் அகலத்ைத

நான் ழமாக ம் அளந்தார். ௬ இந்தப்

பக்கஅைறகள் அ க ேக, வரிைசகளாக

ப்பத் ன் இ ந்த ; அைவகள்

ஆலயத்தின் வ க் ள் இைணந்தி க்காமல்,

பக்கஅைறக க்காகச் ற்ற ம் அைவகள்

இைண ம்ப ஆலயத்திற் பக்கத்தில் இ ந்த

ஒட் ச் வரிேல இைணந்தி ந்த . ௭

உயர உயரச் ற்ற ம் பக்கஅைற க்

அகலம் அதிகமாக இ ந்த ; ஆலயத்ைதச்
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ற்ற ம் உயர உயர ஆலயத்ைதச் ற்ற ச்

ற்ற அகலம் வரவர அதிகமாக இ ந்த ;

ஆதலால் இப்ப யாக ழ்நிைலயி ந்

ந நிைலவழயாக ேமல்நிைலக் ஏ ம் வழ

இ ந்த . ௮மாளிைகக் ச் ற்ற ம் இ ந்த

உயரத்ைத ம் பார்த்ேதன், பக்கஅைறகளின்

அஸ்திபாரங்கள்ஆ ெபரிய ழம்ெகாண்ட

ஒ ழக்ேகா ன் உயரமாக இ ந்த . ௯

ெவளிேயபக்கஅைறக க் இ ந்த வரின்

அகலம் ஐந் ழமாகஇ ந்த ;ஆலயத்திற்

இ க் ம் பக்கஅைறகளின் மாளிைகயிேல

ெவ ைமயாக விட் ந்த இடங்க ம்

அப்ப ேய இ ந்த . ௧0 ஆலயத்ைதச்

ற்ற ம் அைற க க் ந வாக இ ந்த

அகலம் இ ப ழமாக இ ந்த . ௧௧

பக்கஅைறகளி ைடய வாசல்நைடகள்,

ெவ ைமயாகவிட் ந்த இடங்களி ந் ,

ஒ வாசல் நைடவடக்ேக ம், ஒ வாசல்நைட

ெதற்ேக ம் இ ந்த ; ெவ ைமயாக

விட் ந்த இடங்களின் அகலம் ற்ற ம்

ஐந் ழமாக இ ந்த . ௧௨ ேமற் திைசயிேல

தனிப்பட்ட இடத்திற் ன்பாக இ ந்த

மாளிைகவைர அகலம் எ ப ழ ம்,

மாளிைகயி ைடய வரின் அகலம்

ற்ற ம் ஐந் ழ ம், அதி ைடய ளம்

ெதாண் ழ மாக இ ந்த . ௧௩அவர்

ஆலயத்ைத ழ ளமாக ம், தனிப்பட்ட

இடத்ைத ம் மாளிைகைய ம், அதின்

வர்கைள ம் ழ ளமாக ம்
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அளந்தார். ௧௪ ஆலயத்தின் ன்பக்க ம்

கிழக் க் எதிரானதனிப்பட்டஇட ம் இ ந்த

அகலம் ழமாகஇ ந்த . ௧௫தனிப்பட்ட

இடத்தின் பின்பக்கமாக அதற் எதிேர

இ ந்த மாளிைகயின் ளத்ைத ம், அதற்

இந்தப்பக்கத்தி ம் அந்தப்பக்கத்தி ம் இ ந்த

நைட ம்அளந்தார்; உள்ளான ேதவாலய ம்

ற்றத்தின் மண்டபங்க ம் உட்பட

ழமாக இ ந்த . ௧௬ வாசற்ப க ம்,

ஒ க்கமான ஜன்னல்க ம், ன்

பக்கங்களில் ற்ற ம் வாசல்க க்

எதிரான நைடபந்தல்க ம் ற்ற ம்

தைர வங்கி ஜன்னல்கள் வைர பலைக

அ த்தி ந்த ; ஜன்னல்கள் டப்பட் ந்த .

௧௭ வாச ன் ேமேல வங்கி ஆலயத்தின்

உள்பக்க ம் ெவளிப்பக்க ம் ற்ற ம்

வரின் உள்பக்க ம் ெவளிப்பக்க ம் எல்லாம்

அளவிட் ந்த . ௧௮ ேக ன்க ம்

ேப ச்சமரங்க ம் ெச க்கப்பட் ந்த ; ஒ

ேக க் ம் மற்ெறா ேக க் ம்

ந வாக ஒவ்ெவா ேப ச்சமரம் இ ந்த ;

ஒவ்ெவா ேக க் ம் இரண் ரண்

கங்கள் இ ந்த . ௧௯ ேப ச்சமரத்திற்

இந்தபக்கத்தில் மனித க ம், ேப ச்சமரத்திற்

அந்த பக்கத்தில் சிங்க க ம் இ ந்த ;

இப்ப ேய ஆலயத்ைதச் ற்ற ம்

ெசய்தி ந்த . ௨0 தைர வங்கி வாச ன்

ேமல்பக்கம்வைர, ேதவாலயத்தின் வரி ம்,

ேக ன்க ம் ேப ச்சமரங்க ம்
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ெச க்கப்பட் ந்த . ௨௧ ேதவாலயத்தின்

கத நிைலகள் ச ர ம், பரி த்த

ஸ்தலத்தி ைடய கப்பின் உ வம் அந்த

உ வத்திற் ச் சரியாக இ ந்த . ௨௨

மரத்தினால் ெசய்யப்பட்ட ப டத்தின் உயரம்

ன் ழ ம், அதின் ளம் இரண்

ழ மாக இ ந்த ; அதின் ேகா க ம்

அதின் விளிம் க ம், அதின் பக்கங்க ம்

மரத்தினால் ெசய்யப்பட் ந்த . அவர்

என்ைன ேநாக்கி: இ ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியி க்கிற டம் என்றார். ௨௩

ேதவாலயத்திற் ம் பரி த்த ஸ்தலத்திற் ம்

இரண் வாசல்க ம், ௨௪ வாசல்க க்

மடக் க் கத களாகியஇரட்ைடக் கத க ம்

இ ந்த ; ஒ வாச க் இரண்

கத க ம் மற்ற வாச க் இரண்

கத க ம் இ ந்த . ௨௫ வர்களில்

ெச க்கப்பட் ந்த ேபால் ஆலயத்தி ைடய

கத களி ம் ேக ன்க ம் ேப ச்சமரங்க ம்

ெச க்கப்பட் ந்த ; ெவளிேய மண்டபத்தின்

ன்பாக மர ைர ைவத்தி ந்த . ௨௬

மண்டபத்தின் பக்கங்களில் இந்தப்பக்கத்தி ம்

அந்தப்பக்கத்தி ம், ஆலயத்தின்

பக்கஅைறகளி ம் ஒ க்கமானஜன்னல்க ம்

ெச க்கப்பட்ட ேப ச்சமரங்க ம்

உத்திரங்க ம் இ ந்த .

௪௨

பின் அவர் என்ைன வடதிைசயின்

வழயாக ெவளி ற்றத்திேல றப்படச்ெசய் ,

பிரத்திேயகமான இடத்திற் எதிராக ம்,
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மாளிைகக் எதிராக ம் வடக்ேக

இ ந்த அைற க க் என்ைன

அைழத் க்ெகாண் ேபானார். ௨ ழ

ளத்திற் ன்ேனவடக் வாசல் இ ந்த ;

அந்த இடத்தின் அகலம் ஐம்ப ழம். ௩

உள் ற்றத்தில் இ ந்த இ ப ழத்திற்

எதிராக ம் ெவளி ற்றத்தில் இ ந்த

தளவரிைசக் எதிராக ம் ஒன் க்ெகான்

எதிரான ன் நிைலக ள்ள மரநைட

ேமைடகள் இ ந்த . ௪ உள்பக்கத்திேல

அைற களின் ன்பாகப் பத் ழ

அகலமான வழ ம், ஒ ழ அகலமான

பாைத ம் இ ந்த ; அைவகளின்

வாசல்கள் வடக்ேக இ ந்த . ௫ உயர

இ ந்த அைற கள் அகலம் ைறவாக

இ ந்த ; நைட மர ைரகள் ேழ

இ க்கிற அைற க க் ம் ந ேவ

இ க்கிறைவக க் ம் அதிக உயரமான

மாளிைகயாகஇ ந்த . ௬அைவகள் ன்

அ க் களாக இ ந்த ; ற்றங்களின்

ண்க க் இ ந்த ேபால,அைவக க் த்

ண்களில்ைல;ஆைகயால் தைரயி ந்

அளக்க, அைவகள் ேழ ம் ந ேவ ம்

இ க்கிறைவகைளவிட அகலம் ைறவாக

இ ந்த . ௭ெவளிேயஅைற க க் எதிேர

ெவளி ற்றத் திைசயில் அைற க க்

ன்பாக இ ந்த மதி ன் ளம் ஐம்ப

ழம். ௮ ெவளி ற்றத்தி ள்ள

அைற களின் ளம் ஐம்ப ழம்,
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ேதவாலயத்திற் ன்ேன ழமாக

இ ந்த . ௯கிழக்ேக ெவளி ற்றத்தி ந்

அந்த அைற க க் ள் ைழகிற

நைட அைவகளின் ேழ இ ந்த . ௧0

ழ்த்திைசயான ற்றத் மதி ன்

அகலத்திேல பிரத்திேயகமான இடத்திற்

ன்பாக ம் மாளிைகக் ன்பாக ம்

அைற க ம்இ ந்த . ௧௧அைவக க்

ன்னான வழயிேல அந்த அைற கள்

ளத்தி ம் அகலத்தி ம், எல்லா

வாசற்ப களி ம், திட்டங்களி ம், வாசல்

நைடகளி ம் வடதிைசயானஅைற களின்

சாயலாக இ ந்த . ௧௨ ெதன்திைசயான

அைற களின் வாசல் நைடக் ஒப்பாக ஒ

வாசல் நைடவழயின் கப்பில் இ ந்த ;

கிழக் திைசயில் அைவக க் ப் ைழ ம்

இடத்திேலஒ ங்கானமதி ன் எதிேரஇ ந்த

வழயின் கப்பில் ஒ வாசல் இ ந்த . ௧௩

அவர் என்ைன ேநாக்கி: பிரத்திேயகமான

இடத்திற் ன்பாக இ க்கிற வடக் ப்

பக்கமானஅைற க ம், ெதற் ப் பக்கமான

அைற க ம், பரி த்த அைற களாக

இ க்கிற ; கர்த்தரிடத்தில் ேச கிற

ஆசாரியர்கள் அங்ேக மகா பரி த்தமானைத ம்

உண ப ைய ம், பாவநிவாரணப ைய ம்,

ற்றநிவாரண ப ைய ம் ைவப்பார்கள்;

அந்த இடம் பரி த்தமாக இ க்கிற . ௧௪

ஆசாரியர்கள் உள்ேள ைழ ம்ேபா ,

அவர்கள் பரி த்த ஸ்தலத்தி ந்
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ெவளி ற்றத்திற் வராததற் ன்ேன, அங்ேக

தாங்கள் ஆராதைன ெசய் , அணிந்தி ந்த

ஆைடகைளக் கழற்றைவப்பார்கள்; அந்த

ஆைடகள் பரி த்தமானைவகள்; ேவேற

ஆைடகைள அணிந் ெகாண் , மக்களின்

ற்றத்திேல ேபாவார்கள் என்றார். ௧௫அவர்

உள் ட்ைட அளந் ந்தபின் , கிழக்

திைசக் எதிரான வாசல்வழயாக என்ைன

ெவளிேயஅைழத் க்ெகாண் ேபாய்,அைதச்

ற்ற ம் அளந்தார். ௧௬ கிழக் திைசப்

பக்கத்ைத அள ேகாலால் அளந்தார்;

அ அள ேகா ன்ப ேய ற்ற ம்

ஐந் ேகாலாக இ ந்த . ௧௭ வடக்

திைசப்பக்கத்ைத அள ேகாலால் ற்ற ம்

ஐந் ேகாலாக அளந்தார். ௧௮ ெதற்

திைசப்பக்கத்ைத அள ேகாலால் ஐந்

ேகாலாக அளந்தார். ௧௯ ேமற் திைசப்

பக்கத்திற் த் தி ம்பிஅைதஅள ேகாலால்

ஐந் ேகாலாக அளந்தார். ௨0 நான்

பக்கங்களி ம் அைத அளந்தார்;

பரி த்தமானதற் ம் பரி த்தம ல்லாததற் ம்

வித்தியாசப்ப த் ம்ப க் அதற் ஐந்

ேகால் ள ம் ஐந் ேகால் அகல மான

மதில் ற்ற ம் இ ந்த .

௪௩

பின் அவர் என்ைன கிழக்

திைசக் எதிர் வாசலாகிய வாச க்

அைழத் க்ெகாண் ேபானார். ௨ இேதா,

இஸ்ரேவ ன் ேதவ ைடய மகிைம கிழக்

திைசயி ந் வந்த ; அவ ைடய சத்தம்
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ெப ெவள்ளத்தின் இைரச்சைலப்ேபால

இ ந்த ; அவ ைடய மகிைமயினால்

ம பிரகாசித்த . ௩ நான் கண்ட இந்தத்

தரிசனம் நகரத்ைதஅழ க்கவந்தேபா கண்ட

தரிசனம்ேபால இ ந்த ; இந்தத் தரிசனங்கள்

ேகபார் நதியின் அ கிேல நான் கண் ந்த

தரிசனத்ைதப்ேபா ம் இ ந்த ; நான்

கங் ப் றவி ந்ேதன். ௪ெயேகாவா ைடய

மகிைம கிழக் திைசக் எதிரான

வாசல்வழயாக ஆலயத்திற் ள் ைழந்த .

௫ அப்ெபா ஆவி என்ைன எ த் ,

உள் ற்றத்திேல ெகாண் ேபாய்விட்ட ; இேதா,

ெயேகாவா ைடய மகிைம ஆலயத்ைத

நிரப்பின . ௬ அவர் ஆலயத்தி ந்

என் டன் ேப கிறைதக் ேகட்ேடன்; அந்த

மனிதன் என் ைடயஅ கில் நின்ற ந்தார்.

௭ அவர் என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

இ நான் இஸ்ரேவல் மக்களின் ந ேவ

என்ெறன்ைறக் ம் வாழ்ந்தி க் ம்

என் ைடய சிங்காசன ம் என் ைடய

பாத டத்தின் இட மாக இ க்கிற ; இனி

இஸ்ரேவல் வம்சத்தா ம் அவர்க ைடய

ராஜாக்க ம் என் ைடய பரி த்தப் ெபயரிேல

தங்க ைடய ேமைடகளில் தங்க ைடய

ேவசித்தனத்தினா ம் தங்க ைடய

ராஜாக்களின் பிேரதங்களினா ம்

ட் ப்ப த் வதில்ைல. ௮அவர்கள் எனக் ம்

தங்க க் ம் ந ேவ ஒ வர் இ க் ம்ப ,

தங்க ைடய வாசற்ப ைய என் ைடய
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வாசற்ப அ கி ம், தங்கவாசல் நிைலகைள

என் ைடய வாசல்நிைலகள் அ கி ம்

ேசர்த் , என் ைடய பரி த்தப் ெபயைர

தாங்கள் ெசய்த அ வ ப் களினால்

ட் ப்ப த்தினார்கள்; ஆைகயால்

என் ைடய ேகாபத்திேல அவர்கைள

நாசமாக்கிேனன். ௯இப்ெபா ம் அவர்கள்

தங்க ைடய ேவசித்தனத்ைத ம்

தங்க ைடய ராஜாக்களின் பிேரதங்கைள ம்

என் ைடய ச கத்தி ந் அகற்றனால்

நான் என்ெறன்ைறக் ம் அவர்கள் ந ேவ

வாழ்ந்தி ப்ேபன். ௧0 மனித மாரேன,

இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்க ைடய

அக்கிரமத்தினால் ெவட்கப்ப ம்ப ,

அவர்க க் இந்த ஆலயத்ைதக் காண்பி;

அதின் அளைவ அளக்கக்கடவர்கள்.

௧௧ அவர்கள் ெசய்த எல்லாவற்ற ற்காக

ெவட்கப்பட்டால், அப்ெபா இந்த

ஆலயத்தின் பத்ைத ம், அதின் அளைவ ம்,

ன்வாசல்கைள ம், பின் வாசல்கைள ம்,

எல்லா ஒ ங் கைள ம், எல்லாக்

கட்டைளகைள ம், எல்லா நியமங்கைள ம்,

எல்லாச் சட்டங்கைள ம் அவர்க க் த்

ெதரியப்ப த்தி, அவர்கள்அதி ைடயஎல்லா

ஒ ங் கைள ம், எல்லா ைறைமகைள ம்

ைகக்ெகாண் , அைவகளின்ப ெசய்ய

அைத அவர்கள் கண்க க் ன்பாக

எ திைவ. ௧௨ஆலயத்தி ைடயபிரமாணம்

என்னெவன்றால்: மைலயின் உயரத்தின்ேமல்



எேசக்கிேயல் 3281

ற்ற ம் அதின் எல்ைலெயங் ம்

மக ம் பரி த்தமாக இ க் ம்; இ ேவ

ஆலயத்தி ைடய பிரமாணம். ௧௩

ழங்களின்ப அளக் ம் ப டத்தின்

அள களாவன: ஒ ைக ழ ம் நான்

விரற்கைட ம் ெகாண்ட ஒ ழமா ம்;

அதின்ப ற்றாதாரம், ஒ ழ உயர ம், ஒ

ழஅகல ம், அதின் ஓரத்ைதச் ற்ற ள்ள

விளிம் ஒ ஜா மாக இ க் ம்; இ

ப டத்தின் ேமல்பக்கம். ௧௪ தைரயில்

இ க்கிற ஆதாரம் வங்கிக் ழ்நிைலவைர

இரண் ழ ம், அகலம் ஒ ழ ம்,

சின்ன நிைல வங்கிப் ெபரிய நிைலவைர

நான் ழ ம், அகலம் ஒ ழ மாக

இ க் ம். ௧௫ப டத்தின் சிகரம் நான் ழ

உயர மாக இ க் ம்; ப டத்தின்

உச்சிக் ேமேல நான் ெகாம் கள் இ க் ம்.

௧௬ ப டத்தின் சிகரம் பன்னிரண் ழ

ள ம், பன்னிரண் ழ அகல ம்

தன் ைடயநான் பக்கங்களி ம் நான் ம்

ச ர மாக இ க் ம். ௧௭ அதின் நான்

பக்கங்களி ள்ள சட்டத்தின் ளம் பதினான்

ழ ம், அகலம் பதினான் ழ ம், அைதச்

ற்ற ம க்கிற விளிம் அைர ழ ம்,

அதற் ஆதாரமான ற்ற ம் ஒ ழ மாக

இ க் ம்; அதின் ப கள் கிழக் க் எதிராக

இ க் ம் என்றார். ௧௮பின் ம்அவர் என்ைன

ேநாக்கி: மனித மாரேன, ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்;
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ப டத்ைதஉண்டாக் ம் நாளிேலஅதின்ேமல்

தகனப யி கிறதற் ம்அதின்ேமல்இரத்தம்

ெதளிப்பதற் மான கட்டைளகள்: ௧௯

எனக் ஆராதைன ெசய்கிறதற்

என்னிடத்தில் ேச கிற சாேதாக்கின்

சந்ததியாரான ேலவி ேகாத்திரத்தாராகிய

ஆசாரியர்க க் பாவநிவாரண ப யாக

ஒ இளங்காைளையக் ெகா ப்பாயாகஎன்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௨0

அதின் இரத்தத்தில் ெகாஞ்சம் எ த் ,

அதின் நான் ெகாம் களி ம், சட்டத்தின்

நான் ைனகளி ம், ற்றயி க்கிற

விளிம்பி ம் சி பாவநிவிர்த்திெசய் , அைதச்

த்திகரித் , ௨௧ பின் பாவநிவாரணத்தின்

காைளையக் ெகாண் ேபாய், அைத

ஆலயத்திேல பரி த்த ஸ்தலத்திற்

ெவளிேய ற க்கப்பட்ட இடத்திேல

ட்ெடரிக்கேவண் ம். ௨௨இரண்டாம் நாளிேல

ப தற்ற ஒ ெவள்ளாட் க்கடாைவப்

பாவநிவாரணத் க்காகப் ப யி வாயாக;

அவர்கள் இளங்காைளயினாேல

ப டத்ைதச் த்திகரிப் ெசய்த ேபாலப்

பாவநிவாரணம் ெசய்யேவண் ம். ௨௩

பாவநிவாரணத்ைத த்தபின் , ப தற்ற

ஒ இளங்காைளைய ம் ப தற்ற ஒ

ஆட் க்கடாைவ ம் மந்ைதயி ந்

எ த் ப் ப யி வாயாக. ௨௪அைவகைளக்

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் ப யி வாயாக;

ஆசாரியர்கள்அைவகளின்ேமல்உப் வி,
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அைவகைளக் ெயேகாவா க் தகனப யாக

இடேவண் ம். ௨௫ ஏ நாள்வைரக் ம்

அ தின ம் பாவநிவாரணத் க்காக ஒ

ெவள்ளாட் க்கடாைவப் பைடப்பாயாக;

ப தற்றைவகளான இளங்காைளைய ம்

மந்ைதயி ந் எ த்தஆட் க்கடாைவ ம்

பைடப்பார்களாக. ௨௬ ஏ நாள்வைரக் ம்

ப டத்ைதப்பாவநிவிர்த்திெசய் ,அைதச்

த்திகரித் , பிரதிஷ்ைட ெசய்யேவண் ம். ௨௭

அந்த நாட்கள் ந்தபின் , எட்டாம்

நாள் தல் ஆசாரியர்கள் ப டத்தின்ேமல்

உங்க ைடய தகனப கைள ம்

உங்க ைடய நன்றப கைள ம்

பைடப்பார்களாக; அப்ெபா உங்கைள

அங் கரிப்ேபன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௪௪

பின் அவர் என்ைன கிழக் எதிேர

பரி த்த ஸ்தலத்திற் ெவளிவாசல் வழ ேய

தி ம்பச்ெசய்தார்;அ ட்டப்பட் ந்த . ௨

அப்ெபா ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: இந்த

வாசல் திறக்கப்படாமல் ட்டப்பட் க் ம்;

ஒ வ ம் இதற் ள் ைழவதில்ைல;

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

இதற் ள் ைழந்தார், ஆைகயால் இ

ட்டப்பட் க்கேவண் ம். ௩இ அதிபதிக்ேக

உரிய , அதிபதி ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

உண உண்பதற்காக இதில் உட்கா வான்;

அவன் வாசல் மண்டபத்தின் வழயாக

ைழந் , ம ப ம் அதின் வழயாகப்
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றப்ப வான்என்றார். ௪பின் அவர் என்ைன

வடக் வாசல்வழயாகஆலயத்தின் கப்பிேல

அைழத் க்ெகாண் ேபானார்; இேதா,

ெயேகாவா ைடயஆலயம்ெயேகாவா ைடய

மகிைமயால் நிைறந்தைத நான் கண் ,

கங் ப் ற வி ந்ேதன். ௫ அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: மனித மாரேன,

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்தின் எல்லா

நியமங்கைள ம் அதின் எல்லா

சட்டங்கைள ம் ற த் நான் உன் டன்

ெசால்வைதெயல்லாம் உன் ைடய மனதிேல

கவனித் , உன் ைடய கண்களினாேல

பார்த் , உன் ைடய கா களினாேல

ேகட் , பரி த்த ஸ்தலத்தி ைடய எல்லா

வாசற்ப களின் வழயாக ஆலயத்திற் ள்

ைழவ ம் அதி ந் றப்ப வ ம்

இன்னவிதெமன் ஆேலாசித் ப் பார்த் , ௬

இஸ்ரேவல் மக்களாகிய கலகக்காரர்க டன்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்,

இஸ்ரேவல் மக்கேள, ங்கள் ெசய்த

எல்லா அ வ ப் க ம் ேபா ம். ௭

ங்கள் எனக் ச் ெச த்தேவண் ய

ஆகாரமாகிய ெகா ப்ைப ம், இரத்தத்ைத ம்

ெச த் ம்ேபா , என் ைடயஆலயத்ைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் ம்ப

வி த்தேசதனம ல்லாத இ தய ம்

வி த்தேசதனம ல்லாத மாம்ச ள்ள

அந்நியர்கைள என் ைடய பரி த்த
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ஸ்தலத்திற் ள் இ க்கிறதற்காக

அைழத் க்ெகாண் வந் ர்கள்; ங்கள் ெசய்த

எல்லா அ வ ப் களினா ம் அவர்கள்

என் ைடய உடன்ப க்ைகைய றனார்கள்.

௮ ங்கள் என் ைடய பரி த்த ெபா ட்களின்

காவைலக் காக்காமல், உங்க க்

வி ப்பமானவர்கைளஎன் ைடயபரி த்த

ஸ்தலத்திேல என் ைடய காவைலக்

காக்கிறதற்காகைவத் ர்கள். ௯ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

இஸ்ரேவல் மக்களின் ந வில் இ க்கிற எல்லா

அந்நியர்களிேலா ழ்ப யாத இ தய ம்

வி த்தேசதனம ல்லாத மாம்ச ள்ள

அந்நியர் ஒ வ ம் என் ைடய பரி த்த

ஸ்தலத்திற் ள் ைழவதில்ைல. ௧0இஸ்ரேவல்

வழதப்பிப்ேபா ம்ேபா , என்ைனவிட் த்

ரமானவர்க ம், என்ைனவிட் வழதப்பித்

தங்க ைடய அ த்தமான சிைலகைளப்

பின்பற்றனவர்க மாகிய ேலவியர்க ம்

தங்க ைடயஅக்கிரமத்ைதச் மப்பார்கள். ௧௧

ஆகி ம்அவர்கள்என் ைடயஆலயத்தின்

வாசல்கைளக் காத் , என் ைடயஆலயத்தில்

ேவைலெசய் , என் ைடய பரி த்த

ஸ்தலத்திேல பணிவிைடக்காரர்களாக

இ ப்பார்கள்; அவர்கள் மக்க க்காக

தகனப கைள ம் மற்றப் ப கைள ம்

ெச த்தி, இவர்க க் ேவைல ெசய்கிறதற்

இவர்கள் ன்பாக என் ைடய பரி த்த

ஸ்தலத்திேல பணிவிைடக்காரர்களாக
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இ ப்பார்கள். ௧௨அவர்கள் இவர்க ைடய

அ த்தமான சிைலக க் ன்பாக

நின் இவர்க க் ேவைலெசய் ,

இஸ்ரேவல் மக்கைள அக்கிரமத்தில்

விழச்ெசய்தப யினால், நான் என் ைடய

ைகைய அவர்க க் விேராதமாக

உயர்த்திேனன், அவர்கள் தங்க ைடய

அக்கிரமத்ைதச் மப்பார்கள் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௩

அவர்கள் எனக் ஆசாரியர்களாகஆராதைன

ெசய்வதற் என் ைடயஅ கில்வராம ம்,

மகா பரி த்தமான இடத்தில் என் ைடய

பரி த்த ெபா ட்களில் யாெதான்ற ற்

அ கில் வராம ம் இ க்கேவண் ம், அவர்கள்

தங்க ைடய ெவட்கத்ைத ம் தாங்கள் ெசய்த

அ வ ப் கைள ம் மக்கேவண் ம். ௧௪

ஆலயத்தின் எல்லா ேவைலக க் ம்அதில்

ெசய்யப்படேவண் யஎல்லாவற்ற ற் ம் நான்

அவர்கைள அதில் காவல்காக்கிறவர்களாக

இ க்கக் கட்டைளயி ேவன். ௧௫

இஸ்ரேவல் மக்கள், என்ைன விட்

வழதப்பிப்ேபா ம்ேபா , என் ைடய

பரி த்த ஸ்தலத்தின் காவைலக் காக்கிற

சாேதாக்கின் மகனாகிய ேலவியர்கள் என் ம்

ஆசாரியர்கேள எனக் ஆராதைனெசய்ய

என் ைடயஅ கில் ேசர்ந் , ெகா ப்ைப ம்,

இரத்தத்ைத ம் எனக் ச் ெச த்த என் ைடய

சந்நிதியில் நிற்பார்கெளன் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௬ இவர்கள்
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என் ைடய பரி த்த ஸ்தலத்திற் ள்

ைழவார்கள், இவர்கேளஎனக் ஆராதைன

ெசய்ய என் ைடய டத்ைதக்அ ேகவந் ,

என் ைடய காவைலக் காப்பார்கள்.

௧௭ உள் ற்றத்தின் வாசல்க க் ள்

ைழகிறேபா , சணல் ல் ஆைடகைள

அணிந் க்ெகாள்வார்களாக; அவர்கள்

உள் ற்றத்தின் வாசல்களி ம், உள்ேள ம்

ஆராதைன ெசய் ம்ேபா , ஆட்

ேராமத்தாலான உைடைய அணியக் டா .

௧௮அவர்க ைடய தைலகளில் சணல் ல்

ல்லாக்கைள ம், அவர்க ைடயஇ ப்பில்

சணல் ல்ஆைடகைள ம்அணியேவண் ம்;

ேவர்ைவ உண்டாக்கக் ய எைத ம்

இ ப்பில் அணியக் டா . ௧௯ அவர்கள்

ெவளி ற்றமாகிய ெவளி ற்றத்திேல

மக்களிடத்தில் ேபா ம்ேபா , அவர்கள்

தாங்கள் ஆராதைனெசய் ம் ேநரத்தில்

அணிந்தி ந்த தங்க ைடய ஆைடகைளக்

கழற்ற , அைவகைளப் பரி த்த

அைற களில் ைவத் , ேவேற

ஆைடகைள அணிந் ெகாள்ள ேவண் ம்;

தங்க ைடய ஆைடகளாேல மக்கைளப்

பரி த்தப்ப த்தக் டா . ௨0 அவர்கள்

தங்க ைடய தைலகைளச் சிைரக்காம ம்,

தங்க ைடய ைய ளமாக

வளர்க்காம ம், தங்க ைடயதைல ையக்

கத்தரிக்கக்கேவண் ம். ௨௧ஆசாரியர்களில்

ஒ வ ம், உள் ற்றத்திற் ள் ைழ ம்ேபா ,
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திராட்ைசரசம் க்கக் டா . ௨௨

விதைவைய ம் தள்ளிவிடப்பட்டவைள ம்

அவர்கள் தி மணம்ெசய்யாமல், இஸ்ரேவல்

ட்டாளாகிய கன்னிைகையேயா, ஒ

ஆசாரியரின் மைனவியாக இ ந்த

விதைவையேயா தி மணம்ெசய்யலாம்.

௨௩ அவர்கள் பரி த்தமானதற் ம்

பரி த்தமல்லாததற் ம், ட்டானதற் ம் ட்

இல்லாததற் ம் இ க் ம் வித்தியாசத்ைத

என் ைடய மக்க க் ப் ேபாதித் ,

அவர்க க் த் ெதரியப்ப த்தேவண் ம். ௨௪

வழக்கி ந்தால் அவர்கள் நியாயந் ர்க்க

ஆயத்தமாக இ ந் , என் ைடய

நியாயங்களின்ப அைதத் ர்த் ,

என் ைடய பண் ைககளில் எல்லாம்

என் ைடய நியாயப்பிரமாணத்ைத ம்

என் ைடய கட்டைளகைள ம்

ைகக்ெகாண் , என் ைடயஓய் நாட்கைளப்

பரி த்தமாக்கேவண் ம். ௨௫ தகப்பன், தாய்,

மகன், மகள், சேகாதரன், கணவ க்

வாழ்க்ைகப்படாத சேகாதரி என் ம்

இவர்க ைடய சவத்தினால் அவர்கள்

ட் ப்படலாேமதவிர, அவர்களில்

ஒ வ ம் ெசத்த ஒ வனிடத்தில்

ேபாய்த் ட் ப்படக் டா . ௨௬ அவன்

த்திகரிக்கப்பட்டபின் , அவ க்

ஏ நாட்கள் எண்ணப்படேவண் ம். ௨௭

அவ ைடய பரி த்த ஸ்தலத்தில்

ஆராதைன ெசய் ம்ப பரி த்த



எேசக்கிேயல் 3289

ஸ்தலம் இ க்கிற உள் ற்றத்திற் ள்

ைழகிற நாளிேல, அவன் தனக்காகப்

பாவநிவாரண ப ையச் ெச த்தேவண் ம்

என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௨௮அவர்க க் ரிய பங்

என்னெவன்றால்: நாேன அவர்க ைடய

பங் ;ஆைகயால் இஸ்ரேவ ல்அவர்க க்

ெசாத்ைத ம் ெகா க்காமல் இ ங்கள்;

நாேன அவர்களின் ெசாத் . ௨௯

உண ப ைய ம் பாவநிவாரணப ைய ம்

ற்றநிவாரணப ைய ம் அவர்கள்

சாப்பி வார்கள்; இஸ்ரேவ ேல ெபா த்தைன

ெசய்யப்பட்டெதல்லாம் அவர்க க் உரியதாக

இ ப்பதாக. ௩0 எல்லாவித தற்பழங்களில்

எல்லாம் ந்தின பல ம், ங்கள்

காணிக்ைகயாகச் ெச த் ம் எந்தவிதமான

ெபா ள்க ம் ஆசாரியர்க க் உரியதாக

இ ப்பதாக; உங்க ைடய ட் ல் ஆ ர்வாதம்

தங் ம்ப ங்கள் பிைசந்தமாவில்

தற்பாகத்ைத ம் ஆசாரிய க் க்

ெகா க்கேவண் ம். ௩௧ பறைவகளி ம்

ம கங்களி ம் தானாகச் ெசத்த ம்

ம கத்தால் ேவட்ைடயாடப்பட்ட மான

ஒன்ைற ம்ஆசாரியர்கள் சாப்பிடக் டா .

௪௫

ங்கள் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம்ப

ேதசத்ைதச் ட் ப்ேபாட் ப் பங்கி ம்ேபா ,

ேதசத்தில் இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகால்

ள ம், பத்தாயிரம் ேகால் அகல மான

பரி த்த பங்ைகக் ெயேகாவா க்ெகன்
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பிரித் ைவக்கேவண் ம்; இ தன் ைடய

ற் ப்பரப் ள்ள எங் ம் பரி த்தமாக

இ க் ம். ௨இதிேல பரி த்த ஸ்தலத் க்ெகன்

ஐந் ேகால் ள ம் ஐந்

ேகால் அகல மான நான் ச ர ம்

அளக்கப்படேவண் ம்; அதற் ச்

ற்ற ம் ஐம்ப ழமான ெவளிநிலம்

இ க்கேவண் ம். ௩ இந்த அள உட்பட

இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகால் ளத்ைத ம்

பத்தாயிரம் ேகால்அகலத்ைத ம்அளப்பாயாக;

அதற் ள் பரி த்த ஸ்தல ம் மகா பரி த்த

ஸ்தல ம் இ க்கேவண் ம். ௪ ேதசத்தில்

பரி த்த பங்காகிய இ ெயேகாவா க்

ஆராதைனெசய்யச் ேச கிறவர்க ம், பரி த்த

ஸ்தலத்தில்ஆராதைனெசய்கிறவர்க மான

ஆசாரியர்க க் உரிய ; இ அவர்க க்

க க்கானஇட ம், பரி த்த ஸ்தலத்திற்

அ கி ள்ளஇட மாக இ க்கேவண் ம். ௫

பின் ம்இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகால் ள ம்

பத்தாயிரம் ேகால் அகல மான இடம்

ஆலயத்தின் பணிவிைடக்காரர்களாகிய

ேலவியர்க க் உரியதாக இ க் ம்;

அ அவர்க ைடய உைடைம; அதில்

இ ப அைற கள் இ க்கேவண் ம். ௬

பரி த்த பங்காகப் பைடக்கப்பட்டதற்

எதிேர நகரத்தின் இடமாக ஐயாயிரம் ேகால்

அகலத்ைத ம் இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகால்

ளத்ைத ம் அளந் ெகா ப் ர்களாக;

அ இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவ க் ம்
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ெசாந்தமாக இ க் ம். ௭ பரி த்த பங்காகப்

பைடக்கப்பட்டதற் ம் நகரத்தின் இடத்திற் ம்

இந்தப்பக்கத்தி ம் அந்தப்பக்கத்தி ம்,

பரி த்தப் பைடப் க் ன்பாக ம், நகரத்தின்

இடத்திற் ன்பாக ம், அதிபதியி ைடய

பங் ேமற்கிேல ேமற் பக்கமாக ம் கிழக்கிேல

கிழக் பக்கமாக ம் இ ப்பதாக; அதின்

ளம் ேமற் எல்ைல வக்கிக் கிழக்

எல்ைலவைரபங் களில் ஒவ்ெவான் க் ம்

எதிராக இ க்கேவண் ம். ௮ இ

அவ க் இஸ்ரேவ ேல ெசாத்தாக

இ க்கட் ம்; என் ைடய அதிபதிகள்

இனி என் ைடய மக்கைள ஒ க்காமல்

ேதசத்ைத இஸ்ரேவல் மக்க க்

அவர்க ைடய ேகாத்திரங்க க் த் த ந்தப

விட் வி வார்களாக. ௯ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

இஸ்ரேவ ன் அதிபதிகேள, ங்கள்

ெசய்த ேபா ம்; ங்கள் ெகா ைமைய ம்

ெகாள்ைளயி தைல ம் விட் ,

நியாயத்ைத ம் திைய ம் ெசய் ங்கள்;

உங்க ைடய பலவந்தங்கைளஎன் ைடய

மக்கைள விட் அகற் ங்கள் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧0

உண்ைமயானஎைட காட் ம் தரா ம், சரியான

அள ள்ளமரக்கா ம், சரியானஅள ள்ள

ட ம் உங்க க் இ க்கட் ம். ௧௧

மரக்கா ம் அள ட ம் ஒேர அளவாக

இ ந் , மரக்கால் கலத்திேல பத்தில் ஒ



எேசக்கிேயல் 3292

பங் ம். அள டம் கலத்திேல பத்தில் ஒ

பங் ம் பி க்கேவண் ம்; கலத்தின்ப ேய

அதின் அள நிர்ணயிக்கப்ப வதாக.

௧௨ ேசக்கலான இ ப ேகரா; இ ப

ேசக்க ம் இ பத்ைதந் ேசக்க ம்

பதிைனந் ேசக்க ம் உங்க க் ஒ

இராத்தலா ம். ௧௩ ங்கள் ெச த்தேவண் ய

காணிக்ைகயாவ :ஒ கலம் ேகா ைமயிேல

ஒ மரக்கா ல் ஆற ல் ஒ பங்ைக ம், ஒ

கலம் வாற்ேகா ைமயிேல ஒ மரக்கா ல்

ஆற ல் ஒ பங்ைக ம் பைடக்கேவண் ம். ௧௪

அள டத்தால் அளக்கிற எண்ெணயின்

கட்டைள: பத் க் டம் பி க்கிற கலத் க் ச்

சரியானஒ ஜா எண்ெணயிேலபத்தில் ஒ

பங்ைகப் பைடப் ர்களாக; பத் அள டம்

ஒ கலமா ம். ௧௫இஸ்ரேவல் ேதசத்திேல நல்ல

ேமய்ச்சைல ேமய்கிற மந்ைதயிேல இ

ஆ களில் ஒ ஆ ம், அவர்க ைடய

பாவநிவாரணத்திற்காகஉண ப யாக ம்,

தகனப யாக ம், சமாதானப யாக ம்

ெச த்தப்படேவண் ெமன்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௧௬ இஸ்ரேவ ன் அதிபதிக் ன்பாக

ேதசத்தின் மக்கெளல்ேலா ம் இந்தக்

காணிக்ைகையச் ெச த்தக் கடனாளிகளாக

இ க்கிறார்கள். ௧௭ இஸ்ரேவல்

மக்கள் வர ற க்கப்பட்ட எல்லா

பண் ைககளி ம் மாதப்பிறப் களி ம்

ஓய் நாட்களி ம் தகனப கைள ம்
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உண ப கைள ம் பானப கைள ம்

ெச த் வ அதிபதியின்ேமல் மந்த

கடனாக இ க் ம்; அவன் இஸ்ரேவல்

மக்க க்காகப் பாவநிவாரணம்ெசய்வதற்

பாவநிவாரணப ைய ம் உண ப ைய ம்

தகனப ைய ம் சமாதானப ைய ம்

பைடப்பானாக. ௧௮ெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: தலாம்

மாதம் தலாம் நாளிேல ப தற்ற ஒ

காைளையக் ெகாண் வந் , பரி த்த

ஸ்தலத்திற் ப் பாவநிவர்த்தி ெசய்வாயாக.

௧௯ பாவநிவாரணப யின் இரத்தத்திேல

ெகாஞ்சம் ஆசாரியன் எ த் , ஆலயத்தின்

வாசல் நிைலகளி ம், ப டத் ச்

சட்டத்தின் நான் ைலகளி ம்,

உள் ற்றத்தின் வாசல் நிைலகளி ம்

வானாக. ௨0 பிைழெசய்தவ க்காக ம்,

அறயாமல் தப்பிதம் ெசய்தவ க்காக ம்

அந்தப்பிரகாரமாக ஏழாம் நாளி ம்

ெசய்வாயாக; இந்த விதமாக ஆலயத்திற் ப்

பாவநிவர்த்தி ெசய்வாயாக. ௨௧ தலாம் மாதம்

பதினான்காம் நாளிேல ளிப்பில்லாதஅப்பம்

சாப்பி கிற ஏ நாட்கள் பண் ைகயாகிய

பஸ்கா ஆரம்பமா ம். ௨௨ அந்த நாளிேல

அதிபதி தனக்காக ேதசத் எல்லா

மக்க க்காக ம் பாவநிவாரணத் க்காக

ஒ காைளையப் பைடப்பானாக. ௨௩

ஏ நாட்கள் பண் ைகயில், அவன்

அந்த ஏ நாட்க ம் அ தின ம்
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ெயேகாவா க் த் தகனப யாகப்

ப தற்ற ஏ காைளகைள ம் ஏ

ஆட் க்கடாக்கைள ம், பாவநிவாரணப யாக

ஒ ெவள்ளாட் க்கடாைவ ம்

அ தின ம் பைடப்பானாக. ௨௪

ஒவ்ெவா காைள டன் ஒ மரக்கால்

மா ம் ஒவ்ெவா ஆட் க்கடா டன் ஒ

மரக்கால் மா மான உண ப ைய ம்,

ஒவ்ெவா மரக்கால் மா டன் ஒ ப

எண்ெணைய ம் பைடப்பானாக. ௨௫

ஏழாம் மாதம் பதிைனந்தாம் நாளில்

ஆரம்பமாகிற பண் ைகயிேல அவன்

அப்ப ேய ஏ நாட்க ம் அதற்

இைணயானப பாவநிவாரணப கைள ம்

தகனப கைள ம், உண ப கைள ம்,

எண்ெணைய ம் பைடக்கக்கடவன்.

௪௬

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

ேவைலெசய்கிறஆ நாட்களி ம் கிழக் க்

எதிரான உள் ற்றத்தி ைடய வாசல்

ட்டப்பட் ந் , ஓய் நாளி ம்

மாதப்பிறப்பி ம் திறக்கப்படேவண் ம். ௨

அப்ெபா இளவரசன் ெவளிவாசல்

மண்டபத்தின் வழயாக ைழந் , வாசற்ப

அ கில் நிற்கேவண் ம்; ஆசாரியர்கேளா

அவ ைடய தகனப ைய ம், அவ ைடய

சமாதான ப கைள ம் பைடக்கேவண் ம்;

அவன் வாசற்ப யிேல ஆராதைன ெசய் ,

பின் றப்ப வானாக; அந்த வாசல்
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மாைலவைர ட்டப்படாமல் இ ப்பதாக. ௩

ேதசத் மக்க ம் ஓய் நாட்களி ம்

மாதப்பிறப் களி ம் அந்த வாச ன்

நைடயிேல ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில்

ஆராதைன ெசய்யேவண் ம். ௪ அதிபதி

ஓய் நாளிேல ெயேகாவா க் ப்

ப யி ம் தகனப , ப தற்ற ஆ

ஆட் க் ட் க ம் ப தற்ற ஒ

ஆட் க்கடா ேம. ௫ ஆட் க்கடா டன்

உண ப யாக ஒ மரக்கால் மாைவ ம்,

ஆட் க் ட் க டன் உண ப யாகத்

தன் ைடய திராணிக் த்த ந்ததாகத் த கிற

ஈைவ ம், ஒவ்ெவா மரக்கால் மாேவா

ஒ ப எண்ெணைய ம் பைடக்கேவண் ம்.

௬ மாதப்பிறப்பான நாளிேலா, அவன்

ப தற்ற ஒ இளங்காைளைய ம்,

ப தற்ற ஆ ஆட் க் ட் கைள ம்

ஒ ஆட் க்கடாைவ ம் ப யிட் , ௭

உண ப யாக இளங்காைள டன் ஒ

மரக்கால் மாைவ ம்,ஆட் க்கடா டன் ஒ

மரக்கால் மாைவ ம், ஆட் க் ட் க டன்

தன் ைடய திராணிக் த்த ந்ததாக,

ஒவ்ெவா மரக்கால் மா டன் ஒ ப

எண்ெணைய ம் பைடக்கேவண் ம். ௮

இளவரசன் வ கிறேபா வாசல் மண்டபத்தின்

வழயாக ைழந் ,அ வழயாகத் தி ம்பப்

றப்படேவண் ம். ௯ ேதசத்தின் மக்கள்

ற க்கப்பட்ட நாட்களில் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியில் வ ம்ேபா , ஆராதைன
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ெசய்கிறதற்காக வடக் வாசல்வழயாக உள்ேள

ைழந்தவன் ெதற் வாசல்வழயாகப்

றப்பட ம், ெதற் வாசல்வழயாக உள்ேள

ைழந்தவன் வடக் வாசல்வழயாகப்

றப்படேவண் ம்; தான் ைழந்த

வாசல்வழயாகத் தி ம்பிப்ேபாகாமல், தனக்

எதிரானவழயாகப் றப்பட் ப்ேபாவானாக.

௧0அவர்கள் உள்ேள ைழ ம்ேபா , அதிபதி

அவர்கள் ந விேல அவர்க டன் உள்ேள

ைழந் , அவர்கள் றப்ப ம்ேபா

அவ ம் டப் றப்படேவண் ம்.

௧௧ பண் ைககளி ம் ற க்கப்பட்ட

காலங்களி ம் அவன் பைடக் ம்

உண ப யாவ : காைள டன் ஒ மரக்கால்

மா ம், ஆட் க்கடா டன் ஒ மரக்கால்

மா ம், ஆட் க் ட் க டன் அவ ைடய

திராணிக் த்த ந்ததாகத் த கிற ஒ ஈ ம்,

ஒவ்ெவா மரக்கால் மா டன் ஒ ப

எண்ெண ம் ெகா க்கேவண் ம். ௧௨

இளவரசன் உற்சாகமான தகனப ையேயா,

சமாதான ப கைளேயா ெயேகாவா க்

உற்சாகமாகச் ெச த்த வ ம் ேபா ,

அவ க் க் கிழக் ேநாக்கி இ க் ம்

வாசல் திறக்கப்படேவண் ம்; அப்ெபா

அவன் ஓய் நாளில் ெசய்கிற ேபால,

தன் ைடய தகனப ைய ம் தன் ைடய

சமாதான ப ைய ம் ெச த்தி, பின்

றப்படேவண் ம்; அவன் றப்பட்டபின்

வாசல் ட்டப்படேவண் ம். ௧௩
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தினந்ேதா ம் ஒ வய ைடய ப தற்ற ஒ

ஆட் க் ட் ையக் ெயேகாவா க் த்

தகனப யாகப் பைடக்கேவண் ம்;

காைலேதா ம் அைதப் பைடக்கேவண் ம். ௧௪

அதிேனா காைலேதா ம் உண ப யாகஒ

மரக்கால் மாவிேல ஆறெலா பங்ைக ம்,

ெமல் ய மாைவப் பிைச ம்ப ஒ ப

எண்ெணயிேல ன்றெலா பங்ைக ம்

பைடக்கேவண் ம்; இ அன்றாடம்

ெயேகாவா க் ப் பைடக்கேவண் யநித்திய

கட்டைளயான உண ப . ௧௫ இப்ப க்

காைலேதா ம் அ தின தகனப யாக

ஆட் க் ட் ைய ம் உண ப ைய ம்

எண்ெணைய ம் ெச த்தேவண் ம். ௧௬

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இளவரசன் தன் ைடய

மகன்களில் ஒ வ க் த் தன் ைடய

ெசாத்தில் ஒ பங்ைகக் ெகா த்தால், அ

அவ ைடய மகன்க ைடயதாக இ க் ம்;

அ உரிைமச் ெசாத்தாக அவர்க க் ச்

ெசாந்தமா ம். ௧௭ அவன் தன் ைடய

ஊழயக்காரர்களில் ஒ வ க் த்

தன் ைடய ெசாத்தில் ஒ பங்ைகக்

ெகா த்தி ந்தால், அ வி தைலயின்

வ டம்வைரஅவ ைடயதாக இ ந் , பின்

தி ம்ப அதிபதியினிடம் ேச ம்; அதின்

ெசாத் அவ ைடயமகன்க க்ேகஉரிய ,

அ அவர்க ைடயதாக இ க் ம். ௧௮

இளவரசனானவன் மக்கைள பற தல்
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ெசய் , அவர்களின் ெசாந்தமானதற்

அவர்கைளப் ெவளியாக்கி, அவர்க ைடய

ெசாத்தி ந் ஒன் ம் எ க்கக் டா ;

என் ைடய மக்களில் ஒ வ ம் தங்க ைடய

ெசாந்தமானதற் ெவளியாக்கப்பட் ச்

சிதற க்கப்படாதப அவன் தன் ைடய

ெசாந்தத்திேல தன் ைடய மகன்க க்

ெசாத் ெகா க்கேவண் ம். ௧௯ பின்

அவர் வாச ன் பக்கத்தில் இ ந்த

நைடவழயாக என்ைன வடக் க் எதிரான

ஆசாரியர்க ைடயபரி த்தஅைற க க்

அைழத் க்ெகாண் ேபானார்; அந்த

இடத்தில் ேமற்ேக இ பக்கத்தி ம் ஒ

இடம் இ ந்த . ௨0 அவர் என்ைன

ேநாக்கி: ற்றநிவாரணப ைய ம்,

பாவநிவாரணப ைய ம், உண ப ைய ம்

ஆசாரியர்கள் ெவளி ற்றத்திேல

ெகாண் ேபாய் மக்கைளப்

பரி த்தம்ெசய்யாதப ,அவர்கள்அைவகைளச்

சைமக்கிறதற் ம் கிறதற் மான இடம்

இ ேவ என்றார். ௨௧ பின் அவர் என்ைன

ெவளி ற்றத்தில் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

என்ைன ற்றத்தின் நான் ைலகைள ம்

கடந் ேபாகச்ெசய்தார்; ற்றத் ஒவ்ெவா

ைலயி ம் ஒவ்ெவா ற்றம் இ ந்த .

௨௨ ற்றத்தின் நான் ைலகளி ம்

ைகத் வாரங்க ள்ள இந்த ற்றங்கள்

நாற்ப ழ ள ம், ப்ப ழ

அகல மானைவகள்; இந்த நான் ைல
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ற்றங்க க் ம் ஒேர அள இ ந்த . ௨௩

இந்த நான்கிற் ம் ற்ற ம் உள்ேள ஒ

பக்கஅைற உண்டாயி ந்த ; இந்தப்

பக்கஅைறகளின் ற்ற ம் அ ப் கள்

ேபாடப்பட் ந்த . ௨௪ அவர் என்ைன

ேநாக்கி: இைவகள் மக்கள் ெச த் ம்

ப கைளஆலயத்தின் பணிவிைடக்காரர்கள்

சைமக்கிற கள் என்றார்.

௪௭

பின் அவர் என்ைன ஆலயத்தின்

வாச க் த் தி ம்பிவரச்ெசய்தார்; இேதா,

வாசற்ப யின் ழ ந் தண் ர் றப்பட் க்

கிழக்ேக ஓ கிறதாக இ ந்த ; ஆலயத்தின்

கப் கிழக் ேநாக்கி இ ந்த ; அந்தத்

தண் ர் ஆலயத்தின் வல பக்கமாகப்

ப டத்திற் த் ெதற்ேக பாய்ந்த . ௨

அவர் என்ைன வடக் வாசல் வழயாகப்

றப்படச்ெசய் , என்ைனெவளியிேலகிழக்

திைசக் எதிரான ெவளிவாசல்வைர ற்ற

நடத்திக்ெகாண் ேபானார்;அங்ேக தண் ர்

வல பக்கத்தி ந் பாய்கிறதாகஇ ந்த .

௩ அந்த மனிதன் தம ைகயில் ைலப்

பி த் க்ெகாண் , கிழக்ேக றப்ப ம்ேபா

ஆயிர ழம்அளந் , என்ைனத்தண் ைரக்

கடக்கச்ெசய்தார்; தண் ர் க க்கால்

அளவாக இ ந்த . ௪ பின் ம் அவர்

ஆயிர ழம்அளந் , என்ைனத்தண் ைரக்

கடக்கச்ெசய்தார்; அங்ேக தண் ர் ழங்கால்

அளவாகஇ ந்த ; பின் ம்அவர்ஆயிர ழம்

அளந் என்ைனக் கடக்கச்ெசய்தார்; அங்ேக
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தண் ர் இ ப்பளவாகஇ ந்த . ௫பின் ம்

அவர் ஆயிர ழம் அளந்தார்; அங்ேக அ

நான் கடக்கக் டாத நதியாக இ ந்த ;

தண் ர் ச்சல் ஆழ ம் கடக்க யாத

நதி மாக இ ந்த . ௬ அவர் என்ைன

ேநாக்கி: மனித மாரேன, இைதக் கண்டாயா

என் ெசால் , என்ைன நதிேயாரமாகத்

தி ம்ப நடத்திக்ெகாண் ேபானார். ௭ நான்

நடந் வ ம்ேபா , இேதா, நதிேயாரத்தில்

இக்கைரயி ம் அக்கைரயி ம் ெவ

திரளான மரங்கள் இ ந்த . ௮ அவர்

என்ைன ேநாக்கி: இந்தத் தண் ர்

கிழக் ேதசத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபாய்,

வனாந்திரவழயாக ஓ கட ல் வி ம்;

இ கட ல் பாய்ந் , வி ந்தபின் ,

அதின் தண் ர் ஆேராக்கியமா ம். ௯

நடந்த என்னெவன்றால், இந்த நதி

ேபா மடெமங் ம் வா ம் உயிரினங்கள்

யா ம் பிைழக் ம்; இந்தத் தண் ர் அங்ேக

வந்தப யினால் ெவ ஏராளமான ன்க ம்

உண்டாயி க் ம்; இந்த நதி ேபா மடம்

எங் ள்ள யா ம் ஆேராக்கியமைடந்

பிைழக் ம். ௧0 அப்ெபா என்ேகதி

வங்கி எெனக்லாயிம்வைர

ன்பி க்கிறவர்கள் அதின் கைரயிேல

நிற்பார்கள்; அெதல்லாம் வைலகைள

விரிக்கிற இடமாக இ க் ம்; அதின் ன்கள்

மத்திய தைரக் கட ன் ன்கைளப்ேபாலப்

பல வைகயான ன்கள் ஏராள மாக
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இ க் ம். ௧௧ ஆனா ம் அதி ைடய

உைளயான பள்ளங்க ம் அதி ைடய

ச ப் ப திக ம் ஆேராக்கியமாகாமல்,

உப்பாகேவ விட் விடப்ப ம். ௧௨

நதிேயாரமாக அதின் இக்கைரயி ம்

அக்கைரயி ம் சாப்பி வதற்கான

எல்லாவித மரங்க ம் வள ம்;

அைவகளின் இைலகள் உதிர்வ ம ல்ைல,

அைவகளின் பழங்கள் ெக வ ம ல்ைல;

அைவக க் ப் பா ம் தண் ர் பரி த்த

ஸ்தலத்தி ந் பாய்கிறப யினால்

மாதந்ேதா ம் பழங்கைளக்

ெகா த் க்ெகாண்ேடயி க் ம்;அைவகளின்

பழங்கள் சாப்பி வதற் ம், அைவகளின்

இைலகள்உதிர்ந் ேபாகா . ௧௩ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

ங்கள் இஸ்ரேவ ன் பன்னிரண்

ேகாத்திரங்க ைடய எண்ணிக்ைகயின்ப ேய

ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாண்

ற க்கேவண் ய எல்ைலயாவ : ேயாேசப் க்

இரண் பங் உண் . ௧௪ சேகாதர டன்

சேகாதர க் ச் சரிபங் உண்டாக அைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளேவண் ம்; அைத

உங்க ைடய தகப்பன்மார்க க் க்

ெகா ப்ேபன் என் நான் வாக்களித் க்

ெகா த்ேதன்; ஆைகயால் உங்க க் இந்த

ேதசம் தந்தரமாகக் கிைடக் ம். ௧௫ ேதசத்தின்

எல்ைலயாவ : வடக் பக்கம் மத்திய தைரக்

ச த்திரம் வங்கி, ேசதா க் ப் ேபாகிற
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எத்ேலான்வழயாகஇ க்கிற, ௧௬ஆமாத் ம்,

ேபெராத்தா ம், தமஸ் வின் எல்ைலக் ம்

ஆமாத்தின் எல்ைலக் ம் ந வான

சிப்ராயி ம்,ஆப்ரானின் எல்ைல டன் ேசர்ந்த

ஆத்சார் அத் ேகா மான . ௧௭அப்ப ேய

மத்திய தைரக் கட ந் ேபாகிற எல்ைல

ஆத்சார் ஏனா ம், தமஸ் வின் எல்ைல ம்,

வடக் ைலயான வடக் ம் ஆமாத்தின்

எல்ைல மான ; இ வடக் பக்கம்.

௧௮ கிழக் பக்கத்ைத ஆப்ரா க் ம்

தமஸ் க் ம் ந வாக ம், ேலயாத் க் ம்

ேயார்தானின் ஓரமானஇஸ்ரேவல் ேதசத்திற் ம்,

ந வாக ம் கிழக் கடல்வைர இ க் ம்

எல்ைலயாக அளப் ர்களாக; இ கிழக்

பக்கம். ௧௯ ெதற் ைலயான ெதற்

பக்கம் தாமார் வங்கி, காேதசி ள்ள

சண்ைட ட் த ன் தண் ர்கள்வைர,

ஆ வைரமத்திய தைரக் கடல்வைரயாக ம்

இ ப்ப ; இ ெதற் ைலயான ெதன் றம்.

௨0 ேமற் பக்கம் அந்த எல்ைல வங்கி

ஆமாத் க் எதிராக வந் ேச ம்வைர

இ க்கிற மத்திய தைரக் கடேல; இ ேமற்

பக்கம். ௨௧இந்த ேதசத்ைத ங்கள் இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்களின்ப ேய உங்க க் ள்ேள

பங்கிட் க்ெகாள் ர்களாக. ௨௨உங்க க் ம்,

உங்க க் ள்ேள தங்கி உங்க க் ள்ேள

பிள்ைளகைளப்ெப கிறஅந்நியர்க க் ம்,

ங்கள் அைதச் ட் ப்ேபாட் ச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ர்களாக; இவர்கள்
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உங்க க் இஸ்ரேவல் மக்களில்

பிறந்தவர்கைளப்ேபாலஇ ந் , உங்க டன்

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்களின் ந ேவ ெசாத்திற்

உடன்ப வார்களாக. ௨௩ அந்நியன் எந்தக்

ேகாத்திரத் டன் தங்கியி க்கிறாேனா,

அதிேலஅவ ைடய ெசாத்ைதஅவ க் க்

ெகா க்கேவண் ம் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௪௮

ேகாத்திரங்களின் ெபயர்கள்: வடக்

ைன வங்கி ஆமாத் க் ப்ேபாகிற

எத்ேலான் வழயின் ஓரத்திற் ம், ஆத்சார்

ஏனா க் ம்,ஆமாத்த ேகவடக்ேகயி க்கிற

தமஸ் வின் எல்ைலக் ம் உள்ளாகக்

கிழக் திைச வங்கி ேமற்கி ள்ள மத்திய

கடல் திைசவைர தா க் ஒ பங் ம், ௨

தாணின்எல்ைலய ேககிழக் திைச வங்கி

ேமற்கி ள்ள மத்திய கடல் திைசவைர

ஆேச க் ஒ பங் ம், ௩ ஆேசரின்

எல்ைலய ேக கிழக் திைச வங்கி ேமற்

திைசவைர நப்த க் ஒ பங் ம், ௪

நப்த யின் எல்ைலய ேக கிழக் திைச

வங்கி ேமற் திைசவைர மனாேசக் ஒ

பங் ம், ௫ மனாேசயின் எல்ைலய ேக

கிழக் திைச வங்கி ேமற் திைசவைர

எப்பிரா க் ஒ பங் ம், ௬எப்பிரா ம ன்

எல்ைலய ேக கிழக் திைச வங்கி ேமற்

திைசவைர ப க் ஒ பங் ம், ௭

பனின் எல்ைலய ேக கிழக் திைச வங்கி

ேமற் த்திைசவைர தா க் ஒ பங் ம்
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உண்டாவதாக. ௮ தாவின் எல்ைலய ேக

கிழக் திைச வங்கி ேமற் த்திைசவைர

ங்கள் அர்ப்பணிக்கப்படேவண் ய பங்

இ க் ம்; இ , இ பத்ைதயாயிரம் ேகால்

அகல ம், கிழக் திைச வங்கி ேமற்

திைசவைர இ க்கிற பங் களில்

ஒவ்ெவான் க் ம் சரியான ள மாம்;

பரி த்த ஸ்தலம் அதின் ந விேல

இ ப்பதாக. ௯ இதிேல ெயேகாவா க்

ங்கள் அர்ப்பணிக்கப்படேவண் ய பங்

இ பத்ைதயாயிரம் ேகால் ள ம்,

பத்தாயிரங்ேகால் அகல மாக இ ப்பதாக.

௧0 வடக்ேக இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகால்

ள ம், ேமற்ேக பத்தாயிரம்ேகால் அகல ம்,

கிழக்ேக பத்தாயிரம்ேகால்அகல ம், ெதற்ேக

இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகால் ள மாகிய

இந்தப் பரி த்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட

நிலமான ஆசாரிய ைடயதாக இ க் ம்;

ெயேகாவா ைடய பரி த்த ஸ்தலம் அதின்

ந விேல இ ப்பதாக. ௧௧ இஸ்ரேவல்

மக்கள் வழதப்பிப்ேபா ம்ேபா ,

ேலவியர்கள் வழதப்பிப்ேபான ேபால

வழதப்பிப்ேபாகாமல், என் ைடய காவைலக்

காத் க்ெகாண்ட சாேதாக்கியர்களாகிய

பரி த்தமாக்கப்பட்ட ஆசாரியர்க க் அ

உரியதா ம். ௧௨ அப்ப ேய ேதசத்தில்

அர்ப்பணிக்கப்ப கிறதிேலா மகா

பரி த்தமான பங் அவர்க க்

ேலவிய ைடயஎல்ைலய ேகஇ ப்பதாக. ௧௩
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ஆசாரியரின் எல்ைலக் எதிராக ேலவியர்கள்

அைட ம் பங் இ பத்ைதந்தாயிரம்

ேகால் ள ம் பத்தாயிரம் ேகால்

அகல மாக இ க்கேவண் ம்; ளம்

இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகா ம், அகலம்

பத்தாயிரம் ேகா மாக இ ப்பதாக. ௧௪

அவர்கள் அதில் ஒன்ைற ம் விற்க ம்

ேதசத்தின் தல் விைளைவ மாற்ற ம்

மற்றவர்க க் க் ெகா க்க ம் டா ;அ

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தமான . ௧௫

இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகா க் எதிராக

அகலத்தில் தியாக இ க் ம் ஐயாயிரம்

ேகாேலாெவன்றால், பரி த்தமாக இல்லாமல்,

ேய ம் நகரத்திற் ம் ெவளிநிலங்க க் ம்

விடேவண் ம்; நகரம் அதின் ந வில்

இ க்கட் ம். ௧௬ அதின் அள களாவன;

வடக் பக்கம் நான்காயிரத் ஐந் ேகா ம்,

ெதற் பக்கம் நான்காயிரத் ஐந் ேகா ம்,

கிழக் பக்கம் நான்காயிரத் ஐந்

ேகா ம், ேமற் ப்பக்கம் நான்காயிரத்

ஐந் ேகா மாம். ௧௭ நகரத்தின்

ெவளிநிலங்கள் வடக்ேக இ ற்ைறம்ப

ேகா ம், ெதற்ேக இ ற்ைறம்ப ேகா ம்,

கிழக்ேக இ ற்ைறம்ப ேகா ம், ேமற்ேக

இ ற்ைறம்ப ேகா மாக இ க்கட் ம். ௧௮

பரி த்த அர்ப்பணித்த நிலத்திற் எதிராக

ளத்தில் தியான கிழக்ேக பத்தாயிரம்

ேகா ம் ேமற்ேக பத்தாயிரம் ேகா மாம்;அ

பரி த்த அர்ப்பணித்த நிலத்திற் எதிராக
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இ க் ம்; அதின் வ மானம் நகரத்திற்காக

ேவைல ெசய்கிறவர்க க் ஆகாரமாக

இ ப்பதாக. ௧௯ இஸ்ரேவ ன் எல்லா

ேகாத்திரங்களி ம ந் ற க்கப்பட்ட சிலர்

நகரத்திற்காகப் பணிவிைடெசய்வார்கள். ௨0

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நிலம் அைனத் ம்

இ பத்ைதயாயிரம் ேகால் ள ம்,

இ பத்ைதந்தாயிரம் ேகால் அகல மாக

இ க்கேவண் ம்; பட்டணத்தின் நிலம்

உட்பட இந்தப் பரி த்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட

நிலம் ச ரமாக இ க்கேவண் ம். ௨௧

பரி த்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நிலத்திற் ம்

நகரத்தின் காணிக் ம் இந்த பக்கத்தி ம்

அந்தப்பக்கத்தி ம், அர்ப்பணித்த

நிலத்தி ைடய இ பத்ைதந்தாயிரம்

ேகா ன் ன்பாகக் கிழக் எல்ைலவைர ம்,

ேமற்கிேல இ பத்ைதந்தாயிரம்ேகா ன்

ன்பாக ேமற்ேக மத்திய கடல்

எல்ைலவைரக் ம் தியாயி ப்ப

அதிபதியி ைடய ;பங் க க் எதிரான

அ அதிபதியி ைடயதாக இ ப்பதாக;

அதற் ந வாகப் பரி த்தஅர்ப்பணிக்கப்பட்ட

நில ம் ஆலயத்தின் பரி த்த ஸ்தல ம்

இ க் ம். ௨௨அதிபதியி ைடயதற் ந ேவ

இ க் ம் ேலவியர்களின் நிலம் வங்கி ம்

நகரத்தின் நிலம் வங்கி ம், தாவின்

எல்ைலக் ம் ெபன்ய னின் எல்ைலக் ம்

ந ேவஇ க்கிற அதிபதியி ைடய . ௨௩

மற்றக் ேகாத்திரங்க க் உண்டா ம்
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பங் களாவன: கிழக் திைச வங்கி

ேமற் த்திைசவைர ெபன்ய க் ஒ

பங் ம், ௨௪ ெபன்ய ன் எல்ைலய ேக

கிழக் திைச வங்கி ேமற் த்திைசவைர

சிம ேயா க் ஒ பங் ம், ௨௫சிம ேயானின்

எல்ைலஅ ேக கிழக் திைச வக்கி ேமற்

திைசவைர இசக்கா க் ஒ பங் ம், ௨௬

இசக்காரின் எல்ைலய ேக கிழக் திைச

வங்கி ேமற் த்திைசவைர ெச ேலா க்

ஒ பங் ம், ௨௭ெச ேலானின் எல்ைலய ேக

கிழக் திைச வங்கி ேமற் த்திைசவைர

காத் க் ஒ பங் ம் உண்டாயி க்கட் ம்.

௨௮ காத்தின் எல்ைலய ேக ெதன் ைலயாகிய

ெதற் எல்ைல, தாமார் வக்கி காேதசி ள்ள

சண்ைட ட் த ன் தண் ர்கள் வைர ம்

மத்திய தைரக் கடல்வைரக் ம் ேபா ம். ௨௯

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம்ப இ ேவ ங்கள்

இஸ்ரேவல் ேகாத்திரங்க க் ச் ட் ப்ேபாட் ப்

பங்கி ம் ேதசம், இைவகேள அவர்களின்

பங் கள் என் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

ெசால் கிறார். ௩0நகரத்தி ந் றப்ப ம்

வழகள்: வடக் பக்கத்திேல நான்காயிரத்

ஐந் ேகாலாகிய அள ண்டாயி க் ம்.

௩௧ நகரத்தின் வாசல்கள், இஸ்ரேவல்

ேகாத்திரங்க ைடய ெபயர்களின்ப ேய ெபயர்

ெபற் ெகாள்ளட் ம்; வடக்ேக ப க் ஒ

வாசல், தா க் ஒ வாசல், ேலவிக் ஒ

வாசல், ஆக ன் வாசல்கள் இ க்கட் ம். ௩௨

கிழக் பக்கத்திேல நான்காயிரத் ஐந்
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ேகால், அதில் ேயாேசப் க் ஒ வாசல்,

ெபன்ய க் ஒ வாசல், தா க் ஒ

வாசல்,ஆக ன் வாசல்கள் இ ப்பதாக. ௩௩

ெதற் பக்கத்திேல நான்காயிரத் ஐந்

ேகால், அதில் சிம ேயா க் ஒ வாசல்,

இசக்கா க் ஒ வாசல், ெச ேலா க் ஒ

வாசல்,ஆக ன் வாசல்கள் இ ப்பதாக. ௩௪

ேமற் பக்கத்திேல நான்காயிரத் ஐந்

ேகால், அதில் காத் க் ஒ வாசல், ஆேச க்

ஒ வாசல், நப்த க் ஒ வாசல், ஆக ன்

வாசல்கள் இ ப்பதாக. ௩௫ ற்ற ம் அதின்

அள பதிெனட்டாயிரம் ேகாலா ம்; அந்த

நாள் தல் நகரம் ேயேகாவாஷம்மா என் ம்

ெபயர்ெப ம்.
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தானிேயல்

௧

தாவின் ராஜாவாகிய ேயாயாக் ம்

ஆட்சிெசய்த ன்றாம் வ டத்திேல

பாபிேலானின் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

எ சேலம ற் வந் , அைத ற் ைகயிட்டான்.

௨ அப்ெபா ஆண்டவர் தாவின்

ராஜாவாகிய ேயாயாக் ைம ம் ேதவ ைடய

ஆலயத்தின் பாத்திரங்களில் சிலவற்ைற ம்

அவ ைடய ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தார்;

அவன் அந்தப் பாத்திரங்கைளச் சிேனயார்

ேதசத்தி ள்ள தன் ெதய்வத்தின்

ேகாவி க் க் ெகாண் ேபாய்,அைவகைளத்

தன் ெதய்வத்தின் க லத்திற் ள்

ைவத்தான். ௩ அப்ெபா இஸ்ரேவல்

மக்க க் ள்ேள ராஜவம்சத்தார்களி ம்

உயர் மக்களி ம் எந்தெவா ைறபா ம்

இல்லாதவர்க ம், அழகானவர்க ம்,

சகல ஞானத்தி ம் ேதறனவர்க ம்,

அறவில் சிறந்தவர்க ம், கல்வியில்

நி ணர்க ம், ராஜாவின் அரண்மைனயிேல

ேவைலெசய்யத்திறைம ள்ளவர்க மாகிய

சில வா பர்கைளக் ெகாண் வர ம், ௪

அவர்க க் க் கல்ேதயரின் எ த்ைத ம்

ெமாழைய ம் கற் க்ெகா க்க ம் ராஜா

தன் அதிகாரிகளின் தைலவனாகிய

அஸ்ேபனா க் கட்டைளயிட்டான். ௫ ராஜா,

தான் சாப்பி ம் உணவிேல ம் தான் க் ம்

திராட்ைசரசத்திேல ம் தினம் ஒ பங்ைக

அவர்க க் நியம த் , அவர்கைள
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ன் வ டங்கள் வளர்க்க ம், அதின்

விேல அவர்கள் ராஜாவிற் ன்பாக

நிற் ம்ப ெசய்ய ம் கட்டைளயிட்டான். ௬

அவர்க க் ள் தாமக்களாகியதானிேயல்,

அனனியா, ஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள்

இ ந்தார்கள். ௭அதிகாரிகளின் தைலவன்,

தானிேய க் ெபல்ெதஷாத்சார் என் ம்,

அனனியாவிற் சாத்ராக் என் ம்,

ஷாேவ க் ேமஷாக் என் ம், அசரியாவிற்

ஆேபத்ேநேகா என் ம் ம ெபயரிட்டான். ௮

தானிேயல் ராஜா ற த்தி க்கிற உணவினா ம்

அவர் க் ம் திராட்ைசரசத்தினா ம்

தன்ைனத் ட் ப்ப த்தக் டாெதன் , தன்

இ தயத்தில் ர்மானம்ெசய் ெகாண் ,

தன்ைனத் ட் ப்ப த்தாதப அதிகாரிகளின்

தைலவனிடத்தில் ேவண் க்ெகாண்டான். ௯

ேதவன் தானிேய க் அதிகாரிகளின்

தைலவனிடத்தில் தய ம் இரக்க ம்

கிைடக் ம்ப ெசய்தார். ௧0அதிகாரிகளின்

தைலவன்தானிேயைலேநாக்கி: உங்க க்

உணைவ ம் பானத்ைத ம் ற த்தி க்கிற

ராஜாவாகிய என் எஜமா க் நான்

பயப்ப கிேறன்; அவர் உங்கேளா க்கிற

வா பர்களின் கங்கைளப்பார்க்கி ம்

உங்கள் கங்கள் வா ப்ேபானைவகளாக ஏன்

காணப்படேவண் ம்? அதினால் ராஜா

எனக் மரணதண்டைன ெகா ப்பாேர

என்றான். ௧௧ அப்ெபா அதிகாரிகளின்

தைலவனாேல, தானிேயல், அனனியா,
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ஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள்ேமல்

விசாரிப் க்காரனாகைவக்கப்பட்ட ேமல்ஷார்

என்பவைன தானிேயல் ேநாக்கி: ௧௨

பத் நாட்கள்வைரக் ம் உம அ யார்கைளச்

ேசாதித் ப்பா ம்; எங்க க் சாப்பிட ப ப்

தலான காய்கறகைள ம், க்கத்

தண் ைர ம் ெகா த் , ௧௩ எங்கள்

கங்கைள ம், ராஜஉணைவச் சாப்பி கிற

வா பர்க ைடய கங்கைள ம்

ஒப்பிட் ப்பா ம்; பின் ர் காண்கிறப உம

அ யார்க க் ச் ெசய் ம் என்றான். ௧௪

அவன் இந்தக் காரியத்திேல அவர்க க் ச்

ெசவிெகா த் , பத் நாட்கள்வைர

அவர்கைளச் ேசாதித் ப்பார்த்தான். ௧௫

பத் நாட்கள் ெசன்றபின் , ராஜஉணைவச்

சாப்பிட்டஎல்லாவா பர்கைளப்பார்க்கி ம்

அவர்கள் கம் ெதளி ள்ளதாக ம்,

உடல் திட ள்ளதாக ம் காணப்பட்ட .

௧௬ ஆைகயால் ேமல்ஷார் அவர்கள்

சாப்பிடச்ெசான்ன உணைவ ம், அவர்கள்

க்கச்ெசான்ன திராட்ைசரசத்ைத ம்

க்கிைவத் , அவர்க க் ப் ப ப்

தலானைவகைளக் ெகா த்தான். ௧௭இந்த

நான் வா பர்க க் ம் ேதவன் சகல

எ த்தி ம் ஞானத்தி ம் அறைவ ம்

சாமர்த்தியத்ைத ம் ெகா த்தார்; தானிேயைலச்

சகல தரிசனங்கைள ம் கன கைள ம்

அறயத்தக்க அற ள்ளவனாக்கினார்.

௧௮ அவர்கைள ராஜாவினிடத்தில்
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ெகாண் வ கிறதற் க் ற த்த நாட்கள்

நிைறேவறனேபா , அதிகாரிகளின்

தைலவன் அவர்கைள ேந காத்ேநச்சா க்

ன்பாகக் ெகாண் வந் விட்டான். ௧௯

ராஜா அவர்க டன் ேபசினான்; அவர்கள்

எல்ேலா க் ள் ம் தானிேயல், அனனியா,

ஷாேவல், அசரியா என்பவர்கைளப்ேபால

ேவெறா வ ம் காணப்படவில்ைல;

ஆைகயால் இவர்கள் ராஜச கத்தில்

நின்றார்கள். ௨0ஞானத்திற் ம் த்திக் ரிய

எந்தவிஷயத்தில் ராஜாஅவர்கைளக் ேகட்

விசாரித்தாேனா, அதிேல தன் ராஜ்ஜயம்

எங் ள்ள சகல ஞானிகளி ம்

ேசாதிடர்களி ம் அவர்கைளப் பத் மடங்

திறைம ள்ளவர்களாகக் கண்டான். ௨௧

ேகாேரஸ்ஆட்சிெசய் ம் தலாம்வ டம்வைர

தானிேயல்அங்ேக இ ந்தான்.

௨

ேந காத்ேநச்சார் ஆட்சிெசய் ம் இரண்டாம்

வ டத்திேல, ேந காத்ேநச்சார் கன கைளக்

கண்டான்; அதினால், அவ ைடய

ஆவி கலங்கி, அவ ைடய க்கம்

கைலந்த . ௨ அப்ெபா ராஜா தன்

கன கைளத் தனக் த் ெதரிவிப்பதற்காக

ஞானிகைள ம் ேசாதிடர்கைள ம்

மாயவித்ைதக்காரர்கைள ம்

கல்ேதயர்கைள ம் அைழக்கச் ெசான்னான்;

அவர்கள் வந் , ராஜச கத்தில்

நின்றார்கள். ௩ ராஜா அவர்கைள ேநாக்கி:

ஒ கன கண்ேடன்; அந்தக் கனவின்
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அர்த்தத்ைத அறயேவண் ெமன் என்

ஆவி கலங்கியி க்கிற என்றான். ௪

அப்ெபா கல்ேதயர்கள் ராஜாைவ ேநாக்கி:

ராஜாேவ, ர் என் ம் வாழ்க; கனைவ உம

அ யார்க க் ச் ெசால் ம், அப்ெபா

அதின் அர்த்தத்ைதவி விப்ேபாம் என் ரிய

ெமாழயிேல ெசான்னார்கள். ௫ ராஜா

கல்ேதயர்க க் ம ெமாழயாக:

என்னிடத்தி ந் பிறக்கிற ர்மானம்

என்னெவன்றால், ங்கள் கனைவ ம்அதின்

அர்த்தத்ைத ம் எனக் ச் ெசால்லாவிட்டால்

ண் த் ப்ேபாடப்ப ர்கள்; உங்கள்

கள் எ க்களங்களாக்கப்ப ம். ௬

கனைவ ம் அதின் அர்த்தத்ைத ம்

ெசால் ர்கெளன்றால், என்னிடத்தில்

ெவ மதிகைள ம் பரி கைள ம் ம ந்த

கனத்ைத ம் ெப ர்கள்; ஆைகயால்

கனைவ ம் அதின் அர்த்தத்ைத ம்

எனக் த் ெதரிவி ங்கள் என்றான். ௭

அவர்கள் ம ப ம் ம ெமாழயாக: ராஜா

அ யார்க க் க் கனைவச் ெசால்வாராக;

அப்ெபா அதின் அர்த்தத்ைதச்

ெசால்ேவாம் என்றார்கள். ௮ அதற் ராஜா

ம ெமாழயாக: என்னிடத்தி ந்

ர்மானம் பிறந்தப யினாேல ங்கள்

காலதாமதம் ெசய்யப்பார்க்கி ர்கெளன்

நிச்சயமாக எனக் த் ெதரியவ கிற .

௯ காலம் மா ெமன் ங்கள் எனக்

ன்பாக ெபாய் ம் ரட் மானெசய்திையச்
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ெசால் ம்ப திட்டம ட் க்கி ர்கள்; ங்கள்

கனைவ எனக் ச் ெசால்லாவிட்டால்,

உங்கள் அைனவ க் ம் இந்த ஒேர ர்ப்

பிறந்தி க்கிற ; ஆைகயால் கனைவ

எனக் ச் ெசால் ங்கள்; அப்ெபா

அதின் அர்த்தத்ைத ம் உங்களால்

ெசால்ல ெமன் அற ந் ெகாள்ேவன்

என்றான். ௧0 கல்ேதயர்கள் ராஜச கத்தில்

ம ெமாழயாக: ராஜா ேகட் ம் காரியத்ைத

ெசால்லத்தக்க மனிதன் மயில் ஒ வ ம்

இல்ைல; ஆைகயால் மகத் வ ம்

வல்லைம மானஎந்த ராஜா ம் இப்ப ப்பட்ட

காரியத்ைத ஒ ஞானியினிடத்திலாவ

ேசாதிடனிடத்திலாவ கல்ேதயனிடத்திலாவ

ேகட்டதில்ைல. ௧௧ ராஜா ேகட்கிற

காரியம் மக ம் அ ைமயான ;

மாம்சமாயி க்கிறவர்க டன்வாசம்ெசய்யாத

ேதவர்கேளயல்லாமல் ராஜச கத்தில் அைத

அறவிக்க ந்தவர் ஒ வ ம் இல்ைல

என்றார்கள். ௧௨இதனால் ராஜா மகா ேகாப ம்

எரிச்ச ங்ெகாண் , பாபிேலானில்இ க்கிற

எல்லா ஞானிகைள ம் ெகாைலெசய் ம்ப

கட்டைளயிட்டான். ௧௩ ஞானிகைளக்

ெகாைலெசய்யேவண் ெமன்கிற கட்டைள

ெவளிப்பட்டேபா , தானிேயைல ம் அவன்

ேதாழைர ம் ெகாைலெசய்யத் ேத னார்கள். ௧௪

பாபிேலானின்ஞானிகைளக் ெகாைலெசய்யப்

றப்பட்ட ராஜாவின் ெமய்க்காப்பாளர்க க்

அதிபதியாகிய ஆரிேயாேகாேட தானிேயல்
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ேயாசைன ம் த்தி மாகப் ேபசி: ௧௫

இந்தக் கட்டைள ராஜாவினால் இத்தைன

அவசரமாக பிறப்பிப்பதற் க் காரணம்

என்ன என் ராஜாவின் அதிபதியாகிய

ஆரிேயாகினிடத்தில் ேகட்டான்; அப்ெபா

ஆரிேயா தானிேய க் க் காரியத்ைத

அறவித்தான். ௧௬ தானிேயல்

ராஜாவினிடத்தில் ேபாய், கனவின் அர்த்தத்ைத

ராஜாவிற் க் காண்பிக் ம்ப த் தனக் த்

தவைணெகா க்கவிண்ணப்பம்ெசய்தான். ௧௭

பின் தானிேயல் தன் ட் ற் ப்ேபாய்,

தா ம் தன் ேதாழ ம் பாபிேலானின் மற்ற

ஞானிகேளாேட ட அழயாதப க் இந்த

மைறெபா ைளக் ற த் ப் பரேலாகத்தின்

ேதவைனேநாக்கி இரக்கம் ேகட்கிறதற்காக, ௧௮

அனனியா, ஷாேவல், அசரியா என் ம்

தன் ைடய ேதாழ க் இந்தக் காரியத்ைத

அறவித்தான். ௧௯ பின் இர ேநரத்தில்

தரிசனத்திேல தானிேய க் மைறெபா ள்

ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ; அப்ெபா

தானிேயல் பரேலாகத்தின் ேதவைன

மகிைமப்ப த்தினான். ௨0 பின் தானிேயல்

ெசான்ன : ேதவ ைடய நாமத்திற்

என்ெறன்ைறக் ள்ள சதாகாலங்களி ம்

மகிைம ண்டாவதாக; ஞான ம் வல்லைம ம்

அவ க்ேக உரிய . ௨௧அவர் காலங்கைள ம்

ேநரங்கைள ம் மாற் கிறவர்; ராஜாக்கைளத்

தள்ளி, ராஜாக்கைள ஏற்ப த் கிறவர்;

ஞானிக க் ஞானத்ைத ம்,
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அறவாளிக க் அறைவ ம் ெகா க்கிறவர்.

௨௨அவேரஆழ ம் மைறெபா மானைத

ெவளிப்ப த் கிறவர்; இ ளில் இ க்கிறைத

அவர் அறவார்; ெவளிச்சம் அவரிடத்தில்

தங் ம். ௨௩ என் பிதாக்களின் ேதவேன, ர்

எனக் ஞான ம் வல்லைம ம் ெகா த் ,

நாங்கள் உம்மடத்தில் ேவண் க்ெகாண்டைத

இப்ெபா எனக் அறவித் ,

ராஜாவின் காரியத்ைத எங்க க் த்

ெதரிவித்ததினால், உம்ைமத் தித் ப்

க கிேறன் என்றான். ௨௪பின் தானிேயல்

பாபிேலானின் ஞானிகைள அழ க்க ராஜா

கட்டைளயிட்ட ஆரிேயாகினிடத்தில்

ேபாய்: பாபிேலானின் ஞானிகைள

அழ க்காேத ம், என்ைன ராஜாவின்

ன்பாக அைழத் க்ெகாண் ேபாம்;

ராஜாவிற் அர்த்தத்ைதத் ெதரிவிப்ேபன்

என் ெசான்னான். ௨௫ அப்ெபா

ஆரிேயா தானிேயைல ராஜாவின் ன்

ேவகமாக அைழத் க்ெகாண் ேபாய்:

சிைறப்பட் வந்த ேதயா ேதசத்தாரில் ஒ

மனிதைனக் கண் பி த்ேதன்; அவன்

ராஜாவிற் அர்த்தத்ைதத் ெதரிவிப்பான்

என்றான். ௨௬ ராஜா ெபல்ெதஷாத்சாெரன் ம்

ெபய ள்ளதானிேயைல ேநாக்கி: நான் கண்ட

கன கைள ம் அதின் அர்த்தத்ைத ம்

எனக் அறவிக்க மா என்

ேகட்டான். ௨௭ தானிேயல் ராஜச கத்தில்

ம ெமாழயாக: ராஜா ேகட்கிற மைறெபா ைள
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ராஜாவிற் த் ெதரிவிக்க ஞானிகளா ம்,

ேசாதிடரா ம், விண்ஆராய்ச்சியாளர்களா ம்,

ற ெசால் கிறவர்களா ம் யா . ௨௮

மைறெபா ட்கைள ெவளிப்ப த் கிற

பரேலாகத்தி க்கிற ேதவன்

கைடசிநாட்களில் சம்பவிப்பைத

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சா க் த்

ெதரிவித்தி க்கிறார்; உம் ைடய கன ம்

உம ப க்ைகயின்ேமல் உம் ைடய

எண்ணத்தில் உண்டான தரிசனங்க ம்

என்னெவன்றால்: ௨௯ ராஜாேவ, உம் ைடய

ப க்ைகயின்ேமல் ர் ப த்தி க் ம்ேபா ,

இனிேமல் சம்பவிக்கப்ேபாகிறெதன்ன

என்கிற நிைன கள் உமக் ள் எ ம்பின ;

அப்ெபா மைறெபா ட்கைள

ெவளிப்ப த் கிறவர்சம்பவிக்கப்ேபாகிறைத

உமக் த் ெதரிவித்தார். ௩0 உயிேரா க்கிற

எல்ேலாைரப்பார்க்கி ம் எனக் அதிக

ஞானம் உண்ெடன்பதினாேல அல்ல;

அர்த்தம் ராஜாவிற் த் ெதரியவர ம்,

உம் ைடயஇ தயத்தின் நிைன கைள ர்

அறய ம், இந்த மைறெபா ள் எனக்

ெவளியாக்கப்பட்ட . ௩௧ ராஜாேவ, ர் ஒ

ெபரிய சிைலையக் கண் ர்; அந்தப் ெபரிய

சிைல மக ம் பிரகாச ள்ளதாயி ந்த ;

அ உமக் ன்ேன நின்ற ; அதின்

பம் பயங்கரமாயி ந்த . ௩௨ அந்தச்

சிைலயின் தைல ப ம்ெபான் ம், அதின்

மார் ம், யங்க ம் ெவள்ளி ம், அதின்
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வயி ம், ெதாைட ம் ெவண்கல ம், ௩௩

அதின் கால்கள் இ ம் ம், பாதங்கள் பாதி

இ ம் ம் பாதி களிமண் மாக இ ந்த .

௩௪ ர் பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபாேத,

ைககளால் ெபயர்க்கப்படாத ஒ கல்

ெபயர்ந் உ ண் வந்த ; அ அந்தச்

சிைலைய இ ம் ம் களிமண் மாகிய

அதின் பாதங்களில் ேமாதி, அைவகைள

ெநா க்கிப்ேபாட்ட . ௩௫அப்ெபா அந்த

இ ம் ம், களிமண் ம், ெவண்கல ம்,

ெவள்ளி ம், ெபான் ம் வ ம்

ெநா ங் ண் , ேகாைடக்காலத்தில்

ேபார க்கிற களத்தி ந் பறந் ேபாகிற

பதைரப்ேபாலாயிற் ; அைவக க்

ஒ இட ம் கிைடக்காமல் காற்

அைவகைள அ த் க்ெகாண் ேபான ;

சிைலைய ேமாதின கல்ேலாெவன்றால், ஒ

ெபரிய மைலயாகி மையெயல்லாம்

நிரப்பிற் . ௩௬ கன இ தான்; அதின்

அர்த்தத்ைத ம், ராஜச கத்தில்

ெதரிவிப்ேபாம். ௩௭ ராஜாேவ, ர் ராஜாதி

ராஜாவாயி க்கி ர்; பரேலாகத்தின் ேதவன்

உமக் ராஜ கத்ைத ம், பராக்கிரமத்ைத ம்,

வல்லைமைய ம், மகிைமைய ம்

அ ளினார். ௩௮ சகல இடங்களி ள்ள

மனிதர்கைள ம், ெவளியின் ம கங்கைள ம்,

ஆகாயத் ப் பறைவகைள ம் அவர்

உம ைகயில் ஒப் க்ெகா த் , உம்ைம

அைவகைளெயல்லாம் ஆ ம்ப ெசய்தார்.
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ெபான்னான அந்தத் தைல ேர. ௩௯

உமக் ப்பிற உமக் க் ழ்த்தரமான ேவெறா

ராஜ்ஜயம் ேதான் ம்; பின் மையெயல்லாம்

ஆண் ெகாள் ம் ெவண்கலமான

ன்றாம் ராஜ்ஜயம் ஒன் எ ம் ம். ௪0

நான்காவ ராஜ்ஜயம் இ ம்ைபப்ேபால

உ தியாயி க் ம்; இ ம் எல்லாவற்ைற ம்

எப்ப ெநா க்கிச் சின்னபின்னமாக் கிறேதா,

அப்ப ேய இ ெநா க்கிப்ேபா கிற

இ ம்ைபப்ேபால அைவகைளெயல்லாம்

ெநா க்கித் தகர்த் ப்ேபா ம். ௪௧பாதங்க ம்,

கால்விரல்க ம், பாதி யவனின்

களிமண் ம், பாதி இ ம் மாயி க்க ர்

கண் ேர, அந்த ராஜ்ஜயம் பிரிக்கப்ப ம்;

ஆகி ம் களிமண் டன் இ ம்

கலந்தி க்க ர் கண்டப ேய இ ம்பி ைடய

உ தியில் ெகாஞ்சம் அதிேல இ க் ம்.

௪௨ கால்விரல்கள் பாதி இ ம் ம் பாதி

களிமண் மாயி ந்த என்னெவன்றால்,

அந்த ராஜ்ஜயம் ஒ பங் பல ள்ளதாக ம்

ஒ பங் ெநரிச மாயி க் ம். ௪௩

ர் இ ம்ைபக் களிமண் டன்

கலந்ததாகக் கண் ேர, அவர்கள் மற்ற

மனிதர்கேளா சம்பந்தங்கலப்பார்கள்;

ஆகி ம் இேதா, களிமண் டன் இ ம்

கலவாத ேபாலஅவர்கள் ஒ வேராெடா வர்

ஒட் க்ெகாள்ளாதி ப்பார்கள். ௪௪ அந்த

ராஜாக்களின் நாட்களிேல, பரேலாகத்தின்

ேதவன் என்ெறன்ைறக் ம் அழயாத
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ஒ ராஜ்ஜயத்ைத எ ம்பச்ெசய்வார்;

அந்த ராஜ்ஜயம் ேவ மக்க க்

விடப்ப வதில்ைல; ஒ கல் ைகயால்

ெபயர்க்கப்படாமல் மைலயி ந்

ெபயர்ந் , உ ண் வந் , இ ம்ைப ம்,

ெவண்கலத்ைத ம், களிமண்ைண ம்,

ெவள்ளிைய ம், ெபான்ைன ம்

ெநா க்கினைத ர் கண் ேர,அப்ப ேயஅ

அந்த ராஜ்ஜயங்கைளெயல்லாம் ெநா க்கி,

நிர் லமாக்கி, அ ேவா என்ெறன்ைறக் ம்

நிற் ம். ௪௫இனிேமல் சம்பவிக்கப்ேபாகிறைத

மகா ேதவன் ராஜாவிற் த் ெதரிவித்தி க்கிறார்;

ெசாப்பனமான உண்ைம, அதின் அர்த்தம்

சத்தியம் என்றான். ௪௬ அப்ெபா

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் கங் ப் ற

வி ந் , தானிேயைல வணங்கி,

அவ க் க் காணிக்ைகெச த்த ம்,

பங்காட்ட ம் கட்டைளயிட்டான். ௪௭

ராஜா தானிேயைல ேநாக்கி: இந்த

மைறெபா ைள ெவளிப்ப த்தினதினால்,

உண்ைமயாகேவ உங்கள் ேதவேன

ேதவர்க க் ேதவ ம், ராஜாக்க க்

ஆண்டவ ம், மைறெபா ட்கைள

ெவளிப்ப த் கிறவ மாயி க்கிறார்

என்றான். ௪௮ பின் ராஜா தானிேயைலப்

ெபரியவனாக்கி, அவ க் அேநகம் சிறந்த

ெவ மதிகைளக் ெகா த் , அவைனப்

பாபிேலான் மாகாணம் வதற் ம்

அதிபதியாக ம், பாபிேலானி ள்ள



தானிேயல் 3321

சகல ஞானிகளின்ேம ம் பிரதான

அதிகாரியாக ம் நியம த்தான். ௪௯தானிேயல்

ராஜாைவ ேவண் ெகாண்டதினால்

அவன் சாத்ராக்ைக ம், ேமஷாக்ைக ம்,

ஆேபத்ேநேகாைவ ம் பாபிேலான்

மாகாணத் க் காரியங்கைள

விசாரிக் ம்ப ைவத்தான்;

தானிேயேலாெவன்றால் ராஜாவின்

அரண்மைனயில் இ ந்தான்.

௩

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்அ ப ழ

உயர ம், ஆ ழ அகல மான

ஒ ெபாற்சிைலைய உண்டாக்கி,

பாபிேலான் மாகாணத்தி க்கிற ரா

என் ம் சம மயிேல நி த்தினான். ௨

பின் ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

ேதசாதிபதிகைள ம், அதிகாரிகைள ம்,

தைலவர்கைள ம், நியாயாதிபதிகைள ம்,

ெபாக்கிஷக்காரர்கைள ம்,

திசாஸ்திரிகைள ம்,

விசாரிப் க்காரர்கைள ம், நா களி ள்ள

அதிகாரிகள் யாவைர ம் ேந காத்ேநச்சார்

ராஜா நி த்தின சிைலயின் பிரதிஷ்ைடக்

வந் ேச ம்ப அைழப்பிதழ்அ ப்பினான்.

௩ அப்ெபா ேதசாதிபதிக ம்,

அதிகாரிக ம், தைலவர்க ம்,

நியாயாதிபதிக ம், ெபாக்கிஷக்காரர்க ம்,

திபதிக ம், நா களி ள்ள அதிகாரிகள்

யாவ ம், ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

நி த்தின சிைலயின் பிரதிஷ்ைடக் வந்



தானிேயல் 3322

ேசர்ந் , ேந காத்ேநச்சார் நி த்தின சிைலக்

ன்பாக நின்றார்கள். ௪ அறவிப்பாளன்

உரத்த சத்தமாக: சகலமக்கேள, ேதசத்தார்கேள,

பல ெமாழ ேப கிறவர்கேள, உங்க க்

அறவிக்கப்ப கிற என்னெவன்றால்:

௫ எக்காளம், நாத ரம், கின்னரம்,

ைண, ரமண்டலம், தம் தலான

தவாத்தியங்களின் சத்தத்ைத ங்கள்

ேகட் ம்ேபா , ங்கள் ேழவி ந் ,

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் நி த்தின

ெபாற்சிைலையப் பணிந் ெகாள்ளேவண் ம்.

௬ எவனாகி ம் ேழவி ந் , அைதப்

பணிந் ெகாள்ளாவிட்டால், அவன்அந்ேநரேம

எரிகிற ெந ப் ச் ைளயின் ந விேல

ேபாடப்ப வான் என்றான். ௭ ஆதலால்

சகல மக்க ம், எக்காளம், நாத ரம்,

கின்னரம், ைண, ரமண்டலம் தலான

இைசக்க விகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்ட டேன,

சகல மக்க ம் ேதசத்தார்க ம் பல

ெமாழ ேப கிறவர்க ம் ேழவி ந் ,

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் நி த்தின

ெபாற்சிைலையப் பணிந் ெகாண்டார்கள். ௮

அந்ேநரத்தில் கல்ேதயரில் சிலர் ராஜச கத்தில்

வந் , தர்ேமல் ற்றம் மத்தி, ௯

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாைர ேநாக்கி:

ராஜாேவ, ர் என் ம் வாழ்க. ௧0 எக்காளம்,

நாத ரம், கின்னரம், ைண, ரமண்டலம்,

தம் தலான இைசக்க விகளின்

சத்தத்ைத ம் ேகட்கிற எந்த மனித ம்
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ேழவி ந் , ெபாற்சிைலையப்

பணிந் ெகாள்ளேவண் ெமன் ம்,

௧௧ எவனாகி ம் ேழவி ந்

பணிந் ெகாள்ளாவிட்டால், அவன்

எரிகிற ெந ப் ச் ைளயின் ந விேல

ேபாடப்படேவண் ெமன் ம், ராஜாவாகிய

ர் கட்டைளயிட் ேர. ௧௨ பாபிேலான்

மாகாணத்தின் காரியங்கைளவிசாரிக் ம்ப

ர் ஏற்ப த்தின சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகா என் ம் தரான மனிதர்கள்

இ க்கிறார்கேள; அவர்கள் ராஜாவாகிய

உம்ைம மதிக்கவில்ைல; அவர்கள்

உம் ைடய ெதய்வங்க க் ஆராதைன

ெசய்யாம ம், ர் நி த்தினெபாற்சிைலையப்

பணிந் ெகாள்ளாம ம் இ க்கிறார்கள்

என்றார்கள். ௧௩அப்ெபா ேந காத்ேநச்சார்

க ங்ேகாபங்ெகாண் சாத்ராக்ைக ம்,

ேமஷாக்ைக ம், ஆேபத்ேநேகாைவ ம்

அைழத் க்ெகாண் வ ம்ப

கட்டைளயிட்டான்; அவர்கள் அந்த

மனிதர்கைள ராஜாவின் ச கத்தில்

ெகாண் வந் விட்டேபா , ௧௪

ேந காத்ேநச்சார் அவர்கைள ேநாக்கி: சாத்ராக்,

ேமஷாக்,ஆேபத்ேநேகாஎன்பவர்கேள, ங்கள்

என் ெதய்வங்க க் ஆராதைனெசய்யாம ம்

நான் நி த்தின ெபாற்சிைலையப்

பணிந் ெகாள்ளாம ம் இ ந்த

உண்ைமதானா? ௧௫ இப்ேபா ம் எக்காளம்,

நாத ரம், கின்னரம், ைண, ரமண்டலம்,
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தம் தலான இைசக்க விகளின்

சத்தத்ைத ம் ங்கள் ேகட் ம்ேபா ,

ேழவி ந் , நான் உண்டாக்கிய சிைலையப்

பணிந் ெகாள்ள ஆயத்தமாயி ந்தால்

நல்ல ; பணிந் ெகாள்ளாம ந்தால்,

அந்ேநரேம எரிகிற ெந ப் ச் ைளயின்

ந விேல ேபாடப்ப ர்கள்; உங்கைள என்

ைகக் த் தப் விக்கப்ேபாகிற ேதவன்

யார் என்றான். ௧௬ சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகாஎன்பவர்கள் ராஜாைவேநாக்கி:

ேந காத்ேநச்சாேர, இந்தக் காரியத்ைதக்

ற த் உமக் பதில்ெசால்ல எங்க க்

அவசியம ல்ைல. ௧௭ நாங்கள் ஆராதிக்கிற

எங்கள் ேதவன் எங்கைளத் தப் விக்க

வல்லவராயி க்கிறார்; அவர் எரிகிற

ெந ப் ச் ைளக் ம், ராஜாவாகிய

உம் ைடய ைகக் ம் ங்கலாக்கி

வி விப்பார். ௧௮வி விக்காமற்ேபானா ம்,

நாங்கள் உம் ைடய ெதய்வங்க க்

ஆராதைன ெசய்வ ம ல்ைல, ர் நி த்தின

ெபாற்சிைலையப்பணிந் ெகாள்வ ம ல்ைல

என்ப ராஜாவாகிய உமக் த்

ெதரிந்தி க்கக்கடவ என்றார்கள். ௧௯

அப்ெபா ேந காத்ேநச்சா க் மக ம்

ேகாபம்ெகாண் : சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகா என்பவர்க க் விேராதமாக

அவ ைடய கம் ேவ பட்ட ; ைளையச்

சாதாரணமாகச் டாக் வைதப்பார்க்கி ம்

ஏ மடங் அதிகமாகச் டாக் ம்ப
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கட்டைளெகா த் , ௨0 சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைள எரிகிற

ெந ப் ச் ைளயிேல ேபா வதற்

அவர்கைளக்கட் ம்ப , தன்இரா வத்தில்

பலசா களாகிய மனிதர்க க் க்

கட்டைளயிட்டான். ௨௧ அப்ெபா

அவர்கள் தங்கள் சால்ைவகேளா ம்,

கால்சட்ைடகேளா ம், தைலப்பாைககேளா ம்

மற்ற உைடகேளா ம் கட்டப்பட் ,

எரிகிற ெந ப் ச் ைளயின் ந விேல

ேபாடப்பட்டார்கள். ௨௨ ராஜாவின்

கட்டைள க ைமயாக இ ந்ததா ம்,

ைள மக ம் டாக்கப்பட் ந்ததா ம்,

ெந ப் ஜூவாைலயான சாத்ராக்,

ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைளத்

க்கிக்ெகாண் ேபான மனிதர்கைளக்

ெகான் ேபாட்ட . ௨௩ சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகா என் ம் அந்த ன்

மனிதர்க ம் கட்டப்பட்டவர்களாக எரிகிற

ெந ப் ச் ைளயின்ந விேலவி ந்தார்கள்.

௨௪அப்ெபா ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார்

பிரம த் , உடன யாக எ ந்தி ந் , தன்

மந்திரிமார்கைள ேநாக்கி: ன் மனிதர்கைள

அல்லேவா கட் ண்டவர்களாக ெந ப்பிேல

ேபாட்ேடாம் என்றான்; அவர்கள் ராஜாவிற்

ம ெமாழயாக: ஆம், ராஜாேவ என்றார்கள்.

௨௫ அதற் அவன்: இேதா, நான் ேபர்

வி தைலயாக அக்கினியின் ந விேல

உலா கிறைதக் காண்கிேறன். அவர்க க்
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ஒ ேசத ம ல்ைல; நான்காம் நபரின் சாயல்

ேதவ த்திர க் ஒப்பாயி க்கிற என்றான்.

௨௬ அப்ெபா ேந காத்ேநச்சார் எரிகிற

ெந ப் ச் ைளயின் வாசல கில் வந் ,

உன்னதமானேதவ ைடயதாசராகிய சாத்ராக்,

ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கேள,

ங்கள் ெவளிேய வா ங்கள் என்றான்;

அப்ெபா சாத்ராக், ேமஷாக்,ஆேபத்ேநேகா

என்பவர்கள் அக்கினியின் ந வி ந்

ெவளிேய வந்தார்கள். ௨௭ ேதசாதிபதிக ம்,

அதிகாரிக ம், தைலவர்க ம்,

ராஜாவின் மந்திரிக ம் வந் , அந்த

மனிதர்க ைடய உடல்கள் ெந ப்பினால்

பாதிக்கப்படாம ம், அவர்க ைடய

தைல க காம ம், அவர்க ைடய

சால்ைவகள் ேசதப்படாம ம், ெந ப்பின்

வாசைன அவர்களிடத்தில் சாம ம்

இ ந்தைதக் கண்டார்கள். ௨௮அப்ெபா

ேந காத்ேநச்சார் வசனித் : சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகா என்பவர்க ைடய ேதவ க்

ஸ்ேதாத்திரம்; அவர்கள் தங்க ைடய

ேதவைனத்தவிர ேவெறா ேதவைன ம்

ேசவித் ப் பணியாமல், அவைரேய நம்பி,

ராஜாவின் கட்டைளையத் தள்ளி, தங்கள்

உடல்கைள ஒப் க்ெகா த்ததினால், அவர்

தம தைனஅ ப்பி, தம் ைடயதாசைர

வி வித்தார். ௨௯ஆதலால் சாத்ராக், ேமஷாக்,

ஆேபத்ேநேகா என்பவர்க ைடய ேதவ க்

விேராதமாகத் ஷணவார்த்ைதையச்
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ெசால் கிற எந்த மக்க ம், எந்த

ேதசத்தா ம், எந்த ெமாழ ேப கிறவ ம்

ண் த் ப்ேபாடப்ப வான்; அவன்

எ க்களமாக்கப்ப ம் என் என்னாேல

ர்மானிக்கப்ப கிற ; இவ்விதமாக

காப்பாற்றக் ய ேதவன் ேவெறா வ ம்

இல்ைலெயன்றான். ௩0பின் ராஜா சாத்ராக்,

ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கைளப்

பாபிேலான் ேதசத்திேல உயர்த்தினான்.

௪

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சார் ம

எங் ம் யி க்கிற சகல மக்க க் ம்

ேதசத்தார்க க் ம் பல ெமாழ

ேப கிறவர்க க் ம் எ கிற

என்னெவன்றால்: உங்க க் ச் சமாதானம்

ெப வதாக. ௨ உன்னதமான ேதவன்

என்னிடத்தில் ெசய்தஅைடயாளங்கைள ம்

அற் தங்கைள ம் பிரசித்தப்ப த் வ

எனக் நன்ைமயாகக் கண்ட . ௩அவ ைடய

அைடயாளங்கள் எவ்வள மகத் வ ம்,

அவ ைடய அற் தங்கள் எவ்வள

வல்லைம மாயி க்கிற ; அவ ைடய

ராஜ்ஜயம் நித்தியராஜ்ஜயம்; அவ ைடய

ஆ ைகதைல ைறதைல ைறயாக நிற் ம்.

௪ ேந காத்ேநச்சாராகிய நான் என் ட் ேல

ெசல்வச்ெசழ ப் ள்ளவனாயி ந் என்

அரண்மைனயிேலவாழ்ந் ெகாண் ந்ேதன்.

௫நான் ஒ கனைவக் கண்ேடன்; அ எனக்

மக ம் பயத்ைத உண்டாக்கிய ; என்

ப க்ைகயின்ேமல் எனக் ள் உண்டான



தானிேயல் 3328

நிைன க ம், என் எண்ணத்தில்

ேதான்றன தரிசனங்க ம் என்ைனக்

கலங்கச்ெசய்த . ௬ ஆைகயால் கனவின்

அர்த்தத்ைத எனக் த் ெதரிவிப்பதற்காகப்

பாபிேலான் ஞானிகள் அைனவைர ம்

என்னிடத்தில் அைழத் வ ம்ப

கட்டைளயிட்ேடன். ௭ அப்ெபா

ஞானிக ம், ேசாதிடர்க ம், கல்ேதயர்க ம்,

ற ெசால் கிறவர்க ம் என்னிடத்திேல

வந்தார்கள்; கனைவ நான் அவர்க க் ச்

ெசான்ேனன்; ஆனா ம் அதின் அர்த்தத்ைத

எனக் ெசால்ல யாமற்ேபானார்கள்.

௮ கைடசியிேல என் ேதவ ைடய

நாமத்தின்ப ேய ெபல்ெதஷாத்சார் என் ம்

ெபயரிடப்பட் , பரி த்த ேதவர்களின்

ஆவிைய ைடய தானிேயல் என்னிடத்தில்

ெகாண் வரப்பட்டான்; அவனிடத்தில் நான்

கனைவ விவரித் ச் ெசான்னதாவ :

௯ ஞானிகளின் அதிபதியாகிய

ெபல்ெதஷாத்சாேர, பரி த்த ேதவர்க ைடய

ஆவி உனக் ள் இ க்கிறெதன் ம், எந்த

மைறெபா ைள ம் அறவ உனக்

க னமல்லெவன் ம் நான் அறேவன்; நான்

கண்ட என் கனவின் தரிசனங்கைள ம்

அதின் அர்த்தத்ைத ம் ெசால். ௧0 நான்

ப த்தி ந்தேபா என் எண்ணத்தில்

ேதான்றன தரிசனங்கள் என்னெவன்றால்:

இேதா, ேதசத்தின் மத்தியிேல மக ம் உயரமான

ஒ மரத்ைதக் கண்ேடன். ௧௧ அந்த மரம்
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வளர்ந் பலத் , ேதசத்தின் எல்ைலவைர

காணப்படத்தக்கதாக அதின் உயரம்

வானம்வைரஎட் ன . ௧௨அதின் இைலகள்

அழகாக ம், அதின் பழங்கள் அதிகமாக ம்

இ ந்த ; எல்லா உயிரினங்க க் ம் அதில்

ஆகாரம் உண்டாயி ந்த ; அதின் ேழ

காட் ம கங்கள் நிழ க் ஒ ங்கின ;

அதின் கிைளகளில் ஆகாயத் ப்

பறைவகள் வசித் ச் சகல பிராணிக ம்

அதினால் ேபாஷ க்கப்பட்ட . ௧௩ நான்

ப த்தி க் ம்ேபா என் எண்ணத்தில்

ேதான்றன தரிசனங்கைளக் கா ம்ேபா ,

காவலாளனாகிய பரி த்தவான் ஒ வன்

வானத்தி ந் இறங்கக்கண்ேடன். ௧௪

அவன்உரத்த சத்தம ட் : இந்த மரத்ைத ெவட் ,

இதின் கிைளகைள ெவட் ப்ேபா ங்கள்;

இதின் இைலகைள உதிர்த் , இதின்

பழங்கைளச் சிதற ங்கள்; இதின் ள்ள

ம கங்க ம் இதின் கிைளகளி ள்ள

பறைவக ம் ேபாய்விடட் ம். ௧௫ஆனா ம்

இதின் ேவர்க ள்ள அ மரம் மயில்

இ க்கட் ம்; இ ம் ம் ெவண்கல மான

விலங் ேபாடப்பட் , ெவளியின்

ப ம் ல் ேல தங்கி, ஆகாயத் ப் பனியிேல

நைனவதாக; ம கங்கேளாேட மயின்

தாவரத்திேலஅவ க் ப் பங் இ ப்பதாக.

௧௬ அவ ைடய இ தயம் மனித

இ தயமாயிராமல் மா ம்ப , ம கஇ தயம்

அவ க் க் ெகா க்கப்படேவண் ம்;
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இப்ப யி க்கிற அவன்ேமல் ஏ

வ டங்கள் கடந் ேபாகேவண் ம். ௧௭

உன்னதமான ேதவன் மனிதர்க ைடய

ராஜ்ஜயத்தில் ஆ ைகெசய் , தமக் ச்

சித்தமானவ க் அைதக் ெகா த் ,

மனிதர்களில் தாழ்ந்தவைன ம் அதின்ேமல்

அதிகாரியாக் கிறார் என் ம க் லம்

அற ந் ெகாள்வதற்காக காவலாளர்களின்

அற க்ைகயினால் இந்தக் காரிய ம்,

பரி த்தவான்களின் வாய்ெமாழயினால்

இந்த விசாரைண ம் ர்மானிக்கப்பட்ட

என்றான். ௧௮ ேந காத்ேநச்சார் என் ம்

ராஜாவாகிய நான் கண்ட கன இ ேவ;

இப்ேபா ெபல்ெதஷாத்சாேர, இதின்

அர்த்தத்ைதச் ெசால்; என் ராஜ்ஜயத்தி ள்ள

ஞானிகள் எல்ேலாரா ம் இதின்அர்த்தத்ைத

எனக் த் ெசால்ல யாமல்ேபான ;

ேயா இைதத் ெதரிவிக்கத்தக்கவன்;

பரி த்த ேதவர்க ைடய ஆவி உனக் ள்

இ க்கிறேத என்றான். ௧௯ அப்ெபா

ெபல்ெதஷாத்சாெரன் ம் ெபய ள்ள

தானிேயல் சற் ேநரம் திைகத் ச் சிந்தித் க்

கலங்கினான். ராஜா அவைன ேநாக்கி:

ெபல்ெதஷாத்சாேர, கன ம்அதின்அர்த்த ம்

உன்ைனக் கலங்கச்ெசய்யேவண் யதில்ைல

என்றான்; அப்ெபா ெபல்ெதஷாத்சார்

ம ெமாழயாக: என் எஜமானேன, அந்தச் கன

உம் ைடய பைகவர்களிடத்தி ம், அதின்

அர்த்தம் உம் ைடய எதிரிகளிடத்தி ம்
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ப க்கக்கடவ . ௨0 ர் கண்ட மரம்

வளர்ந் பலத் , ேதசத்தின் எல்ைலவைர

காணப்படத்தக்கதாக அதின் உயரம்

வானம்வைரஎட் ன . ௨௧அதின் இைலகள்

அழகாக ம், அதின் பழங்கள் அதிகமாக ம்

இ ந்த ; எல்லா உயிரினங்க க் ம்

அதில் ஆகாரம் உண்டாயி ந்த ;

அதின் ழ் காட் ம கங்கள் தங்கின ,

அதின் கிைளகளில் ஆகாயத் ப்

பறைவகள் வசித்த . ௨௨அ ெபரியவ ம்

பலத்தவ மாயி க்கிற ராஜாவாகிய ர்தாேம;

உம மகத் வம் ெப கி வானம்வைரக் ம்,

உம ராஜ கம் மயின் எல்ைலவைரக் ம்

எட் யி க்கிற . ௨௩ இந்த மரத்ைத ெவட் ,

இைதஅழ த் ப்ேபா ங்கள்;ஆனா ம்இதின்

ேவர்களாகியஅ மரம் தைரயில் இ க்கட் ம்

என் ம், இ ம் ம் ெவண்கல மானவிலங்

ேபாடப்பட் , ெவளியின் ப ம் ல் ேல தங்கி,

ஆகாயத் ப் பனியில் நைனவதாக; ஏ

வ டங்கள்அவன்ேமல்கடந் ேபா ம்வைர

ம கங்கேளாேட அவ ைடய பங்

இ க்கேவண் ம் என் ம், வானத்தி ந்

இறங்கிவந் ெசான்னபரி த்த காவலாளைன

ராஜாவாகிய ர் கண் ேர. ௨௪ ராஜாேவ,

அதின் அர்த்த ம் ராஜாவாகிய என்

ஆண்டவன்ேமல் வந்த உன்னதமான

ேதவ ைடய ர்மான ம்என்னெவன்றால்:

மனிதர்களி ந் ர் தள்ளிவிடப்ப ர்;

ெவளியின் ம கங்க டன் வசிப் ர்;
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மா கைளப்ேபாலப் ல்ைலேமய்ந் ,

ஆகாயத் ப் பனியிேல நைன ர். ௨௫

உன்னதமான ேதவன் மனிதர்க ைடய

ராஜ்ஜயத்தில் ஆ ைகெசய் ,

தமக் வி ப்பமாயி க்கிறவ க்

அைதக் ெகா க்கிறார் என்பைத

ர் அற ந் ெகாள் ம்வைர ஏ

வ டங்கள் உம் ைடய வாழ்நாளில்

கடந் ேபாகேவண் ம். ௨௬ஆனா ம் மரத்தின்

ேவர்களாகியஅ மரம் தைரயில் இ க்கட் ம்

என் ெசால்லப்பட்ட என்னெவன்றால்: ர்

ேதவனின் அதிகாரத்ைத அற ந்தபின்,

ராஜ்ஜயம்உமக் நிைலநிற் ம். ௨௭ஆைகயால்

ராஜாேவ, நான் ெசால் ம்ஆேலாசைனைய ர்

அங் கரித் க்ெகாண் திையச் ெசய் உம

பாவங்கைள ம், சி ைமயானவர்க க்

மனமரங்கி, உம அக்கிரமங்கைள ம்

அகற்றவி ம்; அப்ெபா உம் ைடயவாழ்

த்தி க்கலாம் என்றான். ௨௮இெதல்லாம்

ராஜாவாகிய ேந காத்ேநச்சாரின்ேமல்வந்த .

௨௯பன்னிரண் மாதம் ெசன்ற பின் , ராஜா

பாபிேலான் ராஜ்ஜயத்தின் அரண்மைனேமல்

உலாவிக்ெகாண் க் ம்ேபா : ௩0இ என்

வல்லைமயின் பராக்கிரமத்தினால், என்

கழ்ச்சியின் பிரஸ்தாபத்திற்ெகன் ,

ராஜ்ஜயத்திற் அரண்மைனயாக நான்

கட் ன மகா பாபிேலான் அல்லவா என்

ெசான்னான். ௩௧ இந்த வார்த்ைத ராஜாவின்

வாயில் இ க் ம்ேபாேத, வானத்தி ந்
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ஒ சத்தம் உண்டாகி: ராஜாவாகிய

ேந காத்ேநச்சாேர, ஆட்சி உன்ைனவிட்

ங்கிய . ௩௨ மனிதர்களி ந்

தள்ளப்ப வாய்; ெவளியின்ம கங்க டன்

வசிப்பாய்; மா கைளப்ேபால் ல்ைல

ேமய்வாய்; இப்ப ேய உன்னதமான ேதவன்

மனிதர்க ைடய ராஜ்ஜயத்தில் ஆ ைக

ெசய் , தமக் வி ப்பமாயி க்கிறவ க்

அைதக் ெகா க்கிறாெரன்பைத

அற ந் ெகாள் ம்வைர ஏ வ டங்கள்

உன்ேமல் கடந் ேபா ம் என் உனக் ச்

ெசால்லப்ப கிற என் ெசான்ன .

௩௩ அந்ேநரேம இந்த வார்த்ைத

ேந காத்ேநச்சாரிடத்தில் நிைறேவறய ;

அவன் மனிதர்களி ந் தள்ளப்பட் ,

மா கைளப்ேபால் ல்ைல ேமய்ந்தான்;

அவ ைடய தைல க க ைடய

இற கைளப்ேபால ம், அவ ைடய நகங்கள்

பறைவக ைடய நகங்கைளப்ேபால ம்

வள ம்வைர அவன் உடல் ஆகாயத் ப்

பனியிேல நைனந்த . ௩௪ அந்த நாட்கள்

ெசன்றபின் , ேந காத்ேநச்சாராகிய நான் என்

கண்கைள வானத்திற் ஏெற த்ேதன்; என்

த்தி எனக் த் தி ம்பிவந்த ;அப்ெபா

நான் உன்னதமான ேதவைனஸ்ேதாத்திரித் ,

என்ெறன்ைறக் ம் உயிேரா க்கிறவைரப்

கழ்ந் மகிைமப்ப த்திேனன்; அவ ைடய

கர்த்தத் வேம நித்திய கர்த்தத் வம்,

அவ ைடய ராஜ்ஜயேம தைல ைற
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தைல ைறயாக நிற் ம். ௩௫ மயின்

கள் எல்லாம் ஒன் ம ல்ைலெயன்

எண்ணப்ப கிறார்கள்; அவர் தம

சித்தத்தின்ப ேயவானத்தின் ேசைனைய ம்

மயின் மக்கைள ம் நடத் கிறார்;

அவ ைடயைகையத்த த் , அவைர ேநாக்கி:

என்ன ெசய்கி ெரன் ெசால்லத்தக்கவன்

ஒ வ ம் இல்ைல என்ேறன். ௩௬

அவ்ேவைளயில் என் த்தி எனக் த்

தி ம்பிவந்த ; என் அரசாட்சியின்

ேமன்ைமக்காக என் மகிைம ம் என்

கக்கைள ம் எனக் த் தி ம்பி வந்த ; என்

மந்திரிக ம் என் பிர க்க ம் என்ைனத்

ேத வந்தார்கள்; என் ராஜ்ஜயத்திேல

நான் பலப்ப த்தப்பட்ேடன்; அதிக

மகத் வ ம் எனக் க் கிைடத்த . ௩௭

ஆைகயால் ேந காத்ேநச்சாராகிய நான்

பரேலாகத்தின் ராஜாைவப் கழ்ந் , உயர்த்தி,

மகிைமப்ப த் கிேறன்; அவ ைடய

ெசயல்கெளல்லாம் சத்திய ம், அவ ைடய

வழகள் நியாய மானைவகள்; ெப ைமயாக

நடக்கிறவர்கைளத் தாழ்த்தஅவராேலஆ ம்

என் எ தினான்.

௫

அேனக ஆண் க க் பிற ஒ

நாள், ெபல்ஷாத்சார் என் ம் ராஜா தன்

பிர க்களில் 1,000 ேபர்க க் ஒ ெபரிய

வி ந் ெசய் , அந்த ஆயிரம்ேபர்க க்

ன்பாகத் திராட்ைசரசம் த்தான். ௨

ெபல்ஷாத்சார் திராட்ைசரசத்ைத சித் க்
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ெகாண் க் ம்ேபா , அவன் தன்

தகப்பனாகிய ேந காத்ேநச்சார் எ சேலம்

ேதவாலயத்தி ந் ெகாண் வந்த ெபான்

ெவள்ளி பாத்திரங்களில், ராஜாவாகிய தா ம்

தன் பிர க்க ம் தன் மைனவிக ம்

தன் ைவப்பாட் க ம் க்கிறதற்காக

அைவகைளக் ெகாண் வ ம்ப

கட்டைளயிட்டான். ௩ அப்ெபா

எ சேலம ள்ள ேதவ ைடய டாகிய

ஆலயத்தி ந் எ க்கப்பட்ட

ெபாற்பாத்திரங்கைளக் ெகாண் வந்தார்கள்;

அைவகளில் ராஜா ம் அவ ைடய

பிர க்க ம் அவ ைடய மைனவிக ம்

அவ ைடயைவப்பாட் க ம் த்தார்கள்.

௪அவர்கள் திராட்ைசரசம் த் , ெபான் ம்,

ெவள்ளி ம், ெவண்கல ம், இ ம் ம்,

மர ம், கல் மாகிய ெதய்வங்கைளப்

கழ்ந்தார்கள். ௫ அந்த ேநரத்தில் மனித

ைகவிரல்கள் ேதான்ற , விளக் க் எதிராக

ராஜ அரண்மைனயின் சாந் சப்பட்ட

வரிேல எ திய ; எ தின அந்தக்

ைகைய ராஜா கண்டான். ௬ அப்ெபா

ராஜாவின் கம் ேவ பட்ட ; அவ ைடய

நிைன கள் அவைனக் கலங்கச்ெசய்த ;

அவ ைடயஇ ப்பின் கட் கள் தளர்ந்த ,

அவ ைடய ழங்கால்கள்ஒன்ேறாெடான்

ேமாதிக்ெகாண்டன. ௭ ராஜா உரத்த சத்தம ட் ;

ேசாதிடர்கைள ம், கல்ேதயர்கைள ம்,

ற ெசால் கிறவர்கைள ம் உள்ேள
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அைழத் வ ம்ப ெசான்னான். ராஜா

பாபிேலான் ஞானிகைள ேநாக்கி: இந்த

எ த்ைதவாசித் , இதின்அர்த்தத்ைதஎனக்

ெவளிப்ப த் கிறவன் எவேனா, அவன்

இரத்தாம்பர ம் க த்திேல தங்கச்சங்கி ம்

அணிவிக்கப்பட் , ராஜ்ஜயத்திேல ன்றாம்

அதிபதியாக இ ப்பான் என் ெசான்னான்.

௮ அப்ெபா ராஜாவின் ஞானிகள்

அைனவ ம் வந் ேசர்ந்தார்கள்; ஆனா ம்

அவர்கள் அந்த எ த்ைத வாசிக்க ம்,

அதின் அர்த்தத்ைத ராஜாவிற் த்

ெதரிவிக்க ம் யாம ந்த . ௯

அப்ெபா ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார்

ம க ம் கலங்கினான்; அவ ைடய கம்

ேவ பட்ட ; அவ ைடய பிர க்கள்

திைகத்தார்கள். ௧0 ராஜா ம் அவ ைடய

பிர க்க ம் ெசான்னைவகைள ராஜாவின்

தாய் ேகள்விப்பட் வி ந் சாைலக் ள்

ைழந்தாள். அப்ெபா ராஜாவின்

தாய்: ராஜாேவ, ர் என் ம் வாழ்க; உம

நிைன கள் உம்ைமக் கலங்கச்ெசய்ய ம்,

உம கம் ேவ பட ம் ேவண் யதில்ைல.

௧௧உம் ைடய ராஜ்ஜயத்திேல ஒ மனிதன்

இ க்கிறான், அவ க் ள் பரி த்த

ேதவர்க ைடயஆவி இ க்கிற ; உம் ைடய

ற்பிதாவின் நாட்களில் ெதளி ம்

விேவக ம் ெதய்வங்களின் ஞானத்திற்

இைணயான ஞான ம் அவனிடத்தில்

காணப்பட்ட ; ஆைகயால் உம் ைடய
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தகப்பனாகிய ேந காத்ேநச்சாெரன் ம்

ராஜாவானவர் அவைன ஞானிக க் ம்

ேசாதிடர்க க் ம் கல்ேதயர்க க் ம்

ற ெசால் கிறவர்க க் ம் தைலவனாக

ைவத்தார். ௧௨ ராஜாவினால்

ெபல்ெதஷாத்சாெரன் ம் ெபயரிடப்பட்ட

அந்த தானிேய க் ள் கன கைள

விளக்கிச்ெசால்கிற ம், ைத

ெபா ள்கைள ெவளிப்ப த் கிற ம்,

க னமானைவகைளத் ெதளிவிக்கிற மான

அற ம், த்தி ம், விேசஷ த்த ஆவி ம்

உண்ெடன் காணப்பட்ட ; இப்ேபா ம்

தானிேயல் அைழக்கப்படட் ம், அவன்

அர்த்தத்ைத ெசால்வான் என்றாள். ௧௩

அப்ெபா தானிேயல் ராஜாவின் ன்

உள்ேள அைழத் வரப்பட்டான்; ராஜா

தானிேயைலப் பார்த் : என் தகப்பனாகிய

ராஜா தாவி ந் சிைறபி த் வந்த

தர்களில் ஒ வனாகிய தானிேயல்

அல்லவா? ௧௪ உனக் ள்ேள ேதவர்களின்

ஆவி உண்ெடன் ம், ெதளி ம், த்தி ம்,

விேசஷ த்த ஞான ம் உன்னிடத்தில்

காணப்பட்டெதன் ம் உன்ைனக் ற த் க்

ேகள்விப்பட்ேடன். ௧௫ இப்ேபா ம் இந்த

எ த்ைத வாசிக்கிறதற் ம், இதின்

அர்த்தத்ைத எனக் த் ெதரிவிக்கிறதற் ம்

ஞானிக ம் ேசாதிடர்க ம் எனக் ன்பாக

அைழத் வரப்பட்டார்கள்; ஆனா ம் இந்த

வாக்கியத்தின் அர்த்தத்ைத ெவளிப்ப த்த
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அவர்களால் யாமற்ேபான .

௧௬ ெபா ைள ெவளிப்ப த்த ம்,

க னமானைவகைளத் ெதளிவிக்க ம்

உன்னாேல ெமன் உன்ைனக் ற த் க்

ேகள்விப்பட்ேடன்; இப்ேபா ம் இந்த எ த்ைத

வாசிக்க ம், இதின் அர்த்தத்ைத எனக் த்

ெதரிவிக்க ம் உன்னாேல மானால்,

இரத்தாம்பர ம் க த்திேல தங்கச்சங்கி ம்

அணிவிக்கப்பட் , ராஜ்ஜயத்திேல ன்றாம்

அதிபதியாக இ ப்பாய் என்றான். ௧௭

அப்ெபா தானிேயல் ராஜச கத்தில்

ம ெமாழயாக: உம் ைடய ெவ மதிகள்

உம்மடத்திேலேய இ க்கட் ம்; உம் ைடய

பரி கைள ேவெறா வ க் க் ெகா ம்;

இந்த எ த்ைத நான் வாசித் , இதின்

அர்த்தத்ைத ராஜாவிற் த் ெதரிவிப்ேபன். ௧௮

ராஜாேவ, உன்னதமான ேதவன் உம் ைடய

தகப்பனாகிய ேந காத்ேநச்சா க்

ராஜ்ஜயத்ைத ம் மகத் வத்ைத ம்

கனத்ைத ம் மகிைமைய ம் ெகா த்தார்.

௧௯ அவ க் க் ெகா க்கப்பட்ட

மகத் வத்தினாேல சகல மக்க ம்

ேதசத்தார்க ம் பல ெமாழகைளப்

ேப கிறவர்க ம் அவ க் ன்பாக

ந ங்கிப் பயந்தி ந்தார்கள்; அவர் தமக்

வி ப்பமானவைனக் ெகான் ேபா வார்,

தமக் வி ப்பமானவைன உயிேராேட

ைவப்பார்; தமக் வி ப்பமானவைன

உயர்த் வார், தமக் வி ப்பமானவைனத்
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தாழ்த் வார். ௨0 அவ ைடய இ தயம்

ெப ைமெகாண் , அவ ைடய ஆவி

கர்வத்தினாேல க னப்பட்டேபா ,

அவர் தம சிங்காசனத்தி ந்

தள்ளப்பட்டார்; அவ ைடய மகிைம

அவைரவிட் அகன் ேபான . ௨௧ அவர்

மனிதர்களி ந் தள்ளப்பட்டார்;

அவ ைடய இ தயம் ம கங்க ைடய

இ தயம் ேபாலான ; காட் க்க ைதகேளாேட

வசித்தார்; உன்னதமானேதவன்மனிதர்களின்

ராஜ்ஜயத்தில் ஆ ைக ெசய் , தமக்

வி ப்பமானவைன அதின்ேமல்

அதிகாரியாக் கிறார் என் அவர்

உணர்ந் ெகாள் ம்வைர மா கைளப்ேபால்

ல்ைல ேமய்ந்தார்; அவ ைடய உடல்

ஆகாயத் ப் பனியிேல நைனந்த . ௨௨

அவ ைடய மகனாகிய ெபல்ஷாத்சார்

என் ம் ேராெவன்றால், இைதெயல்லாம்

அற ந்தி ந் ம், உம இ தயத்ைதத்

தாழ்த்தாமல், ௨௩பரேலாகத்தின்ஆண்டவ க்

விேராதமாகஉம்ைமஉயர்த்தி ர்; அவ ைடய

ஆலயத்தின் பாத்திரங்கைள உமக் ன்பாகக்

ெகாண் வந்தார்கள்; ம், உம் ைடய

பிர க்க ம், உம் ைடய மைனவிக ம்,

உம் ைடயைவப்பாட் க ம்அைவகளில்

திராட்ைசரசம் த் ர்கள்; இ மன்ற

தம் ைடய ைகயில் தம வாசத்ைத

ைவத்தி க்கிறவ ம், உம வழக க்

எல்லாம் அதிகாரி மாகிய ேதவைன ர்
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மகிைமப்ப த்தாமல், பார்க்கேவா, ேகட்கேவா,

உணரேவா யாம க்கிற ெவள்ளி ம்,

ெபான் ம், ெவண்கல ம், இ ம் ம், மர ம்,

கல் மாகிய ெதய்வங்கைளப் கழ்ந் ர்.

௨௪ அப்ெபா அந்தக் ைக அவரால்

அ ப்பப்பட் , இந்த எ த் எ தப்பட்ட .

௨௫ எ தப்பட்ட எ த் என்னெவன்றால்:

ெமேன, ெமேன, ெதக்ேகல், உப்பார்சின் என்பேத.

௨௬ இந்த வசனத்தின் அர்த்தமாவ : ெமேன

என்பதற் , ேதவன் உன் ராஜ்ஜயத்ைதக்

கணக்கிட் , அதற் ண்டாக்கினார்

என் ம், ௨௭ெதக்ேகல் என்பதற் , தராசிேல

நி க்கப்பட் , ைற ள்ளதாகக்

காணப்பட்டாய் என் ம், ௨௮ ெபேரஸ்

என்பதற் , உன் ராஜ்ஜயம் பிரிக்கப்பட் ,

ேமதியர்க க் ம் ெபர்சியர்க க் ம்

ெகா க்கப்பட்ட என் ம் அர்த்தம்

என்றான். ௨௯ அப்ெபா ெபல்ஷாத்சார்

தானிேய க் இரத்தாம்பரத்ைத ம்,

அவ ைடய க த்தில் தங்கச்சங்கி ைய ம்

அணிவிக்க ம், ராஜ்ஜயத்திேல அவன்

ன்றாம் அதிகாரியாயி ப்பவன் என்

அவைனக் ற த் ப் பைறசாற்ற ம்

கட்டைளயிட்டான். ௩0 அன் இரவிேல

கல்ேதயரின் ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார்

ெகாைலெசய்யப்பட்டான். ௩௧ ேமதியனாகிய

தரி தன் அ பத்திரண்டாம் வயதில்

ராஜ்ஜயத்ைதக்ைகப்பற்ற க்ெகாண்டான்.
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௬

ராஜ்ஜயம் வைத ம்ஆ வதற்காகத்

தன் ராஜ்ஜயத்தின்ேமல் ற்ற ப

ேதசாதிபதிகைள ம், ௨ ராஜாவிற் நஷ்டம்

வராதப க் அந்த ேதசாதிபதிகள் கணக்

ஒப் விக்கிறதற்காக அவர்க க் ேமலாக

ன் அதிகாரிகைள ம் ஏற்ப த் வ

தரி விற் நலெமன் காணப்பட்ட ;

இவர்களில் தானிேய ம் ஒ வனாயி ந்தான்.

௩ இப்ப யி க் ம்ேபா தானிேயல்

அதிகாரிக க் ம் ேதசாதிபதிக க் ம்

ேமலானவனாயி ந்தான்; தானிேய க் ள்

விேசஷ த்த ஆவி இ ந்ததால் அவைன

ராஜ்ஜயம் வதற் ம் அதிகாரியாக

ஏற்ப த்த ராஜா நிைனத்தான்.

௪ அப்ெபா அதிகாரிக ம்

ேதசாதிபதிக ம் ராஜ்ஜயத்தின் விசாரிப்பிேல

தானிேயைலக் ற்றப்ப த் ம்ப

காரணத்ைதத் ேத னார்கள்; ஆனா ம் ஒ

காரணத்ைத ம் ற்றத்ைத ம் கண் பி க்க

அவர்களால் யாம ந்த ; அவன்

உண்ைம ள்ளவனாக இ ந்ததால்

அவன்ேமல் மத்த எந்தெவா ற்ற ம்

ைற ம் காணப்படவில்ைல. ௫

அப்ெபா அந்த மனிதர்கள்: நாம் இந்த

தானிேயைலஅவ ைடய ேதவைனப்பற்றய

ேவதவிஷயத்திேல ற்றப்ப த் ம்

காரணத்ைதக் கண் பி த்தாெலாழய

அவைன ேவெறான்ற ம் ற்றப்ப த் ம்

காரணத்ைதக் கண் பி க்க யா
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என்றார்கள். ௬பின் அந்தப்அதிகாரிக ம்

ேதசாதிபதிக ம் ஒன் ராஜாவினிடத்தில்

ேபாய், அவைன ேநாக்கி: தரி ராஜாேவ,

ர் என் ம் வாழ்க. ௭ எவனாகி ம்

ப்ப நாட்கள்வைரயில் ராஜாவாகிய

உம்ைமத்தவிர எந்த ேதவைனயானா ம்

மனிதைனயானா ம் ேநாக்கி, எந்தெவா

காரியத்ைதக் ற த் விண்ணப்பம்ெசய்தால்,

அவன் சிங்கங்களின் ைகயிேல

ேபாடப்பட, ராஜா கட்டைள பிறப்பித் ,

உ தியான உத்திரவிடேவண் ெமன்

ராஜ்ஜயத்தி ைடய எல்லா அதிகாரிக ம்,

ேதசாதிபதிக ம், பிர க்க ம்,

மந்திரிமார்க ம், தைலவர்க ம்ஆேலாசைன

ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள். ௮ ஆதலால்

இப்ேபா ம் ராஜாேவ, ேமதியர்க க் ம்

ெபர்சியர்க க் ம் இ க்கிற மாறாத

பிரமாணத்தின்ப ேய அந்த உத்திர

மாற்றப்படாதப ர் அைதக் கட்டைளயிட் ,

அதற் க் ைகெய த் இடேவண் ம்

என்றார்கள். ௯அப்ப ேய ராஜாவாகிய தரி

அந்தக் கட்டைளப் பத்திரத்தில்ைகெய த்

ேபாட்டான். ௧0தானிேயேலாெவன்றால், அந்தப்

பத்திரத்தில்ைகெய த் ேபாடப்பட்டெதன்

அற ந்தி ந்தா ம், தன் ட் ற் ள்ேளேபாய்,

தன் ேமலைறயிேல எ சேலம ற் ேநராக

ஜன்னல்கள் திறந்தி க்க,அங்ேக தான் ன்

ெசய் வந்தப ேய, தினம் ன் ேவைள ம்

தன் ேதவ க் ன்பாக ழங்காற்ப யிட்
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ெஜபம்ெசய் , ஸ்ேதாத்திரம் ெச த்தினான். ௧௧

அப்ெபா அந்த மனிதர்கள் ஒன் ,

தானிேயல் தன் ேதவ க் ன்பாக ெஜபித்

விண்ணப்பம் ெசய்கிறைதக் கண்டார்கள். ௧௨

பின் அவர்கள் ராஜாவிற் ன்பாகவந் ,

ராஜாவின் உத்திரைவக் ற த் : எந்த

மனிதனாகி ம் ப்ப நாட்கள்வைரயில்

ராஜாவாகிய உம்ைமத்தவிர எந்த ேதவைனேயா

மனிதைனேயா ேநாக்கி எந்தெவா

காரியத்ைதக் ற த் விண்ணப்பம்ெசய்தால்,

அவன் சிங்கங்களின் ைகயிேல

ேபாடப்படேவண் ம் என் ர் கட்டைளப்

பத்திரத்தில் ைகெய த்திட் ர் அல்லவா

என்றார்கள். அதற் ராஜா: அந்தக் காரியம்

ேமதியர்க க் ம் ெபர்சியர்க க் ம்

இ க்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்ப

உ தியாக்கப்பட்டேத என்றான். ௧௩

அப்ெபா அவர்கள் ராஜாைவ ேநாக்கி:

சிைறபி க்கப்பட்ட ேதயா ேதசத்தின்

மக்களில் தானிேயல் என்பவன்உம்ைம ம் ர்

ைகெய த்திட் க்ெகா த்தகட்டைளைய ம்

மதிக்காமல், தினம் ன் ேவைள ம்

தான்ெசய் ம்விண்ணப்பத்ைதச்ெசய்கிறான்

என்றார்கள். ௧௪ ராஜாஇந்தவார்த்ைதகைளக்

ேகட்டேபா , தன்னில் மக ம் கலக்கமைடந் ,

தானிேயைலக் காப்பாற் வதற் அவன்ேமல்

தன் மனைத ைவத் , அவைனத்

தப் விப்பதற்காக ரியன் மைற ம்வைர

யற்சிெசய் ெகாண் ந்தான்.
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௧௫ அப்ெபா அந்த மனிதர்கள்

ராஜாவினிடத்தில் ட்டமாக வந் :

ராஜா கட்டைளயிட்ட எந்த உத்திர ம்

கட்டைள ம் மாற்றப்பட யா என்ப

ேமதியர்க க் ம் ெபர்சியர்க க் ம்

பிரமாணமாயி க்கிறெதன் அற ராக

என்றார்கள். ௧௬ அப்ெபா ராஜா

கட்டைளயிட, அவர்கள் தானிேயைலக்

ெகாண் வந் , அவைனச் சிங்கங்களின்

ைகயிேல ேபாட்டார்கள்; ராஜா தானிேயைல

ேநாக்கி: இைடவிடாமல் ஆராதிக்கிற

உன் ேதவன் உன்ைனத் தப் விப்பார்

என்றான். ௧௭ ஒ கல் ைகயி ைடய

வாச ன்ேமல் ெகாண் வந்

ைவக்கப்பட்ட ; தானிேயைலப்பற்றய

ர்மானம் மாற்றப்படாதப க் ராஜா தன்

ேமாதிரத்தினா ம் தன் பிர க்களின்

ேமாதிரத்தினா ம் அதின்ேமல்

த்திைரேபாட்டான். ௧௮ பின்

ராஜா தன் அரண்மைனக் ப் ேபாய்,

இர வ ம் சாப்பிடாம ம், இைசக்க வி

தலானைவகைளத் தனக் ன்பாக

வரவிடாம ம் இ ந்தான்; அவ க்

க்க ம் வராமற்ேபான . ௧௯ காைலயில்

ரியன் உதிக் ம்ேபா ராஜா எ ந்தி ந் ,

சிங்கங்களின் ைகக் ேவகமாகப் ேபானான்.

௨0 ராஜா ைகயின் அ கில் வந்தேபா ,

யரசத்தமாகத் தானிேயைலக் ப்பிட் :

தானிேயேல, வ ள்ள ேதவ ைடய தாசேன,
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இைடவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் ேதவன்

உன்ைனச் சிங்கங்க க் த் தப் விக்க

வல்லவராயி ந்தாரா என் தானிேயைலக்

ேகட்டான். ௨௧ அப்ெபா தானிேயல்:

ராஜாேவ ர் என் ம் வாழ்க. ௨௨ சிங்கங்கள்

என்ைனச் ேசதப்ப த்தாதப க் த் ேதவன்

தம் ைடய தைனஅ ப்பி, அைவகளின்

வாையக் கட் ப்ேபாட்டார்; அேதெனன்றால்

அவ க் ன்பாக நான் ற்றமற்றவனாகக்

காணப்பட்ேடன்; ராஜாவாகிய உமக்

ன்பாக ம் நான் அ தி ெசய்ததில்ைல

என்றான். ௨௩ அப்ெபா ராஜா தன்னில்

மக ம் சந்ேதாஷப்பட் , தானிேயைலக்

ைகயி ந் க்கிவிடச் ெசான்னான்;

அப்ப ேய தானிேயல் ைகயி ந்

க்கிவிடப்பட்டான்; அவன் தன் ேதவைன

நம்பியி ந்ததினால்,அவ க் ஒ ேசத ம்

ஏற்படவில்ைல. ௨௪ தானிேய ன்ேமல்

ற்றம் மத்தினமனிதர்கைளேயாெவன்றால்,

ராஜா ெகாண் வரச்ெசான்னான்;

அவர்கைள ம்அவர்க ைடயமகன்கைள ம்

அவர்கள் மைனவிகைள ம் சிங்கங்களின்

ைகயிேல ேபாட்டார்கள்; அவர்கள்

ைகயின் அ யிேல ேச வதற் ன்ேப

சிங்கங்கள் அவர்கள்ேமல் பாய்ந் ,

அவர்க ைடய எ ம் கைளெயல்லாம்

ெநா க்கிப்ேபாட்ட . ௨௫பின் ராஜாவாகிய

தரி ேதசெமங் ம் யி க்கிற எல்லா

மக்க க் ம் ேதசத்தார்க க் ம் பல
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ெமாழ ேப பவர்க க் ம் எ தின

என்னெவன்றால்: உங்க க் ச் சமாதானம்

ெப வதாக. ௨௬ என் ராஜ்ஜயத்தின்

ஆ ைகக் ள் எங் ள்ளவர்கள் யாவ ம்

தானிேய ன் ேதவ க் ன்பாக ந ங்கிப்

பயப்படேவண் ெமன் என்னாேல

ர்மானம்ெசய்யப்ப கிற ;அவர் வ ள்ள

ேதவன், அவர் என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலத்தி க்கிறவர்; அவ ைடய

ராஜ்ஜயம் அழயாத ; அவ ைடய

கர்த்தத் வம் வைரக் ம் நிற் ம். ௨௭

தானிேயைலச் சிங்கங்களின் ைகக் த்

தப் வித்த அவேர தப் விக்கிறவ ம்

இரட்சிக்கிறவ ம், வானத்தி ம் மயி ம்

அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம்

ெசய்கிறவ மாயி க்கிறார் என் எ தினான்.

௨௮ தரி வின் ஆட்சிக்காலத்தி ம்,

ெபர்சியனாகிய ேகாேர ைடய

ஆட்சிக்காலத்தி ம் தானிேய ன் காரியம்

ெஜயமாகஇ ந்த .

௭

பாபிேலானின் ராஜாவாகிய

ெபல்ஷாத்சாரின் தலாம் வ டத்திேல

தானிேயல் ஒ கனைவ ம் தன்

ப க்ைகயின்ேமல் தன் எண்ணத்தில்

ேதான்றனதரிசனங்கைள ம் கண்டான். பின்

அவன்அந்தக் கனைவஎ தி, காரியங்களின்

சாராம்சத்ைத விவரித்தான். ௨ தானிேயல்

ெசான்ன : இர ேநரத்தில் எனக் உண்டான

தரிசனத்திேலநான் கண்ட என்னெவன்றால்:



தானிேயல் 3347

இேதா, வானத்தின் நான் காற் க ம் ெபரிய

ச த்திரத்தின்ேமல்அ த்த . ௩அப்ெபா

ெவவ்ேவ ேதாற்ற ள்ள நான் ெபரிய

ம கங்கள் ச த்திரத்தி ந் எ ம்பின. ௪

தலாவ சிங்கத்ைதப்ேபால இ ந்த ;

அதற் க் க கின் இறக்ைககள் இ ந்த ; நான்

பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா , அதின்

சிற கள் பி ங்கப்பட்ட ;அ தைரயி ந்

எ க்கப்பட் , மனிதைனப்ேபால இரண்

கா ன்ேமல் நிம ர்ந் நிற் ம்ப

ெசய்யப்பட்ட ; மனித இ தயம் அதற் க்

ெகா க்கப்பட்ட . ௫பின் , கர ையப் ேபால

ேவேற இரண்டாம் ம கத்ைதக் கண்ேடன்;

அ ஒ பக்கமாகச் சாய்ந் நின் , தன்

வாயின் பற்க க் ள்ேள ன் விலா

எ ம் கைளக் கவ்விக்ெகாண் ந்த ;

எ ம்பி அதிக மாம்சம் சாப்பி என்

அதற் ச் ெசால்லப்பட்ட . ௬அதின்பின் ,

சிவிங்கிையப்ேபா க்கிற ேவெறா

ம கத்ைதக்கண்ேடன்;அதின் கின்ேமல்

பறைவயின் இறக்ைககைளப்ேபால நான்

இறக்ைககள் இ ந்தன; அந்த ம கத்திற்

நான் தைலக ம் இ ந்தன; அதற்

ஆ ைக ெகா க்கப்பட்ட . ௭அதற் ப்பின் ,

இர ேநரத் தரிசனங்களில் நான்காம்

ம கத்ைதக் கண்ேடன்; அ ெகா ய ம்

பயங்கர ம் மகா பலத்த மாயி ந்த ;

அதற் ப் ெபரிய இ ம் ப் பற்கள் இ ந்தன;

அ ெநா க்கி அழ த் , தியானைதத் தன்
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கால்களால் மதித் ப்ேபாட்ட ;அ தனக்

ன்பி ந்த எல்லா ம கங்கைளப்பார்க்கி ம்

ேவ பட்ட உ வமாயி ந்த , அதற் ப் பத் க்

ெகாம் கள் இ ந்த . ௮அந்தக் ெகாம் கைள

நான் கவனித் க்ெகாண் க் ம்ேபா , இேதா,

அைவக க் இைடயிேல ேவெறா சிறய

ெகாம் எ ம்பிய ; அதற் ன்பாக ந்தின

ெகாம் களில் ன் பி ங்கப்பட்ட ;இேதா,

அந்தக் ெகாம்பிேல மனித கண்கைளப்ேபான்ற

கண்க ம் ெப ைமயானைவகைளப்

ேப ம் வா ம் இ ந்த . ௯ நான்

பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

சிங்காசனங்கள் ைவக்கப்பட்டன; ண்ட

ஆ ள்ளவர் ற்ற ந்தார்;அவ ைடயஉைட

உைறந்த மைழையப்ேபால ம், அவ ைடய

தைல ெவண்ைமயாக ம், பஞ்ைசப்ேபால

ய்ைமயாக ம் இ ந்த ; அவ ைடய

சிங்காசனம் ெந ப் த் தழ ம், அதின்

சக்கரங்கள் எரிகிற ெந ப் மாயி ந்த . ௧0

அக்கினி நதி அவர் சந்நிதியி ந்

றப்பட் ஓ ன ; ஆயிரமாயிரம்ேபர்

அவைரச் ேசவித்தார்கள்; ேகாடானேகா ேபர்

அவ க் ன்பாக நின்றார்கள்; நியாயசங்கம்

உட்கார்ந்த ; த்தகங்கள் திறக்கப்பட்ட .

௧௧ அப்ெபா நான் பார்த்ேதன்;

நான் பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா

அந்தக் ெகாம் ெப ைமயான

ேபச் கைளப் ேபசினதினால் அந்த ம கம்

ெகாைலெசய்யப்பட்ட ; அதின் உடல்
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அழ க்கப்பட் , எரிகிற ெந ப்பிற்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ட . ௧௨ மற்ற

ம கங்க ைடய ஆ ைகேயாெவன்றால்,

அைவகைள விட் க்கப்பட்ட ;

ஆனா ம், அைவக க் க் கால ம்

ேநர ம் நிைறேவ ம்வைர அைவகள்

உயிேரா இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

௧௩ இர ேநரத் தரிசனங்களிேல நான்

பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா , இேதா,

மனித ைடய சாயலான ஒ வர் வானத்

ேமகங்க டேனவந்தார்; அவர் ண்டஆ ள்

உள்ளவரின் அ கில் ெகாண் வரப்பட்டார்.

௧௪ சகல மக்க ம் ேதசத்தார்க ம், பல

ெமாழகைளப் ேப கிறவர்க ம் அவைரேய

ேசவிக் ம்ப , அவ க் க் கர்த்தத் வ ம்,

மகிைம ம்,அரசாட்சி ம் ெகா க்கப்பட்ட ;

அவ ைடய கர்த்தத் வம் ங்காத நித்திய

கர்த்தத் வ ம், அவ ைடய ஆ ைக

அழயாத மாயி க் ம். ௧௫ தானிேயலாகிய

நான் என் உட க் ள் என் ஆவியிேல

சஞ்சலப்படமாட்ேடன்; என் மனதில் ேதான்றன

தரிசனங்கள் என்ைனக் கலங்கச்ெசய்த . ௧௬

சிங்காசனத்தின் அ கில் நிற்கிறவர்களில்

ஒ வனிடத்தில் நான் ேபாய், இதன் அர்த்தம்

எல்லாவற்ைற ம் எனக் ச் ெசால் ம்ப

அவைன ேவண் க்ெகாண்ேடன்; அவன்

அந்தக் காரியங்களின் அர்த்தத்ைத எனக்

அறவித் ச் ெசான்ன என்னெவன்றால்:

௧௭ அந்த நான் ெபரிய ம கங்க ம்
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மயி ந் எ ம் கிற நான்

ராஜாக்கள். ௧௮ ஆனா ம் உன்னதமான

ேதவ ைடய பரி த்தவான்கள்

அரசாட்சிையப்ெபற் , என்ெறன்ைறக் ள்ள

சதா காலங்களி ம் ராஜ்ஜயத்ைதச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள் என்றான். ௧௯

அப்ெபா மற்றைவகைளப்பார்க்கி ம்

ேவ பட்ட உ வம் ெகா ய ம், இ ம் ப்

பற்க ம், ெவண்கல நகங்க ைடயதாக

ெநா க்கி அழ த்த . தியானைதத் தன்

கால்களால் மதித் ப் ேபாட்ட மாயி ந்த

நான்காம் ம கத்ைதக் ற த் ம்,

௨0 அதின் தைலேம ள்ள

பத் க்ெகாம் கைளக் ற த் ம்,

தனக் ன்பாக ன் ெகாம் கள்

வி ந் ேபாக எ ம்பின மாக,

கண்கைள ம் ெப ைமயானைவகைளப்

ேப ம் வாைய உைடய மாக,

மற்றைவகைளப்பார்க்கி ம் ப மனாகத்

ேதான்றன மாயி ந்த அந்த ேவேற

ெகாம்ைபக் ற த் ம்,அவற்ற ன்அர்த்தத்ைத

அறய மனதாயி ந்ேதன். ௨௧ ண்ட

ஆ ள்ளவராகிய ேதவன்வ ம்வைரக் ம்,

நியாயவிசாரிப் , உன்னதமான

ேதவ ைடய பரி த்தவான்க க் க்

ெகா க்கப்பட் , பரி த்தவான்கள்

ராஜ்ஜயத்ைதச் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள் ம்

காலம் வ ம்வைரக் ம், ௨௨ இந்தக்

ெகாம் பரி த்தவான்க டன் ேபாரிட் ,
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அவர்கைள ேமற்ெகாண்ட என்

கண்ேடன். ௨௩ அவன் ெசான்ன :

நான்காம் ம கம் மயிேல உண்டா ம்

நான்காம் ராஜ்ஜயமா ம்; அ எல்லா

ராஜ்ஜயங்கைளப்பார்க்கி ம் ேவ பட்டதாக

இ ந் , மைய எல்லாம் அழ த் , அைத

மதித் , அைத ெநா க்கிப்ேபா ம். ௨௪அந்தப்

பத் க்ெகாம் கள் என்னெவன்றால்,

அந்த ராஜ்ஜயத்திேல எ ம் ம் பத்

ராஜாக்களா ம்; அவர்க க் ப்பின்

ேவெறா வன் எ ம் வான்; அவன்

ந்தினவர்கைளப்பார்க்கி ம் ேவ பட்டதாக

இ ந் , ன் ராஜாக்கைளத்

தாழ்த்திப்ேபாட் , ௨௫ உன்னதமான

ேதவ க் விேராதமாக வார்த்ைதகைளப்

ேபசி, உன்னதமான ேதவ ைடய

பரி த்தவான்கைளஒ க்கி, காலங்கைள ம்

பிரமாணங்கைள ம் மாற்ற நிைனப்பான்;

அவர்கள் ஒ கால ம். காலங்க ம்,

அைரக்கால ம்ெசல் ம்வைரஅவ ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார்கள்.

௨௬ ஆனா ம் நியாயசங்கம் உட்கா ம்;

அப்ெபா வைரஅவைன ற்ற ம்

அழ க் ம்ப யாகஅவ ைடயஆ ைகைய

க்கிப்ேபா வார்கள். ௨௭ வானத்தின்

ெழங் ள்ள ராஜ்ஜயங்களின் ராஜரிக ம்

ஆ ைக ம் மகத் வ ம் உன்னதமான

ேதவ ைடய பரி த்தவான்களாகிய

மக்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்; அவ ைடய
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ராஜ்ஜயம் நித்திய ராஜ்ஜயம்; சகல

கர்த்தத் வங்க ம் அவைரச் ேசவித் ,

அவ க் க் ழ்ப்பட் க் ம் என்றான். ௨௮

அவன் ெசான்னவார்த்ைத இத் டன் ந்த .

தானிேயலாகிய நான் என் நிைன களால்

மக ம் கலங்கிேனன்; என் கம் ேவ பட்ட ;

இந்தக் காரியத்ைத என் மனதிேல

ைவத் க்ெகாண்ேடன்.

௮

தானிேயலாகிய எனக் த ல்

காண்பிக்கப்பட்ட தரிசனத்திற் ப்பின் ,

ராஜாவாகிய ெபல்ஷாத்சார் ஆட்சிெசய்த

ன்றாம் வ டத்திேல ேவெறா தரிசனம்

எனக் க் காண்பிக்கப்பட்ட . ௨தரிசனத்திேல

நான் கண்ட என்னெவன்றால்: நான்

பார்க் ம்ேபா ஏலாம் ேதசத்தி ள்ள சான்

அரண்மைனயில் இ ந்ேதன்; அங்ேக

நான் ஊலாய் என் ம் ஆற்றங்கைரயில்

இ ந்ததாகத் தரிசனத்திேல கண்ேடன். ௩நான்

என் கண்கைளஏெற த் ப்பார்த்ேதன்; இேதா,

இரண் ெகாம் க ள்ள ஒ ஆட் க்கடா

ஆற்ற ன் ன்பாக நின்ற ; அதின் இரண்

ெகாம் க ம் உயர்ந்தைவகளாக

இ ந்த ; ஆனா ம் அைவகளில் ஒன்

மற்றைதவிடஉயர்ந்தி ந்த ;உயர்ந்தெகாம்

பிந்தி ைளத்ெத ம்பிய . ௪ அந்த

ஆட் க்கடா ேமற் ம் வடக் ம் ெதற் ம்

பாய்கிறைதக் கண்ேடன்; ஒ ம க ம்

அதின் ன்ேன நிற்க யாம ந்த ;

அதின் ைகக் த் தப் விப்பவ ம ல்ைல;
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அ தன் வி ப்பப்ப ேய ெசய்

வல்லைமெகாண்ட . ௫ நான் அைதக்

கவனித் க்ெகாண் க் ம்ேபா , இேதா,

ேமற்ேகயி ந் ஒ ெவள்ளாட் க்கடா

நிலத்திேல கால்பதிக்காமல்

ேதசத்தின் ெதங் ம் ெசன்ற ; அந்த

ெவள்ளாட் க்கடாவின் கண்க க் ந ேவ

விேசஷ த்த ஒ ெகாம் இ ந்த . ௬

நான் ஆற்ற ன் ன்பாக நிற்கக்கண்ட

இரண் ெகாம் க ள்ள ஆட் க்கடா

இ க் ம் இடம்வைர அ வந் , தன்

பலத்தின் உக்கிரத்ேதாேட அதற் எதிராகப்

பாய்ந்த . ௭அ ஆட் க்கடாவின்அ கில்

வரக்கண்ேடன்; அ ஆட் க்கடாவின்ேமல்

க ங்ேகாபங்ெகாண் , அைத ட் , அதின்

இரண் ெகாம் கைள ம் ற த் ப்ேபாட்ட ;

அதின் ன் நிற்க ஆட் க்கடாவிற் ப்

பலம ல்லாததால், ெவள்ளாட் க்கடாஅைதத்

தைரயிேலதள்ளி மதித் ப்ேபாட்ட ;அதின்

ைகக் ஆட் க்கடாைவத் தப் விப்பவர்

இல்ைல. ௮அப்ெபா ெவள்ளாட் க்கடா

மக ம் வல்லைமெகாண்ட ; அ

பலங்ெகாண் க் ம்ேபா , அந்தப் ெபரிய

ெகாம் ற ந் ேபான ; அதற் ப் பதிலாக

ஆகாயத்தின் நான் திைசக க் ம்

எதிராக விேசஷ த்த நான் ெகாம் கள்

ைளத்ெத ம்பின. ௯ அைவகளில்

ஒன்ற ந் சிறய ெகாம் ஒன் றப்பட் ,

ெதற் க் ம், கிழக் க் ம் எதிராக ம்,
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அழகான ேதசத்திற் ேநராக ம் மக ம்

ெபரிதான . ௧0 அ வானத்தின்

ேசைனவைரவளர்ந் , அதின் ேசைனயாகிய

நட்சத்திரங்களில் சிலவற்ைற மயிேல

விழச்ெசய் , அைவகைளமதித்த . ௧௧அ

ேசைனயி ைடயஅதிபதிவைரக் ம் தன்ைன

உயர்த்தி, அவரிடத்தி ந் அ தின

ப ையஅகற்றவிட்ட ; அவ ைடய பரி த்த

இடம் தள்ளப்பட்ட . ௧௨பாதகத்தினிம த்தம்

அ தின ப டன் ட ேசைன ம் அதற்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ட ;அ சத்தியத்ைதத்

தைரயிேல தள்ளிய ; அ ெசய்தெதல்லாம்

அதற் ச் சாதகமான . ௧௩பரி த்தவானாகிய

ஒ வன் ேபசக்ேகட்ேடன்; அப்ெபா

ேவெறா பரி த்தவான், ேபசினவைர

ேநாக்கி: அ தின ப ையக் ற த் ம்,

அழைவ உண்டாக் ம் பாதகத்ைதக் ற த் ம்,

பரி த்த இட ம் ேசைன ம் மதிக்கப்பட

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வைதக் ற த் ம்,

உண்டானதரிசனம் எ வைரக் ம் இ க் ம்

என் ேகட்டான். ௧௪ அவன் என்ைன

ேநாக்கி: இரண்டாயிரத் ந்

இர பகல் ெசல் ம்வைரக் ம் இ க் ம்;

பின் பரி த்த இடம் த்திகரிக்கப்ப ம்

என்றான். ௧௫ தானிேயலாகிய நான்

இந்தத் தரிசனத்ைதக்கண் , அதின்

அர்த்தத்ைதஅறய யற்சிக் ம்ேபா , இேதா,

மனிதசாயலான ஒ வன் எனக் ன்ேன

நின்றான். ௧௬ அன்ற ம் காபிரிேயேல,
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இவ க் த் தரிசனத்ைத விளங்கச்ெசய்

என் ஊலாயின் மத்தியிேல ப்பிட் ச்

ெசால் கிற ஒ மனித சத்தத்ைத ம்

ேகட்ேடன். ௧௭அப்ெபா அவன் நான் நின்ற

இடத்திற் வந்தான்; அவன்வ ம்ேபா நான்

அதிர்ச்சியைடந் கங் ப் ற வி ந்ேதன்;

அவன் என்ைன ேநாக்கி: மனிதேன கவனி;

இந்தத் தரிசனம் காலத்திற் ரிய

என்றான். ௧௮அவன் என் டன் ேப ம்ேபா ,

நான் தைரயில் கங் ப் றக்கிடந் , அயர்ந்

ங்கிேனன்; அவேனா என்ைனத்ெதாட் ,

நான் கா ன்ற நிற் ம்ப ெசய் : ௧௯இேதா,

ேகாபத்தின் காலத்திேலசம்பவிப்பைத

உனக் த் ெதரிவிப்ேபன்; இ ற க்கப்பட்ட

காலத்திற் ரிய . ௨0 கண்டஇரண்

ெகாம் க ள்ள ஆட் க்கடா ேமதியா

ெபர்சியா ேதசங்களின் ராஜாக்கள்; ௨௧

ேராம ள்ளஅந்த ெவள்ளாட் க்கடா கிேரக்

ேதசத்தின் ராஜா;அதின் கண்க க் ந ேவ

இ ந்த ெபரிய ெகாம் அதின் தலாம் ராஜா;

௨௨ அ ற ந் ேபானபின் அதற் ப்

பதிலாக நான் ெகாம் கள் எ ம்பின

என்னெவன்றால், அந்த ேதசத்திேல நான்

ராஜ்ஜயங்கள் எ ம் ம்;ஆனா ம்அவ க்

இ ந்தவல்லைமஅைவக க் இ க்கா .

௨௩ அவர்க ைடய ராஜ்ஜயபாரத்தின்

கைடசிக்காலத்திேலாெவன்றால்,பாதக ைடய

பாதகம் நிைறேவ ம்ேபா ர்க்க க ம்

தந்திரமான ேபச் ள்ள சாமர்த்தியமானஒ
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ராஜா எ ம் வான். ௨௪ அவ ைடய

வல்லைம அதிகரிக் ம்; ஆனா ம்

அவ ைடய யபலத்தினால் அல்ல,

அவன் அதிசய விதமாக ங் ெசய் ,

அ லம்ெபற் ச் ெசயல்பட் ,

பலவான்கைள ம் பரி த்த மக்கைள ம்

அழ ப்பான். ௨௫அவன் தன் தந்திரத்தினால்

வஞ்சகத்ைதக் ைக வரச்ெசய் ,

தன் இ தயத்தில் ெப ைமெகாண் ,

அலட்சியத் டன் இ க்கிறஅேநகைரஅழ த் ,

அதிபதிக க் அதிபதியாயி க்கிறவ க்

விேராதமாக எ ம் வான்; ஆனா ம்

அவன் ைகயினாலல்ல ேவ விதமாக

ற த் ப்ேபாடப்ப வான். ௨௬

ெசால்லப்பட்ட இர பகல்களின் தரிசனம்

சத்தியமாயி க்கிற ; ஆதலால் இந்தத்

தரிசனத்ைத மைறத் ைவ; அதற்

இன் ம்அேநகநாட்கள்ஆ ம் என்றான். ௨௭

தானிேயலாகிய நான் ேசார்வைடந் ,

சிலநாட்கள் வியாதிப்பட் ந்ேதன்;

பின் நான் எ ந்தி ந் , ராஜாவின்

ேவைலையச்ெசய் ,அந்தத் தரிசனத்தினால்

திைகத் க்ெகாண் ந்ேதன்; ஒ வ க் ம்

அ ெதரியா .

௯

கல்ேதயர்க ைடய ராஜ்ஜயத்தின்ேமல்

ராஜாவாக்கப்பட்ட ேமதிய சந்ததிையச்ேசர்ந்த

அகாஸ்ேவ வின் மகனான தரி

ஆட்சிெசய்கிற தலாம் வ டத்திேல, ௨

தானிேயலாகிய நான்எ சேலம ன்அழ கள்
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நிைறேவற ய எ ப வ டங்கள்

ஆ ெமன் ெயேகாவா எேரமயா

ர்க்கதரிசி டன் ெசான்ன வ டங்களின்

எண்ணிக்ைகையப் த்தகங்களில்

ப த் அற ந் ெகாண்ேடன். ௩

நான் உபவாசித் , சணல்உைடைய

அணிந் ம், சாம்ப ம் உட்கார்ந் ,

ேதவனாகிய ஆண்டவைர ெஜபத்தினா ம்

விண்ணப்பங்களினா ம் ேதடஎன் கத்ைத

அவ க் ேநராக்கி, ௪ என் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவ ேநாக்கி ெஜபம்ெசய் , பாவ

அற க்ைகெசய் : ஆ ஆண்டவேர, உம்ம ல்

அன் ெச த்தி, உம் ைடயகற்பைனகைளக்

ைகக்ெகாள் கிறவர்க க்

உடன்ப க்ைகைய ம் கி ைபைய ம் காக்கிற

மகத் வ ம் பயங்கர மான ேதவேன. ௫

நாங்கள் பாவம்ெசய் , அக்கிரமக்காரர்களாக

இ ந் , ன்மார்க்கமாக நடந் , கலகம்ெசய் ,

உம் ைடய கற்பைனகைள ம் உம் ைடய

நியாயங்கைள ம் விட் அகன் ேபாேனாம்.

௬ உம நாமத்தினாேல எங்கள்

ராஜாக்கேளா ம் எங்கள் பிர க்கேளா ம்

எங்கள் ற்பிதாக்கேளா ம் ேதசத்தி ைடய

சகலமக்கேளா ம் ேபசின ர்க்கதரிசிகளாகிய

உம் ைடய ஊழயக்காரர்க க் ச்

ெசவிெகா க்காமற்ேபாேனாம். ௭

ஆண்டவேர, தி உமக்ேக உரிய ; உமக்

விேராதமாகச் ெசய்த ேராகத்திற்காக

உம்மாேல ச ப ம் ர மான எல்லா
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ேதசங்களி ம் ரத்தப்பட் க்கிற தா

மனிதர்க ம் எ சேலம ன் மக்க ம்

சகல இஸ்ரேவல மாகிய நாங்கள்

இந்நாளில் இ க்கிறப ேய ெவட்கம்

எங்க க்ேக உரிய . ௮ ஆண்டவேர,

உமக் விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ததினால்,

நாங்க ம் எங்கள் ராஜாக்க ம் எங்கள்

பிர க்க ம் எங்கள் ற்பிதாக்க ம்

ெவட்கத்திற் ரியவர்களாேனாம். ௯அவ க்

விேராதமாக நாங்கள் கலகம்ெசய் ,

அவ ைடய ர்க்கதரிசிகளாகிய

தம் ைடய ஊழயக்காரர்கைளக்ெகாண்

எங்க க் ன்பாகைவத்த அவ ைடய

நியாயப்பிரமாணங்களின்ப நடக்கத்தக்கதாக

நாங்கள் அவ ைடய சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா க்காமற்ேபாேனாம். ௧0ஆனா ம்

எங்கள் ேதவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில்

இரக்கங்க ம் மன்னிப் க ம் உண் .

௧௧ இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலா ம் உம

நியாயப்பிரமாணத்ைத ற , உம சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா க்காமல் விலகிப்ேபானார்கள்.

அவ க் விேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்;

ஆைகயால் ேதவ ைடய தாசனாகிய

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணப் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிற சாப ம் கட்டைளயிடப்பட்ட

தண்டைன ம் எங்கள்ேமல் ஊற்றப்பட்டன.

௧௨ எ சேலம ல் சம்பவித்த ேபால

வானத்தின் ழ் எங் ம் சம்பவிக்காத ெபரிய

ங்ைகஎங்கள்ேமல்வரச்ெசய்ததினால்,அவர்
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எங்க க் ம் எங்கைள நியாயந் ர்த்த

நியாயாதிபதிக க் ம் விேராதமாகச்

ெசால் யி ந்த தம் ைடயவார்த்ைதகைள

நிைறேவற்றனார். ௧௩ ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணப் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிறப ேய இந்தத் தண்டைனகள்

எல்லாம் எங்கள்ேமல் வந்த ; ஆனா ம்

நாங்கள் எங்கள் அக்கிரமங்கைளவிட் த்

தி ம் வதற் ம், உம் ைடய சத்தியத்ைதக்

கவனிக்கிறதற் ம், எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின் கத்ைத ேநாக்கிக்

ெகஞ்சினதில்ைல. ௧௪ஆதலால் ெயேகாவா

கவனமாயி ந் , அந்தத் தண்டைனகள்

எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்தார்; எங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா தாம் ெசய் வ கிற தம் ைடய

ெசயல்களில் எல்லாம் தி ள்ளவர்;

நாங்கேளா அவ ைடய சத்தத்திற் ச்

ெசவிெகா க்காமற்ேபாேனாம். ௧௫இப்ேபா ம்

உம மக்கைளப் பலத்த ைகயினால்

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படச்ெசய் ,

இந்நாள்வைரக் ம் இ க்கிறப , உமக் ப்

கைழ உண்டாக்கின எங்கள் ேதவனாகிய

ஆண்டவேர, நாங்கள் பாவஞ்ெசய் ,

ன்மார்க்கர்களாக நடந்ேதாம். ௧௬

ஆண்டவேர, உம் ைடய எல்லா தியின்ப ேய,

உம ேகாப ம் உம உக்கிர ம் உம் ைடய

பரி த்தமைலயாகிய எ சேலம் என் ம்

உம் ைடய நகரத்ைத விட் த் தி ம் ம்ப

ெசய் ம்; எங்கள் பாவங்களினா ம் எங்கள்
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ற்பிதாக்களின் அக்கிரமங்களினா ம்

எ சேல ம் உம் ைடய மக்களாகிய

நாங்க ம் எங்கள் ற் ப் றத்தார்

அைனவ க் ம் அவமானமாேனாம். ௧௭

இப்ேபா ம் எங்கள் ேதவேன, ர் உம

அ யா ைடய விண்ணப்பத்ைத ம்

அவ ைடயெகஞ் தைல ம் ேகட் , பாழாய்க்

கிடக்கிற உம் ைடய பரி த்த ஸ்தலத்தின்ேமல்

ஆண்டவரினிம த்தம் உம கத்ைதப்

பிரகாசிக்கச்ெசய் ம். ௧௮ என் ேதவேன,

உம் ைடயெசவிையச்சாய்த் க் ேகட்ட ம்;

உம் ைடய கண்கைளத் திறந் , எங்கள்

பாழான இடங்கைள ம், உம ெபயர்

இடப்பட் க்கிற நகரத்ைத ம் பார்த்த ம்;

நாங்கள் எங்கள் திகைளஅல்ல, உம் ைடய

ம ந்த இரக்கங்கைளேய நம்பி, எங்கள்

விண்ணப்பங்கைள உமக் ன்பாகச்

ெச த் கிேறாம். ௧௯ ஆண்டவேர ேக ம்,

ஆண்டவேர மன்னி ம்,ஆண்டவேர கவனி ம்,

என் ேதவேன, உம்மாேலஅைதத் தாமதிக்காமல்

ெசய் ம்; உம் ைடய நகரத்திற் ம்

உம் ைடய மக்க க் ம் உம் ைடய ெபயர்

இடப்பட் க்கிறேத என்ேறன். ௨0இப்ப நான்

ெசால் , ெஜபம்ெசய் , என் பாவத்ைத ம் என்

மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன் பாவத்ைத ம்

அற க்ைகெசய் , என் ேதவ ைடயபரி த்த

மைலக்காக என் விண்ணப்பத்ைத என்

ேதவனாகிய ெயேகாவா க் ன்பாகச்

ெச த்திக்ெகாண் ந்ேதன். ௨௧அப்ப நான்
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ெஜபம் ெசய் ெகாண் க் ம்ேபாேத, தல்

தரிசனத்திேல நான் கண்ட ேதவ தனாகிய

காபிரிேயல், ேவகமாகப் பறந் வந் ,

மாைலேநரப ெச த் ம்மாைலேநரத்திேல

என்ைனத் ெதாட்டான். ௨௨அவன் எனக் த்

ெதளி ண்டாக்கி, என் டன் ேபசி:

தானிேயேல, உனக் அறைவஉணர்த் ம்ப

இப்ேபா றப்பட் வந்ேதன். ௨௩

மக ம் பிரியமானவன், ஆதலால்,

ேவண் க்ெகாள்ளத் ெதாடங்கினேபாேத

கட்டைள ெவளிப்பட்ட , நான் அைத

அறவிக்கவந்ேதன்; இப்ேபா ம் ெசால் கிற

வார்த்ைதைய கவனித் க்ேகட் ,

தரிசனத்ைத அற ந் ெகாள். ௨௪ தைலத்

தவிர்க்கிறதற் ம், பாவங்கைளத்

ெதாைலக்கிறதற் ம், அக்கிரமத்ைத

நிவிர்த்திெசய்கிறதற் ம், நித்திய திைய

வ விக்கிறதற் ம், தரிசனத்ைத ம்

ர்க்கதரிசனத்ைத ம் த்திைர

இ கிறதற் ம், மகா பரி த்த ள்ளவைர

அபிேஷகம்ெசய்கிறதற் ம், உன்

மக்களின்ேம ம் உன் பரி த்த

நகரத்தின்ேம ம் எ ப வாரங்கள்

ஆ ெமன் ற க்கப்பட் க்கிற .

௨௫ இப்ேபா ம் அற ந்

உணர்ந் ெகாள்ளேவண் ய

என்னெவன்றால்: எ சேலைமத் தி ம்ப

எ ப்பித் க்கட் கிறதற்கான கட்டைள

ெவளிப்ப வ தல், பிர வாகிய ேமசியா
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வ ம்வைரஏ வாரங்க ம்,அ பத்திரண்

வாரங்க ம்ஆ ம்;அைவகளில் திக ம்

மதில்க ம் ம ப ம் கட்டப்ப ம்;ஆனா ம்

ன்பமான காலங்களில் இப்ப யா ம். ௨௬

அந்தஅ பத்திரண் வாரங்க க் ப் பின்

ேமசியா ெகால்லப்ப வார்; ஆனா ம்

தமக்காக அல்ல; நகரத்ைத ம் பரி த்த

இடத்ைத ம் வரப்ேபாகிற பிர வின்

மக்கள் அழ த் ப்ேபா வார்கள்; அதின்

ெவள்ளப்ெப க்கத்ைதப்ேபால

இ க் ம்; வைர ேபா ம் அழ ம்

உண்டாக நியம க்கப்பட்ட . ௨௭ அவர்

ஒ வாரம்வைரக் ம் அேநக க்

உடன்ப க்ைகைய உ திப்ப த்தி, அந்த

வாரம் பாதி ெசன்றேபா ப ைய ம்

காணிக்ைகைய ம் ஒழயச்ெசய்வார்;

அ வ ப்பான இறக்ைககேளாேட

பாழாக் கிறவன் வந் இறங் வான்,

நிர்ணயிக்கப்பட் க்கிற அழ

பாழாக் கிறவன்ேமல் ம்வைர ஊற் ம்

என்றான்.

௧0

ெபர்சியாவின் ராஜாவாகிய

ேகாேரஸ் ஆட்சிெசய்த ன்றாம்

வ டத்திேல ெபல்ெதஷாத்சார் என்

ெபயரிடப்பட்ட தானிேய க் ஒ காரியம்

ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ; அந்தக் காரியம்

சத்திய ம் மாெப ம் ேபா க் ரிய மாக

இ க்கிற ; அந்தக் காரியத்ைத அவன்

கவனித் , தரிசனத்தின் அர்த்தத்ைத
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அற ந் ெகாண்டான். ௨ அந்த நாட்களில்

தானிேயலாகிய நான் ன் வாரம் வ ம்

க்கித் க்ெகாண் ந்ேதன். ௩அந்த ன்

வாரங்களாகிய நாட்கள் நிைறேவ ம்வைர

ைவயானஉணைவநான் சாப்பிட ம ல்ைல,

இைறச்சி ம் திராட்ைசரச ம் என்வாய்க் ள்

ேபாக ம ல்ைல, நான் ந மணத்ைதலம்

சிக்ெகாள்ள ம ல்ைல. ௪ தலாம் மாதம்

இ பத் நான்காம்ேததியிேல நான் இெதக்ேகல்

என் ம் ெபரியஆற்றங்கைரயில் இ ந் , ௫

என் கண்கைளஏெற க் ம்ேபா , சணல்உைட

அணிந் , தம இ ப்பில் ஊப்பாசின்

தங்கக்கச்ைசையக் கட் க்ெகாண் க்கிற ஒ

மனிதைனக் கண்ேடன். ௬ அவ ைடய

உடல் ப கப்பச்ைசையப்ேபால ம்,

அவ ைடய கம் ம ன்ன ன்

பிரகாசத்ைதப்ேபால ம், அவ ைடயகண்கள்

எரிகிற பங்கைளப்ேபால ம், அவ ைடய

யங்க ம் அவ ைடய கால்க ம்

லக்கப்பட்ட ெவண்கல நிறத்ைதப்ேபால ம்,

அவ ைடய வார்த்ைதகளின் சத்தம்

மக்கள் ட்டத்தின்ஆரவாரத்ைதப்ேபால ம்

இ ந்த . ௭ தானிேயலாகிய நான் மாத்திரம்

அந்தத் தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; என்ேனாேட

இ ந்த மனிதர்கேளா அந்தத் தரிசனத்ைதக்

காணவில்ைல;அவர்கள் மக ம் ந ந ங்கி,

ஓ ஒளிந் ெகாண்டார்கள். ௮ நான்

தனித் விடப்பட் அந்தப் ெபரிய

தரிசனத்ைதக் கண்ேடன்; என் ெபலெனல்லாம்
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ேபாயிற் ; என் உ வம் மாற வா ப்ேபான ;

திடனற் ப்ேபாேனன். ௯ அவ ைடய

வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்;

அவ ைடய வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைத

நான் ேகட் ம்ேபா , நான் கம்ெவளிற ,

ங் கிறவைனப்ேபாலத் தைரயிேல

கங் ப் ற வி ந் கிடந்ேதன். ௧0 இேதா,

ஒ ைக என்ைனத் ெதாட் , என்

ழங்கால்க ம் என் உள்ளங்ைகக ம்

தைரைய ஊன்றயி க் ம்ப என்ைனத்

க்கிைவத்த . ௧௧ அவன் என்ைன

ேநாக்கி: பிரியமான மனிதனாகிய

தானிேயேல, நான் இப்ேபா உன்னிடத்திற்

அ ப்பப்பட் வந்ேதன்; ஆதலால், நான்

உனக் ச் ெசால் ம் வார்த்ைதகளின்ேமல்

கவனமாயி ந் , கால் ஊன்ற நில்

என்றான்; இந்த வார்த்ைதைய அவன்

என்னிடத்தில் ெசால் ம்ேபா ந க்கத்ேதாேட

எ ந் நின்ேறன். ௧௨ அப்ெபா

அவன் என்ைன ேநாக்கி: தானிேயேல,

பயப்படாேத; அறைவ அைடகிறதற் ம்,

உன்ைன உன் ைடய ேதவ க்

ன்பாகச் சி ைமப்ப த் கிறதற் ம், உன்

மனைதச் ெச த்தின தல்நாள் வங்கி

உன் வார்த்ைதகள் ேகட்கப்பட்ட ; உன்

வார்த்ைதகளினிம த்தம் நான் வந்ேதன்.

௧௩ ெபர்சியா ராஜ்ஜயத்தின் அதிபதி

இ பத்ெதா நாட்கள்வைர என்ேனா

எதிர்த் நின்றான்; ஆனா ம் பிரதான
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அதிபதிகளில் ஒ வனாகிய மகாேவல்

எனக் உதவியாக வந்தான்; ஆதலால் நான்

அங்ேக ெபர்சியாவின் ராஜாக்களிடத்தில்

தங்கியி ந்ேதன். ௧௪ இப்ேபா ம் கைடசி

நாட்களில் உன் மக்க க் ச் சம்பவிப்பைத

உனக் த் ெதரிவிக் ம்ப க் வந்ேதன்;

இந்தத் தரிசனம் நிைறேவற இன் ம்

நாட்கள் ெசல் ம் என்றான். ௧௫ அவன்

இந்த வார்த்ைதகைள என்ேனாேட

ெசால் ம்ேபா , நான் தைலகவிழ்ந் ,

தைரைய ேநாக்கி, ேபச்சற் ப்ேபாேனன். ௧௬

அப்ெபா மனிதனின் சாயலாகிய

ஒ வன் என் உத கைளத் ெதாட்டான்;

உடேன நான் என் வாையத் திறந் ேபசி,

எனக் எதிேர நின்றவைன ேநாக்கி: ஐயா,

தரிசனத்தினால் என் ட் கள் ரண்டன,

ெபலனற் ப்ேபாேனன். ௧௭ஆைகயால் என்

ஐயா ைடய அ ேயன் என் ஐயாேவாேட

எப்ப ப் ேபச ம்? இனி என்னில்

ெபலனில்ைல, என்னில் ச் ம ல்ைல

என்ேறன். ௧௮அப்ெபா மனிதசாயலான

ஒ வன் தி ம்ப என்ைனத் ெதாட் , என்ைனப்

ெபலப்ப த்தி, ௧௯ பிரியமானவேன,

பயப்படாேத; உனக் ச் சமாதான ண்டாவதாக,

திடன்ெகாள், திடன்ெகாள் என்றான்;

இப்ப அவன் என்ேனாேட ேப ம்ேபா

நான் திடன்ெகாண் அவைன ேநாக்கி:

என் ஆண்டவன் ேப வாராக; என்ைனத்

திடப்ப த்தி ேர என்ேறன். ௨0அப்ெபா
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அவன்: நான்உன்னிடத்திற் வந்த காரணம்

என்னெவன் உனக் த் ெதரி மா? இப்ேபா

நான் ெபர்சியாவின் பிர ேவாேட ேபாரிடத்

தி ம்பிப்ேபாகிேறன்; நான் ேபானபின் ,

கிேரக் ேதசத்தின் அதிபதி வ வான்.

௨௧ சத்திய எ த்திேல கண் க்கிறைத

நான் உனக் த் ெதரிவிப்ேபன்; உங்கள்

அதிபதியாகிய மகாேவைலத் தவிர

என்ேனாேட டஅவர்க க் விேராதமாகப்

பலங்ெகாள் கிற ேவெறா வ ம் இல்ைல.

௧௧

ேமதியனாகிய தரி ஆட்சிெசய்த தலாம்

வ டத்திேல நான்அவைனத்திடப்ப த்த ம்

பலப்ப த்த ம் அவ க் த் ைண

நின்ேறன். ௨ இப்ேபா நான் உண்ைமயான

ெசய்திைய உனக் அறவிப்ேபன்; இேதா,

இன் ம் ன் ராஜாக்கள் ெபர்சியாவில்

எ ம் வார்கள்; அதற் ப்பின் நான்காம்

ராஜாவாயி ப்பவன் எல்ேலாரி ம் ம க

ெசல்வச்ெசழ ப் ள்ளவனாகி, அதனால் அவன்

பலங்ெகாண் , கிேரக் ராஜ்ஜயத்திற்

விேராதமாகஎல்ேலாைர ம்எ ப்பிவி வான்.

௩ ஆனா ம் பராக்கிரம ள்ள ஒ ராஜா

எ ம்பி, வல்லைமேயா ஆட்சிெசய் ,

தனக் வி ப்பமானப ெசய்வான். ௪

அவன் எ ம்பினபின் , அவ ைடய

ராஜ்ஜயம் உைடந் ேபாய், வானத்தின் நான்

திைசகளி ம் ப க்கப்ப ம்; ஆனா ம்

அ அவ ைடய சந்ததியா க் அல்ல,

அவன் ெசய்த ஆ ைகயின்ப ம் அல்ல;
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அவ ைடய ராஜ்ஜயம் பி ங்கப்பட் ,

அவ ைடயவர்களல்லாத மற்றவர்களிடமாகக்

ெகா க்கப்ப ம். ௫ ெதற் திைச ராஜா

பலவானாயி ப்பான்; ஆனா ம்அவ ைடய

பிர க்களில் ஒ வன் அவைனவிட

பலவானாகி ஆட்சிெசய்வான்; இவ ைடய

ஆ ைக பலத்த ஆ ைகயாயி க் ம். ௬

அவர்கள் சில வ டங்க க் ப் பின் ,

ஒ வேராெடா வர் சம்பந்தம்ெசய் ம்ப க் த்

ெதற் திைச ராஜாவின் மகள்

வடக் திைச ராஜாவினிடத்தில் வ வாள்;

ஆனா ம் அவ க் ப் யபலம்

இல்லாமற்ேபா ம்; அவ ம் அவ ைடய

ய ம் நிைலநிற்பதில்ைல; அவ ம்

அவைள அைழத் வந்தவர்க ம்,

அவைளப் ெபற்றவ ம், அவைள

அக்காலங்களில் பலப்ப த்தினவ ம்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார்கள். ௭ஆனா ம்

அவ ைடய ேவர்களின் கிைளயாகிய

ஒ வன் தன் இடத்தில் எ ம்பி,

இரா வத்ேதாேட வந் , வடக் திைச

ராஜாவின் பா காப்பிற் ள் ைழந் ,

அவர்கைளவிேராதித் , ௮அவர்க ைடய

அதிபதிகைள ம், அவர்க ைடய

விைலேயறப்ெபற்ற ெவள்ளி ம்

ெபான் மாகிய பாத்திரங்கைள ம்,

அவர்க ைடய ெதய்வங்கைள ங் ட

எகிப்திற் க் ெகாண் ேபாய், சில

வ டங்கள்வைர வடக் திைச
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ராஜாைவப்பார்க்கி ம் நிைலயாக நிற்பான். ௯

ெதற் திைச ராஜா அவன் ராஜ்ஜயத்திற்

விேராதமாக வந் , தன் ேதசத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபாவான். ௧0 ஆனா ம்

அவ ைடய மகன்கள் ேபாரிட யற்சித் ,

திரளான பைடகைளக் ட் வார்கள்;

இவர்களில் ஒ வன் நிச்சயமாக வந் ,

ெவள்ளம்ேபாலக் கடந் , தி ம்ப ம்

தன் ைடய பா காப் வைர ேபாரிட்

ேச வான். ௧௧அப்ெபா ெதற் திைச ராஜா

க ங்ேகாபங்ெகாண் றப்பட் ப்ேபாய்,

வடக் திைச ராஜாேவாேட ேபாரி வான்;

இவன் ெபரிய பைடையஏகமாக நி த் வான்;

ஆனா ம் இந்தப் பைடஅவ ைடயைகயில்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப ம். ௧௨ அவன் இந்தப்

பைடைய க்கினபின் , அவ ைடய

இ தயம் கர்வங்ெகாள் ம்; அவன்

அேநகமாயிரம்ேபைர ெகால்வான்; ஆனா ம்

பலங்ெகாள்ளமாட்டான். ௧௩சிலவ டங்கள்

ெசன்றபின் வடக் திைச ராஜா தி ம்ப

ந்தின பைடயி ம் ெபரிதான பைடையச்

ேசர்த் , மகா ெபரிய பைடேயா ம் திரளான

ெசல்வத்ேதா ம் நிச்சயமாக வ வான். ௧௪

அக்காலங்களில் ெதற் திைச ராஜாவிற்

விேராதமாக அேநகர் எ ம் வார்கள்;

அப்ெபா உன் மக்களி ள்ள

கலகக்காரர்கள் தரிசனத்ைத நிைறேவற்றத்

தங்கைளஉயர்த் வார்கள். ௧௫வடக் திைச

ராஜா வந் , ேகாட்ைடமதில்கைளக் கட் ,
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பா காப்பான நகரங்கைளப் பி ப்பான்;

ெதற் திைச ராஜாவின் யபலங்க ம்

அவன் ெதரிந் ெகாண்ட மக்க ம்

நிைலநிற்காமல்ேபா ம்; எதிர்க்கிறதற் ப்

ெபலன் இ க்கா . ௧௬ ஆைகயால்

அவ க் விேராதமாக வ கிறவன் தன்

வி ப்பப்ப ச் ெசய்வான்; அவ க்

ன்பாக நிைலநிற்பவன்ஒ வ ம்இல்ைல;

அவன் அழகான ேதசத்தில் தங் வான்;

எல்லாம் அவன் ைகவசமா ம். ௧௭ தன்

ராஜ்ஜயத்தின் வல்லைமேயா தா ம்

தன்ேனாேட ட பைட ரர்க ம் வர, இவன்

தன் கத்ைதத் தி ப் வான்; இப்ப ச் ெசய்

ெக தல் ஏற்ப ம்ப அவ க் ஒ

கன்னிப்ெபண்ைணக் ெகா ப்பான்,ஆனா ம்

அவளாேல பலப்படமாட்டான்; அவள்

அவன் சார்பில் நிற்கமாட்டாள். ௧௮ பின்

இவன் தன் கத்ைதத் மத்திய தைரக்

கடல் க க் ேநராகத் தி ப்பி, அேநக

கைளப் பி ப்பான்; ஆனா ம் ஒ

ேசனாதிபதி இவன் ெசய்கிற நிந்ைதைய

ஒழயச்ெசய்வ மல்லாமல், இவன் ெசய்த

நிந்ைதயினிம த்தம் இவ க் ச் சரிக் ச்

சரிக்கட் வான். ௧௯ ஆைகயால் தன்

கத்ைதத் தன் ேதசத்தின் ேகாட்ைடக க்

ேநராகத் தி ப் வான்;அங்ேகஇடறவி ந்

காணப்படாமற்ேபாவான். ௨0 ெசழ ப்பான

ராஜ்ஜயத்தில் வரிவ ப்பவைனத்

திரியச்ெசய்கிற ஒ வன் தன் இடத்தில்
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எ ம் வான்; ஆகி ம் சில நாட்க க் ள்

ேகாபம ல்லாம ம் சண்ைடயில்லாம ம்

நாசமைடவான். ௨௧ அவன் இடத்தில்,

அவமதிக்கப்பட்டவன் ஒ வன் எ ம் வான்;

இவ க் ராஜ்ஜயபாரத்தின் ேமன்ைமையக்

ெகா க்காதி ப்பார்கள்; ஆனா ம் இவன்

சமாதானமாக ைழந் ,ஆைசவார்த்ைத ேபசி,

ராஜ்ஜயத்ைதப் பி த் க்ெகாள்வான். ௨௨

ேவகமாக வ கிற பைடகள் இவனாேல

ேவகமாக ற க்கப்ப ம்; உடன்ப க்ைகயின்

தைலவ ம் ற க்கப்ப வான். ௨௩

ஏெனன்றால் அவேனாேட சம்பந்தம்ெசய்த

நாட்கள் தல் அவன் தந்திரமாக நடந் ,

ெகாஞ்சம் மக்கேளாேட றப்பட் வந்

ெபலங்ெகாள்வான். ௨௪ ேதசம் கவாழ்ேவா ம்

சம் ரணத்ேதா ம் இ க் ம்ேபா , அவன்

உட்பிரேவசித் , தன் ன்ேனார்க ம்

தன் ன்ேனார்களின் ன்ேனார்க ம்

ெசய்யாதைதச் ெசய்வான், ெகாள்ைளயிட் ச்

ைறயா , ெபா ைள அவர்க க்

இைறத் ப் பங்கிட் , ேகாட்ைடக க்

விேராதமாகத் தனக் ள் ழ்ச்சிகைள

ேயாசிப்பான்; சிலகாலம்வைர இப்ப யி க் ம்.

௨௫ பின் ம் ெதற் திைச ராஜாவிற்

விேராதமாகப் ெபரிய பைடேயாேட

ேபார்ெசய்யத் தன் வல்லைமைய ம் தன்

ெபலத்ைத ம் எ ப் வான்; அப்ெபா

ெதற் திைச ராஜா மக ம் பலத்த ெபரிய

இரா வத்ேதாேட ேபாய் ேபாரி வான்;
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ஆனா ம்அவர்கள்அவ க் விேராதமாகத்

ய ஆேலாசைன ெசய்தி ந்தப யால்,

அவன் நிற்கமாட்டான். ௨௬ அவ ைடய

உண கைளச் சாப்பி கிறவர்கள் அவைன

நாசப்ப த் வார்கள்;ஆைகயால்அவ ைடய

இரா வம் ேவகமாக வ ம்; அேநகர்

ெகாைலெசய்யப்பட் வி வார்கள். ௨௭இந்த

இரண் ராஜாக்களின் இ தய ம் ைம

ெசய்ய நிைனக் ம்; ஒேர பந்தியி ந்

ெபாய்ேப வார்கள்; ஆனா ம் அ

வாய்ப்பதில்ைல; ற த்தகாலத்திற்

இன் ம் நி த்திைவக்கப்பட் க் ம்.

௨௮ அவன் திரளான ெசல்வத்ேதா தன்

ேதசத்திற் த் தி ம்பி, தன் இ தயத்ைதப்

பரி த்த உடன்ப க்ைகக் விேராதமாக

ைவத் , அதற்கானைதச் ெசய் , தன்

ேதசத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாவான். ௨௯

ற த்தகாலத்திேல தி ம்ப ம் ெதன்ேதசத்திற்

வ வான்; ஆனா ம் அவ ைடய

பின்நடத்ைத ன்நடத்ைதையப்ேபால்

இ க்கா . ௩0 அவ க் விேராதமாகக்

கித் ம ன் கப்பல்கள்வ ம்; அதினால்அவன்

மனேவதைனயைடந் , தி ம்பிப்ேபாய்,

பரி த்த உடன்ப க்ைகக் விேராதமாகக்

ேகாபம்ெகாண் , அதற்கானைதச்

ெசய் , பரி த்த உடன்ப க்ைகையத்

தள்ளினவர்கைள அ சரிப்பான்.

௩௧ ஆனா ம் அவனிடத்தி ந்

றப்பட்ட பைடகள் எ ம்பி,
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பா காப்பான பரி த்த ஸ்தலத்ைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கி, அ தினப ைய

க்கி, பாழாக் ம் அ வ ப்ைப அங்ேக

ைவப்பார்கள். ௩௨ உடன்ப க்ைகக் த்

ேராகிகளாக இ க்கிறவர்கைள

கதாட்சணியம்ெசய் வஞ்சக

மார்க்கத்தாராக் வான்; தங்கள் ேதவைன

அற ந்தி க்கிற மக்கள் திடன்ெகாண் ,

அதற்ேகற்றப ெசய்வார்கள். ௩௩ மக்களில்

அறவாளிகள் அேநக க் அறைவ

உணர்த் வார்கள்; அேநகநாட்கள்வைர

பட்டயத்தினா ம் அக்கினியினா ம்

சிைறயி ப்பினா ம் ெகாள்ைளயினா ம்

வி வார்கள். ௩௪ இப்ப அவர்கள்

வி ம்ேபா ெகாஞ்சம் ஒத்தாைசயால்

உதவிெப வார்கள்; அப்ெபா அேநகர்

கதாட்சணியம்ெசய் அவர்கைள

ஒட் க்ெகாள்வார்கள். ௩௫அறவாளிகைளப்

டம கிறதற் ம், த்திகரிக்கிறதற் ம்,

ெவண்ைமயாக் கிறதற் ம் அவர்களில்

சிலர் வி வார்கள்; காலம்வைர

இப்ப யி க் ம்; ற த்தகாலம் வர

இன் ம் நாட்கள் ெசல் ம். ௩௬ ராஜா

தனக் வி ப்பமானப ெசய் , தன்ைன

உயர்த்தி, எந்த ேதவனி ம் தன்ைனப்

ெபரியவனாக்கி, ேதவாதிேதவ க்

விேராதமாக ஆச்சரியமான காரியங்கைளப்

ேப வான்; ேகாபம் ம்வைர அவ க் க்

ைக வ ம்; ர்மானிக்கப்பட்ட
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நடந்ேத ம். ௩௭அவன்தன் ன்ேனார்களின்

ெதய்வங்கைள மதிக்காம ம், ெபண்களின்

சிேநகத்ைத ம், எந்த ேதவைன ம்

மதிக்காம ம், எல்லாவற்ற ற் ம் தன்ைனப்

ெபரியவனாக்கி, ௩௮ பா காப் களின்

ேதவைனத்தன்இடத்திேலகனப்ப த்தி, தன்

ற்பிதாக்கள் அறயாத ஒ ேதவைனப்

ெபான்னினா ம், ெவள்ளியினா ம்,

இரத்தினங்களினா ம், விைல யர்ந்த

ெபா ட்களினா ம் கனப்ப த் வான். ௩௯

அவன் பா காப்பான ேகாட்ைடக க்காக ம்,

அந்நிய ெதய்வங்க க்காக ம் ெசய்வ

என்னெவன்றால், அைவகைள

மதிக்கிறவர்கைள மக ம் கனப்ப த்தி,

அவர்கள் அேநகைர ஆ ம்ப ச் ெசய் ,

அவர்க க் ேதசத்ைதக் பணத்திற்காகப்

பங்கி வான். ௪0 காலத்திேலா

ெவன்றால், ெதற் திைச ராஜா அவ க்

எதிர்த் நிற்பான்; வடக் திைச ராஜா ம்

இரதங்கேளா ம் திைர ரர்கேளா ம்

திரளான கப்பல்கேளா ம் ைறக்காற் ேபால்

அவ க் விேராதமாக வ வான்; அவன்

ேதசங்க க் ள் ைழந் , அைவகைள

ெந கக் கடந் ேபாவான். ௪௧ அவன்

அழகான ேதசத்தி ம் வ வான்; அப்ெபா

அேநக ேதசங்கள் கவிழ்க்கப்ப ம்;

ஆனா ம் ஏேதா ம், ேமாவா ம், அம்ேமான்

மக்களில் க்கியமானவர்க ம் அவன்

ைகக் த் தப்பிப்ேபாவார்கள். ௪௨ அவன்
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ேதசங்களின்ேமல் தன் ைகைய ட் வான்;

எகிப் ேதசம் தப் வதில்ைல. ௪௩

எகிப்தி ைடய ெபான் ம் ெவள்ளி மான

ெசல்வங்கைள ம் விைல யர்ந்த எல்லா

ெபா ட்கைள ம் ஆண் ெகாள் வான்;

பியர்க ம் எத்திேயாப்பியர்க ம்

அவ க் ப் பின்ெசல் வார்கள். ௪௪

ஆனா ம் கிழக்கி ம் வடக்கி ம்

இ ந் வ ம் ெசய்திகள் அவைனக்

கலங்கச்ெசய் ம்; அப்ெபா அவன்

அேநகைர ெகா ரமாக அழ க்க மகா

உக்கிரத்ேதாேட றப்பட் ப்ேபாய், ௪௫மத்திய

தைரக் கடல் ச த்திரங்க க் , இைடயி ள்ள

அழகான பரி த்த மைலயின் அ கில் தன்

அரண்மைனயாகிய டாரங்கைளப்

ேபா வான்; ஆனா ம் அவ க்

ஒத்தாைசெசய்பவர் இல்லாமல், அவன்

வைடவான்.

௧௨

உன் மக்களின் பா காப்பிற்காக

நிற்கிற ெபரிய அதிபதியாகிய மகாேவல்

அக்காலத்திேல எ ம் வான். எந்தெவா

ேதசத்தார்க ம் ேதான்றன தல்

அக்காலம்வைரஉண்டாயிராதஆபத் க்காலம்

வ ம்; அக்காலத்திேல த்தகத்தில்

எ தியி க்கிறவர்களாகக் காணப்ப கிற உன்

மக்கள்அைனவ ம்வி விக்கப்ப வார்கள்.

௨ மயின் ளிேல இறந்தவர்களாகிய

அேநகரில் சிலர் நித்திய வ க் ம், சிலர்

நித்திய நிந்ைதக் ம் இகழ்ச்சிக் ம் விழ த்
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எ ந்தி ப்பார்கள். ௩ ஞானவான்கள்

ஆகாயமண்டலத்தின் ஒளிையப்ேபால ம்,

அேநகைர திக் ட்ப த் கிறவர்கள்

நட்சத்திரங்கைளப்ேபால ம்

என்ெறன்ைறக் ள்ள சதாகாலங்களி ம்

பிரகாசிப்பார்கள். ௪ தானிேயலாகிய

ேயாெவன்றால், காலம்வைர இந்த

வார்த்ைதகைளப் ைதெபா ளாக

மைறத் ைவத் , இந்தப் த்தகத்ைத

த்திைரேபா ; அப்ெபா அேநகர்

இங் ம் அங் ம் ஓ ஆராய்வார்கள்,

அற ம் ெப கிப்ேபா ம் என்றான். ௫

அப்ெபா , தானிேயலாகிய நான் நிற்கிற

ஆற் க் இக்கைரயில் ஒ வ ம்

ஆற் க் ம கைரயில் ஒ வ மாக

இரண் ேபர் நிற்கக்கண்ேடன். ௬

சணல்உைட அணிந்தவ ம், ஆற்ற ன்

தண் ர்களின்ேமல் நிற்கிறவைர ஒ வன்

ேநாக்கி: இந்த ஆச்சரியமானைவகளின்

வர எவ்வள காலம் ஆ ம் என்

ேகட்டான். ௭ அப்ெபா சணல்உைட

அணிந்தவ ம்ஆற்ற ன்தண் ர்களின்ேமல்

நிற்கிறவ மாகிய மனிதன் தம் ைடய

வல கரத்ைத ம் தம் ைடயஇட கரத்ைத ம்

வானத்திற் ேநராக ஏெற த் , ஒ கால ம்,

காலங்க ம், அைரக்கால ம் ஆ ம்

என் ம்; பரி த்த மக்களின் வல்லைமையச்

சிதற த்தல், ெப ம்ேபாேத

இைவகெளல்லாம் நிைறேவற த் ெமன் ம்
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என்ெறன்ைறக் ம் வித்தி க்கிறவர்ேபரில்

ஆைணயிடக்ேகட்ேடன். ௮ நான் அைதக்

ேகட் ம்,அதின்அர்த்தத்ைதஅறயவில்ைல;

ஆைகயால்: என்ஆண்டவேன,இைவகளின்

எப்ப யி க் ம் என் ேகட்ேடன். ௯

அதற் அவன்: தானிேயேல, ேபாகலாம்;

இந்த வார்த்ைதகள் காலம்வைர

ைதெபா ளாக ைவக்கப்பட் ம்

த்திரிக்கப்பட் ம் இ க் ம். ௧0 அேநகர்

த்த ம் ெவண்ைம மாக்கப்பட் ,

டமடப்பட்டவர்களாக விளங் வார்கள்;

ன்மார்க்கர்கேளா ன்மார்க்கமாக

நடப்பார்கள்; ன்மார்க்கரில் ஒ வ ம்

உணரமாட்டான், ஞானவான்கேளா

உணர்ந் ெகாள்வார்கள். ௧௧ அ தினப

க்கப்பட் , பாழாக் ம் அ வ ப்

நிைலநி த்தப்ப ம் காலம் தல்

ஆயிரத் இ ற் த் ெதாண்

நாட்கள் ஆ ம். ௧௨ ஆயிரத் ந் ற்

ப்பத்ைதந் நாட்கள்வைர காத்தி ந்

ேச கிறவன் பாக்கியவான். ௧௩

ேயாெவன்றால் வ ம்வைர ேபாயி ;

இைளப்பாற க்ெகாண் ந் , நாட்களின்

விேல உனக் ரிய பங்ைகப்ெபற

எ ந்தி ப்பாய் என்றான்.
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ஓசியா

௧

தா ேதசத் ராஜாக்களாகிய

உசியா, ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கியா

என்பவர்களின் நாட்களி ம், ேயாவாசின்

மகனாகிய ெயஸ்ரேய ன் ராஜாவாகிய

ெயெராெபயாம் என்பவனின் நாட்களி ம்,

ெபேயரியின் மகனாகிய ஓசியாவிற்

கிைடத்த ெயேகாவா ைடய வசனம். ௨

ெயேகாவா ஓசியாைவக்ெகாண் ெசால்லத்

ெதாடங்கினேபா , ெயேகாவா ஓசியாைவ

ேநாக்கி: ேபாய், ஒ விபச்சாரிைய ம்

அவ ைடய பிள்ைளகைள ம் உன்னிடமாகச்

ேசர்த் க்ெகாள்; ேதசம் ெயேகாவாைவவிட்

விலகி ெகட் ப்ேபான என்றார். ௩அவன்

ேபாய், திப்லாயிம ன் மகளாகிய ேகாேமைரச்

ேசர்த் க்ெகாண்டான்; அவள் கர்ப்பமைடந் ,

அவ க் ஒ மகைனப் ெபற்றாள். ௪

அப்ெபா ெயேகாவா அவைன ேநாக்கி:

இவ க் ெயஸ்ரேயல் என் ம் ெபயரி ;

ஏெனனில் இன் ம் ெகாஞ்சகாலத்திேல நான்

ெய வின்வம்சத்தாரிடத்திேலெயஸ்ரேய ன்

இரத்தப்பழைய விசாரித் , இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாரின் ஆட்சிைய விற் க்

ெகாண் வ ேவன். ௫ அந்நாளில்

ெயஸ்ரேய ன் பள்ளத்தாக்கிேல இஸ்ரேவ ன்

வில்ைல ற ப்ேபன் என்றார். ௬ அவள்

ம ப ம் கர்ப்பமைடந் , ஒ மகைளப்

ெபற்றாள்; அப்ெபா அவர் அவைன

ேநாக்கி: இவ க் ேலா காமா என் ம்
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ெபயரி ; ஏெனனில், நான் இனி இஸ்ரேவல்

வம்சத்தா க் இரக்கம் ெசய்வதில்ைல, நான்

அவர்கைள வ ம்அகற்றவி ேவன். ௭

தாவின் வம்சத்தா க்ேகா நான் இரக்கம்

ெசய்ேவன்; வில் னா ம், பட்டயத்தினா ம்,

ேபாரினா ம், திைரகளினா ம்,

திைர ரர்களினா ம் நான் அவர்கைள

காப்பாற்றாமல், அவர்க ைடய ேதவனாகிய

கர்த்தராேல அவர்கைள காப்பாற் ேவன்

என்றார். ௮ அவள் ேலா காமாைவ

பால்மறக்கச்ெசய்தபிற , கர்ப்பமைடந் ஒ

மகைனப் ெபற்றாள். ௯அப்ெபா அவர்:

இவ க் ேலாகம் என் ம் ெபயரி ;

ஏெனனில் ங்கள் என் மக்க ம்அல்ல, நான்

உங்கள் ேதவனாயி ப்ப ம ல்ைல. ௧0

என்றா ம், இஸ்ரேவல் மக்களின் ெதாைகைய

அளக்க ம் எண்ண யாத கடற்கைர

மணைலப்ேபா க் ம்; ங்கள் என்

மக்களல்ல என் அவர்க க் ச்

ெசால் வதற் ப் பதிலாக ங்கள்

வ ள்ள ேதவ ைடய பிள்ைளகள்

என் அவர்க க் ச் ெசால்லப்ப ம். ௧௧

அப்ெபா தா மக்க ம் இஸ்ரேவல்

மக்க ம் ஒன்றாகக் ட்டப்பட் , தங்க க்

ஒேரஅதிபதிைய ஏற்ப த்தி, ேதசத்தி ந்

றப்பட் வ வார்கள்; ெயஸ்ரேய ன் நாள்

ெபரிதாக இ க் ம்.

௨

உங்கள் சேகாதரர்கைளப்பார்த் அம்

என் ம், உங்கள் சேகாதரிகைளப்பார்த்
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காமா என் ம் ெசால் ங்கள். ௨

உங்கள் தா டன் வழக்கா ங்கள்;

அவள் எனக் மைனவி மல்ல, நான்

அவ க் க் கணவ மல்ல; அவள் தன்

விபச்சாரச்ெசயைல தன் கத்தி ந் ம், தன்

விபசாரங்கைளத் தன் இ ப்பிடத்தின்

ந வி ந் ம் விலக்கிப்ேபாடேவண் ம்.

௩ இல்லாவிட்டால் நான் அவைள

நிர்வாணமாக்கி, அவள் பிறந்தநாளில்

இ ந்த ேபால அவைள நி த்தி, அவைள

ெவட்டெவளிையப்ேபாலாக்கி, அவைள

வறண்ட மையப்ேபால் விட் , அவைளத்

தாகத்தால் சாகச்ெசய்ேவன்; ௪அவ ைடய

பிள்ைளகள்விபச்சாரப்பிள்ைளகளானதால்

அவர்க க் இரங்காதி ப்ேபன். ௫

அவர்க ைடய தாய் விபச்சாரம்ெசய்தாள்,

அவர்கைளக் கர்ப்பந்தரித்தவள் இழவான

காரியங்கைளச் ெசய்தாள்; அப்பத்ைத ம்,

தண் ைர ம், ஆட் ேராமத்ைத ம்,

பஞ்ைச ம், எண்ெணைய ம், பானங்கைள ம்

ெகா த் வ கிற என் நாயகர்கைளப்

பின்பற்ற ப்ேபாேவன் என்றாள். ௬ஆைகயால்,

இேதா, நான் உன் வழைய ட்களினால்

அைடப்ேபன்; அவள் தன் பாைதகைளக்

கண் பி க்க யாதப க் மதிைல

எ ப் ேவன். ௭அவள் தன் நாயகர்கைளப்

பின்ெதாடர்ந் ம்அவர்கைளச் ேச வதில்ைல,

அவர்கைளத் ேத ம் கண் பி ப்பதில்ைல;

அப்ெபா அவள்: நான் என் ந்தின
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கணவனிடத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாேவன்;

இப்ெபா இ க்கிறைதப்பார்க்கி ம்

அப்ெபா எனக் நன்ைமயாயி ந்த

என்பாள். ௮ தனக் நான் தானியத்ைத ம்

திராட்ைசரசத்ைத ம் எண்ெணைய ம்

ெகா த்தவெரன் ம், தனக் நான்

ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்

ெப கச்ெசய்தவெரன் ம் அவள்

அறயாமற்ேபானாள்;அைவகைளஅவர்கள்

பாகா ைடயதாக மாற்றனார்கள். ௯

ஆதலால் நான் என் தானியத்ைத அதின்

காலத்தி ம், என் திராட்ைசரசத்ைத அதின்

காலத்தி ம் தி ம்ப எ த் க்ெகாண் ,

அவ ைடய நிர்வாணத்ைத கிறதற்

நான் ெகா த்தி ந்த ஆட் ேராமத்ைத ம்

சணைல ம் தி ம்பப் பி ங்கிக்ெகாள் ேவன்.

௧0 இப்ேபா ம் அவ ைடய ேநசர்களின்

கண்க க் ன்பாக அவ ைடய

அவலட்சணத்ைத ெவளிப்ப த் ேவன்;

ஒ வ ம் அவைள என் ைகக்

ங்கலாக்கி வி விப்பதில்ைல. ௧௧

அவ ைடய எல்லா மகிழ்ச்சிைய ம்,

அவ ைடய பண் ைககைள ம்,

அவ ைடய மாதப்பிறப் கைள ம்,

அவ ைடய ஓய் நாட்கைள ம்,

சைப கிற அவ ைடய எல்லா

ஆசரிப் கைள ம் ஒழயச்ெசய்ேவன். ௧௨

என் ேநசர்கள் எனக் க் ெகா த்த

என் அவள் ெசான்ன அவ ைடய
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திராட்ைசச்ெச கைள ம், அவ ைடய

அத்திமரங்கைள ம் நான் பாழாக்கி,

அைவகைளக் காடாக்கிப்ேபா ேவன்;

காட் ம கங்கள்அைவகைளச் சாப்பி ம். ௧௩

அவள் பாகால்க க் த் பங்காட் ,

தன் ெநற்ற ப்பட்டங்களினா ம் தன்

ஆபரணங்களினா ம் தன்ைன

அலங்கரித் க்ெகாண் , தன் ேநசைரப்

பின்ெதாடர்ந் , என்ைன மறந் ேபான

நாட்க க்காக அவைள விசாரிப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪

ஆனா ம், இேதா, நான் அவ க்

ஆைசகாட் , அவைள வனாந்திரத்திற்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், அவ டன்

ஆதரவாகப் ேபசி, ௧௫ அவ்விடத்தி ந்

அவ க் அவ ைடய திராட்ைசத்

ேதாட்டங்கைள ம், நம்பிக்ைகயின்வாசலாக

ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைக ம் ெகா ப்ேபன்;

அப்ெபா அவள்அங்ேக, தன் இளவயதின்

நாட்களி ம் தான் எகிப் ேதசத்தி ந்

வந்த நாளி ம் பா ன ேபால் பா வாள். ௧௬

அக்காலத்தில் என்ைனஇனி பாகா என்

ெசால்லாமல், ஈஷ என் ெசால் வாய்

என் ெயேகாவா உைரக்கிறார். ௧௭

பாகால்க ைடய ெபயர்கைள அவள்

வாயி ந் அகற்ற ப்ேபா ேவன்; இனி

அைவகளின் ெபயைரச் ெசால் , அைவகைள

நிைனக்கிற நிைன ம் இல்லாமற்ேபா ம். ௧௮

அக்காலத்தில் நான் அவர்க க்காகக்
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காட் ம கங்க ட ம், ஆகாயத் ப்

பறைவக ட ம், மயிேல ஊ ம்

பிராணிக ட ம், ஒ உடன்ப க்ைகெசய் ,

வில்ைல ம் பட்டயத்ைத ம் ேபாைர ம்

ேதசத்திேல இராதப க் ற த் , அவர்கைளச்

கமாகப்ப த் க்ெகாண் க்கச்ெசய்ேவன்.

௧௯ நித்திய தி மணத் க்ெகன் உன்ைன

எனக் நியம த் க்ெகாள் ேவன்; தி ம்

நியாய ம் கி ைப ம்உ க்க ம் இரக்க மாக

உன்ைனஎனக் நியம த் க்ெகாள் ேவன்.

௨0 உண்ைமயாகேவ உன்ைன எனக்

நியம த் க்ெகாள் ேவன்; ெயேகாவாைவ

அற ந் ெகாள்வாய். ௨௧அக்காலத்தில் நான்

பதில் ெகா ப்ேபன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் வானங்க க் பதில்

ெகா ப்ேபன், அைவகள் ம க் பதில்

ெகா க் ம். ௨௨ ம தானியத்திற் ம்,

திராட்ைசரசத்திற் ம், எண்ெணய்க் ம்

பதில்ெகா க் ம், இைவகள் ெயஸ்ரேய க் ம்

பதில் ெகா க் ம். ௨௩ நான் அவைள

எனக்ெகன் மயிேல விைதத் , இரக்கம்

ெபறாதி ந்தவ க் இரங் ேவன்; என்

மக்களல்லாதி ந்தவர்கைள ேநாக்கி: என்

மக்கெளன் ெசால் ேவன்; அவர்கள் என்

ேதவேனஎன்பார்கள் என்றார்.

௩

பின் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: அந்நிய

ெதய்வங்கைள மதித் , திராட்ைசரச ள்ள

பாத்திரங்கைள வி ம் கிறவர்களான

இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல் ெயேகாவா
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ைவத்தி க்கிறஅன்பிற் ஒப்பாக இன் ம்

ேபாய், தன் ேநசரால் ேநசிக்கப்பட்டவ ம்,

விபசாரி மான ஒ ெபண்ைண

ேநசித் க்ெகாள் என் ெசான்னார். ௨

அப்ெபா நான் அவைள எனக் ப்

பதிைனந் ெவள்ளிக்கா க க் ம்,

ஒன்றைரக்கலம் வாற்ேகா ைமக் ம்

வாங்கி, ௩ அவைள ேநாக்கி: விபசாரம்

ெசய்யாம ம், ஒ வைன ம் ேசராம ம்

அேநகநாட்கள் எனக்காகக் காத்தி ; உனக்காக

நா ம் காத்தி ப்ேபன் என்ேறன். ௪

இஸ்ரேவல் மக்கள் அேநகநாட்களாக

ராஜா ம், அதிபதி ம் இல்லாம ம், ப ம்,

சிைல ம் இல்லாம ம், ஏேபாத் ம், ேதரா ம்

இல்லாம ம் இ ப்பார்கள். ௫ பின்

இஸ்ரேவல் மக்கள் தி ம்பி, தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ ம், தங்கள்

ராஜாவாகிய தா ைத ம் ேத , கைடசி

நாட்களில் ெயேகாவாைவ ம், அவ ைடய

தயைவ ம் நா ந க்கத் டன்வ வார்கள்.

௪

இஸ்ரேவல் மக்கேள, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதையக் ேக ங்கள்; ேதசத்

மக்கேளா ெயேகாவா க் வழக்

இ க்கிற ; அேதெனன்றால் ேதசத்திேல

உண்ைம ம், இரக்க ம், ேதவைனப்பற்றய

அற ம் இல்ைல. ௨ ெபாய் சத்தியம் ெசய் ,

ெபாய்ெசால் , ெகாைலெசய் , தி ,

விபசாரம்ெசய் , ற ப்ேபாகிறார்கள்;

இரத்தப்பழகேளாேட இரத்தப்பழகள்
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ேச கிற . ௩ இதினிம த்தம் ேதசம் லம் ம்;

அதில் யி க்கிற அைனவேரா ங் ட

ம க வன்க ம்ஆகாயத் ப்பறைவக ம்

வண் ேபா ம்; கட ன் உயிரினங்க ம்

வாரிக்ெகாள்ளப்ப ம். ௪ ஆகி ம்

ஒ வ ம் நியாயத்ைதக் காண்பிக்க ம்,

அவர்கைளக் க ந் ெகாள்ள ம்

யா ; உன் மக்கள் ஆசாரியேனாேட

வழக்கா கிறவர்கைளப்ேபால

இ க்கிறார்கள். ௫ ஆைகயால் பக ேல

இடறவி வாய்; இரவிேல உன்ேனாேட டத்

ர்க்கதரிசி ம் இடறவி வான்; நான்

உன் தாைய அழ ப்ேபன். ௬ என் மக்கள்

அறவில்லாததினால் அழகிறார்கள்;

அறைவ ெவ த்தாய், ஆைகயால் என்

ஆசாரியனாக இல்லாம க்க நா ம்

உன்ைன ெவ த் வி ேவன்; உன்

ேதவ ைடயேவதத்ைதமறந்தாய்,ஆைகயால்

நா ம் உன் பிள்ைளகைளமறந் வி ேவன்.

௭அவர்கள் எவ்வளவாகப் ெப கினார்கேளா,

அவ்வளவாக எனக் விேராதமாகப்

பாவஞ்ெசய்தார்கள்; அவர்க ைடய

மகிைமைய ெவட்கமாக மாறச்ெசய்ேவன். ௮

அவர்கள் என் மக்களின் பாவத்ைதச்

சாப்பிட் , அவர்க ைடயஅக்கிரமத்தின்ேமல்

பசிதாகமாக இ க்கிறார்கள். ௯ ஆதலால்

மக்க க் எப்ப ேயா ஆசாரிய க் ம்

அப்ப ேய; அவர்கள் வழகளின்ப நான்

அவர்கைள விசாரித் , அவர்க ைடய
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ெசயல்களின்ப அவர்க க் ப்

பலனளிப்ேபன். ௧0அவர்கள் ெயேகாவாைவ

மதிக்காமல் இ க்கிறதினால் அவர்கள்

சாப்பிட்டா ம் தி ப்தியைடயாமல்

இ ப்பார்கள்;அவர்கள்விபசாரம் ெசய்தா ம்

ெப காமல் இ ப்பார்கள். ௧௧ ேவசித்தன ம்

திராட்ைசரச ம் ம பான ம் இ தயத்ைத

மயக் ம். ௧௨ என் மக்கள் மரக்கட்ைடயிடம்

ஆேலாசைனேகட்கிறார்கள்;அவர்க ைடய

ைகத்த அவர்க க் ச் ெசய்திைய

அறவிக் ெமன் இ க்கிறார்கள்; ேவசித்தன

ஆவிஅவர்கைளவழதப்பி அைலயச்ெசய்த ;

அவர்கள் தங்கள் ேதவ க் க்

ழ்ப்ப ந்திராமல் விபச்சாரவழயில்

ேபானார்கள். ௧௩ அவர்கள் மைல ச்சியில்

ப யிட் , ேம களிேல கர்வா மரங்களின்

ம், ன்ைனமரங்களின் ம்,

அரசமரங்களின் ம், அைவகளின் நிழல்

நல்லெதன் , பங்காட் கிறார்கள்; இதனால்

உங்க ைடய மகள்கள் ேவசித்தன ம், உங்கள்

ம மக்கள்கள் விபசார ம் ெசய்கிறார்கள்.

௧௪ உங்கள் மகள்கள் ேவசித்தனம்

ெசய்கிறதினா ம், உங்கள் ம மக்கள்கள்

விபசாரம் ெசய்கிறதினா ம், நான்அவர்கைள

தண் க்காமல் இ ப்ேபேனா?அவர்கள்விலகி

விபச்சாரிகேளாேட டப்ேபாய்தாசிகேளாேட

ப யி கிறார்கள்; உணர்வில்லாத மக்கள்

அதினால் அகப்பட் வி வார்கள். ௧௫

இஸ்ரேவேல, என்ைனவிட் ப் ேபானா ம்,
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தாவாகி ம் அந்தப் பாவத்திற்

உட்படாதி ப்பதாக; கில்கா க்

வராம ம், ெபத்தாேவ க் ப் ேபாகாம ம்,

ெயேகாவா ைடய வன்ேமல் என்

ஆைணயிடாம ம் இ ப் ர்களாக. ௧௬

இஸ்ரேவல் அடங்காத கிடாரிையப்ேபால

அடங்காதி க்கிற ; இப்ேபா ெயேகாவா

அவர்கைள விசாலமான ெவளியிேல

ஆட் க் ட் ையப்ேபால் ேமய்ந்

அைலயச் ெசய்வார். ௧௭ எப்பிரா ம்

சிைலகேளா இைணந்தி க்கிறான்,

அவைனப் ேபாகவி . ௧௮ அவர்க ைடய

ம பானம் ளித்த , அவர்கள் எப்ேபா ம்

வழவிலகிப்ேபாகிறார்கள்; அவர்க ைடய

அதிபதிகள் தா ங்கெளன் ெவட்கமானைத

நா கிறார்கள். ௧௯காற் அவர்கைளத் தன்

இறக்ைககளில் இ கப்பி க் ம்; அவர்கள்

தங்கள் ப களால் ெவட்கப்ப வார்கள்.

௫

ஆசாரியர்கேள, இைதக் ேக ங்கள்;

இஸ்ரேவல் மக்கேள, கவனி ங்கள்;

ராஜாவின் ட்டாேர, ெசவிெகா ங்கள்;

இந்த நியாயவிசாரிப் உங்கள்ேமல்

ெசல் ம்; ங்கள் ம ஸ்பாவில் கண்ணி ம்

தாேபாரின்ேமல் விரிக்கப்பட்ட

வைல மா ர்கள். ௨ ெநறதவறனவர்கள்

அதிகமாக வைதெசய்கிறார்கள்; அவர்கள்

எல்ேலாைர ம் நான் தண் ப்ேபன். ௩

எப்பிரா ைம நான் அறேவன், இஸ்ரேவல்

எனக் மைறவானதல்ல; எப்பிரா ேம,
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இப்ேபா வழவிலகிப்ேபானாேய,

இஸ்ரேவல் ட் ப்பட்டேத. ௪ அவர்கள்

தங்கள் ேதவனிடத்திற் த் தி ம் வதற் த்

தங்கள் ெசயல்கைள சரிெசய்யமாட்டார்கள்,

ேவசித்தன ஆவி அவர்கள் உள்ளத்தில்

இ க்கிற ; ெயேகாவாைவ அறயார்கள். ௫

இஸ்ரேவ ன் அகந்ைத அவர்க ைடய

கத்திற் ன்பாகச் சாட்சியி கிற ;

ஆைகயால் இஸ்ரேவ ம் எப்பிரா ம்

தங்கள் அக்கிரமத்தினால் இடற

வி வார்கள்; அவர்கேளாேட தா ம் இடற

வி வான். ௬ அவர்கள் ெயேகாவாைவ

ேத ம்ப தங்கள் ஆ கேளா ம் தங்கள்

மா கேளா ம் ேபாவார்கள்; அவைரக்

காணமாட்டார்கள்; அவர் அவர்கைள

விட் விலகினார். ௭ ெயேகாவா க்

விேராதமாக ேராகம்ெசய்தார்கள்;

அந்நியபிள்ைளகைளப் ெபற்றார்கள்;

இப்ேபா ம் ஒ மாதத்திற் ள்ளாகஅவர்கள்

தங்கள் பங் கேளாேடஅழ க்கப்ப வார்கள்.

௮ கிபியாவிேல எக்காளத்ைத ம்,

ராமாவிேல ரிைகைய ம் ஊ ங்கள்;

ெபத்தாேவனிேல கத ங்கள்; ெபன்ய ேன

உன்ைனப் பின்ெதாட கிறார்கள். ௯

தண் ப்பின் நாளிேல எப்பிரா ம் பாழாவான்;

நிச்சயமாக வரப்ேபாகிறைத இஸ்ரேவ ன்

ேகாத்திரங்க க் ள்ேள அறவிக்கிேறன்.

௧0 தாவின் பிர க்கள் எல்ைலகைள

ஒ க் கிறவர்க க் ஒப்பானார்கள்;
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அவர்கள்ேமல் என் க ங்ேகாபத்ைதத்

தண் ைரப்ேபால ஊற் ேவன். ௧௧

எப்பிரா ம் தகாத கற்பைனைய மனதாரப்

பின்பற்ற ப்ேபானப யால் அவன்

ஒ ங்கி, நியாயவிசாரைணயில்

ெநா க்கப்பட் ப்ேபாகிறான். ௧௨ நான்

எப்பிரா க் ப் ச்சி அரிப்ைபப்ேபால ம்,

தாவின் ட் ற் உ ப்ைபப்ேபால ம்

இ ப்ேபன். ௧௩எப்பிரா ம் தன் வியாதிைய ம்,

தா தன் காயத்ைத ம் கண்டேபா ,

எப்பிரா ம் அ ரியனிடம் ேபாய் யாேரப்

ராஜாவினிடத்தில் ஆள் அ ப்பினான்;

ஆனா ம் உங்கைளக் ணமாக்க ம்

உங்களில் இ க்கிற காயத்ைத ஆற்ற ம்

அவனால் யாமற்ேபான . ௧௪ நான்

எப்பிரா க் ச் சிங்கம்ேபால ம், தாவின்

வம்சத்தா க் ப் பாலசிங்கம்ேபால ம்

இ ப்ேபன்; நான் நாேன காயப்ப த்திவிட் ப்

ேபாய்வி ேவன்; தப் விப்பார் இல்லாமல்

எ த் க்ெகாண் ேபாேவன். ௧௫அவர்கள்

தங்கள் ற்றங்கைள உணர்ந் , என்

கத்ைதத் ேத ம்வைர நான் என் இடத்திற் த்

தி ம்பிப் ேபாய்வி ேவன்; தங்கள்ஆபத்தில்

என்ைனக் க த்தாகத் ேத வார்கள்.

௬

ெயேகாவாவிடத்தில் தி ம் ேவாம்

வா ங்கள்; நம்ைமக் றனார், அவேர நம்ைமக்

ணமாக் வார்; நம்ைம அ த்தார், அவேர

நம் ைடய காயங்கைளக் கட் வார். ௨

இரண் நாட்க க் ப்பின் அவர் நம்ைம
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உயிர்ப்பிப்பார்; ன்றாம் நாளில் நம்ைம

எ ப் வார்; அப்ெபா நாம் அவ ைடய

ச கத்தில் பிைழத்தி ப்ேபாம். ௩அப்ெபா

நாம்அறவைடந் , ெயேகாவாைவஅற ம்ப

ெதாடர்ந் ேபாேவாம்;அவ ைடய றப்ப தல்

ரிய உதயம்ேபால ஆயத்தமாயி க்கிற ;

அவர் மைழையப்ேபால ம், மயின்ேமல்

ெபய் ம் ன்மைழபின்மைழையப்ேபால ம்

நம்மடத்தில் வ வார். ௪ எப்பிரா ேம,

உனக் என்ன ெசய்ேவன்? தாேவ,

உனக் என்ன ெசய்ேவன்? உங்கள் பக்தி

காைலயில் கா ம் ேமகத்ைதப்ேபால ம்,

வி யற்காைலயில் ேதான் ம்

பனிையப்ேபால ம் ஒழ ந் ேபாகிற . ௫

ஆைகயால் ர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்

அவர்கைள ெவட் ேனன்; என் வாயின்

வார்த்ைதகைளக்ெகாண் அவர்கைளக்

ெகான்ேறன்; உன்ேமல் வ ம் தண்டைனகள்

ெவளிச்சத்ைதப்ேபால் ெவளிப்ப ம்.

௬ ப ைய அல்ல இரக்கத்ைத ம்,

தகனப கைளப்பார்க்கி ம் ேதவைன

அறகிற அறைவ ம் வி ம் கிேறன்.

௭ அவர்கேளா ஆதாைமப்ேபால்

உடன்ப க்ைகைய ற , அங்ேக

எனக் விேராதமாகத் ேராகம்

ெசய்தார்கள். ௮ ேலயாத், அக்கிரமம்

ெசய்கிறவர்களின் பட்டணம்; அ

இரத்தக்கால களால்மதிக்கப்பட் க்கிற .

௯ ெகாள்ைளக்காரர்களின் ட்டங்கள்
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ஒ வ க் க் காத்தி க்கிற ேபால,

ேக க் ப் ேபாகிறவழயிேலெகாைலெசய்கிற

ஆசாரியர்களின் ட்டம் காத்தி க்கிற ;

ேகடானகாரியங்கைளேயெசய்கிறார்கள். ௧0

பயங்கரமான காரியத்ைத இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாரில் கண்ேடன்; அங்ேக

எப்பிரா ம ன் விபசாரம் உண் ; இஸ்ரேவல்

ட் ப்பட் ப்ேபாயிற் . ௧௧ தாேவ, உனக்

ஒ அ ப் க்காலம் நியம க்கப்பட் க்கிற .

௭

நான் என் மக்களின் சிைறயி ப்ைபத்

தி ப் ம்ேபா ம், நான் இஸ்ரேவைல

ணமாக்கவி ம் ம்ேபா ம், எப்பிரா ம ன்

அக்கிரம ம் சமாரியாவின் ெபால்லாப் க ம்

ெவளிப்ப த்தப்ப ம்; அவர்கள் வஞ்சைன

ெசய்கிறார்கள்; தி டன் உள்ேளவ கிறான்;

ெவளிேய ெகாள்ைளக்காரர்களின் ட்டத்தார்

ெகாள்ைளயி கிறார்கள். ௨ அவர்கள்

ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் நான் நிைனவில்

ைவத்தி க்கிேறன் என் அவர்கள் தங்கள்

இ தயத்தில் சிந்திக்கிறதில்ைல; இப்ேபா ம்

அவர்க ைடய ெசயல்கள் அவர்கைளச்

ழ்ந் ெகாண்ட ; அைவகள் என் கத்திற்

ன்பாக இ க்கிற . ௩ ராஜாைவத் தங்கள்

ெபால்லாப்பினா ம், அதிபதிகைளத் தங்கள்

ெபாய்களினா ம் சந்ேதாஷப்ப த் கிறார்கள்.

௪ அவர்கள் எல்ேலா ம் விபசாரக்கள்ளர்;

அப்பம் கிறவன்எரிக் ம்அ ப்ைபப்ேபால்

இ க்கிறார்கள்; அவன் மாைவப்

பிைசந்த தல்அ ளித் ப்ேபா ம்வைர,
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ெந ப்ைப ட்டாமல் ஓய்ந்தி க்கிறான். ௫

நம் ைடய ராஜாவின் நாெளன் ெசால் ,

அதிபதிகள் திராட்ைசரச ேதால்ைபகளால்

அவ க் வியாதி ண்டாக் கிறார்கள்;

பரிகாசம் ெசய்கிறவர்க டன் ட

அவன் தன் ைகைய ட் கிறான்.

௬ அவர்கள் பதிவி க் ம்ேபா ,

தங்கள் இ தயத்ைத அ ப்ைபப்ேபால்

ஆயத்தப்ப த் கிறார்கள்; அவர்களில்

அ ப் ட் கிறவன் இர வ ம்

ங்கினா ம், காைலயிேலாெவன்றால் அ

ஜூவா க்கிற அக்கினியாக எரி ம். ௭

அவர்கள் எல்ேலா ம் அ ப்ைபப்ேபால

டாகி, தங்கள் நியாயாதிபதிகைள

அழ த்தார்கள்; அவர்க ைடய ராஜாக்கள்

எல்ேலா ம் வி ந்தார்கள்; அவர்களில்

என்ைன ேநாக்கிக் ப்பி கிறவன்

ஒ வ ம் இல்ைல. ௮ எப்பிரா ம்

அந்நியமக்கேளாேட கலந்தி க்கிறான்;

எப்பிரா ம் தி ப்பிப்ேபாடாத அப்பம். ௯

அந்நியர்கள் அவ ைடய பலத்ைதத்

தின்கிறார்கள்; அவேனா அைத அறயான்;

நைர ம் அவனில் ெதளித்தி க்கிற ,

அவேனாஅைதஅறயாமல் இ க்கிறான். ௧0

இஸ்ரேவ ன் ெப ைமஅவர்கள் கத்திற்

ன்பாகச் சாட்சியிட்டா ம், அவர்கள் தங்கள்

ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் தி ம்பாம ம்,

இைவ எல்லாவற்ற ம் அவைரத்

ேதடாம ம் இ க்கிறார்கள். ௧௧ எப்பிரா ம்
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ேபைதயான றாைவப்ேபால் இ க்கிறான்,

அவ க் ப் த்தியில்ைல; எகிப்தியைனக்

ப்பி கிறார்கள்; அ ரியனிடத்திற் ம்

ேபாகிறார்கள். ௧௨ அவர்கள் ேபா ம்ேபா ,

என் வைலைய அவர்கள்ேமல் ேவன்;

அவர்கைளஆகாயத் ப் பறைவகைளப்ேபால

ேழ விழச்ெசய்ேவன்; அவர்க ைடய

சைபயில் ேகள்விப்பட்டப ேயஅவர்கைளத்

தண் ப்ேபன். ௧௩ அவர்கள் என்ைனவிட்

அைலந் திரிகிறதினால்அவர்க க் ஐேயா,

அவர்க க் க் அழ வ ம்; எனக்

விேராதமாக ேராகம்ெசய்தார்கள்; நான்

அவர்கைள ட் ந் ம், அவர்கள் எனக்

விேராதமாகப் ெபாய்ேப கிறார்கள். ௧௪

அவர்கள் தங்கள் ப க்ைககளில்

அல கிறேபா , தங்கள் இ தயத்தில் என்ைன

ேநாக்கிக் ப்பி கிறதில்ைல; அவர்கள்

தானியத் க்காக ம் திராட்ைசரசத் க்காக ம்

கிறார்கள்; என்ைன ெவ த்

விலகிப்ேபாகிறார்கள். ௧௫நான்அவர்கைளத்

தண் த்ேதன்; அவர்க ைடய யங்கள்

தி ம்பப் பலப்பட ம்ெசய்ேதன்; ஆனா ம்

எனக் விேராதமாகப் ெபால்லாப்

நிைனக்கிறார்கள். ௧௬ தி ம் கிறார்கள்,

ஆனா ம் உன்னதமான ேதவனிடத்திற்

அல்ல; ேமாசம்ேபாக் கிற வில்ைலப்ேபால்

இ க்கிறார்கள்; அவர்க ைடயஅதிபதிகள்

தங்கள் நாவி ைடய ேகாபத்தினிம த்தம்

பட்டயத்தால் வி வார்கள்; இ ேவ எகிப்
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ேதசத்தினிம த்தம் அவர்க க் வ ம்

அவமானம்.

௮

உன் வாயிேல எக்காளத்ைத ைவ;

அவர்கள் என் உடன்ப க்ைகைய ற , என்

நியாயப்பிரமாணத்திற் விேராதமாகத்

ேராகம்ெசய்ததினால், ெயேகாவா ைடய

ட் ன்ேமல் எதிரி க ைகப்ேபால்

பறந் வ கிறான். ௨ எங்கள் ேதவேன,

உம்ைம அற ந்தி க்கிேறாம் என் ெசால்

இஸ்ரேவலர்கள் ப்பி வார்கள். ௩ஆனா ம்

இஸ்ரேவலர்கள் நன்ைமையெவ த்தார்கள்;

எதிரி அவர்கைளத் ெதாட வான். ௪அவர்கள்

ராஜாக்கைள ஏற்ப த்திக்ெகாண்டார்கள்,

ஆனா ம் என்னாேல அல்ல; அதிபதிகைள

ைவத் க்ெகாண்டார்கள், ஆனா ம் நான்

அறேயன்; அவர்கள் ேவர ப் ண்

ேபா ம்ப த் தங்கள் ெவள்ளியினா ம்

தங்கள் ெபான்னினா ம் தங்க க்

சிைலகைளச் ெசய்தார்கள். ௫ சமாரியாேவ, உன்

கன் க் ட் உன்ைன ெவ த் வி கிற ;

என் ேகாபம் அவர்கள்ேமல் ண்ட ;

எ வைரக் ம் த்தமைடயாமல்இ ப்பார்கள்?

௬ அ ம் இஸ்ரேவல ைடய ெசய்ைகேய;

ெகால்லன் அைதச் ெசய்தான், ஆதலால்

அ ேதவன் அல்லேவ, சமாரியாவின்

கன் க் ட் ண் ண்டாகப்ேபா ம். ௭

அவர்கள் காற்ைறவிைதத் , ைறக்காற்ைற

அ ப்பார்கள்; விைளச்சல் அவர்க க்

இல்ைல; கதிர் மாைவக் ெகா க்கமாட்டா ;
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ெகா த்தா ம் அந்நியர்கள் அைத

வி ங் வார்கள். ௮ இஸ்ரேவலர்கள்

வி ங்கப்ப கிறார்கள்; அவர்கள் இனி

அந்நிய மக்க க் ள்ேள வி ம்பப்படாத

பாத்திரத்ைதப்ேபால் இ ப்பார்கள். ௯அவர்கள்

தனித் த் திரிகிற காட் க்க ைதையப்ேபால்

அ ரியர்களிடம் ேபானார்கள்; எப்பிரா மர்கள்

ேநசைரக் க் அமர்த்திக்ெகாண்டார்கள்.

௧0 அவர்கள் அன்னியமக்கைளக் க்

அமர்த்திக்ெகாண்டா ம், இப்ெபா நான்

அவர்கைளக் ட் ேவன்; அதிபதிகளின்

ராஜா மத் ம் ைமயினால் அவர்கள்

ெகாஞ்சகாலத்திற் ள்ேள அகப்ப வார்கள்.

௧௧ எப்பிரா ம் பாவம் ெசய்வதற்ேக வாக

ப டங்கைளப் ெப கச்ெசய்தார்கள்;

ஆதலால் ப டங்கேள அவர்கள்

பாவம்ெசய்வதற் ஏ வா ம். ௧௨ என்

ேவதத்தின் மகத் வங்கைள அவர்க க்

எ திக்ெகா த்ேதன்; அைவகைள அந்நிய

காரியமாக எண்ணினார்கள். ௧௩ எனக் ச்

ெச த் ம் ப களின் மாம்சத்ைத அவர்கள்

ப யிட் சாப்பி கிறார்கள்; ெயேகாவா

அவர்கள்ேமல் பிரியமாக இ க்கமாட்டார்;

அவர்க ைடய அக்கிரமத்ைத அவர்

நிைனத் , அவர்க ைடய பாவத்ைத

விசாரிக் ம்ேபாேதாெவனில், அவர்கள்

எகிப்திற் த் தி ம்பிப்ேபாவார்கள். ௧௪

இஸ்ரேவல் தன்ைனஉண்டாக்கின ேதவைன

மறந் ேகாவில்கைளக் கட் கிறான்;



ஓசியா 3395

தா பா காப்பான பட்டணங்கைளப்

ெப கச்ெசய்கிறான்;ஆனா ம் நான்அதின்

நகரங்களில்அக்கினிையவரச்ெசய்ேவன்; அ

அைவகளின் ேகாவில்கைளச் ட்ெடரிக் ம்.

௯

இஸ்ரேவேல, மகிழ்ச்சியாக இ க்காேத;

மற்ற மக்கைளப்ேபால் களி ராேத; உன்

ேதவைனவிட் வழவிலகிப்ேபானாய்;

தானியம் ேபார க்கிற சகல களங்களி ம்

ைய நா கிறாய். ௨ தானியக்கள ம்

திராட்ைசத்ெதாட் ம் அவர்கைளப்

பிைழக்கச்ெசய்வதில்ைல; அவர்க க் த்

திராட்ைசரசம் ஒழ ந் ேபா ம். ௩

அவர்கள் ெயேகாவா ைடய ேதசத்தில்

யி ப்பதில்ைல;எப்பிரா மர்கள் ண் ம்

எகிப்திற் ப் ேபாவார்கள்; அ ரியாவில்

ட் ள்ளைதச் சாப்பி வார்கள். ௪அவர்கள்

ெயேகாவா க் த் திராட்ைசரசத்தின்

பானப ையஊற் வ ம ல்ைல, அவ க்

அங்கிகரிப்பாக இ ப்ப ம ல்ைல;

அவர்க ைடய ப கள் அவர்க க் த்

க்கங்ெகாண்டா கிறவர்களின்

அப்பத்ைதேபால இ க் ம்; அைதச்

சாப்பி கிறஅைனவ ம் ட் ப்ப வார்கள்;

அவர்க ைடய அப்பம் அவர்க க்ேக

உரிய ,அ ெயேகாவா ைடயஆலயத்தில்

வ வதில்ைல. ௫ ஆசரிப் நாளி ம்,

ெயேகாவா ைடயபண் ைகநாளி ம் என்ன

ெசய் ர்கள்? ௬இேதா,அவர்கள்அழவிற் த்

தப் ம்ப ேபாய்விட்டார்கள்; எகிப்
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அவர்கைளச் ேசர்த் க்ெகாள் ம், ேமாப்

பட்டணம் அவர்கைள அடக்கம் ெசய் ம்;

அவர்க ைடய ெவள்ளியி ந்த வி ப்பமான

இடங்கள் ெந ஞ்சி ட்ெச க க் ச்

ெசாந்தமா ம்; அவர்க ைடய

யி ப் களில் ட்ெச கள் ைளக் ம். ௭

விசாரிப்பின் நாட்கள்வ ம், தி சரிக்கட் ம்

நாட்கள் வ ம் என்பைத இஸ்ரேவலர்கள்

அற ந் ெகாள்வார்கள்; உன் ம தியான

அக்கிரமத்தினாேல ம், ம தியான

பைகயினாேல ம் ர்க்கதரிசிகள் டர்க ம்,

ஆவிையப் ெபற்ற மனிதர்கள் ைபத்தியம்

பி த்தவர்க மாக இ க்கிறார்கள். ௮

எப்பிரா ம ன் காவற்காரர்கள் என் ேதவேனா

எதிர்த் நிற்கிறார்கள்; ர்க்கதரிசி தன்

வழகளிெலல்லாம் விபி க்கிறவ ைடய

கண்ணியாக ம், தன் ேதவ ைடய

ஆலயத்திேல பைகயாளியாக ம்

இ க்கிறான். ௯ கிபியாவின் நாட்களில்

நடந்த ேபால, அவர்கள் தங்கைள மக ம்

ெக த் க்ெகாண்டார்கள்; அவர்க ைடய

அக்கிரமத்ைத அவர் நிைனப்பார்,

அவர்க ைடய பாவங்கைளவிசாரிப்பார். ௧0

வனாந்திரத்தில் திராட்ைசக் ைலகைளக்

கண் பி ப்ப ேபால இஸ்ரேவைலக்

கண் பி த்ேதன்; அத்திமரத்தில் தல் ைற

ப த்த பழங்கைளப்ேபால உங்கள்

ற்பிதாக்கைளக் கண் பி த்ேதன்;ஆனா ம்

அவர்கள் பாகால்ேபேயாரிடம் ேபாய்,
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இழவானதற் த் தங்கைள ஒப் வித் ,

தாங்கள் ேநசித்தைவகைளப்ேபாலத்

தாங்க ம்அ வ ப் ள்ளவர்களானார்கள்.

௧௧ எப்பிரா ம ன் மகிைம ஒ

பறைவையப்ேபால் பறந் ேபா ம்; அ

பிறப்ப ம ல்ைல, வயிற்ற ப்ப ம்

இல்ைல, கர்ப்பமைடவ ம் இல்ைல.

௧௨ அவர்கள் தங்கள் பிள்ைளகைள

வளர்த்தா ம், அவர்க க் மனிதர்கள்

இல்லாதப க் அவர்கைளப் பிள்ைளகள்

இல்லாதவர்களாக் ேவன்; நான்அவர்கைள

விட் ப்ேபா ம்ேபா அவர்க க் ஐேயா, ௧௩

நான் எப்பிரா ைமத் வின் திைசவைர

இ க்கிறைதப் பார்க்கிறேபா , அ நல்ல

வசதியானஇடத்திேல நாட்டப்பட் க்கிற ;

ஆனா ம் எப்பிரா மர்கள் தங்கள்

மகன்கைளக் ெகாைல ெசய்கிறவனிடத்தில்

ெவளிேய ெகாண் ேபாய்வி வார்கள்.

௧௪ ெயேகாவாேவ, ர் அவர்க க் க்

ெகா ப்பைதக் ெகா ம்; அவர்க க்

வி ந் ேபாகிற கர்ப்பத்ைத ம் பால்இல்லாத

ைலகைள ம்ெகா ம். ௧௫அவர்க ைடய

ெபால்லாப்ெபல்லாம் கில்கா ேல நடக் ம்;

அங்ேக நான் அவர்கைள ெவ த்ேதன்;

அவர்க ைடய ெபால்லாப்பினிம த்தம்

அவர்கைள நான் என் ச கத்ைதவிட் த்

ரத் ேவன்; இனி அவர்கைள

ேநசிக்கமாட்ேடன்; அவர்க ைடயஅதிபதிகள்

எல்ேலா ம் ேராகிகள். ௧௬எப்பிரா மர்கள்
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ெவட் ண் ேபானார்கள்; அவர்கள் ேவர்

உலர்ந் ேபாயிற் , கனிெகா க்கமாட்டார்கள்;

அவர்கள் பிள்ைளகைளப் ெபற்றா ம்,

அவர்க ைடய கர்ப்பத்தின் பிரியமான

கனிகைள அழ ப்ேபன். ௧௭ அவர்கள்

அவ க் ச் ெசவிெகாடாமற்ேபானதினால் என்

ேதவன் அவர்கைள ெவ த் வி வார்;

அவர்கள்அந்நிய மக்க க் ள்ேளஅைலந்

திரிவார்கள்.

௧0

இஸ்ரேவல் பலனற்ற திராட்ைசச்ெச ,

அ தனக் த்தாேன பழங்கைளக்

ெகா க்கிற ; அவன் தன் பழங்களின்

ெப க்கத்திற் ச் சரியாகப் ப டங்கைள

அதிகமாக் கிறான்; தங்கள் ேதசத்தின்

ெசழ ப்பிற் ச் சரியாகச் சிறப்பான

சிைலகைளச் ெசய்கிறார்கள். ௨ ஏமாற் கிற

இ தயம் அவர்க க் இ க்கிற ; இப்ேபா ம்

ற்றம் மத்தப்ப வார்கள்;அவர்க ைடய

ப டங்கைள இ த் , அவர்க ைடய

சிைலகைள நாசமாக் வார். ௩ நாம்

ெயேகாவா க் ப் பயப்படாமற்ேபானதினால்

நமக் ராஜா இல்ைல; ராஜா இ ந்தா ம்

நமக்காக என்ன ெசய்வான் என் இனிச்

ெசால் வார்கள். ௪ ெபாய்யாகச் சத்தியம்

ெசய்கிற வார்த்ைதகைளச் ெசால் ,

உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாண்டார்கள்;

ஆைகயால்வயல்ெவளியின்உழ சால்களில்

விஷச் ெச கைளப்ேபால நியாயத் ர்ப்

ைளக் ம். ௫ சமாரியாவின் மக்கள்
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ெபத்தாேவனி ள்ளகன் க் ட் யினிம த்தம்

பயம்அைடவார்கள்; அதற்காகக் களி ர்ந்த

அதின் மக்க ம், அதின் சாரிக ம்அதின்

மகிைம அைதவிட் ங்கிப்ேபாயிற்ெறன்

அதற்காகத் க்கம்ெகாண்டா வார்கள். ௬

அ ம்அ ரியாவிேல யாேரப் ராஜாவிற் க்

காணிக்ைகயாகக் ெகாண் ேபாகப்ப ம்;

எப்பிரா ம் அவமானமைடவான்; இஸ்ரேவல்

தன் மரவிக்கிரங்களினால்ெவட்கப்ப வான். ௭

சமாரியாவின் ராஜா தண் ரின்ேமல்

இ க்கிற ைரையப்ேபால்அழ ந் ேபாவான்.

௮ இஸ்ரேவ ைடய பாவமாகிய

ஆேபனின் ேமைடகள் அழ க்கப்ப ம்;

ட்ெச க ம் ட் ண் க ம் அவர்கள்

ப டங்களின்ேமல் ைளக் ம்;

மைலகைளப்பார்த் எங்கைள ங்கள்

என் ம், ன் கைளப்பார்த் எங்கள்ேமல்

வி ங்கள் என் ம் ெசால்வார்கள். ௯

இஸ்ரேவேல, கிபியாவின் நாட்களி ந்

பாவம்ெசய் வந்தாய்; கிபியாவிேல

அக்கிமக்காரர்கள்ேமல் வந்த ேபார் தங்கைளக்

ெந ங் வதில்ைலெயன் அந்த நிைலயிேல

நிற்கிறார்கள். ௧0நான்அவர்கைளதண் க்க

வி ம் கிேறன்;அவர்கள் ெசய்தஇரண் வித

பாவங்களினாேலகட்டப்ப ம்ேபா , மக்கள்

அவர்க க் விேராதமாகக் வார்கள். ௧௧

எப்பிரா ம் நன்றாகப் பழக்கப்பட் ப்

ேபார க்க வி ம் கிற இளம்கன்றாக

இ க்கிறான்; ஆனா ம் நான் அவ ைடய
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அழகான க த்தின்ேமல் பாரத்ைதைவப்ேபன்;

எப்பிரா ைம ஏர் ட் ஓட் ேவன்; தா

உ வான், யாக்ேகா அவ க் வயைல

சமப்ப த் வான். ௧௨ ங்கள் திக்ெகன்

விைதவிைத ங்கள்; தய க் ஏற்றப

அ ப் அ ங்கள்; உங்க ைடய

தரி நிலத்ைதப் பண்ப த் ங்கள்;

ெயேகாவா வந் உங்கள்ேமல் திையப்

ெபாழயச்ெசய் ம்வைர, அவைரத் ேதடக்

காலமாயி க்கிற . ௧௩ அநியாயத்ைத

உ ர்கள்,அ திையஅ த் ர்கள்; ெபாய்யின்

கனிகைளச் சாப்பிட் ர்கள்; உங்கள்

வழைய ம் உங்கள் திறைமசா களின்

ட்டத்ைத ம் நம்பி ர்கள். ௧௪ஆைகயால்

உங்கள் மக்க க் ள் ழப்பம் எ ம் ம்;

பிள்ைளகளின்ேமல் தாய் ேமாதிய க்கப்பட்ட

த்தநாளிேல ெபத்தார்ேபைலச் சல்மான்

அழ த்த ேபால, உங்கள் எல்லா

பா காப் க ம்அழ க்கப்ப ம். ௧௫உங்கள்

ெகா ய ெபால்லாப்பினால் ெபத்ேதல்

இப்ப ப்பட்டைத உங்க க் ச் ெசய் ம்;

அதிகாலேம இஸ்ரேவ ன் ராஜா ற்ற ம்

அழ க்கப்ப வான்.

௧௧

இஸ்ரேவல் இைளஞனாயி ந்தேபா

நான் அவைன ேநசித்ேதன்; எகிப்தி ந்

என் ைடய மகைன வரவைழத்ேதன். ௨

அவர்கள் தங்கைள அைழக்கிறவர்களின்

கத்திற் விலகிப்ேபாய்விட்டார்கள்;

பாகால்க க் ப் ப யிட் , சிைலக க் த்
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பங்காட் னார்கள். ௩நான் எப்பிரா ைமக்

ைகபி த் நடக்கப் பழக்கிேனன்;ஆனா ம்

நான் தங்கைளக் ணமாக் கிறவெரன்

அறயாமற்ேபானார்கள். ௪ மனிதைரக்

கட் இ க்கிற அன்பின் கயி களால்

நான் அவர்கைள இ த்ேதன், அவர்கள்

க த் களின்ேமல் இ ந்த பாரத்ைத

எ த் ப் ேபா கிறவைரப்ேபால்

இ ந் , அவர்கள் பக்கமாக சாய்ந் ,

அவர்க க் ஆகாரங்ெகா த்ேதன். ௫

மனந்தி ம்பமாட்ேடாெமன்றதினால்அவர்கள்

எகிப் ேதசத்திற் த் தி ம்பிப்ேபாவதில்ைல;

அ ரியன்அவர்க க் ராஜா. ௬ஆைகயால்

அவர்க ைடய ஆேலாசைனகளினால்

பட்டயம் அவர்கள் பட்டணங்க க் ள்

பாய்ந் , அவர்கள் தாழ்ப்பாள்கைள

அழயச்ெசய் , அவர்கைள

எரித் ப்ேபா ம். ௭ என் மக்கள்

என்ைனவிட் வில கிற ேவ பாட்ைடப்

பி த் க்ெகாண் க்கிறார்கள்; அவர்கைள

உன்னதமானவரிடத்தில் வரவைழத்தா ம்

ஒ வ ம் எ ம் கிறதில்ைல. ௮

எப்பிரா ேம, நான் உன்ைன எப்ப க்

ைகவி ேவன்? இஸ்ரேவேல, நான் உன்ைன

எப்ப ஒப் க்ெகா ப்ேபன்? நான் உன்ைன

எப்ப அத்மாைவப்ேபால் ஆக் ேவன்?

உன்ைன எப்ப ெசேபா ைமப்ேபால

ைவப்ேபன்? என் இ தயம் எனக் ள்

ழம் கிற ; என் பரிதாபங்கள் ஏகமாகப்
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ெபாங் கிற . ௯என்க ங்ேகாபத்தின்ப ேய

ெசய்யமாட்ேடன்; எப்பிரா ைம அழ க் ம்ப த்

தி ம்பமாட்ேடன்; ஏெனன்றால் நான்

மனிதனல்ல, ேதவனாயி க்கிேறன்; நான்

உன் ந வி ள்ள பரி த்தர்; ஆைகயால்

க ங்ேகாபத்ேதா உன்னிடத்தில் நான்

வரமாட்ேடன். ௧0அவர்கள் ெயேகாவாைவப்

பின்பற் வார்கள்; அவர் சிங்கத்ைதப்ேபால்

ெகர்ச்சிப்பார்; அவர் ெகர்ச்சிக் ம்ேபா

அவர்கள் சந்ததியார் ேமற் த்திைசயி ந்

ந ங்கி வ வார்கள். ௧௧ எகிப்தி ந்

விகைளப்ேபால ம், அ ரியா

ேதசத்தி ந் றாக்கைளப்ேபால ம் பயந்

வ வார்கள்; அப்ெபா அவர்கைள

அவர்கள் களில் யி க்கச்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨

எப்பிரா மர்கள் ெபாய்களினா ம்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் வஞ்சகத்தினா ம்

என்ைனச் ழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள்;

தாேவாெவன்றால் இன் ம் ேதவேனாேட

அரசாண் , பரி த்தவான்கேளாேட

உண்ைமயாயி க்கிறான்.

௧௨

எப்பிரா ம் காற்ைற ேமய்ந் ,

ெகாண்டற்காற்ைறப் பின்ெதாட கிறான்;

அவன் நாள்ேதா ம் ெபாய்ைய ம்

ேகட்ைட ம் ெப க்கச்ெசய் , அ ரிய டன்

உடன்ப க்ைக ெசய்கிறான்; எகிப்திற்

எண்ெணய் ெகாண் ேபாகப்ப கிற . ௨

தாேவா ம் ெயேகாவா க் வழக்
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இ க்கிற ; அவர் யாக்ேகாைப அவன்

வழக க் ஏற்றப விசாரிக்கப்ேபாகிறார்;

அவன் ெசயல்க க் த்தக்கதாக அவ க்

திையச் சரிக்கட் வார். ௩ அவன் தாயின்

கர்ப்பத்தில் தன் சேகாதர ைடய திகாைலப்

பி த்தான்; தன் ெபலத்தினால் ேதவேனாேட

ேபாரா னான். ௪அவன் த டன் ேபாரா

ேமற்ெகாண்டான், அ அவைர ேநாக்கிக்

ெகஞ்சினான்; ெபத்ேத ேலஅவர்அவைனக்

கண் சந்தித் , அவ்விடத்தி ம் நம்ேமாேட

ேபசினார். ௫கர்த்தராகியஅவர் ேசைனகளின்

ேதவன்; ேயேகாவா என்ப அவ ைடய

நிைலயான நாமம். ௬ இப்ேபா ம் உன்

ேதவனிடத்தில் தி ம் ; தயைவ ம்

நியாயத்ைத ம்ைகக்ெகாண் , இைடவிடாமல்

உன் ேதவைன நம்பிக்ெகாண் . ௭அவன்

வியாபாரி, கள்ளத்தரா அவன் ைகயில்

இ க்கிற ;அநியாயம்ெசய்யவி ம் கிறான்.

௮ எப்பிரா ம்: நான் ெசல்வந்தனாேனன்;

நான் ெபா ைளச் சம்பாதித்ேதன்; நான்

யற்சிெசய் ேத ன எல்லாவற்ற ம்

பாவமாகிய அக்கிரமம் என்னிடத்தில்

கண் பி க்கப்ப வதில்ைலெயன்

ெசால் கிறான். ௯ உன்ைன எகிப்

ேதசத்தி ந் அைழத் வந்த தல்

உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயி க்கிற நான்,

பண் ைக நாட்களில் ெசய்யப்ப கிற ேபால்,

ண் ம் உன்ைனக் டாரங்களில்

தங்கியி க்கச்ெசய்ேவன். ௧0 அப்ப ேய
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ர்க்கதரிசிக டன் ெசான்ேனன்; நான்

அேநகம் தரிசனங்கைள ெகா த்ேதன்;

ர்க்கதரிசிகைளக் ெகாண் உவைமகளால்

ேபசிேனன். ௧௧ ேலயாத் அக்கிரமத்தின்

இடேமா?ஆம், அவர்கள் ெபாய்யரானார்கள்;

கில்கா ேல காைளகைளப் ப யி கிறார்கள்;

அவர்க ைடய டங்கள் வயல்வரப் களில்

இ க்கிற கற் வியல்கைளப்ேபால் இ க்கிற .

௧௨ யாக்ேகா ரியா ேதசத்திற் ஓ ப்ேபாய்,

இஸ்ரேவல்ஒ ெபண் க்காக ேவைலெசய் ,

ஒ ெபண் க்காக ஆ ேமய்த்தான்.

௧௩ ெயேகாவா ஒ ர்க்கதரிசிையக்

ெகாண் இஸ்ரேவைல எகிப்தி ந்

றப்படச்ெசய்தார்; ர்க்கதரிசியினால்

காக்கப்பட்டான். ௧௪ எப்பிரா ேமா அவைர

மக ம் ேகாபப்ப த்தினான்; ஆைகயால்

அவ ைடய ஆண்டவர் அவ ைடய

இரத்தப்பழகைளஅவன்ேமல் மத்தி, அவன்

ெசய்த இகழ்ச்சிையஅவன்ேமல் தி ப் வார்.

௧௩

எப்பிரா ம் ேபசினேபா

ந க்க ண்டாயிற் ; அவன்

இஸ்ரேவ ேல ேமன்ைமெபற்றான்; அவன்

பாகா ன் விஷயத்தில் ற்றம் ெசய்

இறந் ேபானான். ௨ இப்ேபா ம் அவர்கள்

அதிகமதிகமாகப் பாவம் ெசய் , தங்கள்

ெவள்ளியினால் ெசய்த சிைலகைள ம்,

தங்கள் அற க்ேகற்ப உ வங்கைள ம்

தங்க க் ெசய் ெகாள்கிறார்கள்;

இைவகெளல்லாம் தட்டா ைடய ேவைல;
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மனிதர்களில் ப யி கிறவர்கள்

கன் க் ட் கைள த்தமடலாெமன்

இைவகைளக் ற த் ச் ெசால்கிறார்கள். ௩

ஆைகயால் அவர்கள் காைலயில் கா ம்

ேமகத்ைதப்ேபால ம், வி யற்காைலயில்

ஒழ ந் ேபாகிற பனிையப்ேபால ம்,

ெப ங்காற் களத்தி ந் பறக்க க்கிற

பதைரப்ேபால ம், ைகக் ண் ல்

ஏற ப்ேபாகிற ைகையப்ேபால ம்

இ ப்பார்கள். ௪ நான் உன்ைன எகிப்

ேதசத்தி ந் அைழத் வந்த தல்

உன் ேதவனாகிய கர்த்தராயி க்கிேறன்;

ஆைகயால் என்ைனயன்ற ேவேற ேதவைன

அறயேவண்டாம்; என்ைனயன்ற

இரட்சகர் ஒ வ ம் இல்ைல. ௫ நான்

உன்ைன மகா வறட்சியான ேதசமாகிய

வனாந்திரத்திேல அற ந் ெகாண்ேடன்.

௬ தங்க க் இ ந்த ேமய்ச்ச னால்

தி ப்தியானார்கள்; தி ப்தியானபின்

அவர்க ைடயஇ தயம் ேமட் ைமயான ;

அதினால் என்ைனமறந்தார்கள். ௭ஆைகயால்

நான் அவர்க க் ச் சிங்கத்ைதப்ேபால்

இ ப்ேபன்; சிவிங்கிையப்ேபால்

வழய ேக ப ங்கியி ப்ேபன். ௮

ட் கைளப் பறெகா த்த கர ையப்ேபால

நான் அவர்கைள எதிர்த் , அவர்கள்

ஈரைலக் கிழ த் , அவர்கைள அங்ேக

சிங்கம் ெகான் ேபா கிற ேபால்

ெகான் ேபா ேவன்; காட் ம கங்கள்
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அவர்கைளப் ற ப்ேபா ம். ௯இஸ்ரேவேல,

உனக் க் ேக உண்டாக்கிக்ெகாண்டாய்;

ஆனால்யார் உனக் ச் சகாயம் ெசய்வார்? ௧0

எனக் ராஜாைவ ம் அதிபதிகைள ம்

ஏற்ப த்தேவண் ம் என்றாேய; இப்ேபா ம்

உன் ைடய எல்லாப் பட்டணங்களி ம்

உன்ைன வி ம் ம் ராஜா எங்ேக?

உன் நியாயாதிபதிகள் எங்ேக? ௧௧

நான் ேகாபத்திேல உனக் ராஜாைவக்

ெகா த்ேதன்; என் உக்கிரத்திேல அவைன

எ த் க்ெகாண்ேடன். ௧௨ எப்பிரா ம ன்

அக்கிரமம் கட் ைவத்தி க்கிற ; அவன்

பாவம் பத்திரப்ப த்தப்பட் க்கிற . ௧௩

பிரசவிக் ம் ெபண்ணின் ேவதைனஅவ க்

வ ம்; அவன் விேவகம ல்லாத பிள்ைள;

பிரசவேநரம் வைரஅவன் நிற்கவில்ைல. ௧௪

அவர்கைளநான் பாதாளத்தின்வல்லைமக்

ங்கலாக்கி ட்ேபன்;அவர்கைளமரணத்திற்

ங்கலாக்கி வி விப்ேபன்; மரணேம, உன்

வாைதகள் எங்ேக? பாதாளேம, உன் சங்காரம்

எங்ேக? மனமா தல் என் கண்க க்

மைறவானதாக இ க் ம். (Sheol h7585) ௧௫

இவன் சேகாதரர்க க் ள்ேள மக்கள்

ெப த்தவனாயி ந்தா ம், ெயேகாவா ைடய

காற்றாகிய ழ்க்காற் வனாந்தரத்தி ந்

எ ம்பிவ ம்; அதனால் அவ ைடய

ஊற் கள் வற்ற ப்ேபா ம்; அவ ைடய

கிண ரக்காமல் வற்ற ப்ேபா ம்; அ

வி ம்பப்படத்தக்க சகல ெபா ட்க ள்ள
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விைல யர்ந்த ெபா ட்கைள ம்

ெகாள்ைளய த் க்ெகாண் ேபா ம். ௧௬

சமாரியா தன் ேதவ க் விேராதமாகக்

கலகம்ெசய்தப யால், ற்றம்

மத்தப்பட்டதாயி க் ம்; அவர்கள்

பட்டயத்தால் வி வார்கள்; அவர்க ைடய

ழந்ைதகள் ேமாதிய க்கப்ப ம்;

அவர்க ைடய கர்ப்பவதிகளின் வயி கள்

கிழ க்கப்ப ம்.

௧௪

இஸ்ரேவேல, உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவிடத்தில் தி ம் ; உன்

அக்கிரமத்தினால் வி ந்தாய்.

௨ வார்த்ைதகைளக்ெகாண்

ெயேகாவாவிடத்தில் தி ம் ங்கள்; அவைர

ேநாக்கி: ேதவ ர் எல்லா அக்கிரமத்ைத ம் க்கி,

எங்கைளத் தயவாக அங் கரித்த ம்;

அப்ெபா நாங்கள் எங்கள் உத களின்

ப கைளச் ெச த் ேவாம். ௩ அ ரியா

எங்கைளக் காப்பாற் வதில்ைல; நாங்கள்

திைரகளின்ேமல் ஏறமாட்ேடாம்;

எங்கள் ைககளின் ெசயைலப்பார்த் :

ங்கள் எங்க ைடய ேதவர்கள் என்

இனிச் ெசால்லமாட்ேடாம்; திக்கற்றவன்

உம்மடத்தில் இரக்கம்ெப கிறான்

என் ெசால் ங்கள். ௪ நான் அவர்கள்

ர்ேகட்ைடக் ணமாக் ேவன்; அவர்கைள

மனப் ர்வமாகச் சிேநகிப்ேபன்; என் ேகாபம்

அவர்கைள விட் ங்கின . ௫ நான்

இஸ்ரேவ க் ப் பனிையப்ேபால் இ ப்ேபன்;
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அவன் மலைரப்ேபால் மல வான்;

பேனாைனப்ேபால் ேவ ன்ற நிற்பான். ௬

அவ ைடய கிைளகள் ஓங்கிப் பட ம்,

அவ ைடயஅலங்காரம் ஒ வமரத்தி ைடய

அலங்காரத்ைதப்ேபால ம்,

அவ ைடய வாசைன பேனா ைடய

வாசைனையப்ேபால ம்

இ க் ம். ௭ அவ ைடய நிழ ல்

யி க்கிறவர்கள் தி ம் வார்கள்;

தானிய விைளச்சைலப்ேபாலச் ெசழ த் ,

திராட்ைசச்ெச கைளப்ேபாலப் பட வார்கள்;

அவ ைடய வாசைன பேனா ைடய

திராட்ைசரசத்தின் வாசைனையப்ேபால

இ க் ம். ௮இனி எனக் ம் சிைலக க் ம்

என்ன என் எப்பிரா ம் ெசால்வான்; நான்

அவ க் ச் ெசவிெகா த் , அவன்ேமல்

ேநாக்கமாயி ந்ேதன்; நான் பச்ைசயான

ேதவதா மரத்ைதப்ேபால் இ க்கிேறன்;

என்னாேல உன் ைடய கனி உண்டான

என் எப்பிரா ம் ெசால்வான். ௯

இைவகைள உணரத்தக்க ஞான ள்ளவன்

யார்? இைவகைள ஏற் க்ெகாள்ளத்தக்க

த்தி ள்ளவன் யார்? ெயேகாவா ைடய

வழகள் ெசம்ைமயானைவகள்,

திமான்கள் அைவகளில் நடப்பார்கள்;

கலகக்காரர்கேளாெவன்றால் அைவகளில்

இடறவி வார்கள்.
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ேயாேவல்

௧

ெபத் ேவ ன் மகனாகிய ேயாேவ க்

ெகா க்கப்பட்ட ெயேகாவா ைடய வசனம்.

௨ திேயார்கேள, இைதக் ேக ங்கள்;

ேதசத்தின் அைனத் க் மக்கேள,

ெசவிெகா ங்கள்; உங்கள் நாட்களிலாவ

உங்கள் ன்ேனார்களின் நாட்களிலாவ

இப்ப ப்பட்ட சம்பவித்த ண்டா? ௩இந்தச்

ெசய்திைய உங்கள் பிள்ைளக க் த்

ெதரிவி ங்கள்; இைத உங்க ைடய

பிள்ைளகள் தங்கள் பிள்ைளக க் ம்,

அவர்கள் தங்கள் பிள்ைளக க் ம்

சந்ததியா க் ம் ெதரிவிப்பார்களாக. ௪

பச்ைசப் விட்டைத ெவட் க்கிளி

தின்ற ; ெவட் க்கிளி விட்டைதப்

பச்ைசக்கிளி தின்ற ; பச்ைசக்கிளி

விட்டைத க்கட்ைடப் ச்சி தின்ற . ௫

ம ெவறயர்கேள, விழ த் அ ங்கள்;

திராட்ைசரசம் க்கிற அைனத் மக்கேள,

திராட்ைசரசத்திற்காகஅல ங்கள்; அ

உங்கள் வாயி ந் அகற்றப்பட்ட . ௬

எண்ணி யாத ஒ ெப ம் மக்கள் ட்டம்

என் ேதசத்தின்ேமல்வ கிற ;அதின் பற்கள்

சிங்கத்தின் பற்கள்; ெகா ய சிங்கத்தின்

கைடவாய்ப்பற்கள் அதற் உண் . ௭அ

என் திராட்ைசச்ெச ைய அழ த் , என்

அத்திமரத்ைத உரித் , அதின் பட்ைடைய

வ ம் தின் ேபாட்ட ; அதின் கிைளகள்

ெவண்ைமயாயிற் . ௮ தன் இளவயதின்
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கணவ க்காக சணல் ஆைடைய

அணிந்தி க்கிற ெபண்ைணப்ேபாலப்

லம் ம். ௯ உண ப ம் பானப ம்

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைத விட்

அகன் ேபான ; ெயேகாவாவின்

ஊழயக்காரர்களாகிய ஆசாரியர்கள்

க்கப்ப கிறார்கள். ௧0 வயல்ெவளி

பாழான , ம க்கம் ெகாண்டா கிற ;

விைளச்சல் அழ க்கப்பட்ட ;

திராட்ைசரசம் வற்ற ப்ேபான ; எண்ெணய்

ர்ந் ேபான . ௧௧ பயிரி ம் மக்கேள,

ெவட்கப்ப ங்கள்; ேகா ைம ம்,

வாற்ேகா ைம ம் இல்லாமற்ேபான ;

திராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர்கேள, அல ங்கள்;

வயல்ெவளியின் அ ப் அழ ந் ேபான .

௧௨ திராட்ைசச்ெச வதங்கி, அத்திமரம்

சாரமற் ப்ேபாகிற ; மா ைள, ேப ச்சம்,

கிச்சி த ய ேதாட்டத்தின் ெச கள்

எல்லாம் வா ப்ேபான ; சந்ேதாஷம்

ம க் லத்ைதவிட் ஒழ ந் ேபான .

௧௩ ஆசாரியர்கேள, சணல் ஆைடைய

அணிந் லம் ங்கள்; ப டத்தின்

பணிவிைடக்காரர்கேள, அல ங்கள்;

என் ேதவ ைடய ஊழயக்காரர்கேள,

ங்கள் உள்ேள ைழந் சணல்ஆைடைய

அணிந்தவர்களாக இர தங் ங்கள்.

உங்கள் ேதவ ைடய ஆலயத்தில்

உண ப ம்பானப ம்ெச த்தப்படாமல்

நி த்தப்பட்ட . ௧௪பரி த்தஉபவாசநாைள



ேயாேவல் 3411

ஏற்ப த் ங்கள்; விேசஷ த்த ஆசரிப்ைப

அறவி ங்கள்; ப்பர்கைள ம் ேதசத்தின்

எல்லா மக்கைள ம், உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவாவின்ஆலயத்திேல வரச்ெசய்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பி ங்கள். ௧௫

அந்த பயங்கரமான நா க்காக ஐேயா,

ெயேகாவா ைடய நியய ர்ப்பின் நாள்,

ச பமாயி க்கிற ;அ அழைவப்ேபால சர்வ

வல்ல ேதவனிடத்தி ந் வ கிற .

௧௬ நம் ைடய கண்கைளவிட்

ஆகார ம், நம் ைடய ேதவனின்

ஆலயத்ைதவிட் ச் சந்ேதாஷ ம்

மகிழ்ச்சி ம் க்கப்படவில்ைலேயா? ௧௭

விைதயான மண்கட் களின் ழ்

மக்கிப்ேபான ;பயிர் காய்ந் ேபாகிறதினால்

கிடங் கள் பாழாகிக் களஞ்சியங்கள்

இ ந் ேபான . ௧௮ ம கங்கள்

எவ்வளவாகத் தவிக்கிற ; மாட் மந்ைதகள்

தங்க க் ேமய்ச்சல் இல்லாததினால்

கலங் கிற ;ஆட் மந்ைதக ம் ேசதமான .

௧௯ ெயேகாவாேவ, உம்ைம ேநாக்கிக்

ப்பி கிேறன்; ெந ப் வனாந்திரத்தின்

ேமய்ச்சல்கைள அழ த்த , ெந ப் த்தழல்

ேதாட்டத்தின் மரங்கைளெயல்லாம்

எரித் ப்ேபா கிற . ௨0 ெவளியின்

ம கங்க ம் உம்ைம ேநாக்கிக் கத கிற ;

நதிகளில் தண் ெரல்லாம் வற்ற ப்ேபான ;

ெந ப் வனாந்திரத்தின் ேமய்ச்சல்கைள

அழ த் ப்ேபாட்ட .
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௨

ேயானிேல எக்காளம் ஊ ங்கள்,

என் பரி த்த மைலயிேல எச்சரிப்பின்

சத்தம ங்கள்; ேதசத்தின் மக்கள்

எல்ேலா ம் தத்தளிப்பார்களாக; ஏெனனில்

ெயேகாவா ைடய நாள் வ கிற , அ

ச பமாயி க்கிற . ௨ அ இ ம்

காரி மான நாள்; அ மப் ம்

மந்தார மான நாள்; வி யற்கால ெவ ப்

மைலகளின்ேமல் பர கிற ேபால ஏராளமான

பலத்த ஒ மக்கள் ட்டம் விரமாக வந்

பர ம்; அப்ப ப்பட்ட ன் ஒ

காலத்தி ம் உண்டாக ம ல்ைல, இனித்

தைல ைற தைல ைறயாக இனிவ ம்

வ டங்களி ம் உண்டாவ ம ல்ைல. ௩

அைவக க் ன்னாக ெந ப்

எரிக் ம், அைவக க் ப் பின்னாக தழல்

எரிக் ம்; அைவக க் ன்னாக

ேதசம் ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்ேபால ம்,

அைவக க் ப் பின்னாகப் பாழான

வனாந்திரத்ைதப்ேபால ம் இ க் ம்;

அைவக க் ஒன் ம் தப்பிப்ேபாவதில்ைல.

௪ அைவகளின் சாயல் திைரகளின்

சாயைலப்ேபால இ க் ம்; அைவகள்

திைர ரர்கைளப்ேபால ஓ ம். ௫

அைவகள் ஓ கிற இரதங்களின்

இைரச்சைலப்ேபால ம், ைவக்ேகாைல

எரிக்கிற ெந ப் ஜூவாைலயின்

சத்தத்ைதப்ேபால ம், ேபா க்

ஆயத்தப்பட்ட ெப ம் மக்கள் ட்டத்தின்
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இைரச்சைலப்ேபால ம், மைலக ைடய

உச்சியின்ேமல் திக் ம். ௬ அைவக க்

ன்பாக மக்கள் ந ங் வார்கள்;

எல்லா கங்க ம் க கிப்ேபா ம். ௭

அைவகள் பராக்கிரமசா கைளப்ேபால

ஓ ம்; ேபார் ரர்கைளப்ேபால மதில் ஏ ம்;

வரிைசகள் கைலயாமல், ஒவ்ெவான் ம் தன்

தன் அணியிேல ெசல் ம். ௮ ஒன்ைற

ஒன் ெந க்கா ; ஒவ்ெவான் ம் தன்

தன் பாைதயிேல ெசல் ம்; அைவகள்

ஆ தங்க க் ள் வி ந்தா ம் காயம்

ஏற்படாமற்ேபா ம். ௯அைவகள் பட்டணம்

எங் ம் ெசல் ம்; மதி ன்ேமல் ஓ ம்;

களின்ேமல் ஏ ம்; ஜன்னல் வழயாகத்

தி டைனப்ேபால உள்ேள ைழ ம். ௧0

அைவக க் ன்பாக ம அதி ம்;

வானங்கள் அைச ம்; ரிய ம் சந்திர ம்

இ ண் ேபா ம்; நட்சத்திரங்கள் ஒளி

மங் ம். ௧௧ ெயேகாவா தம பைடக் ன்

சத்தம வார்; அவ ைடய காம் மகா

ெபரிய , அவ ைடய வார்த்ைதயின்ப

ெசய்கிறதற் வல்லைம ள்ள ;

ெயேகாவா ைடய நாள் ெபரி ம் மகா

பயங்கர மாக இ க் ம்; அைதச் சகிக்கிறவன்

யார்? ௧௨ ஆதலால் ங்கள் இப்ெபா ேத

உபவாசத்ேதா ம் அ ைகேயா ம்

லம்பேலா ம்உங்கள் இ தயத்ேதா ம்

என்னிடத்திற் த் தி ம் ங்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௩ ங்கள் உங்கள்
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உைடகைளயல்ல, உங்கள் இ தயங்கைளக்

கிழ த் , உங்கள் ேதவனாகிய கர்த்தரிடம்

தி ம் ங்கள்;அவர் இரக்க ம், மனஉ க்க ம்,

ய சாந்த ம், ம ந்த கி ைப ம் உள்ளவர்;

அவர் ங் க் மனஸ்தாபப்ப கிறவ மாக

இ க்கிறார். ௧௪ ஒ ேவைள அவர் தி ம்பி

மனஸ்தாபப்பட் , உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் உண ப கைள ம்

பானப கைள ம் ெச த் வதற்கான

ஆ ர்வாதத்ைதத் தந்த வார். ௧௫

ேயானிேல எக்காளம் ஊ ங்கள், பரி த்த

உபவாசநாைள நியம ங்கள், விேசஷ த்த

ஆசரிப்ைப அறவி ங்கள். ௧௬ மக்கைளக்

ட் ங்கள். சைபையப் பரி த்தப்ப த் ங்கள்;

திேயார்கைளச் ேச ங்கள்; பிள்ைளகைள ம்

பால் க்கிற ழந்ைதகைள ம்

ட் ங்கள்; மணவாளன் தன்அைறைய ம்,

மணவாட் தன் மணவைறைய ம்விட் ப்

றப்ப வார்களாக. ௧௭ ெயேகாவாவின்

ஊழயக்காரர்களாகிய ஆசாரியர்கள்

மண்டபத்திற் ம் ப டத்திற் ம் ந ேவ

அ : ெயேகாவாேவ, ர் உம மக்கைளத்

தப்பவிட் அந்நிய மக்கள் அவர்கைளப்

பழ க் ம் நிந்ைதக் உம மக்கைள

ஒப் க்ெகாடாதி ம்; உங்கள் ேதவன்

எங்ேக என் அந்நியமக்க க் ள்ேள

ெசால்லப்ப வாேனன் என்பார்களாக. ௧௮

அப்ெபா ெயேகாவா தம ேதசத்திற்காக

ைவராக்கியங்ெகாண் , தம மக்கள்ேமல்
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இரக்கம் காட் வார். ௧௯ெயேகாவா ம ெமாழ

ெகா த் , தம மக்கைள ேநாக்கி: இேதா, நான்

உங்கைள இனி அந்நிய மக்க க் ள்ேள

நிந்ைதயாக ைவக்காமல், உங்க க் த்

தானியத்ைத ம் திராட்ைசரசத்ைத ம்

எண்ெணைய ம் ெகா த்ேதன், ங்கள்

அதினால் தி ப்தியா ர்கள். ௨0வடதிைசப்

பைடைய உங்க க் த் ரமாக விலக்கி,

அதின் ன்பைடைய ழ்க்கட க் ம், அதின்

பின்பைடையமத்திய தைரக் கட க் , ேநராக

அைத வறட்சி ம் பா மான ேதசத்திற் த்

ரத்திவி ேவன்; அங்ேக அதின் நாற்றம்

எ ம்பி, அதின் ர்நாற்றம் ம்; அ ெபரிய

காரியங்கைளச் ெசய்த . ௨௧ ேதசேம,

பயப்படாேத, மகிழ்ந் களி ; ெயேகாவா

ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்வார். ௨௨ெவளியின்

ம கங்கேள பயப்படாேத ங்கள்;

வனாந்திரத்திேல ேமய்ச்சல்கள் உண்டா ம்;

மரங்கள் காய்கைளக் காய்க் ம்; அத்திமர ம்

திராட்ைசச்ெச ம் பலைனத்த ம். ௨௩

ேயான் மக்கேள, உங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா க் ள் மகிழ்ந் களி ங்கள்;

சரியான அள ப அவர் உங்க க்

ன்மாரிையக் ெகா த் , உங்க க்

ன்மாரிைய ம் பின்மாரிைய ம்

ஏற்கனேவ ெபய்யச்ெசய்வார். ௨௪ களங்கள்

தானியத்தினால் நிரம் ம்; ஆைலகளில்

திராட்ைசரச ம் எண்ெண ம் வழ ந்ேதா ம்.

௨௫ நான் உங்களிடத்திற் அ ப்பின என்
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ெபரிய பைடயாகிய ெவட் க்கிளிக ம்,

பச்ைசக்கிளிக ம், க்கட்ைடப்

ச்சிக ம், பச்ைசப் க்க ம் பட்சித்த

வ டங்களின் விைளச்சைல உங்க க் த்

தி ம்பக் ெகா ப்பார். ௨௬ ங்கள்

தி ப்தியாகச் சாப்பிட் , தி ப்தியைடந் ,

உங்கைள அதிசயமாக நடத்திவந்த உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதத்

திப் ர்கள்; என் மக்கள் ஒ ேபா ம்

ெவட்கப்பட் ப்ேபாவதில்ைல. ௨௭ நான்

இஸ்ரேவ ன் ந வில் இ க்கிறவெரன் ம்,

நாேன உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவா,

ேவெறா வர் இல்ைலெயன் ம்

அற ந் ெகாள் ர்கள்; என் மக்கள்

ஒ ேபா ம் ெவட்கப்பட் ப்ேபாவதில்ைல.

௨௮ அதற் ப் பின் நான் மாம்சமான

அைனவர்ேம ம் என்ஆவிையஊற் ேவன்;

அப்ெபா உங்கள் மகன்க ம் மகள்க ம்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் வார்கள்; உங்கள்

ப்பர்கள் ெசாப்பனங்கைள ம்,

உங்கள் வா பர்கள் தரிசனங்கைள ம்

காண்பார்கள். ௨௯ஊழயக்காரர்கள்ேம ம்

ஊழயக்காரிகள்ேம ம், அந்நாட்களிேல

என் ஆவிைய ஊற் ேவன். ௩0

வானத்தி ம் மயி ம் இரத்தம் ெந ப் ப்

ைகத் ண்களாகிய அதிசயங்கைளக்

காட் ேவன். ௩௧ெயேகாவா ைடயெபரி ம்

பயங்கர மான நாள் வ வதற் ன்ேன

ரியன் இ ளாக ம், சந்திரன் இரத்தமாக ம்
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மா ம். ௩௨அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைதத் ெதா ெகாள் கிறவன்

எவேனா அவன் இரட்சிக்கப்ப வான்;

ெயேகாவா ெசான்னப , ேயான் மைலயி ம்

எ சேலம ம், ெயேகாவா வரவைழக் ம்

தியாக இ ப்பவர்களிடத்தி ம் இரட்சிப்

உண்டாயி க் ம்.

௩

இேதா, தாவிற் ம் எ சேலம ற் ம்

ஏற்பட் க்கிற சிைறயி ப்ைப நான்

தி ப் ம் அந்நாட்களி ம் அக்காலத்தி ம்,

௨ நான் எல்லா ேதசத்தாைர ம் ட் ,

ேயாசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கிேல அவர்கைள

இறங்கிப்ேபாகச் ெசய்ேவன், அவர்கள் என்

மக்கைள ம் இஸ்ரேவெலன் ம் என்

பங்ைக ம்அந்நியமக்க க் ள்ேள சிதற த்

என் ேதசத்ைதப் பங்கிட் க்ெகாண்டதினால், ௩

அவர்கள் என் மக்கள்ேபரில் ட் ப்ேபாட் ,

ஆண் ழந்ைதகைள விபச்சாரிக க்

விைலயாகக் ெகா த் , ம பானம்

ப்பதற்காக ெபண் ழந்ைதகைளத்

திராட்ைசரசத்திற் விைலயாகக்

ெகா த்ததினா ம், அங்ேக அவர்கேளா

வழக்கா ேவன். ௪ ேவ, ேதாேன,

ெப ஸ்தியாவின் அைனத் எல்ைலகேள,

உங்க க் ம் எனக் ம் என்ன? இப்ப

எனக் ச் சரிக்கட் கி ர்கேளா? இப்ப

எனக் ச் சரிக்கட் ர்களாகில், நான்

தாமதம ல்லாமல் மகேவகமாக ங்கள்

சரிகட் கிறைத உங்கள் தைலயின்ேமல்
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தி ம் ம்ப ச் ெசய்ேவன். ௫ ங்கள்

என் ைடயெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்

எ த் , இன்ப ம் உயர்ந்த மான என்

ெபா ட்கைள உங்கள் ேகாவில்களிேல

ெகாண் ேபாய், ௬ தாவின் மக்கைள ம்

எ சேலம ன் மக்கைள ம் அவர்க ைடய

எல்ைலக க் த் ரமாக் ம்ப க் ,

கிேரக்கரிடத்தில் விற் ப்ேபாட் ர்கள். ௭

இேதா, ங்கள் அவர்கைள விற் ப்ேபாட்ட

அவ்விடத்தி ந் நான் அவர்கைள

எ ம்பிவரச்ெசய் , ங்கள் சரிக்கட் னைத

உங்கள் தைலயின்ேமல் தி ம் ம்ப ெசய் , ௮

உங்கள்மகன்கைள ம், மகள்கைள ம் தா

மக்களின் ைகயிேல விற்ேபன்; இவர்கள்

அவர்கைளத் ரேதசத்தார்களாகிய

சேபயரிடத்தில் விற் ப்ேபா வார்கள்;

ெயேகாவா இைதச் ெசான்னார். ௯ இைத

அந்நியமக்க க் ள்ேள அறவி ங்கள்;

ேபா க் ஆயத்தம்ெசய் ங்கள்;

பராக்கிரமசா கைள எ ப் ங்கள்;

ேபார் ரர்கள் எல்ேலா ம் ேசர்ந்

ஏறவரட் ம். ௧0உங்கள் மண்ெவட் கைளப்

பட்டயங்களாக ம், உங்கள் அரிவாள்கைள

ஈட் களாக ம் அ ங்கள்; பல ன ம்

தன்ைனப் பலவான் என் ெசால்வானாக. ௧௧

சகல மக்கேள, ங்கள் ற்ற ம ந் ஒன்றாக

வந் ங்கள்; ெயேகாவாேவ, ம்

அங்ேக உம் ைடய பராக்கிரமசா கைள

இறங்கிவரச்ெசய் ராக. ௧௨ மக்கள்
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எ ம்பி ேயாசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கிற்

வ வார்களாக; ற்ற ள்ள மக்கைள

நியாயந் ர்க்கஅங்ேக நான் ற்ற ப்ேபன். ௧௩

பயிர் ற்றய ,அரிவாைள ட் அ ங்கள்,

வந் இறங் ங்கள்; ஆைல நிரம்பியி க்கிற ,

ஆைலயின் ெதாட் கள் வழ ந்ேதா கிற ;

அவர்க ைடய ஒ க்கக்ேக ெபரிய . ௧௪

நியாயத் ர்ப்பின் பள்ளத்தாக்கிேல மக்கள்

திரள்திரளாகஇ க்கிறார்கள்; நியாயத் ர்ப்பின்

பள்ளத்தாக்கிேல ெயேகாவாவின் நாள்

ச பமாயி க்கிற . ௧௫ ரிய ம், சந்திர ம்

இ ண் ேபா ம், நட்சத்திரங்கள்ஒளிமங் ம்.

௧௬ ெயேகாவா ேயானி ந் ெகர்ச்சித் ,

எ சேலம ந் சத்தம வார்; வான ம்

ம ம்அதி ம்;ஆனா ம் ெயேகாவா தம

மக்க க் அைடக்கல ம் இஸ்ரேவல்

மக்க க் பா காப்பான ேகாட்ைட மாக

இ ப்பார். ௧௭ என் பரி த்த மைலயாகிய

ேயானிேல வாசமாயி க்கிற நான் உங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா என் அப்ெபா

அற ந் ெகாள் ர்கள்;அப்ெபா எ சேலம்

பரி த்தமாக இ க் ம்; அந்நியர்கள் இனி

அைதக் கடந் ேபாவதில்ைல. ௧௮

அக்காலத்தில் மைலகள் திராட்ைசரசத்ைதப்

ெபாழ ம், மைலகள் பாலாகஓ ம், தாவின்

ஆ கள் எல்லாம் கைர ரண் ஓ ம்; ஒ

ஊற் ெயேகாவா ைடயஆலயத்தி ந்

றப்பட் சித் ம் என் ம் பள்ளத்தாக்ைக

ர்ப்பாய்ச்சலாக் ம். ௧௯ தா மக்களின்
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ேதசத்திேல ற்றம ல்லாத இரத்தத்ைதச் சிந்தி,

அவர்க க் ச் ெசய்த ெகா ைமயின்

காரணமாக எகிப் பாழாய்ப்ேபா ம்,

ஏேதாம் பாழான வனாந்திரமா ம். ௨0

ஆனால் தாேவா ண்டகாலமாக ம்,

எ சேலம் தைல ைற தைல ைறயாக ம்

ேயற்றப்பட் க் ம். ௨௧ நான்

தண் க்காமல் விட் ந்த அவர்க ைடய

இரத்தப்பழையதண் க்காமல்விடமாட்ேடன்;

ெயேகாவா ேயானிேலவாசமாயி க்கிறார்.
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ஆேமாஸ்

௧

ெதக்ேகாவா ஊர் ேமய்ப்ப க் ள் இ ந்த

ஆேமாஸ், தாவின் ராஜாவாகிய

உசியாவின் நாட்களி ம், இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவாகிய ேயாவா ைடய மகனாகிய

ெராெபயாம ன் நாட்களி ம், ம அதிர்ச்சி

உண்டாவதற் இரண் வ டங்க க்

ன்ேன, இஸ்ரேவைலக் ற த் த்

தரிசனம்கண் ெசான்ன வார்த்ைதகள். ௨

ெயேகாவா ேயானி ந் ெகர்ச்சித் ,

எ சேலம ந் சத்தம வார்; அதினால்

ேமய்ப்பர்களின் ப ம் ல்நிலம் க்கம்

ெகாண்டா ம்; கர்ேம ன் உச்சி ம்

காய்ந் ேபா ம். ௩ெயேகாவாெசால் கிற

என்னெவன்றால்: தமஸ் வி ைடய

ன் பாவங்க க்காக ம் நான்

பாவங்க க்காக ம், நான் அதின்

தண்டைனையத் தி ப்பமாட்ேடன்;அவர்கள்

ேலயாத்ைத இ ம் க் க விகளினால்

ேபார த்தார்கேள. ௪ ஆசேக ன் ட்ைட

க்ெகா த் ேவன்; அ ெபனாதாதின்

அரண்மைனகைள அழ த் வி ம். ௫ நான்

தமஸ் வின் தாழ்ப்பாைள உைடத் ,

கைளஆேவன் என் ம் பள்ளத்தாக்கி ம்,

ெசங்ேகால் ெச த் கிறவைன ெபத்

ஏேதனி ம் இல்லாதப அழ த் ப்ேபா ேவன்;

அப்ெபா ரியாவின் மக்கள் க் ச்

சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௬ ெயேகாவா ெசால் கிற
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என்னெவன்றால்: காசாவி ைடய

ன் பாவங்க க்காக ம், நான்

பாவங்க க்காக ம், நான் அதின்

தண்டைனையத் தி ப்பமாட்ேடன்;

அவர்கள் சிைறப்பட்டவர்கைள

ஏேதாமயர்களிடத்தில் ஒப் விக் ம்ப

வ ம் சிைறயாக்கினார்கேள. ௭

காசாவின் மதி க் ள் க்ெகா த் ேவன்;

அ அதி ைடய அரண்மைனகைள

அழ த் வி ம். ௮ நான் கைள

அஸ்ேதாத்தி ம், ெசங்ேகால்

பி த்தி க்கிறவைன அஸ்கேலானி ம்

இல்லாதப அழ த் , ெப ஸ்தர்களில்

தியானவர்கள் அழ ம்ப என் ைடய

ைகைய எக்ேரா க் விேராதமாகத்

தி ப் ேவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௯ ேம ம்:

வி ைடய ன் பாவங்க க்காக ம்,

நான் பாவங்க க்காக ம், நான் அதின்

தண்டைனையத் தி ப்பமாட்ேடன்;

அவர்க ைடய சேகாதர்களின்

உடன்ப க்ைகைய நிைனக்காமல்,

சிைறப்பட்டவர்கைள வ ம்

ஏேதாமயர்கள்ைகயில் ஒப் வித்தார்கேள. ௧0

வின் மதி க் ள் க்ெகா த் ேவன்;

அ அதின் அரண்மைனகைள

அழ த் வி ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௧ ேம ம்: ஏேதா ைடய

ன் பாவங்க க்காக ம், நான்
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பாவங்க க்காக ம், நான் அவ ைடய

தண்டைனையத் தி ப்பமாட்ேடன்; அவன்

தன் ைடய சேகாதரைனப் வாேளா

பின்ெதாடர்ந் , தன் ைடய மனைத

இரக்கமற்றதாக்கி, தன் ைடய ேகாபத்தினாேல

என்ைறக் ம் அவைனப் ற ப்ேபாட் ,

தன் ைடய க ங்ேகாபத்ைத நித்திய

காலமாகைவத்தி க்கிறாேன. ௧௨ ேதமானிேல

க்ெகா த் ேவன்; அ ேபாஸ்றாவின்

அரண்மைனகைளஅழ க் ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௩ெயேகாவாெசால் கிற

என்னெவன்றால்: அம்ேமான் மக்களின்

ன் பாவங்க க்காக ம், நான்

பாவங்க க்காக ம், நான் அவர்க ைடய

தண்டைனையத் தி ப்பமாட்ேடன்;அவர்கள்

தங்க ைடய எல்ைலகைள விரிவாக்க

ேலயாத் ேதசத்தின் கர்ப்பவதிகைளக்

ற ப்ேபாட்டார்கேள. ௧௪ ரப்பாவின் மதி க் ள்

க்ெகா த் ேவன்; அ த்தநாளின்

ழக்கமாக ம், ெப ங்காற்ற ன் யலாக ம்

அதின் அரண்மைனகைள அழ க் ம். ௧௫

அவர்க ைடய ராஜா ம், அவ ைடய

அதிபதிக ம் சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௨

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

ேமாவாபின் ன் பாவங்க க்காக ம்,

நான் பாவங்க க்காக ம், நான்

அவ ைடய தண்டைனையத்

தி ப்பமாட்ேடன்; அவன் ஏேதா ைடய
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ராஜாவின் எ ம் கைளச் ட் சாம்பலாக்கிப்

ேபாட்டாேன. ௨ ேமாவாப் ேதசத்தில்

க்ெகா த் ேவன்; அ ரிேயாத்தின்

அரண்மைனகைளஅழ க் ம்; ேமாவாபியர்கள்

இைரச்சேலா ம் ஆர்ப்பரிப்ேபா ம் எக்காள

சத்தத்ேதா ம் சாவார்கள். ௩நியாயாதிபதிைய

அவர்க ைடய ந வில் இல்லாமல் நான்

அழ த் , அவேனா அவர்க ைடய

பிர க்கைளெயல்லாம் ெகான் ேபா ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ ேம ம்:

தாவின் ன் பாவங்க க்காக ம், நான்

பாவங்க க்காக ம், நான் அவர்க ைடய

தண்டைனையத் தி ப்பமாட்ேடன்;

அவர்கள் ெயேகாவா ைடய ேவதத்ைத

ெவ த் , அவ ைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்ளாமல், தங்க ைடய

ற்பிதாக்கள் பின்பற்றன ெபாய்களினால்

ேமாசம்ேபானார்கேள. ௫ தாவிேல நான்

க்ெகா த் ேவன்; அ எ சேலம ன்

அரண்மைனகைள அழ க் ம் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௬ ேம ம்:

இஸ்ரேவ ன் ன் பாவங்க க்காக ம்,

நான் பாவங்க க்காக ம், நான்

அவர்க ைடய தண்டைனையத்

தி ப்பமாட்ேடன்; அவர்கள் திமாைனப்

பணத்திற் ம், எளியவைன ஒ ேஜா

காலணிக க் ம் விற் ப்ேபாட்டார்கேள.

௭ அவர்கள் தரித்திரர்க ைடய

தைலயின்ேமல் மண்ைணவாரி இைறத் ,
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சி ைமயானவர்களின் வழையப்

ரட் கிறார்கள்; என் ைடய பரி த்த

நாமத்ைதக் ெக க் ம்ப மக ம் தகப்ப ம்

ஒ ெபண்ணிடத்தில் உற ெகாள் கிறார்கள்.

௮ அவர்கள் எல்லா டங்களின்

அ கி ம் அைடமானமாக வாங்கின

ஆைடகளின்ேமல் ப த் க்ெகாண் ,

பிைணயமாக பி க்கப்பட்டவர்க ைடய

ம பானத்ைதத் தங்க ைடயெதய்வங்களின்

ேகாவி ேல க்கிறார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯ நாேனா:

ேக மரங்கைளப்ேபால் உயர ம், கர்வா

மரங்கைளப்ேபால் ைவர மாக இ ந்த

எேமாரியைன அவர்க க் ன்பாக

அழ த்ேதன்; உயர இ ந்த அவ ைடய

கனிைய ம், தாழ இ ந்த அவ ைடய

ேவர்கைள ம் அழ த் ப்ேபாட் , ௧0 ங்கள்

எேமாரிய ைடய ேதசத்ைதக்ைகப்பற் ம்ப

உங்கைள நான் எகிப் ேதசத்தி ந்

வரவைழத் , உங்கைளநாற்ப வ டங்களாக

வனாந்திரத்திேலவழநடத்தி, ௧௧உங்க ைடய

மகன்களில் சிலைர ர்க்கதரிசிகளாக ம்,

உங்க ைடய வா பர்களில் சிலைர

நசேரயர்களாக ம் எ ம்பச்ெசய்ேதன்;

இஸ்ரேவல் மக்கேள, இப்ப நான்

ெசய்யவில்ைலயா என் ெயேகாவா ேகட்கிறார்.

௧௨ ங்கேளா நசேரயர்க க் த் திராட்ைசரசம்

க்கக் ெகா த் , ர்க்கதரிசிகைளேநாக்கி:

ங்கள் ர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டாம்
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என் கற்பித் ர்கள். ௧௩ இேதா,

ேகா ைமக்கட் கள் பாரமாக ஏற்றப்பட்ட

வண் யில் ெந க் கிற ேபால, நான்

உங்கைள ங்கள் இ க்கிற இடத்தில்

ெந க் ேவன். ௧௪அப்ெபா ேவகமானவன்

ஓ ம் க டம ல்ைல; பலவான் தன்

பலத்தினால் பலப்ப வ ம ல்ைல; பலசா

தன் உயிைர காப்பாற் வ ம ல்ைல. ௧௫

வில்ைலப் பி க்கிறவன் நிற்ப ம ல்ைல;

ேவகமானவன் தன் ைடய கால்களால்

தப்பிப்ேபாவ ம ல்ைல; திைரயின்ேமல்

ஏ கிறவன் தன் ைடய உயிைர

காப்பாற்ற க்ெகாள்வ ம ல்ைல. ௧௬

பலசா க க் ள்ேளைதரியமானவன்அந்த

நாளிேலநிர்வாணியாகஓ ப்ேபாவான்என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௩

இஸ்ரேவல் மக்கேள, ெயேகாவாகிய நான்

எகிப் ேதசத்தி ந் வரவைழத்த

க் ம்பமாகிய உங்க க் விேராதமாகச்

ெசால் ய இந்த வசனத்ைதக் ேக ங்கள். ௨

மயின் எல்லா வம்சங்க க் ள் ம்

உங்கைளமட் ம் அற ந் ெகாண்ேடன்;

ஆைகயால் உங்க ைடய எல்லா

அக்கிரமங்க க்காக உங்கைளத் தண் ப்ேபன்.

௩ இரண் ேபர் ஒ மனப்படாமல் இ ந்தால்

ஒன் ேசர்ந் நடந் ேபாவார்கேளா? ௪தனக்

இைர அகப்படாமல் இ க்கக் காட் ேல

சிங்கம் ெகர்ச்சிக் ேமா? இைரபி க்காமல்

இ க் ம்ேபா பாலசிங்கம் தன் ைடய
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ைகயி ந் சத்தம ேமா? ௫ விக் த்

தைரயிேல க் ப் ேபாடப்படாமல் இ ந்தால்,

அ கண்ணியில் அகப்ப ேமா? ஒன் ம்

அகப்படாமல் இ க் ம்ேபா , கண்ணி

தைரயி ந் எ க்கப்ப ேமா? ௬ஊரில்

எக்காளம் ஊதினால், மக்கள் கலங்காமல்

இ ப்பார்கேளா? ெயேகாவா ைடய ெசயல்

இல்லாமல் ஊரில் ங் உண்டா ேமா? ௭

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ர்க்கதரிசிகளாகிய

தம் ைடய ஊழயக்காரர்க க் த் தம

இரகசியத்ைத ெவளிப்ப த்தாமல் ஒ

காரியத்ைத ம் ெசய்யமாட்டார். ௮ சிங்கம்

ெகர்ச்சிக்கிற , யார் பயப்படாமல் இ ப்பான்?

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ேப கிறார், யார்

ர்க்கதரிசனம் ெசால்லாதி ப்பான்? ௯ ங்கள்

சமாரியாவின் மைலகளில் வந் ,அதின்

ந வில் நடக்கிற ெபரிய கலகங்கைள ம்

அதற் ள் ெசய்யப்ப கிற இ க்கண்கைள ம்

பா ங்கள் என் அஸ்ேதாத்தின்

அரண்மைனகள்ேம ம், எகிப் ேதசத்தின்

அரண்மைனகள்ேம ம் ங்கள். ௧0

அவர்கள் ெசம்ைமயானைதச் ெசய்ய

அறயாமல், தங்க ைடயஅரண்மைனகளில்

ெகா ைமைய ம் ெகாள்ைளைய ம்

வித் க்ெகாள் கிறார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௧ஆைகயால் எதிரி வந் ,

ேதசத்ைதச் ழ்ந் ெகாண் , உன் ைடய

ெபலத்ைத உன்னி ந் அகன் ேபாகச்

ெசய்வான்; அப்ெபா உன் ைடய
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அரண்மைனகள் ெகாள்ைளயிடப்ப ம் என்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௨

ேம ம்: ஒ ேமய்ப்பன்இரண் கால்கைளேயா

ஒ காதின் ண்ைடேயா சிங்கத்தின்

வாயி ந் பி ங்கித் தப் விப்பைதப்ேபால,

சமாரியாவில் யி க்கிற இஸ்ரேவல் மக்கள்

ஒ ப க்ைகயின் ைலயி ந் ம்,

ஒ ெமத்ைதயின் ேம ந் ம்

தப் விக்கப்ப வார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௩ ங்கள் ேகட்

யாக்ேகா வம்சத்தா க் ள்ேள சாட்சியாக

அறவிக்கேவண் ய : ேசைனகளின்

ேதவனாகஇ க்கிறெயேகாவாகியஆண்டவர்

ெசால் கிற என்னெவன்றால், ௧௪ நான்

இஸ்ரேவ ைடயபாவங்க க்காகஅவைன

விசாரிக் ம் நாளிேல நான் ெபத்ேத ன்

ப டங்கைள விசாரிப்ேபன்; ப டத்தின்

ெகாம் கள் ெவட்டப்பட் தைரயிேல

வி ம். ௧௫ மைழகாலத் ட்ைட ம்

ேகாைடக்காலத் ட்ைட ம் அழ ப்ேபன்;

அப்ெபா யாைனத்தந்தத்தால் ெசய்யப்பட்ட

கள்அழ ம்; ெபரிய க க் ம்

வ ம் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௪

சமாரியாவின் மைலகளி ள்ள பாசானின்

மா கேள, ங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக்

ேக ங்கள்; தரித்திரர்கைள ஒ க்கி,

எளியவர்கைள ெநா க்கி, அவர்க ைடய

எஜமான்கைள ேநாக்கி: நாங்கள்

க் ம்ப ெகாண் வா ங்கள் என்
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ெசால் கி ர்கள். ௨ இேதா, ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் உங்கைள ெகாக்கிகளா ம்,

உங்க ைடய பின் சந்ததிைய ன்பி க்கிற

ண் ல்களா ம் இ த் க்ெகாண் ேபா ம்

நாட்கள் வ ெமன் அவர் தம் ைடய

பரி த்தத்ைதக்ெகாண் ஆைணயிட்டார். ௩

அப்ெபா ங்கள் ஒவ்ெவா வ ம்

அரண்மைனக் ச் மந் ெகாண் ேபாவைத

எற ந் விட் , தனக் எதிரானதிறப் களின்

வழயாகப் றப்பட் ப்ேபா ர்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ ெபத்ேத க் ப்

ேபாய்த் ேராகம்ெசய் ங்கள், கில்கா க் ம்

ேபாய் ேராகத்ைதப் ெப கச்ெசய் ,

காைலேதா ம் உங்க ைடய ப கைள ம்,

ன்றாம் வ டத்திேல உங்க ைடய

தசமபாகங்கைள ம் ெச த்தி, ௫

ளித்தமா ள்ள ஸ்ேதாத்திரப ேயா

பம் காட் , உற்சாகப கைளக் ற த்

ெதரியப்ப த் ங்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கேள,

இப்ப ச் ெசய்வேதஉங்க க் ப் பிரியம் என்

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் ெசால் கிறார்.

௬ ஆைகயால் நான் உங்க ைடய

பட்டணங்களில் எல்லாம் உங்க ைடய

பற்க க் ஓய்ைவ ம், உங்க ைடய

இடங்களில் எல்லாம் ஆகாரக் ைறைவ ம்

கட்டைளயிட்ேடன்; ஆகி ம் ங்கள்

என்னிடத்தில் தி ம்பாமல்ேபா ர்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௭

இ ம் இல்லாமல், அ ப் க்காலம்
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வ வதற் இன் ம் ன் மாதங்கள்

இ க் ம்ேபாேத மைழையநான் த த்ேதன், ஒ

பட்டணத்தின்ேமல் மைழெபய்ய ம் ஒ

பட்டணத்தின்ேமல் மைழெபய்யாமல்

இ க்க ம் ெசய்ேதன்; ஒ வய ன்ேமல்

மைழெபய்த , மைழெபய்யாத மற்ற வயல்

காய்ந் ேபான . ௮ இரண் ன்

பட்டணங்களின் மனிதர்கள் தண் ர் க்க

ஒேர பட்டணத்திற் ப் ேபாய்அைலந் ம் தாகம்

ர்த் க்ெகாள்ளவில்ைல; ஆகி ம் ங்கள்

என்னிடத்தில் தி ம்பாமல்ேபா ர்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯

ேநாயினா ம் விஷப்பனியினா ம்

உங்கைளத் தண் த்ேதன்; உங்க ைடய

ேசாைலகளி ம்திராட்ைசத்ேதாட்டங்களி ம்

அத்திமரங்களி ம் ஒ வமரங்களி ம்

ம தியானைதப் பச்ைசப்

அரித் ப்ேபாட்ட ; ஆகி ம் என்னிடத்தில்

தி ம்பாமல்ேபா ர்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧0 எகிப்திேல

உண்டானதற் ஒப்பானெகாள்ைளேநாைய

உங்க க் ள் அ ப்பிேனன்;

உங்க ைடய வா பர்கைள வாளாேல

ெகான்ேறன்; உங்க ைடய திைரகைள

அழ த் ப்ேபாட்ேடன்; உங்க ைடய

காம்களின் நாற்றத்ைத உங்க ைடய

நாசிகளி ம் ஏறச்ெசய்ேதன்;ஆகி ம் ங்கள்

என்னிடத்தில் தி ம்பாமல்ேபா ர்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௧
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ேசாேதாைம ம் ெகாேமாராைவ ம்

ேதவன் கவிழ்த் ப்ேபாட்ட ேபால,

உங்கைளக் கவிழ்த் ப்ேபாட்ேடன்;

ங்கள் ெந ப்பி ந் பற க்கப்பட்ட

ெகாள்ளிையப்ேபால இ ந் ர்கள்; ஆகி ம்

ங்கள் என்னிடத்தில் தி ம்பாமல்ேபா ர்கள்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨

ஆைகயால்இஸ்ரேவேல,இப்ப ேயஉனக் ச்

ெசய்ேவன்; இஸ்ரேவேல, நான் இப்ப உனக் ச்

ெசய்யப்ேபாகிறதினால் உன் ைடய

ேதவைனச் சந்திக் ம்ப ஆயத்தப்ப . ௧௩

அவர் மைலகைள உ வாக்கினவ ம்,

காற்ைற உ வாக்கினவ ம், மனித ைடய

நிைன கள் இன்னெதன் அவ க்

ெவளிப்ப த் கிறவ ம், அதிகாைலைய

இ ளாக் கிறவ ம், மயி ைடயஉயர்ந்த

இடங்களின்ேமல் உலா கிறவ மாக

இ க்கிறார்; ேசைனகளின் ேதவனாகிய

ெயேகாவா என்ப அவ ைடயநாமம்.

௫

இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, உங்கைளக் ற த்

நான் லம்பிச் ெசால் ம் இந்த வசனத்ைதக்

ேக ங்கள். ௨ இஸ்ரேவல் என் ம்

கன்னிப்ெபண் வி ந்தாள், அவள் இனி

ஒ ேபா ம் எ ந்தி க்கமாட்டாள்;

தன் ைடய ேதசத்தில் வி ந் கிடக்கிறாள்,

அவைளத் க்கிவி கிறவர்கள் இல்ைல. ௩

நகரத்தி ந் றப்பட்ட ஆயிரம்ேபரில்

ேப ம், ேபரில் பத் ப்ேப ம்

இஸ்ரேவல் வம்சத்தா க் தியாக



ஆேமாஸ் 3432

இ ப்பார்கள் என் ெயேகாவாகிய

ேதவன் ெசால் கிறார். ௪ ெயேகாவா

இஸ்ரேவல் வம்சத்தா க் ச் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: என்ைனத் ேத ங்கள்,

அப்ெபா பிைழப் ர்கள். ௫

ெபத்ேதைலத் ேதடா ர்கள், கில்கா ம்

ேசரா ர்கள், ெபெயர்ெசபா க் ம்

ேபாகா ர்கள்; ஏெனன்றால் கில்கால்

சிைறயி ப்பாக ம், ெபத்ேதல் பாழான

இடமாக ம் ேபா ம். ௬ ெயேகாவாைவ

ேத ங்கள், அப்ெபா பிைழப் ர்கள்;

இல்லாவிட்டால் ெபத்ேத ல் இ க்கிற

ஒ வரா ம் அைணக்கப்படாத அக்கினி

ேயாேசப்பின் ட் ல் பற்ற ,அைதஎரிக் ம். ௭

நியாயத்ைதக் கசப்பாக மாற்ற , திையத்

தைரயிேல விழச்ெசய்கிறவர்கேள அவைரத்

ேத ங்கள். ௮ அவர் நட்சத்திரங்கைள ம்

ம க ரிஷத்ைத ம் உண்டாக்கினவர்; அவர்

மரணஇ ைளஅதிகாைலயாகமாற்ற , பகைல

இரவாக அந்தகாரப்ப த் கிறவர்; அவர்

கட ன் தண் ர்கைள வரவைழத் ,

அைவகைளப் மயின் பரப்பின்ேமல்

ஊற் கிறவர்; ெயேகாவா என்ப அவ ைடய

நாமம். ௯ பா காப்பான இடத்தின்ேமல்

அழ வ ம்ப யாக, அவர் ெகாள்ைள

ெகா த்தவைனப் பலத்தவ க்

விேராதமாக இல வைடயச் ெசய்கிறவர். ௧0

பட்டணத்தின் ைழ வாயி ேல

க ந் ெகாள் கிறவைன அவர்கள்
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பைகத் , யதார்த்தமாகப் ேப கிறவைன

ெவ க்கிறார்கள். ௧௧ ங்கள் தரித்திரைன

மதித் , அவ ைடயைகயிேல தானியத்ைதச்

ைம ைமயாக வாங் கிறப யினால்,

ங்கள் ேவைலப்பா ள்ள கற்களால்

கைளக் கட் ர்கள், ஆனா ம்

அைவகளில் ங்கள் யி ப்பதில்ைல;

இன்பமான திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள

நாட் ர்கள், ஆனா ம் அைவகளின்

இரசத்ைத ங்கள் ப்பதில்ைல. ௧௨

உங்க ைடய தல்கள் ம திெயன் ம்,

உங்க ைடய பாவங்கள் பலத்தெதன் ம்

அற ேவன்; திமாைனஒ க்கி, லஞ்சம்வாங்கி,

பட்டணத்தின் ைழ வாயி ல் ஏைழகளின்

நியாயத்ைதப் ரட் கி ர்கள். ௧௩ஆைகயால்

த்திமான் அந்தக்காலத்திேல ெமௗனமாக

இ க்கேவண் ம்; அந்தக்காலம் ைமயான

காலம். ௧௪ ங்கள் பிைழக் ம்ப ைமைய

அல்ல, நன்ைமையத் ேத ங்கள்;அப்ெபா

ங்கள் ெசால் கிறப ேய ேசைனகளின்

ேதவனாகிய ெயேகாவா உங்க டன் இ ப்பார்.

௧௫ ங்கள் ைமையெவ த் , நன்ைமைய

வி ம்பி, ைழ வாயி ல் நியாயத்ைத

நிைலப்ப த் ங்கள்; ஒ ேவைள

ேசைனகளின் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ேயாேசப்பிேல தியானவர்க க்

இரங் வார். ௧௬ ஆதலால் ஆண்டவ ம்

ேசைனகளின் ேதவ மாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: எல்லாத்
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ெத க்களி ம் லம்பல் உண்டா ம்;

எல்லா திகளி ம் ஐேயா, ஐேயா, என்

ஓலம வார்கள்; பயிரி கிறவர்கைளத்

க்கங்ெகாண்டா கிறதற் ம்,

ஒப்பாரி பாடத்ெதரிந்தவர்கைளப்

லம் கிறதற் ம் வரவைழப்பார்கள்.

௧௭ எல்லாத் திராட்ைசேதாட்டங்களி ம்

லம்பல் உண்டாயி க் ம். நான்

உன் ந ேவ கடந் ேபாேவன் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௮

ெயேகாவா ைடய நியாயத் ர்ப்பின்

நாைள வி ம் கிறவர்க க் ஐேயா,

அதினால் உங்க க் என்ன உண் ?

ெயேகாவா ைடய நியாயத் ர்ப்பின் நாள்

ெவளிச்சமாக இல்லாமல் இ ளாக இ க் ம்.

௧௯ சிங்கத்திற் த் தப்பினவ க் க்

கர எதிர்ப்பட்ட ேபால ம், அல்ல

ட் ற் ள்ேள வந் வரின்ேமல்

தன் ைடய ைகைய ைவத்தேபா

பாம் அவைனக் க த்த ேபால ம்

இ க் ம். ௨0 ெயேகாவா ைடய நாள்

ெவளிச்சமாக இல்லாமல், இ ம் பிரகாசமற்ற

காரி மாக இ க் மல்லேவா? ௨௧

உங்க ைடய பண் ைககைளப் பைகத்

ெவ க்கிேறன்; உங்க ைடய ஆசரிப்

நாட்களில் எனக் ப் பிரியம ல்ைல. ௨௨

உங்க ைடய தகனப கைள ம்

உண ப கைள ம் எனக் ப்

பைடத்தா ம் நான் அங் கரிக்கமாட்ேடன்;
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ெகா ைமயான உங்க ைடய

ம கங்களின் ஸ்ேதாத்திரப கைள ம்

நான் ேநாக்கிப்பார்க்கமாட்ேடன். ௨௩ உன்

பாடல்களின் இைரச்சைல என்ைனவிட்

அகற் ; உன் ைணகளின் ஓைசைய

நான் ேகட்கமாட்ேடன். ௨௪ நியாயம்

தண் ைரப்ேபால ம், தி வற்றாத

நதிையப்ேபால ம் ரண் வரட் ம்.

௨௫ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, ங்கள்

வனாந்திரத்திேல இ ந்த நாற்ப

வ டங்கள்வைரயில் ப கைள ம்,

காணிக்ைககைள ம் எனக் ச்

ெச த்தி ர்கேளா? ௨௬ ங்கள் உங்க க்

உண்டாக்கின ேமாேளா ைடய டாரத்ைத ம்,

உங்க ைடய ெதய்வங்களின் நட்சத்திர

ராசியாகிய உங்க ைடய சிைலகளின்

பல்லக்ைக ம் மந் ெகாண் வந் ர்கேள. ௨௭

ஆைகயால்உங்கைளத் தமஸ் க் அப்பால்

ேபாகச்ெசய்ேவன்என் ேசைனக ைடய

ேதவன் என் ம் நாம ள்ள ெயேகாவா

ெசால் கிறார்.

௬

ேயானிேல கவைலயற்ற ப்பவர்க ம்

சமாரியாவின் மைலைய

நம்பிக்ெகாண் க்கிறவர்க ம், ேதசத்தின்

தைலைமெயன்னப்பட் , இஸ்ரேவல்

வம்சத்தார் ேத வ கிறவர்க மாகிய

உங்க க் ஐேயா, ௨ ங்கள் கல்ேனவைர

ெசன் , அந்த இடத்தி ந் ஆமாத்

என் ம் ெபரிய பட்டணத்திற் ப்ேபாய்,
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ெப ஸ்தர்க ைடய காத் பட்டணத்திற்

இறங்கி, அைவகள் இந்த ராஜ்ஜயங்கைளவிட

நல்லைவகேளா என் ம், அைவகளின்

எல்ைலகள் உங்க ைடய எல்ைலகைளவிட

விரிவான இடமானைவகேளா என் ம்

பா ங்கள். ௩ ங் நாள் ரெமன்

எண்ணிக் ெகா ைமயின் இ க்ைக

கிட்டவ ம்ப ச் ெசய் , ௪தந்தக் கட் ல்களில்

ப த் க்ெகாண் , தங்க ைடய

ப க்ைககளின்ேமல் ச க்கியமாகப் ப த் ,

மந்ைதயி ள்ள ஆட் க் ட் கைள ம்,

மாட் த்ெதா வத்தி ள்ள

கன் க் ட் கைள ம் தின் , ௫

தம் ைர வாசித் ப் பா , தா ைதப்ேபால்

தவாத்தியங்கைளத் தங்க க் உண்டாக்கி,

௬ ெபரிய பாத்திரங்களில் ம பானத்ைதக்

த் , சிறந்த வாசைனத்ைதலங்கைளப்

சிக்ெகாள் கிறார்கள்; ஆனா ம்

ேயாேசப்பிற் ேநரிட்ட ஆபத்திற் க்

கவைலப்படாமல் ேபாகிறார்கள். ௭ஆைகயால்

அவர்கள் சிைறயி ப்பிற் ப் ேபாகிறவர்களின்

தல் வரிைசயிேல ேபாவார்கள்; இப்ப ேய

உல்லாசமாகப் ப த்தவர்களின் வி ந்

ெகாண்டாடல் நின் ேபா ம். ௮ நான்

யாக்ேகா ைடய ேமன்ைமைய ெவ த் ,

அவ ைடய அரண்மைனகைளப்

பைகக்கிேறன்; நான் நகரத்ைத ம் அதின்

நிைறைவ ம் ஒப் க்ெகா த் வி ேவன்

என் ெயேகாவாகியஆண்டவர் தம் ைடய
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வைனக்ெகாண் ஆைணயிட்டார்

என்பைதச் ேசைனகளின் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯ ஒ

ட் ேல பத் ப்ேபர் தியாக இ ந்தா ம்

அவர்கள் ெசத் ப்ேபாவார்கள். ௧0

அவர்க ைடயஇனத்தானாவ பிேரதத்ைத

எற க்கிறவனாவ எ ம் கைள ட் ந்

ெவளிேயெகாண் ேபா ம்ப ,அைவகைள

எ த் , ட் ன் உட் றத்திேலஇ க்கிறவைன

ேநாக்கி: உன்னிடத்தில் இன் ம் யாராவ

உண்ேடா என் ேகட்பான், அவன் இல்ைல

என்பான்;அப்ெபா இவன்: ெமௗனமாக

இ ; ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதச்

ெசால்லக் டா என்பான். ௧௧ இேதா,

ெயேகாவா கட்டைளயிட் க்கிறார்; ெபரிய

ட்ைடத் திறப் கள் உண்டாக ம், சிறய

ட்ைட விரிசல்கள் உண்டாக ம் அ ப்பார்.

௧௨ கன்மைலயின்ேமல் திைரகள் ஓ ேமா?

அங்ேக ஒ வன் மா களால் உ வாேனா?

நியாயத்ைதவிஷமாக ம், தியின் கனிையக்

கசப்பாக ம் மாற்ற ர்கள். ௧௩ நாங்கள்

எங்க ைடய ேலாேதபார் பட்டணத்தினாேல

எங்க க் க் கர்னாயிம் பட்டணத்ைத

உண்டாக்கிக் ெகாள்ளவில்ைலேயா என்

ெசால் , ண்காரியத்தில் மகி கிறார்கள்.

௧௪ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, இேதா, நான்

ஒ ேதசத்ைத உங்க க் விேராதமாக

எ ப் ேவன்; அவர்கள் ஆமாத் க் ள்

ைழகிற வழ ெதாடங்கிச் சமமான நாட் ன்
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ஆ வைரக் ம் உங்கைள ஒ க் வார்கள்

என் ேசைனகளின் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிறார்.

௭

ெயேகாவாகிய ஆண்டவர் எனக் க்

காண்பித்த என்னெவன்றால்: இேதா,

ராஜாவி ைடய ல்ல ப் க் ப்பின்

இரண்டாம் அ வைடயில் ல் ைளக்கத்

ெதாடங் ம்ேபா அவர் ெவட் க்கிளிகைள

உண்டாக்கினார். ௨ அைவகள் ேதசத்தின்

ல்ைலத் தின் ர்ந்தேபா , நான்:

ெயேகாவாகியஆண்டவேர, மன்னித்த ம்;

யாக்ேகா தி ம்பயாராேலஎ ந்தி ப்பான்?

அவன் சி ைமயைடந்தான் என்ேறன். ௩

ெயேகாவாஅதற் மனஸ்தாபப்பட் , அப்ப

ஆவதில்ைல என்றார். ௪ ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் எனக் க் காண்பித்த

என்னெவன்றால்: இேதா, அக்கினியாேல

நியாயம் விசாரிப்ேபன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ேதான்றனார்; அ மகாஆழத்ைத

வி ங்கிய , அதில் ஒ பங்ைக வி ங்கி

த்த . ௫அப்ெபா நான்: ெயேகாவாகிய

ஆண்டவேர, நி த் ேம; யாக்ேகா தி ம்ப

யாராேல எ ந்தி ப்பான்? அவன் மகச்

சிறயதானான் என்ேறன். ௬ ெயேகாவா

அதற் மனஸ்தாபப்பட் , அப்ப

ஆவதில்ைல என்றார். ௭ பின் அவர்

எனக் க் காண்பித்த என்னெவன்றால்:

இேதா, க் ல் பிரமாணத்தினால்

கட்டப்பட்ட ஒ மதி ன்ேமல் நின்றார்;
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அவர் ைகயில் க் ல் இ ந்த . ௮

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: ஆேமாேஸ,

என்னத்ைதக் காண்கிறாய் என்றார்;

க் ைலக் காண்கிேறன் என்ேறன்;

அப்ெபா ஆண்டவர்: இேதா, இஸ்ரேவல்

என் ம் என் ைடய மக்களின் ந ேவ

க் ைல வி ேவன்; இனி அவர்கைள

மன்னிக்கமாட்ேடன். ௯ஈசாக்கின் ேமைடகள்

பா ம், இஸ்ரேவ ன் பரி த்த இடங்கள்

அழ க்க ம்ப ம்; நான் ெயெராெபயாம்

ட்டா க் விேராதமாகப் வாேளா

எ ம்பிவ ேவன் என்றார். ௧0அப்ெபா

ெபத்ேத ல் ஆசாரியனான அமத்சியா

இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகியெயெராெபயா க்

ஆள் அ ப்பி: ஆேமாஸ் இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாரின் ந ேவ உமக் விேராதமாகக்

கட் ப்பா ெசய்கிறான்; ேதசம்அவ ைடய

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் சகிக்கமாட்டா . ௧௧

ெயெராெபயாம் வாளால் சாவான் என் ம்,

இஸ்ரேவல் தன் ைடய ேதசத்தி ந்

சிைறபி த் க் ெகாண் ேபாகப்ப வான்

என் ம் ஆேமாஸ் ெசால் கிறான் என்

ெசால்லச்ெசான்னான். ௧௨ அமத்சியா

ஆேமாைஸேநாக்கி: தரிசனம்பார்க்கிறவேன,

ேபா; தா ேதசத்திற் ஓ ப்ேபா,

அங்ேக அப்பம் சாப்பிட் , அங்ேக

ர்க்கதரிசனம் ெசால் . ௧௩ ெபத்ேத ேல

இனித் ர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத; அ

ராஜாவின் பரி த்த இட ம் ராஜ்ஜயத்தின்
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அரண்மைன மாக இ க்கிற

என்றான். ௧௪ ஆேமாஸ் அமத்சியா க் ப்

பதிலாக: நான் ர்க்கதரிசி மல்ல,

ர்க்கதரிசியின் மக மல்ல; நான் மந்ைத

ேமய்க்கிறவ ம், காட்டத்திப்பழங்கைளப்

பதனி கிறவ மாகஇ ந்ேதன். ௧௫ஆனால்

மந்ைதயின் பின்னாேல ேபாகிறேபா

என்ைனக் ெயேகாவா அைழத் , ேபாய்

என் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவ க்

விேராதமாகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால் என்

ெயேகாவா ெசான்னார். ௧௬ இப்ேபா ம்,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதையக்

ேகள்; இஸ்ரேவ க் விேராதமாகத்

ர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத, ஈசாக்கின்

வம்சத்தின க் விேராதமாக ஒன்ைற ம்

ெசால்லாேத என் ெசால் கிறாேய. ௧௭

இதனால் உன் ைடய மைனவி நகரத்தில்

விபசாரியாவாள்; உன் ைடய மகன்க ம்

உன் ைடய மகள்க ம் வாளால்

வி வார்கள்; உன் ைடய வயல் அள

லால் பங்கிட் க்ெகாள்ளப்ப ம்;

ேயாெவன்றால் அ த்தமான ேதசத்திேல

ெசத் ப்ேபாவாய்; இஸ்ரேவ ம் தன் ைடய

ேதசத்தி ந் சிைறபி க்கப்பட் க்

ெகாண் ேபாகப்ப வான் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என்றான்.

௮

பின் ெயேகாவாகிய ஆண்டவர்

எனக் க் காண்பித்த என்னெவன்றால்:

இேதா, ப த்த பழங்க ள்ள ஒ
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ைட இ ந்த . ௨ அவர்: ஆேமாேஸ,

எைதக் காண்கிறாய் என் ேகட்டார்?

ப த்த பழங்க ள்ள ஒ ைடையக்

காண்கிேறன் என்ேறன். அப்ெபா

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: என் ைடய

மக்களாகிய இஸ்ரேவ க் காலம்

வந்த ; இனிஅவர்கைளமன்னிக்கமாட்ேடன்.

௩ அந்த நாளிேல ேதவாலயப் பாடல்கள்

அல தலாக மா ம்; எல்லா இடத்தி ம்

திரளான பிேரதங்கள் லம்பல் இல்லாமல்

எற ந் விடப்ப ம் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௪ ேதசத்தில்

சி ைமப்பட்டவர்கைள ஒழயச்ெசய்ய,

எளியவர்கைள வி ங்கி: ௫ நாங்கள்

மரக்காைலக் ைறத் , ேசக்கல் நிைறைய

அதிகமாக்கி, கள்ளத்தராசினால் வஞ்சித் ,

தரித்திரர்கைளப் பணத்திற் ம், எளியவர்கைள

ஒ ேஜா காலணிக க் ம் வாங் ம்ப ம்,

தானியத்தின் பதைர விற் ம்ப ம், ௬

நாங்கள் ேகட்ட ேகா ைமையவிற்கத்தக்கதாக

மாதப்பிறப் ம், நாங்கள் தானியத்தின்

ேசம ப் க்கிடங் கைள திறக்கத்தக்கதாக

ஓய் நா ம் எப்ேபா ம் என்

ெசால் கிறவர்கேள, இைதக் ேக ங்கள்.

௭ அவர்கள் ெசய்ைககைளெயல்லாம்

நான் ஒ ேபா ம் மறப்பதில்ைலெயன்

ெயேகாவா யாக்ேகா ைடய மகிைமயின்ேபரில்

ஆைணயிட்டார். ௮ இதனால் ேதசம்

அதிர ம் அதில் யி க்கிறவர்கள்
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எல்ேலா ம் க்கிக்க ம், எங் ம்

நதிகளாகப் ரண்ேடாட ம், எகிப்தின்

ஆற் ெவள்ளத்ைதப்ேபால் அ த் ,

ெப ெவள்ளமாக ம் ேவண்டாேமா? ௯

அந்த நாளிேல நான் மத்தியானத்திேல

ரியைன மைறயச்ெசய் , பட்டப்பக ேல

ேதசத்ைத இ ளாக்கி, ௧0 உங்க ைடய

பண் ைககைளத் க்கிப்பாக ம்,

உங்க ைடய பாடல்கைளெயல்லாம்

லம்பலாக ம் மாறச்ெசய் , எல்லா

இ ப் களி ம் சணல் ஆைட ம்,

எல்லாத் தைலகளி ம் ெமாட்ைடைய ம்

வ வித் , அவர்க ைடய க்கிப்ைப ஒேர

பிள்ைளக்காகத் க்கிக்கிற க்கிப் க் ச்

சமமாக்கி, அவர்க ைடய ைவக் கசப்பான

நாளாக் ேவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௧ இேதா, நான்

ேதசத்தின்ேமல் பஞ்சத்ைத அ ப் ம்

நாட்கள் வ ம்; ஆகாரக் ைறவினால்

உண்டாகியபஞ்சமல்ல, தண் ர் ைறவினால்

உண்டாகிய தாக மல்ல, ெயேகாவா ைடய

வசனம் ேகட்கக் கிைடக்காத பஞ்சத்ைத

அ ப் ேவன் என் ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ெசால் கிறார். ௧௨அப்ெபா

அவர்கள் ெயேகாவா ைடய வசனத்ைதத்

ேதட ஒ ச த்திரம் வங்கி ம

ச த்திரம்வைர, வடக் திைச வங்கிக்

கிழக் த்திைசவைர அைலந் திரிந் ம்

அைதக் கண்டைடயாமல்ேபாவார்கள். ௧௩
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அந்த நாளிேல அழ ள்ள கன்னிக ம்

வா பர்க ம் தாகத்தினால்

ேசார்ந் ேபாவார்கள். ௧௪தாேண!உன் ைடய

ேதவ ைடய வைனக்ெகாண் ம்,

ெபெயர்ெசபா மார்க்கத்தின் ேதவ ைடய

வைனக்ெகாண் ம் என் ெசால் ,

சமாரியாவின் பாவத்தின்ேமல்

ஆைணயி கிறவர்கள் வி வார்கள்; இனி

ஒ ேபா ம் எ ந்தி க்கமாட்டார்கள் என்றார்.

௯

ஆண்டவைரப் ப டத்தின்ேமல்

நிற்கக்கண்ேடன்; அவர்: வாசல்

நிைலகள் அைச ம்ப ணின் உச்சிைய

அ த் , அைவகைள அவர்கள்

எல்ேலா ைடய தைலயின்ேம ம் வி ம்ப

உைடத் ப்ேபா ; அவர்க க் ப்

பின்னாகவ ம் தியானவர்கைள

நான் வாளால் ெகான் ேபா ேவன்;

அவர்களில் ஓ கிறவன் ஒ வ ம்

தப் வ ம ல்ைல, அவர்களில் தப் கிறவன்

ஒ வ ம் இரட்சிக்கப்ப வ ம ல்ைல. ௨

அவர்கள் பாதாளம்வைரக் ம் ேதாண் ப்

ப ங்கிக்ெகாண்டா ம், என் ைடய

ைக அந்த இடத்தி ந் அவர்கைளப்

பி த் க்ெகாண் வ ம்; அவர்கள்

வானம்வைர ஏறனா ம், அந்த இடத்தி ந்

அவர்கைள இறங்கச்ெசய்ேவன்; (Sheol h7585)

௩ அவர்கள் கர்ேம ன் உச்சியிேல

ஒளிந் ெகாண்டா ம், அங்ேகஅவர்கைளத்

ேத ப்பி ப்ேபன்; அவர்கள் கட ன்
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ஆழத்திேல ேபாய் என் ைடய கண்க க்

மைறந் ெகாண்டா ம்,அங்ேகஅவர்கைளக்

க க்கப் பாம் க க் க் கட்டைளயி ேவன். ௪

அவர்கள் தங்க ைடய எதிரிக் ன்பாகச்

சிைறப்பட் ப்ேபானா ம், அங்ேக

அவர்கைளக் ெகான் ேபாட வா க்

நான் கட்டைளயிட் , என் ைடய

கண்கைள அவர்கள்ேமல் நன்ைமக்கல்ல,

ைமக்ெகன்ேறைவப்ேபன். ௫ ேசைனகளின்

ெயேகாவாகியஆண்டவர் ேதசத்ைதத் ெதாட,

அ உ கிப்ேபா ம்; அப்ெபா அதின்

கள் எல்ேலா ம் லம் வார்கள்; எங் ம்

நதியாகப் ரண்ேடா , எகிப்தி ைடயஆற்

ெவள்ளத்ைதப்ேபால் ெவள்ளமா ம். ௬அவர்

வானத்தில் தம ேமல் அைறகைளக்

கட் , மயில் தம ழ் அைறகைள

அஸ்திபாரப்ப த்தி, கட ன் தண் ர்கைள

வரவைழத் ,அைவகைளப் மயி ைடய

விசாலத்தின்ேமல் ஊற் கிறவர்;

ெயேகாவா என்ப அவ ைடய நாமம்.

௭ இஸ்ரேவல் மக்கேள, ங்கள் எனக்

எத்திேயாப்பியர்களின் மக்கைளப்ேபால்

இ க்கி ர்கள் அல்லேவா என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் இஸ்ரேவைல எகிப்

ேதசத்தி ந் ம், ெப ஸ்தர்கைளக்

கப்ேதாரி ந் ம், ரியர்கைளக்

ரி ந் ம் ெகாண் வரவில்ைலேயா?

௮ இேதா, ெயேகாவாகிய ஆண்டவரின்

கண்கள் பாவ ள்ள ராஜ்ஜயத்திற்
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விேராதமாக ைவக்கப்பட் க்கிற ; அைத

மயின்ேமல் இல்லாமல் அழ த் ப்ேபா ேவன்;

ஆகி ம் யாக்ேகாபின்வம்சத்ைத வ ம்

அழ க்கமாட்ேடன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௯ இேதா, சல்லைடயினால்

ச த் அரிக்கிற ேபால் இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாைர எல்லா ேதசங்க க் ள் ம்

ச த் அரிக் ம்ப நான் கட்டைளயி ேவன்;

ஆனா ம் ஒ ேகா ைம மணி ம்

தைரயிேல வி வதில்ைல. ௧0 ங்

எங்கைள அ வ மல்ைல, எங்க க்

ேநரி வ ம ல்ைலெயன் என் ைடய

மக்களில் ெசால் கிற பாவிகள் எல்ேலா ம்

வாளால் சாவார்கள். ௧௧ ஏேதாம ல்

தியானவர்கைள ம், என் ைடய ெபயர்

ெசால் ய எல்லா ேதசங்கைள ம்

தன்னிடத்தில் ேசர்த் க்ெகாள்வதற்காக, ௧௨

அந்த நாளிேல வி ந் ேபான தா தின்

டாரத்ைத நான் தி ம்ப எ த் ,

அதின் திறப் கைள அைடத் , அதில்

ப தாய்ப்ேபானைதச் ர்ப்ப த்தி,

ஆரம்பநாட்களில் இ ந்த ேபால அைத

நி ேவன் என் இைதச் ெசய்கிற

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௩ இேதா,

உ கிறவன் அ க்கிறவைன ம்,

திராட்ைசப்பழங்கைள பிழகிறவன்

விைதக்கிறவைன ம் ெதாடர்ந் பி த் ,

மைலகள் திராட்ைசரசமாக வ கிற ம்,

ேம கெளல்லாம் கைரகிற மான நாட்கள்
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வ ம் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪

என் ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவ ன்

சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ேவன்; அவர்கள்

பாழான நகரங்கைளக் கட் , அைவகளில்

யி ந் , திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள

நாட் , அைவக ைடய பழரசத்ைதக்

த் , ேதாட்டங்கைள உண்டாக்கி,

அைவகளின் கனிகைள சாப்பி வார்கள். ௧௫

அவர்கைள அவர்க ைடய ேதசத்திேல

நாட் ேவன்; நான் அவர்க க் க்

ெகா த்த ேதசத்தி ந் அவர்கள் இனிப்

பி ங்கப்ப வதில்ைலெயன் உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என்றார்.
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ஒபதியா

௧

ஒபதியாவின் தரிசனம்; ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் ஏேதாைமக் ற த் ச் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: எ ம் ங்கள், அதற்

விேராதமாக ேபாரிட எ ம் ேவாம் வா ங்கள்

என் அறவிக்க, பிரதிநிதி மக்களிடத்தில்

அ ப்பப்ப ம் ெசய்திையக் ெயேகாவா

ெசால்லக்ேகட்ேடாம். ௨இேதா, நான் உன்ைன

ேதசங்களில் சி ம்ப ச் ெசய்ேதன்;

ம க ம் அசட்ைட ெசய்யப்பட் க்கிறாய். ௩

கன்மைல ெவ ப் களாகிய உன் உயர்ந்த

ப தியிேல யி ந் , என்ைனத்

தைரயிேல விழத்தள் கிறவன்

யார் என் உன் இ தயத்தில்

ெசால் கிறவேன, உன் இ தயத்தின்

அகந்ைத உன்ைன ஏமாற் கிற . ௪

க ைகப்ேபால உயரத்திற் ப்ேபானா ம்,

நட்சத்திரங்க க் ள்ேள உன் ட்ைடக்

கட் னா ம்,அவ்விடத்தி ந் ம் உன்ைன

விழத்தள் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௫ எவ்வளவாகச்

சங்கரிக்கப்பட் ப்ேபானாய்! தி டர்கேளா,

இரவில் ெகாள்ைளய க்கிறவர்கேளா

உன்னிடத்தில் வந்தால், தங்க க் ப்

ேபா மானஅள தி வார்கள்அல்லேவா?

திராட்ைசப்பழங்கைள அ க்கிறவர்கள்

உன்னிடத்தில் வந்தால், சில பழங்கைள

விட் வி வார்கள் அல்லேவா? ௬

ஏசாவி ைடயைவகள் எவ்வளவாகத்
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ெகாள்ைளய க்கப்பட்ட ; அவ ைடய

அந்தரங்கப் ெபாக்கிஷங்கள் எவ்வளவாக

ஆராய்ந் எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட . ௭

உன் டன் உடன்ப க்ைக ெசய்த எல்லா

மனிதர்க ம் உன்ைன எல்ைலவைர

ரத்திவிட்டார்கள்; உன் டன்

சமாதானமாயி ந்த மனிதர்கள் உன்ைன

ஏமாற்ற , உன்ைன ேமற்ெகாண்டார்கள்; உன்

அப்பத்ைதச் சாப்பிட்டவர்கள் உனக் க்

ேழ கண்ணிைவத்தார்கள். அவ க்

உணர்வில்ைல. ௮ அந்நாளில் அல்லேவா

நான் ஏேதாம ள்ள ஞானிகைள ம்,

ஏசாவின் மைலயி ள்ள த்திமான்கைள ம்

அழ ப்ேபன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௯ ேதமாேன, ஏசாவின் மைலயி ள்ள

மனிதர்கள் அைனவ ம் ெகாைலயினால்

அழ க்கப்ப ம்ப உன் பராக்கிரமசா கள்

கலங் வார்கள். ௧0 உன் சேகாதரனாகிய

யாக்ேகா க் ச் ெசய்த ெகா ைமயின்

காரணமாக ெவட்கம் உன்ைன ம்;

ற்ற ம் அழ க்கப்பட் ப்ேபாவாய். ௧௧

எதிர்த் நின்ற நாளி ம், அந்நியர்கள்

அவ ைடய பைடையச் சிைறபி த் ப்ேபான

நாளி ம், ம ேதசத்தார்கள் அவ ைடய

வாசல்க க் ள் ைழந் எ சேலம ன்ேபரில்

ட் ப்ேபாட்ட காலத்தில், ம் அவர்களில்

ஒ வைனப்ேபால் இ ந்தாய். ௧௨ உன்

சேகாதரன் அந்நியர்கள்வசமானஅவ ைடய

நாைள பிரியத்ேதாேட பார்க்காம ம், தா
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மக்க ைடய அழவின் நாளிேல அவர்கள்

நிம த்தம் சந்ேதாஷப்படாம ம், அவர்கள்

ெந க்கப்ப கிற நாளிேல ெப ைமயாகப்

ேபசாம ம் இ க்கேவண் யதாயி ந்த .

௧௩ என் மக்களின் ஆபத் நாளிேல

அவர்க ைடய வாசல்க க் ள்

ைழயாம ம், அவர்க ைடய

ஆபத் நாளிேல அவர்கள் அ பவிக்கிற

ங்ைக வி ப்பத் டன் பார்க்காம ம்,

அவர்க ைடய ஆபத் நாளிேல

அவர்க ைடய ெசாத்தில் ைகைவக்காம ம்,

௧௪ அவர்களில் தப்பினவர்கைள அழ க்க

வழ ச்சந்திப் களிேல நிற்காம ம்,

இக்கட் நாளில் அவர்களில்

தியானவர்கைளக் காட் க்ெகா க்காம ம்

இ க்கேவண் யதாயி ந்த . ௧௫ எல்லா

ேதசங்க க் ம் விேராதமான நாளாகிய

ெயேகாவா ைடய நாள் ச பமாய்

வந்தி க்கிற ; ெசய்தப ேய உனக் ம்

ெசய்யப்ப ம்; உன் ெசய்ைகயின் பலன் உன்

தைலயின்ேமல் தி ம் ம். ௧௬ ங்கள்

என் பரி த்தமைலயின்ேமல் ம பானம்

த்த ேபாலேவ எல்லா மக்க ம்

எப்ெபா ம் ம பானம் ப்பார்கள்;

அவர்கள் த் வி ங் வார்கள்,

இல்லாதவர்கைளப்ேபால் இ ப்பார்கள்.

௧௭ ஆனா ம் ேயான் மைலயிேல

தப்பியி ப்பவர்கள் உண் , அவர்கள்

பரி த்தமாக இ ப்பார்கள்; யாக்ேகாபின்
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வம்சத்தார்கள் தங்க ைடயெசாத் க்கைளச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள். ௧௮யாக்ேகா

வம்சத்தார்கள் ெந ப் ம், ேயாேசப்

வம்சத்தார்கள் ெந ப் த்தழ மாக

இ ப்பார்கள்; ஏசா வம்சத்தார்கேளா

ைவக்ேகால் ம்பாக இ ப்பார்கள்;

அவர்கள் இவர்கைளக்ெகா த்தி, ஏசாவின்

வம்சத்தில் தியாக இல்லாமல் இவர்கைள

ட்ெடரிப்பார்கள்; ெயேகாவா இைதச்

ெசான்னார். ௧௯ ெதன்ேதசத்தார்கள்

ஏசாவின் மைலைய ம், சமனான

ேதசத்தார்கள் ெப ஸ்தரின் ேதசத்ைத ம்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள்; அவர்கள்

எப்பிரா ம ன் நாட்ைட ம், சமாரியாவின்

நாட்ைட ம் ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள்;

ெபன்ய ன் மனிதர்கள் ேலயாத்ைத ம்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள். ௨0

சாரிபாத்வைர கானானியர்க க் ள்ேள

சிைறப்பட் ப்ேபானஇஸ்ரேவல் மக்களாகிய

இந்தப் பைட ம், ேசப்பாராத்தில்

சிைறப்பட் ப்ேபானஎ சேலம் நகரத்தார்க ம்

ெதற் திைசப் பட்டணங்கைளச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள். ௨௧ ஏசாவின்

மைலைய நியாயந் ர்ப்பதற்காக இரட்சகர்கள்

ேயான் மைலயில் வந் ேசர்வார்கள்;

அப்ெபா இராஜ்யம் ெயேகாவா ைடயதாக

இ க் ம்.
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ேயானா

௧

அம த்தாயின் மகனாகிய ேயானா க் க்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத உண்டாகி,

அவர்: ௨ எ ந் ெபரிய நகரமாகிய

நினிேவக் ப் ேபாய், அதற் எதிராகப்

பிரசங்கம் ெசய்; அவர்க ைடய அக்கிரமம்

என் ைடய சந்நிதியில் வந் எட் ன

என்றார். ௩ அப்ெபா ேயானா

ெயேகாவா ைடய சந்நிதியி ந் விலகி,

தர் க் ஓ ப்ேபாவதற்கா எ ந் ,

ேயாப்பா க் ப் ேபாய், தர் க் ப்ேபாகிற ஒ

கப்பைலக்கண் , கட்டணம் ெச த்தி,

தான் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியி ந்

வில ம்ப , அவர்கேளா தர் க் ப் ேபாகக்

கப்பல் ஏறனான். ௪ெயேகாவா கட ன்ேமல்

ெப ங்காற்ைற அ ப்பினார்; அதினால்

கட ேல கப்பல் உைட மளவிற் ெபரிய

ெகாந்தளிப் உண்டான . ௫அப்ெபா

கப்பற்காரர்கள் பயந் , அவனவன் தன்தன்

ெதய்வங்கைள ேநாக்கி ேவண் தல்ெசய் ,

பாரத்ைதக் ைறப்பதற்காககப்ப ல்இ ந்த

சரக் கைளக் கட ல் எற ந் விட்டார்கள்;

ேயானாேவா கப்ப ன் ழ்த்தளத்தில்

இறங்கிப்ேபாய்ப் ப த் க்ெகாண் ,ஆழ்ந்

ங்கினான். ௬ அப்ெபா மா ம

அவனிடம் வந் : ங்கிக் ெகாண் க்கிற

என்ன? எ ந்தி ந் உன் ைடய

ெதய்வத்ைத ேநாக்கி ேவண் க்ெகாள்; நாம்

அழ ந் ேபாகாம க்க உன் ைடய ெதய்வம்
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ஒ ேவைள நம்ைம நிைனத்த வார்

என்றான். ௭அவர்கள் யாரால் இந்தஆபத்

நமக் வந்தெதன் நாம் ெதரிந் ெகாள்ள

ட் ப்ேபா ேவாம் வா ங்கள் என்

ஒ வேராெடா வர் ெசால் க்ெகாண்

ட் ப்ேபாட்டார்கள்; ேயானாவின் ெபய க் ச்

ட் வி ந்த . ௮ அப்ெபா அவர்கள்

அவைன ேநாக்கி: யாரால் இந்தஆபத் நமக்

வந்தெதன் எங்க க் ச் ெசால்லேவண் ம்;

உன் ெதாழ ல் என்ன? எங்ேகயி ந்

வ கிறாய்? உன் ேதசம் எ ? என்ன

ஜாதியான் என் ேகட்டார்கள். ௯ அதற்

அவன்: நான் எபிெரயன்; கடைல ம்

மைய ம் உண்டாக்கின பரேலாகத்தின்

ேதவனாகிய கர்த்தரிடம் பயபக்தி ள்ளவன்

என்றான். ௧0 அவன் ெயேகாவா ைடய

சந்நிதியி ந் விலகி ஓ ப்ேபாகிறவன்

என் தங்க க் அறவித்ததினால்,

அந்த மனிதர்கள் மக ம் பயந் ,

அவைன ேநாக்கி: ஏன் இைதச் ெசய்தாய்

என்றார்கள். ௧௧ பின் ம் கடல் அதிகமாகக்

ெகாந்தளித் க்ெகாண் ந்ததால், அவர்கள்

அவைன ேநாக்கி: கடல் நமக்காக

அைமதியா ம்ப நாங்கள் உனக் என்ன

ெசய்யேவண் ம் என் ேகட்டார்கள். ௧௨

அதற் அவன்: ங்கள் என்ைன எ த்

கட ேல ேபாட் வி ங்கள்;அப்ெபா கடல்

அைமதியாக இ க் ம்; என்னால்தான்

இந்தப் ெபரிய ெகாந்தளிப் உங்கள்ேமல்
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வந்தெதன்பைதநான்அறேவன் என்றான். ௧௩

அந்த மனிதர்கள் கைரேச வதற்காக

ேவகமாகத் தண் வ த்தார்கள்; ஆனா ம்

கடல் மக ம் ம் ரமாகக் ெகாந்தளித் க்

ெகாண்ேடயி ந்ததால் அவர்களால்

யாமற்ேபான . ௧௪அப்ெபா அவர்கள்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பிட் : ஆ

ெயேகாவாேவ, இந்த மனித ைடய

வ க்காக எங்கைளஅழ த் ப்ேபாடாதி ம்;

ற்றம ல்லாத இரத்தப்பழைய எங்கள்ேமல்

மத்தாதி ம்; ேதவ ர் ெயேகாவா; உமக் ச்

சித்தமாக இ க்கிறப ெசய்கி ர் என்

ெசால் , ௧௫ ேயானாைவஎ த் க் கட ேல

ேபாட் விட்டார்கள்; கடல் தன் ைடய

ம் ரத்ைதவிட் அைமதியான . ௧௬

அப்ெபா அந்த மனிதர்கள் ெயேகாவா க்

மக ம் பயந் , ெயேகாவா க் ப் ப யிட் ப்

ெபா த்தைனகைளச் ெசய்தார்கள். ௧௭

ேயானாைவ வி ங் வதற்காக ஒ ெபரிய

ைனெயேகாவாஆயத்தப்ப த்தியி ந்தார்;

அந்த னின் வயிற்ற ேல ேயானா இர பகல்

ன் நாட்கள் இ ந்தான்.

௨

அந்த னின் வயிற்ற ந் , ேயானா

தன் ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ேநாக்கி விண்ணப்பம்ெசய் : ௨ என்

ெந க்கத்தில் நான் ெயேகாவாைவேநாக்கிக்

ப்பிட்ேடன்; அவர் எனக் பதில் ெகா த்தார்;

நான் பாதாளத்தின் வயிற்ற ந்

க் ர ட்ேடன், ர் என் சத்தத்ைதக்
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ேகட் ர். (Sheol h7585) ௩கட ன் ந ைமயமாகிய

ஆழத்திேல ர் என்ைனத் தள்ளிவிட் ர்;

ேராட்டம் என்ைனச் ழ்ந் ெகாண்ட ;

உம் ைடய ெவள்ளங்க ம் அைலக ம்

எல்லாம் என்ேமல் ரண்ட . ௪ நான் உம

கண்க க் எதிேர இல்லாதப க் த்

தள்ளப்பட்ேடன்; ஆனா ம் இன்ன ம்

உம் ைடயபரி த்தஆலயத்ைத ேநாக் ேவன்

என்ேறன். ௫ தண் ர்கள் என் ைடய

வைன எ க்க என்ைன ெந க்கின ;

ஆழங்கள்என்ைனச் ழ்ந்த ; கடற்பாசி என்

தைலையச் ற்ற க்ெகாண்ட . ௬மைலகளின்

அ வாரங்கள்வைரக் ம் இறங்கிேனன்;

மயின் தாழ்ப்பாள்கள் என்ெறன்ைறக் ம்

என்ைனஅைடக்கிறதாக இ ந்த ;ஆனா ம்

என் ேதவனாகிய ெயேகாவாேவ, ர் என்

உயிைர அழவி ந் காப்பாற்ற ர்.

௭ என் ைடய ஆத் மா எனக் ள்

ேசார்ந் ேபா ம்ேபா ெயேகாவாைவ

நிைனத்ேதன்; அப்ெபா என் விண்ணப்பம்

உம பரி த்த ஆலயத்திேல உம்மடத்தில்

வந் ேசர்ந்த . ௮ ெபாய்யான விக்கிரக

ெதய்வங்கைளப்பற்ற க்ெகாள் கிறவர்கள்

தங்க க் வ ம் கி ைபையப்

றக்கணிக்கிறார்கள். ௯ நாேனா, தியின்

சத்தத்ேதா உமக் ப் ப யி ேவன்; நான்

ெசய்த ெபா த்தைனையச் ெச த் ேவன்;

இரட்சிப் ெயேகாவா ைடய என்றான். ௧0



ேயானா 3455

ெயேகாவா க் க் கட்டைளயிட்டார், அ

ேயானாைவக் கைரயிேல கக்கிப்ேபாட்ட .

௩

இரண்டாவ ைற ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத ேயானா க் உண்டாகி, அவர்: ௨

எ ந் ெபரிய நகரமாகிய நினிேவக் ப் ேபாய்,

நான் உனக் க் கற்பிக் ம் வார்த்ைதைய

அதற் எதிராகப் பிரசங்கம் ெசய் என்றார்.

௩ ேயானா எ ந் , ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதயின்ப ேயநினிேவக் ப் ேபானான்;

நினிேவ ன் நாட்கள் நைட பிரயாண

ர ம் விஸ்தாரமான மகா ெபரிய

நகரமாக இ ந்த . ௪ ேயானா நகரத்தில்

ைழந் , ஒ நாள் பிரயாணம்ெசய் :

இன் ம் நாற்ப நாட்களில் நினிேவ

கவிழ்க்கப்பட் ப்ேபா ம் என் றனான். ௫

அப்ெபா நினிேவயி ள்ள மக்கள்

ேதவைன வி வாசித் , உபவாசம்

ெசய் ம்ப க் றனார்கள்; ெபரிேயார் தல்

சிற ேயார்வைரக் ம் சாக் உைடைய

அணிந் ெகாண்டார்கள். ௬ இந்தச் ெசய்தி

நினிேவயின் ராஜா க் எட் னேபா ,

அவன் தன் ைடய சிங்காசனத்ைதவிட்

எ ந் , தான் அணிந்தி ந்த அங்கிையக்

கழற்ற ப்ேபாட் , சாக் உைடைய

அணிந் ெகாண் , சாம்ப ேல

உட்கார்ந்தான். ௭ ேம ம் ராஜா, தா ம்

தன் ைடய ஆேலாசகர்க ம் ர்மானித்த

கட்டைளயாக, நினிேவஎங் ம் மனிதர்க ம்

ம கங்க ம், மா க ம், ஆ க ம் ஒன் ம்
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சிபார்க்காம க்க ம், ேமயாம ம்

தண் ர் க்காம ம் இ க்க ம், ௮

மனிதர்க ம் ம கங்க ம் சண னால்

க்ெகாண் , ேதவைன ேநாக்கி அதிக

சத்தமாகக் ப்பிட ம், அவரவர்கள்

தம்தம் ெபால்லாத வழைய ம் தம்தம்

ைககளி ள்ள ெகா ைமைய ம்விட் த்

தி ம்ப ம்ேவண் ம். ௯ யா க் த்

ெதரி ம்; நாம் அழ ந் ேபாகாதப க்

ஒ ேவைள ேதவன் மனமரங்கி, தம் ைடய

க ங்ேகாபத்ைதவிட் த் தி ம்பினா ம்

தி ம் வார் என் ெசால்லச்ெசான்னான்.

௧0 அவர்கள் தங்க ைடய ெபால்லாத

வழையவிட் த் தி ம்பினார்கெளன் ேதவன்

அவர்க ைடய ெசயல்கைளப்பார்த் ,

தாம் அவர்க க் ச் ெசய்ேவன் என்

ெசால் யி ந்த ங்ைகக் ற த் மனமரங்கி,

அைதச் ெசய்யாமல் இ ந்தார்.

௪

ேயானா க் இ மக ம் வ த்தமாக

இ ந்த ; அவன் க ங்ேகாபம்

ெகாண் , ௨ ெயேகாவாைவ ேநாக்கி

விண்ணப்பம்ெசய் :ஆ ெயேகாவாேவ, நான்

என் ேதசத்தில் இ க் ம்ேபாேத நான் இைதச்

ெசால்லவில்ைலயா? இதினாேலேய நான்

ன்னேம தர் க் ஓ ப்ேபாேனன்; ர்

இரக்க ம் மன உ க்க ம் ய சாந்த ம்

ம ந்த கி ைப ள்ளவ ம், ங்கிற்

மனமரங் கிறவ மான ேதவெனன்

அறேவன். ௩இப்ேபா ம் ெயேகாவாேவ, என்
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உயிைர என்ைனவிட் எ த் க்ெகாள் ம்;

நான் உயிேரா இ க்கிறைதவிட சாகிற

நலமாக இ க் ம் என்றான். ௪ அதற் க்

ெயேகாவா: எரிச்சலாக இ க்கிற நல்லேதா

என்றார். ௫ பின் ேயானா நகரத்தி ந்

றப்பட் , நகரத்திற் க் கிழக்ேக ேபாய், அங்ேக

தனக் ஒ ைசையப் ேபாட் , நகரத்திற்

நடக்கப்ேபாகிறைதத் தான்பார்க் ம்வைரக் ம்

அதின் ேழ நிழ ல் உட்கார்ந்தி ந்தான்.

௬ ேயானா ைடய தைலயின்ேமல்

நிழ ண்டாயி க்க ம், அவைனஅவ ைடய

மனவ த்தத்திற் ங்கலாக்க ம் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ஒ ஆமணக் ச்ெச ைய

ைளக்கக் கட்டைளயிட் , அைத

அவன்ேமல் ஓங்கி வளரச்ெசய்தார்; அந்த

ஆமணக் ச் ெச யினால் ேயானா மக ம்

சந்ேதாஷப்பட்டான். ௭ம நாளிேலா கிழக்

ெவ க் ம் ேநரத்தில் ேதவன்ஒ ச்சிக் க்

கட்டைளயிட்டார்;அ ஆமணக் ச் ெச ைய

அரித் ப்ேபாட்ட ; அதினால் அ

காய்ந் ேபான . ௮ ரியன் உதித்தேபா

ேதவன் ெவப்பமான ழ்க்காற்ைறக்

கட்டைளயிட்டார்; அப்ெபா ெவயில்

ேயானா ைடய தைலயில் ப கிறதினால்

அவன் ேசார்ந் ேபாய், தனக் ள்ேள சாைவ

வி ம்பி: நான் உயிேரா இ க்கிறைதவிட

சாகிற நலமாக இ க் ம் என்றான். ௯

அப்ெபா ேதவன் ேயானாைவ ேநாக்கி:

ஆமணக் ச் ெச க்காக எரிச்சலாக இ க்கிற
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நல்லேதா என்றார்; அதற் அவன்: நான்

சா ம்வைரக் ம் எரிச்சலாக இ க்கிற

நல்ல தான் என்றான். ௧0அதற் க் ெயேகாவா:

பிரயாசப்படாத ம் வளர்க்காத ம், ஒ

இரவிேல ைளத்த ம், ஒ இரவிேல

அழ ந் ேபான மானஆமணக் ச் ெச க்காக

மன கிறாேய. ௧௧ வல ைகக் ம்

இட ைகக் ம் வித்தியாசம் ெதரியாத

இலட்சத் இ பதினாயிரம்ேப க் அதிகமான

மனிதர்க ம் அேநக ம க வன்க ம்

இ க்கிற ெபரிய நகரமாகிய நினிேவக்காக

நான் மன காமல் இ ப்ேபேனா என்றார்.
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கா

௧

ேயாதாம்,ஆகாஸ், எேசக்கியா என் ம் தா

ராஜாக்க ைடய நாட்களில், ெமாேரசா

ஊைரச்ேசர்ந்த கா க் உண்டான ம்,

அவன் சமாரியாவிற் ம் எ சேலம ற் ம்

விேராதமாகப் ெபற் க்ெகாண்ட மான

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத. ௨

அைனத் மக்கேள, ேக ங்கள்; ம ேய,

அதி ள்ளைவகேள, ெசவிெகா ங்கள்;

ெயேகாவாகியஆண்டவர், தம் ைடய பரி த்த

ஆலயத்தி க்கிறஆண்டவேரஉங்க க்

விேராதமாகச் சாட்சியாக இ ப்பார். ௩இேதா,

ெயேகாவா தம் ைடய இடத்தி ந்

றப்பட் வ கிறார்; அவர் இறங்கி மயின்

உயர்ந்த இடங்கைள மதிப்பார். ௪ ெம

ெந ப்பிற் ன்பாகஉ கிற ேபால ம்,

மைலகளி ந் பா ம்தண் ர் தைரையப்

பிளக்கிற ேபால ம், மைலகள் அவர் ேழ

உ கி, பள்ளத்தாக் கள் பிளந் ேபா ம்.

௫ இைவ அைனத் ம் யாக்ேகா ைடய

த ன் காரணமாக ம், இஸ்ரேவல்

வம்சத்தார்க ைடய பாவங்களின்

காரணமாக ம் சம்பவிக் ம்; யாக்ேகாபின்

த க் க் காரணெமன்ன? சமாரியா

அல்லேவா? தாவின் ேமைடக க் க்

காரணெமன்ன? எ சேலம் அல்லேவா?

௬ ஆைகயால் நான் சமாரியாைவ

ெவளியான மண்ேம ம், திராட்ைசச்ெச

ந கிற நில மாக்கி, அதின் கற்கைளப்
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பள்ளத்தாக்கிேல ரண் விழச்ெசய் ,அதின்

அஸ்திபாரங்கைளத் திறந் ைவப்ேபன்.

௭ அதின் வார்ப்பிக்கப்பட்ட சிைலகள்

அைனத் ம் ெநா க்கப்ப ம்; அதின்

ெபா ட்கள் அைனத் ம் ெந ப்பினால்

எரித் ப்ேபாடப்ப ம்; அதின்

சிைலகைள எல்லாம் பாழாக் ேவன்;

ேவசிப்பைணயத்தினால் ேசர்க்கப்பட்ட ,

தி ம்ப ேவசிப்பைணயமாகச் ெச த்தப்ப ம்.

௮ இதனால் நான் லம்பி அல ேவன்;

பறெகா த்தவனாக ம் நிர்வாணமாக ம்

நடப்ேபன்; நான் நரிகைளப்ேபால

ஊைளயிட் , ஆந்ைதகைளப்ேபால

அல ேவன். ௯அதின் காயம்ஆறாத ;அ

தாவைரவந்த : என் மக்களின் வாசலாகிய

எ சேலம்வைர வந் ேசர்ந்த . ௧0அைதக்

காத்பட்டணத்திேலஅறவிக்கா ர்கள்;அழேவ

ேவண்டாம்; ெபத் அப்ராவிேல தியில்

ர . ௧௧ சாப் ரில் யி க்கிறவேள,

ெவட்கத் டன் நிர்வாணமாகஅப்பாேல ேபா;

சாயனானில் யி க்கிறவன் ெவளிேய

வ வதில்ைல; ெபத் ஏேச ன் லம்பல்

உங்க க் அைடக்கலமாக இ க்கா . ௧௨

மாேராத்தில் யி க்கிறவள் நன்ைம

வ ெமன் எதிர்பார்த்தி ந்தாள்;

ஆனா ம் ைம ெயேகாவாவிடத்தி ந்

எ சேலம ன் வாசல்வைரக் ம் வந்த . ௧௩

லா சில் யி க்கிறவேள, ேவகமான

திைரகைள இரதத்திேல ட் ; ேய
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மகளாகிய ேயானின் பாவத்திற் க்

காரணம்; உன்னிடத்தில் இஸ்ரேவ ன்

ழ்ப்ப யாைமகள் காணப்பட்ட . ௧௪

ஆைகயால் ேமார்ேஷத்காத்தினிடத்தில்உனக்

இ க்கிறைதக் ெகா த் வி வாய்; அக் பின்

கள் இஸ்ரேவ ன் ராஜாக்க க்

ஏமாற்றமாகப்ேபா ம். ௧௫ மேரஷாவில்

யி க்கிறவேள, உனக் இன் ம்

ஒ உரிைமயாளைன வரச்ெசய்ேவன்;

இஸ்ரேவ ன் தைலவர்கள்அ ல்லாம்வைர

வ வார்கள். ௧௬உனக் அ ைமயானஉன்

பிள்ைளக க்காக உன் தைலையச் சிைரத்

ெமாட்ைடயிட் க்ெகாள்; க ைகப்ேபால

ெமாட்ைடயாயி , அவர்கள்

உன்ைனவிட் ச் சிைறப்பட் ப் ேபாகிறார்கள்.

௨

அக்கிரமத்ைத ேயாசித் , தங்கள்

ப க்ைககளின்ேமல் ெபால்லாப் ெசய்ய

திட்டம ட் த் தங்கள் ைகயில் வல்லைம

இ க்கிறதினால், வி யற்காலமாகிறேபா

அைதச் ெசயல்ப த்தி, ௨வயல்கைளவி ம்பி

அைவகைளப்பற த் க்ெகாண் , கைள

வி ம்பி அைவகைள எ த் க்ெகாண் ,

மனிதைன ம் அவ ைடய ட்ைட ம்,

ம்பங்கைள ம் ஒ க் கிறவர்க க்

ஐேயா, ௩ஆைகயால் ெயேகாவா: நான் இந்த

வம்சத்தா க் விேராதமாகத் ைமைய

வரச்ெசய்ய நிைனக்கிேறன்; அதி ந்

ங்கள் தப்பமாட் ர்கள்; ங்கள் ேமட் ைமயாக

நடப்பதில்ைல; அ ைமயான காலம். ௪
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அந்நாளில் உங்கைள உதாரணமாகச்ெசால் ,

நாம் ற்ற ம் பாழாேனாம்; நம மக்களின்

எல்ைலைய மாற்ற ப்ேபாட்டார்; எப்ப யாக

அைதஎன்ைனவிட் க்கிப்ேபாட்டார்! நம

வயல்கைளப்பி ங்கிப் பகிர்ந் ெகா த்தாேர

என் யரமான லம்பலாகப் லம் வார்கள்.

௫ ெயேகாவாவின் சைபயில் நிலங்கைள

அளந் ெகா க்கிறவர்கள் உனக்

இல்லாதி ப்பார்கள். ௬ ர்க்கதரிசனம்

ெசால்லாதி ப் ர்களாக என்கிறார்கள்;

அவர்கள் ர்க்கதரிசனம் ெசால் வார்கள்,

இந்தவிதமாக அவர்கள் ர்க்கதரிசனம்

ெசால்லாவிட்டால் பழ ச்ெசால் ங்காேத. ௭

யாக்ேகா வம்சம் என் ெபயர் ெபற்றவர்கேள,

ெயேகாவாவின் ஆவி கியி க்கிறேதா?

அவ ைடய ெசயல்கள் இைவகள்தாேனா?

ெசம்ைமயாக நடக்கிறவ க் என்

வார்த்ைதகள் நன்ைம ெசய்யாேதா? ௮ என்

மக்கள் ஆரம்பம் தல் எதிரிையப்ேபால்

எ ம்பினார்கள். ேபாரி ந்

தி ம்பிவந் வழயில் பயப்படாமல்

கடந் ேபாகிறவர்க ைடயேமலங்கிைய ம்

ஆைடைய ம் உரிந் ெகாண் ர்கள். ௯என்

மக்களின் ெபண்கைள அவர்க ைடய

வசதியான களி ந் ரத்திவிட் ர்கள்;

அவர்க ைடய ழந்ைதக க் இ ந்த என்

அலங்காரத்ைத என்ைறக் ம் இல்லாதப க் ப்

பற த் க்ெகாண் ர்கள். ௧0 எ ந்

ேபாங்கள்; இ ங்கள் இைளப்பா ம்
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இடம் அல்ல, இ ட் ப்பட்ட , இ

உங்கைளஅழ த் வி ம்,அந்த நாசம் மக ம்

ெகா யதாக இ க் ம். ௧௧ மனம்ேபாகிற

ேபாக்கிேல ேபாய், ெபாய்யானைதச்

ெசால் கிற ஒ வன், திராட்ைசரசத்ைத ம்

ம பானத்ைத ம் ற த் நான் உனக் ப்

பிரசங்கிப்ேபெனன்றால், அவேன இந்த

மக்க க் ஏற்ற பிரசங்கியாகஇ ப்பான். ௧௨

யாக்ேகாபின் மக்கேள, உங்கெளல்ேலாைர ம்

நான் நிச்சயமாகக் ட் ேவன், இஸ்ரேவ ன்

தியானவர்கைள நிச்சயமாகச் ேசர்ப்ேபன்;

ேபாஸ்றாவின் ஆ கைளப்ேபால்

அவர்கைள ஒேர ட்டமாக் ேவன்,

தன் ெதா வத்திற் ள்ேள ேசர்ந்த

மந்ைதக் ச் சமமாக மக்கள் ட்டத்தினாேல

இைரச்சல் உண்டா ம். ௧௩ தைடகைள

க்கிப்ேபா கிறவர் அவர்க க் ன்பாக

நடந் ேபாகிறார்;அவர்க ைடயதைடகைள

க்கி, வாசலால் உட்பிரேவசித் க்

கடந் ேபாவார்கள்; அவர்க ைடய ராஜா

அவர்க க் ன்பாகப் ேபாவார், ெயேகாவா

அவர்க க் ன்பாக நடந் ேபாவார்.

௩

நான் ெசான்ன : யாக்ேகாபின்

தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல் வம்சத்

அதிபதிகேள, நியாயம் இன்னெதன்

அறவ உங்க க் அல்லேவா உரிய . ௨

ஆனா ம் நன்ைமைய ெவ த் , ைமைய

வி ம்பி, அவர்கள்ேமல் இ க்கிற

அவர்க ைடய ேதாைல ம், அவர்க ைடய
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எ ம் கள்ேமல் இ க்கிற சைதைய ம்

பி ங்கி, ௩என் மக்களின் சைதையத் தின் ,

அவர்கள்ேமல் இ க்கிற அவர்க ைடய

ேதாைல உரிந் ெகாண் , எ ம் கைள

ற த் , பாைனயிேல ேபா வ ேபால ம்

இைறச்சிையக் ெகாப்பைரக் ள்ேள

ேபா வ ேபால ம் அைவகைள

ெவட் கிறார்கள். ௪அப்ெபா அவர்கள்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக் ப்பி வார்கள்;

ஆனா ம் அவர்கள் தங்கள் ெசயல்களில்

ெபால்லாதவர்களாக இ ப்பதினால், அவர்

அவர்க க் ம ெமாழ ெகா க்காமல், தம

கத்ைத அக்காலத்திேல அவர்க க்

மைறத் க்ெகாள் வார். ௫ தங்கள்

பற்களினால் க க்கிறவர்களாயி ந் ,

சமாதானெமன் ெசால் , தங்கள் வாய்க்

உணைவக் ெகா க்காதவ க் விேராதமாகச்

சண்ைடக் ஆயத்தமாகி, என் மக்கைள

ேமாசம்ேபாக் கிற ர்க்கதரிசிக க்

விேராதமாகக் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: ௬தரிசனம் காண யாத

இர ம், ற ெசால்ல யாத அந்தகார ம்

உங்க க் வ ம்; ர்க்கதரிசிகளின்ேமல்

ரியன் மைறந் , அவர்கள்ேமல் பகல் மக ம்

இ ளாகப்ேபா ம். ௭தரிசனம்பார்க்கிறவர்கள்

ெவட்கப்பட் , ற ெசால் கிறவர்கள்

நாணமைடந் , உத்திர ெகா க்கிற ேதவன்

இல்லாததினால் அவர்கள் அைனவ ம் தங்கள்

வாைய க்ெகாள்வார்கள். ௮ நாேனா,
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யாக்ேகா க் அவ ைடய தைல ம்,

இஸ்ரேவ க் அவ ைடய பாவத்ைத ம்

அறவிப்பதற்காக, ெயேகாவா ைடய ஆவி

அ ளிய பலத்தினா ம், நியாயத்தினா ம்,

பராக்கிரமத்தினா ம் நிரப்பப்பட் க்கிேறன்.

௯ நியாயத்ைத ெவ த் ,

ஒ ங்கானைவகைளெயல்லாம்ேகாணலாக்கி,

௧0 ேயாைன இரத்தப்பழயினா ம்,

எ சேலைம அநியாயத்தினா ம் கட் கிற

யாக்ேகா வம்சத் த் தைலவர்கேள, இஸ்ரேவல்

வம்சத் அதிபதிகேள, இைதக் ேக ங்கள்.

௧௧ அதின் தைலவர்கள் லஞ்சத்திற்

நியாயந் ர்க்கிறார்கள்; அதின்ஆசாரியர்கள்

ைகக் க் உபேதசிக்கிறார்கள்;

அதின் ர்க்கதரிசிகள் பணத்திற் க்

ற ெசால் கிறார்கள்; ஆகி ம் அவர்கள்

ெயேகாவாைவச் சார்ந் ெகாண் :

ெயேகாவா எங்கள் ந வில் இல்ைலேயா?

ங் எங்கள்ேமல் வரா என்கிறார்கள்.

௧௨ ஆைகயால் உங்களால் ேயான்

வயல்ெவளிையப்ேபாலஉழப்பட் , எ சேலம்

மண்ேம களாகப்ேபா ம்,ஆலயத்தின்மைல,

காட் ேம கைளப்ேபாலா ம்.

௪

ஆனா ம், வ ம் நாட்களில்

ெயேகாவா ைடய ஆலயமாகிய மைல,

மைலகளின் உச்சியில் நி வப்பட் ,

மைலக க் ேமலாகஉயர்த்தப்பட் க் ம்,

எல்லா மக்க ம் அதினிடத்திற்

ஓ வ வார்கள். ௨திரளானமக்கள் றப்பட்
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வந் : நாம் ெயேகாவாவின் மைலக் ம்,

யாக்ேகாபின் ேதவ ைடய ஆலயத்திற் ம்

ேபாேவாம் வா ங்கள்; அவர் தம வழகைள

நமக் ப் ேபாதிப்பார், நாம் அவ ைடய

பாைதகளில் நடப்ேபாம் என்பார்கள்;

ஏெனனில் ேயானி ந் ேவத ம்,

எ சேலம ந் ெயேகாவாவின்வசன ம்

ெவளிப்ப ம். ௩அவர் திரளானமக்க க் ள்

நியாயம் ர்த் , ரத்தி ள்ள பலம்ம ந்த

ேதசங்கைளக் க ந் ெகாள் வார்;

அப்ெபா அவர்கள் தங்க ைடய

பட்டயங்கைள மண்ெவட் களாக ம்,

ஈட் கைளஅரிவாள்களாக ம்அ ப்பார்கள்;

ஒ ேதசத்திற் விேராதமாகஇன்ெனா ேதசம்

பட்டயம் எ ப்பதில்ைல; இனி அவர்கள்

த்தத்ைதக் கற்ப ம ல்ைல. ௪ அவனவன்

தன்தன் திராட்ைசச்ெச யின் நிழ ம்,

தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழ ம்

பயப்ப த் பவர்கள் இல்லாமல் உட்கா வான்;

ேசைனக ைடயெயேகாவாவின் வாய் இைதச்

ெசால் ற் . ௫சகலமக்க ம் தங்கள் தங்கள்

ேதவ ைடய நாமத்ைதப் பற்ற க்ெகாண்

நடப்பார்கள்; நாங்க ம் எங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதப்

பற்ற க்ெகாண் என்ெறன்ைறக் ள்ள

சதாகாலங்களி ம் நடப்ேபாம். ௬

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

அந்நாளிேல நான் ெநாண் யானவைளச்

ேசர்த் , தள்ளப்பட்டவைள ம் ங்
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அ பவித்தவைள ம் ட் க்ெகாண் , ௭

ெநாண் யானவைள தியான மக்களாக ம்,

ரமாகத் தள்ளப்பட் ப்ேபானவைளப்

பலத்த மக்களாக ம் ைவப்ேபன்;

அவர்கள்ேபரில் ெயேகாவா ேயான் மைலயிேல

இ தல் என்ெறன்ைறக் ம் ராஜாவாக

இ ப்பார். ௮ மந்ைதயின் காவற்ேகா ரேம,

மகளாகிய ேயானின் பா காப்ேப,

ந்தின ஆ ைக உன்னிடத்தில் வ ம்;

ராஜரிகம் மகளாகிய எ சேலமடம்

வ ம். ௯ இப்ேபா ம் ஏன் சத்தம ட்

கதறேவண் ம்? ராஜாவானவர் உன்னிடத்தில்

இல்ைலேயா? உன் ஆேலாசைனக்காரர்கள்

அழ ந் ேபானார்கேளா? பிரசவிக்கிற

ெபண் க் உண்டாகிற ேவதைன

உனக் உண்டா ம். ௧0 மகளாகிய

ேயாேன, பிரசவிக்கிற ெபண்ைணப்ேபால

பிரசவ ேவதைனப்ப ; இப்ேபா

நகரத்தி ந் றப்பட் , ெவளிகளில் தங்கி,

பாபிேலான் வைரக் ம் ேபாவாய், அங்ேக

வி விக்கப்ப வாய்; அங்ேக ெயேகாவா

உன்ைனஉன் எதிரிகளின் ைகக் ங்கலாக்கி

ட்பார். ௧௧ ேயான் ட் ப்ப வாளாக,

எங்கள் கண் அவைளக் காண்பதாக என்

ெசால் , அேநக ேதசத்தார் உனக்

விேராதமாகக் யி க்கிறார்கள். ௧௨

ஆனா ம் அவர்கள் ெயேகாவா ைடய

நிைன கைள அறயாம ம், அவ ைடய

ேயாசைனையஉணராம ம் இ க்கிறார்கள்;
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அவர்அரிக்கட் கைளப்ேபாலஅவர்கைளக்

களத்திேல ேசர்ப்பார். ௧௩ மகளாகிய

ேயாேன, எ ந் ேபார ; நான் உன்

ெகாம் கைள இ ம் ம், உன் ளம் கைள

ெவண்கல மாக் ேவன்; அேநக மக்கைள

ெநா க்கிப்ேபா வாய்; அவர்கள்

ேத ச் ேசர்த்தைத கர்த்த க்ெகன் ம்,

அவர்க ைடய ெசாத் க்கைள ம க் ம்

ஆண்டவராக இ க்கிறவ க்ெகன் ம்

நியம ப்பாய்.

௫

ேசைனகைள ைடய நகரேம, இப்ேபா

க் வாகக் க்ெகாள்; நமக்

விேராதமாக ற் ைக ேபாடப்ப ம்;

இஸ்ரேவ ைடய நியாயாதிபதிையக்

ேகா னால் கன்னத்திேல அ ப்பார்கள். ௨

எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட ெபத்ெலேகேம,

ேதயாவி ள்ள ஆயிரங்க க் ள்ேள

சிறயதாயி ந் ம், இஸ்ரேவைல

ஆளப்ேபாகிறவர் உன்னிடத்தி ந்

றப்பட் என்னிடத்தில் வ வார்; அவ ைடய

றப்ப தல் அநாதி நாட்களாகிய

ர்வத்தி ைடய . ௩ ஆனா ம்

பிரசவிக்கிறவள் பிரசவிக் ம்வைர

அவர்கைள ஒப் க்ெகா ப்பார்;

அப்ெபா அவ ைடய சேகாதரர்களில்

தியானவர்கள் இஸ்ரேவல் மக்கேளா

தி ம் வார்கள். ௪ அவர் நின் ெகாண் ,

ெயேகாவா ைடய பலத்ேதா ம் தம் ைடய

ேதவனாகிய ெயேகாவா ைடய நாமத்தின்
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மகத் வத்ேதா ம் ேமய்ப்பார்; ஆைகயால்

அவர்கள் நிைலத்தி ப்பார்கள்; அவர்

இனி மயின் எல்ைலகள் வதி ம்

மகிைமப்ப வார். ௫ இவேர சமாதான

காரணர்; அ ரியன் நம் ைடய ேதசத்திேல

வ ம்ேபா ம், நம் ைடயஅரண்மைனகைள

மதிக் ம்ேபா ம், ஏ ேமய்ப்பர்கைள ம்

மனிதர்களில் எட் அதிபதிகைள ம்

அவ க் விேராதமாக நி த் ேவன்.

௬ இவர்கள் அ ரியா ேதசத்ைத ம்,

நிம்ேராதின் ேதசத்ைத ம், அதி ைடய

வாசல்க க் உட் றமாகப் பட்டயத்திற்

இைரயாக் வார்கள்; அ ரியன் நம் ைடய

ேதசத்தில் வ ம்ேபா ம், நம் ைடய

எல்ைலகைள மதிக் ம்ேபா ம் அவ க்

நம்ைமத் தப் விப்பார். ௭ யாக்ேகாபிேல

தியானவர்கள் ெயேகாவாேல வ கிற

பனிையப்ேபால ம், மனித க் க்

காத்தி க்காம ம், ம மக்க க் த்

தாமதிக்காம ம், ண் கள்ேமல்

வ கிற மைழகைளப்ேபால ம், அேநக

மக்களின் ந விேல இ ப்பார்கள். ௮

யாக்ேகாபிேல தியானவர்கள், சிங்கம்

காட் ம கங்க க் ள்ேள இ க்கிறதற் ச்

சமமாக ம், கடந் ேபாய் மதித் த்

தப் விப்பார் இல்லாமல் ற ப்ேபா கிற

பாலசிங்கம் ஆட் மந்ைதக க் ள்ேள

இ க்கிறதற் ச் சமமாக ம் மக்க க் ள்

அேநக மக்களின் ந விேல இ ப்பார்கள். ௯



கா 3470

உன் ைடய ைக உன் விேராதிகளின்ேமல்

உய ம்; உன் எதிரிகெளல்ேலா ம்

அழ க்கப்ப வார்கள். ௧0அந்நாளிேல நான்

உன் திைரகைள உன் ந வில் இராமல்

அழ த் , உன் இரதங்கைளஅழ த் , ௧௧உன்

ேதசத் ப் பட்டணங்கைள அழ த் , உன்

மதில்கைளெயல்லாம் அழ த் , ௧௨ னிய

வித்ைதகள் உன் ைகயில் இல்லாதப க்

அகற் ேவன்; நாள் பார்க்கிறவர்கள்

உன்னிடத்தில் இல்லாமற்ேபாவார்கள். ௧௩

உன் வார்ப்பிக்கப்பட்ட சிைலகைள ம்

உன் சிைலகைள ம் உன் ந வில்

இல்லாதப க் நிர் லமாக் ேவன்; உன்

ைகயின் பைடப் கைள இனிப்

பணிந் ெகாள்ளமாட்டாய். ௧௪ நான் உன்

விக்கிரகத்ேதாப் கைள உன் ந வில்

இல்லாமல் பி ங்கி, உன் பட்டணங்கைள

அழ த் , ௧௫ ெசவிெகா க்காத அந்நிய

மக்களிடத்திேல ேகாபத்ேதா ம் உக்கிரத்ேதா ம்

திையச் சரிக்கட் ேவன் என்றார்.

௬

ெயேகாவா ெசால் கிறைதக்

ேக ங்கள்; எ ந் , மைலக க் ன்

உன் வழக்ைகச் ெசால்; மைலகள் உன்

சத்தத்ைதக் ேகட்கட் ம். ௨ மைலகேள,

மயின் உ தியான அஸ்திபாரங்கேள,

ெயேகாவா ைடய வழக்ைகக் ேக ங்கள்;

ெயேகாவா க் அவ ைடய மக்கேளா

வழக் இ க்கிற ; இஸ்ரேவலர்கேளா அவர்

வழக்கா வார். ௩என் மக்கேள, நான் உனக்
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என்ன ெசய்ேதன்? நான் எதினால் உன்ைன

வ த்தப்ப த்திேனன்? எனக் எதிேர பதில்

ெசால். ௪நான்உன்ைனஎகிப் ேதசத்தி ந்

வரவைழத் , அ ைமத்தன ட் ந்த

உன்ைன ட் க்ெகாண் , ேமாேச, ஆேரான்,

ம ரியாம் என்பவர்கைள உனக் ன்பாக

அ ப்பிேனன். ௫என் மக்கேள, ேமாவாபின்

ராஜாவாகிய பாலாக் ெசய்த ேயாசைன

இன்னெதன் ம், ேபேயாரின் மகனாகிய

பிேலயாம் அவ க் ம ெமாழயாகச்

ெசான்ன இன்னெதன் ம், சித் ம்

ெதாடங்கி கில்கால்வைர நடந்த

இன்னெதன் ம், ெயேகாவா ைடய

திகைள அற ந் ெகாள் ம்ப

நிைனத் க்ெகாள். ௬என்னத்ைதக்ெகாண்

நான் ெயேகாவா ைடய சந்நிதியில் வந் ,

உன்னதமான ேதவ க் ன்பாகப்

பணிந் ெகாள்ேவன்? தகனப கேளா ம்,

ஒ வய ைடய கன் க் ட் கேளா ம்

அவ ைடய சந்நிதியில் வரேவண் ேமா? ௭

ஆயிரங்களானஆட் க்கடாக்களின்ேபரி ம்,

எண்ெணயாக ஓ கிற பத்தாயிரங்களான

ஆ களின்ேபரி ம், ெயேகாவா

பிரியமாயி ப்பாேரா? என் அக்கிரமத்ைதப்

ேபாக் வதற்காக என் தற் பிறந்தவைன ம்,

என் ஆத் மாவின் பாவத்ைதப் ேபாக்க என்

கர்ப்பக்கனிைய ம் ெகா க்கேவண் ேமா? ௮

மனிதேன, நன்ைம இன்னெதன்

அவர் உனக் அறவித்தி க்கிறார்;
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நியாயம்ெசய் , இரக்கத்ைதச் சிேநகித் , உன்

ேதவ க் ன்பாக மனத்தாழ்ைமயாக

நடப்பைதத் தவிர ேவேற எைதக்

ெயேகாவா உன்னிடத்தில் ேகட்கிறார்.

௯ ெயேகாவா ைடய சத்தம் நகரத்ைத

ேநாக்கிக் ப்பி கிற ; ஞான ள்ளவன்

உம் ைடய நாமத்ைத மதிப்பான்;

மலாற்ற ற் ம் அைத ேநம த்தவ க் ம்

ெசவிெகா ங்கள். ௧0 ன்மார்க்க ைடய

ட் ேல ன்மார்க்கத்தினால் சம்பாதித்த

ெபாக்கிஷங்க ம், அ வ க்கப்படத்தக்க

ைறந்த மரக்கா ம் இன் ம்

இ க்கிறதல்லேவா? ௧௧கள்ளத்தரா ம் கள்ளப்

ப க்கற்க ள்ள ைப ம் இ க் ம்ேபா ,

அவர்கைளச் த்த ள்ளவர்கெளன்

எண் ேவேனா? ௧௨ அவர்களில்

ஐ வரிய ள்ளவர்கள் ெகா ைமயால்

நிைறந்தி க்கிறார்கள்; அவர்க க் ள்

வாசமாயி க்கிறவர்கள் ெபாய்ேப கிறார்கள்;

அவர்கள் வாயி ள்ள நா கபட ள்ள . ௧௩

ஆைகயால் நான் உன் பாவங்க க்காக

உன்ைன அ த் ப் பாழாக் கிறதினால்

உன்ைனப் பல னமாக் ேவன். ௧௪

சாப்பிட் ம் தி ப்தியைடயாமல்

இ ப்பாய்; உனக் ள்ேள ேசார் ண்டா ம்;

பா காத் ம் தப் விப்பதில்ைல;

தப் விப்பைத ம் பட்டயத்திற்

ஒப் க்ெகா ப்ேபன். ௧௫ விைதத் ம்

அ க்காமற்ேபாவாய்; ஒ வப்பழங்கைள ம்
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திராட்ைசப்பழங்கைள ம் ஆைலயா னா ம்,

எண்ெணய் சிக்ெகாள்வ ம ல்ைல, இரசம்

ப்ப ம ல்ைல. ௧௬ நான் உன்ைனப்

பாழாக ம் உன் கைள ஈச ட்

நிந்திக்கிற நிந்ைதயாக ம் ைவக் ம்ப ,

உம்ரியி ைடய கட்டைளக ம் ஆகாப்

ட்டா ைடய அைனத் ச் ெசய்ைகக ம்

ைகக்ெகாள்ளப்பட் வ கிற ;

அவர்க ைடய ஆேலாசைனகளிேல

நடக்கி ர்கள்; ஆைகயால் என் மக்களின்

நிந்ைதையச் மப் ர்கள்.

௭

ஐேயா, ேகாைடக்காலத்தின் பழங்கைளச்

ேசர்த் , திராட்ைசபழங்கைள அ த்தபின்

வ கிறவைனப்ேபால் இ க்கிேறன்;

சாப்பி வதற் ஒ திராட்ைசக் ைல ம்

என் ஆத் மா வி ம்பிய தல்

அ ப்பின் பழ ம் இல்ைல. ௨ ேதசத்தில்

பக்தி ள்ளவன் அற் ப்ேபானான்;

மனிதர்களில் ெசம்ைமயானவன் இல்ைல;

அவர்கெளல்ேலா ம் இரத்தம் சிந்தப்

ப ங்கியி க்கிறார்கள்; அவனவன்

தன்தன் சேகாதரைன வைலயிேல பி க்க

ேவட்ைடயா கிறான். ௩ ெபால்லாப் ச்

ெசய்வதற் அவர்க ைடய இரண்

ைகக ம் ஒன்றாகச் ேச ம்; அதிபதி ெகா

என்கிறான்; நியாயாதிபதி ைகக்

ேகட்கிறான்; ெபரியவன் தன் தகாத

ஆைசையத் ெதரிவிக்கிறான்; இவ்விதமாகப்

ரட் கிறார்கள். ௪ அவர்களில் நல்லவன்
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ட்ெச ையப்ேபான்றவன், ெசம்ைமயானவன்

ெநரிஞ்சிைலவிட மக ம் ர்ைமயானவன்;

உன் காவற்காரர்கள் அறவித்த உன்

தண்டைனயின் நாள்வ கிற ; இப்ெபா ேத

அவர்க க் க் கலக்கம் உண் . ௫

சிேநகிதைன வி வாசிக்கேவண்டாம்,

வழகாட் ைய நம்பேவண்டாம்; உன் ம யிேல

ப த் க்ெகாள் கிறவ க் ன்பாகஉன்

வாையத் திறக்காமல் எச்சரிக்ைகயாயி . ௬

மகன் தகப்பைனக் கன னப்ப த் கிறான்;

மகள் தன் தாய்க் விேராதமாக ம், ம மகள்

தன் மாமயா க் விேராதமாக ம்

எ ம் கிறார்கள்; மனித ைடய எதிரிகள்

அவன் ட்டார்தாேன. ௭ நாேனாெவன்றால்

ெயேகாவாைவ ேநாக்கிக்ெகாண் , என்

இரட்சிப்பின் ேதவ க் க் காத்தி ப்ேபன்;

என் ேதவன் என்ைனக் ேகட்ட வார்.

௮ என் எதிரிேய, எனக் விேராதமாகச்

சந்ேதாஷப்படாேத; நான் வி ந்தா ம்

எ ந்தி ப்ேபன்; நான் இ ளிேலஉட்கார்ந்தால்,

ெயேகாவா எனக் ெவளிச்சமாயி ப்பார்.

௯ நான் ெயேகாவா க் விேராதமாகப்

பாவம்ெசய்ேதன்; அவர் எனக்காக வழக்கா

என் நியாயத்ைத விசாரிக் ம்வைர

அவ ைடய ேகாபத்ைதச் மப்ேபன்; அவர்

என்ைனெவளிச்சத்திேல ெகாண் வ வார்,

அவ ைடய திையப் பார்ப்ேபன். ௧0 உன்

ேதவனாகிய ெயேகாவா எங்ேக என்

என்ேனாேடெசால் கிறஎன்எதிரியானவள்
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அைதப் பார்க் ம்ேபா ெவட்கம் அவைள

ம்; என் கண்கள்அவைளக் கா ம்; இனி

திகளின் ேசற்ைறப்ேபால மதிக்கப்ப வாள்.

௧௧ உன் மதில்கைள எ ப்பிக் ம் நாள்

வ கிற ; அந்நாளிேல பிரமாணம் ெவ ரம்

பரவிப்ேபா ம். ௧௨அந்நாளிேலஅ ரியா தல்

எகிப்தின் பட்டணங்கள் வைரக் ம், எகிப்

தல் நதிவைரக் ம், ஒ ச த்திர தல் ம

ச த்திரம்வைரக் ம், ஒ மைல தல்

ம மைலவைரக் ள்ள மக்கள்

உன்னிடத்திற் வ வார்கள். ௧௩ஆனா ம்

தன் மக்களினிம த்த ம் அவர்கள்

ெசயல்க ைடய பலன்களினிம த்த ம்

ேதசம் பாழாயி க் ம். ௧௪ கர்ேம ன்

ந விேல தனித் வனவாசமாயி க்கிற உம

தந்தரமான மந்ைதயாகிய உம் ைடய

ஜனத்ைத உம ேகா னால் ேமய்த்த ம்;

ர்வநாட்களில் ேமய்ந்த ேபாலேவ

அவர்கள் பாசானி ம் ேலயாத்தி ம்

ேமய்வார்களாக. ௧௫ எகிப் ேதசத்தி ந்

றப்பட்டநாளில் நடந்த ேபாலேவஉன்ைன

அதிசயங்கைளக் காணச்ெசய்ேவன். ௧௬

அந்நியமக்கள் கண் தங்க ைடய

எல்லாப் பராக்கிரமத்ைத ங் ற த்

ெவட்கப்ப வார்கள்; ைகைய வாயின்ேமல்

ைவத் க்ெகாள்வார்கள்;அவர்கள்கா கள்

ெசவிடாகிவி ம். ௧௭ பாம்ைபப்ேபால

மண்ைண நக் வார்கள்; மயின்

ஊர்வனவற்ைறப்ேபாலத் தங்கள்
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மைறவிடங்களி ந் ந ந ங்கிப்

றப்ப வார்கள்; நம ேதவனாகிய

கர்த்தரிடத்திற் த் திகிேலாேட ேசர்ந் ,

உனக் ப் பயப்ப வார்கள். ௧௮ தமக் ச்

ெசாந்தமானவர்களில் தியானவர்க ைடய

அக்கிரமத்ைதப் ெபா த் , தைல

மன்னிக்கிற ேதவ க் ஒப்பான ேதவன் யார்?

அவர் கி ைப ெசய்ய வி ம் கிறப யால்

அவர் என்ெறன்ைறக் ம் ேகாபப்படமாட்டார்.

௧௯ அவர் ண் ம் நம்ேமல் இரங் வார்;

நம் ைடயஅக்கிரமங்கைள க்கி, நம் ைடய

பாவங்கைளெயல்லாம் ச த்திரத்தின்

ஆழங்களில் ேபாட் வி வார். ௨0

ேதவ ர் ஆரம்பநாட்கள் தல் எங்கள்

ன்ேனார்க க் ஆைணயிட்ட சத்தியத்ைத

யாக்ேகா க் ம், கி ைபையஆபிரகா க் ம்

கட்டைளயி ராக.
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நா ம்

௧

நினிேவ பட்டணத்ைதக் ற த்த

எல்ேகாசானாகிய நா ம ன் தரிசனப்

த்தகம். ௨ ெயேகாவா எரிச்ச ள்ளவ ம்

திைய நிைலநாட் கிறவ மான

ேதவன்; ெயேகாவா திெசய்கிறவர்,

க ங்ேகாப ள்ளவர்; ெயேகாவா தம் ைடய

எதிரிக க் ப் பிரதிபலன் அளிக்கிறவர். அவர்

தம் ைடய பைகவர்கள்ேமல் என் ம்

ேகாபம் ைவக்கிறவர். ௩ ெயேகாவா ய

சாந்த ம், ம ந்த வல்லைம ள்ளவர்;

அவர்கைளத் தண்டைனயில்லாமல்

தப் விக்கமாட்டார்; ெயேகாவா ைடய வழ

ழல்காற்ற ம் ெப ங்காற்ற ம் இ க்கிற ;

ேமகங்கள் அவ ைடய பாதத்தி ள்ள

சியாயி க்கிற . ௪ அவர் ச த்திரத்ைத

அதட் , அைத வற்ற ப்ேபாகச்ெசய் ,

சகல ஆ கைள ம் வறட்சியாக் கிறார்;

பாசா ம் கர்ேம ம் ேசார்ந் , பேனானின்

ெசழ ப் வா ப்ேபா ம். ௫அவர் ச கத்தில்

மைலகள் அதிர்ந் கைரந் ேபா ம்;

அவர் பிரசன்னத்தினால் உலக ம் ம ம்

அதில் யி க்கிற அைனவேரா ம்

எ பட் ப்ேபா ம். ௬அவ ைடய ேகாபத்திற்

ன்பாக நிற்பவன் யார்? அவ ைடய

க ங்ேகாபத்திேல நிைலநிற்பவன் யார்?

அவ ைடய எரிச்சல் ெந ப்ைபப்ேபால

இைறக்கப்ப கிற ;அவராேலகன்மைலகள்

ெபயர்க்கப்ப ம். ௭ ெயேகாவா நல்லவர்,
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இக்கட் நாளிேல பா காப்பான ேகாட்ைட;

தம்ைம நம் கிறவர்கைளஅற ந்தி க்கிறார்.

௮ ஆனா ம் நினிேவயின் நிைலைய,

ரண் வ கிற ெவள்ளத்தினால்

ற்ற மாக அழ ப்பார்; இ ள் அவ ைடய

எதிரிகைளப் பின்ெதாட ம். ௯

ங்கள் ெயேகாவா க் விேராதமாகச்

ெசய்ய நிைனக்கிறெதன்ன? அவர்

ற்ற மாக அழ ப்பார்; ன்பம் ம ப ம்

உண்டாகா . ௧0அவர்கள் மக ெந க்கமாக

இ க்கிற ட்ெச க க் ஒப்பாக

இ க் ம்ேபா ம், தங்கள் ம பானத்தினால்

ெவறெகாண் க் ம்ேபா ம்,

அவர்கள் வ ம் காய்ந் ேபான

ச ைகப்ேபால எரிந் ேபாவார்கள்.

௧௧ ெயேகாவா க் விேராதமாகப்

ெபால்லாத நிைன ெகாண் க்கிற

ய ஆேலாசைனக்காரன் ஒ வன்

உன்னிடத்தி ந் றப்பட்டான். ௧௨

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்:

அவர்கள் சம் ரணமைடந்

அேநகராயி ந்தா ம் அழ ந் ேபாவார்கள்;

அவன் ஒழ ந் ேபாவான்; உன்ைன நான்

சி ைமப்ப த்திேனன், இனி உன்ைனச்

சி ைமப்ப த்தாதி ப்ேபன். ௧௩இப்ேபா ம்

நான் உன்ேமல் இ க்கிற அவன் பாரத்ைத

எ த் ப்ேபாட் , உன் கட் கைளஅ ப்ேபன்.

௧௪ உன்ைனக் ற த் க் ெயேகாவா

கட்டைளெகா த்தி க்கிறார்; இனி உன்
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ெபயைர நிைலநாட்டவாரி உ வாவதில்ைல;

உன் ேதவர்களின் ேகாவி ல் இ க்கிற

ெவட்டப்பட்டசிைலைய ம், வார்க்கப்பட்ட

சிைலைய ம், நான் அழயச்ெசய்ேவன்;

கன னனானப யால் அைத உனக் ப்

பிேரதக் ழயாக் ேவன். ௧௫ இேதா,

சமாதானத்ைதக் கிற விேசஷக ைடய

கால்கள் மைலகளின்ேமல் வ கிற ;

தாேவ, உன் பண் ைககைளஅ சரி; உன்

ெபா த்தைனகைளச் ெச த் ; யவன் இனி

உன்வழயாகக் கடந் வ வதில்ைல,அவன்

வ ம்அழ க்கப்பட்டான்.

௨

சிதற க்கிறவன் உன் கத்திற் ன்பாக

வ கிறான்; அரைணக் காத் க்ெகாள்,

வழையக் காவல் ெசய், இ ப்ைபக் ெகட் யாகக்

கட் க்ெகாள், உன் ெபலைன மக ம்

உ திப்ப த் . ௨ெவ ைமயாக் கிறவர்கள்

அவர்கைள ெவ ைமயாக்கி,

அவர்க ைடய திராட்ைசக்ெகா கைளக்

ெக த் ப்ேபாட்டா ம், ெயேகாவா

யாக்ேகாபின் மகிைமையத் தி ம்பிவரச்

ெசய்வ ேபால், இஸ்ரேவ ன் மகிைமைய ம்

தி ம்பிவரச் ெசய்வார். ௩ அவ ைடய

பராக்கிரமசா களின் ேகடகம் இரத்தமயமா ம்;

அவ ைடய ேபார் ரர்கள் இரத்தாம்பரம்

அணிந் ெகாண் க்கிறார்கள்; அவன்

தன்ைனஆயத்தம்ெசய் ம் நாளிேலஇரதங்கள்

ம ன் கிற சக்கரங்கைள உைடயதாக

இ க் ம்; ஈட் கள் ங் ம். ௪ இரதங்கள்
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ெத க்களில் கடகட என் ஓ , திகளில்

இட பக்க ம் வல பக்க ம் வ ம்;

அைவகள் ப்பந்தங்கைளப்ேபாலவிளங்கி,

ம ன்னல்கைளப்ேபால ேவகமாகப் பறக் ம். ௫

அவன் தன் பிரபலமானவர்கைள

நிைன வான்; அவர்கள் தங்கள்

நைடகளில் இடற , ேகாட்ைட வ க்

விைரந் ஓ வார்கள்; மைறவிடம்

ஆயத்தப்ப த்தப்ப ம். ௬ஆ களின் மத கள்

திறக்கப்ப ம்,அரண்மைனகைரந் ேபா ம். ௭

அவள்சிைறப்பட் ப்ேபாகத் ர்மானமாயிற் ;

அவ ைடய தாதிமார்கள் தங்கள் மார்பிேல

அ த் க்ெகாண் , றாக்கைளப்ேபாலச்

சத்தம ட் க் டப்ேபாவார்கள். ௮ நினிேவ

ஆரம்பகால தல் தண் ர் நிைறந்த

ளம்ேபால் இ ந்த ; இப்ேபாேதாஅவர்கள்

ஓ ப்ேபாகிறார்கள்; நில் ங்கள்நில் ங்கள்

என்றா ம், தி ம்பிப்பார்க்கிறவன் இல்ைல.

௯ ெவள்ளிையக் ெகாள்ைளயி ங்கள்,

ெபான்ைன ம் ெகாள்ைளயி ங்கள்;

ெசல்வத்திற் வில்ைல; வி ம்பப்படத்தக்க

சகலவித ெபா ட்க ம் இ க்கிற . ௧0அவள்

ெவ ைம ம் ெவளி ம் பா மாவாள்;

மனம் கைரந் ேபாகிற ; ழங்கால்கள்

தள்ளா கிற ; எல்லா இ ப் களி ம் ம ந்த

ேவதைனஉண் ; எல்ேலா ைடய கங்க ம்

க கிப்ேபாகிற . ௧௧சிங்கங்களின் யி ப்

எங்ேக? பாலசிங்கம் இைரதின்கிற இடம்

எங்ேக? கிழச்சிங்கமாகிய சிங்க ம்,
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சிங்கக் ட் க ம் பயப்ப த் பவர்கள்

இல்லாமல் வசிக்கிற இடம் எங்ேக? ௧௨ சிங்கம்

தன் ட் க க் த் ேதைவயானைதக்

ெகான் , தன் ெபண் சிங்கங்க க்

ேவண் யைதத் ெதாண்ைடையப்

பி த் க் ெகான் , இைரகளினால் தன்

ெகபிகைள ம், ெகான் ேபாட்டைவகளினால்

தன் இ ப்பிடங்கைள ம் நிரப்பிற் . ௧௩

இேதா, நான் உனக் விேராதமாக வந் ,

இரதங்கைள எரித் ப்ேபா ேவன்; பட்டயம்

உன் பாலசிங்கங்கைள அழ க் ம்;

இைரக்காகப் பி க் ம் ேவட்ைடைய

ேதசத்தில் இல்லாமல்ேபாகச் ெசய்ேவன்;

உன் பிரதிநிதிகளின் சத்தம் இனிக்

ேகட்கப்ப வதில்ைல என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௩

இரத்தப்பழகளின் நகரத்திற் ஐேயா, அ

வஞ்சகத்தினா ம் ெகா ைமயினா ம்

நிைறந்தி க்கிற ; ெகாள்ைள ஓயாமல்

நடக்கிற . ௨ சாட்ைடகளின் ஓைச ம்,

உ ைளகளின் அதிர்ச்சி ம், திைரகளின்

பாய்ச்ச ம், இரதங்கள் கடகடெவன் ஓ கிற

சத்த ம், ௩ ரர்கள் திைர ஏ கிற ம்,

பட்டயங்கள் பிரகாசிக்கிற ம், ஈட் கள்

ம ன் கிற ம், ெவட் ண்டவர்களின்

விய ம், பிேரதங்களின் ம தி ம் அங்ேக

உண்டாயி க் ம்; பிணங்க க்

கணக்கில்ைல; அவர்கள் பிணங்களில்

த க்கிவி கிறார்கள். ௪ தன்
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ேவசித்தனங்களினால் ேதசங்கைள ம், தன்

னியங்களினால் மக்கைள ம்விற்கிற மகா

னியக்காரி ம் பவதி மாயி க்கிற

ேவசியி ைடய ம தியான

ேவசித்தனங்களினிம த்தம், ௫ இேதா, நான்

உனக் விேராதமாக வந் உன் ஆைடயின்

ஓரங்கைளஉன் கம்வைர க்கிெய த் ,

ேதசங்க க் உன் நிர்வாணத்ைத ம்,

இராஜ்யங்க க் உன் மானத்ைத ம்

ெவளிப்ப த்தி, ௬உன்ேமல் ட்டானைவகைள

எற ந் , உன்ைனக் கன னப்ப த்தி, உன்ைன

ேவ க்ைகயாக்கிப்ேபா ேவன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௭

அப்ெபா உன்ைனக் காண்கிறவெனல்லாம்

நினிேவ பாழாய்ப்ேபாயிற் , அதற்காகப்

லம் கிறவர்கள் யார்? ஆ தல்

ெசால் கிறவர்கைள உனக் எங்ேக

ேத ேவெனன் ெசால் , உன்ைனவிட்

ஓ ப் ேபாவான். ௮ நதிகள் மத்தியி ந்த

ேநா அம்ேமாைனப் பார்க்கி ம்

சிறப்பானவேனா? அைதச் ற்ற ம் தண் ர்

இ ந்த ; ச த்திரம் அதின் பா காப் ம்,

ச த்திரத்தில் இைண ம் ஆ கள் அதின்

மதி மாயி ந்தன. ௯ எத்திேயாப்பியா ம்

எகிப் ம் எண்ண யாத பைடயால்அதற் ப்

ெபலனாக இ ந்த ; த் ம் பியா ம்

அதற் உதவியாயி ந்த . ௧0ஆயி ம் அவள்

யி க்கக் டாெதன் சிைறயி ப்பிேல

ெகாண் ேபாகப்பட்டாள்; அவ ைடய
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ழந்ைதகள் எல்லா திகளின் ைனகளி ம்

ேமாதிய க்கப்பட்டார்கள்; அவ ைடய

கனவான்கள் ெபயரில் ட் ப்ேபாட்டார்கள்;

அவ ைடய ெபரியவர்கள் எல்ேலா ம்

சங்கி களால் கட்டப்பட்டார்கள். ௧௧ ம்

ெவறெகாண் ஒளித் க்ெகாள்வாய்;

ம் உன் எதிரிக் த் தப்ப பா காப்பான

ேகாட்ைடையத் ேத வாய். ௧௨ உன்

அரண்கெளல்லாம் தல் ப க் ம்

பழங்க ள்ள அத்திமரங்கைளப்ேபால்

இ க் ம்; அைவகள் க்கப்பட்டால்

அைவகளின் பழம், சாப்பி கிறவன்வாயிேல

வி ம். ௧௩இேதா, உன் ந வில் இ க்கிற மக்கள்

பயந்தவர்கள்; உன் ேதசத்தின் வாசல்கள் உன்

எதிரிக் ன் திறக்கப்பட் ப்ேபா ம்; ெந ப்

உன் தாழ்ப்பாள்கைளச் ட்ெடரிக் ம். ௧௪

ற் ைகக் த் தண் ர் ெகாண் வந் ைவ.

உன் பா காப் கைளப் பலப்ப த் ;

ேசற்ற ேல ேபாய்க் களிமண்ைண மதி,

ைளையஉ திப்ப த் . ௧௫அங்ேக ெந ப்

உன்ைனச் ட்ெடரிக் ம், பட்டயம் உன்ைன

அழ க் ம்; அ பச்ைசக்கிளிகைளப்ேபால்

உன்ைன அழ த் வி ம்; உன்ைனப்

பச்ைசக்கிளிகைளப்ேபால்

அதிகமாக்கிக்ெகாள், உன்ைன

ெவட் க்கிளிகைளப்ேபால்

அதிகமாக்கிக்ெகாள். ௧௬உன்வியாபாரிகைள

வானத்தின் நட்சத்திரங்கைளவிட

அதிகமாக்கினாய்; இந்தப் பச்ைசக்கிளிகள்
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பரவிப்பறந் ேபா ம். ௧௭ உன் சிறந்த

தைலவர்கள் ெவட் க்கிளிக க் ம்,

உன் தளபதிகள் ெப ங்கிளிக க் ம்

சமமாயி க்கிறார்கள்; அைவகள்

ளிர்ச்சியான நாளில் ேவ களில் காம ட் ,

ரியன் உதித்த உடேனேய பறந் ேபா ம்;

பின் அைவகள்இ க் ம் இடம்இன்னெதன்

ெதரியா . ௧௮ அ ரியா ராஜாேவ, உன்

ேமய்ப்பர்கள் உறங் வார்கள்; உன்

பிரபலமானவர்கள் ப த்தி ப்பார்கள்; உன்

மக்கள் மைலகளின்ேமல் சிதறயி க்கிறார்கள்,

அைவகைளக் ட் ச் ேசர்ப்பவன் இல்ைல.

௧௯உன் ெநா ங் த க் ப் பரிகாரம் இல்ைல;

உன் காயம் ெகா ய ; உன் ெசய்திையக்

ேகட்பவர்கள் யாவ ம் உன்ேபரில்

ைகெகாட் வார்கள்; உன் ெபால்லாப்

எந்ேநர ம் யார் ேமேலதான் பாயாமற்ேபான ?
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ஆப க்

௧

ஆப க்என் ம் ர்க்கதரிசி தரிசனமாகப்

ெபற் க்ெகாண்ட ெசய்தி. ௨ ெயேகாவாேவ,

நான் எ வைரக் ம் உம்ைம ேநாக்கிக்

ப்பி ேவன், ர் ேகட்காம க்கி ேர!

ெகா ைமயின் காரணமாக நான்

எ வைரக் ம் உம்ைம ேநாக்கி உதவிக்காக்

ப்பி ேவன், ர் காப்பாற்றாமல்

இ க்கி ேர! ௩ ர் எனக் அக்கிரமத்ைதக்

காண்பித் , என்ைனத் விைனையப்

பார்க்கச்ெசய்கிறெதன்ன? ெகாள்ைள ம்

ெகா ைம ம் எனக் ன்ேன நிற்கிற ;

வழக்ைக ம் வாைத ம் எ ப் கிறவர்கள்

உண் . ௪ ஆைகயால் நியாயப்பிரமாணம்

ெபலனற்றதாகி, நியாயம் ஒ ேபா ம்

ெசல்லாமற்ேபாகிற ; ன்மார்க்கன்

திமாைன ழ்ந் ெகாள் கிறான்;ஆகேவ

நியாயம் ரட்டப்ப கிற . ௫ ங்கள்

அந்நியமக்கைள ேநாக்கிப்பார்த் ,

ஆச்சரியப்பட் ப் பிரம ங்கள்;

விவரிக்கப்பட்டா ம் ங்கள் வி வாசியாத

ஒ ெசயைலஉங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்ேபன்.

௬இேதா, நான் கல்ேதயெரன் ம் ெகா ய ம்

ேவக மான மக்கைளஎ ப் ேவன்; அவர்கள்

தங்க ைடயதல்லாத யி ப் க்கைளக்

கட் க்ெகாள்ள ேதசத்தின் விசாலங்களில்

நடந் வ வார்கள். ௭ அவர்கள்

ெகா யவர்க ம் பயங்கர மானவர்கள்;

அவர்க ைடய நியாய ம் அவர்க ைடய
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ேமன்ைம ம்அவர்களாேலேயஉண்டா ம். ௮

அவர்க ைடய திைரகள் சிவிங்கிகைளவிட

ேவக ம், சாயங்காலத்தில் திரிகிற

ஓநாய்களி ம் விர மாக இ க் ம்;

அவர்க ைடய திைர ரர்கள் பர வார்கள்;

அவர்க ைடய திைர ரர்கள்

ரத்தி ந் வ வார்கள்; இைரக் த்

விரிக்கிற க கைளப்ேபால் பறந்

வ வார்கள். ௯ அவர்கெளல்ேலா ம்

ெகா ைமெசய்ய வ வார்கள்;

அவர்க ைடய கங்கள் வற்றச் ெசய் ம்

ழ்க்காற்ைறப்ேபா க் ம்; அவர்கள்

மணல் அள மக்கைளச் சிைறபி த் ச்

ேசர்ப்பார்கள். ௧0 அவர்கள் ராஜாக்கைளக்

ெகா ைம ெசய்வார்கள்; அதிபதிகள்

அவர்க க் க் ேக க் ரியவர்களாக

இ ப்பார்கள்; அவர்கள் மதில்கைளெயல்லாம்

பார்த் நைகத் , மண்ேம கைளக் வித்

அைவகைளப் பி ப்பார்கள். ௧௧அப்ெபா

அவ ைடயமனம்மாற,அவன்தன்ெபலன்

தன் ேதவனாேல உண்டானெதன் ெசால்

ம ஞ்சிப்ேபாய்க் ற்றவாளியாவான். ௧௨

ெயேகாவாேவ, ர் ஆரம்பகால தல் என்

ேதவ ம், என் பரி த்த மானவர்அல்லவா?

நாங்கள் சாவதில்ைல; ெயேகாவாேவ,

நியாயத் ர்ப் ச் ெசய்ய அவைன ைவத் ர்;

கன்மைலேய, தண்டைன ெசய்ய அவைன

நியம த் ர். ௧௩ ைமையப் பார்க்காம க்கிற

த்தக்கண்ணேன, அநியாயத்ைத
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பார்த் க்ெகாண் க்கமாட் ேர;

அப்ப யி க்க ேராகிகைள ர்

பார்த் க்ெகாண் க்கிறெதன்ன?

ன்மார்க்கன் தன்ைனக்காட் ம்

திமானாகஇ க்கிறவைனவி ங் ம்ேபா

ர் ெமௗனமாயி க்கிறெதன்ன?

௧௪ மனிதர்கைளச் ச த்திரத்

ன்க க் ம், அதிகாரியில்லாத

ஊர்வனவற்ற ற் ம் சமமாக் கிறெதன்ன?

௧௫ அவர்கெளல்ேலாைர ம்

ண் ைலக்ெகாண் இ த் க்ெகாள்கிறான்;

அவர்கைளத் தன் வைலயினால் பி த் , தன்

ைடயிேல ேசர்த் க்ெகாள் கிறான்;

அதினால் சந்ேதாஷப்பட் க் களி கிறான்.

௧௬ ஆைகயால் அைவகளினால் தன்

பங் ெகா ப் ள்ள ம், தன் உண

ைவ ள்ளதாயிற் என் ெசால் அவன்

தன்வைலக் ப் ப யிட் த் தன் ைடக் த்

பங்காட் கிறான். ௧௭இதற்காகஅவன்தன்

வைலைய இ த் அதி ள்ளைவகைளக்

ெகாட் க்ெகாண் ந் ,

இரக்கம ல்லாமல் மக்கைள எப்ேபா ம்

ெகான் ேபாடேவண் ேமா?

௨

நான் என் காவ ேலதரித் , பா காப்பிேல

நிைலெகாண் ந் , அவர் எனக் என்ன

ெசால் வாெரன் ம், அவர் என்ைனக்

கண் க் ம்ேபா நான் என்ன உத்திர

ெசால் ேவெனன் ம் கவனித் ப்பார்ப்ேபன்

என்ேறன். ௨ அப்ெபா ெயேகாவா
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எனக் ம ெமாழயாக: தரிசனத்ைத

எ தி, அைத ெசய்தி அறவிப்பாளன்

வாசிக் ம்விதத்தில் பலைககளிேல ெதளிவாக

எ . ௩ ற த்தகாலத்திற் த் தரிசனம்

இன் ம் ைவக்கப்பட் க்கிற ;

விேல அ சம்பவிக் ம், அ ெபாய்

ெசால்லா ; அ தாமதித்தா ம் அதற் க்

காத்தி ; அ நிச்சயமாக வ ம், அ

தாமதிப்பதில்ைல. ௪ இேதா, அகங்காரியாக

இ க்கிறாேன, அவ ைடய ஆத் மா

அவ க் ள் ெசம்ைமயானதல்ல;

தன் வி வாசத்தினாேல திமான்

பிைழப்பான். ௫ அவன் ம பானத்தினால்

அக்கிரமம்ெசய் அகங்காரியாகி,

ட் ேல தங்கியி க்காமல், அவன் தன்

ஆத் மாைவப் பாதாளத்ைதப்ேபால

விரிவாக்கித் தி ப்தியாகாமல், மரணத்திற் ச்

சமமாகச் சகல ேதசங்கைள ம் தன்வசமாகச்

ேசர்த் , சகல மக்கைள ம் தன்னிடமாகக்

ட் க்ெகாண்டா ம், (Sheol h7585) ௬

இவர்கெளல்ேலா ம் அவன்ேபரில்

ஒ பழெமாழைய ம், அவ க்

விேராதமான பழ ச்ெசால்ைல ம் ற ,

தன் ைடயதல்லாதைதத் தனக்காகச் ேசர்த் க்

ெகாள் கிறவ க் ஐேயா என் ம், அ

எ வைரக் ம் நிற் ம் என் ம், அவன்

தன்ேமல் களிமண் ைமையயல்லவா

மத்திக்ெகாள் கிறான் என் ம்

ெசால் வார்கள். ௭உன்ைனக் க ப்பவர்கள்
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உடன யாக எ ம் வ ம், உன்ைன

அைலக்கழ ப்பவர்கள் விழ ப்ப ம ல்ைலேயா?

அவர்க க் ச் ைறயாகாேயா? ௮

அேநகம் மக்கைளக் ெகாள்ைளயிட்டதினால்

மக்களில் தியானயாவ ம் சிந்தினமனித

இரத்தத்தின் காரணமாக ம், ெசய்த

ெகா ைமயின் காரணமாக ம் உன்ைனக்

ெகாள்ைளயி வார்கள். ௯ ைமயின்

வல்லைமக் த் தப்பேவண் ெமன் தன்

ட்ைட உயரத்திேல ைவக் ம்ப க் , தன்

ட் ற் ப் ெபால்லாத ஆதாயத்ைதத்

ேத கிறவ க் ஐேயா, ௧0அேநக மக்கைள

ெவட் ப்ேபாட்டதினால் உன் ட் ற்

ெவட்க ண்டாக ஆேலாசைன ெசய்தாய்;

உன் ஆத் மா க் விேராதமாகப்

பாவம்ெசய்தாய். ௧௧ வரி ந் கல்

ப்பி ம், உத்திரம் ேமற் ைரயி ந்

சாட்சியி ம். ௧௨ இரத்தப்பழகளாேல

பட்டணத்ைதக் கட் , அநியாயத்தினாேல

நகரத்ைதப் பலப்ப த் கிறவ க்

ஐேயா, ௧௩ இேதா, மக்கள் ெந ப் க்

இைரயாக உைழத் , மக்கள் ணாக

இைளத் ப்ேபாகிற ெயேகாவா ைடய

ெசயல் அல்லேவா? ௧௪ ச த்திரம்

தண் ரினால் நிைறந்தி க்கிற ேபால், ம

ெயேகாவா ைடய மகிைமைய அறகிற

அறவினால் நிைறந்தி க் ம். ௧௫ தன்

ேதாழர்க க் க் க்கக்ெகா த் த்

தன் ேதால்ைபைய அவர்க க்
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அ கிேல ைவத் , அவர்க ைடய

நிர்வாணங்கைளப் பார்க் மள க் ,

அவர்கைள ெவற க்கச்ெசய்கிறவ க்

ஐேயா, ௧௬ மகிைமயினால் அல்ல,

ெவட்கத்தினால் நிரப்பப்ப வாய்; ம்

த் வி த்தேசதனம ல்லாதவன் என்

காட் க்ெகாள்; ெயேகாவா ைடய

வல ைகயில் இ க்கிற பாத்திரம்

உன்னிடத்திற் த் தி ம் ம்; உன்

மகிைமயின்ேமல் ெவட்கமான

வாந்திபண் வாய். ௧௭ பேனா க் ச்

ெசய்த ெகா ைம உன்ைன ம்; சிந்தின

மனித இரத்தத்தின் காரணமாக ம்,

ேதசத்திற் ம் பட்டணத்திற் ம் அதின்

மக்கள் எல்ேலா க் ம் ெசய்த

ெகா ைமயின் காரணமாக ம் ம கங்கள்

ெசய் ம் பாழ்க்க ப் உன்ைனக்

கலங்கச்ெசய் ம். ௧௮ சித்திரக்கார க் அவன்

ெசய்த உ வ ம்,ஊைமயானெதய்வங்கைள

உண்டாக்கித் தான்உ வாக்கினஉ வத்ைத

நம்பினவ க் வார்க்கப்பட்ட ம்,

ெபாய்ப்ேபாதகம் ெசய்கிற மான சிைல ம்

எதற் உத ம்? ௧௯ மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட

விக்கிரகத்ைதப்பார்த் விழெயன் ம்,

ஊைமயானகல் சிைலையப்பார்த் எ ம்

என் ம் ெசால் கிறவ க் ஐேயா, அ

ேபாதிக் ேமா? இேதா, அ ெபான் ம்

ெவள்ளி மானதகட்டால் டப்பட் க்கிற ;

அதற் ள்ேள வாசம் இல்ைலேய? ௨0
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ெயேகாவாேவாெவன்றால், தம பரி த்த

ஆலயத்தில் இ க்கிறார்; ம ெயல்லாம்

அவ க் ன்பாக ெமௗனமாயி ப்பதாக.

௩

ஆப க் ர்க்கதரிசி சிகாேயானில்

பா ன விண்ணப்பம். ௨ ெயேகாவாேவ, ர்

ெவளிப்ப த்தினைத நான் ேகட்ேடன்,

எனக் ப் பய ண்டான ; ெயேகாவாேவ,

வ டங்களின் ந விேலஉம் ைடயெசயைல

உயிர்ப்பி ம், வ டங்களின் ந விேலஅைத

விளங்கச்ெசய் ம்; ேகாபித்தா ம்இரக்கத்ைத

நிைனத்த ம். ௩ ேதவன் ேதமானி ந் ம்,

பரி த்தர் பாரான் மைலயி ந் ம் வந்தார்;

(ேசலா) அவ ைடய மகிைம வானங்கைள

க்ெகாண்ட ; அவர் தியினால் ம

நிைறந்த . ௪ அவ ைடய பிரகாசம்

ரியைனப்ேபா ந்த ; அவ ைடய

கரத்தி ந் கிரணங்கள் சின; அங்ேக

அவ ைடயபராக்கிரமம் மைறந்தி ந்த . ௫

அவ க் ன்பாகக் ெகாள்ைளேநாய்

ெசன்ற ; அவர் அ களி ந் எரிபந்தமான

காய்ச்சல் றப்பட்ட . ௬ அவர் நின்

மைய அளந்தார்; அவர் பார்த் அந்நிய

மக்கைளக் கைரயச்ெசய்தார்; ந்தின

மைலகள் சிதற க்கப்பட்ட , என் ள்ள

மைலகள் தாழ்ந்த ; அவ ைடய

நைடகள் நித்திய நைடகளாயி ந்த . ௭

ஷானின் டாரங்கள் வ த்தத்தில்

அகப்பட் க்கக்கண்ேடன்; தியான்

ேதசத்தின் டாரங்கள் ந ங்கின. ௮ெயேகாவா
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நதிகளின்ேமல் ேகாபமாயி ந்தாேரா?

ேதவ ர் உம் ைடய திைரகளின்ேம ம்

காப்பாற் கிற உம் ைடயஇரதங்களின்ேம ம்

ஏறவ கிறேபா , உம ேகாபம்

நதிக க் ம் உம சினம் ச த்திரத்திற் ம்

விேராதமாயி ந்தேதா? ௯ ேகாத்திரங்க க்

ஆைணயிட் க்ெகா த்த வாக்கின்ப ேய

உம் ைடய வில் நாேணற்றப்பட்டதாக

விளங்கின ; (ேசலா) ேர மையப்பிளந்

ஆ கைள உண்டாக்கி ர். ௧0 மைலகள்

உம்ைமக்கண் ந ங்கின; தண் ர் திரண்

கடந் ேபான ; கடல் இைரந்த , அதின்

அைலகைளஉயர எ ந்த . ௧௧ சந்திர ம்

ரிய ம் தன்தன் மண்டலத்தில் நின்றன;

உம அம் களின் ெவளிச்சத்தி ம், உம

ஈட் யி ைடய மன்னல் பிரகாசத்தி ம்

நடந்தன. ௧௨ ர் ேகாபத் டன் மயில் நடந் ர்,

உக்கிரத் டன் மக்கைளப் ேபார த் ர். ௧௩

உம மக்களின் பா காப்பிற்காக ம்

ர் அபிேஷகம்ெசய்தவனின்

பா காப்பிற்காக ேம ர் றப்பட் ர்;

க த்தளவாகஅஸ்திபாரத்ைதத் திறப்பாக்கி,

யவ ைடய ட் ந்த தைலவைன

ெவட் ர்; (ேசலா) ௧௪ என்ைனச்

சிதற ப்பதற் ப் ெப ங்காற்ைறப்ேபால்

வந்தார்கள்; சி ைமயானவைன

மைறவிடத்திேல அழ ப்ப அவர்க க் ச்

சந்ேதாஷமாயி ந்த ; ர் அவ ைடய

ஈட் களினாேலேயஅவ ைடய ேசைனகளின்
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அதிபதிகைளஉ வக் த்தி ர். ௧௫திரளான

தண் ர் வியலாகிய ச த்திரத்திற் ள்

உம திைரக டன் நடந் ேபா ர். ௧௬

நான் ேகட்டேபா என் டல் ழம்பிய ;

அந்தச் சத்தத்திற் என் உத கள்

த்த ; என் எ ம் களில் ெபல னம்

உண்டான ; என் நிைலயிேல ந ங்கிேனன்;

ஆனா ம் எங்கேளா எதிர்க் ம்

மக்கள் வ ம்ேபா , இக்கட் நாளிேல

நான் இைளப்பா தல் அைடேவன். ௧௭

அத்திமரம் ளிர்விடாமற்ேபானா ம்,

திராட்ைசச்ெச களில் பழம்

உண்டாகாமற்ேபானா ம், ஒ வமரத்தின்

பலன் இல்லாமல் ேபானா ம், வயல்கள்

தானியத்ைத விைளவிக்காமற்ேபானா ம்,

கிைடயில் ஆட் மந்ைதகள்

தலற் ப்ேபானா ம், ெதா வத்திேல

மா கள் இல்லாமற்ேபானா ம், ௧௮ நான்

ெயேகாவா க் ள் மகிழ்ச்சியாயி ப்ேபன், என்

இரட்சிப்பின் ேதவ க் ள் களி ேவன். ௧௯

ஆண்டவராகிய ெயேகாவா என் ெபலன்; அவர்

என்கால்கைளமான்கால்கைளப்ேபாலாக்கி,

உயரமான இடங்களில் என்ைன

நடக்கச்ெசய்வார். இ ெநகிேநாத் என் ம்

வாத்தியத்தில் வாசிக்க இராகத்தைலவ க்

ஒப் விக்கப்பட்டப் பாடல்.
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ெசப்பனியா

௧

ஆேமானின் மகனாகிய ேயாசியா

என் ம் தா ராஜாவின் நாட்களிேல,

எேசக்கியாவின் மகனாகிய அமரியா க்

மகனான ெகத யா என்பவ ைடய

மகனாகிய ஷன் மகன் ெசப்பனியா க்

உண்டான ெயேகாவா ைடய வசனம். ௨

ேதசத்தில் உண்டானைத எல்லாம்

ற்ற ம் வாரிக்ெகாள் ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩

மனிதைர ம் ம க வன்கைள ம்

வாரிக்ெகாள் ேவன்; நான் ஆகாயத் ப்

பறைவகைள ம், ச த்திரத் ன்கைள ம்,

இட கிறதற் காரணமானைவகைள ம்

ன்மார்க்கர்கேளா வாரிக்ெகாண் ,

ேதசத்தில் இ க்கிற மனிதர்கைளஅழ ப்ேபன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ நான்

தாவின்ேம ம், எ சேலம ள்ள

எல்லா மக்களின்ேம ம் என் ைகைய

ட் , பாகா ல் தியாயி க்கிறைத ம்,

ஆசாரியர்கேளா ட ெகம்ம ம்

என்பவர்களின் ெபயைர ம், ௫ களின்ேமல்

வானேசைனைய வணங் கிறவர்கைள ம்,

ெயேகாவாவின் ெபயரில் ஆைணயிட் ,

மல்காம ன் ெதய்வத்தின் ெபயரி ம்

ஆைணயிட் வணங் கிறவர்கைள ம்,

௬ ெயேகாவாைவவிட் ப்

பின்வாங் கிறவர்கைள ம், ெயேகாவாைவ

ேதடாம ம்,அவைரக் ற த் விசாரிக்காம ம்
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இ க்கிறவர்கைள ம், இவ்விடத்தில்

இராதப க் அழயச்ெசய்ேவன். ௭

ெயேகாவாகிய ஆண்டவ க் ன்பாக

ெமௗனமாயி ங்கள்; ெயேகாவா ைடய

நியாயத் ர்ப்பின் நாள் ச பித்தி க்கிற ;

ெயேகாவா ஒ ப ைய ஆயத்தம்ெசய் ,

அதற் வி ந்தாளிகைள ம்

அைழத்தி க்கிறார். ௮ ெயேகாவா ைடய

ப யின் நாளிேல நான் அதிபதிகைள ம்

இளவரசர்கைள ம் ேவ ேதசத் ஆைடகைள

அணிந்த அைனவைர ம் தண் ப்ேபன். ௯

வாசற்ப ையத் தாண் , ெகா ைமயினா ம்

வஞ்சகத்தினா ம் தங்கள் எஜமான்களின்

கைள நிரப் கிற அைனவைர ம்

அந்நாளிேல தண் ப்ேபன். ௧0 அந்நாளிேல

ன்வாச ந் க் ர ன் சத்த ம்,

நகரத்தின் இரண்டாம் பாகத்தி ந்

அல த ம், ேம களி ந் மகாஅழவின்

இைரச்ச ம் உண்டா ெமன் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௧ மக்ேதஷன் மக்கேள

அல ங்கள்; வியாபாரிகள் எல்ேலா ம்

அழ ந் ேபானார்கள்; கா க்காரர்கள்

அைனவ ம் ெவட் ண் ேபானார்கள்.

௧௨ அக்காலத்திேல நான் எ சேலைமப்

பட்டணத்ைத விளக் க்ெகா த்திச் ேசாதித் ,

வண்டல்ேபாலக் ழம்பியி க்கிறவர்க ம்,

ெயேகாவா நன்ைம ெசய்வ ம் இல்ைல

ைமெசய்வ ம் இல்ைலெயன் தங்கள்

இ தயத்தில் ெசால் கிறவர்க மான
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மனிதர்கைளத் தண் ப்ேபன். ௧௩

அவர்க ைடய ெசாத் ெகாள்ைளயா ம்;

அவர்க ைடய கள் பாழாய்ப்ேபா ம்;

அவர்கள் கைளக் கட் ம், அைவகளில்

யி க்கமாட்டார்கள்; அவர்கள்

திராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள உண்டாக்கி,

அைவகளின் பழரசத்ைதக் ப்பதில்ைல.

௧௪ ெயேகாவா ைடய ெபரியநாள்

ச பித்தி க்கிற ; அ மக ம் ெந ங்கி

ேவகமாகவ கிற ; ெயேகாவா ைடயநாள்

என்கிற சத்தத்திற் ப் பராக்கிரமசா

தலாக அங்ேக மனங்கசந் அல வான்.

௧௫ அந்த நாள் உக்கிரத்தின் நாள்; அ

இக்கட் ம் ெந க்க மான நாள்; அ

அழ ம் ெவ ைம மான நாள்; அ

இ ம் அந்தகார மான நாள்; அ

மப் ம் மந்தார மான நாள். ௧௬ அ

பா காப்பான நகரங்க க் ம், உயரமான

ேகாட்ைடமதில்க க் ம் விேராதமாக

எக்காளம்ஊ கிற ம்ஆர்ப்பரிக்கிற மான

நாள். ௧௭ மனிதர்கள் ெயேகாவா க்

விேராதமாகப்பாவம்ெசய்தப யால்,அவர்கள்

டர்கைளப்ேபால் நடக் ம்ப நான்

அவர்கைள வ த்தப்ப த் ேவன்;

அவர்க ைடய இரத்தம் திையப்ேபால்

ஊற்றப்ப ம்; அவர்க ைடய உடல்கள்

எ ைவப்ேபால் கிடக் ம். ௧௮

ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின் நாளிேல

அவர்க ைடய ெவள்ளி ம், ெபான் ம்
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அவர்கைளத் தப் விக்கா ; அவ ைடய

எரிச்ச ன் ெந ப்பினால் ேதசெமல்லாம்

அழ ம்; ேதசத்தின் மக்கைளெயல்லாம்

விைரவாகஅழ ப்பார்.

௨

வி ம்பப்படாத ேதசேம,

கட்டைளயி வதற் ன் ம், பதைரப்ேபால

நாள் பறந் ேபாவதற் ன் ம்,

ெயேகாவா ைடய க ங்ேகாபம்

உங்கள்ேமல் இறங் வதற் ன் ம்,

ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின் நாள்

உங்கள்ேமல் வ வதற் ன் ம், ௨ ங்கள்

உங்கைளஉணர்ந் ஆராய்ந் ேசாதி ங்கள்.

௩ ேதசத்தி ள்ள எல்லாச் சி ைமயானவர்கேள,

ெயேகாவா ைடய நியாயத்ைத

நடப்பிக்கிறவர்கேள, அவைரத் ேத ங்கள்;

திையத் ேத ங்கள், மனத்தாழ்ைமையத்

ேத ங்கள்; அப்ெபா ஒ ேவைள

ெயேகாவா ைடய ேகாபத்தின் நாளிேல

மைறக்கப்ப ர்கள். ௪ காசா யற் ,

அஸ்கேலான் பாழா ம்; அஸ்ேதாத்ைதப்

பட்டப்பக ேல பறக்க ப்பார்கள்; எக்ேரான்

ேவேராேட பி ங்கப்ப ம். ௫ கடற்கைர

மக்களாகிய கிேரத்திய க் ஐேயா,

ெப ஸ்தரின் ேதசமாகிய கானாேன,

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத உனக்

விேராதமாயி க்கிற ; இனி உன்னில்

யில்லாதப உன்ைன அழ ப்ேபன். ௬

கடற்கைர ேதசம் ேமய்ப்பர்கள் தங் ம்

ைசக ம்ஆட் த் ெதா வங்க மா ம். ௭
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அந்த ேதசம் தா சந்ததியாரில் தியாக

இ ப்பவர்க க் ச் ெசாந்தமா ம்;

அவர்கள் அவ்விடங்களில் மந்ைத

ேமய்ப்பார்கள்; அஸ்கேலானின் களிேல

மாைலயிேல ப த் க்ெகாள்வார்கள்;

அவர்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

அவர்கைள விசாரித் , அவர்கள்

சிைறயி ப்ைபமாற் வார். ௮ ேமாவாப் ெசய்த

பழ ச்ெசால்ைல ம், அம்ேமானியர்கள் என்

மக்கைள இகழ்ந் , அவர்கள் எல்ைலையக்

கடந் ெப ைமபாராட் ச்ெசான்ன

ஷணங்கைள ம் ேகட்ேடன். ௯

ஆைகயால் ேமாவாப் ேசாேதாைமப்ேபா ம்,

அம்ேமானியர்களின் ேதசம்

ெகாேமாராைவப்ேபா மாகி, ெந ஞ்சி ள்

பட ம் இட ம், உப் ப்பள்ள ம், நிரந்தர

பா மாயி க் ம்; என் மக்களில் ந்தவர்கள்

அவர்கைளக்ெகாள்ைளயிட் ,அவர்கைளச்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்வார்கள்என்பைதஎன்

வைனக்ெகாண் ெசால் கிேறன் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ேசைனகளின்

ெயேகாவா உைரக்கிறார். ௧0 அவர்கள்

ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின்

மக்க க் விேராதமாகப் ெப ைமபாராட்

அவர்கைள ஏளனம் ெசய்ததினால், இ

அவர்கள் அகங்காரத்திற் ப் பதிலாக

அவர்க க் க் கிைடக் ம். ௧௧ ெயேகாவா

அவர்கள்ேமல்அதிகார ள்ளவராகஇ ப்பார்;

மயி ள்ள ேதவர்கைளெயல்லாம்
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ெம ந் ேபாகச்ெசய்வார்; அப்ெபா

களி ள்ள சகல அன்னியமக்க ம்

அவரவர் தங்கள் தங்கள் இடத்தி ந்

அவைரப் பணிந் ெகாள்வார்கள். ௧௨

எத்திேயாப்பியராகிய ங்க ம் என்

பட்டயத்தினால் ெகாைலெசய்யப்ப ர்கள்.

௧௩ அவர் தம ைகைய வடேதசத்திற்

விேராதமாக ட் , அ ரியாைவ அழ த் ,

நினிேவையப் பா ம் வனாந்திரத்ைதப்ேபால

வறட்சி மான இடமாக் வார். ௧௪ அதின்

ந வில் மந்ைதக ம் வைகவைகயான

சகல ம கங்க ம் ப த் க்ெகாள் ம்;

அதி ைடயமைல ச்சிகளின்ேமல் நாைர ம்

ேகாட்டா ம்இரவில் தங் ம்; பலகணிகளில்

கிற சத்தம் பிறக் ம்; வாசற்ப களில்

ெவ ைமஇ க் ம்; ேக மரத் தளங்கைளத்

திறப்பாக்கிப்ேபா வார். ௧௫ நான்தான்,

என்ைனத் தவிர ெவெறா வ ம் இல்ைல

என் தன் இ தயத்தில் ெசால் ,

ெபா ப்பில்லாமல்வாழ்ந் களி ர்ந்தி ந்த

நகரம் இ ேவ; இ பா ம் ம கங்கள்

வசிக் மடமாகப் ேபாய்விட்டேத! அதின்

வழயாகப் ேபாகிறவன் எவ ம் தன்

ைககைளத்தட் ஏளனம் ெசய்வான்.

௩

கலகம் ெசய்கிற ம், கந்ைத ம்,

அ க் மாயி க்கிற நகரத்திற் ஐேயா, ௨அ

சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா க்கவில்ைல;

அ க ந் ெகாள் தைல

ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல;அ ெயேகாவாைவ
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நம்பவில்ைல; அ தன் ேதவனிடத்தில்

ேசரவில்ைல. ௩அதற் ள்ேளஇ க்கிறஅதின்

அதிபதிகள் ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கங்கள்;

அதின் நியாயாதிபதிகள் மாைலயில்

றப்ப கிற ம் வி யற்காலம்வைர ஒ

எ ம்ைப ம் தியாக ைவக்காத மான

ஓநாய்கள். ௪ அதின் ர்க்கதரிசிகள்

ண்ெப ைம ம் வஞ்சக ள்ளவர்கள்;

அதின் ஆசாரியர்கள் பரி த்த ஸ்தலத்ைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கி, ேவதத்திற் த்

ேராகம்ெசய்தார்கள். ௫ அதற் ள்

இ க்கிற ெயேகாவா தி ள்ளவர்;

அவர் அநியாயம்ெசய்வதில்ைல; அவர்

ைறவில்லாமல் காைலேதா ம் தம் ைடய

நியாயத்ைத விளங்கச்ெசய்கிறார்;

அநியாயக்கார க் ெவட்கம் ெதரியா .

௬ ேதசங்கைள அழ த்ேதன்; அவர்கள்

ேகாட்ைடகள் பாழாயின; அவர்க ைடய

திகைளஒ வ ம் கடந் ேபாகாதப க் ப்

பாழாக்கிேனன்;அவர்க ைடயபட்டணங்கள்

மனிதர்கள் யில்லாமல்ேபாய்

ெவ ைமயாயின. ௭ உன் யி ப்

அழ ந் ேபாகாம க்க எனக் ப் பயந் ,

க ந் ெகாள் தைல ஏற் க்ெகாள் என்ேறன்;

நான் அவர்கைள எப்ப த் தண் த்தா ம்,

அவர்கள் அதிகாைலயில் எ ந் தங்கள்

ெசயல்கைளெயல்லாம் ேகடாக்கினார்கள்.

௮ ஆைகயால் நான் ெகாள்ைளய க்க

எ ம் ம் நாள்வைர எனக் க் காத்தி ங்கள்
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என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; என்

சினமாகிய க ங்ேகாபத்ைதெயல்லாம்

அவர்கள்ேமல் ஊற் ம்ப ேதசங்கைளச்

ேசர்க்க ம், இராஜ்யங்கைளக் ட்ட ம்

நான் ர்மானம்ெசய்ேதன்; ம ெயல்லாம்

என் எரிச்ச ன் ெந ப்பினால் அழ ம்.

௯ அப்ெபா மக்கெளல்ேலா ம்

ெயேகாவா ைடய நாமத்ைதத்

ெதா ெகாண் , ஒ மனப்பட்

அவ க் ஆராதைன ெசய் ம்ப க் ,

நான் அவர்க ைடய ெமாழைய

ெசம்ைமயான ெமாழயாக மாறச்ெசய்ேவன்.

௧0 எத்திேயாப்பியாவின் நதிக க்

ம கைரயி ந் என்னிடத்தில்

விண்ணப்பம்ெசய்கிறவர்களாகிய

சிதற க்கப்பட்டவர்களின் மகளானவள்

எனக் க் காணிக்ைகெகாண் வ வாள். ௧௧

எனக் விேராதமாகத் ேராகம்ெசய் , ெசய்த

உன் எல்லாச் ெசயல்களினிம த்த ம்,

அந்நாளிேல ெவட்கப்படாதி ப்பாய்;

அப்ெபா நான் தங்கள்

ெப ைமையக் ற த் மகிழ்ந்தவர்கைள

உன் ந வி ந் விலக்கிவி ேவன்;

இனி என் பரி த்த மைலயில்

அகங்காரங்ெகாள்ளமாட்டாய். ௧௨ உன்

ந வில் சி ைம ம் எளிைம மான

மக்கைள தியாக ைவப்ேபன்; அவர்கள்

ெயேகாவா ைடய நாமத்தின்ேமல்

நம்பிக்ைகயாயி ப்பார்கள். ௧௩இஸ்ரேவ ல்
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தியானவர்கள் அநியாயம்ெசய்வதில்ைல;

அவர்கள் ெபாய் ேப வ ம ல்ைல;

வஞ்சகநா அவர்கள் வாயில்

கண் பி க்கப்ப வ ம ல்ைல; அவர்கள்

தங்கைளப் பயப்ப த் வாரில்லாமல்

சாப்பிட் ப் ப த் க்ெகாள்வார்கள். ௧௪

மகளாகிய ேயாேன, ெகம் ரித் ப்பா ;

இஸ்ரேவலர்கேள,ஆர்ப்பரி ங்கள்; மகளாகிய

எ சேலேம, இ தயத்ேதா ம்

மகிழ்ந் களி . ௧௫ ெயேகாவா உன்

ஆக்கிைனகைள அகற்ற , உன் எதிரிகைள

விலக்கினார்; இஸ்ரேவ ன் ராஜாவாகிய

ெயேகாவா உன் ந விேல இ க்கிறார்;

இனித் ங்ைகக் காணாதி ப்பாய். ௧௬

அந்நாளிேல எ சேலைமப் பார்த் ,

பயப்படாேத என் ம், ேயாைனப் பார்த் ,

உன் ைககைளத் தளரவிடாேத என் ம்

ெசால்லப்ப ம். ௧௭ உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவா உன் ந வில் இ க்கிறார்; அவர்

வல்லைம ள்ளவர்,அவர் இரட்சிப்பார்; அவர்

உன்ைனக் ற த் சந்ேதாஷமாக மகிழ்ந் ,

தம் ைடய அன்பினிம த்தம் உன்ைன

தியவனாக் வார்; அவர் உன்ைனக் ற த்

ெகம் ரமாகக் களி வார். ௧௮ உன்

சைபயின் மனிதர்களாயி ந் , பண் ைக

ஆசரிப்பில்லாைமயால் உண்டான

நிந்ைதயினிம த்தம் சஞ்சலப்பட்டவர்கைள

நான் ஏகமாகக் ட் க்ெகாள் ேவன்.

௧௯ இேதா, அக்காலத்திேல உன்ைனச்
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சி ைமப்ப த்தின அைனவைர ம்

தண் ப்ேபன்; ெநாண் யானவைனஇரட்சித் ,

தள் ண்டவைனச் ேசர்த் க்ெகாள் ேவன்;

அவர்கள் ெவட்கம் அ பவித்த எல்லா

ேதசங்களி ம் அவர்க க் ப் கழ்ச்சி ம்

ர்த்தி ம் உண்டாகச்ெசய்ேவன். ௨0

அக்காலத்திேல உங்கைளக் ட் க்ெகாண்

வ ேவன்; அக்காலத்திேல உங்கைளச்

ேசர்த் க்ெகாள் ேவன்; உங்கள் கண்காண

நான் உங்கள் சிைறயி ப்ைபத் தி ப் ம்ேபா ,

மயி ள்ள சகல மக்க க் ள் ம்

நான் உங்கைளக் ர்த்தி ம் கழ்ச்சி மாக

ைவப்ேபன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.
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ஆகாய்

௧

ராஜாவாகிய தரி அரசாண்ட இரண்டாம்

வ டம் ஆறாம் மாதம் தலாம்ேததியிேல,

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைதஆகாய் என் ம்

ர்க்கதரிசியின் லமாக ெசயல்திேய ன்

மகனாகிய ெச பாேபல் என் ம் தாவின்

தைலவ க் ம், ேயாத்சதாக்கின் மகனாகிய

ேயா வா என் ம் பிரதானஆசாரிய க் ம்

உண்டாகி, அவர் ெசான்ன என்னெவன்றால்:

௨இந்த மக்கள் ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதக்

கட் கிறதற் ஏற்றகாலம் இன் ம் வரவில்ைல

என்கிறார்கள் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩ஆனா ம்ஆகாய் என் ம்

ர்க்கதரிசியின் லமாகக் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைதஉண்டாகி,அவர் ெசால் கிறார்: ௪

இந்த பாழாய்க்கிடக் ம்ேபா ,

ங்கள் ேமல்தள ள்ள உங்கள்

களில் யி க்கேவண் ய காலம்

இ ேவா? ௫ இப்ேபா ம் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்: உங்கள்

வழகைளச் சிந்தித் ப்பா ங்கள். ௬

ங்கள் அதிகமாக விைதத் ம் ெகாஞ்சமாக

அ த் க்ெகாண் வ கி ர்கள்; ங்கள்

சாப்பிட் ம் தி ப்தியாகவில்ைல; த் ம்

நிைறவைடயவில்ைல; ங்கள் உைட

உ த்தி ம் ஒ வ க் ம் ளிர்விடவில்ைல;

ையச் சம்பாதிக்கிறவன் ெபாத்தலான

ைபயிேல ேபா கிறவனாக அைதச்

சம்பாதிக்கிறான். ௭ உங்கள் வழகைளச்
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சிந்தித் ப்பா ங்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௮ ங்கள்

மைலயின்ேமல் ஏற ப்ேபாய், மரங்கைள

ெவட் க்ெகாண் வந் , ஆலயத்ைதக்

கட் ங்கள்; அதின்ேமல் நான்

பிரியமாயி ப்ேபன், அதினால் என்

மகிைம ெவளிப்ப ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௯ அதிகமாக வ ெமன்

ங்கள் எதிர்பார்த்தி ந் ம், இேதா,

ெகாஞ்சம் கிைடத்த ; ங்கள் அ த்

ட் க் க் ெகாண் வந் ம், நான் அைத

ஊதிப்ேபா கிேறன்; எதினாெலன்றால், என்

பாழாய்க் கிடக் ம்ேபா , ங்கள்

எல்ேலா ம் அவனவன் தன்தன் ட் ற்

ஓ ப்ேபாகி ர்கேள, இதனாேல என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧0 ஆதலால் உங்கள்ேமல் இ க்கிற

வானம் பனிையப் ெபய்யாம ம்,

ம பலைனக் ெகா க்காம ம்

ேபான . ௧௧ நான் நிலத்தின்ேம ம்,

மைலகளின்ேம ம், தானியத்தின்ேம ம்,

திராட்ைசரசத்தின்ேம ம்,

எண்ெணயின்ேம ம், மயில் விைளகிற

எல்லாவற்ற ன்ேம ம், மனிதர்களின்ேம ம்,

ம கங்களின்ேம ம், ைகேவைல

அைனத்தின்ேம ம்வறட்சிையவ வித்ேதன்

என்றார். ௧௨ அப்ெபா ெசயல்திேய ன்

மகனாகிய ெச பாேப ம், ேயாத்சதாக்கின்

மகனாகிய ேயா வா என் ம் பிரதான
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ஆசாரிய ம், இஸ்ரேவல் மக்களில் தியான

அைனவ ம் தங்கள் ேதவனாகிய

ெயேகாவா ைடய சத்தத்திற் ம், தங்கள்

ேதவனாகிய ெயேகாவா அ ப்பின

ஆகாய் என் ம் ர்க்கதரிசியி ைடய

வார்த்ைதக க் ம் ெசவிெகா த்தார்கள்,

மக்கள் ெயேகாவா க் ன்பாகப்

பயந்தி ந்தார்கள். ௧௩ அப்ெபா

ெயேகாவா ைடய தனாகிய ஆகாய்,

ெயேகாவா த ப்பிய வார்த்ைதயின்ப

மக்கைள ேநாக்கி: நான் உங்கேளாேட

இ க்கிேறன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என்றான். ௧௪ பின் ெயேகாவா

ெசயல்திேய ன் மகனாகிய ெச பாேபல்

என் ம் தாவின் தைலவ ைடய

ஆவிைய ம், ேயாத்சதாக்கின் மகனாகிய

ேயா வாஎன் ம் பிரதானஆசாரிய ைடய

ஆவிைய ம் மக்களில் தியான

எல்ேலா ைடய ஆவிைய ம் எ ப்பினார்;

அவர்கள் வந் , தங்கள் ேதவனாகிய

ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின் ஆலயத்திேல

ேவைலெசய்தார்கள். ௧௫ தரி ராஜாவின்

ஆட்சியின் இரண்டாம்வ டம்ஆறாம் மாதம்

இ பத் நான்காம் ேததியிேலஇ நடந்த .

௨

ராஜாவாகிய தரி அரசாண்டஏழாம் மாதம்

இ பத்ெதான்றாம் ேததியிேலஆகாய் என் ம்

ர்க்கதரிசியின் லமாக, ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்டான ; அவர்: ௨

ெசயல்திேய ன் மகனாகிய ெச பாேபல்
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என் ம் தாவின் தைலவேனா ம்,

ேயாத்சதாக்கின் மகனாகிய ேயா வா என் ம்

பிரதான ஆசாரியேனா ம், மக்களில்

தியானவர்கேளா ம் ெசால்லேவண் ய

என்னெவன்றால்: ௩ இந்த ஆலயத்தின்

ந்தின மகிைமையக் கண்டவர்களில்

உங்க க் ள்ேள தியாயி க்கிறவர்கள்

யார்? இப்ெபா இ உங்க க்

எப்ப த் ேதான் கிற ? அதற் இ

உங்கள்பார்ைவயில்ஒன் ம ல்லாத ேபால்

ேதான் கிறதல்லவா? ௪ ஆனா ம்

ெச பாேபேல, திடன்ெகாள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; ேயாத்சதாக்கின் மகனாகிய

ேயா வா என் ம் பிரதான ஆசாரியேன,

திடன்ெகாள்; ேதசத்தின் எல்லா

மக்கேள, ங்கள் திடன் ெகாள் ங்கள்,

ேவைலைய நடத் ங்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நான் உங்க டேன

இ க்கிேறன் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௫ ங்கள் எகிப்தி ந்

றப்ப கிறேபா நான் உங்கேளாேட

உடன்ப க்ைகெசய்த வார்த்ைதயின்ப ேய,

என் ஆவியானவ ம் உங்கள் ந வில்

நிைலெகாண் ப்பார்; பயப்படாேத ங்கள். ௬

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்:

ெகாஞ்சக்காலத்திற் ள்ேளஇன் ம்ஒ ைற

நான் வானத்ைத ம், மைய ம்,

ச த்திரத்ைத ம், ெவட்டாந்தைரைய ம்

அைசயச்ெசய்ேவன். ௭ சகல ேதசங்கைள ம்
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அைசயச்ெசய்ேவன், சகல ேதசங்களா ம்

வி ம்பப்பட்டவர் வ வார்; இந்தஆலயத்ைத

மகிைமயினால் நிைறயச்ெசய்ேவன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௮

ெவள்ளி ம் ெபான் ம் என் ைடய என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯

ந்தினஆலயத்தின்மகிைமையக்காட் ம்,

இந்தப் பிந்தின ஆலயத்தின் மகிைம

ெபரிதாயி க் ம் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்; இவ்விடத்திேல

சமாதானத்ைதக் கட்டைளயி ேவன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவாஉைரக்கிறார் என்

ெசால் என்றார். ௧0 தரி வின் ஆட்சியின்

இரண்டாம் வ டம் ஒன்பதாம் மாதம்

இ பத்திநான்காம் ேததியிேல,ஆகாய் என் ம்

ர்க்கதரிசியின் லமாகக் ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத உண்டான ; அவர்: ௧௧ ஒ வன்

தன் ஆைடயின் ெதாங்க ேல பரி த்த

மாம்சத்ைதக் ெகாண் ேபா ம்ேபா தன்

ஆைடயின் ெதாங்கல், அப்பத்ைதயாகி ம்,

சாதத்ைதயாகி ம், திராட்ைசரசத்ைதயாகி ம்,

எண்ெணையயாகி ம், மற்ெறந்த

உணைவயாகி ம் ெதாட்டால் அ

பரி த்தமா ேமா என் ஆசாரியர்களிடத்தில்

ேவத நியாயத்ைதப்பற்ற க் ேகள் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என்றார். ௧௨ அதற் ஆசாரியர்கள்

ம ெமாழயாக:பரி த்தமாகா என்றார்கள்.

௧௩பிணத்தால் ட் ப்பட்டவன்அைவகளில்
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எைதயாகி ம் ெதாட்டால், அ ட் ப்ப ேமா

என் ஆகாய் ேம ம் ேகட்டான்; அதற்

ஆசாரியர்கள் ம ெமாழயாக: ட் ப்ப ம்

என்றார்கள். ௧௪ அப்ெபா ஆகாய்;

அப்ப ேய இந்த மக்க ம் இந்த ேதசத்தா ம்

என் ச கத்தில் இ க்கிறார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அவர்க ைடய

ைககளின் எல்லா ெசயல்க ம் அப்ப ேய

இ க்கிற ; அவர்கள்அங்ேக ெகாண் வந்

பைடக்கிற ம் ட் ப்பட் க்கிற . ௧௫

இப்ேபா ம் ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதக்

கட் வதற் ஒ கல் ன்ேமல் ஒ கல்

ைவக்கப்பட்ட தல் நடந்தைத உங்கள்

மனதிேல சிந்தித் ப்பா ங்கள். ௧௬ அந்த

நாட்கள் தல் ஒ வன் இ ப மரக்காலாகக்

கண்ட தானியக் விய டம் வந்தேபா , பத்

மரக்கால் மாத்திரம் இ ந்த ; ஒ வன்

ஆைலயின் ெதாட் யில் ஐம்ப டம்

ெமாள்ள ஆைலயினிடத்திேல வந்தேபா

இ ப டம் மாத்திரம் இ ந்த . ௧௭

பிஞ் க்காய்களினா ம், விஷப்பனியினா ம்,

கல்மைழயினா ம் உங்கைள உங்கள்

ைககளின் ேவைலகளிெலல்லாம்அ த்ேதன்;

ஆனா ம் ங்கள் என்னிடத்தில் மனைதத்

தி ப்பாமல்ேபா ர்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௮இப்ேபா ம் இதற் ந்தின

காலத்தில் நடந்தைத உங்கள் மனதிேல

சிந்தித் ப்பா ங்கள்; ஒன்பதாம் மாதம்

இ பத்திநான்காம் ேததியாகிய இந்நாள் தல்
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ெயேகாவா ைடயஆலயத்தின்அஸ்திபாரம்

ேபாடப்பட்ட அந்நாள்வைரக் ம் ெசன்ற

காலத்தில் நடந்தைத உங்கள் மனதிேல

சிந்தித் ப்பா ங்கள். ௧௯ களஞ்சியத்தில்

இன் ம் விைதத்தானியம் உண்ேடா?

திராட்ைசச்ெச ம், அத்திமர ம்,

மா ளம்ெச ம், ஒ வமர ம் பழங்கைளக்

ெகா க்கவில்ைலேய; நான் இன் தல்

உங்கைள ஆ ர்வதிப்ேபன் என்

ெசால் கிறார் என்றான். ௨0இ பத்திநான்காம்

ேததியாகியஅேத நாளிேல ெயேகாவா ைடய

வார்த்ைத இரண்டாவ ைற ஆகாய்

என்பவ க் உண்டாகி, அவர்: ௨௧

தாவின் தைலவனாகிய ெச பாேபேலாேட

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால், நான்

வானத்ைத ம் மைய ம் அைசயச்ெசய் ,

௨௨ இராஜ்யங்களின் சிங்காசனத்ைதக்

கவிழ்த் , ேதசங்க ைடய ராஜ்யங்களின்

ெபலத்ைத அழ த் , இரதத்ைத ம்

அதில் ஏறயி க்கிறவர்கைள ம்

கவிழ்த் ப்ேபா ேவன்; திைரகேளாேட

அைவகளின்ேமல் ஏறயி ப்பவர்க ம்

அவரவர் தங்கள் தங்கள் சேகாதரனின்

பட்டயத்தினாேல வி வார்கள். ௨௩

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்:

ெசயல்திேய ன் மகனாகிய ெச பாேபல்

என் ம் என்ஊழயக்காரேன, உன்ைனநான்

அந்நாளிேல ேசர்த் க்ெகாண் , உன்ைன

த்திைர ேமாதிரமாக ைவப்ேபன் என்
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ெயேகாவா ெசால் கிறார்; நான் உன்ைனத்

ெதரிந் ெகாண்ேடன் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா உைரக்கிறார் என் ெசால் என்றார்.
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சகரியா

௧

தரி அரசாண்ட இரண்டாம் வ டம்

எட்டாம் மாதத்திேல இத்ேதாவின் மகனான

ெபரகியாவின் மகனாகிய சகரியா க்

உண்டான ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத: ௨

ெயேகாவா உங்கள் ன்ேனார்களின்ேமல்

க ங்ேகாபமாயி ந்தார். ௩ ஆைகயால்

அவர்கைள ேநாக்கி: ேசைனகளின்

ெயேகாவா உைரக்கிற என்னெவன்றால்:

என்னிடத்தில் தி ம் ங்கள் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

அப்ெபா நான் உங்களிடத்திற் த்

தி ம் ேவன் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ உங்கள்

ன்ேனார்கைளப்ேபால் இ க்கா ர்கள்;

ந்தின ர்க்கதரிசிகள் அவர்கைள ேநாக்கி:

உங்கள் ெபால்லாத வழகைள ம், உங்கள்

ெபால்லாத ெசயல்கைள ம்விட் த்

தி ம் ங்கள் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார் என் ப்பிட்டார்கள்;

ஆனா ம் எனக் ச் ெசவிெகா க்காம ம்

என்ைனக் கவனிக்காம ம் ேபானார்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௫ உங்கள்

ன்ேனார்கள் எங்ேக? ர்க்கதரிசிகள்

என்ெறன்ைறக் ம் உயிேரா ப்பார்கேளா? ௬

இல்லாமற்ேபானா ம், ர்க்கதரிசிகளாகியஎன்

ஊழயக்காரர்க க் நான் கட்டைளயிட்ட என்

வார்த்ைதக ம் என் ர்மானங்க ம் உங்கள்

ன்ேனார்களிடத்தில் ப க்கவில்ைலேயா?
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எங்கள் வழகளின்ப ேய ம், எங்கள்

ெசயல்களின்ப யாக ம் ேசைனகளின்

ெயேகாவா எங்க க் ச் ெசய்ய

ர்மானித்தப ேய எங்க க் ச் ெசய்தாெரன்

அவர்கள் தி ம்பவந் ெசான்னதில்ைலேயா

என் ெசால் என்றார். ௭ தரி அரசாண்ட

இரண்டாம் வ டம், ேசபாத் மாதமாகிய

பதிேனாராம் மாதம் இ பத்திநான்காம்

ேததியிேல, ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத

இத்ேதாவின் மகனான ெபரகியாவின் மகன்

சகரியா என் ம் ர்க்கதரிசிக் உண்டான ;

அவன் ெசான்ன : ௮இேதா, இன் இரவிேல

சிவப் க் திைரயின்ேமல் ஏறயி ந்த ஒ

மனிதைனக் கண்ேடன்; அவர் பள்ளத்தாக்கில்

இ க்கிற ம ச்ெச க க் ள்ேளநின்றார்;

அவ க் ப் பின்னாேல சிவப் ம், மங்கின

நிற ம், ெவண்ைம மான திைரகள்

இ ந்தன. ௯ அப்ெபா நான்: என்

ஆண்டவேர, இவர்கள் யாெரன் ேகட்ேடன்;

என் டன் ேப கிற தனானவர்:

இவர்கள் யாெரன் நான் உனக் க்

காண்பிப்ேபன் என் ெசான்னார். ௧0

அப்ெபா ம ச்ெச க க் ள்ேள

நின்ற அந்த மனிதன் ம ெமாழயாக:

இவர்கள் மெயங் ம் ற்ற ப்பார்க்கக்

ெயேகாவா அ ப்பினவர்கள் என்றார். ௧௧

பின் அவர்கள் ம ச்ெச க க் ள்ேள

நின்ற ெயேகாவா ைடய தைன

ேநாக்கி: நாங்கள் மெயங் ம்
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ற்ற ப்பார்த்ேதாம்; இேதா, ம வ ம்

அைமதலாக இ க்கிற என்றார்கள்.

௧௨ அப்ெபா ெயேகாவா ைடய

தன் ம ெமாழயாக: ேசைனகளின்

ெயேகாவாேவ, இந்த எ ப வ டங்களாக ர்

ேகாபங்ெகாண் க்கிற எ சேலம ன்ேம ம்

தா பட்டணங்களின்ேம ம் எ வைர

இரங்காதி ப் ர் என் ெசால்ல, ௧௩

அப்ெபா ெயேகாவா, என் டன் ேபசின

த க் நல்வார்த்ைதகைள ம்ஆ தலான

வார்த்ைதகைள ம் ம ெமாழயாகச்

ெசான்னார். ௧௪ அப்ெபா என் டன்

ேபசின தன் என்ைன ேநாக்கி:

ேசைனகளின் ெயேகாவா உைரக்கிற

என்னெவன்றால்: நான் எ சேல க்காக ம்

ேயா க்காக ம் மகா ைவராக்கியம்

ெகாண் க்கிேறன். ௧௫ நான் ெகாஞ்சங்

ேகாபங்ெகாண் ந்தேபா அவர்கள்தங்கள்

ங்ைகஅதிகரிக்கத் ேத னப யினால், கமாக

வா கிற அன்னியமக்கள்ேமல் நான்

க ங்ேகாபம்ெகாண்ேடன். ௧௬ ஆைகயால்

மனஉ க்கத்ேதாேட எ சேலமனிடத்தில்

தி ம்பிேனன் என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

என் ஆலயம் அதிேல கட்டப்ப ம்;

எ சேலம ன்ேமல் அள ல் பி க்கப்ப ம்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என் என்றார். ௧௭ இன் ம்

என் பட்டணங்கள் நன்ைமயினால்

நிரம்பியி க் ம்; இன் ம் ெயேகாவா
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ேயாைனத் ேதற்றர ெசய்வார்; இன் ம்

எ சேலைமத் ெதரிந் ெகாள்வார் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்

என் ேம ம் என்றார். ௧௮ நான் என்

கண்கைள ஏெற த் ப்பார்த்தேபா , இேதா,

நான் ெகாம் கைளக் கண்ேடன். ௧௯

அைவகள் என்னெவன் என் டன்

ேபசின தைனக் ேகட்ேடன்; அதற் அவர்:

இைவகள் தாைவ ம், இஸ்ரேவைல ம்,

எ சேலைம ம் சிதற த்த ேதசங்கள்என்றார்.

௨0 பின் ெயேகாவா எனக் நான்

ெதாழலாளிகைளக் காண்பித்தார். ௨௧

இவர்கள் என்ன ெசய்ய வ கிறார்கெளன்

ேகட்ேடன்; அதற் அவர்: ஒ வ ம் தன்

தைலைய ஏெற க்க யாதப அந்தக்

ெகாம் கள் தாைவச் சிதற த்தேத,

அைவக க் ப் பய த் கிறதற் ம்,

தாவின் ேதசத்ைதப் பாழாக்கத் தங்கள்

ெகாம்ைப எ த்த ேதசங்க ைடய

ெகாம் கைளவிழத்தள் கிறதற் ம் இவர்கள்

வந்தார்கள் என்றார்.

௨

நான் என் கண்கைள ஏெற த் ப்

பார்த்தேபா , இேதா, தன்ைகயிேலஅள ல்

பி த்தி ந்த ஒ மனிதைனக் கண்ேடன்.

௨ ர் எவ்விடத்திற் ப் ேபாகி ர் என்

ேகட்ேடன்; அதற் அவர்: எ சேலம ன்அகலம்

இவ்வள என் ம் அதின் ளம் இவ்வள

என் ம் ெதரிந் ெகாள் ம்ப அைத

அளப்பதற் ப் ேபாகிேறன் என்றார். ௩இேதா,
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என் டன் ேபசின தன் றப்பட்டேபா ,

ேவெறா தன்அவைரச் சந்திப்பதற்காகப்

றப்பட் வந்தான். ௪ இவைன அவர்

ேநாக்கி: ஓ இந்த வா பனிடத்தில்

ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்:

எ சேலம் தன் ந விேல ம் மனிதர்களின்

திரளினா ம் ம க வன்களின் திரளினா ம்

மதில் இல்லாத பட்டணங்கள்ேபால்

யி ப்பா ம். ௫நான்அதற் ச் ற்ற ம்

ெந ப் மதிலாயி ந் , அதின் ந வில்

மகிைமயாக இ ப்ேபன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௬ ஓேகா, ங்கள் எ ம்பி

வடேதசத்தி ந் ஓ வா ங்கள் என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்; ஆகாயத்

நான் திைசகளி ம் உங்கைள நான்

சிதற த்ேதன் என் ெயேகாவாெசால் கிறார்.

௭ பாபிேலான் மகளிடத்தில் யி க்கிற

ேயாேன, உன்ைன வி வித் க்ெகாள்.

௮ அதன்பிற மகிைம ண்டா ம்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; உங்கைளக் ெகாள்ைளயிட்ட

ேதசங்களிடத்திற் என்ைன அ ப்பினார்;

உங்கைளத் ெதா கிறவன் என் ைடய

கண்மணிையத் ெதா கிறான். ௯இேதா, நான்

என் ைகைய அவர்க க் விேராதமாக

அைசப்ேபன்; அதினால் அவர்கள் தங்கள்

அ ைமக க் க் ெகாள்ைளயாவார்கள்;

அப்ெபா ேசைனகளின் ெயேகாவா

என்ைனஅ ப்பினாெரன் அற ர்கள். ௧0
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மகளாகிய ேயாேனெகம் ரித் ப்பா ; இேதா,

நான் வந் உன் ந வில் வாசம்ெசய்ேவன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௧

அந்நாளிேலஅேநக ேதசங்கள் ெயேகாவாைவச்

ேசர்ந் என் மக்களாவார்கள்; நான் உன்

ந வில் வாசமாயி ப்ேபன்; அப்ெபா

ேசைனகளின் ெயேகாவா என்ைன

உன்னிடத்தில்அ ப்பினாெரன் அறவாய்.

௧௨ெயேகாவா பரி த்த ேதசத்திேல தாவாகிய

தம பங்ைக ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ள

தி ம்ப ம் எ சேலைமத் ெதரிந் ெகாள்வார்.

௧௩ மாம்சமான அைனத் மக்கேள,

ெயேகாவா க் ன்பாக

ெமௗனமாயி ங்கள்; அவர் தம பரி த்த

வாசஸ்தலத்தி ந் எ ந்த ளினார்என்

ெசால் என்றார்.

௩

அவர் பிரதான ஆசாரியனாகிய

ேயா வாைவஎனக் க் காண்பித்தார்; அவன்

ெயேகாவா ைடய த க் ன்பாக

நின்றான்; சாத்தான் அவ க் விேராதம்

ெசய்யஅவன்வல பக்கத்திேலநின்றான். ௨

அப்ெபா ெயேகாவா சாத்தாைன ேநாக்கி:

ெயேகாவா உன்ைனக் க ந் ெகாள்வாராக;

சாத்தாேன, எ சேலைமத் ெதரிந் ெகாண்ட

ெயேகாவா உன்ைனக் க ந் ெகாள்வாராக;

இவன் அக்கினியி ந் தப் விக்கப்பட்ட

ெகாள்ளிஅல்லவாஎன்றார். ௩ ேயா வாேவா

என்றால் அ க் உைட அணிந்தவனாகத்

த க் ன்பாக நின்ற ந்தான். ௪அவர்
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தமக் ன்பாக நிற்கிறவர்கைள ேநாக்கி:

இவன்ேமல் இ க்கிற அ க் உைடகைளக்

கைளந் ேபா ங்கள் என்றார்; பின் அவைன

ேநாக்கி: பார், நான் உன் அக்கிரமத்ைத

உன்னிடத்தி ந் ங்கச்ெசய் , உனக் ச்

சிறந்த உைடைய உ த்திேனன் என்றார். ௫

அவன் தைலயின்ேமல் த்தமான

தைலப்பாைகையைவப்பார்களாகஎன்றார்;

அப்ெபா த்தமான தைலப்பாைகைய

அவன் தைலயின்ேமல் ைவத் ,

அவ க் ஆைடகைள உ த்தினார்கள்;

ெயேகாவா ைடய தன்அங்ேக நின்றார். ௬

ெயேகாவா ைடய தன் ேயா வா க் ச்

சாட்சியாக: ௭ ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிற என்னெவன்றால்: என்

வழகளில் நடந் என் காவைலக் காத்தால்,

என்ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய்; என்

ஆலய வளாகங்கைள ம் காவல்காப்பாய்;

இங்ேக நிற்கிறவர்க க் ள்ேள உலா கிறதற்

இடம் நான் உனக் க் கட்டைளயி ேவன். ௮

இப்ேபா ம், பிரதான ஆசாரியனாகிய

ேயா வாேவ, ேகள்; உனக் ன்பாக

உட்கார்ந்தி க்கிற உன் ேதாழர்க ம்

ேகட்கட் ம்; இவர்கள்அைடயாளமாயி க்கிற

மனிதர்கள்; இேதா, கிைள என்னப்பட்டவராகிய

என் தாசைனநான்வரச்ெசய்ேவன். ௯இேதா,

நான் ேயா வா க் ன்பாக ைவத்த கல்;

இந்த ஒேர கல் ன்ேமல் ஏ கண்க ம்

ைவக்கப்பட் க்கிற ; இேதா, நான் அதின்
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சித்திரேவைலையநிைறேவற்ற , இந்த ேதசத்தில்

அக்கிரமத்ைதஒேர நாளிேல க்கிப்ேபா ேவன்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧0 அந்நாளிேல ங்கள் ஒ வைரெயா வர்

திராட்ைசச்ெச யின் ம்அத்திமரத்தின் ம்

வரவைழப் ர்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றார்.

௪

என் டன் ேபசின தன் தி ம்பி வந்

ங் கிற ஒ வைன எ ப் வ ேபால்

என்ைன எ ப்பி: ௨ காண்கிற

என்னெவன் ேகட்டார்; அதற் நான்: இேதா,

வ ம் ெபான்னினால் ெசய்யப்பட்ட

த் விளக்ைகக் காண்கிேறன்; அதின்

உச்சியில் அதின் கிண்ண ம், அதின்ேமல்

அதின் ஏ அகல்க ம், அதின் உச்சியில்

இ க்கிற அகல்க க் ப்ேபாகிற ஏ

ழாய்க ம் இ க்கிற . ௩அதின் அ கில்

கிண்ணத்திற் வல றமாக ஒன் ம்,

அதற் இட றமாக ஒன் ம், ஆக இரண்

ஒ வமரங்கள் இ க்கிற என்ேறன். ௪நான்

என் டன் ேபசின தைன ேநாக்கி:

ஆண்டவேன, இைவகள் என்னெவன்

ேகட்ேடன். ௫ என் டன் ேபசின தன்

ம ெமாழயாக: இைவகள் இன்னெதன்

உனக் த் ெதரியாதா என்றார்; ஆண்டவேன,

எனக் த் ெதரியா என்ேறன். ௬அப்ெபா

அவர்: ெச பாேப க் ச் ெசால்லப்ப கிற

ெயேகாவா ைடயவார்த்ைத என்னெவன்றால்,

பலத்தினா ம்அல்ல, பராக்கிரமத்தினா ம்
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அல்ல, என் ைடய ஆவியினாேலேய

ஆ ம் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௭ ெபரிய மைலேய,

எம்மாத்திரம்? ெச பாேப க் ன்பாக

சம மயாவாய்; தைலக்கல்ைல

அவன் ெகாண் வ வான்; அதற் க்

கி ைப ண்டாவதாக, கி ைப ண்டாவதாக

என் ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார். ௮பின் ம்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி, அவர்: ௯ெச பாேப ன்ைககள்

இந்த ஆலயத்திற் அஸ்திபாரம் ேபாட்ட ;

அவன் ைககேள இைத த் த் ர்க் ம்;

அதினால் ேசைனகளின்ெயேகாவாஎன்ைன

உங்களிடத்திற் அ ப்பினாெரன்

அறவாய். ௧0 அற்பமான ஆரம்பத்தின்

நாைள யார் அசட்ைடெசய்யலாம்?

மெயங் ம் ற்ற ப்பார்க்கிறைவகளாகிய

ெயேகாவா ைடய ஏ கண்க ம்

ெச பாேப ன் ைகயில் இ க்கிற

க் ைல சந்ேதாஷமாகப் பார்க்கிற

என்றார். ௧௧ பின் நான் அவைர ேநாக்கி:

த் விளக்கிற் வல றமாக ம் அதற்

இட றமாக ம் இ க்கிற இந்த இரண்

ஒ வமரங்கள் என்னெவன் ேகட்ேடன்.

௧௨ ம ப ம் நான் அவைர ேநாக்கி:

இரண் ெபாற் ழாய்களின் வழயாகத்

ெதாங்கி, ெபான்னிறமான எண்ெணையத்

தங்களி ந் இறங்கச்ெசய்கிறைவகளாகிய

ஒ வமரங்களின் இரண் கிைளகள்
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என்னெவன் ேகட்ேடன். ௧௩ அதற்

அவர்: இைவகள் இன்னெதன் உனக் த்

ெதரியாதா என்றார்; ஆண்டவேன, எனக் த்

ெதரியா என்ேறன். ௧௪அப்ெபா அவர்:

இைவகள் இரண் ம் சர்வேலாகத்திற் ம்

ஆண்டவராயி க்கிறவரின் ச கத்தில் நிற்கிற

அபிேஷகம் ெபற்றவர்கள் என்றார்.

௫

நான் தி ம்ப ம் என் கண்கைள

ஏெற த் பார்க் ம்ேபா , இேதா, பறக்கிற ஒ

த்தகச் ைளக் கண்ேடன். ௨ தன்

என்னிடம், காண்கிற என்னெவன்

ேகட்டார்; பறக்கிற ஒ த்தகச் ைளக்

காண்கிேறன், அதின் ளம் இ ப ழ ம்

அதின் அகலம் பத் ழ மாயி க்கிற

என்ேறன். ௩அப்ெபா அவர்: இ மயின்

ெதங் ம் றப்பட் ப்ேபாகிற சாபம்;

எந்தத் தி ட ம் அந்த த்தகச் ளின்

ஒ றத்தி க்கிறதின்ப ேய

அழ க்கப்பட் ப்ேபாவான்; ஆைணயி கிற

எவ ம், அந்த த்தகச் ளின்

ம றத்தில் இ க்கிறதின்ப ேய

அழ க்கப்பட் ப்ேபாவான். ௪ அ தி டன்

ட் ம், என் நாமத்ைதக்ெகாண் ெபாய்யாக

சத்தியம் ெசய்கிறவன் ட் ம் வந் ,

அவனவன் ட் ன் ந விேல தங்கி,

அைத அதின் மரங்கேளா ம் அதின்

கற்கேளா ம் ட நிர் லமாக் வதற்காக

அைதப் றப்பட் ப்ேபாகச்ெசய்ேவன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்
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என்றார். ௫பின் என் டன் ேபசின தன்

ெவளிேய வந் என்ைன ேநாக்கி: உன்

கண்கைளஏெற த் , றப்பட் வ கிறைத

என்னெவன் பார் என்றார். ௬ அ

என்னெவன் ேகட்ேடன்;அதற் அவர்:அ

றப்பட் வ கிறதானஒ மரக்கால் என்றார்.

பின் ம் அவர்: ம ெயங் ம் இ தான்

அவர்க ைடய கண்ேணாக்கம் என்றார். ௭

இேதா, ஒ தாலந் எைட ள்ள ஈய

க்கிவரப்பட்ட ; மரக்கா ன் ந விேலஒ

ெபண் உட்கார்ந்தி ந்தாள். ௮அப்ெபா

அவர்: இவள்அக்கிரமக்காரி என் ெசால் ,

அவைள மரக்கா க் ள்ேள தள்ளி

ஈயக்கட் ைய அதின் வாயிேல ேபாட்டார்.

௯ அப்ெபா நான் என் கண்கைள

ஏெற த் , இேதா, றப்பட் வ கிறஇரண்

ெபண்கைளக் கண்ேடன்; அவர்க க்

நாைரயின் இறக்ைககைளப்ேபான்ற

இறக்ைககள் இ ந்த ; அவர்கள்

இறக்ைககளில் காற்ற ந்த ; இவர்கள்

மரக்காைல ம க் ம் வானத்திற் ம் ந வாகத்

க்கிக்ெகாண் ேபானார்கள். ௧0 நான்

என் டன் ேபசின தைன ேநாக்கி: இவர்கள்

மரக்காைல எங்ேக ெகாண் ேபாகிறார்கள்

என் ேகட்ேடன். ௧௧அதற் அவர்: சிெநயார்

ேதசத்திேலஅதற் ஒ ட்ைடக் கட் வதற்

அைதக் ெகாண் ேபாகிறார்கள்; அங்ேக

அ ஸ்தாபிக்கப்பட் , தன் நிைலயிேல

ைவக்கப்ப ம் என்றார்.
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௬

நான் தி ம்ப ம் என் கண்கைள

ஏெற த் , இேதா, இரண் மைலகளின்

ந வாகப் றப்பட் வ கிற நான்

இரதங்கைளக் கண்ேடன்; அந்த மைலகள்

ெவண்கல மைலகளாயி ந்தன. ௨ தலாம்

இரதத்தில் சிவப் க் திைரக ம், இரண்டாம்

இரதத்தில் க ப் க் திைரக ம், ௩ ன்றாம்

இரதத்தில் ெவள்ைளக் திைரக ம்,

நான்காம் இரதத்தில் ள்ளி ள்ளியான

சிவப் க் திைரக ம் ட்டப்பட் ந்தன. ௪

நான் என் டன் ேபசின தைன ேநாக்கி:

ஆண்டவேன, இைவகள் என்னெவன்

ேகட்ேடன். ௫ அந்தத் தன் எனக்

ம ெமாழயாக: இைவகள் சர்வேலாகத்திற் ம்

ஆண்டவராயி க்கிறவ ைடய ச கத்தில்

நின் றப்ப கிற வானத்தி ைடய

நான் ஆவிகள் என்றார். ௬ ஒன்ற ல்

ட்டப்பட் ந்த க ப் க் திைரகள்

வடேதசத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபாயின;

ெவண்ைமயான திைரகள் அைவகளின்

பின்ேன றப்பட் ப்ேபான ;

ள்ளி ள்ளியான திைரகள்

ெதன்ேதசத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபான . ௭

சிவப் க் திைரகேளாெவன்றால்

றப்பட் ப்ேபாய், மயிேல ற்ற த்திரிய

ேகட் க்ெகாண்டன; அதற் அவர்: ேபாய்

மயில் ற்ற த்திரி ங்கள் என்றார்; அப்ப ேய

மயிேல ற்ற த்திரிந்தன. ௮ பின் அவர்

என்ைனக் ப்பிட் : பார், வடேதசத்திற் ப்
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றப்பட் ப்ேபானைவகள், வடேதசத்திேல

என் ேகாபத்ைதச் சாந்தப்ப த்திய

என் என் டன் ெசான்னார். ௯ பின்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத எனக்

உண்டாகி அவர்: ௧0 சிைறயி ப்பின்

மனிதர்களாகிய எல்தா ம், ெதாபியா ம்,

ெயதாயா ம் பாபிேலானி ந் வந்தி க் ம்

அந்நாளிேல ேபாய், ெசப்பனியாவின்

மகனாகிய ேயாசியாவின் ட் ற் ள்

ைழந் , ௧௧ அங்ேக அவர்க ைடய

ைகயிேல ெவள்ளிைய ம் ெபான்ைன ம்

வாங்கி, கி டங்கைளச் ெசய்வித் ,

ேயாத்சதாக்கின் மகனாகிய ேயா வா என் ம்

பிரதான ஆசாரிய ைடய தைலயிேல

ைவத் , ௧௨அவ டன் ெசால்லேவண் ய :

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இேதா, ஒ மனிதன்,

அவ ைடய நாமம் கிைள என்னப்ப ம்;

அவர் தம் ைடய ஸ்தானத்தி ந்

ைளத்ெத ம்பிக் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்ைதக் கட் வார். ௧௩ அவேர

ெயேகாவா ைடய ஆலயத்ைதக் கட் வார்;

அவர் மகிைமெபா ந்தினவராய், தம் ைடய

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற ந் ஆ ைக

ெசய்வார்; தம் ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

ஆசாரியராக ம் இ ப்பார்; இவ்விரண் ன்

ந வாகச் சமாதானத்தின் ஆேலாசைன

விளங் ம். ௧௪இந்தக் கி டங்கேளாெவன்றால்,

ெயேகாவா ைடயஆலயத்திேல, ஏேல க் ம்,
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ெதாபியா க் ம், ெயதாயா க் ம்,

ெசப்பனியாவின் மகனாகிய ஏ க் ம்

நிைனப் ட் த க்ெகன் ைவக்கப்ப வதாக.

௧௫ ரத்தி ள்ளவர்கள் வந்

ெயேகாவா ைடயஆலயத்ைதக் டஇ ந்

கட் வார்கள்; அப்ெபா ேசைனகளின்

ெயேகாவா என்ைன உங்களிடத்திற்

அ ப்பினாெரன் அற ந் ெகாள் ர்கள்;

ங்கள் உங்கள் ேதவனாகிய ெயேகாவாவின்

சத்தத்ைதக் ேகட் நடந் ர்கெளன்றால் இ

நிைறேவ ம் என் ெசால் என்றார்.

௭

தரி ராஜாஅரசாண்ட நான்காம் வ டம்,

கிஸ்ேல என் ம் ஒன்பதாம் மாதம்,

நான்காம்ேததியிேல, சகரியா க் க்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத உண்டான .

௨ ெயேகாவா ைடய ச கத்தில்

விண்ணப்பம்ெசய்ய ம், ௩ நாங்கள்

இத்தைன வ டங்கள்வைரயிேல

ெசய்த ேபால ஐந்தாம் மாதத்திேல அ

ஒ க்கத்தி க்கேவண் ேமா என்

ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின்

ஆலயத்தி க் ம் ஆசாரியர்களிடத்தி ம்

ர்க்கதரிசிகளிடத்தி ம் ேகட்க ம்,

சேரத்ேச ம் ெரெகம்ெமேல ம் அவ ைடய

மனிதர்க ம் ேதவ ைடய ஆலயத்திற்

அ ப்பப்பட்டார்கள். ௪ அப்ெபா

ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின் வார்த்ைத

எனக் உண்டாகி, அவர்: ௫ ேதசத்தின்

எல்லா மக்கேளா ம் ஆசாரியர்கேளா ம்
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ெசால்லேவண் ய என்னெவன்றால்,

ங்கள் இந்த எ ப வ டங்களாக ஐந்தாம்

மாதத்தி ம் ஏழாம் மாதத்தி ம் உபவாசித்

க்கங்ெகாண்டா னேபா ங்கள்

எனக்ெகன் தானா உபவாசித் ர்கள்? ௬

ங்கள்சாப்பி கிறேபா ம் க்கிறேபா ம்

உங்க க்ெகன்றல்லவா சாப்பி கி ர்கள்?

உங்க க்ெகன்றல்லவா க்கி ர்கள்? ௭

எ சேல ம் அைதச் ற்ற ம் இ ந்த

பட்டணங்க ம் மக்களால் நிைறந்

கமாயி ந்த காலத்தி ம், ெதற் நா ம்

சம ம ம் ேயறயி ந்த காலத்தி ம்

ன்னி ந்த ர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்

ெயேகாவா றன வார்த்ைதகள் இைவகள்

அல்லேவா என்ற ெசால் என்றார். ௮ பின்

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைத சகரியா க்

உண்டாகி, அவர்: ௯ ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

ங்கள் உண்ைமயாக நியாயந் ர்த் ,

அவனவன் தன்தன் சேகாதர க் த் தய ம்

இரக்க ம் ெசய் , ௧0 விதைவைய ம்

திக்கற்ற பிள்ைளைய ம் பரேதசிைய ம்

சி ைமயானவைன ம் ஒ க்காம ம்,

உங்களில் ஒ வ ம் தன் சேகாதர க்

விேராதமாகத் தன் இ தயத்தில் ங்

நிைனக்காம ம் இ ங்கள் என்றார். ௧௧

அவர்கேளா கவனிக்க மனதில்லாமல்

தங்கள் ேதாைள ரட் த்தனமாக விலக்கி,

ேகட்காதப க் த் தங்கள் கா கைள
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அைடத் க்ெகாண்டார்கள். ௧௨ ேவதத்ைத ம்

ேசைனகளின் ெயேகாவா தம் ைடயஆவியின்

லமாக ந்தின ர்க்கதரிசிகைளக்ெகாண்

ெசால் ய ப்பின வார்த்ைதகைள ம்

ேகட்காதப க் த் தங்கள் இ தயத்ைத

மக ம் க னமாக்கினார்கள்; ஆைகயால்

மகா க ங்ேகாபம் ேசைனகளின்

கர்த்தரிடத்தி ந் உண்டான . ௧௩

ஆதலால் நான் ப்பிட்டேபா , அவர்கள்

எப்ப ேகட்காமற்ேபானார்கேளா, அப்ப ேய

அவர்கள் ப்பிட்டேபா நா ம்

ேகட்காம ந்ேதன் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௪ அவர்கள்

அறயாத அன்னியமக்க க் ள்ேள

அவர்கைளச் சிதற த்ேதன்; அதினால்

அவர்கள் பின்ைவத் ப்ேபான ேதசம்

ேபாக் வரத்தில்லாமல் பாழாய்ப்ேபான ;

அவர்கள் இன்பமான ேதசத்ைதப்

பாழாய்ப்ேபாகச் ெசய்தார்கள் என்றார்.

௮

ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின்

வார்த்ைத உண்டாகி, அவர்:

௨ நான் ேயா க்காக க ம்

ைவராக்கியங்ெகாண்ேடன்; அதற்காக மகா

உக்கிரமானைவராக்கியங்ெகாண்ேடன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௩

நான் ேயானிடத்தில் தி ம்பி, எ சேலம ன்

ந விேல வாசம்ெசய்ேவன்; எ சேலம்

சத்திய நகரம் என் ம், ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின் மைல பரி த்த மைல
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என் ம் அைழக்கப்ப ம் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௪ தி ம்ப ம் எ சேலம ன்

திகளில் திர்வயதினாேல தங்கள்

ைககளில் ேகாைலப்பி த் நடக்கிற வயதான

ஆண்க ம் ெபண்க ம் யி ப்பார்கள். ௫

நகரத்தின் ெத க்களிேல விைளயா கிற

ஆண்பிள்ைளக ம் ெபண்பிள்ைளக ம்

அதின் திகளில் நிைறந்தி க் ம் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௬

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: அ இந்த மக்களில்

தியானவர்களின் பார்ைவக் இந்நாட்களில்

ஆச்சரியமாயி ந்தா ம், என் பார்ைவக் ம்

ஆச்சரியமாயி க் ேமா என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௭ இேதா,

கிழக் ேதசத்தி ம் ெதற் ேதசத்தி ம ந்

என் மக்கைள நான் காப்பாற்ற , ௮

அவர்கைள அைழத் க்ெகாண்

வ ேவன்; அவர்கள் எ சேலம ன் ந விேல

யி ப்பார்கள்; அவர்கள் எனக்

உண்ைம ம் தி மானமக்களாயி ப்பார்கள்,

நான் அவர்க க் ேதவனாயி ப்ேபன் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯

ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின்

டாகிய ஆலயம் கட்டப்ப ம்ப க்

அதின் அஸ்திபாரங்கள் ேபாடப்பட்ட

நாள் தற்ெகாண் க்கிற ர்க்கதரிசிகளின்

வாயினால் இந்த வார்த்ைதகைள

இந்நாட்களில் ேகட் வ கிறவர்கேள,
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உங்கள் ைககள் திடப்படக்கடவ

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧0 இந்நாட்க க் ன்ேன

மனித ைடய ேவைலயால் பல ம ல்ைல,

ம க வ ைடய ேவைலயால் பல ம ல்ைல;

ேபாகிறவ க் ம் வ கிறவ க் ம்

ெந க்க யினிம த்தம் சமாதான ம ல்ைல;

எல்லா மனிதர்கைள ம்ஒ வைரெயா வர்

விேராதிக்கச்ெசய்ேதன். ௧௧ இப்ேபாேதா

இந்த மக்களில் தியானவர்க க் நான்

ந்தின நாட்களில் இ ந்த ேபால

இ க்கமாட்ேடன் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨ விைதப்

சமாதான ள்ளதாயி க் ம்; திராட்ைசச்ெச

தன் கனிையத் த ம்; ம தன் பலைனத்

த ம்; வானம் தன் பனிையத் த ம்; இந்த

மக்களில் தியானவர்கள் இைதெயல்லாம்

ெசாந்தமாக்கிக்ெகாள்ளகட்டைளயி ேவன்.

௧௩ சம்பவிப்பெதன்னெவன்றால்: தா

வம்சத்தாேர, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,

ங்கள் றஜாதிக க் ள்ேள

சாபமாயி ந்த ேபாலேவ,

ஆ ர்வாதமாயி ப்பதற்காக நான் உங்கைளக்

காப்பாற் ேவன்; பயப்படாேத ங்கள்,

உங்கள் ைககள் திடப்படக்கடவ . ௧௪

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: உங்கள் ன்ேனார்கள்

எனக் க் ேகாப ட் னேபா நான்

உங்கைளத் தண் க்க நிைனத் ,
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மனம் மாறாமல் இ ந்த ேபால,

௧௫ இந்நாட்களில் எ சேலம ற் ம்

தாவிற் ம் நன்ைமெசய் ம்ப த் தி ம்ப

நிைனத்ேதன்; பயப்படாேத ங்கள். ௧௬

ங்கள் ெசய்யேவண் ய காரியங்கள்

என்னெவன்றால்: அவனவன் பிற டன்

உண்ைமையப் ேப ங்கள்; உங்கள் வாசல்களில்

சத்தியத்திற் ம் சமாதானத்திற் ம் ஏற்றப

நியாயந் ங்கள். ௧௭ ஒ வ ம் பிற க்

விேராதமாகத் தன் இ தயத்தில் ங்

நிைனக்காம ம், ெபாய் சத்தியத்தின்ேமல்

பிரியப்படாம ம் இ ங்கள்; இைவகெளல்லாம்

நான் ெவ க்கிற காரியங்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௮ ேசைனக ைடய

ெயேகாவாவின்வார்த்ைதஎனக் உண்டாகி,

அவர்: ௧௯நான்காம் மாதத்தின் உபவாச ம்,

ஐந்தாம் மாதத்தின் உபவாச ம், ஏழாம்

மாதத்தின் உபவாச ம், பத்தாம் மாதத்தின்

உபவாச ம், தா வம்சத்தா க்

மகிழ்ச்சியாக ம் சந்ேதாஷமாக ம் நல்ல

பண் ைககளாக ம் மாற ப்ேபா ம்;

ஆைகயால் சத்தியத்ைத ம் சமாதானத்ைத ம்

சிேநகி ங்கள் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨0இன் ம் மக்க ம்அேநகம்

பட்டணங்களின் க ம் வ வார்கள் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨௧

ஒ பட்டணத்தின் கள்ம பட்டணத்தின்

களிடத்தில் ேபாய், நாம் ெயேகாவா ைடய

ச கத்தில் விண்ணப்பம்ெசய்ய ம்
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ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ேதட ம்,

ரிதமாகப்ேபாேவாம் வா ங்கள்; நாங்க ம்

ேபாேவாம் என் ெசால் வார்கள். ௨௨அேநக

மக்க ம் பலத்த ஜாதிக ம் எ சேலம ேல

ேசைனகளின் ெயேகாவாைவ ேதட ம்,

ெயேகாவா ைடய ச கத்தில் விண்ணப்பம்

ெசய்ய ம் வ வார்கள். ௨௩ அந்நாட்களில்

பலவித ெமாழகைளப் ேப கிறவர்களாகிய

அன்னியமக்களில் பத் மனிதர்கள் ஒ

த ைடய ஆைடயின் ெதாங்கைலப்

பி த் க்ெகாண் : ேதவன் உங்க டன்

இ க்கிறார் என் ேகள்விப்பட்ேடாம்;

ஆைகயால் உங்கேளாேட டப்

ேபாேவாம் என் ெசால் , அவைனப்

பற்ற க்ெகாள்வார்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார் என்றார்.

௯

ஆதிராக் ேதசத்திற் விேராதமான ம்,

தமஸ் வின்ேமல் வந் தங் வ மான

ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதயாகிய ெசய்தி;

மனிதர்களின் கண்க ம் இஸ்ரேவ ைடய

சகல ேகாத்திரங்களின் கண்க ம்

ெயேகாவாைவபார்த் க்ெகாண் க் ம். ௨

ஆமாத் ம், ம க ம் ஞான ள்ள ம்,

ேதா ம் அதின் எல்ைலக் ள்ளாக இ க் ம்.

௩ தனக் மதிைலக் கட் , ைளப்ேபால்

ெவள்ளிைய ம், திகளின் ேசற்ைறப்ேபால்

ப ம்ெபான்ைன ம் ேசர்த் ைவத்த . ௪இேதா,

ஆண்டவர்அைதத் தள்ளிவிட் , ச த்திரத்தில்

அதின் பலத்ைத ற த் ப்ேபா வார்; அ
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ெந ப்பிற் இைரயா ம். ௫ அஸ்கேலான்

அைதக் கண் பயப்ப ம், காசா ம்அைதக்

கண் மக ம் க்கிக் ம், எக்ேரா ம் தன்

நம்பிக்ைக அற் ப்ேபானப யால் மக ம்

லம் ம்; காத்சாவில் ராஜாஅழ ந் ேபாவான்;

அஸ்கேலான் யற் இ க் ம்.

௬ அஸ்ேதாத்தில் ேவசிப்பிள்ைளகள்

தங்கியி ப்பார்கள்; நான் ெப ஸ்தரின்

கர்வத்ைத அழ ப்ேபன். ௭ அவ ைடய

இரத்தத்ைத அவன் வாயி ந் ம்,

அவ ைடய அ வ ப் கைள அவன்

பற்களின் ந வி ந் ம் க்கிப்ேபா ேவன்;

அவேனா நம் ைடய ேதவ க்ெகன் தியாக

ைவக்கப்பட் , தாவிேல பிர ைவப்ேபால

இ ப்பான்; எக்ேரான் எ சியைனப்ேபால

இ ப்பான். ௮ ேசைனயான

றப்ப ம்ேபா ம், தி ம்பி வ ம்ேபா ம், என்

ஆலயம் காக்கப்ப வதற்காக அைதச் ற்ற ம்

காம ேவன்; இனி ஒ க் கிறவன்

அவர்களிடத்தில் கடந் வ வதில்ைல;

அைத என் கண்களினாேல

பார்த் க்ெகாண் க்கிேறன். ௯ மகளாகிய

ேயாேன, மக ம் மகிழ்ச்சியாயி ;

மகளாகிய எ சேலேம, ெகம் ரி; இேதா, உன்

ராஜா உன்னிடத்தில் வ கிறார்; அவர்

தி ள்ளவ ம் இரட்சிக்கிறவ ம்

தாழ்ைம ள்ளவ ம், க ைதயின்ேம ம்

ெபண் க ைதக் ட் யின்ேம ம்

ஏற வ கிறவ மாயி க்கிறார். ௧0
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எப்பிரா ம ந் இரதங்கைள ம்,

எ சேலம ந் திைரகைள ம்

அற் ப்ேபாகச்ெசய்ேவன், த்தவில் ம்

இல்லாமற்ேபா ம்; அவர் மக்க க் ச்

சமாதானம் வார்; அவ ைடய

ஆ ைக ஒ ச த்திரம் வங்கி

ம ச த்திரம்வைரக் ம், நதி வங்கி

மயின் எல்ைலகள்வைரக் ம்

ெசல் ம். ௧௧ உனக் நான் ெசய்வ

என்னெவன்றால், தண் ரில்லாத ழயிேல

அைடபட் க்கிற உன் ைடயவர்கைள நான்

உன் உடன்ப க்ைகயின் இரத்தத்தினாேல

வி தைலெசய்ேவன். ௧௨ நம்பிக்ைக ைடய

சிைறகேள, பா காப்பிற் ள் தி ம் ங்கள்;

இரட் ப்பான நன்ைமையத் த ேவன்,

இன்ைறக்ேக த ேவன். ௧௩நான் எனக்ெகன்

தாைவநாேணற்ற , எப்பிரா ம ேலவில்ைல

நிரப்பி, ேயாேன, உன் மக்கைளக் கிேரக்க

ேதசமக்க க் விேராதமாக எ ப்பி,

உன்ைனப் பராக்கிரமசா யின் பட்டயத்திற்

ஒப்பாக் ேவன். ௧௪அவர்கள் பக்கம் ெயேகாவா

காணப்ப வார்; அவ ைடய அம்

ம ன்னைலப்ேபாலப் றப்ப ம்; ெயேகாவாகிய

ஆண்டவர் எக்காளம் ஊதி, ெதன்திைசச்

ழல்காற் கேளாேட நடந் வ வார். ௧௫

ேசைனகளின் ெயேகாவா அவர்கைளக்

காப்பாற் வார்; அவர்கள் அழ த் ,

கவண்கற்களால் ழ்ப்ப த்திக்ெகாள்வார்கள்;

அவர்கள் ம மயக்கத்தினால் ஆரவாரம்
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ெசய்வார்கள்; பானபாத்திரங்கள்ேபால ம்,

ப டத்தின் ேகா கைளப்ேபால ம்

நிைறந்தி ப்பார்கள். ௧௬ அந்நாளில்

அவர்க ைடய ேதவனாகிய ெயேகாவா

தம் ைடய ஜனமான மந்ைதயாகிய

அவர்கைள இரட்சிப்பார்; அவர்கள்

அவ ைடய ேதசத்தில் ஏற்றப்பட்ட

ெகா களின் கி டத்தில் பதிந்தி ப்பார்கள். ௧௭

அவ ைடயகா ண்யம் எத்தைனெபரிய ?

அவ ைடயெசௗந்தரியம் எத்தைனெபரிய ?

தானியம் வா பர்கைள ம், திராட்ைசரசம்

இளம்ெபண்கைள ம்வளர்க் ம்.

௧0

பின்மாரிகாலத் மைழையக்

கர்த்தரிடத்தில் ேவண் க்ெகாள் ங்கள்;

அப்ெபா ெயேகாவா ம ன்னல்கைள

உண்டாக்கி, வயல்ெவளியில்அவரவ க் ப்

பயி ண்டாக அவர்க க் மைழையக்

கட்டைளயி வார். ௨ பங்கள்

ெபாய்யானைதச் ெசால் ற் ;

ற ெசால் கிறவர்கள் ெபாய்ைய

கண்டார்கள்; ெசாப்பனக்காரர்கள்

ணானைதச் ெசால் , பயனில்லாதைதச்

ெசால் ேதற்றனார்கள்; ஆைகயால்

மக்கள் ஆ கைளப்ேபால சிதற ,

ேமய்ப்பனில்லாததினால் சி ைமப்பட்டார்கள்.

௩ ேமய்ப்ப க் விேராதமாக என் ேகாபம்

ண்ட ; கடாக்கைளத் தண் த்ேதன்;

ேசைனகளின் ெயேகாவா தாவம்சத்தாராகிய

தம மந்ைதைய விசாரித் , அவர்கைள



சகரியா 3535

த்தத்திேல தம சிறந்த திைரயாக

நி த் வார். ௪ அவர்களி ந்

ைலக்கல் ம், அவர்களி ந்

டார ைள ம், அவர்களி ந்

த்தவில் ம் வ ம்; அவர்களி ந்

ஆ கிற அைனவ ம் ஒன்றாகப்

றப்ப வார்கள். ௫ அவர்கள் ேபாரிேல

தங்கள் எதிரிகைள திகளின் ேசற்ற ல்

மதிக்கிற பராக்கிரமசா கைளப்ேபால

இ ந் ேபார் ெசய்வார்கள்; ெயேகாவா

அவர்க டன்இ ப்பார்; திைரகளின்ேமல்

ஏறவ கிறவர்கள் ெவட்கப்ப வார்கள். ௬

நான் தா வம்சத்தாைரப் பலப்ப த்தி,

ேயாேசப் வம்சத்தாைர காப்பாற்ற ,

அவர்கைளத் தி ம்ப நிைலக்கச்ெசய்ேவன்;

நான் அவர்க க் இரங்கிேனன்;

அவர்கள் என்னால் ஒ க்கா ம்

தள்ளிவிடப்படாதவர்கைளப்ேபால

இ ப்பார்கள்; நான் அவர்க ைடய

ேதவனாகியெயேகாவா, நான்அவர்க க் ச்

ெசவிெகா ப்ேபன். ௭ எப்பிரா ம்

மக்கள் திறைமயானவர்கைளப்ேபால

இ ப்பார்கள்; ம பானத்தால் களிப்ப ேபால,

அவர்க ைடய இ தயம் களிக் ம்;

அவர்க ைடய பிள்ைளக ம் அைதக்

கண் மகி வார்கள்; அவர்கள் இ தயம்

ெயேகாவா க் ள் களி ம். ௮ நான்

அவர்கைளப் பார்த் ைசைககாட்

அவர்கைளக் ட் க்ெகாள் ேவன்;
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அவர்கைள ட் க்ெகாண்ேடன்; அவர்கள்

ெப கியி ந்த ேபாலேவ ெப வார்கள்.

௯ நான் அவர்கைள மக்க க் ள்ேள

சிதற த்தபின் , அவர்கள் ரேதசங்களிேல

என்ைனநிைனத் தங்கள் பிள்ைளக டன்

பிைழத் த் தி ம் வார்கள். ௧0 நான்

அவர்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்

தி ம்பிவரச்ெசய் , அவர்கைள

அ ரியாவி ந் ட் க்ெகாண் ,

அவர்கைளக் ேலயாத் ேதசத்திற் ம்

பேனா க் ம் வரச்ெசய்ேவன்;அவர்க க்

இடம் ேபாதாம க் ம். ௧௧இ க்கெமன்கிற

ச த்திரத்ைதக் கடக் ம்ேபா அவர்

ச த்திரத்தின் அைலகைள அ ப்பார்;

அப்ெபா நதியின் ஆழங்கள் எல்லாம்

வறண் ேபா ம்; அ ரியாவின் கர்வம்

தாழ்த்தப்ப ம், எகிப்தின் ெகா ங்ேகால்

விலகிப்ேபா ம். ௧௨ நான் அவர்கைளக்

ெயேகாவா க் ள் பலப்ப த் ேவன்;

அவர்கள் அவ ைடய நாமத்திேல

நடந் ெகாள் வார்கள் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்.

௧௧

பேனாேன, ெந ப் உன்

ேக மரங்கைள அழ க்க உன்

வாசல்கைளத் திற. ௨ ேதவதா மரங்கேள,

லம் ங்கள்; ேக மரங்கள் வி ந்தேத;

பிரபலமானைவகள் பாழாக்கப்பட்டன.

பாசானின் கர்வா மரங்கேள, லம் ங்கள்;

பா காப்பான ேசாைல ேழ தள்ளப்பட்ட . ௩
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ேமய்ப்பர்களின் மகிைமஅழ ந் ேபானதினால்,

அவர்கள் அல கிற சத்தம் ேகட்கிற ;

ேயார்தானின் ெப ைமஅழ ந் ேபானதினால்,

பாலசிங்கங்கள் கர்ச்சிக்கிற சத்தம் ேகட்கிற . ௪

என் ேதவனாகிய ெயேகாவா ெசால் கிற

என்னெவன்றால், ெகாைலெசய்யப்ப கிற

ஆ கைள ேமய்க்கேவண் ம். ௫

அைவகைள உைடயவர்கள், அைவகைளக்

ெகான் ேபாட் த் தங்க க் க்

ற்றம ல்ைலெயன் நிைனக்கிறார்கள்.

அைவகைளவிற்கிறவர்கள், ெயேகாவா க்

ஸ்ேதாத்திரம், நாங்கள் ஐ வரிய ள்ளவர்கள்

ஆேனாம் என்கிறார்கள்; அைவகைள

ேமய்க்கிறவர்கள், அைவகள்ேமல் இரக்கம்

ைவக்கிறதில்ைல. ௬ நான் இனி ேதசத்

மக்கள்ேமல் இரக்கம்ைவக்காமல் மனிதர்களில்

அைனவைர ம்அவனவ ைடயஅயலான்

ைகயி ம், அவனவ ைடய ராஜாவின்

ைககளி ம் அகப்படச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்

ேதசத்ைத அழ த் ம், நான் இவர்கைள

அவர்கள் ைகக் த் தப் விப்பதில்ைலெயன்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௭ ெகாைல

ெசய்யப்ப கிற மந்ைதயாகிய சி ைமப்பட்ட

உங்கைள நான் ேமய்ப்ேபன்; நான் இரண்

ேகால்கைள எ த் , ஒன்ற ற் அ க்கிரகம்

என் ம், ஒன்ற ற் தண்டைன என் ம்

ெபயரிட் மந்ைதைய ேமய்த் , ௮ ஒேர

மாதத்திேல ன் ேமய்ப்பர்கைள ம்

அழ த்ேதன்; என் ஆத் மா அவர்கைள
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ெவ த்த ;அவர்கள்ஆத் மா என்ைன ம்

ெவ த்த . ௯ இனி நான் உங்கைள

ேமய்ப்பதில்ைல; சாகிற சாகட் ம், அழகிற

அழயட் ம்; தியானைவகேளாெவன்றால்,

ஒன்ற ன் மாம்சத்ைதஒன் சாப்பிடேவண் ம்

என் நான் ெசால் , ௧0 அ க்கிரகம்

என்னப்பட்ட என் ேகாைலஎ த் , நான்அந்த

மக்கள் அைனவ ட ம் ெசய்தி ந்த என்

உடன்ப க்ைக ற ந் ேபா ம்ப அைத

அழ த் ப்ேபாட்ேடன். ௧௧ அந்நாளிேல அ

இல்லாமல்ேபான ; அப்ப ேய மந்ைதயில்

எனக் க் காத்தி ந்த சி ைமப்பட்டைவகள்

அ ெயேகாவா ைடய வார்த்ைதெயன்

அற ந் ெகாண்டன. ௧௨உங்கள்பார்ைவக்

நல்ல என் கண்டால், என் ையத்

தா ங்கள்; இல்லாவிட்டால் இ க்கட் ம்

என் அவர்க டன் ெசான்ேனன்;

அப்ெபா எனக் க் யாக ப்ப

ெவள்ளிக்கா கைள ெகா த்தார்கள். ௧௩

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்கி: அைதக்

யவனிடத்தில் எற ந் வி என்றார்;

இ ேவ நான் அவர்களால் மதிக்கப்பட்ட

ேமன்ைமயான மதிப் ; நான் அந்த ப்ப

ெவள்ளிக்கா கைளஎ த் , அைவகைளக்

யவ க்ெகன் ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்திேல எற ந் விட்ேடன். ௧௪ நான்

தாவிற் ம் இஸ்ரேவ க் ம் இ க்கிற

சேகாதர ஐக்கியத்ைதஇல்லாமல் ேபாகச்ெசய்ய

தண்டைன என்னப்பட்ட என் இரண்டாம்
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ேகாைல ம் உைடத்ேதன். ௧௫ ெயேகாவா

என்ைன ேநாக்கி: மதியற்ற ஒ

ேமய்ப்ப ைடய ஆ தங்கைள இன் ம்

எ த் க்ெகாள். ௧௬இேதா, நான் ேதசத்திேல

ஒ ேமய்ப்பைனஎ ம்பச்ெசய்ேவன்;அவன்

அழ க்கிறைவகைளப் பராமரிக்காம ம்,

சிதற ப்ேபானைதத் ேதடாம ம்,

காயப்பட்டைதக் ணமாக்காம ம்,

இைளத்தி க்கிறைத ஆதரிக்காம ம்,

ெகா த்ததின் மாம்சத்ைதத் தின் ,

அைவக ைடய பாதங்கைள

உைடத் ப்ேபா வான். ௧௭ மந்ைதையக்

ைகவி கிறெபாய்யானேமய்ப்ப க் ஐேயா,

பட்டயம்அவன் யத்தின்ேம ம்அவன்வல

கண்ணின்ேம ம் வ ம்; அவன் யம்

வ ம் ம்பிப்ேபா ம்;அவன்வல கண்

ற்ற ம் இ ள்அைட ம் என்றார்.

௧௨

இஸ்ரேவைலக் ற த் க் ெயேகாவா

ெசான்னவார்த்ைதயின் ெசய்தி; வானங்கைள

விரித் , மைய அஸ்திபாரப்ப த்தி,

மனித ைடய ஆவிைய அவ க் ள்

உண்டாக் கிற ெயேகாவா ெசால் கிறதாவ :

௨ இேதா, ற்ற ம் இ க்கிற எல்லா

மக்க க் ம் நான் எ சேலைமத் தத்தளிப்பின்

பாத்திரமாக் கிேறன்; எ சேலம ற்

விேராதமாகப் ேபாடப்ப ம் ற் ைகயிேல

தா ம் அப்ப ேயயா ம். ௩ அந்நாளிேல

நான் எ சேலைம சகல மக்க க் ம்

பாரமான கல்லாக் ேவன்; அைத
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அைசக்கிற யாவ ம் சிைதக்கப்ப வார்கள்;

மயி ள்ள ேதசங்கெளல்லாம் அதற்

விேராதமாகக் க்ெகாள்வார்கள். ௪

அந்நாளிேல நான் திைரக க்ெகல்லாம்

திைகப்ைப ம், அைவகளின்ேமல்

ஏறயி க்கிறவர்க க்ெகல்லாம்

த்திமயக்கத்ைத ம் வரச்ெசய் , தா

வம்சத்தின்ேமல் என் கண்கைளத்

திறந் ைவத் , மக்க ைடய எல்லாக்

திைரக க் ம் ட்டாட்டத்ைத

உண்டாக் ேவன் என் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௫ எ சேலம ன் மக்கள்,

ேசைனகளின் ெயேகாவாகிய தங்கள்

ேதவ ைடய ைணயினால் எங்க க் ப்

ெபலனானவர்கள் என் அப்ேபா தாவின்

தைலவர்கள் தங்கள் இ தயத்திேல

ெசால் வார்கள். ௬அந்நாளிேல தாவின்

தைலவர்கைள விற க க் ள்ேள எரிகிற

ெந ப் அ ப்பிற் ம், ைவக்ேகால்

கட் க க் ள்ேள எரிகிற ப்பந்தத்திற் ம்

ஒப்பாக் ேவன்; அவர்கள் வல ற ம்

இட ற மாகப் றப்பட் , ற்ற ம்

இ க்கிற எல்லாமக்கைள ம்அழ ப்பார்கள்;

எ சேலம் தி ம்ப ம் தன் இடமாகிய

எ சேலம ேல ேயற்றப்பட் க் ம். ௭

தா வம்சத்தாரின் மகிைம ம், எ சேலம ன்

மக்க ைடய மகிைம ம், தாவின்ேமல்

தன்ைன உயர்த்தாம க்க, ெயேகாவா

தாவின் டாரங்கைள தலாவ
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காப்பாற் வார். ௮அந்நாளிேல ெயேகாவா

எ சேலம ன் மக்கைளக் காப்பாற் வார்;

அவர்களில் தள்ளா னவன் அந்நாளிேல

தா ைதப்ேபால இ ப்பான்; தா

ம்பத்தார்கள் அவர்க க் ன்பாக

ேதவைனப்ேபால ம் ெயேகாவா ைடய

தைனப்ேபால ம் இ ப்பார்கள். ௯

அந்நாளிேல எ சேல க் விேராதமாக

வ கிற எல்லா மக்கைள ம் அழ க்கப்

பார்ப்ேபன். ௧0நான் தா ம்பத்தார்கள்

ேம ம் எ சேலம் மக்கள் ேம ம்

கி ைபயின்ஆவிைய ம் விண்ணப்பங்களின்

ஆவிைய ம் ஊற் ேவன்; அப்ெபா

அவர்கள் தாங்கள் த்தின என்ைன

ேநாக்கிப்பார்த் , ஒ வன் தன் ஒேர

ேபறானவ க்காகப் லம் கிற ேபால

எனக்காகப் லம்பி, ஒ வன் தன்

தைலமக க்காகத் க்கிக்கிற ேபால

எனக்காக மனங்கசந் க்கிப்பார்கள். ௧௧

அந்நாளிேல ெமகிேதான் பட்டணத் ப்

பள்ளத்தாக்கின்ஊராகிய ஆதாத்ரிம்ேமானின்

லம்பைலப்ேபால எ சேலம ன்

லம்பல் ெபரிதாக இ க் ம். ௧௨ ேதசம்

லம்பிக்ெகாண் க் ம்; ஒவ்ெவா

வம்ச ம் தனித்தனியாகப் லம் ம்; தா

ம்பத்தார் தனியாக ம், அவர்க ைடய

ெபண்கள் தனியாக ம், நாத்தான் ம்பத்தார்

தனியாக ம், அவர்க ைடய ெபண்கள்

தனியாக ம், ௧௩ ேலவி ம்பத்தார்
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தனியாக ம், அவர்க ைடய ெபண்கள்

தனியாக ம், ேமயி ம்பத்தார் தனியாக ம்,

அவர்க ைடய ெபண்கள் தனியாக ம், ௧௪

த ள்ள எல்லா ம்பங்களி ம் ஒவ்ெவா

ம்பத்தின் மனிதர்கள் தனித்தனியாக ம்

அவர்க ைடய ெபண்கள் தனித்தனியாக ம்

லம் வார்கள்.

௧௩

அந்நாளிேலபாவத்ைத ம்அ க்ைக ம்

க்க, தா தின் ம்பத்தா க் ம் எ சேலம ன்

மக்க க் ம் திறக்கப்பட்ட ஒ ஊற்

உண்டாயி க் ம். ௨ அந்நாளிேல நான்

விக்கிரகங்களின் ெபய ம் ேதசத்தில்

இல்லாதப க் அழ ப்ேபன்; அைவகள்

இனி நிைனக்கப்ப வதில்ைல; தரிசனம்

ெசால் கிறவர்கைள ம், அ த்தஆவிைய ம்

ேதசத்தி ந் ேபாய்விட ம் ெசய்ேவன்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௩ இனி ஒ வன் தரிசனம் ெசான்னால்,

அவைனப்ெபற்ற அவன் தகப்ப ம் தா ம்

அவைன ேநாக்கி: ெயேகாவா ைடய

நாமத்ைதக்ெகாண் ெபாய்ேப கிறதினால்

உயிேரா க்கக் டா என் ெசால் ,

அவைனப்ெபற்ற அவன் தகப்ப ம் தா ம்

அவன் தரிசனம் ெசால் ம்ேபா அவைனக்

த்திப்ேபா வார்கள். ௪ அந்நாளிேல

தரிசனம் ெசால் கிற அவனவன் தான்

ெசான்ன தரிசனத்தினால் ெவட்கப்பட் ,

ெபாய் ெசால் ம்ப க் இனி கம்பளிையப்

ேபார்த் க்ெகாள்ளாமல், ௫ நான் தரிசனம்
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ெசால் கிறவன் அல்ல, நான் நிலத்ைதப்

பயிரி கிறவன்; என் சி வய தல் ஒ வன்

என்ைன ேவைலவாங்கினான் என்பான். ௬

அப்ெபா ஒ வன் அவைன ேநாக்கி:

உன் ைககளில் இ க்கிற இந்த த ம் கள்

என்னெவன் ேகட்டால், என் சிேநகிதரின்

ட் ேல காயப்பட்டதினால் உண்டானைவகள்

என்பான். ௭பட்டயேம, என் ேமய்ப்பன்ேம ம்

என் ேதாழனாகிய மனிதன்ேம ம் எ ம்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

ேமய்ப்பைன ெவட் , அப்ெபா ஆ கள்

சிதற ப்ேபா ம்; ஆனா ம் என் கரத்ைதச்

சி வர்கள்ேமல் தி ம்பைவப்ேபன்.

௮ ேதசெமங் ம் சம்பவிக் ம் காரியம்

என்னெவன்றால், அதில் இ க்கிற

இரண் பங் மனிதர்கள் அழ க்கப்பட்

இறந் ேபாவார்கள்; ன்றாம் பங்ேகாஅதில்

தியாயி க் ம். ௯அந்த ன்றாம் பங்ைக

நான் ெந ப் க் ட்படச்ெசய் , ெவள்ளிைய

உ க் கிற ேபால அவர்கைள உ க்கி,

ெபான்ைனப் டம கிற ேபாலஅவர்கைளப்

டம ேவன்; அவர்கள் என் நாமத்ைதத்

ெதா ெகாள்வார்கள்; நான் அவர்க ைடய

விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்ேபன்; இ என்

மக்கெளன் நான் ெசால் ேவன், ெயேகாவா

என் ேதவன் என் அவர்கள் ெசால் வார்கள்.

௧௪

இேதா, ெயேகாவா ைடய நியாய ர்ப்

நாள்வ கிற , உன்னில் ெகாள்ைளயான

உன் ந விேல பங்கிடப்ப ம். ௨எ சேலம ற்
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விேராதமாக ேபாரிடச் சகல ேதசங்கைள ம்

ட் ேவன்; நகரம் பி க்கப்ப ம்;

கள் ெகாள்ைளயா ம்; ெபண்கள்

அவமானப்ப வார்கள்; நகரத்தாரில் பாதி

மனிதர்கள் சிைறப்பட் ப்ேபாவார்கள்;

தியான மக்கேளா நகரத்ைதவிட்

ெவளிேயற்றப்ப வதில்ைல. ௩ ெயேகாவா

றப்பட் , ேபார்ெசய்கிற நாளிேல

ேபாரா வ ேபால் அந்த ேதசங்கேளாேட

ேபாரா வார். ௪ அந்நாளிேல அவ ைடய

பாதங்கள் கிழக்ேக எ சேலம ற் எதிேர

இ க்கிற ஒ வமைலயின்ேமல் நிற் ம்;

அப்ெபா மகா ெபரிய பள்ளத்தாக்

உண்டா ம்ப ஒ வமைலதன்ைமயத்திேல

கிழக் ேமற்காக எதிராகப் பிளந் ேபா ம்;

அதினாேல, ஒ பாதி வடபக்கத்தி ம்

ஒ பாதி ெதன்பக்கத்தி ம் சா ம். ௫

அப்ெபா ெயேகாவாவின் மைலகளின்

பள்ளத்தாக் வழயாக ஓ ப்ேபா ர்கள்;

மைலகளின் பள்ளத்தாக் ஆத்சால்வைர

ேபா ம்; ங்கள் தாவின் ராஜாவாகிய

உசியாவின் நாட்களில் மயதிர்ச்சிக் த் தப்பி

ஓ ப்ேபான ேபால ஓ ப்ேபா ர்கள்;

என் ேதவனாகிய ெயேகாவா வ வார்;

ேதவ ேராேட எல்லாப் பரி த்தவான்க ம்

வ வார்கள். ௬ அந்நாளில் ெவளிச்சம்

இல்லாமல், ஒ ேநரம் பிரகாச ம் ஒ ேநரம்

மப் மாயி க் ம். ௭ ஒ நாள் உண் , அ

ெயேகாவா க் த் ெதரிந்த ; அ பக மல்ல
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இர மல்ல; ஆனா ம் சாயங்காலத்திேல

ெவளிச்ச ண்டா ம். ௮ அந்நாளிேல

வதண் ர்கள் எ சேலம ந் றப்பட் ,

பாதி கிழக் ச் ச த்திரத்திற் ம், பாதி ேமற் ச்

ச த்திரத்திற் ம் ேபாய், மைழக்காலத்திற் ம்

ேகாைடக்காலத்திற் ம் இ க் ம். ௯

அப்ெபா ெயேகாவா மயின் ெதங் ம்

ராஜாவாயி ப்பார்; அந்நாளில் ஒேர

ெயேகாவா இ ப்பார், அவ ைடய நாம ம்

ஒன்றாயி க் ம். ௧0 ேதசெமல்லாம்

ேகபா வங்கி எ சேலம ற் த் ெதற்ேக

இ க்கிற ரிம்ேமான்வைரக் ம் சம மயாக

மாற்றப்ப ம்; எ சேலேமாஉயர்ந்ததாகி, தன்

இடத்திேல ெபன்ய ன் வாசல்ெதாடங்கி

தல்வாசெலன்கிற இடம்வைர, ேகா வாசல்

வைரக் ம்,அனாெனேயல் ேகா ரம் வங்கி

ராஜாவின் திராட்ைச ஆைலகள்வைர

ேயற்றப்பட் க் ம். ௧௧அதிேல மக்கள்

வாசம்ெசய்வார்கள்; இனிச் சங்கரிப்பில்லாமல்

எ சேலம் கமாகத் தங்கியி க் ம். ௧௨

எ சேலம ற் விேராதமாக ேபார்ெசய்த

எல்லா மக்கைள ம் ெயேகாவா வாதிக் ம்

வாைதயாவ : அவர்கள் கா ன்ற

நிற் ம்ேபா ம் அவர்க ைடய சைத

அழ ந் ேபா ம்; அவர்கள் கண்கள் தங்கள்

ழகளிேல ெகட் ப்ேபா ம்; அவர்கள் நா

அவர்கள் வாயிேல அ கிப்ேபா ம். ௧௩

அந்நாளிேல ெயேகாவால் ெபரிய கலக்கம்

அவர்க க் ள் உண்டா ம்; அவனவன்
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தன்தன் அயலானின் ைகையப் பி ப்பான்;

அவனவ ைடய ைக அவனவன்

அயலா ைடயைகக் விேராதமாக எ ம் ம்.

௧௪ தா ம் எ சேலம ேல ேபார்ெசய் ம்;

அப்ெபா ற்ற ம் இ க்கிற சகல

ஜாதிக ைடய ஆஸ்தியாகிய ெபான் ம்

ெவள்ளி ம் ஆைடக ம் மகா திரளாகக்

ட்டப்ப ம். ௧௫ அந்த காம்களில்

இ க் ம் திைரகள், ேகாேவ க ைதகள்,

ஒட்டகங்கள், க ைதகள் தலான எல்லா

ம க வன்க க் ம் வ ம் வாைத ம்,

அந்த வாைதையப்ேபாலேவ இ க் ம்.

௧௬ பின் , எ சேல க் விேராதமாக

வந்தி ந்த எல்லா ஜாதிகளி ம் தியான

யாவ ம் ேசைனகளின் ெயேகாவாகிய

ராஜாைவத் ெதா ெகாள் ம்ப க் ம்,

டாரப்பண் ைகைய ஆசரிப்பதற்காக,

வ டாவ டம் வ வார்கள். ௧௭அப்ெபா

மயின் வம்சங்களில் ேசைனகளின்

ெயேகாவாகியராஜாைவத்ெதா ெகாள்ள

எ சேல க் வராதவர்கள் எவர்கேளா

அவர்கள்ேமல் மைழ ெபய்வதில்ைல. ௧௮

எகிப்தின் வம்சம் எ சேல க் வராமல்

ேசராம ம்ேபானால் அவர்க க் மைழ

ெபாழயா , டாரப்பண் ைகையஆசரிக்க

வராத மக்கைளக் ெயேகாவா வாதிக் ம்

வாைதேய அவர்கள்ேம ம் வ ம். ௧௯

இ எகிப்திய ைடய பாவத்திற் ம்,

டாரப்பண் ைகையஆசரிக்க வராத சகல
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மக்க ைடய பாவத்திற் ம் வ ம் தண்டைன.

௨0 அந்நாளிேல திைரகளின் மணிகளிேல

ெயேகாவா க் ப் பரி த்தம் என் ம்

விலாசம் எ தியி க் ம்; ெயேகாவா ைடய

ஆலயத்தி ள்ள பாைனகள் ப டத்திற்

ன்பாக இ க்கிற பாத்திரங்கைளப்

ேபா க் ம். ௨௧அப்ெபா எ சேலம ம்

தாவி ள்ள எல்லாப் பாைனக ம்

ேசைனகளின் ெயேகாவா க் ப்

பரி த்தமாயி க் ம்; ப யி கிற

யாவ ம் வந் அைவகளில் எ த் ,

அைவகளில் சைமப்பார்கள்; அந்நாள் தல்

ேசைனக ைடய ெயேகாவாவின் ஆலயத்திேல

எந்தெவா கானானிய ம் இ ப்பதில்ைல.



மல்கியா 3548

மல்கியா

௧

மல்கியாைவக்ெகாண் ெயேகாவா

இஸ்ரேவ க் ச் ெசான்ன வார்த்ைதயின்

ெசய்தி. ௨ நான் உங்கைளச் சிேநகித்ேதன்

என் ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அதற்

ங்கள்: எங்கைள எப்ப ச் சிேநகித் ர்

என்கி ர்கள்; ெயேகாவாெசால் கிறார்: ஏசா

யாக்ேகா க் ச் சேகாதரன் அல்லேவா?

ஆனா ம் யாக்ேகாைபநான் சிேநகித்ேதன். ௩

ஏசாைவேயா நான் ெவ த்ேதன்;அவ ைடய

மைலகைளப் பா ம், அவ ைடய பங்ைக

வனாந்தரத்தி ள்ள வ சர்ப்பங்களின்

இ ப்பிடமாக்கிேனன். ௪ ஏேதாமயர்கள்:

நாம் ஒ க்கப்பட்ேடாம்: ஆனா ம்

பாழானைவகைளத் தி ம்பக் கட் ேவாம்

என் ெசால் கிறார்கள்; அதற் க் ெயேகாவா:

அவர்கள் கட் வார்கள், நான் இ ப்ேபன்,

அவர்கள் ன்மார்க்கத்தின் எல்ைலெயன் ம்,

என்ைறக் ம் ெயேகாவா ைடய

ேகாபத்திற் ள்ளான மக்கெளன் ம்

ெசால்லப்ப வார்கள் என்கிறார். ௫ இைத

உங்கள் கண்கள் கா ம். அப்ெபா ங்கள்:

ெயேகாவாஇஸ்ரேவ ைடயஎல்ைலதாண்

மகிைமப்ப த்தப்ப வார் என் ர்கள். ௬மகன்

தன் தகப்பைன ம், ேவைலக்காரன் தன்

எஜமாைன ம் கனப்ப த் கிறார்கேள;

நான் தகப்பனானால் எனக் ரிய கனம்

எங்ேக? நான் எஜமானானால் எனக் ப்

பயப்ப ம் பயம் எங்ேக என் ேசைனகளின்
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ெயேகாவா தம நாமத்ைதஅசட்ைடெசய்கிற

ஆசாரியர்களாகிய உங்கைளக் ேகட்கிறார்;

அதற் ங்கள்: உம நாமத்ைத எதினாேல

அசட்ைட ெசய்ேதாம் என்கி ர்கள். ௭ என்

டத்தின்ேமல் அ த்தமான அப்பத்ைதப்

பைடக்கிறதினாேலேய; ஆனா ம் உம்ைம

எதினாேலஅ த்தப்ப த்திேனாம் என்கி ர்கள்;

ெயேகாவா ைடய பந்தி க்கியமல்ல

என் ங்கள் ெசால் கிறதினாேலேய.

௮ ங்கள் கண் ஊனமானைதப்

ப யிடக்ெகாண் வந்தா ம் அ

ெபால்லாப்பல்ல, ங்கள் கா னமானைத ம்,

வியாதி ள்ளைத ம்ெகாண் வந்தா ம்அ

ெபால்லாப்பல்ல என்கி ர்கேள;அைத உன்

அதிகாரிக் ச் ெச த் , அவன் உன்ேமல்

பிரியமாயி ப்பாேனா? உன் கத்ைதப்

பார்ப்பாேனாஎன் ேசைனகளின்ெயேகாவா

ேகட்கிறார். ௯ இப்ேபா ம் ேதவ ைடய

ச கத்ைத ேநாக்கிக் ெகஞ் ங்கள்;

அப்ெபா நம்ேமல் இரங் வார்; இ

உங்களாேல வந்த காரியம்; அவர் உங்கைள

அங் கரிப்பாேரா என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ேகட்கிறார். ௧0 உங்களில் எவன்

வாங்காமல் கத கைளப் ட் வான்;

என் ப டத்தின்ேமல் ெந ப்ைபக்

வாங்காமல் ெகா த்த மாட் ர்கள்;

உங்கள்ேமல் எனக் ப் பிரியம ல்ைலெயன்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

உங்கள் ைககளி ள்ள காணிக்ைக எனக்
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உகந்ததல்ல. ௧௧ ரியன் உதிக் ம் திைச

ெதாடங்கி, அ மைற ம் திைசவைரக் ம்,

என் நாமம் ேதசங்க க் ள்ேள மக ம்

உயர்ந்தி க் ம்; எல்லா இடங்களி ம்

என் நாமத்திற் த் ப ம் த்தமான

காணிக்ைக ம் ெச த்தப்ப ம்; என் நாமம்

ேதசங்க க் ள்ேள மக ம் உயர்ந்தி க் ம்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்.

௧௨ ங்கேளா ெயேகாவா ைடய பந்தி

அ த்தமான என் ம், அதின்ஆகாரமாகிய

அதின் பலன் அற்பமான என் ம்

ெசால் கிறதினாேல, என் நாமத்ைதப்

பரி த்தக் ைலச்சலாக் கி ர்கள். ௧௩இேதா,

இ எவ்வள வ த்தெமன் ெசால் ,அைத

ஒ இழவாகப் ேபசி, கிழ க்கப்பட்டைத ம் கால்

ஊனமானைத ம், வியாதி ள்ளைத ம்

ெகாண் வந் காணிக்ைகயாகச்

ெச த் கி ர்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்; அைத உங்கள்

ைககளில் அங் கரித் க்ெகாள்ேவேனா

என் ெயேகாவா ேகட்கிறார். ௧௪ தன்

மந்ைதயில் கடா இ க் ம்ேபா

ெகட் ப்ேபானைத ஆண்டவ க்

ெபா த்தைன ெசய் ெகாண் ப யி கிற

வஞ்சகன் சபிக்கப்பட்டவன்; என் நாமம்

ேதசங்க க் ள்ேள பயங்கரமாயி க் ம்; நான்

மக உயர்ந்த ராஜா என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்.
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௨

இப்ேபா ம் ஆசாரியர்கேள, இந்தக்

கட்டைள உங்க க் ரிய . ௨ ங்கள்

ேகட்காம ம் என் நாமத்திற் மகிைமையச்

ெச த் ம்ப இைதச் சிந்திக்காம ம்

இ ந்தால், நான்உங்க க் ள்ேளசாபத்ைத

அ ப்பி, உங்க ைடயஆ ர்வாதங்கைள ம்

சாபமாக் ேவன்; ஆம், ங்கள் அைதச்

சிந்திக்காமற்ேபானதால் அைவகைளச்

சபித்ேதன் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௩இேதா, நான் உங்க ைடய

பயிைரக் ெக த் , உங்கள்பண் ைககளின்

சாணிையேய உங்கள் கங்களில்

இைறப்ேபன்; அதேனா ட ங்க ம்

தள் ப யா ர்கள். ௪ ேலவி டன்ெசய்த என்

உடன்ப க்ைக நிைலத்தி க் ம்ப க்

இந்தக் கட்டைளைய உங்களிடத்திற்

அ ப்பிேனன் என்கிறைத அப்ெபா

அற ந் ெகாள் ர்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௫ அவேனாேட

ெசய்த என் உடன்ப க்ைக வ ம்

சமாதான மாக இ ந்த ; அவன் எனக் ப்

பயப்ப ம் பயத்ேதாேட இ க்கேவண் ெமன் ,

இைவகைளஅவ க் க் கட்டைளயிட்ேடன்;

அப்ப ேயஅவன்என்நாமத்திற் ப் பயந் ம்

இ ந்தான். ௬ சத்தியேவதம் அவன் வாயில்

இ ந்த ; அவ ைடய உத களில்

அநியாயம் காணப்படவில்ைல; அவன்

என்ேனாேட சமாதான ம் யதார்த்த மாக

வாழ்ந் , அேநகைர அக்கிரமத்தினின்
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தி ப்பினான். ௭ஆசாரிய ைடய உத கள்

அறைவக் காக்கேவண் ம்; ேவதத்ைத

அவன் வாயிேல ேத வார்கேள; அவன்

ேசைனக ைடயெயேகாவாவின் தன். ௮

ங்கேளா வழையவிட் விலகி, அேநகைர

ேவதத்ைதக் ற த் இடறச்ெசய் ர்கள்;

ேலவியின் உடன்ப க்ைகையக்

ெக த் ப்ேபாட் ர்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௯ ங்கள்

என் வழகைளக் ைகக்ெகாள்ளாமல்

ேவதத்ைதக் ற த் ப்பட்சபாதம்ெசய்ததினால்

நா ம் உங்கைள எல்லா மக்க க்

ன்பாக ம் அற்பமானவர்க ம்

இழவானவர்க மாக்கிேனன். ௧0

நம்ெமல்ேலா க் ம் ஒேர பிதா இல்ைலேயா?

ஒேர ேதவன்நம்ைமஉ வாக்கவில்ைலேயா?

நாம் நம் ைடய ற்பிதாக்களின்

உடன்ப க்ைகையப்பரி த்தக் ைலச்சலாக்கி,

அவனவன் தன்தன் சேகாதர க்

ஏன் ேராகம் ெசய்யேவண் ம்? ௧௧

தா மக்கள் ேராகம் ெசய்தார்கள்;

இஸ்ரேவ ம் எ சேலம ம்அ வ ப்பான

காரியம் ெசய்யப்பட்ட ; ெயேகாவா

சிேநகிக்கிற பரி த்தத்ைத தா மக்கள்

பரி த்தக் ைலச்சலாக்கிஅந்நிய ேதவைதயின்

மகள்கைள தி மணம்ெசய்தார்கள். ௧௨

இப்ப ச் ெசய்கிறவன் எவேனா, அவன்

காவல்காக்கிறவனாக இ ந்தா ம்,

உத்திர ெகா க்கிறவனாக இ ந்தா ம்,
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ேசைனகளின் ெயேகாவா க் க் காணிக்ைக

ெச த் கிறவனாக இ ந்தா ம், அவைன

யாக்ேகாபின் டாரங்களில் இல்லாமல்

ெயேகாவாஅழ ப்பார். ௧௩ ங்கள் இரண்டாவ

ைற ம் இைதச் ெசய் , ெயேகாவா ைடய

டத்ைதக் கண் ரினா ம் அ ைகயினா ம்

ெப ச்சினா ம் நிரப் கி ர்கள்;

ஆைகயால், அவர் இனிக் காணிக்ைகைய

மதிக்கமாட்டார், அைத உங்கள் ைககளில்

பிரியமாக ஏற் க்ெகாள்ள மாட்டார்.

௧௪ ஏன் என் ேகட்கி ர்கள்; ெயேகாவா

உனக் ம் உன் இளவயதின் மைனவிக் ம்

சாட்சியாயி க்கிறார்; உன் ேதாழ ம் உன்

உடன்ப க்ைகயின் மைனவி மாகிய

அவ க் ேராகம் ெசய்தாேய. ௧௫அவர்

ஒ வைனயல்லவா பைடத்தார்? ஆவி

அவரிடத்தில் பரி ரணமாயி ந்தேத,

பின் ஏன் ஒ வைனப் பைடத்தார்?

ேதவபக்தி ள்ள சந்ததிையப் ெப ம்ப தாேன.

ஆைகயால் ஒ வ ம் தன் இளவயதின்

மைனவிக் த் ேராகம் ெசய்யாமல், உங்கள்

ஆவிையக் ற த் எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள்.

௧௬விவாகரத்ைத நான் ெவ க்கிேறன் என்

இஸ்ரேவ ன் ேதவனாகிய ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; அப்ப ப்பட்டவன்

ெகா ைமயினால் தன்ஆைடைய கிறான்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார்;

ஆைகயால் ங்கள் ேராகம்ெசய்யாமல்

உங்கள் ஆவிையக் ற த்
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எச்சரிக்ைகயாயி ங்கள். ௧௭ உங்கள்

வார்த்ைதகளினாேல ெயேகாவாைவ

வ த்தப்ப த் கி ர்கள்; ஆனா ம் எதினாேல

அவைரவ த்தப்ப த் கிேறாம் என்கி ர்கள்;

ெபால்லாப்ைபச் ெசய்கிறவெனவ ம்

ெயேகாவாவின் பார்ைவக் நல்லவன்

என் ம், அப்ப ப்பட்டவர்கள்ேமல்

அவர் பிரியமாயி க்கிறாெரன் ம்,

நியாயந் ர்க்கிற ேதவன் எங்ேகெயன் ம்,

ங்கள் ெசால் கிறதினாேலேய.

௩

இேதா, நான் என் தைனஅ ப் கிேறன்,

அவன் எனக் ன்பாகப் ேபாய், வழைய

ஆயத்தம் ெசய்வான்; அப்ெபா ங்கள்

ேத கிற ஆண்டவ ம் ங்கள் வி ம் கிற

உடன்ப க்ைகயின் த மானவர் தம் ைடய

ஆலயத்திற் உடன யாக வ வார்; இேதா,

வ கிறார் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௨ ஆனா ம் அவர் வ ம்

நாைளத் தாங்கிக்ெகாள்பவன் யார்? அவர்

ெவளிப்ப ம்ேபா நிைலநிற்பவன்

யார்? அவர் டம கிறவ ைடய

ெந ப்ைபப்ேபால ம், வண்ணா ைடய

ச க்காரத்ைதப்ேபால ம் இ ப்பார். ௩அவர்

உட்கார்ந் ெவள்ளிையப் டம ட் ச்

த்திகரித் க் ெகாண் ப்பார்; அவர்

ேலவியின் சந்ததிையச் த்திகரித் ,

அவர்கள் ெயேகாவா ைடயவர்களாக

இ ப்பதற்காக ம், தியாகக்

காணிக்ைகையச் ெச த் வதற்காக ம்,
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அவர்கைளப் ெபான்ைனப்ேபால ம்

ெவள்ளிையப்ேபால ம் டம வார். ௪

அப்ெபா ஆரம்பநாட்களி ம் கடந்த

வ டங்களி ம் இ ந்த ேபால, தாவின்

காணிக்ைக ம், எ சேலம ன்காணிக்ைக ம்

ெயேகாவா க் ப் பிரியமாயி க் ம்.

௫ நான் நியாயத் ர்ப் ெசய் ம்ப

உங்களிடத்தில் வந் , னியக்காரர்க க் ம்,

விபசாரக்காரர்க க் ம், ெபாய் சத்தியம்

ெசய்கிறவர்க க் ம், எனக் ப் பயப்படாமல்

விதைவக ம், திக்கற்றபிள்ைளக மாகிய

க்காரர்களின் ைய

அபகரித் க்ெகாள் கிறவர்க க் ம்,

பரேதசிக் ம், அநியாயம் ெசய்கிறவர்க க் ம்

விேராதமாக க்கிய சாட்சியாயி ப்ேபன்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௬ நான் ெயேகாவா, நான்

மாறாதவர்; ஆைகயால் யாக்ேகாபின்

மக்களாகிய ங்கள் நிர் லமாகவில்ைல.

௭ ங்கள் உங்கள் ற்பிதாக்களின்

நாட்கள் வங்கி என் கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள்ளாமல், அைவகைளவிட்

விலகிப்ேபா ர்கள்; என்னிடத்திற் த்

தி ம் ங்கள்,அப்ெபா உங்களிடத்திற் த்

தி ம் ேவன் என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; நாங்கள் எந்த காரியத்தில்

தி ம்பேவண் ம் என்கி ர்கள். ௮ மனிதன்

ேதவைன ஏமாற்றலாமா? ங்கேளா

என்ைன ஏமாற் கி ர்கள். எதிேல உம்ைம
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ஏமாற்ற ேனாம் என்கி ர்கள்? தசமபாகத்தி ம்

காணிக்ைககளி ம்தாேன. ௯ ங்கள்

சபிக்கப்பட்டவர்கள்; மக்களாகிய ங்கள்

எல்ேலா ம் என்ைனஏமாற்ற ர்கள். ௧0என்

ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயி க் ம்ப

தசமபாகங்கைளெயல்லாம்

பண்டகசாைலயிேல ெகாண் வா ங்கள்;

அப்ெபா நான் வானத்தின் மத கைளத்

திறந் , இடங்ெகாள்ளாமற்ேபா ம்வைர

உங்கள்ேமல் ஆ ர்வாதத்ைத

ெபாழயச்ெசய்யமாட்ேடேனாெவன்

அதினால் என்ைனச் ேசாதித் ப்பா ங்கள்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார். ௧௧ மயின் கனிைய

அழ த் ப்ேபா கிறைவகைள உங்கள்

நிம த்தம் கண் ப்ேபன்; அைவகள் உங்கள்

நிலத்தின் பலைன அழ ப்பதில்ைல,

ெவளியி ள்ள திராட்ைசக்ெகா

பழம ல்லாமற்ேபாவ ம ல்ைல என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௨

அப்ெபா எல்லா ஜாதிக ம் உங்கைளப்

பாக்கியவான்கள் என்பார்கள், ேதசம்

வி ம்பப்படத்தக்கதாயி க் ம் என்

ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௧௩

ங்கள் எனக் விேராதமாகப் ேபசின

ேபச் கள் க னமாயி க்கிற என்

ெயேகாவா ெசால் கிறார்;ஆனா ம் உமக்

விேராதமாகஎைதப் ேபசிேனாம் என்கி ர்கள்.

௧௪ ேதவைனச் ேசவிப்ப ண், அவ ைடய
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கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள் கிறதினா ம்,

ேசைனகளின் ெயேகாவா க் ன்பாகத்

க்கித் நடக்கிறதினா ம் என்ன பயன்?

௧௫ இப்ேபா ம் அகங்காரிகைளப்

பாக்கியவான்கள் என்கிேறாம்? ைம

ெசய்கிறவர்கள் திடப்ப கிறார்கள்;

அவர்கள் ேதவைனப் பரிட்ைசபார்த்தா ம்

வி விக்கப்ப கிறார்கேள

என் ெசால் கி ர்கள். ௧௬

அப்ெபா ெயேகாவா க் ப்

பயந்தவர்கள் ஒ வேராெடா வர்

ேபசிக்ெகாள்வார்கள்; ெயேகாவா

கவனித் க் ேகட்பார்; ெயேகாவா க் ப்

பயந்தவர்க க்காக ம், அவ ைடய

நாமத்ைதத் தியானிக்கிறவர்க க்காக ம்

ஞாபகப் த்தகம் ஒன் அவ க்

ன்பாக எ தப்பட் க்கிற . ௧௭ என்

ெசல்வத்ைத நான் ேசர்க் ம் நாளிேல

அவர்கள்என் ைடயவர்களாயி ப்பார்கள்

என் ேசைனகளின் ெயேகாவா

ெசால் கிறார்; ஒ மனிதன் தனக்

ேவைலெசய்கிற தன் ைடய மக க்

இரக்கம்காட் வ ேபால நான்அவர்க க்

இரக்கம்காட் ேவன். ௧௮அப்ெபா ங்கள்

திமா க் ம் ன்மார்க்க க் ம், ேதவ க்

ஊழயம்ெசய்கிறவ க் ம், அவ க்

ஊழயம்ெசய்யாதவ க் ம் இ க்கிற

வித்தியாசத்ைத தி ம்ப ம் காண் ர்கள்.
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௪

இேதா, ைளையப்ேபால எரிகிற நாள்

வ ம்; அப்ெபா அகங்காரிகள் யாவ ம்

அக்கிரமம் ெசய்கிற அைனவ ம் காய்ந்த

இைலகைளப்ேபாலஇ ப்பார்கள்; வரப்ேபாகிற

அந்த நாள் அவர்கைளச் ட்ெடரிக் ம்; அ

அவர்க க் ேவைர ம் கிைளைய ம்

ைவக்காமற்ேபா ம் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௨ஆனா ம் என்

நாமத்திற் ப் பயந்தி க்கிற உங்கள்ேமல்

தியின் ரியன் உதிக் ம்; அதின்

இறக்ைகயின் ழ் ஆேராக்கியம் இ க் ம்;

ங்கள் ெவளிேய றப்பட் ப்ேபாய், ெகா த்த

கன் கைளப்ேபால வள ர்கள். ௩

ன்மார்க்கைர மதிப் ர்கள்; நான்

இைதச் ெசய் ம்நாளிேல அவர்கள்

உங்கள் உள்ளங்கால்களின் ழ்

சாம்பலாயி ப்பார்கள் என் ேசைனகளின்

ெயேகாவா ெசால் கிறார். ௪ ஓேரபிேல

இஸ்ரேவலர்கள் அைனவ க்காக ம் என்

தாசனாகிய ேமாேசக் நான் கற்பித்த

நியாயப்பிரமாணமாகிய கட்டைளகைள ம்

நியாயங்கைள ம் நிைன ங்கள். ௫ இேதா,

ெயேகாவா ைடய ெபரி ம் பயங்கர மான

நாள் வ கிறதற் ன்ேன நான்

உங்களிடத்திற் எ யா ர்க்கதரிசிைய

அ ப் கிேறன். ௬ நான் வந் மைய

அழ க்காம க்க,அவன்தகப்பன்க ைடய

இ தயத்ைதப் பிள்ைளகளிடத்திற் ம்,

பிள்ைளக ைடய இ தயத்ைத
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அவர்க ைடய தகப்பன்களிடத்திற் ம்

தி ப் வான்.





தியஏற்பா



அப்ெபா இேய : பிதாேவ, இவர்க க் மன்னி ம், தாங்கள் ெசய்கிற

இன்னெதன் அறயாதி க்கிறார்கேளஎன்றார். அவ ைடயஆைடகைள

அவர்கள் பங்கிட் ச் ட் ப்ேபாட்டார்கள்.

க்கா ௨௩:௩௪
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மத்ேத

௧

ஆபிரகாம ன் மகனாகிய தா தின்

மாரனானஇேய கிற ஸ் வின்வம்சவரலா :

௨ஆபிரகாம் ஈசாக்ைகப் ெபற்றான்; ஈசாக்

யாக்ேகாைபப் ெபற்றான்; யாக்ேகா

தாைவ ம்அவ ைடயசேகாதரர்கைள ம்

ெபற்றான்; ௩ தா பாேரைச ம் சாராைவ ம்

தாமாரினிடத்தில் ெபற்றான்; பாேரஸ்

எஸ்ேராைமப் ெபற்றான்; எஸ்ேராம்ஆராைமப்

ெபற்றான்; ௪ ஆராம் அம்மனதாைபப்

ெபற்றான்; அம்மனதாப் நகேசாைனப்

ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப்

ெபற்றான்; ௫ சல்ேமான் ேபாவாைச

ராகாபினிடத்தில் ெபற்றான்; ேபாவாஸ்

ஓேபத்ைத த்தினிடத்தில் ெபற்றான்;

ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்; ௬ ஈசாய்

தா ராஜாைவப் ெபற்றான்; தா ராஜா

உரியாவின்மைனவியாகஇ ந்தவளிடத்தில்

சாெலாேமாைனப் ெபற்றான்; ௭சாெலாேமான்

ெரெகாெபயாைமப் ெபற்றான்; ெரெகாெபயாம்

அபியாைவப்ெபற்றான்;அபியாஆசாைவப்

ெபற்றான்; ௮ஆசா ேயாசபாத்ைதப் ெபற்றான்;

ேயாசபாத் ேயாராைமப் ெபற்றான்; ேயாராம்

உசியாைவப் ெபற்றான்; ௯உசியா ேயாதாைமப்

ெபற்றான்; ேயாதாம் ஆகாைஸப் ெபற்றான்;

ஆகாஸ் எேசக்கியாைவப் ெபற்றான்;

௧0 எேசக்கியா மனாேசையப் ெபற்றான்;

மனாேச ஆேமாைனப் ெபற்றான்; ஆேமான்

ேயாசியாைவப் ெபற்றான்; ௧௧பாபிேலா க் ச்
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சிைறப்பட் ப் ேபா ம்காலத்தில், ேயாசியா

எெகானியாைவ ம் அவ ைடய

சேகாதரர்கைள ம் ெபற்றான். ௧௨

பாபிேலா க் ச் சிைறப்பட் ப் ேபானபின் ,

எெகானியா சலாத்திேயைலப் ெபற்றான்;

சலாத்திேயல் ெச பாேபைலப் ெபற்றான்; ௧௩

ெச பாேபல்அபி ைதப் ெபற்றான்; அபி த்

எ யாக் ைமப் ெபற்றான்; எ யாக் ம்

ஆேசாைரப் ெபற்றான்; ௧௪ ஆேசார்

சாேதாக்ைகப் ெபற்றான்; சாேதாக் ஆ ைமப்

ெபற்றான்; ஆ ம் எ ைதப் ெபற்றான்;

௧௫ எ த் எெலயாசாைரப் ெபற்றான்;

எெலயாசார் மாத்தாைனப் ெபற்றான்; மாத்தான்

யாக்ேகாைபப் ெபற்றான்; ௧௬ யாக்ேகா

மரியா ைடய ஷனாகிய ேயாேசப்ைபப்

ெபற்றான்; மரியாளிடத்தில் கிற ஸ்

எனப்ப கிற இேய பிறந்தார். ௧௭இவ்விதமாக

உண்டான தைல ைறகெளல்லாம்

ஆபிரகாம் தல் தா வைரக் ம்

பதினா தைல ைறக ம்; தா தல்

பாபிேலா க் ச் சிைறப்பட் ப்ேபான

காலம்வைரக் ம் பதினா தைல ைறக ம்;

பாபிேலா க் ச் சிைறப்பட் ப்ேபான

காலம் தல் கிற ஸ் வைரக் ம் பதினான்

தைல ைறகளா ம். ௧௮ இேய

கிற ஸ் வி ைடய பிறப்பின் விபரமாவ :

அவ ைடயதாயாகிய மரியாள் ேயாேசப் க்

நியம க்கப்பட் க் ம்ேபா , அவர்கள்

இைணவதற் ன்ேப, அவள் பரி த்த
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ஆவியானவராேல கர்ப்பவதியானாள் என்

காணப்பட்ட . ௧௯ அவள் கணவனாகிய

ேயாேசப் திமானாக இ ந் , அவைள

அவமானப்ப த்த வி ப்பம ல்லாமல்,

இரகசியமாக அவைள விவாகரத் ெசய்ய

ேயாசைனயாகஇ ந்தான். ௨0அவன்இப்ப

நிைனத் க்ெகாண் இ க் ம்ேபா ,

கர்த்த ைடய தன் கனவில் அவ க் க்

காணப்பட் : “தா தின் மாரனாகிய

ேயாேசப்ேப, உன்மைனவியாகியமரியாைளச்

ேசர்த் க்ெகாள்ளபயப்படாேத;அவளிடத்தில்

க ற்ற க்கிற பரி த்தஆவியானவரால்

உண்டான . ௨௧ அவள் ஒ மகைனப்

ெப வாள், அவ க் இேய என்

ெபயரி வாயாக; ஏெனன்றால், அவர் தம

மக்களின் பாவங்கைள க்கி அவர்கைள

இரட்சிப்பார்” என்றான். ௨௨ ர்க்கதரிசியின்

லமாகக் கர்த்தராேல உைரக்கப்பட்ட

நிைறேவ ம்ப இெதல்லாம் நடந்த . ௨௩

அவன்: “இேதா, ஒ கன்னிைக கர்ப்பவதியாகி

ஒ மகைனப் ெப வாள்; அவ க்

இம்மா ேவல் என் ெபயரி வார்கள்” என்

ெசான்னான். இம்மா ேவல் என்பதற்

ேதவன் நம்ேமா இ க்கிறார் என்

அர்த்தம். ௨௪ ேயாேசப் க்கம் ெதளிந்

எ ந் , கர்த்த ைடய தன் தனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய தன் மைனவிையச்

ேசர்த் க்ெகாண் ; ௨௫ அவள் தன்

தற்ேபறானமகைனப் ெபற்ெற க் ம் வைர
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அவேளா இைணயாம ந் , அவ க்

இேய என் ெபயரிட்டான்.

௨

ஏேரா ராஜாவின் நாட்களில்

ேதயாவி ள்ள ெபத்லேகம ேல இேய

பிறந்தெபா , கிழக்கி ந் சாஸ்திரிகள்

எ சேல க் வந் , ௨ “ தர்க க்

ராஜாவாகப் பிறந்தி க்கிறவர் எங்ேக?

கிழக்கிேல அவ ைடய நட்சத்திரத்ைதக்

கண் , அவைரத் ெதா ெகாள்ளவந்ேதாம்”

என்றார்கள். ௩ ஏேரா ராஜா அைதக்

ேகட்டெபா , அவ ம் அவேனா ட

எ சேலம் நகரத்தார் அைனவ ம்

கலங்கினார்கள். ௪ அவன் பிரதான

ஆசாரியர்கள், மக்களின் ேவதபண் தர்கள்

எல்ேலாைர ம் வரச்ெசய் :

“கிற ஸ் வானவர் எங்ேக பிறப்பாெரன் ”

அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான். ௫

அதற் அவர்கள்: “ ேதயாவி ள்ள

ெபத்லேகம ேல பிறப்பார்; அ ஏெனன்றால்:

௬ ேதயா நாட் ள்ள ெபத்லேகேம,

தாவின் பிர க்களில் சிறயதல்ல; என்

மக்களாகிய இஸ்ரேவைல ஆ ம் பிர

உன்னிடத்தி ந் றப்ப வார் என் ,

ர்க்கதரிசியினால் எ தப்பட் க்கிற ”

என்றார்கள். ௭ அப்ெபா ஏேரா ,

சாஸ்திரிகைள இரகசியமாக அைழத் ,

நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்ைதக் ற த்

அவர்களிடத்தில் திட்டமாக விசாரித் : ௮

ங்கள் ேபாய், பிள்ைளையக் ற த் த்
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திட்டமாக விசாரி ங்கள்; ங்கள்

பிள்ைளையக் கண்டபின் , நா ம் வந்

பிள்ைளையப் பணிந் ெகாள் ம்ப

எனக் அறவி ங்கள் என் ெசால் ,

அவர்கைளெபத்லேக க் அ ப்பினான். ௯

ராஜா ெசான்னைத அவர்கள் ேகட் ப்

ேபா ம்ேபா , அவர்கள் கிழக்கிேல

கண்ட நட்சத்திரம் பிள்ைள இ ந்த

இடத்திற் ேமல் வந் நிற் ம்வைரக் ம்

அவர்க க் ன் ெசன்ற . ௧0அவர்கள்அந்த

நட்சத்திரத்ைதக் கண்டேபா , ம ந்த

ஆனந்த சந்ேதாஷமைடந்தார்கள். ௧௧

அவர்கள் அந்த ட் ற் ள் பிரேவசித் ,

பிள்ைளைய ம் அதின் தாயாகிய

மரியாைள ம் கண் , சாஷ்டாங்கமாக

வி ந் பிள்ைளையப் பணிந் ெகாண் ,

தங்க ைடய ெபாக்கிஷங்கைளத் திறந் ,

ெபான்ைன ம் பவர்க்கத்ைத ம்

ெவள்ைளப்ேபாளத்ைத ம் காணிக்ைகயாக

ைவத்தார்கள். ௧௨ பின் , அவர்கள்

ஏேராதினிடத்திற் த் தி ம்பிப் ேபாகேவண்டாம்

என் கனவில் ேதவனால் எச்சரிக்கப்பட் ,

ேவ வழயாகத் தங்க ைடய நாட் ற் த்

தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௧௩ அவர்கள்

ேபானபின் , கர்த்த ைடய தன் கனவில்

ேயாேசப் க் த் ேதான்ற : ஏேரா பிள்ைளையக்

ெகாைலெசய்யத் ேத வான்; ஆதலால்

எ ந் , பிள்ைளைய ம், தாைய ம்

ட் க்ெகாண் எகிப் க் ஓ ப்ேபாய், நான்
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உனக் ச் ெசால் ம்வைரக் ம் அங்ேக இ

என்றான். ௧௪ அவன் எ ந் , இரவிேல

பிள்ைளைய ம், தாைய ம் ட் க்ெகாண் ,

எகிப் க் ப் றப்பட் ப்ேபாய், ௧௫ ஏேரா

மரிக் ம்வைரக் ம் அங்ேக இ ந்தான்.

“எகிப்தி ந் என் ைடய மாரைன

வரவைழத்ேதன்” என் ர்க்கதரிசியின்

லமாகக் கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்ட

நிைறேவ ம்ப இப்ப நடந்த . ௧௬

அப்ெபா ஏேரா தான் சாஸ்திரிகளால்

ஏமாற்றப்பட்டைதக் கண் , ம ந்த

ேகாபமைடந் , ஆட்கைள அ ப்பி, தான்

சாஸ்திரிகளிடத்தில் திட்டமாக விசாரித்த

காலத்தின்ப ேய, ெபத்லேகம ம்

அதின் எல்லா எல்ைலகளி ம ந்த

இரண் வய க் ட்பட்ட எல்லா ஆண்

பிள்ைளகைள ம் ெகாைலெசய்தான்.

௧௭ “ லம்ப ம் அ ைக ம் ம ந்த

க்கங்ெகாண்டாட மாகிய க் ரல்

ராமாவிேல ேகட்கப்பட்ட ; ராேகல் தன்

பிள்ைளக க்காக அ , அைவகள்

இல்லாதப யால் ஆ தலைடயாமல்

இ க்கிறாள்” என் , ௧௮ எேரமயா

ர்க்கதரிசியினால் ெசால்லப்பட்ட

அப்ெபா நிைறேவறய . ௧௯ ஏேரா

மரித்தபின் , கர்த்த ைடய தன் எகிப்திேல

ேயாேசப் க் க் கனவில் ேதான்ற : ௨0 “

எ ந் , பிள்ைளைய ம், தாைய ம்

ட் க்ெகாண் , இஸ்ரேவல் ேதசத்திற் ப்
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ேபா; பிள்ைளயின் உயிைரெய க்கத்

ேத னவர்கள் மரித் ப்ேபானார்கள்” என்றான்.

௨௧அவன் எ ந் பிள்ைளைய ம், தாைய ம்

ட் க்ெகாண் இஸ்ரேவல் ேதசத்திற்

வந்தான். ௨௨ ஆனா ம், அர்ெகலா

தன் தகப்பனாகிய ஏேராதின் பட்டத்திற்

வந் , ேதயாவில் அரசா கிறான்

என் ேகள்விப்பட் , அங்ேக ேபாகப்

பயந்தான். அப்ெபா , அவன் கனவில்

ேதவனால் எச்சரிக்கப்பட் , க ேலயா

நாட் ன்ெவளிப் றங்களிேலவிலகிப்ேபாய்,

௨௩ நாசேரத் என் ம் ஊரிேல வந்

யி ந்தான். “நசேரயன் எனப்ப வார்”

என் ர்க்கதரிசிகளால் ெசால்லப்பட்ட

நிைறேவ ம்ப இப்ப நடந்த .

௩

அந்த நாட்களிேல ேயாவான்ஸ்நானன்

ேதயாவின் வனாந்திரத்தில் வந் : ௨

“மனந்தி ம் ங்கள், பரேலாகராஜ்யம்

ச பமாக இ க்கிற ” என் பிரசங்கம்

ெசய்தான். ௩ கர்த்த க் வழைய

ஆயத்தப்ப த் ங்கள்; அவ க் ப்

பாைதகைளச் ெசவ்ைவபண் ங்கள்” என்

வனாந்திரத்திேல ப்பி கிறவ ைடயசத்தம்

உண்ெடன் , ஏசாயா ர்க்கதரிசியினால்

ெசால்லப்பட்டவன்இவேன. ௪இந்த ேயாவான்

ஒட்டகமயிர் ஆைடைய அணிந் ,

தன் இ ப்பிேல வார்க்கச்ைசையக்

கட் க்ெகாண் ந்தான்; ெவட் க்கிளி ம்

காட் த்ேத ம் அவ க் ஆகாரமாக
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இ ந்த . ௫ அப்ெபா , எ சேலம்

நகரத்தா ம், ேதயாவில் உள்ளஅைனவ ம்,

ேயார்தா க் அ த்த ற் ப் றத்தார்

அைனவ ம் அவனிடத்திற் ப்ேபாய், ௬

தங்க ைடயபாவங்கைளஅற க்ைகெசய் ,

ேயார்தான் நதியில் அவனால்ஞானஸ்நானம்

ெபற்றார்கள். ௭ பரிேசயர்களி ம்

ச ேசயர்களி ம் அேநகர் தன்னிடத்தில்

ஞானஸ்நானம் ெப ம்ப வ கிறைத

அவன் கண் : “விரியன்பாம் க் ட் கேள!

வ ங்ேகாபத்திற் த் தப்பித் க்ெகாள்ள

உங்க க் வழகாட் னவன் யார்? ௮

மனந்தி ம் த க் ஏற்ற கனிகைளக்

ெகா ங்கள். ௯ ஆபிரகாம் எங்க க் த்

தகப்பன் என் உங்க க் ள்ேள

ெசால் க்ெகாள்ள நிைனக்காதி ங்கள்;

ேதவன் இந்தக் கல் களினாேல

ஆபிரகா க் ப் பிள்ைளகைள

உண் பண்ண வல்லவராக இ க்கிறார்

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௧0

இப்ெபா ேத ேகாடரியான மரங்களின் ேவர்

அ ேக ைவக்கப்பட் க்கிற ; எனேவ,

நல்ல கனிெகா க்காத மரங்கெளல்லாம்

ெவட்டப்பட் ெந ப்பிேல ேபாடப்ப ம். ௧௧

மனந்தி ம் த க்ெகன் நான் தண் ரினால்

உங்க க் ஞானஸ்நானம் ெகா க்கிேறன்;

எனக் ப்பின் வ கிறவேரா என்ைனவிட

வல்லவராக இ க்கிறார், அவ ைடய

காலணிகைளச் மக்கிறதற் க் ட நான்
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த தியானவன் இல்ைல; அவர் பரி த்த

ஆவியினா ம்அக்கினியினா ம்உங்க க்

ஞானஸ்நானம் ெகா ப்பார். ௧௨ ற் க் ைட

அவ ைடயைகயில் இ க்கிற ; அவர் தம

களத்ைத நன்றாக த்தம்ெசய் , தம

ேகா ைமையக் களஞ்சியத்தில் ேசர்ப்பார்;

பதைரேயா அைணயாத அக்கினியினால்

ட்ெடரிப்பார்” என்றான். ௧௩ அப்ெபா

ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெப வதற்

இேய க ேலயாைவவிட் ேயார்தா க்

அ ேகஅவனிடத்தில் வந்தார். ௧௪ ேயாவான்

அவ க் த் தைடெசய் : நான் உம்மாேல

ஞானஸ்நானம் ெபறேவண் யதாயி க்க,

ர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான்.

௧௫ இேய அவ க் ம ெமாழயாக:

இப்ெபா இதற் சம்மதி, இப்ப எல்லா

திைய ம் நிைறேவற் வ நமக் ஏற்றதாக

இ க்கிற என்றார். அப்ெபா அவ க்

சம்மதித்தான். ௧௬ இேய ஞானஸ்நானம்

ெபற் , தண் ரி ந் கைரேயறனஉடேன,

இேதா, வானம் அவ க் த் திறக்கப்பட்ட ;

ேதவஆவியானவர் றாைவப்ேபால இறங்கி,

தம்ேமல் வ கிறைதக் கண்டார். ௧௭அன்ற ம்,

வானத்தி ந் ஒ சத்தம் உண்டாகி: இவர்

என் ைடயேநச மாரன், இவரில் பிரியமாக

இ க்கிேறன் என் உைரத்த .

௪

அப்ெபா இேய பிசாசினால்

ேசாதிக்கப்ப வதற் ஆவியானவராேல

வனாந்திரத்திற் க் ெகாண் ேபாகப்பட்டார். ௨
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அவர் இர ம் பக ம் நாற்ப நாட்கள்

உபவாசமாக இ ந்தபின் , அவ க் ப்

பசி ண்டான . ௩ அப்ெபா

ேசாதைனக்காரன் அவரிடத்தில் வந் : “ ர்

ேதவ ைடய மாரெனன்றால், இந்தக் கற்கள்

அப்பங்களாக மா ம்ப ச் ெசால் ம்”

என்றான். ௪அவர் ம ெமாழயாக: “மனிதன்

அப்பத்தினால்மட் ம ல்ைல, ேதவ ைடய

வாயி ந் றப்ப கிற ஒவ்ெவா

வார்த்ைதயினா ம் பிைழப்பான் என்

எ தியி க்கிறேத” என்றார். ௫அப்ெபா

பிசா அவைரப் பரி த்த நகரத்திற் க்

ெகாண் ேபாய், ேதவாலயத்தின் உச்சியில்

அவைர நி த்தி: ௬ “ ர் ேதவ ைடய

மாரெனன்றால் ேழ தி ம்; ஏெனன்றால்,

தம் ைடய தர்க க் உம்ைமக் ற த் க்

கட்டைளயி வார்; உம பாதம் கல் ல்

ேமாதாதப ,அவர்கள் உம்ைமத் தங்க ைடய

ைககளில் ஏந்திக்ெகாண் ேபாவார்கள் என்

எ தியி க்கிறேத” என்றான். ௭ அதற்

இேய : உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவச்

ேசாதித் ப்பார்க்காமல்இ ப்பாயாகஎன் ம்

எ தியி க்கிறேத” என்றார். ௮ ம ப ம்,

பிசா அவைரமக ம் உயர்ந்த மைலயின்ேமல்

ெகாண் ேபாய், உலகத்தின் எல்லா

ராஜ்யங்கைள ம்அைவகளின் மகிைமைய ம்

அவ க் க் காண்பித் : ௯ “ ர் சாஷ்டாங்கமாக

வி ந் , என்ைனப் பணிந் ெகாண்டால்,

இைவகைளெயல்லாம் உமக் த் த ேவன்”
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என் ெசான்னான்; ௧0அப்ெபா இேய :

“அப்பாேல ேபா சாத்தாேன; உன் ேதவனாகிய

கர்த்த்தைரப் பணிந் ெகாண் , அவர்

ஒ வ க்ேகஆராதைனெசய்வாயாக என்

எ தியி க்கிறேத” என்றார். ௧௧அப்ெபா

பிசா அவைரவிட் விலகிப்ேபானான். உடேன

ேதவ தர்கள் வந் , அவ க் பணிவிைட

ெசய்தார்கள். ௧௨ ேயாவான் காவ ல்

ைவக்கப்பட்டான் என் இேய ேகள்விப்பட் ,

க ேலயாவிற் த் தி ம்பிப்ேபானார்.

௧௩ பின் , அவர் நாசேரத்ைதவிட் ,

ெச ேலான், நப்த என் ம் நா களின்

எல்ைலகளி க் ம் கடற்கைரக் அ கில்

உள்ளகப்பர்ந ம ற் வந் தங்கியி ந்தார்.

௧௪ கடற்கைர அ கி ம் ேயார்தா க்

அப் றத்தி ம் உள்ள ெச ேலான் நா ம்

நப்த நா மாகிய தரல்லாதவர்க ைடய

க ேலயாவிேல, ௧௫இ ளில் இ க் ம் மக்கள்

ெபரிய ெவளிச்சத்ைதக் கண்டார்கள்; மரண

இ ளின் திைசயில் இ க்கிறவர்க க்

ெவளிச்சம் ேதான்றன ” என் , ௧௬

ஏசாயா ர்க்கதரிசியினால் ெசால்லப்பட்ட

நிைறேவ ம்ப இப்ப நடந்த . ௧௭

அ தல் இேய : “மனந்தி ம் ங்கள்,

பரேலாக ராஜ்யம் அ கில் இ க்கிற ”

என் பிரசங்கிக்கத் ெதாடங்கினார்.

௧௮ இேய க ேலயாக் கடேலாரமாக

நடந் ேபா ம்ேபா , னவர்களாக இ ந்த

இரண் சேகாதரர்களாகிய ேப என்ற
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ேமா ம், அவ ைடய சேகாதரன்

அந்திேரயா ம், கட ல் வைலையப்

ேபாட் க்ெகாண் க்கின்றேபா ,

அவர்கைளக் கண் : ௧௯ “என் பின்ேன

வா ங்கள், உங்கைள மனிதர்கைளப்

பி க்கிறவர்களாகஆக் ேவன்” என்றார். ௨0

உடேன அவர்கள் வைலகைளவிட் ,

அவ க் ப் பின்ேனெசன்றார்கள். ௨௧அவர்

அந்த இடத்ைதவிட் ப் ேபா ம்ேபா , ேவ

இரண் சேகாதரர்களாகிய ெசெபேத வின்

மாரர்களான யாக்ேகா ம், ேயாவா ம்

தங்க ைடய தகப்பன் ெசெபேத ேவா

படகி ந் , தங்க ைடய வைலகைளப்

ப பார்த் க்ெகாண் க்கிறேபா ,

அவர்கைளக் கண் , அவர்கைள ம்

அைழத்தார். ௨௨உடேனஅவர்கள் படைக ம்

தங்க ைடய தகப்பைன ம்விட் ,

அவ க் ப் பின்ேனெசன்றார்கள். ௨௩பின் ,

இேய க ேலயா எங் ம் ற்ற நடந் ,

அவர்க ைடய ெஜப ஆலயங்களில்

உபேதசித் , ராஜ்யத்தின் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கித் , மக்க க் உண்டாயி ந்த

எல்லா வியாதிகைள ம் எல்லா

ேநாய்கைள ம் க்கி ணமாக்கினார். ௨௪

அவ ைடய கழ் ரியா ேதசெமங் ம்

பரவிய . அப்ெபா பலவிதமான

வியாதிகளி ம் ேவதைனகளி ம்

இ ந்த எல்லா ேநாயாளிகைள ம்,

பிசா பி த்தவர்கைள ம், வ ப்
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ேநாயாளிகைள ம்,பக்கவாதக்காரர்கைள ம்

அவரிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள்;

அவர்கைளக் ணமாக்கினார். ௨௫

க ேலயாவி ம், ெதக்கப்ேபா யி ம்,

எ சேலம ம், ேதயாவி ம், ேயார்தா க்

அப் றத்தி ம ந் அேநக மக்கள் வந் ,

அவ க் ப் பின்ேனெசன்றார்கள்.

௫

இேய திரளான மக்கைளக் கண்

மைலயின்ேமல் ஏறனார்; அவர்

உட்கார்ந்தெபா , அவ ைடய டர்கள்

அவரிடத்தில் வந்தார்கள். ௨ அப்ெபா

அவர் அவர்க க் உபேதசித் ச்

ெசான்ன என்னெவன்றால்: ௩ “ஆவியில்

எளிைம ள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்;

பரேலாகராஜ்யம் அவர்க ைடய . ௪

யரப்ப கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்;

அவர்கள் ஆ தலைடவார்கள்.

௫ சாந்த ண ள்ளவர்கள்

பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் மையச்

தந்தரித் க்ெகாள்வார்கள். ௬ தியின்ேமல்

பசிதாக ள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்;

அவர்கள் தி ப்தியைடவார்கள். ௭

இரக்க ள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள்;

அவர்கள் இரக்கம்ெப வார்கள். ௮

இ தயத்தில் த்த ள்ளவர்கள்

பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் ேதவைனத்

தரிசிப்பார்கள். ௯ சமாதானம் ெசய்கிறவர்கள்

பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் ேதவ ைடய

பிள்ைளகள் எனப்ப வார்கள். ௧0
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தியினிம த்தம் ன்பப்ப கிறவர்கள்

பாக்கியவான்கள்; பரேலாகராஜ்யம்

அவர்க ைடய . ௧௧ “என்னிம த்தம்

உங்கைள நிந்தித் த் ன்பப்ப த்தி,

பலவிதமான ைமயான ெசாற்கைள ம்

உங்கள்ேமல் ெபாய்யாகச் ெசால்வார்களானால்

பாக்கியவான்களாக இ ப் ர்கள்; ௧௨

சந்ேதாஷப்பட் மகிழ்ந்தி ங்கள்;

பரேலாகத்தில் உங்க ைடய பலன்

அதிகமாக இ க் ம்; உங்க க் ன்ேப

வாழ்ந்த ர்க்கதரிசிகைள ம் அப்ப ேய

ன்பப்ப த்தினார்கேள. ௧௩ ங்கள்

ம க் உப்பாக இ க்கி ர்கள்;

உப்பான சாரமற் ப்ேபானால்,

எதினால் சாரமாக்கப்ப ம்? ெவளிேய

ெகாட்டப்ப வதற் ம், மனிதர்களால்

மதிக்கப்ப வதற் ேமஒழயேவெறான் க் ம்

உதவா . ௧௪ ங்கள் உலகத்திற் ெவளிச்சமாக

இ க்கி ர்கள்; மைலயின்ேமல் இ க்கிற

பட்டணம் மைறந்தி க்கமாட்டா . ௧௫

விளக்ைகக் ெகா த்தி பாத்திரத்தினாேல

ைவக்காமல், விளக் த்தண் ன்ேமல்

ைவப்பார்கள்; அப்ெபா அ ட் ள்ள

அைனவ க் ம் ெவளிச்சம் ெகா க் ம். ௧௬

இவ்விதமாக, மனிதர்கள் உங்க ைடய

நற்ெசயல்கைளக் கண் , பரேலாகத்தி க்கிற

உங்க ைடயபிதாைவமகிைமப்ப த் ம்ப ,

உங்க ைடய ெவளிச்சம் அவர்க க்

ன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவ . ௧௭
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நியாயப்பிரமாணத்ைதயானா ம்

ர்க்கதரிசனங்கைளயானா ம்

அழ க்கிறதற் வந்ேதன் என்

நிைனத் க்ெகாள்ளாேத ங்கள்;

அழ க்கிறதற் இல்ைல, நிைறேவற் வதற்ேக

வந்ேதன். ௧௮ வான ம் ம ம்

ஒழ ந் ேபானா ம், நியாயப்பிரமாணத்தில்

உள்ளெதல்லாம் நிைறேவ ம்வைர, அதில் ஒ

சி எ த்தாவ , ஒ எ த்தின் உ ப்பாவ

ஒழ ந் ேபாகா என் உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௧௯ ஆகேவ,

இந்தக் கட்டைளகள் எல்லாவற்ற ம்

சிற தானெதான்ைறயாவ ற ,அவ்விதமாக

மனிதர்க க் ப் ேபாதிக்கிறவன்

பரேலாகராஜ்யத்தில் எல்ேலாைர ம்விட

சிறயவன் எனப்ப வான்; இைவகைளக்

ைகக்ெகாண் ேபாதிக்கிறவேனா,

பரேலாகராஜ்யத்தில் ெபரியவன்

எனப்ப வான். ௨0 ேவதபண் தர்கள்

பரிேசயர்கள் என்பவர்க ைடய திையவிட

உங்க ைடய திஅதிகமாகஇல்லாவிட்டால்,

பரேலாகராஜ்யத்தில் பிரேவசிக்கமாட் ர்கள்

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௧

ெகாைல ெசய்யாதி ப்பாயாக என்ப ம்,

ெகாைலெசய்கிறவன் நியாயத் ர்ப்பிற்

உரியவனாக இ ப்பான் என்ப ம்,

ன்ேனார்க க் ச் ெசால்லப்பட்டெதன்

ேகள்விப்பட் க்கி ர்கள். ௨௨ நான்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்; தன்
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சேகாதரைன நியாயம ல்லாமல்

ேகாபித் க்ெகாள்பவன் நியாயத் ர்ப்பிற்

உரியவனாக இ ப்பான்; தன் சேகாதரைன

ணெனன் ெசால் கிறவன்ஆேலாசைனச்

சங்கத் ர்ப்பிற் உரியவனாக இ ப்பான்;

டேனஎன் ெசால் கிறவன்எரிநரகத்திற்

உரியவனாகஇ ப்பான். (Geenna g1067) ௨௩ஆகேவ,

ப டத்தில் உன் காணிக்ைகையச் ெச த்த

வந் , உன்ேபரில் உன் சேகாதர க் க் ைற

உண்ெடன் அங்ேக நிைன வாயானால்,

௨௪ அங்ேக ப டத்தின் ன் உன்

காணிக்ைகையைவத் விட் ப்ேபாய், த ல்

உன் சேகாதரேனா ஒப் ரவாகி, பின் வந்

உன் காணிக்ைகையச் ெச த் . ௨௫

எதிராளிஉன்ைனநியாயாதிபதியினிடத்தில்

ஒப் க்ெகா க்காம ம், நியாயாதிபதி

உன்ைனச் ேசவகனிடத்தில்

ஒப் க்ெகா க்காம ம், சிைறச்சாைலயில்

ைவக்கப்படாம ம் இ க் ம்ப யாக, உன்

எதிராளிேயா வழயில் இ க் ம்ேபாேத

க்கிரமாக அவேனா சமாதானமா .

௨௬ இல்லாவிட்டால், ஒ கா ம்

ைறவில்லாமல் ெச த்தித் ர்க் ம்வைரக் ம்

சிைறச்சாைலயி ந் ெவளிேய

வரமாட்டாய் என் உண்ைமயாகேவ

உனக் ச் ெசால் கிேறன். ௨௭

விபசாரம் ெசய்யாதி ப்பாயாக என்ப

ன்ேனார்க க் ச் ெசால்லப்பட்டெதன்

ேகள்விப்பட் க்கி ர்கள். ௨௮ நான்
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உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்; ஒ

ெபண்ைணஇச்ைசேயா பார்க்கிற எவ ம்

தன் இ தயத்தில் அவேளா விபசாரம்

ெசய் விட்டான். ௨௯உன்வல கண்உனக்

இடறல் உண்டாக்கினால், அைதப் பி ங்கி

எற ந் ேபா ; உன் ச ரம் வ ம் நரகத்தில்

தள்ளப்ப வைதவிட, உன் உ ப் களில்

ஒன் ெகட் ப்ேபாவ உனக் நலமாக

இ க் ம். (Geenna g1067) ௩0 உன் வல ைக

உனக் இடறல் உண்டாக்கினால், அைத

ெவட் எற ந் ேபா ; உன் ச ரம் வ ம்

நரகத்தில் தள்ளப்ப வைதவிட. உன்

உ ப் களில் ஒன் ெகட் ப்ேபாவ

உனக் நலமாக இ க் ம். (Geenna g1067) ௩௧

தன் மைனவிைய விவாகரத் ெசய்கிற

எவ ம், அவ க் வி தைலப்பத்திரம்

ெகா க்கேவண் ம் என் ெசால்லப்பட்ட .

௩௨ நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்;

ேவசித்தனக் காரணத்தினாெலாழய

தன் மைனவிைய விவாகரத்

ெசய்கிறவன், அவைள விபசாரம்ெசய்யத்

ண் கிறவனாக இ ப்பான்; அப்ப

விவாகரத் ெசய்யப்பட்டவைளத்

தி மணம் ெசய்கிறவ ம் விபசாரம்

ெசய்கிறவனாக இ ப்பான். ௩௩ அன்ற ம்,

ெபாய்யாைணயிடாமல், உன்ஆைணகைளக்

கர்த்தர் ன்னிைலயில் ெச த் வாயாகஎன்

ன்ேனார்க க் ச் ெசால்லப்பட்டெதன்

ேகள்விப்பட் க்கி ர்கள். ௩௪ நான்
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உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்; எைத ம்

ெசய்ேவன் என் சத்தியம் ெசய்யேவண்டாம்;

பரேலாகத்தின்ேபரில் சத்தியம்

ெசய்யேவண்டாம், அ ேதவ ைடய

சிங்காசனம். ௩௫ மயின்ேபரி ம் சத்தியம்

ெசய்யேவண்டாம், அ அவ ைடய

பாதப ; எ சேலம ன்ேபரி ம் சத்தியம்

ெசய்யேவண்டாம், அ மகாராஜாவி ைடய

நகரம். ௩௬ உன் தைலயின்ேபரி ம்

சத்தியம் ெசய்யேவண்டாம், அதின் ஒ

ையயாவ ெவண்ைமயாக்க ம்

க ைமயாக்க ம் உன்னால் யாேத. ௩௭

உள்ளைத உள்ளெதன் ம், இல்லாதைத

இல்ைலெயன் ம் ெசால் ங்கள்; இதற்

ம ஞ்சின ைமயினால் உண்டாயி க் ம். ௩௮

கண் க் க் கண், பல் க் ப் பல் என் ,

ெசால்லப்பட்டைதக் ேகள்விப்பட் க்கி ர்கள்.

௩௯ நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்;

ைமேயா எதிர்த் நிற்கேவண்டாம்;

ஒ வன் உன்ைன வல கன்னத்தில்

அைறந்தால்,அவ க் ம கன்னத்ைத ம்

காட் . ௪0 உன்ேனா வழக்கா உன்

ஆைடைய எ த் க்ெகாள்ளேவண் ெமன்

வி ம் கிறவ க் உன் ேமலாைடைய ம்

ெகா த் வி . ௪௧ ஒ வன் உன்ைன ஒ

ைமல் ரம் வரக் கட்டாயப்ப த்தினால்,

அவேனா ட இரண் ைமல் ரம் ேபா.

௪௨ உன்னிடத்தில் ேகட்கிறவ க் க்

ெகா , உன்னிடத்தில் கடன் வாங்க
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வி ம் கிறவ க் கங்ேகாணாேத.

௪௩ உனக்க த்தவைனச் ேநசித் , உன்

சத் ைவப் பைகப்பாயாக என்

ெசால்லப்பட்டைதக் ேகள்விப்பட் க்கி ர்கள்.

௪௪ நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்;

உங்க ைடய சத் க்கைள ேநசி ங்கள்;

உங்கைளச் சபிக்கிறவர்கைளஆ ர்வதி ங்கள்;

உங்கைளப் பைகக்கிறவர்க க்

நன்ைம ெசய் ங்கள்; உங்கைள

நிந்திக்கிறவர்க க்காக ம் உங்கைளத்

ன்பப்ப த் கிறவர்க க்காக ம்

ெஜபம்பண் ங்கள். ௪௫ இப்ப ச்

ெசய்வதினால் ங்கள்பரேலாகத்தி க்கிற

உங்க ைடய பிதாவிற் ப் பிள்ைளகளாக

இ ப் ர்கள்; அவர் யவர்கள்ேம ம்

நல்லவர்கள்ேம ம் தம ரியைன

உதிக்கச்ெசய் , தி ள்ளவர்கள்ேம ம்

அ தி ள்ளவர்கள்ேம ம் மைழையப்

ெபய்யப்பண் கிறார். ௪௬ உங்கைள

ேநசிக்கிறவர்கைளேய ங்கள்

ேநசிப் ர்களானால், உங்க க் ப் பலன்

என்ன? வரி வ ப்பவர்க ம் அப்ப ேய

ெசய்கிறார்கள் அல்லவா? ௪௭உங்க ைடய

சேகாதரர்கைளமட் ம் வாழ்த் ர்களானால்,

ங்கள் விேசஷ த் ச் ெசய்கிற என்ன? வரி

வ ப்பவர்க ம்அப்ப ேயெசய்கிறார்கள்

அல்லவா? ௪௮ஆகேவ, பரேலாகத்தி க்கிற

உங்க ைடய பிதா ரண சற் ணராக
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இ க்கிற ேபால, ங்க ம் ரணசற் ணராக

இ க்கக்கட ர்கள்.

௬

“மனிதர்கள் காணேவண் ெமன்

அவர்க க் ன்பாக உங்க ைடய

நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யாதப க்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்; அப்ப ச் ெசய்தால்,

பரேலாகத்தி க்கிற உங்க ைடய

பிதாவினிடத்தில் உங்க க் ப் பலனில்ைல.

௨ ஆகேவ, தர்மம் ெசய் ம்ேபா ,

மனிதர்களால் கழப்ப வதற் ,

மாயக்காரர்கள்ஆலயங்களி ம் திகளி ம்

ெசய்வ ேபால, உனக் ன்பாகத் தாைர

ஊதாேத; அவர்கள் தங்க ைடய

பலைன அைடந் ர்ந்தார்கெளன்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௩ ேயா தர்மம் ெசய் ம்ேபா , உன்

தர்மம் மைற கமாக இ ப்பதற் , உன்

வல ைக ெசய்கிறைத உன் இட ைக

அறயாதி க்கக்கடவ . ௪ அப்ெபா

மைறவிடத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா தாேம,

உனக் ெவளியரங்கமாகப் பலனளிப்பார். ௫

அன்ற ம் ெஜபம்ெசய் ம்ேபா

மாயக்காரர்கைளப்ேபாலஇ க்கேவண்டாம்;

மனிதர்கள் பார்க் ம்ப யாகஅவர்கள் ெஜப

ஆலயங்களி ம் திகளின் ற்சந்திகளி ம்

நின் ெஜபம்ெசய்ய வி ம் கிறார்கள்;

அவர்கள் தங்க ைடய பலைன அைடந்

ர்ந்தெதன் உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௬ ேயா ெஜபம்ெசய் ம்ேபா ,
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உன் அைற ட் ற் ள் பிரேவசித் , உன்

கதைவப் ட் , மைறவிடத்தி க்கிற உன்

பிதாைவ ேநாக்கி ெஜபம் ெசய்; அப்ெபா

மைறவிடத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா

ெவளியரங்கமாகஉனக் ப் பலனளிப்பார். ௭

அன்ற ம் ங்கள் ெஜபம்ெசய் ம்ேபா ,

ேதவைன அறயாதவர்கைளப்ேபால

ண்வார்த்ைதகைளத் தி ம்பத்தி ம்ப

ேபசாதி ங்கள்; அவர்கள், அதிக

வார்த்ைதகளினால் தங்க ைடய ெஜபம்

ேகட்கப்ப ெமன் நிைனக்கிறார்கள்.

௮ அவர்கைளப்ேபால ங்கள்

ெசய்யாம ங்கள்; ங்கள், உங்க ைடய

பிதாைவேநாக்கி ேவண் க்ெகாள் கிறதற்

ன்னேம உங்க க் என்ன ேதைவ

என் அவர் அற ந்தி க்கிறார். ௯ ங்கள்

ெஜபம் ெசய்யேவண் ய விதமாவ :

“பரேலாகத்தி க்கிறஎங்க ைடயபிதாேவ,

உம் ைடய நாமம் பரி த்தப்ப வதாக.

௧0 உம் ைடய ராஜ்யம் வ வதாக;

உம் ைடய வி ப்பம் பரேலாகத்திேல

ெசய்யப்ப கிற ேபால மயிேல ம்

ெசய்யப்ப வதாக. ௧௧எங்க க் ேவண் ய

ஆகாரத்ைத இன் எங்க க் த் தா ம். ௧௨

எங்க ைடய எதிராளிக க் நாங்கள்

மன்னிக்கிற ேபால எங்க ைடய

பாவங்கைள எங்க க் மன்னி ம்.

௧௩ எங்கைளச் ேசாதைனக் ட்படச்

ெசய்யாமல், ைமயி ந் எங்கைள
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இரட்சித் க்ெகாள் ம், ராஜ்ய ம்,

வல்லைம ம், மகிைம ம் என்ெறன்ைறக் ம்

உம் ைடயைவகேள,ஆெமன்’ என்பேத. ௧௪

மனிதர்க ைடய ற்றங்கைள ங்கள்

அவர்க க் மன்னித்தால், உங்க ைடய

பரமபிதா உங்க க் ம் மன்னிப்பார். ௧௫

மனிதர்க ைடய ற்றங்கைள ங்கள்

அவர்க க் மன்னிக்காதி ந்தால்,

உங்க ைடய பிதா உங்க ைடய

ற்றங்கைள ம் மன்னிக்காதி ப்பார்.

௧௬ ங்கள் உபவாசிக் ம்ேபா ,

மாயக்காரர்கைளப்ேபால கவாடலாக

இராேத ங்கள்; அவர்கள் உபவாசிக்கிறைத

மனிதர்கள் பார்க் ம்ப க் , தங்க ைடய

கங்கைள வாடச்ெசய்கிறார்கள்; அவர்கள்

தங்க ைடய பலைன அைடந்

ர்ந்தெதன் ,உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௧௭ ேயா உபவாசிக் ம்ேபா ,

உன் உபவாசம் மனிதர்க க் க்

காணப்படாமல், மைறவிடத்தில் இ க்கிற உன்

பிதா க்ேக காணப்ப ம்ப யாக, உன்

தைலக் எண்ெணய் சி, உன் கத்ைதக்

க . ௧௮ அப்ெபா , மைறவிடத்தில்

பார்க்கிற உன் பிதா உனக் ெவளியரங்கமாகப்

பலனளிப்பார். ௧௯ மயிேல உங்க க்

ெசாத் க்கைளச் ேசர்த் ைவக்கேவண்டாம்;

இங்ேக ச்சி ம் ம் அைவகைளக்

ெக க் ம்; இங்ேக தி டர்க ம் கன்னம ட் த்

தி வார்கள். ௨0பரேலாகத்திேல உங்க க்
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ெசாத் க்கைளச் ேசர்த் ைவ ங்கள்;அங்ேக

ச்சியாவ வாவ ெக க்கிற ம்

இல்ைல; அங்ேக தி டர்கள் கன்னம ட் த்

தி கிற ம் இல்ைல. ௨௧ உங்க ைடய

ெசாத் எங்ேகயி க்கிறேதா அங்ேக

உங்க ைடய இ தய ம் இ க் ம். ௨௨

கண்ணான ச ரத்தின் விளக்காக இ க்கிற ;

உன் கண் ெதளிவாக இ ந்தால், உன் ச ரம்

வ ம் ெவளிச்சமாக இ க் ம். ௨௩ உன்

கண் ெகட்டதாயி ந்தால், உன் ச ரம் வ ம்

இ ளாக இ க் ம்; இப்ப உன்னி ள்ள

ெவளிச்சம் இ ளாக இ ந்தால், அந்த

இ ள் எவ்வள அதிகமாக இ க் ம்! ௨௪

இரண் தலாளிக க் ேவைலெசய்ய

ஒ வனா ம் யா ; ஒ வைனப்

பைகத் , மற்றவைன ேநசிப்பான்;

அல்ல ஒ வைனப்பற்ற க்ெகாண் ,

மற்றவைனப் றக்கணிப்பான்; ேதவ க் ம்

உலகப்ெபா க் ம் ேவைலெசய்ய உங்களால்

யா . ௨௫ஆகேவ, என்னத்ைதஉண்ேபாம்,

என்னத்ைதக் ப்ேபாம் என் உங்க ைடய

வாழ்க்ைகக்காக ம்; என்னத்ைதஉ ப்ேபாம்

என் உங்க ைடய ச ரத்திற்காக ம்

கவைலப்படாம ங்கள் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன்;உணைவவிடவாழ்க்ைக ம்,

உைடையவிட ச ர ம் விேசஷ த்தைவகள்

அல்லவா? ௨௬ வானத் ப் பறைவகைளக்

கவனித் ப்பா ங்கள்; அைவகள்

விைதக்கிற ம ல்ைல, அ க்கிற ம ல்ைல,
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களஞ்சியங்களில் ேசர்த் ைவக்கிற ம ல்ைல;

அைவகைள ம் உங்க ைடய பரமபிதா

பிைழப் ட் கிறார்; அைவகைளவிட

ங்கள் விேசஷ த்தவர்கள் அல்லவா? ௨௭

கவைலப்ப கிறதினாேல உங்களில் எவன் தன்

ச ரஅளேவா ஒ ழத்ைதக் ட் வான்?

௨௮உைடக்காக ம் ங்கள் கவைலப்ப கிற

ஏன்? காட் ப் க்கள் எப்ப வள கிறெதன்

கவனித் ப்பா ங்கள்; அைவகள்

உைழக்கிற ம ல்ைல, ற்கிற ம ல்ைல;

௨௯ என்றா ம், சாெலாேமான் ட

தன் சர்வமகிைமயி ம் அைவகளில்

ஒன்ைறப்ேபாலாவ உ த்தியி ந்ததில்ைல

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௩0

வி வாசக் ைற ள்ளவர்கேள! இன்ைறக்

இ ந் நாைளக் அ ப்பிேல ேபாடப்ப ம்

காட் ப் ல் க் ேதவன் இவ்விதமாக

உ த் வித்தால், உங்க க் உ த் விப்ப

அதிக நிச்சயமல்லவா? ௩௧ ஆகேவ,

என்னத்ைத உண்ேபாம், என்னத்ைதக்

ப்ேபாம், என்னத்ைத உ ப்ேபாம்

என் கவைலப்படாமல் இ ங்கள். ௩௨

இைவகைளெயல்லாம் ேதவைனஅறயாதவர்

நா த்ேத கிறார்கள்; இைவகெளல்லாம்

உங்க க் ேவண் யைவகள் என்

உங்க ைடயபரமபிதாஅற ந்தி க்கிறார். ௩௩

தலாவ ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத ம்

அவ ைடய திைய ம் ேத ங்கள்,

அப்ெபா இைவகெளல்லாம் உங்க க்
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ேசர்த் க்ெகா க்கப்ப ம். ௩௪ ஆகேவ,

நாைளக்காகக் கவைலப்படாமல் இ ங்கள்;

நாைளயதினம் தன் ைடயைவக க்காகக்

கவைலப்ப ம்;அந்தந்த நா க் அதினதின்

பா ேபா ம்.

௭

ங்கள் ற்றவாளிகெளன்

ர்க்கப்படாதப க் மற்றவர்கைளக்

ற்றவாளிகெளன் ர்க்காம ங்கள். ௨

ஏெனன்றால், ங்கள் மற்றவர்கைளத்

ர்க்கிற ர்ப்பின்ப ேய ங்க ம்

ர்க்கப்ப ர்கள்; ங்கள் மற்றவர்க க்

அளக்கிற அளவின்ப ேய உங்க க் ம்

அளக்கப்ப ம். ௩ உன் கண்ணி க்கிற

ெபரிய மரத் ண்ைட உணராமல், உன்

சேகாதரன் கண்ணி க்கிற சிறய ம்ைபப்

பார்க்கிறெதன்ன? ௪ இேதா, உன் கண்ணில்

ெபரிய மரத் ண் இ க் ம்ேபா உன்

சேகாதரைனப் பார்த் : நான் உன்

கண்ணி க் ம் சிறய ம்ைப

எ த் ப்ேபாடட் ம் என் ெசால்வெதப்ப ?

௫மாயக்காரேன! ன் உன் கண்ணி க்கிற

ெபரிய மரத் ண்ைட எ த் ப்ேபா ; பின்

உன் சேகாதர ைடய கண்ணி க்கிற சிறய

ம்ைப எ த் ப்ேபா வதற் உனக்

ெதளிவாகத் ெதரி ம். ௬ பரி த்தமானைத

நாய்க க் க் ெகா க்கா ர்கள்; உங்க ைடய

த் க்கைளப் பன்றகள் ன் ேபாடா ர்கள்;

ேபாட்டால் தங்க ைடய கால்களால்

அைவகைள மதித் , தி ம்பிக்ெகாண்
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உங்கைளப் ற ப்ேபா ம். ௭ ேக ங்கள்,

அப்ெபா உங்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்;

ேத ங்கள், அப்ெபா கண்டைட ர்கள்;

தட் ங்கள், அப்ெபா உங்க க் த்

திறக்கப்ப ம்; ௮ஏெனன்றால், ேகட்கிறவன்

எவ ம் ெபற் க்ெகாள் கிறான்;

ேத கிறவன் கண்டைடகிறான்;

தட் கிறவ க் த் திறக்கப்ப ம். ௯உங்களில்

எந்த மனிதனானா ம் தன்னிடத்தில்

அப்பத்ைதக் ேகட்கிற தன் மக க் க்

கல்ைலக் ெகா ப்பானா? ௧0 ைனக்ேகட்டால்

அவ க் ப் பாம்ைபக் ெகா ப்பானா? ௧௧

ஆகேவ, ெபால்லாதவர்களாகிய ங்கள்

உங்க ைடய பிள்ைளக க் நல்ல

பரி கைளக்ெகா க்கஅற ந்தி க் ம்ேபா ,

பரேலாகத்தி க்கிற உங்க ைடய பிதா

தம்மடத்தில் ேவண் க்ெகாள் கிறவர்க க்

நன்ைமயானைவகைளக் ெகா ப்ப

அதிக நிச்சயம் அல்லவா? ௧௨ ஆதலால்,

மனிதர்கள் உங்க க் எைவகைளச்

ெசய்யவி ம் கி ர்கேளா, அைவகைள

ங்க ம்அவர்க க் ச் ெசய் ங்கள்; இ ேவ

நியாயப்பிரமாண ம் ர்க்கதரிசனங்க மாம்.

௧௩ கின வாசல்வழயாக உள்ேள

பிரேவசி ங்கள்; அழவிற் ப்ேபாகிற வாசல்

அகல ம், வழ விசால மாக இ க்கிற ;

அதின்வழயாக பிரேவசிக்கிறவர்கள்

அேநகர். ௧௪ வ க் ப்ேபாகிற வாசல்

கின ம், வழ ெந க்க மாக



மத்ேத 3589

இ க்கிற ; அைதக் கண் பி க்கிறவர்கள்

சிலர். ௧௫ கள்ளத் ர்க்கதரிசிக க்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்; அவர்கள்

ஆட் த்ேதாைலப் ேபார்த் க்ெகாண்

உங்களிடம் வ வார்கள்; உள்ளத்திேலா

அவர்கள் ேபராைச ள்ள ஓநாய்கள். ௧௬

அவர்க ைடய ெசயல்களினாேல

அவர்கைள அற ர்கள்; ட்ெச களில்

திராட்ைசப் பழங்கைள ம், ட் ண் களில்

அத்திப்பழங்கைள ம் பற க்கிறார்களா? ௧௭

அப்ப ேயநல்லமரெமல்லாம் நல்லகனிகைளக்

ெகா க் ம்; ெகட்டமரேமா ெகட்டகனிகைளக்

ெகா க் ம். ௧௮நல்லமரம் ெகட்டகனிகைளக்

ெகா க்கமாட்டா ; ெகட்டமரம்

நல்லகனிகைளக் ெகா க்கமாட்டா . ௧௯நல்ல

கனிெகாடாத மரெமல்லாம் ெவட் ண் ,

ெந ப்பிேல ேபாடப்ப ம். ௨0 ஆதலால்,

அவர்க ைடயகனிகளினாேலஅவர்கைள

அற ர்கள். ௨௧ பரேலாகத்தி க்கிற

என் பிதாவின் வி ப்பத்தின்ப

ெசய்கிறவேன பரேலாகராஜ்யத்தில்

பிரேவசிப்பாேனயல்லாமல், என்ைனப் பார்த் :

கர்த்தாேவ! கர்த்தாேவ! என் ெசால் கிறவன்

அதில் பிரேவசிப்பதில்ைல. ௨௨அந்த நாளில்

அேநகர் என்ைனப் பார்த் : கர்த்தாேவ!

கர்த்தாேவ! உம நாமத்தினாேல ர்க்கதரிசனம்

ெசான்ேனாம்அல்லவா? உம நாமத்தினாேல

பிசா கைளத் ரத்திேனாம்அல்லவா?உம

நாமத்தினாேல அேநக அற் தங்கைளச்



மத்ேத 3590

ெசய்ேதாம் அல்லவா? என்பார்கள். ௨௩

அப்ெபா , நான் ஒ ேபா ம் உங்கைள

அறயவில்ைல; அக்கிரமச்ெசய்ைகக்காரர்கேள,

என்ைனவிட் அகன் ேபாங்கள் என்

அவர்க க் ச் ெசால் ேவன். ௨௪ ஆகேவ,

நான் ெசால் யஇந்தவார்த்ைதகைளக்ேகட் ,

இைவகளின்ப ெசய்கிறவன் எவேனா,

அவைனக் கன்மைலயின்ேமல் தன் ட்ைடக்

கட் ன த்தி ள்ள மனித க் ஒப்பி ேவன்.

௨௫ ெப மைழ ெபய் , ெப ெவள்ளம்

வந் , காற் அ த் , அந்த ட் ன்ேமல்

ேமாதி ம், அ விழவில்ைல; ஏெனன்றால்,

அ கன்மைலயின்ேமல் அஸ்திபாரம்

ேபாடப்பட் ந்த . ௨௬நான் ெசால் யஇந்த

வார்த்ைதகைளக்ேகட் , இைவகளின்ப

ெசய்யாதி க்கிறவன் எவேனா, அவன்

தன் ட்ைட மண ன்ேமல் கட் ன

த்தியில்லாத மனித க் ஒப்பிடப்ப வான்.

௨௭ ெப மைழ ெபய் , ெப ெவள்ளம்

வந் , காற் அ த் , அந்த ட் ன்ேமல்

ேமாதினேபா அ வி ந்த ; வி ந்

வ ம்அழ ந்த என்றார். ௨௮இேய இந்த

வார்த்ைதகைளச்ெசால் த்தேபா ,அவர்

ேவதபண் தர்கைளப்ேபால ேபாதிக்காமல்,

அதிகார ைடயவராக அவர்க க் ப்

ேபாதித்ததினால், ௨௯ மக்கள் அவ ைடய

ேபாதைனையக் ற த் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

௮

இேய மைலயி ந் இறங்கினேபா ,

திரளான மக்கள் அவ க் ப் பின்ேன
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ெசன்றார்கள். ௨ அப்ெபா ஷ்டேராகி

ஒ வன் வந் அவைரப் பணிந் :

ஆண்டவேர! உமக் வி ப்பமானால்,

என்ைன த்தப்ப த்த உம்மால் ம்

என்றான். ௩ இேய தம ைகைய ட்

அவைனத் ெதாட் : எனக் வி ப்ப ண் ,

த்தமா என்றார். உடேன ஷ்டேராகம்

ங்கி அவன் த்தமானான். ௪ இேய

அவைனப் பார்த் : இைத ஒ வ க் ம்

ெசால்லாதப எச்சரிக்ைகயாக இ ;ஆனா ம்,

அவர்க க் ச் சாட்சியாக ேபாய்

ஆசாரிய க் உன்ைனக் காண்பித் ,

ேமாேச கட்டைளயிட்ட காணிக்ைகையச்

ெச த் என்றார். ௫ இேய கப்பர்ந ம ல்

ைழந்தேபா , பைட ரர்க க் த்

தைலவனாகிய ஒ வன் அவரிடத்தில்

வந் : ௬ஆண்டவேர! என் ேவைலக்காரன்

ட் ேல பக்கவாதமாகக் கிடந் மக ம்

ேவதைனப்ப கிறான் என் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டான். ௭அதற் இேய : நான்

வந் அவைனச் கமாக் ேவன்என்றார். ௮

அந்தத் தைலவன்ம ெமாழயாக:ஆண்டவேர!

ர் என் ட் ற் ள் பிரேவசிக்க நான்

த தியானவன் இல்ைல; ஒ வார்த்ைதமட் ம்

ெசால் ம்; அப்ெபா என் ேவைலக்காரன்

கமாவான். ௯ நான் அதிகாரத்திற் க்

ழ்ப்பட்டவனாக இ ந் ம், எனக் க்

ழ்ப்பட் க்கிற ேபார் ரர்க ம்

உண் ; நான் ஒ வைனப் ேபா என்றால்
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ேபாகிறான், மற்ெறா வைன வா என்றால்

வ கிறான், என் ேவைலக்காரைன, இைதச்

ெசய் என்றால் ெசய்கிறான் என்றான். ௧0

இேய இைதக்ேகட் ஆச்சரியப்பட் ,

தமக் ப்பின்ேனவ கிறவர்கைளப் பார்த் :

இஸ்ரேவல க் ள் ம் நான் இப்ப ப்பட்ட

வி வாசத்ைதக் காணவில்ைல என் ,

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௧௧ அேநகர் கிழக்கி ம் ேமற்கி ம ந்

வந் , பரேலாகராஜ்யத்தில் ஆபிரகாம்

ஈசாக் யாக்ேகா என்பவர்கேளா

பந்தியி ப்பார்கள். ௧௨ ராஜ்யத்தின்

பிள்ைளகேளா, ெவளியில் உள்ள இ ளிேல

தள்ளப்ப வார்கள்; அங்ேக அ ைக ம்

பற்க ப் ம் உண்டாயி க் ெமன்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௩

பின் இேய அந்தத் தைலவைனப் பார்த் :

ேபாகலாம், வி வாசித்தப ேய உனக்

ஆகக்கடவ என்றார். அேத மணிேநரத்திேல

அவ ைடய ேவைலக்காரன் கமானான்.

௧௪ இேய ேப வின் ட் ற் வந் ,

அவ ைடய மாமயார் ஜூரமாகப்

ப த்தி ந்தைதக் கண்டார். ௧௫ அவர்

அவ ைடயைகையத் ெதாட்ட டேனஜூரம்

அவைளவிட் ங்கிய ;அவள் எ ந்தி ந் ,

அவர்க க் ப் பணிவிைடெசய்தாள். ௧௬

மாைலேநரமானேபா , பிசா பி த்தி ந்த

அேநகைரஅவரிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள்;

அவர் அந்த ஆவிகைளத் தம



மத்ேத 3593

வார்த்ைதயினாேல ரத்தி, வியாதியஸ்தர்கள்

எல்ேலாைர ம் கமாக்கினார். ௧௭

அவர்தாேம நம் ைடய ெபல னங்கைள

ஏற் க்ெகாண் , நம் ைடய ேநாய்கைளச்

மந்தார் என் , ஏசாயா ர்க்கதரிசியினால்

ெசால்லப்பட்ட நிைறேவ ம்ப இப்ப

நடந்த . ௧௮ பின் , திரளான மக்கள்

தம்ைமச் ற்றயி க்கிறைத இேய கண் ,

அக்கைரக் ப் ேபாகக் கட்டைளயிட்டார். ௧௯

அப்ெபா , ேவதபண் தன் ஒ வன்

வந் : ேபாதகேர! ர் எங்ேக ேபானா ம்

உம்ைமப் பின்பற்ற வ ேவன் என்றான். ௨0

அதற் இேய : நரிக க் க் ழ க ம்

வானத் ப் பறைவக க் க் க ம்

உண் ; மனித மார க்ேகா தைலசாய்க்க

இடம ல்ைல என்றார். ௨௧ அவ ைடய

டர்களில் ேவெறா வன்அவைரப் பார்த் :

ஆண்டவேர! ன் நான் ேபாய், என்

தகப்பைனஅடக்கம்ெசய்யஎனக் அ மதி

ெகா க்கேவண் ம் என்றான். ௨௨ அதற்

இேய : மரித்ேதார் தங்க ைடயமரித்ேதாைர

அடக்கம் ெசய்யட் ம், என்ைனப்

பின்பற்றவா என்றார். ௨௩ அவர் படகில்

ஏறனேபா அவ ைடய டர்கள்அவ க் ப்

பின்ேனெசன் ஏறனார்கள். ௨௪அப்ெபா

பட அைலகளினால் டப்படத்தக்கதாகக்

கட ல் ெப ங்காற் உண்டான . அவேரா

ங்கிக்ெகாண் ந்தார். ௨௫அப்ெபா ,

அவ ைடய டர்கள்வந் ,அவைரஎ ப்பி:
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ஆண்டவேர! எங்கைளக் காப்பாற் ம்,

மரித் ப்ேபாகிேறாம் என்றார்கள். ௨௬அதற்

அவர்: வி வாசக் ைற ள்ளவர்கேள!

ஏன் பயப்ப கி ர்கள் என் ெசால் ;

எ ந் , காற்ைற ம் கடைல ம்அதட் னார்,

உடேன, ம ந்த அைமதல் உண்டான .

௨௭ அந்த மனிதர்கள் ஆச்சரியப்பட் :

இவர் எப்ப ப்பட்டவேரா, காற் ம் கட ம்

இவ க் க் ழ்ப்ப கிறேத என்றார்கள்.

௨௮ அவர் அக்கைரயிேல ெகர்ெகேசனர்

நாட் ற் வந்தேபா , பிசா கள்பி த்தி ந்த

இரண் ேபர் கல்லைறகளி ந்

றப்பட் , அவ க் எதிராக வந்தார்கள்;

அவர்கள் மக ம் ெகா யவர்களாக

இ ந்தப யால், அந்தவழயாக ஒ வ ம்

நடக்கக் டாம ந்த . ௨௯ அவர்கள்

அவைரப் பார்த் : இேய ேவ, ேதவ ைடய

மாரேன, எங்க க் ம் உமக் ம்

என்ன? காலம் வ ன்ேன எங்கைள

ேவதைனப்ப த்த இங்ேக வந் ேரா என்

சத்தம ட்டார்கள். ௩0 அவர்க க்

சிற ரத்தில் அேநகம் பன்றகள்

ட்டமாக ேமய்ந் ெகாண் ந்தன. ௩௧

அப்ெபா , பிசா கள்: ர் எங்கைளத்

ரத் ரானால், நாங்கள் அந்தப்

பன்றக க் ள் ேபா ம்ப அ மதிெகா ம்

என் அவைர ேவண் க்ெகாண்டன. ௩௨

அதற் அவர்: ேபாங்கள் என்றார். அைவகள்

றப்பட் , பன்றக க் ள் ெசன்றன;
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அப்ெபா , பன்ற க் ட்டெமல்லாம்

உயர்ந்த ேமட் ந் கட ேல பாய்ந்

தண் ரில் இறந் ேபாயின. ௩௩அைவகைள

ேமய்த்தவர்கள் ஓ , பட்டணத்தில் ெசன் ,

இந்தச் ெசய்திகள் எல்லாவற்ைற ம், பிசா

பி த்தி ந்தவர்க க் நடந்தைவகைள ம்

அறவித்தார்கள். ௩௪ அப்ெபா , அந்தப்

பட்டணத்தார் அைனவ ம் இேய விற்

எதிர்ெகாண் வந் , அவைரக்கண் ,

தங்க ைடயஎல்ைலகைளவிட் ப்ேபா ம்ப

அவைர ேவண் க்ெகாண்டார்கள்.

௯

அப்ெபா , அவர் படகில் ஏற ,

இக்கைரயில் உள்ளதம் ைடயபட்டணத்திற்

வந்தார். ௨ அங்ேக ப க்ைகயிேல கிடந்த

ஒ பக்கவாதக்காரைன அவரிடத்தில்

ெகாண் வந்தார்கள். இேய அவர்க ைடய

வி வாசத்ைதக் கண் , பக்கவாதக்காரைனப்

பார்த் : மகேன, திடன்ெகாள், உன் பாவங்கள்

உனக் மன்னிக்கப்பட்ட என்றார். ௩

அப்ெபா , ேவதபண் தர்களில்

சிலர்: இவன் ேதவைன அவமதித் ப்

ேப கிறான் என் தங்க ைடய உள்ளத்தில்

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௪இேய அவர்கள்

நிைன கைளஅற ந் : ங்கள் உங்க ைடய

இ தயங்களில் ெபால்லாதைவகைளச்

சிந்திக்கிறெதன்ன? ௫ உன் பாவங்கள்

மன்னிக்கப்பட்ட என் ெசால்வேதா, எ ந்

நட என் ெசால்வேதா, எ எளி ? ௬

மயிேல பாவங்கைள மன்னிக்க
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மனித மார க் அதிகாரம் உண்

என்பைத ங்கள் அறயேவண் ம்

என் ெசால் , பக்கவாதக்காரைனப்

பார்த் : எ ந் , உன் ப க்ைகைய

எ த் க்ெகாண் , உன் ட் ற் ப் ேபா

என்றார். ௭ உடேன அவன் எ ந் , தன்

ட் ற் ப்ேபானான். ௮மக்கள் அைதக் கண்

ஆச்சரியப்பட் , மனிதர்க க் இப்ப ப்பட்ட

அதிகாரத்ைதக் ெகா த்தவராகிய ேதவைன

மகிைமப்ப த்தினார்கள். ௯ இேய அந்த

இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா ,

வரிவ ல்ைமயத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த மத்ேத

என் ம் ஒ மனிதைனக் கண் : எனக் ப்

பின்ேன வா என்றார்; அவன் எ ந் ,

அவ க் ப் பின்ேனெசன்றான். ௧0பின் அவர்

ட் ேல உண ப் பந்தியி க் ம்ேபா , அேநக

வரி வ ப்பவர்க ம் பாவிக ம் வந் ,

இேய ேவா ம் அவ ைடய டர்கேளா ம்

பந்தியில் இ ந்தார்கள். ௧௧ பரிேசயர்கள்

அைதக் கண் , அவ ைடய டர்கைளப்

பார்த் : உங்க ைடய ேபாதகர் வரி

வ ப்பவர்கேளா ம் பாவிகேளா ம் உண

சாப்பி கிற ஏன் என் ேகட்டார்கள். ௧௨

இேய அைதக்ேகட் : ேநாயாளிக க் த்தான்

ைவத்தியன் ேதைவேயதவிர

க ள்ளவர்க க் ேவண் யதில்ைல. ௧௩

ப ையயல்ல, இரக்கத்ைதேய வி ம் கிேறன்

என்பதின் க த் இன்னெதன் ேபாய்க்

கற் க்ெகாள் ங்கள்; திமான்கைளயல்ல,
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பாவிகைளேய மனந்தி ம் கிறதற்

அைழக்கவந்ேதன் என்றார். ௧௪அப்ெபா ,

ேயாவா ைடய டர்கள் அவரிடம் வந் :

நாங்க ம் பரிேசயர்க ம் அேநக ைற

உபவாசிக்கிேறாேம; உம் ைடய டர்கள்

உபவாசிக்காமல் இ க்கிற ஏன் என்

ேகட்டார்கள். ௧௫அதற் இேய : மணவாளன்

தங்கேளா இ க் ம்ேபா மணவாள ைடய

ேதாழர்கள் யரப்ப வார்களா?மணவாளன்

அவர்கைளவிட் ப் ேபா ம் நாட்கள் வ ம்,

அப்ெபா உபவாசிப்பார்கள். ௧௬ஒ வ ம்

திய ணிைய பைழய ஆைடேயா

இைணக்கமாட்டான்; இைணத்தால்,அதிேனா

இைணத்த பைழய ஆைடைய அ

அதிகமாகக் கிழ க் ம், ற ம் அதிகமா ம்.

௧௭ திய திராட்ைசரசத்ைதப் பைழய

ேதால் ைபகளில் ஊற்றைவக்கிற ம்

இல்ைல; ஊற்றைவத்தால், ேதால் ைபகள்

கிழ ந் ேபா ம், இரச ம் சிந்திப்ேபா ம், ேதால்

ைபக ம் ெகட் ப்ேபா ம்; திய இரசத்ைதப்

திய ேதால் ைபகளில்ஊற்றைவப்பார்கள்,

அப்ெபா இரண் ம் பத்திரப்பட் க் ம்

என்றார். ௧௮அவர்இைவகைளஅவர்க க் ச்

ெசால் க்ெகாண் க் ம்ேபா , தைலவன்

ஒ வன் வந் அவைர வணங்கி: என்

மகள் இப்ெபா தான் இறந் ேபானாள்;

ஆனா ம், ர் வந் அவள்ேமல் உம

ைகையைவ ம், அப்ெபா பிைழப்பாள்

என்றான். ௧௯ இேய எ ந் , தம் ைடய



மத்ேத 3598

டர்கேளா டஅவன் பின்ேன ேபானார். ௨0

அப்ெபா , பன்னிரண் வ டங்களாக

இரத்தப்ேபாக்கினாேல கஷ்டப்ப ம் ஒ ெபண்:

௨௧ நான் அவ ைடய ஆைடையயாவ

ெதாட்டால் கமாேவன்என் தன்உள்ளத்தில்

எண்ணிக்ெகாண் , அவர் பின்னாேல

வந் , அவ ைடய ஆைடயின் ஓரத்ைதத்

ெதாட்டாள். ௨௨ இேய தி ம்பி, அவைளப்

பார்த் : மகேள, திடன்ெகாள், உன்

வி வாசம் உன்ைன இரட்சித்த என்றார்.

அந்தேநரத்திேலேய அந்தப் ெபண் கமானாள்.

௨௩ இேய வானவர் அந்தத் தைலவ ைடய

ட் ற் வந் , சங் ஊ கிறவர்கைள ம்,

ஒப்பாரி ைவக்கிற மக்கைள ம் கண் : ௨௪

வில ங்கள், இந்த சி ெபண் இறக்கவில்ைல,

ங்கிக்ெகாண் க்கிறாள் என்றார்.

அதற்காக அவைரப் பார்த் ஏளனம்

ெசய்தார்கள். ௨௫ மக்கள் ெவளிேய

அ ப்பப்பட்டப்பின் , அவர் உள்ேள

பிரேவசித் , அந்தச் சி ெபண்ணின்

ைகையப் பி த்தார்; உடேன அவள்

எ ந்தி ந்தாள். ௨௬ இந்தச் ெசய்தி அந்த

நாெடங் ம் பிரசித்தமான . ௨௭இேய அந்த

இடத்ைதவிட் ப் ேபா ம்ேபா , இரண்

டர்கள் அவ க் ப் பின்ேனெசன் :

தா தின் மாரேன, எங்க க் இரங் ம்

என் ப்பிட்டார்கள். ௨௮அவர் ட் ற்

வந்தபின் , அந்தக் டர்கள்அவரிடத்தில்

வந்தார்கள். இேய அவர்கைளப் பார்த் :
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இைதச்ெசய்ய எனக் வல்லைமஉண் என்

வி வாசிக்கி ர்களா என் ேகட்டார். அதற்

அவர்கள்:ஆம்வி வாசிக்கிேறாம்ஆண்டவேர!

என்றார்கள். ௨௯அப்ெபா ,அவர்க ைடய

கண்கைள அவர் ெதாட் : உங்க ைடய

வி வாசத்தின்ப உங்க க் ஆகக்கடவ

என்றார். ௩0 உடேன அவர்க ைடய

கண்கள் திறக்கப்பட்ட . இைத ஒ வ ம்

அறயாதப க் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்

என் இேய அவர்க க் க் கண் ப்பாய்க்

கட்டைளயிட்டார். ௩௧ அவர்கேளா

றப்பட் , அந்த நாெடங் ம் அவ ைடய

கைழப் பிரசித்தப்ப த்தினார்கள். ௩௨

அவர்கள் றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா , பிசா

பி த்த ஊைமயான ஒ மனிதைன

அவரிடம் ெகாண் வந்தார்கள். ௩௩ பிசா

ரத்தப்பட்டப்பின் ஊைமயன் ேபசினான்.

மக்கள்ஆச்சரியப்பட் : இஸ்ரேவ ல்இப்ப

ஒ ேபா ம் காணப்படவில்ைலஎன்றார்கள்.

௩௪ பரிேசயர்கேளா: இவன் பிசா களின்

தைலவனாேல பிசா கைளத் ரத் கிறான்

என்றார்கள். ௩௫ பின் , இேய எல்லாப்

பட்டணங்கைள ம் கிராமங்கைள ம் ற்ற

நடந் , ெஜப ஆலயங்களில் உபேதசித் ,

ராஜ்யத்தின் நற்ெசய்திையப் பிரசங்கித் ,

மக்க க் உண்டாயி ந்த எல்லா

வியாதிகைள ம் எல்லா ேநாய்கைள ம் க்கி,

அவர்கைளச் கமாக்கினார். ௩௬ அவர்

திரளான மக்கைளக் கண்டெபா ,
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அவர்கள் ேமய்ப்பனில்லாதஆ கைளப்ேபால

ேசார்ந் ேபானவர்க ம் திக்கற்றவர்க மாக

இ ந்தப யால், அவர்கள்ேமல் மன கி, ௩௭

தம் ைடய டர்கைளப் பார்த் : அ ப்

ம தி, ேவைலயாட்கேளா ெகாஞ்சம்; ௩௮

ஆதலால், அ ப் க் எஜமான் தம

ேவைலயாட்கைள அ ப் ம்ப அவைர

ேவண் க்ெகாள் ங்கள் என்றார்.

௧0

அப்ெபா , இேய தம் ைடய

பன்னிரண் டர்கைள ம் தம்மடத்தில்

வரவைழத் , அ த்தஆவிகைளத்

ரத்த ம், எல்லா வியாதிகைள ம் எல்லா

ேநாய்கைள ம் க்க ம் அவர்க க்

அதிகாரம் ெகா த்தார். ௨அந்தப் பன்னிரண்

அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய ெபயர்களாவன:

ந்தினவன் ேப என்னப்பட்ட ேமான்,

அவன் சேகாதரன்அந்திேரயா, ெசெபேத வின்

மாரன் யாக்ேகா , அவன் சேகாதரன்

ேயாவான், ௩பி ப் , பர்ெதாெலாேம , ேதாமா,

வரி வ ப்பவனாகிய மத்ேத , அல்ேப வின்

மாரன் யாக்ேகா , தேத என் ம்

ம ெபய ள்ளெலேப , ௪கானானியனாகிய

ேமான், அவைரக் காட் க்ெகா த்த

தாஸ்காரிேயாத் என்பைவகேள. ௫

இந்தப் பன்னிரண் ேபைர ம் இேய

அ ப் ம்ேபா , அவர்க க் க்

கட்டைளயிட் ச் ெசான்ன என்னெவன்றால்:

ங்கள் தரல்லாதவர்க ைடய

நா க க் ப் ேபாகாம ம், சமாரிய ைடய
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பட்டணங்களில் பிரேவசிக்காம ம், ௬

காணாமற்ேபான ஆ களாகிய இஸ்ரேவல்

ம்பத்தாரிடத்திற் ப் ேபாங்கள். ௭

ேபா ம்ேபா , பரேலாகராஜ்யம் ச பமாக

இ க்கிற என் பிரசங்கி ங்கள். ௮

வியாதி ள்ளவர்கைளச் கமாக் ங்கள்,

ஷ்டேராகிகைளச் த்தப்ப த் ங்கள்,

மரித்ேதாைர உயிேரா எ ப் ங்கள்,

பிசா கைளத் ரத் ங்கள்; இலவசமாகப்

ெபற் ர்கள், இலவசமாகக் ெகா ங்கள். ௯

உங்க ைடயைபகளில் ெபான்ைனயாவ ,

ெவள்ளிையயாவ , ெசம்ைபயாவ , ௧0

வழ க்காகப் ைபையயாவ , இரண்

அங்கிகைளயாவ , பாதணிகைளயாவ ,

த ையயாவ எ த் ைவக்கேவண்டாம்;

ேவைலயாள் தன் ஆகாரத்திற் த்

த தி ள்ளவனாக இ க்கிறான். ௧௧ எந்தப்

பட்டணத்திலாவ கிராமத்திலாவ

ங்கள் பிரேவசிக் ம்ேபா , அதிேல

த தியானவன் யாெரன் விசாரித் ,

ங்கள் றப்ப ம்வைரக் ம் அவனிடத்தில்

தங்கியி ங்கள். ௧௨ ஒ ட் ற் ள்

பிரேவசிக் ம்ேபா அைதவாழ்த் ங்கள். ௧௩

அந்த த தியாக இ ந்தால், ங்கள்

ெசான்ன சமாதானம் அவர்கள்ேமல்

வரக்கடவ ; த தியற்றவர்களாகஇ ந்தால்,

ங்கள் ெசான்ன சமாதானம்உங்களிடத்திற் த்

தி ம்பக்கடவ . ௧௪ எவனாவ உங்கைள

ஏற் க்ெகாள்ளாம ம், உங்க ைடய
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வார்த்ைதகைளக் ேகளாம ம்ேபானால்,அந்த

ட்ைடயாவ பட்டணத்ைதயாவ விட் ப்

றப்ப ம்ேபா , உங்க ைடய கால்களில்

ப ந்த சிைய உதற ப்ேபா ங்கள். ௧௫

நியாயத் ர்ப் நாளிேலஅந்தப் பட்டணத்திற்

சம்பவிப்பைதவிட ேசாேதாம் ெகாேமாரா

பட்டணங்க க் சம்பவிப்ப இல வாக

இ க் ம் என் உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௧௬ஆ கைள

ஓநாய்க க் ள்ேள அ ப் கிற ேபால,

இேதா, நான் உங்கைளஅ ப் கிேறன்;ஆகேவ,

பாம் கைளப்ேபால வினா ள்ளவர்க ம்

றாக்கைளப்ேபாலவஞ்சகமற்றவர்க மாக

இ ங்கள். ௧௭ மனிதர்கைளக் ற த்

எச்சரிக்ைகயாகஇ ங்கள்;அவர்கள் உங்கைள

ஆேலாசைனச் சங்கங்க க் ஒப் க்ெகா த் ,

தங்க ைடய ெஜபஆலயங்களில் உங்கைளச்

சாட்ைடயினால் அ ப்பார்கள். ௧௮

அவர்க க் ம் தரல்லாதவர்க க் ம்

சாட்சியாக என்னிம த்தம் அதிபதிக க்

ன்பாக ம், ராஜாக்க க் ன்பாக ம்

ெகாண் ேபாகப்ப ர்கள். ௧௯ அவர்கள்

உங்கைளஒப் க்ெகா க் ம்ேபா : எப்ப ப்

ேப ேவாம் என் ம், என்னத்ைதப் ேப ேவாம்

என் ம் கவைலப்படாம ங்கள்; ங்கள்

ேபசேவண் ய அந்தேநரத்தில்உங்க க் க்

ெகா க்கப்ப ம். ௨0 ேப கிறவர்கள் ங்கள்

இல்ைல, உங்க ைடய பிதாவின்

ஆவியானவேர உங்களி ந் ேப கிறவர்.
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௨௧ சேகாதரன் தன் சேகாதரைன ம்,

தகப்பன் தன் பிள்ைளைய ம்,

மரணத்திற் ஒப் க்ெகா ப்பார்கள்;

ெபற்ேறா க் விேராதமாகப் பிள்ைளகள்

எ ம்பி அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய

ஒப் க்ெகா ப்பார்கள். ௨௨என் நாமத்தினாேல

ங்கள் எல்ேலாரா ம் பைகக்கப்ப ர்கள்;

இ திவைரக் ம் நிைலத்தி ப்பவேன

இரட்சிக்கப்ப வான். ௨௩ ஒ பட்டணத்தில்

உங்கைளத் ன்பப்ப த்தினால் ேவெறா

பட்டணத்திற் ஓ ப்ேபாங்கள்;

மனித மாரன் வ வதற் ள்ளாக ங்கள்

இஸ்ரேவல ைடயபட்டணங்கைளெயல்லாம்

ற்றவர யாெதன் , உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௪ டன் தன்

ேபாதகைனவிட ம், ேவைலக்காரன் தன்

எஜமாைனவிட ம் ேமலானவன் இல்ைல.

௨௫ டன் தன் ேபாதகைனப்ேபால ம்,

ேவைலக்காரன் தன் எஜமாைனப்ேபால ம்

இ ப்ப ேபா ம். ட் எஜமாைனேய

ெபெயல்ெச ல் என் ெசான்னார்கெளன்றால்,

அவன் ம்பத்தினைரஇன் ம்அதிகமாகச்

ெசால்வ அதிக நிச்சயமல்லவா? ௨௬

அவர்க க் ப் பயப்படாம ங்கள்;

ெவளியாக்கப்படாதமைறெபா ம் இல்ைல;

அறயப்படாதஇரகசிய ம்இல்ைல. ௨௭நான்

உங்க க் இ ளிேல ெசால் கிறைத

ங்கள் ெவளிச்சத்திேல ெசால் ங்கள்;

காதிேல ேகட்கிறைத ங்கள் களின்ேமல்
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பிரசித்தம்பண் ங்கள். ௨௮ஆத் மாைவக்

ெகால்ல வல்லவர்களாக இல்லாமல்,

ச ரத்ைதமட் ம் ெகால் கிறவர்க க்

ங்கள் பயப்படேவண்டாம்; ஆத் மாைவ ம்

ச ரத்ைத ம் நரகத்திேலஅழ க்கவல்லவ க்ேக

பயப்ப ங்கள். (Geenna g1067) ௨௯ ஒ கா க்

இரண் அைடக்கலான் விகைள

விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆனா ம்

உங்க ைடய பிதாவின் வி ப்பம ல்லாமல்,

அைவகளில் ஒன்றாவ தைரயிேலவிழா . ௩0

உங்க ைடய தைலயி ள்ள கெளல்லாம்

எண்ணப்பட் க்கிற . ௩௧ ஆதலால்,

பயப்படாம ங்கள்; அேநகம்அைடக்கலான்

விகைளவிட ங்கள்விேசஷ த்தவர்களாக

இ க்கி ர்கள். ௩௨ மனிதர்கள் ன்பாக

என்ைன அற க்ைகெசய்கிறவன் எவேனா,

அவைன நா ம் பரேலாகத்தி க்கிற என்

பிதாவின் ன்பாக அற க்ைகெசய்ேவன்.

௩௩ மனிதர்கள் ன்பாக என்ைன

ம த க்கிறவன்எவேனா,அவைனநா ம்

பரேலாகத்தி க்கிற என் பிதாவின்

ன்பாக ம த ப்ேபன். ௩௪ மயின்ேமல்

சமாதானத்ைத அ ப்பவந்ேதன் என்

எண்ணாதி ங்கள்; சமாதானத்ைதயல்ல,

பிரிவிைனையேய அ ப்பவந்ேதன். ௩௫

எப்ப ெயன்றால், மக க் ம் தகப்ப க் ம்,

மக க் ம் தாய்க் ம், ம மக க் ம்

மாமயா க் ம் பிரிவிைன ண்டாக்க வந்ேதன்.

௩௬ ஒ மனித க் விேராதிகள் அவன்
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ம்பத்தாேர. ௩௭ தகப்பைனயாவ

தாையயாவ என்ைனவிட அதிகமாக

ேநசிக்கிறவன் எனக் த தியானவன்

இல்ைல; மகைனயாவ மகைளயாவ

என்ைனவிடஅதிகமாக ேநசிக்கிறவன் எனக்

த தியானவன்இல்ைல. ௩௮தன் சி ைவைய

எ த் க்ெகாண் என்ைனப்பின்பற்றாதவன்

எனக் த தியானவன் இல்ைல. ௩௯

தன் வைனக் காக்கிறவன் அைத

இழந் ேபாவான்; என்னிம த்தம் தன் வைன

இழந் ேபாகிறவன் அைதக் காப்பான்.

௪0 உங்கைள ஏற் க்ெகாள் கிறவன்

என்ைன ஏற் க்ெகாள் கிறான்; என்ைன

ஏற் க்ெகாள் கிறவன் என்ைன

அ ப்பினவைரஏற் க்ெகாள் கிறான். ௪௧

ர்க்கதரிசி என் ம் ெபயரினிம த்தம்

ர்க்கதரிசிைய ஏற் க்ெகாள் கிறவன்

ர்க்கதரிசிக் ரிய பலைன அைடவான்;

திமான் என் ம் ெபயரினிம த்தம்

திமாைன ஏற் க்ெகாள் கிறவன்

திமா க் ரிய பலைன அைடவான். ௪௨

டன் என் ம் ெபயரினிம த்தம் இந்தச்

சிறயவர்களில் ஒ வ க் ஒ கிண்ணம்

தண் ர்மட் ம் க்கக் ெகா க்கிறவ ம்

தன் பலைனப் ெபறாமல் ேபாகமாட்டான்

என் , உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார்.

௧௧

இேய தம் ைடய பன்னிரண்

டர்க க் ம் கட்டைளக்
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ெகா த் த்தபின் , அவர்க ைடய

பட்டணங்களில் உபேதசிக்க ம் பிரசங்கிக்க ம்

அந்த இடத்ைதவிட் ப் ேபானார். ௨

அந்தேநரத்தில் காவ ந்த ேயாவான்

கிற ஸ் வின் ெசயல்கைளக் ற த் க்

ேகள்விப்பட் , தன் டர்களில் இரண் ேபைர

அைழத் : ௩ வ கிறவர் ர்தானா,

அல்ல ேவெறா வர் வ வதற்காக

நாங்கள் காத்தி க்கேவண் மா? என்

அவரிடத்தில் ேகட் ம்ப அ ப்பினான். ௪

இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக:

ங்கள் ேகட்கிறைத ம் காண்கிறைத ம்

ேயாவானிடம்ேபாய் அறவி ங்கள்; ௫

டர்கள் பார்ைவயைடகிறார்கள்,

டவர்கள் நடக்கிறார்கள், ஷ்டேராகிகள்

த்தமாகிறார்கள், ெசவிடர்கள் ேகட்கிறார்கள்,

மரித்ேதார் உயிேரா எ ந்தி க்கிறார்கள்,

தரித்திரர்க க் நற்ெசய்தி

பிரசங்கிக்கப்ப கிற . ௬ என்னிடத்தில்

இடறலைடயாம க்கிறவன் எவேனா

அவன் பாக்கியவான் என்றார். ௭அவர்கள்

ேபானபின் , இேய ேயாவாைனக் ற த்

மக்க க் ச் ெசான்ன என்னெவன்றால்:

எைதப்பார்க்க வனாந்திரத்திற் ப்

ேபா ர்கள்? காற்றனால் அைச ம்

நாணைலேயா? ௮ இல்ைலெயன்றால்,

எைதப்பார்க்கப் ேபா ர்கள்? ெமல் யஉைட

அணிந்தி ந்த மனிதைனேயா? ெமல் யஉைட

அணிந்தி க்கிறவர்கள்அரசர் மாளிைககளில்
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இ க்கிறார்கள். ௯ இல்ைலெயன்றால்,

எைதப்பார்க்கப் ேபா ர்கள்?

ர்க்கதரிசிையேயா?ஆம், ர்க்கதரிசிையவிட

ேமன்ைம ள்ளவைனேய என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௧0அெதப்ப ெயனில்: இேதா,

நான் என் வைன உமக் ன்பாக

அ ப் கிேறன்; அவன் உமக் ன்ேனேபாய்,

உம வழைய ஆயத்தம் ெசய்வான்’ என்

ேவதத்தில் எ தப்பட்டவன் இவன்தான்.

௧௧ ெபண்களிடத்திேல பிறந்தவர்களில்

ேயாவான்ஸ்நானைனவிட ெபரியவன்

ஒ வ ம் எ ம்பினதில்ைல; ஆனா ம்,

பரேலாகராஜ்யத்தில் சிறயவனாக

இ க்கிறவன் அவைனவிட ெபரியவனாக

இ க்கிறாெனன் உங்க க்

உண்ைமயாகேவ ெசால் கிேறன்.

௧௨ ேயாவான்ஸ்நானன் கால தல்

இ வைரக் ம் பரேலாகராஜ்யம் பலவந்தம்

ெசய்யப்ப கிற ; பலவந்தம் ெசய்கிறவர்கள்

அைதப் பி த் க்ெகாள் கிறார்கள். ௧௩

நியாயப்பிரமாண ம் ர்க்கதரிசிகள்

அைனவ ம் ேயாவான்வைரக் ம்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்ன ண் . ௧௪ ங்கள்

ஏற் க்ெகாள்ள மனதாயி ந்தால்,

வ கிறவனாகிய எ யா இவன்தான்.

௧௫ ேகட்கிறதற் க் கா ள்ளவன்

ேகட்கேவண் ம். ௧௬ இந்தச் சந்ததிைய

யா க் ஒப்பி ேவன்? சந்ைதெவளிகளில்

உட்கார்ந் , தங்க ைடய ேதாழைரப் பார்த் :
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௧௭ உங்க க்காகக் ழல் ஊதிேனாம்,

ங்கள் நடனமாடவில்ைல; உங்க க்காகப்

லம்பிேனாம், ங்கள் மார க்கவில்ைல

என் ைறெசால் கிற பிள்ைளக க்

ஒப்பாக இ க்கிற . ௧௮ எப்ப ெயன்றால்,

ேயாவான் உபவாசிக்கிறவனாக ம்

திராட்ைசரசம் க்காதவனாக ம்

வந்தான்; அதற் அவர்கள்: அவன் பிசா

பி த்தி க்கிறவன்என்றார்கள். ௧௯

உண்கிறவராக ம் க்கிறவராக ம் வந்தார்;

அதற் அவர்கள்: இேதா, உண ப்பிரிய ம்

ம பானப்பிரிய மான மனிதன், வரி

வ ப்பவர்க க் ம் பாவிக க் ம்

நண்பன் என்கிறார்கள். ஆனா ம்,

ஞானமான அதன் பிள்ைளகளால்

தி ள்ளெதன் ஒப் க்ெகாள்ளப்ப ம்

என்றார். ௨0 அப்ெபா , தம பலத்த

ெசய்ைககளில், அதிகமானைவகைளச்

ெசய்யக்கண்ட பட்டணங்கள்

மனந்தி ம்பாமற்ேபானப யினால்

அைவகைள அவர் க ந் ெகாள்ளத்

ெதாடங்கினார்: ௨௧ ேகாரா ேன! உனக் ஐேயா,

ெபத்சாயிதாேவ! உனக் ஐேயா, உங்களில்

ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள் வி ம்

ேதானி ம் ெசய்யப்பட் ந்ததானால்,

அப்ெபா ேத இரட் த்திச் சாம்ப ல்

உட்கார்ந் மனந்தி ம்பியி ப்பார்கள்.

௨௨ நியாயத் ர்ப் நாளிேல உங்க க் ச்

சம்பவிப்பைதவிட, விற் ம் ேதா க் ம்
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சம்பவிப்ப இல வாக இ க் ம் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௩

வானம்வைர உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்ந ேம,

பாதாளம்வைர தாழ்த்தப்ப வாய்; உன்னில்

ெசய்யப்பட்ட பலத்த ெசய்ைககள்

ேசாேதாம ேலெசய்யப்பட் ந்ததானால்,அ

இந்தநாள்வைர நிைலத்தி க் ம். (Hadēs

g86) ௨௪ நியாயத் ர்ப் நாளிேல உனக் ச்

சம்பவிப்பைதவிட, ேசாேதாம் நாட் ற் ச்

சம்பவிப்ப இல வாக இ க் ம் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௨௫

அந்தச் சமயத்திேல இேய ெசான்ன :

பிதாேவ! பரேலாகத்திற் ம் ம க் ம்

ஆண்டவேர! இைவகைள ஞானிக க் ம்

கல்விமான்க க் ம் மைறத் ,

சி வர்க க் ெவளிப்ப த்தினப யால்

உம்ைம ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன். ௨௬ ஆம்,

பிதாேவ! இப்ப ச்ெசய்வ உம் ைடய

உயர்ந்த உள்ளத்திற் ப் பிரியமாக

இ ந்த . ௨௭ எல்லாம் என் பிதாவினால்

எனக் ஒப் க்ெகா க்கப்பட் க்கிற ;

பிதாைவத்தவிர ேவெறா வ ம்

மாரைன அறயான்; மார ம், மாரன்

எவ க் ப் பிதாைவ ெவளிப்ப த்த

வி ப்பமாக இ க்கிறாேரா அவைனத்தவிர,

ேவெறா வ ம் பிதாைவ அறயமாட்டான்.

௨௮வ த்தப்பட் ப் பாரஞ் மக்கிறவர்கேள!

ங்கள் எல்ேலா ம் என்னிடத்தில் வா ங்கள்;

நான் உங்க க் இைளப்பா தல் த ேவன்.
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௨௯ நான் சாந்த ம் மனத்தாழ்ைம மாக

இ க்கிேறன்; என் கத்ைத உங்கள்ேமல்

ஏற் க்ெகாண் , என்னிடத்தில்

கற் க்ெகாள் ங்கள்; அப்ெபா

உங்க ைடய ஆத் மாக்க க்

இைளப்பா தல் கிைடக் ம். ௩0 என் கம்

எளிதாக ம், என் ைம இல வாக ம்

இ க்கிற என்றார்.

௧௨

அக்காலத்திேல, இேய ஓய் நாளில்

வயல்வழ ேய ேபானார்;அவ ைடய டர்கள்

பசியாக இ ந் , கதிர்கைளப் பற த் ,

சாப்பிடத் ெதாடங்கினார்கள். ௨பரிேசயர்கள்

அைதக் கண் , அவைரப் பார்த் : இேதா,

ஓய் நாளில் ெசய்யக் டாதைத உம் ைடய

டர்கள் ெசய்கிறார்கேள என்றார்கள். ௩அதற்

அவர்: தா ம் அவேனா இ ந்தவர்க ம்

பசியாக இ ந்தேபா ெசய்தைத ங்கள்

வாசிக்கவில்ைலயா? ௪அவன் ேதவ ைடய

ட் ல் பிரேவசித் , ஆசாரியர்கள்தவிர

ேவ ஒ வ ம் சிக்கக் டாத ேதவ

ச கத் அப்பங்கைளத் தா ம் தன்ேனா

இ ந்தவர்க ம் சித்தார்கேள. ௫

அன்ற ம், ஓய் நாட்களில் ஆசாரியர்கள்

ேதவாலயத்தில் ஓய்ந்திராமல், ஓய் நாைள

ேவைலநாளாக்கினா ம் ற்றம ல்லாமல்

இ க்கிறார்கள் என் ங்கள் ேவதத்தில்

வாசிக்கவில்ைலயா? ௬ ேதவாலயத்தி ம்

ெபரியவர் இங்ேக இ க்கிறார் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௭ப ையஅல்ல



மத்ேத 3611

இரக்கத்ைதேய வி ம் கிேறன் என்பதின்

க த் இன்னெதன் அற ந் ர்களானால்,

ற்றம ல்லாதவர்கைள ங்கள்

ற்றப்ப த்தமாட் ர்கள். ௮ மனித மாரன்

ஓய் நா க் ம் ஆண்டவராக இ க்கிறார்

என்றார். ௯அவர்அந்தஇடத்ைதவிட் ப்ேபாய்,

அவர்க ைடய ெஜபஆலயத்திற் வந்தார். ௧0

அங்ேக ம்பின ைகைய ைடய மனிதன்

ஒ வன்இ ந்தான்.அப்ெபா ,அவர்ேமல்

ற்றஞ்சாட் ம்ப க் : ஓய் நாளில்

கமாக் கிற நியாயமாஎன் ேகட்டார்கள்.

௧௧ அதற் அவர்: உங்களில் எந்த

மனித க்காவ ஒ ஆ இ ந் , அ

ஓய் நாளில் ழயிேல வி ந்தால், அைதப்

பி த் த் க்கிவிடமாட்டாேனா? ௧௨

ஆட்ைடவிட மனிதனானவன் எவ்வளேவா

விேசஷ த்தி க்கிறான்! ஆதலால்,

ஓய் நாளிேல நன்ைம ெசய்வ நியாயம்தான்

என் ெசான்னார். ௧௩பின் அந்தமனிதைனப்

பார்த் : உன் ைகைய ட் என்றார். அவன்

ட் னான்; அ ம ைகையப்ேபால

கமான . ௧௪ அப்ெபா , பரிேசயர்கள்

ெவளிேயேபாய், அவைரக் ெகாைலெசய் ம்ப

அவ க் விேராதமாக ஆேலாசைன

ெசய்தார்கள். ௧௫ இேய அைத அற ந் ,

அந்த இடத்ைதவிட் விலகிப்ேபானார்.

திரளான மக்கள் அவ க் ப் பின்ேன

ெசன்றார்கள்;அவர்கெளல்ேலாைர ம்அவர்

கமாக்கி, ௧௬தம்ைமப் பிரசித்தப்ப த்தாதப
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அவர்க க் க் கண் ப்பாகக்

கட்டைளயிட்டார். ௧௭ஏசாயா ர்க்கதரிசியால்

ெசால்லப்பட்ட நிைறேவ ம்ப இப்ப

நடந்த . அவன் ெசான்னதாவ : ௧௮ “இேதா,

நான் ெதரிந் ெகாண்ட என் ைடய தாசன்,

என் ஆத் மாவிற் ப் பிரியமாக இ க்கிற

என் ைடய ேநசன்; என்ஆவிையஅவர்ேமல்

அமரச் ெசய்ேவன், அவர் தரல்லாதவர்க க்

நியாயத்ைத அறவிப்பார். ௧௯வாக் வாதம்

ெசய்ய ம் மாட்டார், சத்தமட ம் மாட்டார்;

அவ ைடய சத்தத்ைதஒ வ ம் திகளில்

ேகட்ப ம ல்ைல. ௨0 அவர் நியாயத்திற்

ெஜயம் கிைடக்கச்ெசய்கிறவைரக் ம்,

ெநரிந்த நாணைல ற க்காம ம்,

மங்கிெயரிகிற திரிைய அைணக்காம ம்

இ ப்பார். ௨௧ அவ ைடய நாமத்தின்ேமல்

உலகி ள்ேளார் நம்பிக்ைகயாக இ ப்பார்கள்”

என்பேத. ௨௨ அப்ெபா , பிசா

பி த்த ம் ஊைம மான ஒ வன்

அவரிடத்தில் ெகாண் வரப்பட்டான்;

ம் ஊைம மானவன் ேபச ம்

பார்க்க ந்தக்கதாக அவைனச்

கமாக்கினார். ௨௩ மக்கெளல்ேலா ம்

ஆச்சரியப்பட் : தா தின் மாரன்

இவர்தாேனா? என்றார்கள். ௨௪ பரிேசயர்கள்

அைதக்ேகட் : இவன் பிசா களின்

தைலவனாகிய ெபெயல்ெச னாேல

பிசா கைளத் ரத் கிறாேனயல்லாமல்

மற்றப யல்ல என்றார்கள். ௨௫ இேய
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அவர்கள் ேயாசைனகைள அற ந் ,

அவர்கைளப் பார்த் : தனக் த்தாேன

விேராதமாகப் பிரிந்தி க்கிற எந்த ராஜ்ய ம்

பாழாகப்ேபா ம்; தனக் த்தாேனவிேராதமாகப்

பிரிந்தி க்கிற எந்தப் பட்டண ம்எந்த ம்

நிைலநிற்கமாட்டா . ௨௬ சாத்தாைனச்

சாத்தான் ரத்தினால் தனக் விேராதமாகத்

தாேன பிரிவிைன ெசய்கிறதாயி க் ேம;

அப்ப ச் ெசய்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்ப

நிைலநிற் ம்? ௨௭நான் ெபெயல்ெச னாேல

பிசா கைளத் ரத்தினால், உங்க ைடய

பிள்ைளகள் அைவகைள யாராேல

ரத் கிறார்கள்? ஆகேவ, அவர்கேள

உங்கைள நியாயந் ர்க்கிறவர்களாக

இ ப்பார்கள். ௨௮ நான் ேதவ ைடய

ஆவியானவராேல பிசா கைளத்

ரத் கிறப யால், ேதவ ைடய ராஜ்யம்

உங்களிடம் வந்தி க்கிறேத. ௨௯அன்ற ம்,

பலவாைன ந்திக் கட் னாெலாழய

பலவா ைடய ட் ற் ள் ஒ வன்

ந் , அவன் உைடைமகைள எப்ப க்

ெகாள்ைளயிட ம்? கட் னாேனயாகில்,

அவன் ட்ைடக் ெகாள்ைளயிடலாம்.

௩0 என்ேனா இராதவன் எனக்

விேராதியாக இ க்கிறான்; என்ேனா

ேசர்க்காதவன் சிதற க்கிறான். ௩௧ஆதலால்,

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்:

எந்தப் பாவ ம் எந்த நிந்தைன ம்

மனிதர்க க் மன்னிக்கப்ப ம்;
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ஆவியானவ க் விேராதமானநிந்தைனேயா

மனிதர்க க் மன்னிக்கப்ப வதில்ைல. ௩௨

எவனாவ மனித மார க் விேராதமாக

வார்த்ைத ெசான்னால் அ அவ க்

மன்னிக்கப்ப ம்; எவனாவ பரி த்த

ஆவியானவ க் விேராதமாகப் ேபசினால்

அ இம்ைமயி ம் ம ைமயி ம்

அவ க் மன்னிக்கப்ப வதில்ைல.

(aiōn g165) ௩௩ மரம் நல்லெதன்றால், அதின்

கனி ம் நல்லெதன் ெசால் ங்கள்;

மரம் ெகட்டெதன்றால், அதின் கனி ம்

ெகட்டெதன் ெசால் ங்கள்; மரமான அதின்

கனியினால்அறயப்ப ம். ௩௪விரியன்பாம் க்

ட் கேள, ங்கள் ெபால்லாதவர்களாக

இ க்க, நலமானைவகைள எப்ப ப்

ேப ர்கள்? இ தயத்தின் நிைறவினால் வாய்

ேப ம். ௩௫நல்லமனிதன்இ தயமாகிய நல்ல

ெபாக்கிஷத்தி ந் நல்லைவகைள

எ த் க்காட் கிறான், ெபால்லாத மனிதன்

ெபால்லாத ெபாக்கிஷத்தி ந்

ெபால்லாதைவகைளஎ த் க்காட் கிறான்.

௩௬மனிதர்கள் ேப ம் ணானவார்த்ைதகள்

யாைவ ம் ற த் நியாயத் ர்ப் நாளிேல

கணக் ஒப் விக்கேவண் ம் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௩௭ஏெனன்றால்,

உன் வார்த்ைதகளினாேல திமான்

என் ர்க்கப்ப வாய்; அல்ல உன்

வார்த்ைதகளினாேல ற்றவாளி என்

ர்க்கப்ப வாய் என்றார். ௩௮அப்ெபா ,
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ேவதபண் தர்களி ம் பரிேசயர்களி ம் சிலர்

அவைரப் பார்த் : ேபாதகேர, உம்மால் ஒ

அைடயாளத்ைதக் காணவி ம் கிேறாம்

என்றார்கள். ௩௯ அவர்க க் அவர்

ம ெமாழயாக: இந்தப் ெபால்லாத விபசாரச்

சந்ததியார்அைடயாளத்ைதத் ேத கிறார்கள்;

ஆனா ம் ேயானா ர்க்கதரிசியின்

அைடயாளத்ைதத்தவிர ேவ அைடயாளம்

இவர்க க் க் ெகா க்கப்ப வதில்ைல. ௪0

ேயானா இர ம் பக ம் ன் நாட்கள் ஒ

ெபரிய னின் வயிற்ற ல் இ ந்த ேபால,

மனித மார ம் இர ம் பக ம் ன்

நாட்கள் மயின் இ தயத்தில் இ ப்பார். ௪௧

ேயானாவின் பிரசங்கத்ைதக் ேகட் நினிேவ

பட்டணத்தார் மனந்தி ம்பினார்கள். இேதா,

ேயானாவி ம் ெபரியவர் இங்ேகஇ க்கிறார்.

ஆதலால் நியாயத் ர்ப் நாளிேல நினிேவ

பட்டணத்தார் இந்தச் சந்ததியாேரா எ ந்

நின் இவர்கள்ேமல் ற்றஞ் மத் வார்கள்.

௪௨ ெதன்ேதசத் ராணி மயின்

எல்ைலகளி ந் சாெலாேமா ைடய

ஞானத்ைதக் ேகட்க வந்தாள். இேதா,

சாெலாேமாைனவிட ெபரியவர் இங்ேக

இ க்கிறார். ஆதலால் நியாயத் ர்ப் நாளிேல

அந்த ராணி இந்தச் சந்ததியாேரா எ ந்

நின் இவர்கள்ேமல் ற்றஞ் மத் வாள்.

௪௩ அ த்தஆவி ஒ மனிதைனவிட் ப்

றப்ப ம்ேபா , வறண்ட இடங்களில்

அைலந் , இைளப்பா தல் ேத ம்
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கண்டைடயாமல்: ௪௪ நான் விட் வந்த

என் ட் ற் த் தி ம்பிப்ேபாேவன்

என் ெசால் ; அங்ேக வந் , அந்த

ெவ ைமயாக ம், ெப க்கி,

அலங்கரிக்கப்பட்டதாக ம் இ ப்பைதப்

பார்த் , ௪௫ தி ம்பிப்ேபாய், தன்ைனவிடப்

ெபால்லாத ேவ ஏ ஆவிகைளத் தன்ேனா

அைழத் க்ெகாண் வந் , உள்ேள ைழந் ,

அங்ேக யி க் ம்; அப்ெபா , அந்த

மனித ைடய ன்னிைலைமையவிட

அவ ைடய பின்னிைலைம மக ம்

ேமாசமானதாக இ க் ம்; அப்ப ேய இந்தப்

ெபால்லாத சந்ததியார்க க் ம் நடக் ம்

என்றார். ௪௬ இப்ப அவர் மக்கேளா

ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா , அவ ைடய

தாயா ம் சேகாதரர்க ம் அவரிடத்தில்

ேபசேவண் ெமன் ெவளிேய நின்றார்கள். ௪௭

அப்ெபா , ஒ வன் அவைரப் பார்த் :

உம் ைடய தாயா ம் உம் ைடய

சேகாதரர்க ம் உம்ேமா ேபசேவண் ெமன்

ெவளிேய நிற்கிறார்கள் என்றான். ௪௮

தம்மடத்தில் இப்ப ச் ெசான்னவ க் அவர்

ம ெமாழயாக: என் தாயார் யார்? என்

சேகாதரர்கள் யார்? என் ெசால் , ௪௯

தம் ைடயைகையத் தம டர்க க் ேநராக

ட் ; இேதா, என் தா ம் என் சேகாதரர்க ம்

இவர்கேள! ௫0 பரேலாகத்தி க்கிற என்

பிதாவின் வி ப்பத்தின்ப ெசய்கிறவன்

எவேனா, அவேன எனக் சேகாதர ம்,
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சேகாதரி ம், தா மாக ம் இ க்கிறான்

என்றார்.

௧௩

இேய அன்ைறயதினேம ட் ந்

றப்பட் ப்ேபாய், கடேலாரத்திேல

உட்கார்ந்தார். ௨ திரளான மக்கள்

அவரிடத்தில் வந்தப யால்,அவர் படகில்

ஏற உட்கார்ந்தார்; மக்கெளல்ேலா ம்

கைரயிேல நின்றார்கள். ௩ அவர் அேநக

காரியங்கைளஉவைமகளாகஅவர்க க் ச்

ெசான்னார்: ேக ங்கள், விைதக்கிறவன்

ஒ வன்விைதக்கப் றப்பட்டான். ௪அவன்

விைதக் ம்ேபா , சில விைதகள் வழய ேக

வி ந்தன; பறைவகள் வந் அைவகைளச்

சாப்பிட்டன. ௫ சில விைதகள் அதிக

மண்ணில்லாத கற்பாைற இடங்களில்

வி ந்தன; மண் ஆழமாக இல்லாததினாேல

அைவகள் க்கிரமாக ைளத்தன. ௬

ெவயில் ஏறனேபாேதா, க கிப்ேபாய்,

ேவரில்லாைமயால் உலர்ந் ேபாயின. ௭

சில விைதகள் ள் ள்ள இடங்களில்

வி ந்தன; ள் வளர்ந் அைவகைள

ெந க்கிப்ேபாட்ட . ௮ சில விைதகேளா

நல்ல நிலத்தில் வி ந்தன, சில விைதகள்

றாக ம், சிலவிைதகள்அ பதாக ம், சில

விைதகள் ப்பதாக ம் பலன் தந்தன. ௯

ேகட்கிறதற் க் கா ள்ளவன் ேகட்கேவண் ம்

என்றார். ௧0 அப்ெபா , டர்கள்

அவரிடத்தில் வந் : ஏன் அவர்கேளா

உவைமகளாக ேப கி ர் என் ேகட்டார்கள்.
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௧௧ அவர்க க் அவர் ம ெமாழயாக:

பரேலாகராஜ்யத்தின் இரகசியங்கைள

அற ம்ப உங்க க் அ ளப்பட்ட ,

அவர்க க்ேகா அ ளப்படவில்ைல.

௧௨ உள்ளவன் எவேனா அவ க் க்

ெகா க்கப்ப ம், பரி ரண ம் அைடவான்;

இல்லாதவன் எவேனா அவனிடத்தில்

உள்ள ம் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். ௧௩

அவர்கள் கண் ம் காணாதவர்களாக ம்,

ேகட் ம் ேகளாதவர்களாக ம்,

உணர்ந் ெகாள்ளாதவர்களாக ம்

இ க்கிறப யினால், நான் உவைமகளாக

அவர்கேளா ேப கிேறன். ௧௪ ஏசாயாவின்

ர்க்கதரிசனம் அவர்களிடத்தில்

நிைறேவ கிற ;அதாவ : காதாரக்ேகட் ம்

உணராதி ப் ர்கள்; கண்ணாரக்கண் ம்

அறயாதி ப் ர்கள். ௧௫ இந்த மக்கள்

கண்களினால் காணாம ம், கா களினால்

ேகளாம ம், இ தயத்தினால் உணர்ந்

மனந்தி ம்பாம ம், நான் அவர்கைள

ஆேராக்கியமாக்காம ம் இ க் ம்ப யாக,

அவர்கள் இ தயம் ெகா த்தி க்கிற ;

காதால் மந்தமாகக் ேகட் , தங்க ைடய

கண்கைள க்ெகாண்டார்கள்’ என்பேத. ௧௬

உங்க ைடய கண்கள் காண்கிறதினா ம்,

உங்க ைடய கா கள் ேகட்கிறதினா ம்,

அைவகள் பாக்கிய ள்ளைவகள். ௧௭அேநக

ர்க்கதரிசிக ம் திமான்க ம் ங்கள்

காண்கிறைவகைளக் காண ம், ங்கள்
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ேகட்கிறைவகைளக் ேகட்க ம் வி ம்பி ம்,

காணாம ம் ேகளாம ம் ேபானார்கெளன் ,

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௧௮ ஆகேவ, விைதக்கிறவைனப்பற்றய

உவைமையக் ேக ங்கள். ௧௯ ஒ வன்,

ராஜ்யத்தின் வசனத்ைதக் ேகட் ம்

உணராதி க் ம்ேபா , சாத்தான் வந் ,

அவன் இ தயத்தில் விைதக்கப்பட்டைதப்

பற த் க்ெகாள் கிறான்; அவேன வழய ேக

விைதக்கப்பட்டவன். ௨0 கற்பாைற

இடங்களில் விைதக்கப்பட்டவன்,

வசனத்ைதக்ேகட் , உடேன அைத

மகிழ்ச்சிேயா ஏற் க்ெகாள் கிறவன்; ௨௧

ஆனா ம் தனக் ள்ேள ேவரில்லாதவனாக,

ெகாஞ்சக்காலம்மட் ம் நிைலத்தி ப்பான்;

வசனத்தினிம த்தம் உபத்திரவ ம் ன்ப ம்

உண்டான டேன இடறலைடவான். ௨௨

ள் ள்ளஇடங்களில்விைதக்கப்பட்டவன்,

வசனத்ைதக் ேகட்கிறவனாக

இ ந் , உலகத்தின் கவைல ம்

ெசல்வத்தின் மயக்க ம் வசனத்ைத

ெந க்கிப்ேபா கிறதினால், அவ ம்

பலனற் ப்ேபாவான். (aiōn g165) ௨௩ நல்ல

நிலத்தில்விைதக்கப்பட்டவேனா,வசனத்ைதக்

ேகட்கிறவ ம் உண கிறவ மாக இ ந் ,

மடங்காக ம் அ ப மடங்காக ம்

ப்ப மடங்காக ம் பலன் த வான்

என்றார். ௨௪ ேவெறா உவைமைய

அவர்க க் ச் ெசான்னார்: பரேலாகராஜ்யம்
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தன் நிலத்தில் நல்ல விைதைய விைதத்த

மனித க் ஒப்பாக இ க்கிற . ௨௫

மனிதர்கள் ங் ம்ேபா அவ ைடய

சத் வந் , ேகா ைமக் ள் கைளகைள

விைதத் விட் ப்ேபானான். ௨௬ பயிரான

வளர்ந் கதிர்விட்டேபா , கைளக ம்

காணப்பட்ட . ௨௭ ட்ெடஜமா ைடய

ேவைலக்காரர்கள் அவனிடத்தில் வந் :

ஆண்டவேன, ர் உம நிலத்தில் நல்ல

விைதைய விைதத் ர் அல்லவா? பின்ேன

அதில் கைளகள் எப்ப உண்டான

என்றார்கள். ௨௮ அதற் அவன்: சத்

அைதச் ெசய்தான் என்றான். அப்ெபா

ேவைலக்காரர்கள்: நாங்கள்ேபாய்

அைவகைளப் பி ங்கிப்ேபாட உமக்

வி ப்பமா? என் ேகட்டார்கள்.

௨௯ அதற் அவன்: ேவண்டாம்,

கைளகைளப் பி ங் ம்ேபா ங்கள்

ேகா ைமைய ம்ேசர்த் ேவேரா

பி ங்காதப க் , இரண்ைட ம்அ ப் மட் ம்

வளரவி ங்கள். ௩0அ ப் க்காலத்தில் நான்

அ க்கிறவர்கைளப் பார்த் : தலாவ ,

கைளகைளப் பி ங்கி, அைவகைளச்

ட்ெடரிக்கிறதற் க் கட் களாகக் கட் ங்கள்;

ேகா ைமையேயா என் களஞ்சியத்தில்

ேசர்த் ைவ ங்கள் என்ேபன் என்

ெசான்னான் என்றார். ௩௧ ேவெறா

உவைமைய அவர்க க் ச் ெசான்னார்:

பரேலாகராஜ்யம் க விைதக் ஒப்பாக
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இ க்கிற ; அைத ஒ மனிதன் எ த் த்

தன் நிலத்தில் விைதத்தான். ௩௨ அ

எல்லாவிைதகளி ம் சிறயதாயி ந் ம்,

வள ம்ேபா , எல்லாச் ெச களி ம்

ெபரியதாகி, ஆகாயத் ப் பறைவகள்

அதின் கிைளகளில் வந் அைடயத்தக்க

மரமா ம் என்றார். ௩௩ ேவெறா

உவைமைய அவர்க க் ச் ெசான்னார்:

பரேலாகராஜ்யம் ளித்த மாவிற்

ஒப்பாக இ க்கிற ; அைத ஒ ெபண்

எ த் , வ ம் ளிக் ம்வைரக் ம்,

ன் ப மாவிேல பிைசந் ைவத்தாள்

என்றார். ௩௪ இைவகைளெயல்லாம்

இேய மக்கேளா உவைமகளாகப்

ேபசினார்; உவைமகளில்லாமல்,

அவர்கேளா ேபசவில்ைல. ௩௫

என் வாைய உவைமகளினால்

திறப்ேபன்; உலகத்ேதாற்ற தல்

மைறெபா ளானைவகைள

ெவளிப்ப த் ேவன் என் ர்க்கதரிசியால்

ெசால்லப்பட்ட நிைறேவ ம்ப இப்ப

நடந்த . ௩௬அப்ெபா இேய மக்கைள

அ ப்பிவிட் ட் ற் ப் ேபானார்.

அவ ைடய டர்கள் அவரிடத்தில் வந் :

நிலத்தின் கைளகைளப்பற்றய உவைமைய

எங்க க் விளக்கிச்ெசால்லேவண் ெமன்

ேகட்டார்கள். ௩௭அவர் ம ெமாழயாக: நல்ல

விைதையவிைதக்கிறவன் மனித மாரன்; ௩௮

நிலம் உலகம்; நல்ல விைத ராஜ்யத்தின்
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பிள்ைளகள்; கைளகள் சாத்தா ைடய

பிள்ைளகள்; ௩௯அைவகைள விைதக்கிற

சத் பிசா ;அ வைடஉலகத்தின் ;

அ க்கிறவர்கள் ேதவ தர்கள். (aiōn g165) ௪0

ஆதலால், கைளகைளச்ேசர்த் அக்கினியால்

ட்ெடரிக்கிற ேபால, இந்த உலகத்தின்

விேல நடக் ம். (aiōn g165) ௪௧மனித மாரன்

தம் ைடய தர்கைள அ ப் வார்;

அவர்கள் அவ ைடய ராஜ்யத்தில் இ க்கிற

எல்லா இடறல்கைள ம் அக்கிரமம்

ெசய்கிறவர்கைள ம் ேசர்த் , ௪௨அவர்கைள

அக்கினிச் ைளயிேல ேபா வார்கள்; அங்ேக

அ ைக ம் பற்க ப் ம் உண்டாயி க் ம். ௪௩

அப்ெபா , திமான்கள் தங்க ைடய

பிதாவின் ராஜ்யத்திேல ரியைனப்ேபாலப்

பிரகாசிப்பார்கள். ேகட்கிறதற் க் கா ள்ளவன்

ேகட்கேவண் ம். ௪௪ அன்ற ம்,

பரேலாகராஜ்யம் நிலத்தில் ைதத்தி க்கிற

ைதய க் ஒப்பாகஇ க்கிற ;அைதஒ

மனிதன் பார்த் , மைறத் , அைதப்பற்றய

மகிழ்ச்சியினாேலேபாய், தனக் உண்டான

எல்லாவற்ைற ம் விற் , அந்த நிலத்ைத

வாங் கிறான். ௪௫ ேம ம், பரேலாகராஜ்யம்

நல்ல த் க்கைளத்ேத கிற வியாபாரிக்

ஒப்பாக இ க்கிற . ௪௬அவன்விைல யர்ந்த

ஒ த்ைதப் பார்த் , ேபாய், தனக் ண்டான

எல்லாவற்ைற ம் விற் , அைத வாங் கிறான்.

௪௭ அன்ற ம், பரேலாகராஜ்யம் கட ேல

ேபாடப்பட் , எல்லாவிதமான ன்கைள ம்
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ேசர்த் வாரிக்ெகாள் ம்வைலக் ஒப்பாக

இ க்கிற . ௪௮ அ நிைறந்தேபா ,

னவர்கள் அைதக் கைரக் இ த் ,

உட்கார்ந் , நல்லைவகைளக் ைடகளில்

ேசர்த் ,ஆகாதைவகைளஎற ந் வி வார்கள்.

௪௯இப்ப ேயஉலகத்தின் விேலநடக் ம்.

ேதவ தர்கள் றப்பட் , திமான்களின்

ந வி ந் ெபால்லாதவர்கைளப் பிரித் ,

(aiōn g165) ௫0அவர்கைளஅக்கினிச் ைளயிேல

ேபா வார்கள்; அங்ேகஅ ைக ம் பற்க ப் ம்

உண்டாயி க் ம் என்றார். ௫௧பின் , இேய

அவர்கைளப் பார்த் : இைவகைளெயல்லாம்

அற ந் ெகாண் ர்களா என் ேகட்டார்.

அதற் அவர்கள்:ஆம்,அற ந் ெகாண்ேடாம்

ஆண்டவேர, என்றார்கள். ௫௨ அப்ெபா

அவர் அவர்கைளப் பார்த் : இப்ப

இ க்கிறப யால், பரேலாகராஜ்யத்திற்

அ த்தைவகளில் உபேதசிக்கப்பட் த்

ேதறன ேவதபண் தன் எவ ம் தன்

ெபாக்கிஷத்தி ந் தியைவகைள ம்

பைழயைவகைள ம் எ த் க்ெகா க்கிற

ட்ெடஜமானாகிய மனித க் ஒப்பாக

இ க்கிறான் என்றார். ௫௩ இேய இந்த

உவைமகைளச் ெசால் த்தபின் , அந்த

இடத்ைதவிட் , ௫௪ தாம் வளர்ந்த ஊ க்

வந் , அவர்க ைடய ெஜப ஆலயத்திேல

அவர்க க் உபேதசம் ெசய்தார். அவர்கள்

ஆச்சரியப்பட் : இவ க் இந்த ஞான ம்

பலத்த ெசய்ைகக ம் எப்ப வந்த ? ௫௫
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இவன் தச்ச ைடய மாரன் அல்லவா?

இவன் தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா?

யாக்ேகா , ேயாேச, ேமான், தா என்பவர்கள்

இவ க் ச் சேகாதரர்கள் அல்லவா? ௫௬

இவன் சேகாதரிகெளல்ேலா ம் நம்மடத்தில்

இ க்கிறார்கள் அல்லவா? இப்ப யி க்க,

இெதல்லாம் இவ க் எப்ப வந்த ?

என் ெசால் , ௫௭ அவைரக் ற த்

இடறலைடந்தார்கள். இேய அவர்கைளப்

பார்த் : ர்க்கதரிசி ஒ வன் தன் ஊரி ம்

தன் ட் ேமயன்ற ேவெறங் ம்

அவமதிக்கப்படமாட்டான் என்றார். ௫௮

அவர்க க் வி வாசம் இல்லாததினால்,

அவர் அங்ேக அதிக அற் தங்கைளச்

ெசய்யவில்ைல.

௧௪

அக்காலத்தில்,காற்பங் ேதசாதிபதியாகிய

ஏேரா இேய வின் கைழக் ேகள்விப்பட் ,

௨ தன் ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த் :

இவன் ேயாவான்ஸ்நானன்; இவன்

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ந்தான்;

ஆகேவ, இவனிடத்தில் பலத்த ெசய்ைககள்

விளங் கிற என்றான். ௩ ஏேரா தன்

சேகாதரனாகிய பி ப் வின் மைனவி

ஏேராதியாளினிம த்தம் ேயாவாைனப் பி த் க்

கட் சிைறச்சாைலயில் ைவத்தி ந்தான். ௪

ஏெனன்றால்: ர் அவைளஉன் மைனவியாக

ைவத் க்ெகாள்வ நியாயம ல்ைல என்

ேயாவான் அவ க் ச் ெசால் யி ந்தான்.

௫ ஏேரா அவைனக் ெகாைலெசய்ய
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மனதாயி ந் ம், மக்கள் அவைனத்

ர்க்கதரிசிெயன் எண்ணினப யால்

அவர்க க் ப் பயந்தி ந்தான். ௬

அப்ப யி க்க, ஏேராதின் பிறந்தநாள்

ெகாண்டாடப்ப கிறேபா , ஏேராதியாளின்

மகள் அவர்கள் ந ேவ நடனம்பண்ணி

ஏேராைதச் சந்ேதாஷப்ப த்தினாள். ௭

அதினிம த்தம் ஏேரா : எைதக்ேகட்டா ம்

த ேவன் என் அவ க் ஆைணயிட்

வாக் க்ெகா த்தான். ௮ அவள்

தன் தாயினால் ெசால்லப்பட்டப ேய:

ேயாவான்ஸ்நான ைடய தைலைய இங்ேக

ஒ தட் ேலைவத் எனக் த் தரேவண் ம்

என் ேகட்டாள். ௯ ராஜா க்கமைடந்தான்.

ஆனா ம், ஆைணயினிம த்த ம், பந்தியில்

ட இ ந்தவர்களினிம த்த ம், அைதக்

ெகா க்கக்கட்டைளயிட் , ௧0ஆள்அ ப்பி,

சிைறச்சாைலயிேல ேயாவானின் தைலைய

ெவட்டச்ெசய்தான். ௧௧ அவ ைடய

தைலைய ஒ தட் ேல ெகாண் வந் , சி

ெபண் க் க் ெகா த்தார்கள்; அவள்அைதத்

தன் தாயினிடத்தில் ெகாண் ேபானாள். ௧௨

அவ ைடய டர்கள்வந் ச ரத்ைதஎ த்

அடக்கம்ெசய் , பின் ேபாய் அந்தச் ெசய்திைய

இேய விற் அறவித்தார்கள். ௧௩ இேய

அைதக்ேகட் ,அந்தஇடத்ைதவிட் , படகில்

ஏற , வனாந்திரமானஒ இடத்திற் த் தனிேய

ேபானார். மக்கள் அைதக் ேகள்விப்பட் ,

பட்டணங்களி ந் கால்நைடயாக
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அவரிடத்திற் ப் ேபானார்கள். ௧௪ இேய

வந் , திரளான மக்கைளக் கண் ,

அவர்கள்ேமல் மன கி, அவர்களில்

வியாதி ள்ளவர்கைளச் கமாக்கினார்.

௧௫ மாைலேநரமானேபா , அவ ைடய

டர்கள் அவரிடத்தில் வந் : இ

வனாந்திரமான இடம், ேநர மான ;

மக்கள் கிராமங்க க் ப்ேபாய்த் தங்க க்

உண பதார்த்தங்கைள வாங் ம்ப

அவர்கைள அ ப்பிவிடேவண் ம்

என்றார்கள். ௧௬ இேய அவர்கைளப்

பார்த் : அவர்கள் ேபாகேவண் யதில்ைல;

ங்கேள அவர்க க் உண ெகா ங்கள்

என்றார். ௧௭ அதற் அவர்கள்: இங்ேக

எங்களிடம் ஐந் அப்பங்க ம் இரண்

ன்க ேமயல்லாமல், ேவெறான் ம்இல்ைல

என்றார்கள். ௧௮அைவகைளஎன்னிடத்தில்

ெகாண் வா ங்கள் என்றார். ௧௯

அப்ெபா ,அவர் மக்கைளப் ல் ன்ேமல்

பந்தியி க்கக் கட்டைளயிட் , அந்த ஐந்

அப்பங்கைள ம்,அந்தஇரண் ன்கைள ம்

எ த் , வானத்ைத அண்ணாந் பார்த் ,

ஆ ர்வதித் , அப்பங்கைளப் பிட்

டர்களிடத்தில் ெகா த்தார்; டர்கள்

மக்க க் க் ெகா த்தார்கள். ௨0எல்ேலா ம்

சாப்பிட் த் தி ப்தியைடந்தார்கள்; தியான

அப்பத் ணிக்ைககைளப் பன்னிரண்

ைடகள்நிைறய எ த்தார்கள். ௨௧

ெபண்க ம் பிள்ைளக ம்தவிர, சாப்பிட்ட
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ஆண்கள் ஏறக் ைறய ஐயாயிரம்ேபராக

இ ந்தார்கள். ௨௨ இேய மக்கைள

அ ப்பிவி ம்ேபா , தம் ைடய

டர்கள் படகில் ஏற , தமக் ன்ேன

அக்கைரக் ப் ேபா ம்ப அவர்கைளத்

ரிதப்ப த்தினார். ௨௩ அவர் மக்கைள

அ ப்பிவிட்டப்பின் , தனித் ெஜபம்ெசய்ய

ஒ மைலயின்ேமல் ஏற , மாைலேநரமானேபா

அங்ேக தனிைமயாக இ ந்தார். ௨௪

அதற் ள்ளாகப் பட ந க்கட ேல ேசர்ந் ,

எதிர்க்காற்றாயி ந்தப யால்அைலகளினால்

தள்ளா ய . ௨௫ அதிகாைலயிேல, இேய

கட ன்ேமல் நடந் , அவர்களிடத்திற்

வந்தார். ௨௬ அவர் கட ன்ேமல்

நடக்கிறைத டர்கள் கண் , கலக்கமைடந் ,

பிசா என் ெசால் , பயத்தினால்

அலறனார்கள். ௨௭உடேனஇேய அவர்கேளா

ேபசி: திடன்ெகாள் ங்கள், நான்தான்,

பயப்படாம ங்கள் என்றார். ௨௮ ேப

அவைரப் பார்த் : ஆண்டவேர! ேரயானால்

நான் தண் ரின்ேமல் நடந் உம்மடத்தில்

வரக் கட்டைளயி ம் என்றான். ௨௯அதற்

அவர்: வா என்றார். அப்ெபா , ேப

படைகவிட் இறங்கி, இேய வினிடத்தில்

ேபாகத் தண் ரின்ேமல் நடந்தான். ௩0காற்

பலமாக இ க்கிறைதக் கண் , பயந் ,

ழ் ம்ேபா : ஆண்டவேர, என்ைனஇரட்சி ம்

என் ப்பிட்டான். ௩௧ உடேன இேய

ைகைய ட் அவைனப் பி த் : வி வாசக்
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ைற ள்ளவேன, ஏன் சந்ேதகப்பட்டாய்

என்றார். ௩௨அவர்கள் படகில் ஏறன டேன

காற் அமர்ந்த . ௩௩அப்ெபா , படகில்

உள்ளவர்கள் வந் : உண்ைமயாகேவ ர்

ேதவ ைடய மாரன் என் ெசால் ,

அவைரப் பணிந் ெகாண்டார்கள். ௩௪பின் ,

அவர்கள் கடைலக்கடந் , ெகேனசேரத்

நாட் ற் வந்தார்கள். ௩௫ அந்த இடத்

மனிதர்கள் அவைர யார் என் அற ந் ,

ற் ப் றெமங் ம் ெசய்தி அ ப்பி,

வியாதி ள்ளவர்கள் எல்ேலாைர ம்

அவரிடத்தில் ெகாண் வந் , ௩௬அவ ைடய

ஆைடயின் ஓரத்ைதயாவ அவர்கள்

ெதா வதற் அ மதிக்கேவண் ெமன்

அவைர ேவண் க்ெகாண்டார்கள்; ெதாட்ட

எல்ேலா ம் ணமானார்கள்.

௧௫

அப்ெபா , எ சேலம ந்

வந்த ேவதபண் தர்க ம் பரிேசயர்க ம்

இேய வினிடத்தில் வந் : ௨ உம் ைடய

டர்கள் ன்ேனார்களின் பாரம்பரியத்ைத

ஏன் ற நடக்கிறார்கள்? ைகக வாமல்

சாப்பி கிறார்கேள! என்றார்கள். ௩

அவர்க க் அவர் ம ெமாழயாக: ங்கள்

உங்க ைடய பாரம்பரியத்தினாேல

ேதவ ைடய கட்டைளைய ஏன் ற

நடக்கி ர்கள்? ௪ உன் தகப்பைன ம் உன்

தாைய ம் மதித் நடப்பாயாக என் ம்;

தகப்பைனயாவ தாையயாவ

நிந்திக்கிறவன் ெகால்லப்படேவண் ம்
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என் ம், ேதவன் கட்டைள

ெகா த்தி க்கிறாேர. ௫ ங்கேளா, எவனாவ

தகப்பைனயாவ தாையயாவ பார்த்

உனக் நான் ெசய்யேவண் யஉதவி எ ேவா,

அைத ேதவ க் க் காணிக்ைகயாகக்

ெகா க்கிேறன் என் ெசால் , தன்

தகப்பைனயாவ தன் தாையயாவ

மதிக்காமற்ேபானா ம், அவ ைடய கடைம

ந்தெதன் ேபாதித் , ௬ உங்க ைடய

பாரம்பரியத்தினாேல ேதவ ைடய

கட்டைளைய அவமாக்கிவ கி ர்கள். ௭

மாயக்காரர்கேள, உங்கைளக் ற த் : ௮

இந்த மக்கள் தங்க ைடய உதட்டளவில்

என்னிடத்தில் ேசர்ந் , தங்க ைடய

உத களினால் என்ைன மதிக்கிறார்கள்;

அவர்கள்இ தயேமாஎன்ைனவிட் ரமாக

விலகியி க்கிற ; ௯ மனிதர்க ைடய

கட்டைளகைளஉபேதசங்களாகப் ேபாதித் ,

ணாக எனக் ஆராதைன ெசய்கிறார்கள்

என் ஏசாயா ர்க்கதரிசி நன்றாகச்

ெசால் யி க்கிறான் என்றார்.” ௧0பின் அவர்

மக்கைளவரவைழத் , அவர்கைளப் பார்த் :

ங்கள் ேகட் உண ங்கள். ௧௧வாய்க் ள்ேள

ேபாகிற மனிதைனத் ட் ப்ப த்தா ,

வாயி ந் றப்ப கிறேத மனிதைனத்

ட் ப்ப த் ம்என்றார். ௧௨ அப்ெபா ,

அவ ைடய டர்கள் அவரிடத்தில் வந் :

பரிேசயர்கள் இந்த வசனத்ைதக்ேகட்

இடறலைடந்தார்கள் என் அற ரா
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என்றார்கள். ௧௩ அவர் ம ெமாழயாக:

என் பரமபிதா நடாத நாற்ெறல்லாம்

ேவேரா பி ங்கப்ப ம். ௧௪ அவர்கைள

விட் வி ங்கள், அவர்கள் டர்க க்

வழகாட் கிற டர்களாகஇ க்கிறார்கள்;

ட க் க் டன் வழகாட் னால்

இ வ ம் ழயிேல வி வார்கேள என்றார்.

௧௫ அப்ெபா , ேப அவைரப்

பார்த் : இந்த உவைமைய எங்க க்

விளக்கிச்ெசால்லேவண் ம் என்றான்.

௧௬ அதற் இேய : ங்க ம் இன் ம்

உணர்வில்லாதவர்களாக இ க்கி ர்களா?

௧௭ வாய்க் ள்ேள ேபாகிறெதல்லாம்

வயிற் க் ள் ெசன் ஆசனவழயாகக்

கழ ந் ேபா ம் என்பைத ங்கள் இன் ம்

அறயவில்ைலயா? ௧௮ வாயி ந்

றப்ப கிறைவகள் இ தயத்தி ந்

றப்பட் வ ம்; அைவகேள மனிதைனத்

ட் ப்ப த் ம். ௧௯ எப்ப ெயன்றால்,

இ தயத்தி ந் ெபால்லாத சிந்தைனக ம்,

ெகாைலபாதகங்க ம், விபசாரங்க ம்,

ேவசித்தனங்க ம், கள க ம்,

ெபாய்ச்சாட்சிக ம், அவ க ம்

றப்பட் வ ம். ௨0இைவகேளமனிதைனத்

ட் ப்ப த் ம்; ைககைளக் க வாமல்

சாப்பி கிற மனிதைனத் ட் ப்ப த்தா

என்றார். ௨௧ பின் , இேய அந்த

இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் , ேதான்

பட்டணங்களின் திைசக க் ப் ேபானார். ௨௨
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அப்ெபா , அந்தத் திைசகளில் யி க்கிற

கானானியப் ெபண் ஒ த்தி அவரிடத்தில்

வந் : ஆண்டவேர, தா தின் மாரேன,

எனக் இரங் ம், என் மகள் பிசாசினால்

ெகா ய ேவதைனப்ப கிறாள் என்

ெசால் க் ப்பிட்டாள். ௨௩ அவ க்

ம ெமாழயாக அவர் ஒ வார்த்ைத ம்

ெசால்லவில்ைல. அப்ெபா அவ ைடய

டர்கள் வந் : இவள் நம்ைமப் பின்ெதாடர்ந்

ப்பி கிறாேள, இவைள அ ப்பிவி ம்

என் அவைர ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௨௪

அதற் அவர்: காணாமற்ேபானஆ களாகிய

இஸ்ரேவல் ம்பத்தாரிடத்திற்

அ ப்பப்பட்ேடேனதவிர, மற்றவர்க க்கல்ல

என்றார். ௨௫ அவள் வந் : ஆண்டவேர,

எனக் உதவிெசய் ம் என் அவைரப்

பணிந் ெகாண்டாள். ௨௬அவர் அவைளப்

பார்த் : பிள்ைளகளின்அப்பத்ைதஎ த் ,

நாய்க் ட் க க் ப் ேபா கிற

நல்லதல்ல என்றார். ௨௭ அதற்

அவள்: உண்ைமதான் ஆண்டவேர,

ஆனா ம் நாய்க் ட் கள் தங்க ைடய

எஜமான்களின் ேமைஜயி ந் வி ம்

அப்பத் ணிக்ைககைளச் சாப்பி ேம

என்றாள். ௨௮ இேய அவ க்

ம ெமாழயாக: ெபண்ேண, உன் வி வாசம்

ெபரிய ; வி ம் கிறப உனக்

ஆகக்கடவ என்றார். அந்த ேநரேம

அவ ைடய மகள் ஆேராக்கியமானாள்.
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௨௯ இேய அந்த இடத்ைதவிட் ப்

றப்பட் , க ேலயாக் கடல ேக

வந் , ஒ மைலயின்ேமல் ஏற , அங்ேக

உட்கார்ந்தார். ௩0 அப்ெபா , டவர்கள்,

டர்கள், ஊைமயர்கள், ஊனர்கள்

த ய அேநகைர திரளான மக்கள்

இேய வினிடத்தில் அைழத் வந் ,

அவர்கைளஅவர் பாதத்திேலைவத்தார்கள்;

அவர்கைள அவர் ணப்ப த்தினார். ௩௧

ஊைமயர் ேப கிறைத ம், ஊனர்கள்

ணமைடகிறைத ம், ைககால்கள்

டங்கியவர்கள் நடக்கிறைத ம்,

டர்கள் பார்க்கிறைத ம் மக்கள் கண் ,

ஆச்சரியப்பட் , இஸ்ரேவ ன் ேதவைன

மகிைமப்ப த்தினார்கள். ௩௨ பின் , இேய

தம் ைடய டர்கைளஅைழத் : மக்க க்காக

மன கிேறன், இவர்கள் என்னிடத்தில்

ன் நாட்கள் தங்கியி ந் சாப்பிட

ஒன் ம ல்லாதி க்கிறார்கள்; இவர்கைளப்

பட் னியாக அ ப்பிவிட எனக் மனதில்ைல,

வழயிேல ேசார்ந் ேபாவார்கேளஎன்றார். ௩௩

அதற் அவ ைடய டர்கள்: இவ்வள

திரளான மக்க க் த் தி ப்தி ண்டா ம்ப

ேதைவயானஅப்பங்கள் இந்தவனாந்திரத்திேல

நமக் எப்ப கிைடக் ம் என்றார்கள். ௩௪

அதற் இேய : உங்களிடம் எத்தைன

அப்பங்கள் உண் என் ேகட்டார். அவர்கள்:

ஏ அப்பங்க ம் சில சி ன்க ம் உண்

என்றார்கள். ௩௫அப்ெபா அவர் மக்கைளத்
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தைரயில் பந்தியி க்கக் கட்டைளயிட் ,

௩௬ அந்த ஏ அப்பங்கைள ம் அந்த

ன்கைள ம் எ த் , நன்றெச த்தி, பிட் த்

தம் ைடய டர்களிடத்தில் ெகா த்தார்;

டர்கள் மக்க க் ப் பரிமாறனார்கள். ௩௭

எல்ேலா ம் சாப்பிட் த் தி ப்தியைடந்தார்கள்;

தியான அப்பத் ணிக்ைககைள ஏ

ைடகள்நிைறய எ த்தார்கள். ௩௮

ெபண்க ம் பிள்ைளக ம்தவிர, சாப்பிட்ட

ஆண்கள் நான்காயிரம்ேபராக இ ந்தார்கள்.

௩௯அவர் மக்கைளஅ ப்பிவிட் படகில் ஏற ,

மக்தலாவின் எல்ைலக க் வந்தார்.

௧௬

பரிேசயர்க ம், ச ேசயர்க ம்

அவைரச் ேசாதிக் ம்ப அவரிடத்தில் வந் :

வானத்தி ந் ஒ அைடயாளத்ைதத்

தங்க க் க் காண்பிக்கேவண் ம் என்

ேகட்டார்கள். ௨ அவர்க க் அவர்

ம ெமாழயாக: மாைலேநரமாகிறேபா

ெசவ்வானம ட் க்கிற , அதினால்

அைமதியாக இ க் ம் என் ெசால் கி ர்கள்.

௩ உதயமாகிறேபா , ெசவ்வான ம்

மந்தார மாக இ க்கிற , அதினால்

இன்ைறக் க் காற் ம் மைழ ம் உண்டா ம்

என் ெசால் கி ர்கள். மாயக்காரர்கேள,

வானத்தின் ேதாற்றத்ைத நிதானிக்க

உங்க க் த் ெதரி ேம, காலங்களின்

அைடயாளங்கைள நிதானிக்க உங்களால்

டாதா? ௪ இந்தப் ெபால்லாத விபசார

சந்ததியார் அைடயாளம் ேத கிறார்கள்;
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ேயானா ர்க்கதரிசியின் அைடயாளேமதவிர

ேவ அைடயாளம் இவர்க க் க்

ெகா க்கப்ப வதில்ைல என் ெசால் ,

அவர்கைளவிட் ப் றப்பட் ப்ேபானார்.

௫ அவ ைடய டர்கள் அக்கைரையச்

ேசர்ந்தேபா , அப்பங்கைளக் ெகாண் வர

மறந் ேபானார்கள். ௬ இேய

அவர்கைளப் பார்த் : பரிேசயர்கள்

ச ேசயர்கள் என்பவர்களின் ளித்த

மாைவக் ற த் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்

என்றார். ௭ நாம் அப்பங்கைளக்

ெகாண் வராததினால் இப்ப ச் ெசால் கிறார்

என் அவர்கள் தங்க க் ள்ேள

ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். ௮இேய

அைதஅற ந் : வி வாசக் ைற ள்ளவர்கேள,

அப்பங்கைளக்ெகாண் வராதைதக் ற த்

ங்கள் உங்க க் ள்ேள

ேயாசைனபண் கிறெதன்ன? ௯

இன் ம் ங்கள் உணரவில்ைலயா? ஐந்

அப்பங்கைள ஐயாயிரம்ேப க் ப்

பகிர்ந்தைத ம், தியானைத எத்தைனக்

ைடகள்நிைறயஎ த் ர்கள்என்பைத ம்;

௧0 ஏ அப்பங்கைள நாலாயிரம் ேப க் ப்

பகிர்ந்தைத ம், தியானைத எத்தைன

ைடகள்நிைறய எ த் ர்கள் என்பைத ம்

ங்கள் நிைன ராம க்கி ர்களா? ௧௧

பரிேசயர்கள் ச ேசயர்கள் என்பவர்களின்

ளித்த மாவிற் எச்சரிக்ைகயாக

இ க்கேவண் ம் என் நான் ெசான்ன
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அப்பத்ைதக் ற த் ச் ெசால்லவில்ைல

என் ங்கள் உணராதி க்கிற எப்ப

என்றார். ௧௨அப்ெபா ,அவர்அப்பத்தின்

ளித்த மாைவக் ற த் எச்சரிக்ைகயாக

இ க்கேவண் ெமன் ெசால்லாமல்,

பரிேசயர்கள் ச ேசயர்கள் என்பவர்களின்

உபேதசத்ைதக் ற த்ேத அப்ப ச் ெசான்னார்

என் அற ந் ெகாண்டார்கள். ௧௩ பின் ,

இேய பி ப் ெசசரியாவின் பட்டணத்திற்

வந்தேபா , தம் ைடய டர்கைளப்பார்த் :

மனித மாரனாகிய என்ைன மக்கள்

யார் என் ெசால் கிறார்கள் என்

ேகட்டார். ௧௪ அதற் அவர்கள்: சிலர்

உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன் என் ம், சிலர்

எ யா என் ம்; ேவ சிலர் எேரமயா

அல்ல ர்க்கதரிசிகளில் ஒ வர் என் ம்

ெசால் கிறார்கள் என்றார்கள். ௧௫

அப்ெபா அவர்: ங்கள் என்ைன யார்

என் ெசால் கி ர்கள் என் ேகட்டார். ௧௬

ேமான்ேப ம ெமாழயாக: ர் வ ள்ள

ேதவ ைடய மாரனாகிய கிற ஸ் என்றான்.

௧௭ இேய அவைனப் பார்த் : ேயானாவின்

மாரனாகிய ேமாேன, பாக்கியவான்;

மாம்ச ம் இரத்த ம் இைத உனக்

ெவளிப்ப த்தவில்ைல, பரேலாகத்தி க்கிற

என்பிதாஇைதஉனக் ெவளிப்ப த்தினார்.

௧௮ ேம ம், நான் உனக் ச் ெசால் கிேறன்,

ேப வாய் இ க்கிறாய், இந்தக் கல் ன்ேமல்

என் சைபையக் கட் ேவன்; பாதாளத்தின்
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வாசல்கள்அைதேமற்ெகாள்வதில்ைல. (Hadēs

g86) ௧௯பரேலாகராஜ்யத்தின் திற ேகால்கைள

நான் உனக் த் த ேவன்; ேலாகத்திேல

கட் கிற எ ேவா அ பரேலாகத்தி ம்

கட்டப்பட் க் ம், ேலாகத்திேல

கட்டவிழ்ப்ப எ ேவாஅ பரேலாகத்தி ம்

கட்டவிழ்க்கப்பட் க் ம் என்றார். ௨0

அப்ெபா , தாம் கிற ஸ் வாகிய இேய

என் ஒ வ க் ம் ெசால்லாதப க் த்

தம் ைடய டர்க க் க் கட்டைளயிட்டார். ௨௧

அ தல்இேய , தாம் எ சேல க் ப்ேபாய்,

ப்பர்களா ம் பிரதானஆசாரியர்களா ம்,

ேவதபண் தர்களா ம் பல பா கள்பட் ,

ெகாைல ண் , ன்றாம்நாளில் உயிேரா

எ ந்தி க்கேவண் ம் என்பைதத் தம் ைடய

டர்க க் ச் ெசால்லத்ெதாடங்கினார். ௨௨

அப்ெபா , ேப அவைரத் தனிேய

அைழத் க்ெகாண் ேபாய்: ஆண்டவேர,

இ உமக் சம்பவிக்கக் டாேத, இ

உமக் ச் சம்பவிப்பதில்ைலஎன் அவைரக்

க ந் ெகாள்ளத்ெதாடங்கினான். ௨௩அவேரா

தி ம்பி, ேப ைவப் பார்த் : எனக் ப்

பின்னாகப்ேபா, சாத்தாேன, எனக் இடறலாக

இ க்கிறாய்; ேதவ க் ரியைவகைளச்

சிந்திக்காமல் மனிதர்க க் ரியைவகைளச்

சிந்திக்கிறாய் என்றார். ௨௪அப்ெபா , இேய

தம் ைடய டர்கைளப் பார்த் : ஒ வன்

என்ைனப் பின்பற்றவரவி ம்பினால்,

அவன் தன்ைனத்தான் ெவ த் , தன்
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சி ைவைய எ த் க்ெகாண் என்ைனப்

பின்பற்றேவண் ம். ௨௫ தன் வைன

இரட்சிக்க வி ம் கிறவன் அைத

இழந் ேபாவான்; என்னிம த்தமாகத் தன்

வைன இழந் ேபாகிறவன் அைதக்

கண்டைடவான். ௨௬ மனிதன் உலகம்

வைத ம்ஆதாயப்ப த்திக்ெகாண்டா ம்,

தன் வைனநஷ்டப்ப த்தினால்அவ க்

லாபம் என்ன? மனிதன் தன் வ க்

இைணயாகஎன்னத்ைதக் ெகா ப்பான்? ௨௭

மனித மாரன்தம் ைடயபிதாவின்மகிைம

ெபா ந்தினவராகத் தம் ைடய தர்கேளா

வ வார்; அப்ெபா , அவனவன்

ெசயல்க க் த்தக்கதாக அவனவ க் ப்

பலனளிப்பார். ௨௮ இங்ேக நிற்கிறவர்களில்

சிலர் மனித மாரன் தம் ைடய ராஜ்யத்தில்

வ வைதக் காண்பதற் ன், மரணத்ைதக்

காண்பதில்ைல என் , உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௧௭

ஆ நாட்க க் ப்பின் , இேய

ேப ைவ ம் யாக்ேகாைப ம்அவ ைடய

சேகாதரனாகிய ேயாவாைன ம்

ட் க்ெகாண் தனித்தி க் ம்ப உயர்ந்த

மைலயின்ேமல்ேபாய், ௨ அவர்க க்

ன்பாக ம பமைடந்தார்; அவ ைடய

கம் ரியைனப்ேபாலப் பிரகாசித்த ,

அவ ைடய உைட ஒளிையப்ேபால

ெவண்ைமயான . ௩அப்ெபா ேமாேச ம்

எ யா ம் அவேரா ேப கிறவர்களாக
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அவர்க க் க் காணப்பட்டார்கள். ௪

அப்ெபா ேப இேய ைவப் பார்த் :

ஆண்டவேர, நாம் இங்ேக இ க்கிற நல்ல ;

உமக் வி ப்பமானால், இங்ேக உமக் ஒ

டார ம், ேமாேசக் ஒ டார ம்,

எ யாவிற் ஒ டார மாக, ன்

டாரங்கைளப் ேபா ேவாம் என்றான். ௫

அவன் ேப ம்ேபா , இேதா, ஒளி ள்ள ஒ

ேமகம் அவர்கள்ேமல் நிழ ட்ட . இவர்

என் ைடயேநச மாரன், இவரில் பிரியமாக

இ க்கிேறன், இவ க் ச் ெசவிெகா ங்கள்

என் அந்த ேமகத்தி ந் ஒ சத்தம்

உண்டான . ௬ டர்கள் அைதக்ேகட் ,

கங் ப் ற வி ந் , ம க ம் பயந்தார்கள். ௭

அப்ெபா , இேய வந் , அவர்கைளத்

ெதாட் : எ ந்தி ங்கள், பயப்படாம ங்கள்

என்றார். ௮ அவர்கள் தங்க ைடய

கண்கைள ஏெற த் ப் பார்க் ம்ேபா

இேய ைவத்தவிர ேவெறா வைர ம்

காணவில்ைல. ௯அவர்கள் மைலயி ந்

இறங் கிறேபா , இேய அவர்கைளப்

பார்த் : மனித மாரன் மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந்தி க் ம்வைரக் ம் இந்தத்

தரிசனத்ைதஒ வ க் ம் ெசால்லேவண்டாம்

என் கட்டைளயிட்டார். ௧0 அப்ெபா ,

அவ ைடய டர்கள் அவைரப் பார்த் :

அப்ப யானால் எ யா ந்தி வரேவண் ம்

என் ேவதபண் தர்கள் ெசால் கிறார்கேள,

அ எப்ப ெயன் ேகட்டார்கள். ௧௧
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இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக:

எ யா ந்திவந் எல்லாவற்ைற ம்

ஒ ங் ப த் வ உண்ைமதான்.

௧௨ ஆனா ம், எ யா வந்தாயிற்

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்;

அவைன அறயாமல் தங்க ைடய

வி ப்பப்ப அவ க் ச் ெசய்தார்கள்;

இவ்விதமாக மனித மார ம் அவர்களால்

பா கள்ப வார் என்றார். ௧௩ அவர்

ேயாவான்ஸ்நானைனக் ற த் த் தங்க க் ச்

ெசான்னார் என் டர்கள் அப்ெபா

அற ந் ெகாண்டார்கள். ௧௪ அவர்கள்

மக்களிடத்தில் வந்தேபா , ஒ மனிதன்

அவரிடத்தில் வந் , அவர் ன்பாக

ழங்கால்ப யிட் : ௧௫ ஆண்டவேர,

என் மக க் இரங் ம், அவன் வ ப்

வியாதியினால் ெகா ய ேவதைனப்ப கிறான்;

அ க்க யி ம், அ க்க தண் ரி ம்

வி கிறான். ௧௬ அவைன உம் ைடய

டர்களிடம் ெகாண் வந்ேதன்; அவைன

ணமாக்க அவர்களால் யாமற்ேபான

என்றான். ௧௭ இேய ம ெமாழயாக:

வி வாசம ல்லாத மா பா ள்ள சந்ததிேய,

எ வைரக் ம் நான்உங்கேளா இ ப்ேபன்?

எ வைரக் ம் உங்களிடம் ெபா ைமயாக

இ ப்ேபன்? அவைன என்னிடத்தில்

ெகாண் வா ங்கள் என்றார். ௧௮ இேய

பிசாைச அதட் னார்; உடேன அ

அவைனவிட் ப் ெவளிேயேபான ; அந்த



மத்ேத 3640

ேநரேம அந்த இைளஞன் ணமானான். ௧௯

அப்ெபா , டர்கள் இேய வினிடத்தில்

தனிைமயில் வந் : அைதத் ரத்திவிட

எங்களால் ஏன் யாமற்ேபான

என் ேகட்டார்கள். ௨0 அதற் இேய :

உங்க ைடயவி வாசக் ைறவினாேலதான்;

க விைதயள வி வாசம் உங்க க்

இ ந்தால் ங்கள் இந்த மைலையப் பார்த் ,

இந்த இடத்ைதவிட் அப் றம் ேபா என்

ெசால்ல அ அப் றம் ேபா ம்; உங்களால்

ெசய்ய யாத காரியம் ஒன் ம ரா

என் உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௨௧ இந்த வைகப் பிசா

ெஜபத்தினா ம் உபவாசத்தினா ேமதவிர

மற்றஎவ்விதத்தினா ம் றப்பட் ப்ேபாகா

என்றார். ௨௨ அவர்கள் க ேலயாவிேல

வாழ்ந்தேபா , இேய அவர்கைளப்

பார்த் : மனித மாரன் மனிதர்க ைடய

ைககளில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார். ௨௩

அவர்கள் அவைரக் ெகாைலெசய்வார்கள்;

ஆனா ம் ன்றாம்நாளிேல உயிேரா

எ ந்தி ப்பார் என்றார். அவர்கள் ம ந்த

க்கமைடந்தார்கள். ௨௪ அவர்கள்

கப்பர்ந ம ல் வந்தேபா , வரிப்பணம்

வாங் கிறவர்கள் ேப வினிடத்தில்

வந் : உங்க ைடய ேபாதகர் வரிப்பணம்

ெச த் கிறதில்ைலயா என் ேகட்டார்கள்;

ெச த் கிறார் என்றான். ௨௫ அவன்

ட் ற் ள் வந்தேபா , அவன் ேப கிறதற்
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ன்னேம இேய அவைனப் பார்த் :

ேமாேன, உனக் எப்ப த் ேதான் கிற ?

மயின் ராஜாக்கள் வ மானவரிைய ம்

மற்ற வரிைய ம் தங்க ைடய

பிள்ைளகளிடத்திேலா, அந்நியர்களிடத்திேலா,

யாரிடத்தில்வாங் கிறார்கள் என் ேகட்டார்.

௨௬ அதற் ப் ேப : அந்நியர்களிடத்தில்

வாங் கிறார்கள் என்றான். இேய அவைனப்

பார்த் : அப்ப யானால் பிள்ைளகள்அைதச்

ெச த்தேவண் யதில்ைலேய. ௨௭ஆனா ம்,

நாம்அவர்க க் இடறலாகஇல்லாதப க் ,

கட க் ப்ேபாய், ண் ல்ேபாட் , தலாவ

அகப்ப கிற ைனப் பி த் , அதின் வாையத்

திறந் பார்; ஒ ெவள்ளிக்காைசக் காண்பாய்;

அைத எ த் எனக்காக ம் உனக்காக ம்

அவர்களிடம் ெகா என்றார்.

௧௮

அந்த ேநரத்திேல டர்கள்

இேய வினிடத்தில் வந் : பரேலாகராஜ்யத்தில்

எவன் ெபரியவனாக இ ப்பான் என்

ேகட்டார்கள். ௨ இேய ஒ பிள்ைளையத்

தம்மடத்தில் அைழத் , அைத அவர்கள்

ந ேவ நி த்தி: ௩ ங்கள் மனந்தி ம்பிப்

பிள்ைளகைளப்ேபால மாறாவிட்டால்,

பரேலாகராஜ்யத்தில் பிரேவசிக்கமாட் ர்கள்

என் , உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௪ ஆகேவ, இந்தப்

பிள்ைளையப்ேபாலத் தன்ைனத்

தாழ்த் கிறவன் எவேனா, அவேன

பரேலாகராஜ்யத்தில் ெபரியவனாக இ ப்பான்.
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௫ இப்ப ப்பட்ட ஒ பிள்ைளைய என்

நாமத்தினிம த்தம் ஏற் க்ெகாள் கிறவன்

என்ைன ஏற் க்ெகாள் கிறான். ௬

என்னிடத்தில் வி வாசமாக இ க்கிற

இந்தச் சிறயவர்களில் ஒ வ க்

இடறல் உண்டாக் கிறவன் எவேனா,

அவ ைடய க த்தில் மாவைரக் ம்

கல்ைலக் கட் , கட ன்ஆழத்திேலஅவைன

அம ழ்த் கிற அவ க் நலமாக இ க் ம்.

௭ இடறல்களினிம த்தம் உலகத்திற் ஐேயா,

இடறல்கள் வ வ அவசியம், ஆனா ம்

எந்த மனிதனால் இடறல் வ கிறேதா,

அவ க் ஐேயா! ௮ உன் ைகயாவ உன்

காலாவ உனக் இடறல் உண்டாக்கினால்,

அைத ெவட் எற ந் ேபா ; இரண்

ைக ைடயவனாக, அல்ல இரண்

கா ைடயவனாக நித்திய அக்கினியிேல

தள்ளப்ப வைதவிட, டவனாக, அல்ல

ஊனனாக, நித்திய வ க் ள் பிரேவசிப்ப

உனக் நலமாக இ க் ம். (aiōnios g166) ௯உன்

கண் உனக் இடறல் உண்டாக்கினால்,

அைதப் பி ங்கி எற ந் ேபா ; இரண்

கண் ைடயவனாக எரிநரகத்தில்

தள்ளப்ப வைதவிட, ஒற்ைறக் கண்ணனாக

நித்திய வ க் ள் பிரேவசிப்ப உனக்

நலமாக இ க் ம். (Geenna g1067) ௧0 இந்தச்

சிறயவர்களில் ஒ வைன ம் அற்பமாக

எண்ணாதப க் எச்சரிக்ைகயாகஇ ங்கள்;

அவர்க க் ரிய ேதவ தர்கள் பரேலாகத்திேல
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என் பரமபிதாவின் ச கத்ைத எப்ேபா ம்

தரிசிக்கிறார்கள் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௧௧ மனித மாரன்

இழந் ேபானைத இரட்சிக்க வந்தார். ௧௨

உங்க க் எப்ப த் ேதான் கிற ?

ஒ மனித க் ஆ களி க்க,

அைவகளில் ஒன் காணாமற்ேபானால்,

அவன் மற்றத் ெதாண் ற்ெறான்ப

ஆ கைள ம் மைலகளில் விட் ப்ேபாய்

காணாமற்ேபானைதத் ேதடாம ப்பாேனா?

௧௩ அவன் அைதக் கண் பி த்தால்,

காணாமல்ேபாகாத ெதாண் ற்ெறான்ப

ஆ கைளக் ற த் மகிழ்ச்சியாக

இ க்கிறைதவிட, அந்த ஒன்ைறக் ற த்

அதிக மகிழ்ச்சியாக இ ப்பான் என்

உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௧௪ இவ்விதமாக, இந்தச்

சிறயவரில் ஒ வன் ட, அழ ந் ேபாவ

பரேலாகத்தி க்கிற உங்க ைடய பிதாவின்

வி ப்பமல்ல. ௧௫ உன் சேகாதரன் உனக்

விேராதமாகக் ற்றம் ெசய்தால், அவனிடத்தில்

ேபாய், ம் அவ ம் தனிைமயாக

இ க் ம்ேபா , அவன் ற்றத்ைத

அவ க் உணர்த் ; அவன் உனக் ச்

ெசவிெகா த்தால், உன் சேகாதரைன

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாண்டாய். ௧௬ அவன்

ெசவிெகா க்காமற்ேபானால், இரண்

ன் சாட்சிக ைடய ஒப் தல்களினாேல

காரியங்கெளல்லாம் உ திப்ப ம்ப
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இரண்ெடா வைர உன் டேன

அைழத் க்ெகாண் ேபா. ௧௭அவர்க க் ம்

அவன் ெசவிெகா க்காமற்ேபானால், அைத

சைபக் த் ெதரியப்ப த் ; சைபக் ம்

ெசவிெகா க்காமற்ேபானால், அவன்

உனக் ேவ மார்க்கத்தான்ேபால ம் வரி

வ ப்பவைனப்ேபால ம் இ ப்பானாக.

௧௮ உலகத்திேல ங்கள் எைவகைளக்

கட் ர்கேளா அைவகள் பரேலாகத்தி ம்

கட்டப்பட் க் ம்; உலகத்திேல ங்கள்

எைவகைளக்கட்டவிழ்ப் ர்கேளாஅைவகள்

பரேலாகத்தி ம் கட்டவிழ்க்கப்பட் க் ம்

என் உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௧௯ அல்லாம ம்,

உங்களில் இரண் ேபர் தாங்கள்

ேவண் க்ெகாள்ளப்ேபாகிற எந்தக்

காரியத்ைதக் ற த்தாவ மயிேல

ஒ மனப்பட் ந்தால், பரேலாகத்தில்

இ க்கிற என் பிதாவினால்அ அவர்க க்

உண்டா ம் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௨0 ஏெனன்றால்,

இரண் ேபராவ ன் ேபராவ என்

நாமத்தினாேல எங்ேக யி க்கிறார்கேளா,

அங்ேக அவர்கள் ந விேல இ க்கிேறன்

என்றார். ௨௧அப்ெபா , ேப அவரிடத்தில்

வந் : ஆண்டவேர, என் சேகாதரன் எனக்

விேராதமாகக் ற்றம் ெசய் வந்தால், நான்

எத்தைன ைற மன்னிக்கேவண் ம்?

ஏ ைற மட் ேமா என் ேகட்டான். ௨௨
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அதற் இேய : ஏ ைற மாத்திரமல்ல,

ஏெழ ப ைறமட் ம் என் உனக் ச்

ெசால் கிேறன். ௨௩ எப்ப ெயன்றால்,

பரேலாகராஜ்யம் தன் ேவைலக்காரர்களிடத்தில்

கணக் ப்பார்க்கேவண் ெமன்ற ந்த ஒ

ராஜாவிற் ஒப்பாக இ க்கிற . ௨௪அவன்

கணக் ப்பார்க்கத் ெதாடங்கினேபா ,

பத்தாயிரம் ெவள்ளிப்பணம் கடன்பட்டவன்

ஒ வைன அவ க் ன்பாகக்

ெகாண் வந்தார்கள். ௨௫ கடைனத் ர்க்க

அவனால் யாதப யால், அவ ைடய

எஜமான் அவைன ம் அவ ைடய

மைனவிைய ம் பிள்ைளகைள ம்,

அவ க் இ ந்த எல்லாவற்ைற ம் விற் ,

கடைனத் ர்க் ம்ப க் கட்டைளயிட்டான். ௨௬

அப்ெபா , அந்த ேவைலக்காரன் கா ல்

வி ந் வணங்கி: எஜமானேன! என்னிடத்தில்

ெபா ைமயாக இ ம், எல்லாவற்ைற ம்

உமக் க் ெகா த் த் ர்க்கிேறன் என்றான். ௨௭

அந்த ேவைலக்கார ைடய எஜமான்

மனமரங்கி, அவைன வி தைலெசய் ,

கடைன ம் அவ க் மன்னித் விட்டான்.

௨௮ அப்ப யி க்க, அந்த ேவைலக்காரன்

றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா , தன்னிடத்தில்

ெவள்ளிக்கா கள் கடன்பட் ந்தவனாகிய

தன் ைடய உடன்ேவைலக்காரர்களில்

ஒ வைனப் பார்த் , அவைனப் பி த் ,

க த்ைத ெநரித் : வாங்கின கடைன

எனக் க் ெகா த் த் ர்க்கேவண் ம்
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என்றான். ௨௯ அப்ெபா அவ ைடய

உடன்ேவைலக்காரன் அவன் கா ேல

வி ந் : என்னிடத்தில் ெபா ைமயாக

இ ம், எல்லாவற்ைற ம் உமக் க்

ெகா த் த் ர்க்கிேறன் என் , அவைன

ேவண் க்ெகாண்டான். ௩0 அவேனா

சம்மதிக்காமல், ேபாய், அவன் வாங்கின

கடைனக் ெகா த் த் ர்க் ம்வைரக் ம்

அவைனச் சிைறச்சாைலயில்

ைவத்தான். ௩௧ நடந்தைத அவ ைடய

உடன்ேவைலக்காரர்கள் பார்த் , ம க ம்

க்கப்பட் , எஜமானிடத்தில் வந் ,

நடந்தைதெயல்லாம் அறவித்தார்கள்.

௩௨ அப்ெபா அவ ைடய

எஜமான் அவைன அைழப்பித் :

ெபால்லாத ேவைலக்காரேன, என்ைன

ேவண் க்ெகாண்டப யினால் அந்தக் கடன்

வைத ம் உனக் மன்னித் விட்ேடன்.

௩௩ நான் உனக் இரங்கின ேபால,

ம் உன் உடன்ேவைலக்கார க்

இரங்கேவண்டாேமா என் ெசால் , ௩௪

அவ ைடய எஜமான் ேகாபமைடந் ,

அவன் வாங்கின கடைனெயல்லாம்

தனக் க் ெகா த் த் ர்க் ம்வைரக் ம்

தண் க்கிறவர்களிடத்தில் அவைன

ஒப் க்ெகா த்தான். ௩௫ ங்க ம் அவனவன்

தன்தன் சேகாதரன் ெசய்த தப்பிதங்கைள

மனப் ர்வமாக மன்னிக்காமற்ேபானால், என்
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பரமபிதா ம் உங்க க் இப்ப ேய ெசய்வார்

என்றார்.

௧௯

இேய இந்த வசனங்கைளச்

ெசால் த்தபின் , அவர்

க ேலயாைவவிட் ேயார்தா க்

அக்கைரயான ேதயாவிற் வந்தார். ௨

திரளான மக்கள் அவ க் ப் பின்ேன

ெசன்றார்கள்; அந்த இடத்தில் அவர்கைள

ணமாக்கினார். ௩அப்ெபா , பரிேசயர்கள்

அவைரச் ேசாதிக்கேவண் ெமன்

அவரிடத்தில் வந் : கணவனானவன் தன்

மைனவிைய எந்தக்காரணத்தினாலாவ

விவாகரத் ெசய்வ நியாயமா என்

ேகட்டார்கள். ௪ அவர்க க் அவர்

ம ெமாழயாக: ஆரம்பத்திேல மனிதர்கைள

உண்டாக்கினவர் அவர்கைள ஆ ம்

ெபண் மாகஉண்டாக்கினார் என்பைத ம்,

௫ இதினிம த்தம் கணவனானவன் தன்

தகப்பைன ம் தாைய ம்விட் த் தன்

மைனவிேயா இைணந்தி ப்பான்;

அவர்கள் இ வ ம் ஒேர ச ரமாக

இ ப்பார்கள் என் அவர் ெசான்னைத ம்,

ங்கள் வாசிக்கவில்ைலயா? ௬ இப்ப

இ க்கிறப யினால்,அவர்கள்இ வர்களாக

இல்லாமல், ஒேர ச ரமாக இ க்கிறார்கள்;

ஆகேவ, ேதவன் இைணத்தைத மனிதன்

பிரிக்காதி க்கேவண் ம் என்றார். ௭அதற்

அவர்கள்: அப்ப யானால், வி தைலப்பத்திரம்

ெகா த் , அவைளவிவாகரத் ெசய்யலாம்
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என் ேமாேச ஏன் கட்டைளயிட்டார்

என்றார்கள். ௮அதற் அவர்: உங்க ைடய

மைனவிகைளவிவாகரத் ெசய்யலாம் என்

உங்க ைடய இ தயக்க னத்தினிம த்தம்

ேமாேச உங்க க் இடங்ெகா த்தார்;

ஆரம்ப தலாய் அப்ப யி க்கவில்ைல.

௯ ஆதலால், எவனாவ தன் மைனவி

ேவசித்தனம் ெசய்ததினிம த்தேமயன்ற ,

அவைளவிவாகரத் ெசய் விட் ேவெறா

ெபண்ைணத் தி மணம்ெசய்தால், அவன்

விபசாரம் ெசய்கிறவனாக இ ப்பான்;

விவாகரத் ெசய்யப்பட்டவைளத்

தி மணம் ெசய்கிறவ ம் விபசாரம்

ெசய்கிறவனாக இ ப்பான் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௧0

அவ ைடய டர்கள் அவைரப் பார்த் :

மைனவிையப்பற்ற கணவ ைடயகாரியம்

இப்ப யி ந்தால், தி மணம்ெசய்கிற

நல்லதல்ல என்றார்கள். ௧௧ அதற் அவர்:

வரம்ெபற்றவர்கேளதவிர மற்றவர்கள் இந்த

வார்த்ைதையஏற் க்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ௧௨

தாயின் வயிற்ற ந் அண்ணகர்களாகப்

பிறந்தவர்க ம் உண் ; மனிதர்களால்

அண்ணகர்களாக்கப்பட்டவர்க ம் உண் ;

பரேலாக ராஜ்யத்தினிம த்தம் தங்கைள

அண்ணகர்களாக்கிக்ெகாண்டவர்க ம்

உண் ; இைத ஏற் க்ெகாள்ள வல்லவன்

ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம் என்றார். ௧௩

அப்ெபா , சி பிள்ைளகளின்ேமல்அவர்
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கரங்கைள ைவத் ெஜபம்ெசய் ம்ப க்

அவர்கைளஅவரிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள்;

ெகாண் வந்தவர்கைளச் டர்கள்

அதட் னார்கள். ௧௪ இேய ேவா: சி

பிள்ைளகள் என்னிடத்தில் வ கிறதற்

இடங்ெகா ங்கள்; அவர்கைளத்

தைடெசய்யாம ங்கள்; பரேலாகராஜ்யம்

அப்ப ப்பட்டவர்க ைடய என் ெசால் ,

௧௫அவர்கள்ேமல் கரங்கைளைவத் , பின்

அந்த இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் ப்ேபானார்.

௧௬ அப்ெபா ஒ வன் வந் , அவைரப்

பார்த் : நல்ல ேபாதகேர, நித்திய வைன

அைடவதற் நான் எந்த நன்ைமையச்

ெசய்யேவண் ம் என் ேகட்டான். (aiōnios g166) ௧௭

அதற் அவர்: என்ைன நல்லவன் என்

ெசால்வாேனன்? ேதவன் ஒ வர்தவிர நல்லவன்

ஒ வ ம்இல்ைலேய; வனில் பிரேவசிக்க

வி ம்பினால் கட்டைளகைளக்ைகக்ெகாள்

என்றார். ௧௮ அவன் அவைரப் பார்த் :

எைவகைள என் ேகட்டான். அதற்

இேய : ெகாைல ெசய்யாதி ப்பாயாக,

விபசாரம் ெசய்யாதி ப்பாயாக, கள

ெசய்யாதி ப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்சி

ெசால்லாதி ப்பாயாக; ௧௯உன் தகப்பைன ம்

உன் தாைய ம் மதிப்பாயாக; உன்னிடத்தில்

அன் ெச த் வ ேபால மற்றவனிடத்தி ம்

அன் ெச த் வாயாக என்பைவகைளேய

என்றார். ௨0 அந்த வா பன் அவைரப்

பார்த் : இைவகைளெயல்லாம் என்
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சி வய தல் ைகக்ெகாண் க்கிேறன்;

இன் ம் என்னிடத்தில் ைற என்ன

என்றான். ௨௧அதற் இேய : ேதவ க்

ரண சற் ணனாக இ க்கவி ம்பினால்,

ேபாய், உனக் உண்டானைவகைள

விற் , தரித்திரர்க க் க் ெகா ,

அப்ெபா பரேலாகத்தில் உனக் ச்

ெசல்வம் உண்டாயி க் ம்; பின் என்ைனப்

பின்பற்றவா என்றார். ௨௨ அந்த வா பன்

ம ந்தஆஸ்தி ள்ளவனாகஇ ந்தப யால்,

இேய ெசான்னைவகைளக் ேகட்டெபா ,

க்கமைடந்தவனாகப் ேபாய்விட்டான். ௨௩

அப்ெபா , இேய தம் ைடய டர்கைளப்

பார்த் : ெசல்வந்தன் பரேலாகராஜ்யத்தில்

பிரேவசிப்ப லபமல்லெவன் ,

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௨௪ ேம ம் ெசல்வந்தன் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்தில் பிரேவசிப்பைதவிட, ஒட்டகமான

ஊசியின் காதிேல ைழவ லபமாக

இ க் ம் என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௨௫ அவ ைடய டர்கள்

அைதக்ேகட் மக ம் ஆச்சரியப்பட் :

அப்ப யானால், யார் இரட்சிக்கப்பட ம்

என்றார்கள். ௨௬ இேய , அவர்கைளப்

பார்த் : மனிதர்களால்இ யாத தான்;

ேதவனாேல எல்லாம் ம் என்றார். ௨௭

அப்ெபா , ேப அவைரப் பார்த் : இேதா,

நாங்கள் எல்லாவற்ைற ம்விட் , உம்ைமப்

பின்பற்ற ேனாேம; எங்க க் என்ன
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கிைடக் ம் என்றான். ௨௮ அதற் இேய :

ம பிறப்பின் காலத்திேல மனித மாரன்

தம் ைடய மகிைம ள்ள சிங்காசனத்தின்ேமல்

உட்கார்ந்தி க் ம்ேபா , என்ைனப்

பின்பற்றன ங்க ம், இஸ்ரேவ ன்

பன்னிரண் ேகாத்திரங்கைள ம்

நியாயந் ர்க்கிறவர்களாகப் பன்னிரண்

சிங்காசனங்களின்ேமல்உட்கார்ந்தி ப் ர்கள்

என் , உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௨௯ என் நாமத்தினிம த்தம்

ட்ைடயாவ , சேகாதரர்கைளயாவ ,

சேகாதரிகைளயாவ , தகப்பைனயாவ ,

தாையயாவ , மைனவிையயாவ ,

பிள்ைளகைளயாவ , நிலங்கைளயாவ

இழந்தவன் எவேனா, அவன்

மடங்காகப் ெபற் , நித்திய வைன ம்

தந்தரித் க்ெகாள் வான்; (aiōnios g166)

௩0 ஆனா ம், ந்திேனார் அேநகர்

பிந்திேனாராக ம், பிந்திேனார் அேநகர்

ந்திேனாராக ம் இ ப்பார்கள் என்றார்.

௨0

பரேலாகராஜ்யம் ட்ெடஜமானாகிய ஒ

மனித க் ஒப்பாக இ க்கிற ; அவன் தன்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ேவைலயாட்கைள

அமர்த்த அதிகாைலயிேல றப்பட்டான். ௨

ேவைலயாட்க டன் நாெளான் க் ஒ

ெவள்ளிக்கா ேபசி, அவர்கைளத் தன்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் அ ப்பினான். ௩

காைல ஒன்ப மணியளவில் அவன்

றப்பட் ப்ேபாய், கைடத்ெத விேல
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ம்மா நிற்கிற ேவ சிலைரப் பார்த் : ௪

ங்க ம் திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ப்

ேபாங்கள், நியாயமானப உங்க க் க்

ெகா ப்ேபன் என்றான்; அவர்க ம்

ேபானார்கள். ௫ ம ப ம், நண்பகல்

பன்னிரண் மணிக் ம், ன் மணிக் ம்

அவன்ேபாய் அப்ப ேய ெசய்தான். ௬

ஐந் மணியளவி ம் அவன்ேபாய், ம்மா

நிற்கிற ேவ சிலைரப் பார்த் : ங்கள் பகல்

வ ம் இங்ேக ம்மா நிற்கிறெதன்னஎன்

ேகட்டான். ௭ அதற் அவர்கள்: ஒ வ ம்

எங்க க் ேவைல ெகா க்கவில்ைல

என்றார்கள். அவன் அவர்கைளப் பார்த் :

ங்க ம் திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ப்

ேபாங்கள், நியாயமானப

ெபற் க்ெகாள் ர்கள் என்றான். ௮

மாைலேநரத்தில், திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின்

எஜமான் தன் நிர்வாகிையப் பார்த் :

ேவைலயாட்கைள அைழத் , பிந்தி

வந்தவர்கள் ெதாடங்கி த ல்

வந்தவர்கள்வைரக் ம் அவர்க க் க்

ெகா என்றான். ௯ அப்ெபா

ஐந் மணியளவில் ேசர்க்கப்பட்டவர்கள்

வந் ஆ க் ஒவ்ெவா ெவள்ளிக்கா

வாங்கினார்கள். ௧0 ந்தி ேசர்க்கப்பட்டவர்கள்

வந் , தங்க க் அதிக கிைடக் ம்

என் நிைனத்தார்கள், அவர்க ம்ஆ க்

ஒவ்ெவா ெவள்ளிக்கா வாங்கினார்கள். ௧௧

வாங்கிக்ெகாண் , ட்ெடஜமாைனப்
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பார்த் : ௧௨பிந்திவந்தவர்களாகிய இவர்கள்

ஒ மணிேநரம்மட் ம் ேவைலெசய்தார்கள்;

பக ன் பா கைள ம் ெவயி ன்

ெவப்பத்ைத ம் சகித்த எங்க க்

இவர்கைளச் சமமாக்கி ேர என்

த்தார்கள். ௧௩அவர்களில் ஒ வ க்

அவன்ம ெமாழயாக: நண்பேன, நான்உனக்

அநியாயம் ெசய்யவில்ைல; என்னிடத்தில்

ஒ ெவள்ளிக்கா க் ச் சம்மதிக்கவில்ைலயா?

௧௪ உன் ைடயைத வாங்கிக்ெகாண்

ேபா, உனக் க் ெகா த்த ேபால

பிந்திவந்தவனாகிய இவ க் ம்

ெகா ப்ப என் ைடய வி ப்பம். ௧௫

என் ைடயைத என் வி ப்பப்ப ச்ெசய்ய

எனக் அதிகாரம ல்ைலயா? நான்

தாராளமன ைடயனாகஇ க்கிறப யால்,

ெபாறாைமெகாள்ளலாமா என்றான். ௧௬

இவ்விதமாக, பிந்திேனார் ந்திேனாராக ம்,

ந்திேனார்பிந்திேனாராக ம்இ ப்பார்கள்;

அைழக்கப்பட்டவர்கள் அேநகர்,

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா சிலர்

என்றார். ௧௭ இேய எ சேல க் ப்

ேபா ம்ேபா , வழயிேல பன்னிரண்

டர்கைள ம் தனிேய அைழத் : ௧௮

இேதா, எ சேல க் ப் ேபாகிேறாம்;

மனித மாரன் பிரதானஆசாரியர்களிடத்தி ம்

ேவதபண் தரிடத்தி ம்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார்; அவர்கள் அவைர

மரணதண்டைனக் ள்ளாகத் ர்த் ,
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௧௯ அவைரப் பரிகாசம்பண்ண ம்,

சாட்ைடயினால் அ க்க ம், சி ைவயில்

அைறய ம் தரல்லாதவரிடத்தில்

ஒப் க்ெகா ப்பார்கள்; ஆனா ம்

ன்றாம்நாளிேல அவர் உயிேரா

எ ந்தி ப்பார் என்றார். ௨0 அப்ெபா ,

ெசெபேத வின் மாரர்க ைடய தாய் தன்

மாரர்கேளா ட அவரிடத்தில் வந் ,

அவைரப் பணிந் ெகாண் : உம்மடத்தில் ஒ

விண்ணப்பம் ெசய்யேவண் ம் என்றாள்.

௨௧ அவர் அவைளப் பார்த் : உனக்

என்ன ேவண் ம் என் ேகட்டார். அதற்

அவள்: உம் ைடய ராஜ்யத்திேல என்

மாரர்களாகிய இவ்விரண் ேபரில் ஒ வன்

உம வல பக்கத்தி ம், ஒ வன்

உம இட பக்கத்தி ம் உட்கா ம்ப

அ ள்ெசய்யேவண் ம் என்றாள். ௨௨இேய

ம ெமாழயாக: ங்கள் ேகட் க்ெகாள் கிற

இன்ன என் உங்க க் த் ெதரியவில்ைல.

நான் க் ம் பாத்திரத்தில் ங்கள் க்க ம்,

நான் ெப ம் இடத்ைத ங்கள் ெபற ம்

உங்களால் மா என்றார். அதற் அவர்கள்:

ம் என்றார்கள். ௨௩அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : என் பாத்திரத்தில் ங்கள்

ப் ர்கள், நான் ெப ம் இடத்ைத ம்

ங்கள் ெப ர்கள்; ஆனா ம், என்

வல பக்கத்தி ம் என் இட பக்கத்தி ம்

உட்கா ம்ப என்பிதாவினால் எவர்க க்

ஆயத்தம்ெசய்யப்பட் க்கிறேதா
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அவர்க க்ேகயல்லாமல், மற்ெறா வ க் ம்

அைதஅ வ என்காரியமல்லஎன்றார்.

௨௪ மற்றப் பத் ப்ேப ம் அைதக்ேகட் ,

அந்த இரண் சேகாதரர்கள்ேமல்

ேகாபமைடந்தார்கள். ௨௫ அப்ெபா ,

இேய அவர்கைளக் கிட்டவரச்ெசய் :

தரல்லாதவர்க ைடய தைலவர்கள்

அவர்கைள இ மாப்பாக ஆ கிறார்கள்

என் ம், அதிகார ைடய மனிதர்கள்

அவர்கள்ேமல் க னமாக அதிகாரம்

ெச த் கிறார்கள் என் ம், ங்கள்

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௨௬ உங்க க் ள்ேள

அப்ப இ க்கலாகா ; உங்களில் எவனாவ

ெபரியவனாக இ க்கவி ம்பினால், அவன்

உங்க க் ப் பணிவிைடெசய்கிறவனாக

இ க்கேவண் ம். ௨௭ உங்களில்

எவனாவ தன்ைமயானவனாக

இ க்கவி ம்பினால், அவன் உங்க க் ப்

பணிவிைடெசய்கிறவனாக இ க்கேவண் ம்.

௨௮அப்ப ேய, மனித மார ம் பணிவிைட

ெப ம்ப வராமல், பணிவிைடெசய்ய ம்,

அேநகைர ட் ம் ெபா ளாகத் தம் ைடய

வைனக் ெகா க்க ம் வந்தார் என்றார்.

௨௯ அவர்கள் எரிேகாவி ந்

றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா , திரளான மக்கள்

அவ க் ப் பின் ெசன்றார்கள். ௩0

அப்ெபா வழய ேக உட்கார்ந்தி ந்த

இரண் டர்கள், இேய அவ்வழேய

வ கிறார் என் ேகள்விப்பட் :ஆண்டவேர,



மத்ேத 3656

தா தின் மாரேன, எங்க க் இரங் ம்

என் ப்பிட்டார்கள். ௩௧ அவர்கள்

ேபசாதி க் ம்ப மக்கள் அவர்கைள

அதட் னார்கள். அவர்கேளா: ஆண்டவேர,

தா தின் மாரேன, எங்க க் இரங் ம்

என் அதிகமாகக் ப்பிட்டார்கள். ௩௨இேய

நின் , அவர்கைளத் தம்மடத்தில் அைழத் :

நான் உங்க க் என்னெசய்யேவண் ம்

என்ற க்கி ர்கள் என்றார். ௩௩ அதற்

அவர்கள்: ஆண்டவேர, எங்க ைடய

கண்கைளத் திறக்கேவண் ம் என்றார்கள். ௩௪

இேய மன கி, அவர்கள் கண்கைளத்

ெதாட்டார்; உடேனஅவர்கள் பார்ைவயைடந் ,

அவ க் ப் பின்ேனெசன்றார்கள்.

௨௧

அவர்கள் எ சேல க் அ காைமயில்

ேசர்ந் , ஒ வமைலக் அ கான

ெபத்பேக க் வந்தேபா , இேய வானவர்

டர்களில் இரண் ேபைரப் பார்த் : ௨

உங்க க் எதிேர இ க்கிற கிராமத்திற் ப்

ேபாங்கள்; ேபான டேன, அங்ேக ஒ

க ைதைய ம்அதேனா ஒ ட் ைய ம்

கட் யி க்கக் காண் ர்கள்; அைவகைள

அவிழ்த் என்னிடத்தில் ெகாண் வா ங்கள்.

௩ஒ வன்உங்க க் ஏதாவ ெசான்னால்:

இைவகள் ஆண்டவ க் ேவண் ெமன்

ெசால் ங்கள்; உடேன அைவகைள

அ ப்பிவி வான் என் ெசால் ,

அவர்கைளஅ ப்பினார். ௪இேதா, உன் ராஜா

சாந்த ண ள்ளவராக, க ைதயின்ேம ம்
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க ைதக் ட் யாகிய மறயின்ேம ம்

ஏற க்ெகாண் , உன்னிடத்தில் வ கிறார் என்

ேயான் மாரத்திக் ச் ெசால் ங்கள்” என் ,

௫ ர்க்கதரிசியினால் ெசால்லப்பட்ட

நிைறேவ ம்ப இெதல்லாம் நடந்த .

௬ டர்கள்ேபாய், இேய தங்க க் க்

கட்டைளயிட்டப ேய ெசய் , ௭க ைதைய ம்

ட் ைய ம் ெகாண் வந் ,அைவகள்ேமல்

தங்க ைடய ஆைடகைளப் ேபாட் ,

அவைர ஏற்றனார்கள். ௮ திரளான மக்கள்

தங்க ைடய ஆைடகைள வழயிேல

விரித்தார்கள்; ேவ சிலர் மரக்கிைளகைள

ெவட் வழயிேலபரப்பினார்கள். ௯ ன்ேன

நடப்பவர்க ம்பின்ேனநடப்பவர்க மாகிய

திரளான மக்கள்: தா தின் மார க்

ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தினாேலவ கிறவர்

ேபாற்றப்படத்தக்கவர், உன்னதத்திேல ஓசன்னா

என் ெசால் ஆர்ப்பரித்தார்கள். ௧0அவர்

எ சேல க் ள் பிரேவசிக் ம்ேபா ,

நகரத்தார் அைனவ ம் ஆச்சரியப்பட் ,

இவர் யார்? என் விசாரித்தார்கள். ௧௧

அதற் மக்கள்: இவர் க ேலயாவி ள்ள

நாசேரத்தி ந் வந்த ர்க்கதரிசியாகிய

இேய என்றார்கள். ௧௨இேய ேதவாலயத்தில்

பிரேவசித் , ஆலயத்திேல விற்கிறவர்க ம்

வாங் கிறவர்க மாகிய அைனவைர ம்

ெவளிேய ரத்தி, கா க்காரர்க ைடய

பலைககைள ம் றா விற்கிறவர்களின்

இ க்ைககைள ம் கவிழ்த் : ௧௩
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என் ைடய ெஜப எனப்ப ம் என்

எ தியி க்கிற ; ங்கேளா அைதக்

தி டர்க ைடய ைகயாக்கி ர்கள்

என்றார். ௧௪ அப்ெபா , டர்க ம்

டவர்க ம் ேதவாலயத்திேலஅவரிடத்திற்

வந்தார்கள், அவர்கைள ணமாக்கினார். ௧௫

அவர் ெசய்த அதிசயங்கைள ம், தா தின்

மார க் ஓசன்னா! என் ேதவாலயத்திேல

ஆர்ப்பரிக்கிற பிள்ைளகைள ம், பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்

பார்த் , ேகாபமைடந் , ௧௬ அவைரப்

பார்த் : இவர்கள் ெசால் கிறைதக்

ேகட்கி ேரா என்றார்கள். அதற் இேய :

ஆம், ேகட்கிேறன். ழந்ைதக ைடய

வாயினா ம் சி வர்க ைடயவாயினா ம்

தி உண்டா ம்ப ச் ெசய் ர் என்பைத ங்கள்

ஒ ேபா ம் வாசிக்கவில்ைலயா என்றார்.

௧௭ அவர்கைளவிட் நகரத்தி ந்

றப்பட் , ெபத்தானியாவிற் ப்ேபாய்,

அங்ேக இரவில் தங்கினார். ௧௮ காைலயிேல

அவர் நகரத்திற் த் தி ம்பிவ ம்ேபா ,

அவ க் ப் பசி ண்டான . ௧௯அப்ெபா

வழய ேக ஒ அத்திமரத்ைதப் பார்த் ,

அதினிடத்திற் ப்ேபாய், அதிேல

இைலகைளயன்ற ேவெறான்ைற ம்

காணாமல்: இனி ஒ ேபா ம் உன்னிடத்தில்

கனி உண்டாகாதி க்கக்கடவ என்றார்;

உடேனஅத்திமரம் பட் ப்ேபான . (aiōn g165) ௨0

டர்கள் அைதப் பார்த் : இந்த அத்திமரம்
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எத்தைன க்கிரமாகப் பட் ப்ேபான !

என் ெசால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௨௧

இேய அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

சந்ேதகப்படாமல் வி வாச ள்ளவர்களாக

இ ந்தால், இந்தஅத்திமரத்திற் ச் ெசய்தைத

ங்கள் ெசய்வ மல்லாமல், இந்த மைலையப்

பார்த் : ெபயர்ந் கட ேல தள் ண் ேபா

என் ெசான்னா ம் அப்ப யா ம் என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௨௨ ேம ம், ங்கள்வி வாச ள்ளவர்களாக

ெஜபத்திேல எைவகைளக் ேகட் ர்கேளா

அைவகைளெயல்லாம் ெப ர்கள்

என்றார். ௨௩ அவர் ேதவாலயத்தில் வந் ,

உபேதசம்பண் ம்ேபா , பிரதான

ஆசாரியர்க ம் மக்களின் ப்பர்க ம்

அவரிடத்தில் வந் : ர் எந்தஅதிகாரத்தினால்

இைவகைளச்ெசய்கி ர்? இந்தஅதிகாரத்ைத

உமக் க் ெகா த்தவர் யார்? என் ேகட்டார்கள்.

௨௪இேய ம ெமாழயாக: நா ம் உங்களிடம்

ஒ காரியத்ைதக் ேகட்கிேறன், அைத

எனக் ச் ெசால் ர்களானால், நா ம்

எந்த அதிகாரத்தினாேல இைவகைளச்

ெசய்கிேறெனன் உங்க க் ச் ெசால் ேவன்.

௨௫ ேயாவான் ெகா த்த ஞானஸ்நானம்

ேதவனால் உண்டாயிற்ேறா? மனிதர்களால்

உண்டாயிற்ேறா? யாரால் உண்டான ?என்

ேகட்டார். அதற் அவர்கள்: ேதவனால்

உண்டாயிற்ெறன் ெசால்ேவாமானால்,

பின்ேன ஏன்அவைனவி வாசிக்கவில்ைல
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என் நம்ைமக் ேகட்பார்; ௨௬மனிதர்களால்

உண்டாயிற்ெறன் ெசால்ேவாமானால்,

மக்க க் ப் பயப்ப கிேறாம், எல்ேலா ம்

ேயாவாைனத் ர்க்கதரிசிெயன்

எண் கிறார்கேளஎன் , தங்க க் ள்ேள

ஆேலாசைனெசய் , ௨௭ இேய விற்

ம ெமாழயாக: எங்க க் த் ெதரியா

என்றார்கள். அப்ெபா , அவர்: நா ம்

எந்த அதிகாரத்தினால் இைவகைளச்

ெசய்கிேறெனன் உங்க க் ச்

ெசால்வதில்ைல என்றார். ௨௮ ஆனா ம்,

உங்க க் எப்ப த் ேதான் கிற ? ஒ

மனித க் இரண் மாரர்கள் இ ந்தார்கள்;

த்தவனிடத்தில் அவன் வந் : மகேன,

ேபாய் இன்ைறக் என் திராட்ைசத்ேதாட்டத்தில்

ேவைலெசய் என்றான். ௨௯அதற் அவன்:

மாட்ேடன் என்றான்; ஆனா ம், பின்

அவன் மனஸ்தாபப்பட் ப்ேபானான். ௩0

இைளயவனிடத்தி ம் அவன் வந் ,

அப்ப ேய ெசான்னான்; அதற் அவன்:

ேபாகிேறன் ஐயா, என் ெசால் ம்,

ேபாகவில்ைல. ௩௧ இவ்வி வரில்

எவன் தகப்ப ைடய வி ப்பத்தின்ப

ெசய்தவன் என் ேகட்டார்; அதற்

அவர்கள்: த்தவன்தான் என்றார்கள்.

அப்ெபா , இேய அவர்கைளப் பார்த் :

வரி வ ப்பவர்க ம் ேவசிக ம்

உங்க க் ன்ேன ேதவ ைடய

ராஜ்யத்தில் பிரேவசிக்கிறார்கள்
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என் , உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௩௨ஏெனன்றால், ேயாவான்

திமார்க்கமாக உங்களிடம் வந்தி ந் ம்,

ங்கள் அவைன வி வாசிக்கவில்ைல;

வரி வ ப்பவர்க ம் ேவசிக ேமா

அவைன வி வாசித்தார்கள்; அைத ங்கள்

கண் ம், அவைன வி வாசிக் ம்ப யாகப்

பின்பாவ மனஸ்தாபப்படவில்ைல

என்றார். ௩௩ ேவெறா உவைமையக்

ேக ங்கள்: ட்ெடஜமானாகிய

ஒ மனிதன் இ ந்தான், அவன் ஒ

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்கி, அைதச்

ற்ற ம் ேவ யைடத் , அதில் ஒ

ஆைலையஉ வாக்கி, ேகா ரத்ைத ம்கட் ,

ேதாட்டக்காரர்க க் அைதக் த்தைகக்

விட் , ெவளிேதசத்திற் ச் ெசன்ற ந்தான். ௩௪

அ வைடக்காலம் ெந ங்கியேபா , அதின்

கனிகைள வாங்கிக்ெகாண் வ ம்ப

தன் ேவைலக்காரர்கைளத்

ேதாட்டக்காரர்களிடத்தில் அ ப்பினான்.

௩௫ ேதாட்டக்காரர்கள் அந்த

ேவைலக்காரர்கைளப்பி த் , ஒ வைன

அ த் , ஒ வைனக் ெகாைலெசய் ,

ஒ வைனக் கல்ெலற ந் ெகான்றார்கள். ௩௬

பின் ம் அவன் ந்தினவர்களி ம்

அதிகமான ேவ ேவைலக்காரர்கைள

அ ப்பினான்; அவர்கைள ம்

அப்ப ேய ெசய்தார்கள். ௩௭ அவன்: என்

மார க் பயப்ப வார்கள் என்
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ெசால் , தன் மாரைன அவர்களிடத்தில்

அ ப்பினான். ௩௮ ேதாட்டக்காரர்கள்

மாரைனக் கண்டேபா : இவேன வாரி ;

இவைனக் ெகான் , இவ ைடய

ெசாத்ைத எ த் க்ெகாள் ேவாம்

வா ங்கள் என் ஒ வேராெடா வர்

ெசால் க்ெகாண் ; ௩௯அவைனப்பி த் த்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ெவளிேய தள்ளிக்

ெகாைலெசய்தார்கள். ௪0 அப்ப யி க்க,

திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின் எஜமான் வ ம்ேபா ,

அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைள என்ன

ெசய்வான் என் ேகட்டார். ௪௧ அதற்

அவர்கள்: அந்தக் ெகா யவர்கைளக்

ெகா ைமயாகஅழ த் , ஏற்றக் காலங்களில்

தனக் க் கனிகைளக் ெகா க்கக் ய

ேவ ேதாட்டக்காரர்களிடத்தில்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் த்தைகக் க்

ெகா ப்பான் என்றார்கள். ௪௨ இேய

அவர்கைளப் பார்த் : கட் கிறவர்கள்

ஆகாெதன் தள்ளின கல்ேல ைலக் த்

தைலக்கல்லான , அ கர்த்தராேலஆன ,

அ நம் ைடய கண்க க் ஆச்சரியமாக

இ க்கிற என் ங்கள் ேவதத்தில்

ஒ ேபா ம் வாசிக்கவில்ைலயா? ௪௩ஆகேவ,

ேதவ ைடய ராஜ்யம் உங்களிடம ந்

க்கப்பட் , அதற்ேகற்ற கனிகைளத்

த கின்ற மக்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்.

௪௪ இந்தக் கல் ன்ேமல் வி கிறவன்

ெநா ங்கிப்ேபாவான்; இ எவன்ேமல்



மத்ேத 3663

வி ேமா அவைன ந க்கிப்ேபா ம் என்

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௪௫ பிரதான ஆசாரியர்க ம்

பரிேசயர்க ம் அவ ைடய உவைமகைளக்

ேகட் , தங்கைளக் ற த் ச் ெசால் கிறார்

என் அற ந் , ௪௬ அவைரப் பி க்க

வைகேத னார்கள்; ஆனா ம்

மக்கள் அவைரத் ர்க்கதரிசிெயன்

நிைனத்தப யினால் அவர்க க் ப்

பயந்தி ந்தார்கள்.

௨௨

இேய ம ப ம் அவர்கேளா

உவைமகளாகப் ேபசிச் ெசான்ன

என்னெவன்றால்: ௨ பரேலாகராஜ்யம்

தன் மார க் தி மணம் ெசய்த ஒ

ராஜாவிற் ஒப்பாக இ க்கிற . ௩

அைழக்கப்பட்டவர்கைளத் தி மணத்திற்

வரச்ெசால் ம்ப அவன் தன்

ேவைலக்காரர்கைள அ ப்பினான்;

அவர்கேளா வர வி ப்பம ல்லாதி ந்தார்கள். ௪

அப்ெபா அவன் ேவ ேவைலக்காரர்கைள

அைழத் : ங்கள் ேபாய், இேதா, என்

வி ந்ைத ஆயத்தம் ெசய்ேதன், என்

எ க ம், ெகா த்த கன் க் ட் க ம்

அ க்கப்பட்ட , எல்லாம் ஆயத்தமாக

இ க்கிற ; தி மணத்திற் வா ங்கள்

என் அைழக்கப்பட்டவர்க க் ச்

ெசால் ங்கெளன் அ ப்பினான்.

௫ அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அைத

அசட்ைடெசய் , ஒ வன் தன் வய க் ம்,
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ஒ வன் தன் வியாபாரத்திற் ம்

ேபாய்விட்டார்கள். ௬ மற்றவர்கள்

அவ ைடய ேவைலக்காரர்கைளப்பி த் ,

அவமானப்ப த்தி, ெகாைலெசய்தார்கள்.

௭ ராஜா அைதக் ேகள்விப்பட் ,

ேகாபமைடந் , தன் பைடகைள

அ ப்பி, அந்தக் ெகாைலபாதகர்கைள

அழ த் , அவர்கள் பட்டணத்ைத ம்

ட்ெடரித்தான். ௮ அப்ெபா , அவன்

தன் ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த் :

தி மணவி ந் ஆயத்தமாக இ க்கிற ,

அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அதற்

த தியற்றவர்களாக ேபானார்கள். ௯ஆகேவ,

ங்கள் திகளிேலேபாய், காணப்ப கிற

அைனவைர ம் தி மணத்திற்

அைழத் க்ெகாண் வா ங்கள் என்றான்.

௧0 அந்த ேவைலக்காரர்கள் றப்பட் ,

வழகளிேலேபாய், தாங்கள் கண்ட நல்லவர்கள்

ெபால்லாதவர்கள் அைனவைர ம்

அைழத் க்ெகாண் வந்தார்கள்; தி மண

மண்டபம்வி ந்தாளிகளால் நிைறந்தி ந்த .

௧௧ வி ந்தாளிகைளப் பார்க் ம்ப ராஜா

உள்ேள ைழந்தேபா , தி மணஆைட

அணிந்திராத ஒ மனிதைன அங்ேக

பார்த் : ௧௨ நண்பேன, தி மணஆைட

இல்லாதவனாக இங்ேக எப்ப வந்தாய்

என் ேகட்டான்; அதற் அவன்

ேபசாம ந்தான். ௧௩ அப்ெபா , ராஜா

பணிவிைடக்காரர்கைளப் பார்த் :
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இவ ைடய ைகைய ம் காைல ம்

கட் க் ெகாண் ேபாய், அ ைக ம்

பற்க ப் ம் உண்டாயி க்கிற றம்பான

இ ளிேல ேபா ங்கள் என்றான். ௧௪

அந்தப்ப ேய, அைழக்கப்பட்டவர்கள்

அேநகர், ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா

சிலர் என்றார். ௧௫ அப்ெபா ,

பரிேசயர்கள்ேபாய், ேபச்சிேல அவைர

அகப்ப த் ம்ப ேயாசைனெசய் ,

௧௬ தங்க ைடய டர்கைள ம்

ஏேராதியர்கைள ம் அவரிடத்தில்

அ ப்பினார்கள். அவர்கள் வந் : ேபாதகேர,

ர் உண்ைம ள்ளவெரன் ம், ேதவ ைடய

வழையஉண்ைமயாக ேபாதிக்கிறவெரன் ம்,

ர் பட்சபாதம ல்லாதவராக இ ப்பதால்

எவைனக் ற த் ம் உமக் க் கவைல

இல்ைலெயன் ம் அற ந்தி க்கிேறாம். ௧௭

ஆதலால், உமக் எப்ப த் ேதான் கிற ?

இராய க் வரிெகா க்கிற நியாயேமா,

அல்லேவா? அைத எங்க க் ச் ெசால் ம்

என் ேகட்டார்கள். ௧௮ இேய ,

அவர்க ைடய ய ணத்ைத அற ந் :

மாயக்காரர்கேள, ங்கள் என்ைன ஏன்

ேசாதிக்கி ர்கள்? ௧௯வரிப்பணத்ைதஎனக் க்

காண்பி ங்கள் என்றார்; அவர்கள் ஒ

பணத்ைதஅவரிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள்.

௨0 அப்ெபா அவர்: இந்த உ வ ம்

ேமெல த் ம் யா ைடய என் ேகட்டார்.

௨௧ இராய ைடய என்றார்கள். அதற்
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அவர்: அப்ப யானால், இராய ைடயைத

இராய க் ம், ேதவ ைடயைதேதவ க் ம்

ெச த் ங்கள் என்றார். ௨௨ அவர்கள்

அைதக்ேகட் ஆச்சரியப்பட் அவைரவிட் ப்

ேபாய்விட்டார்கள். ௨௩உயிர்த்ெத தல் இல்ைல

என் சாதிக்கிற ச ேசயர்கள்அன்ைறயதினம்

அவரிடம் வந் : ௨௪ ேபாதகேர, ஒ வன்

வாரி இல்லாமல் மரித் ப்ேபானால்,

அவ ைடய சேகாதரன்அவன் மைனவிைய

தி மணம்ெசய் , தன் சேகாதர க்

வாரி உண்டாக்கேவண் ம் என் ேமாேச

ெசான்னாேர. ௨௫ எங்க க் ள்ேள

சேகாதரர்கள் ஏ ேபர் இ ந்தார்கள்;

த்தவன் தி மணம்ெசய் , மரித் ,

வாரி இல்லாததினால் தன் மைனவிையத்

தன் சேகாதர க் விட் ப்ேபானான்.

௨௬ அப்ப ேய இரண்டாம் ன்றாம்

சேகாதரன் தல் ஏழாம் சேகாதரன்வைரக் ம்

ெசய்தார்கள். ௨௭ எல்ேலா க் ம்பின்

அந்த ெபண் ம் மரித் ப்ேபானாள். ௨௮

ஆகேவ, உயிர்த்ெத த ல் அந்த ஏ ேபரில்

எவ க் அவள் மைனவியாக இ ப்பாள்?

அவர்கள் எல்ேலா ம் அவைளத் தி மணம்

ெசய்தி ந்தார்கேள என் ேகட்டார்கள். ௨௯

இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக:

ங்கள் ேவதவாக்கியங்கைள ம்,

ேதவ ைடய வல்லைமைய ம் அறயாமல்

தவறாகப் ரிந் ெகாள் கி ர்கள். ௩0

உயிர்த்ெத த ல் ெபண் எ ப்ப ம்
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இல்ைல, ெகா ப்ப ம் இல்ைல; அவர்கள்

பரேலாகத்திேல ேதவ தர்கைளப்ேபால

இ ப்பார்கள்; ௩௧ ேம ம் மரித்ேதார்

உயிர்த்ெத தைலப்பற்ற : நான்ஆபிரகாம ன்

ேதவ ம், ஈசாக்கின் ேதவ ம், யாக்ேகாபின்

ேதவ மாக இ க்கிேறன் என் ேதவனால்

உங்க க் ச் ெசால்லப்பட் க்கிறைத

ங்கள் வாசிக்கவில்ைலயா? ௩௨ ேதவன்

மரித்ேதா க் ேதவனாக இல்லாமல்,

வ ள்ேளா க் ேதவனாக இ க்கிறார்

என்றார். ௩௩மக்கள் இைதக்ேகட் , அவ ைடய

ேபாதகத்ைதக் ற த் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

௩௪ அவர் ச ேசயர்கைளப் ேபசவிடாமல்

வாயைடத்தார் என் பரிேசயர்கள்

ேகள்விப்பட் , அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.

௩௫அவர்களில் நியாயப்பண் தன் ஒ வன்

அவைரச் ேசாதிக் ம்ப : ௩௬ ேபாதகேர,

நியாயப்பிரமாணத்திேல எந்தக் கட்டைள

தன்ைமயான என் ேகட்டான். ௩௭இேய

அவைனப் பார்த் : உன் ேதவனாகிய

கர்த்தரிடத்தில் உன் இ தயத்ேதா ம்

உன் ஆத் மாேவா ம் உன்

மனேதா ம் அன் ெச த் வாயாக; ௩௮இ

தலாம் ெபரிய கட்டைள. ௩௯ இதற்

இைணயாக இ க்கிற இரண்டாம் கட்டைள

என்னெவன்றால், உன்னிடத்தில்

அன் ெச த் வ ேபால மற்றவனிடத்தி ம்

அன் ெச த் வாயாக என்பேத.

௪0 இவ்விரண் கட்டைளகளி ம்
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நியாயப்பிரமாணம் வ ம்,

ர்க்கதரிசனங்க ம் அடங்கியி க்கிற

என்றார். ௪௧பரிேசயர்கள் யி க் ம்ேபா ,

இேய அவர்கைளப் பார்த் : ௪௨

கிற ஸ் ைவக் ற த் ங்கள் என்ன

நிைனக்கி ர்கள், அவர் யா ைடய மாரன்?

என் ேகட்டார். அவர் தா தின் மாரன்

என்றார்கள். ௪௩அதற் அவர்:அப்ப யானால்,

தா பரி த்த ஆவியானவராேல அவைர

ஆண்டவர் என் ெசால் யி க்கிற எப்ப ?

௪௪நான்உம் ைடயவிேராதிகைளஉமக் ப்

பாதப யாக்கிப்ேபா ம்வைரக் ம் ர்

என் ைடயவல பக்கத்தில் உட்கா ம் என்

கர்த்தர் என் ஆண்டவரிடம் ெசான்னார்

என் ெசால் யி க்கிறாேன. ௪௫ தா

அவைர ஆண்டவர் என் ெசால் யி க்க,

அவ க் அவர் மாரனாக இ ப்ப

எப்ப என்றார். ௪௬அதற் ம ெமாழயாக

ஒ வ ம் அவ க் ஒ வார்த்ைத ம்

ெசால்ல யாதி ந்த . அன் தல்

ஒ வ ம் அவரிடத்தில் ேகள்விேகட்கத்

ணியவில்ைல.

௨௩

பின் இேய மக்கைள ம் தம் ைடய

டர்கைள ம்பார்த் : ௨ ேவதபண் தர்க ம்

பரிேசயர்க ம் ேமாேசயி ைடயஇ க்ைகயில்

உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள்; ௩ஆகேவ, ங்கள்

ைகக்ெகாள் ம்ப அவர்கள் உங்க க் ச்

ெசால் கிற எல்லாவற்ைற ம் ைகக்ெகாண்

ெசய் ங்கள்; அவர்க ைடய ெசய்ைகயின்ப
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ெசய்யாம ங்கள்; ஏெனன்றால்,

அவர்கள் ெசால் கிறார்கள், ெசால் ம்

ெசய்யாதி க்கிறார்கள். ௪ மக்க யாத

பாரமான ைமகைளக் கட் மனிதர்க ைடய

ேதாள்களின்ேமல் மத் கிறார்கள்; தாங்கேளா

ஒ விர னா ம் அைவகைளத்

ெதாடமாட்டார்கள். ௫ தங்க ைடய

ெசயல்கைளெயல்லாம் மனிதர்கள்

காணேவண் ெமன் ெசய்கிறார்கள்;

தங்க ைடய காப் நாடாக்கைள

அகலமாக்கி, தங்க ைடய ஆைடகளின்

ெதாங்கல்கைளப் ெபரிதாக்கி, ௬வி ந் களில்

தன்ைமயான இடங்கைள ம்,

ெஜப ஆலயங்களில் தன்ைமயான

இ க்ைககைள ம், ௭ சந்ைதெவளிகளில்

வணக்கங்கைள ம், மனிதர்களால் ர ,

ர , என் அைழக்கப்ப வைத ம்

வி ம் கிறார்கள். ௮ ங்கேளா ர என்

அைழக்கப்படாம ங்கள்; கிற ஸ் ஒ வேர

உங்க க் ப் ேபாதகராக இ க்கிறார்,

ங்கள் எல்ேலா ம் சேகாதரர்களாக

இ க்கி ர்கள். ௯ மயிேல ஒ வைன ம்

உங்க ைடயபிதா என் ெசால்லாதி ங்கள்;

பரேலாகத்தி க்கிற ஒ வேர உங்க க் ப்

பிதாவாக இ க்கிறார். ௧0 ங்கள் ேபாதகர்

என் ம் அைழக்கப்படாம ங்கள்;

கிற ஸ் ஒ வேர உங்க க் ப்

ேபாதகராக இ க்கிறார். ௧௧ உங்களில்

ெபரியவனாக இ க்கிறவன் உங்க க்
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ேவைலக்காரனாக இ க்கேவண் ம். ௧௨

தன்ைனஉயர்த் கிறவன்தாழ்த்தப்ப வான்,

தன்ைனத் தாழ்த் கிறவன் உயர்த்தப்ப வான்.

௧௩ மாயக்காரர்களாகிய ேவதபண் தர்கேள!

பரிேசயர்கேள! உங்க க் ஐேயா,

மனிதர்கள் பிரேவசிக்க யாதப

பரேலாகராஜ்யத்ைதப் ட் ப்ேபா கி ர்கள்;

ங்கள் அதில் பிரேவசிக்கிற ம ல்ைல,

பிரேவசிக்கப்ேபாகிறவர்கைள

பிரேவசிக்கவி கிற ம ல்ைல. ௧௪

மாயக்காரர்களாகிய ேவதபண் தர்கேள!

பரிேசயர்கேள! உங்க க் ஐேயா,

பார்ைவக்காக ண்ட ெஜபம்ெசய் ,

விதைவகளின் கைள

அழ த் ப்ேபா கி ர்கள்; இதினிம த்தம்

அதிக தண்டைனைய அைட ர்கள். ௧௫

மாயக்காரர்களாகிய ேவதபண் தர்கேள!

பரிேசயர்கேள!உங்க க் ஐேயா, ஒ வைன

உங்க ைடயமதத்தானாக் ம்ப கடைல ம்

மைய ம் ற்ற த்திரிகி ர்கள்; அவன்

உங்க ைடய மதத்தானானேபா

அவைன உங்களி ம் இரட் ப்பாக

நரகத்தின் மகனாக் கி ர்கள். (Geenna g1067)

௧௬ டர்களான வழகாட் கேள!

உங்க க் ஐேயா, எவனாவ

ேதவாலயத்தின்ேபரில் சத்தியம்ெசய்தால்

அதினால் ஒன் ம ல்ைலெயன் ம், எவனாவ

ேதவாலயத்தின் ெபான்னின்ேபரில்

சத்தியம்ெசய்தால்அவன்கடனாளிெயன் ம்
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ெசால் கி ர்கள். ௧௭ மதிேகடர்கேள,

டர்கேள! எ க்கியம்? ெபான்ேனா,

ெபான்ைனப் பரி த்தமாக் கிற

ேதவாலயேமா? ௧௮ ேம ம், எவனாவ

ப டத்தின்ேபரில் சத்தியம்ெசய்தால்

அதினால் ஒன் ம ல்ைலெயன் ம், எவனாவ

அதின்ேமல் இ க்கிற காணிக்ைகயின்ேபரில்

சத்தியம்ெசய்தால்,அவன்கடனாளிெயன் ம்

ெசால் கி ர்கள். ௧௯ மதிேகடர்கேள,

டர்கேள! எ க்கியம்? காணிக்ைகேயா,

காணிக்ைகையப் பரி த்தமாக் கிற

ப டேமா? ௨0ஆகேவ, ப டத்தின்ேபரில்

சத்தியம்ெசய்கிறவன் அதின்ேபரி ம்

அதின்ேம ள்ள எல்லாவற்ற ன்ேபரி ம்

சத்தியம்ெசய்கிறான். ௨௧ ேதவாலயத்தின்ேபரில்

சத்தியம்ெசய்கிறவன் அதின்ேபரி ம்

அதில் வாசமாயி க்கிறவர்ேபரி ம்

சத்தியம்ெசய்கிறான். ௨௨பரேலாகத்தின்ேபரில்

சத்தியம்ெசய்கிறவன் ேதவ ைடய

சிங்காசனத்தின்ேபரி ம் அதில்

ற்ற க்கிறவர்ேபரி ம் சத்தியம்ெசய்கிறான்.

௨௩ மாயக்காரர்களாகிய ேவதபண் தர்கேள!

பரிேசயர்கேள! உங்க க் ஐேயா, ங்கள்

தினாவி ம் ெவந்தயத்தி ம் ரகத்தி ம்

தசமபாகம் ெச த்தி, நியாயப்பிரமாணத்தில்

கற்பித்தி க்கிற விேசஷ த்தைவகளாகிய

திைய ம்இரக்கத்ைத ம்வி வாசத்ைத ம்

விட் விட் ர்கள், இைவகைள ம்

ெசய்யேவண் ம், அைவகைள ம்
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விடாம க்கேவண் ேம. ௨௪ டர்களான

வழகாட் கேள, ெகா இல்லாதப வ கட் ,

ஒட்டகத்ைத வி ங் கிறவர்களாக

இ க்கி ர்கள். ௨௫ மாயக்காரர்களாகிய

ேவதபண் தர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்க க் ஐேயா, உண மற் ம் தண் ர்

பாத்திரங்களின் ெவளிப் றத்ைதச்

த்தமாக் கி ர்கள்; உட் றத்திேலாஅைவகள்

ெகாள்ைளயினா ம் அ தத்தினா ம்

நிைறந்தி க்கிற . ௨௬ டனான

பரிேசயேன! உண மற் ம் தண் ர்

பாத்திரங்களின் ெவளிப் றம் த்தமா ம்ப

அைவகளின் உட் றத்ைத தலாவ

த்தமாக் . ௨௭ மாயக்காரர்களாகிய

ேவதபண் தர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்க க் ஐேயா, ெவள்ைளய க்கப்பட்ட

கல்லைறக க் ஒப்பாக இ க்கி ர்கள்,

அைவகள் ெவளிேய அலங்காரமாகக்

காணப்ப ம், உள்ேளேயா மரித்தவர்களின்

எ ம் களினா ம் எல்லாஅ த்தத்தினா ம்

நிைறந்தி க் ம். ௨௮ அப்ப ேய ங்க ம்

ெவளிேய மனிதர்க க் திமான்களாகக்

காணப்ப கி ர்கள்; உள்ளத்திேலா

மாயத்தினா ம் அக்கிரமத்தினா ம்

நிைறந்தி க்கி ர்கள். ௨௯மாயக்காரர்களாகிய

ேவதபண் தர்கேள! பரிேசயர்கேள!

உங்க க் ஐேயா, ங்கள் ர்க்கதரிசிகளின்

கல்லைறகைளக் கட் , திமான்களின்

சமாதிகைள அலங்கரித் : ௩0
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எங்க ைடய பிதாக்களின் நாட்களில்

இ ந்தி ந்ேதாமானால், அவர்கேளா

நாங்கள் ர்க்கதரிசிகளின் இரத்தப்பழ க்

உடன்பட் க்கமாட்ேடாம் என்கி ர்கள்.

௩௧ ஆகேவ, ர்க்கதரிசிகைளக்

ெகாைலெசய்தவர்க க் ப் பிள்ைளகளாக

இ க்கி ர்கள் என் உங்கைளக் ற த்

ங்கேள சாட்சிகளாக இ க்கி ர்கள். ௩௨

ங்க ம் உங்க ைடய பிதாக்களின்

அக்கிரமத்தின் அளைவ நிைறவாக் ங்கள்.

௩௩ சர்ப்பங்கேள, விரியன்பாம்

ட் கேள! நரக ஆக்கிைனக் எப்ப த்

தப்பித் க்ெகாள் ர்கள்? (Geenna g1067)

௩௪ ஆகேவ, இேதா, ர்க்கதரிசிகைள ம்

ஞானிகைள ம் ேவதபண் தர்கைள ம்

உங்களிடம் அ ப் கிேறன்; அவர்களில்

சிலைரக் ெகான் சி ைவகளில்

அைற ர்கள், சிலைர உங்க ைடய ெஜப

ஆலயங்களில் சாட்ைடயினால் அ த் ,

ஊ க் ஊர் ன்பப்ப த் ர்கள்;

௩௫ திமானாகிய ஆேப ன் இரத்தம்

தல் ேதவாலயத்திற் ம் ப டத்திற் ம்

ந ேவ ங்கள் ெகாைலெசய்த பரகியாவின்

மாரனாகிய சகரியாவின் இரத்தம்வைரக் ம்,

மயின்ேமல் சிந்தப்பட்ட திமான்களின்

இரத்தப்பழெயல்லாம் உங்கள்ேமல்

வ ம்ப யாக இப்ப ச் ெசய் ர்கள். ௩௬

இைவகெளல்லாம் இந்தச் சந்ததியின்ேமல்

வ ெமன் , உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்
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ெசால் கிேறன். ௩௭எ சேலேம, எ சேலேம,

ர்க்கதரிசிகைளக் ெகாைலெசய் ,

உன்னிடத்தில் அ ப்பப்பட்டவர்கைளக்

கல்ெலறகிறவேள! ேகாழ தன்

ஞ் கைளத் தன் சிற களின் ேழ

ட் ச்ேசர்த் க்ெகாள் வ ேபால

நான் எத்தைன ைறேயா உன்

பிள்ைளகைளக் ட் ச்ேசர்த் க்ெகாள்ள

வி ப்பமாக இ ந்ேதன்; உங்க க்ேகா

வி ப்பம ல்லாமல்ேபான . ௩௮ இேதா,

உங்க ைடய உங்க க் ப்

பாழாக்கிவிடப்ப ம். ௩௯ கர்த்த ைடய

நாமத்தினாேல வ கிறவர் ேபாற்றப்பட்டவர்

என் ங்கள் ெசால் ம்வைர, இ தல்

என்ைனக் காணாதி ப் ர்கள் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௨௪

இேய ேதவாலயத்ைதவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா , அவ ைடய டர்கள்

ேதவாலயத்தின் கட் டங்கைள அவ க் க்

காண்பிக்கஅவரிடத்தில் வந்தார்கள். ௨இேய

அவர்கைளப் பார்த் : இைவகைளெயல்லாம்

பார்க்கி ர்கேள, இந்த இடத்தில் ஒ

கல் ன்ேமல் ஒ கல் இல்லாதப க் எல்லாம்

இ க்கப்பட் ப்ேபா ம் என் உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௩ பின் , அவர் ஒ வமைலயின்ேமல்

உட்கார்ந்தி க் ம்ேபா , டர்கள்அவரிடத்தில்

தனிைமயில் வந் : இைவகள் எப்ெபா

நடக் ம்? உம் ைடயவ ைகக் ம், உலகத்தின்
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விற் ம்அைடயாளம் என்ன? எங்க க் ச்

ெசால்லேவண் ம் என்றார்கள். (aiōn g165) ௪இேய

அவர்க க் ம ெமாழயாக: ஒ வ ம்

உங்கைளஏமாற்றாதப க் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள்; ௫ஏெனன்றால், அேநகர் வந் , என்

நாமத்ைதைவத் க்ெகாண் : நாேன கிற ஸ்

என் ெசால் , அேநகைர ஏமாற் வார்கள். ௬

த்தங்கைள ம் த்தங்களின் ெசய்திகைள ம்

ேகள்விப்ப ர்கள்; கலங்காதப

எச்சரிக்ைகயாகஇ ங்கள்; இைவகெளல்லாம்

நடக்கேவண் யேத;ஆனா ம், உடேன

வரா . ௭மக்க க் விேராதமாக மக்க ம்,

ராஜ்யத்திற் விேராதமாக ராஜ்ய ம் எ ம் ம்;

பஞ்சங்க ம், ெகாள்ைளேநாய்க ம்,

மயதிர்ச்சிக ம் பலஇடங்களில் உண்டா ம்.

௮ இைவகெளல்லாம் ேவதைனக க்

ஆரம்பம். ௯ அப்ெபா , உங்கைள

உபத்திரவங்க க் ஒப் க்ெகா த் ,

உங்கைளக் ெகாைலெசய்வார்கள்:

என் நாமத்தினிம த்தம் ங்கள் எல்லா

மக்களா ம் பைகக்கப்ப ர்கள். ௧0

அப்ெபா , அேநகர் இடறலைடந் ,

ஒ வைரெயா வர் காட் க்ெகா த் ,

ஒ வைரெயா வர் பைகப்பார்கள். ௧௧

அேநகக் கள்ளத் ர்க்கதரிசிக ம்

எ ம்பி, அேநகைர ஏமாற் வார்கள். ௧௨

அக்கிரமம் ெப வதினால் அேநக ைடய

அன் தணிந் ேபா ம். ௧௩ இ திவைர

நிைலநிற்பவேன இரட்சிக்கப்ப வான்.



மத்ேத 3676

௧௪ ராஜ்யத்தி ைடய இந்த நற்ெசய்தி

ேலாகெமங் ம் உள்ள எல்லா மக்க க் ம்

சாட்சியாகப் பிரசங்கிக்கப்ப ம், அப்ேபா

வ ம். ௧௫ ேம ம், பாழாக் கிற

அ வ ப்ைபக் ற த் தானிேயல் ர்க்கதரிசி

ெசால் யி க்கிறாேன, வாசிக்கிறவன்

சிந்திக்கேவண் ம். ங்கள் அைதப் பரி த்த

இடத்தில் நிற்பைதப் பார்க் ம்ேபா , ௧௬

ேதயாவில் இ க்கிறவர்கள் மைலக க்

ஓ ப்ேபாகேவண் ம். ௧௭ ட் ன்ேமல்

இ க்கிறவன் தன் ட் ேல எைதயாவ

எ ப்பதற் இறங்காம க்கேவண் ம். ௧௮

வய ல் இ க்கிறவன் தன் ஆைடகைள

எ ப்பதற் த் தி ம்பாம க்கேவண் ம். ௧௯

அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவதிக க் ம்

பால்ெகா க்கிறவர்க க் ம் ஐேயா.

௨0 ங்கள் ஓ ப்ேபாவ மைழக்

காலத்திலாவ , ஓய் நாளிலாவ ,

நடக்காதப க் ேவண் க்ெகாள் ங்கள். ௨௧

ஏெனன்றால், உலகம் உண்டான தல்

இ வைரக் ம் நடக்காத ம், இனிேம ம்

நைடெபறாத மான ம ந்த உபத்திரவம்

அப்ெபா உண்டாயி க் ம். ௨௨ அந்த

நாட்கள் ைறக்கப்படாம ந்தால்,

ஒ வன் ட தப்பிப்ேபாவதில்ைல;

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்களினிம த்தம்அந்த

நாட்கள் ைறக்கப்ப ம். ௨௩ அப்ெபா ,

இேதா, கிற ஸ் இங்ேக இ க்கிறார்,

அேதா, அங்ேக இ க்கிறார் என்
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எவனாவ ெசான்னால் நம்பா ர்கள். ௨௪

ஏெனன்றால், கள்ளக்கிற ஸ் க்க ம்

கள்ளத் ர்க்கதரிசிக ம் எ ம்பி, மானால்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம்

வஞ்சிக்கத்தக்கதாகப் ெபரிய

அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம்

ெசய்வார்கள். ௨௫ இேதா, ன்னதாக

உங்க க் அறவித்தி க்கிேறன். ௨௬ஆகேவ:

அேதா, வனாந்திரத்தில் இ க்கிறார் என்

ெசால்வார்களானால், றப்படாம ங்கள்;

இேதா, அைற ட் ற் ள் இ க்கிறார் என்

ெசால்வார்களானால் நம்பா ர்கள். ௨௭மன்னல்

கிழக்கி ந் ேதான்ற ேமற் வைரக் ம்

பிரகாசிக்கிற ேபால, மனித மார ைடய

வ ைக ம் இ க் ம். ௨௮பிணம் எங்ேகேயா

அங்ேக க கள் வந் ம். ௨௯

அந்தநாட்களின் உபத்திரவம் ந்த டேன,

ரியன் இ ளைட ம், சந்திரன் ஒளிையக்

ெகா க்காமல் இ க் ம், நட்சத்திரங்கள்

வானத்தி ந் வி ம், வானத்தின்

வல்லைமகள்அைசக்கப்ப ம். ௩0அப்ெபா

மனித மார ைடயஅைடயாளம் வானத்தில்

காணப்ப ம். அப்ெபா , மனித மாரன்

வல்லைமேயா ம் ம ந்த மகிைமேயா ம்

வானத்தின் ேமகங்கள்ேமல் வ கிறைத

மயி ள்ள எல்லாக் ேகாத்திரத்தார்க ம்

கண் லம் வார்கள். ௩௧ வ வாகத்

ெதானிக் ம் எக்காளசத்தத்ேதா அவர் தம

தர்கைளஅ ப் வார்; அவர்கள்அவரால்
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ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கைளவானத்தின்

ஒ ைன தல்ம ைனவைரக் ம்நா

திைசகளி ம ந் ட் ச்ேசர்ப்பார்கள். ௩௨

அத்திமரத்தினால் ஒ உவைமையக்

கற் க்ெகாள் ங்கள்; அதிேல இளங்கிைள

ேதான்ற , ளிர்வி ம்ேபா , வசந்தகாலம்

ெந ங்கிவிட்ட என் அற ர்கள். ௩௩

அப்ப ேய இைவகைளெயல்லாம் ங்கள்

பார்க் ம்ேபா அவர் ெந க்கமாக

வாச ன் அ ேக வந்தி க்கிறார் என்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள். ௩௪இைவகெளல்லாம்

சம்பவிக் ம் ன்ேன இந்தச் சந்ததி

ஒழ ந் ேபாகா என் , உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௩௫வான ம்

ம ம் ஒழ ந் ேபா ம், என் வார்த்ைதகேளா

ஒழ ந் ேபாவதில்ைல. ௩௬அந்த நாைள ம்

அந்த ேநரத்ைத ம் என் பிதா ஒ வர்தவிர

மற்ெறா வ ம்அறயான்; பரேலாகத்தி ள்ள

தர்க ம் அறயார்கள். ௩௭ ேநாவாவின்

காலத்தில் எப்ப நடந்தேதா, அப்ப ேய

மனித மாரன்வ ம்காலத்தி ம் நடக் ம். ௩௮

எப்ப ெயன்றால், ெப ெவள்ளத்திற்

ன்னான காலத்திேல ேநாவா கப்ப க் ள்

பிரேவசிக் ம் நாள்வைர, மக்கள் சித் ம்

த் ம், ெபண்எ த் ம் ெபண்ெகா த் ம்,

௩௯ ெப ெவள்ளம் வந் அைனவைர ம்

வாரிக்ெகாண் ேபா ம்வைர உணராமல்

இ ந்தார்கள்; அப்ப ேய மனித மாரன்

வ ம்காலத்தி ம் நடக் ம். ௪0அப்ெபா ,
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இரண் ேபர்வய ல்இ ப்பார்கள்; ஒ வன்

ஏற் க்ெகாள்ளப்ப வான், ஒ வன்

ைகவிடப்ப வான். ௪௧ இரண் ெபண்கள்

மா அைரத் க்ெகாண் ப்பார்கள்;

ஒ த்தி ஏற் க்ெகாள்ளப்ப வாள், ஒ த்தி

ைகவிடப்ப வாள். ௪௨ உங்க ைடய

ஆண்டவர் எந்த ேநரத்திேல வ வாெரன்

ங்கள் அறயாதி க்கிறப யினால்

விழ த்தி ங்கள். ௪௩ தி டன் இரவிேல எந்த

ேநரத்திேல வ வாெனன் ட்ெடஜமான்

அற ந்தி ந்தால், அவன் விழ த்தி ந் , தன்

ட்ைடக் ெகாள்ைளய க்கவிடமாட்டான்

என் அற ர்கள். ௪௪ ங்கள் நிைனக்காத

ேநரத்திேல மனித மாரன்வ வார்;ஆதலால்,

ங்க ம் ஆயத்தமாக இ ங்கள். ௪௫ ஏற்ற

ேநரத்திேல தன் ேவைலக்காரர்க க்

ஆகாரங்ெகா த் அவர்கைளவிசாரிக் ம்ப

எஜமான்ைவத்த உண்ைம ம்விேவக ள்ள

ேவைலக்காரன் யார்? ௪௬எஜமான் வ ம்ேபா

அப்ப ச் ெசய்கிறவனாகக் காணப்ப கிற

ேவைலக்காரேன பாக்கியவான். ௪௭ தன்

ஆஸ்திகள் எல்லாவற்ற ன்ேம ம் அவைன

விசாரைணக்காரனாக ைவப்பான் என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௪௮அந்த ேவைலக்காரேனா ெபால்லாதவனாக

இ ந் : என் எஜமான்வர நாளா ம் என் தன்

உள்ளத்திேல ெசால் க்ெகாண் , ௪௯ தன்

உடன்ேவைலக்காரர்கைள அ க்க ம்,

காரர்கேளா சிக்க ம் க்க ம்
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ெதாடங்கினால், ௫0 அந்த ேவைலக்காரன்

நிைனக்காத நாளி ம்,அறயாத ேநரத்தி ம்,

அவ ைடயஎஜமான்வந் , ௫௧அவைனக்

க னமாகத் தண் த் , மாயக்காரர்கேளா

அவ க் ப் பங்ைக நியம ப்பான்; அங்ேக

அ ைக ம் பற்க ப் ம் உண்டாயி க் ம்.

௨௫

அப்ெபா பரேலாகராஜ்யம்

தங்க ைடய எண்ெணய் விளக் கைளப்

பி த் க்ெகாண் , மணவாள க்

எதிர்ெகாண் ேபாகப் றப்பட்ட

பத் க் கன்னிைகக க் ஒப்பாக

இ க் ம். ௨ அவர்களில் ஐந் ேபர்

த்தி ள்ளவர்க ம், ஐந் ேபர்

த்தியில்லாதவர்க மாக இ ந்தார்கள்.

௩ த்தியில்லாதவர்கள் தங்க ைடய

விளக் கைள எ த் க்ெகாண் ேபானார்கள்,

எண்ெணையேயா

டக்ெகாண் ேபாகவில்ைல. ௪

த்தி ள்ளவர்கள் தங்க ைடய

விளக் கேளா டத் தங்க ைடய

பாத்திரங்களில் எண்ெணைய ம்

ெகாண் ேபானார்கள். ௫ மணவாளன் வரத்

தாமதமானேபா , அவர்கள் எல்ேலா ம்

க்கமயக்கமைடந் ங்கிவிட்டார்கள். ௬

ந இரவிேல: இேதா, மணவாளன்

வ கிறார், அவ க் எதிர்ெகாண் ேபாகப்

றப்ப ங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டான .

௭ அப்ெபா , அந்தக் கன்னிைககள்

எல்ேலா ம் எ ந்தி ந் , தங்க ைடய
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விளக் கைள ஆயத்தப்ப த்தினார்கள். ௮

த்தியில்லாதவர்கள் த்தி ள்ளவர்கைளப்

பார்த் : உங்க ைடய எண்ெணயில்

எங்க க் க் ெகாஞ்சம் ெகா ங்கள்,

எங்க ைடய விளக் கள்

அைணந் ேபாகிறேத என்றார்கள். ௯

த்தி ள்ளவர்கள் ம ெமாழயாக:

அப்ப யல்ல, எங்க க் ம் உங்க க் ம்

ேபா மானதாக இல்லாதப , ங்கள்

விற்கிறவர்களிடத்திற் ப்ேபாய், உங்க க்காக

வாங்கிக்ெகாள் ங்கள் என்றார்கள். ௧0

அப்ப ேய அவர்கள் வாங்கப்ேபானேபா

மணவாளன் வந் விட்டார்; ஆயத்தமாக

இ ந்தவர்கள் அவேரா டத்

தி மண ட் ற் ள் பிரேவசித்தார்கள்; கத ம்

அைடக்கப்பட்ட . ௧௧ பின் , மற்றக்

கன்னிைகக ம் வந் : ஆண்டவேர,

ஆண்டவேர, எங்க க் த் திறக்கேவண் ம்

என்றார்கள். ௧௨ அதற் அவர்: உங்கைள

யாெரன் எனக் த் ெதரியா என் ,

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௧௩ மனித மாரன் வ ம்

நாைளயாவ ேநரத்ைதயாவ ங்கள்

அறயாதி க்கிறப யால் விழ த்தி ங்கள்.

௧௪ அன்ற ம், பரேலாகராஜ்யம்

ெவளிேதசத்திற் ப் பயணமாகப் ேபாகிற

ஒ மனிதன், தன் ேவைலக்காரர்கைள

அைழத் , தன் ெசாத் க்கைள

அவர்களிடத்தில் ஒப் க்ெகா த்த ேபால
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இ க்கிற . ௧௫ அவனவ ைடய

திறைமக் த்தக்கதாக, ஒ வனிடத்தில்

ஐந் ெவள்ளிப்பண ம், ஒ வனிடத்தில்

இரண் ெவள்ளிப்பண ம், ஒ வனிடத்தில்

ஒ ெவள்ளிப்பண மாகக் ெகா த் ,

உடேன பயணப்பட் ப்ேபானான். ௧௬ ஐந்

ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கினவன்ேபாய்,

அைவகைளக்ெகாண் வியாபாரம் ெசய் ,

ேவ ஐந் ெவள்ளிப்பணத்ைதச்

சம்பாதித்தான். ௧௭ அப்ப ேய இரண்

ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கினவ ம், ேவ

இரண் ெவள்ளிப்பணத்ைதச் சம்பாதித்தான்.

௧௮ஒ ெவள்ளிப்பணத்ைதவாங்கினவேனா,

ேபாய், நிலத்ைதத் ேதாண் , தன் எஜமா ைடய

பணத்ைதப் ைதத் ைவத்தான்.

௧௯ அேநக நாட்களானபின் அந்த

ேவைலக்காரர்க ைடய எஜமான்

தி ம்பிவந் , அவர்களிடத்தில் கணக் க்

ேகட்டான். ௨0 அப்ெபா , ஐந்

ெவள்ளிப்பணத்ைதவாங்கினவன், ேவ ஐந்

ெவள்ளிப்பணத்ைதக் ெகாண் வந் :

ஆண்டவேன, ஐந் ெவள்ளிப்பணத்ைத

என்னிடத்தில் ஒப் வித் ேர;

அைவகைளக்ெகாண் , இேதா, ேவ ஐந்

ெவள்ளிப்பணத்ைதச் சம்பாதித்ேதன் என்றான்.

௨௧அவ ைடயஎஜமான்அவைனப் பார்த் :

நல்ல , உத்தம ம் உண்ைம ள்ள

ேவைலக்காரேன, ெகாஞ்சத்திேல உண்ைமயாக

இ ந்தாய், அேநகத்தின்ேமல் உன்ைன
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அதிகாரியாகைவப்ேபன், உன் எஜமா ைடய

சந்ேதாஷத்திற் ள் பிரேவசி என்றான்.

௨௨ இரண் ெவள்ளிப்பணத்ைத

வாங்கினவ ம் வந் : ஆண்டவேன,

இரண் ெவள்ளிப்பணத்ைத என்னிடத்தில்

ஒப் வித் ேர; அைவகைளக்ெகாண் ,

இேதா, ேவ இரண் ெவள்ளிப்பணத்ைதச்

சம்பாதித்ேதன் என்றான். ௨௩ அவ ைடய

எஜமான் அவைனப் பார்த் : நல்ல ,

உத்தம ம் உண்ைம ள்ள ேவைலக்காரேன,

ெகாஞ்சத்திேல உண்ைமயாக இ ந்தாய்,

அேநகத்தின்ேமல் உன்ைன அதிகாரியாக

ைவப்ேபன்; உன் எஜமா ைடய

சந்ேதாஷத்திற் ள் பிரேவசி என்றான். ௨௪

ஒ ெவள்ளிப்பணத்ைத வாங்கினவன்

வந் : ஆண்டவேன, ர் விைதக்காத

இடத்தில் அ க்கிறவ ம், ெதளிக்காத

இடத்தில் ேசர்க்கிறவ மான க ன ள்ள

மனிதன் என் அறேவன். ௨௫ஆகேவ, நான்

பயந் ேபாய், உம ெவள்ளிப்பணத்ைத

நிலத்தில் ைதத் ைவத்ேதன்; இேதா,

உம் ைடயைத வாங்கிக்ெகாள் ம் என்றான்.

௨௬ அவ ைடய எஜமான் ம ெமாழயாக:

ெபால்லாதவ ம் ேசாம்ப மான

ேவைலக்காரேன, நான் விைதக்காத இடத்தில்

அ க்கிறவெனன் ம் ெதளிக்காத இடத்தில்

ேசர்க்கிறவெனன் ம் அற ந்தி ந்தாேய.

௨௭ அப்ப யானால், என் பணத்ைத

வங்கியிேல ேபாட் ைவத்தி க்கலாேம;
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அப்ெபா , நான் வந் என் ைடயைத

வட் ேயா வாங்கிக்ெகாள் ேவேன,

என் ெசால் , ௨௮ அவனிடத்தி க்கிற

ெவள்ளிப்பணத்ைத எ த் , பத்

ெவள்ளிப்பணத்ைத உைடயவ க் க்

ெகா ங்கள். ௨௯ உள்ளவெனவேனா

அவ க் க் ெகா க்கப்ப ம், பரி ரண ம்

அைடவான்; இல்லாதவனிடத்தி ந்

உள்ள ம் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம். ௩0

பிரேயாஜனம ல்லாத ேவைலக்காரனாகிய

இவைனப் றம்பான இ ளிேல

தள்ளிப்ேபா ங்கள்; அங்ேக அ ைக ம்

பற்க ப் ம் உண்டாயி க் ம் என்றான். ௩௧

அன்ற ம் மனித மாரன் தம மகிைம

ெபா ந்தினவராக அைனத் பரி த்த

தர்கேளா ட வ ம்ேபா , தம

மகிைம ள்ள சிங்காசனத்தின்ேமல்

ற்ற ப்பார். ௩௨ அப்ெபா ,

எல்லா மக்க ம் அவ க் ன்பாகச்

ேசர்க்கப்ப வார்கள். ேமய்ப்பனானவன்

ெசம்மறயா கைள ம் ெவள்ளா கைள ம்

தனித்தனியாகப் பிரிக்கிற ேபாலஅவர்கைள

அவர் பிரித் , ௩௩ெசம்மறயா கைளத் தம

வல பக்கத்தி ம், ெவள்ளா கைளத்

தம இட பக்கத்தி ம் நி த் வார். ௩௪

அப்ெபா , ராஜா தம வல பக்கத்தில்

நிற்பவர்கைளப் பார்த் : வா ங்கள் என்

பிதாவினால் ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவர்கேள,

உலகம் உண்டான தல் உங்க க்காக
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ஆயத்தம் ெசய்யப்பட் க்கிற ராஜ்யத்ைதச்

தந்தரித் க்ெகாள் ங்கள். ௩௫ பசியாக

இ ந்ேதன், எனக் உண ெகா த் ர்கள்;

தாகமாக இ ந்ேதன், என் தாகத்ைதத்

தனித் ர்கள்; அந்நியனாக இ ந்ேதன்,

என்ைனச் ேசர்த் க்ெகாண் ர்கள்; ௩௬

ஆைட இல்லாதி ந்ேதன், எனக்

ஆைட ெகா த் ர்கள்; வியாதியாக

இ ந்ேதன், என்ைன விசாரிக்க வந் ர்கள்;

சிைறப்பட் ந்ேதன், என்ைனப் பார்க்க

வந் ர்கள் என்பார். ௩௭ அப்ெபா ,

திமான்கள் அவ க் ம ெமாழயாக:

ஆண்டவேர, நாங்கள் எப்ெபா உம்ைமப்

பசி ள்ளவராகக் கண் உமக் உண

ெகா த்ேதாம்? எப்ெபா உம்ைமத்

தாக ள்ளவராகக் கண் உம் ைடய

தாகத்ைதத் தணித்ேதாம்? ௩௮ எப்ெபா

உம்ைம அந்நியராகக் கண் உம்ைமச்

ேசர்த் க்ெகாண்ேடாம்? எப்ெபா

உம்ைம ஆைடயில்லாதவராகக் கண்

உமக் ஆைட ெகா த்ேதாம்? ௩௯

எப்ெபா உம்ைமவியாதி ள்ளவராக ம்

சிைறயி க்கிறவராக ம் கண் ,

உம்மடத்தில் வந்ேதாம் என்பார்கள். ௪0அதற்

ராஜா ம ெமாழயாக: மக ம் எளியவராகிய

என் சேகாதரர்களானஇவர்களில் ஒ வ க்

ங்கள் எைதச் ெசய் ர்கேளா,அைதஎனக்ேக

ெசய் ர்கள் என் உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்பார். ௪௧
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அப்ெபா , இட பக்கத்தில் நிற்பவர்கைளப்

பார்த் அவர்: சபிக்கப்பட்டவர்கேள,

என்ைனவிட் , பிசா க்காக ம்,

அவன் தர்க க்காக ம் ஆயத்தம்

ெசய்யப்பட் க்கிற நித்திய அக்கினியிேல

ேபாங்கள். (aiōnios g166) ௪௨ பசியாக இ ந்ேதன்,

ங்கள் எனக் ஆகாரம் ெகா க்கவில்ைல;

தாகமாகஇ ந்ேதன், ங்கள் என் தாகத்ைதத்

தணிக்கவில்ைல; ௪௩அந்நியனாக இ ந்ேதன்,

ங்கள் என்ைனச் ேசர்த் க்ெகாள்ளவில்ைல;

ஆைடயில்லாதி ந்ேதன், ங்கள்

எனக் ஆைட ெகா க்கவில்ைல;

வியாதி ள்ளவனாக ம் சிைறயில்

அைடக்கப்பட்டவனாக ம் இ ந்ேதன், ங்கள்

என்ைன விசாரிக்க வரவில்ைல என்பார்.

௪௪ அப்ெபா , அவர்க ம் அவ க்

ம ெமாழயாக: ஆண்டவேர, உம்ைமப்

பசி ள்ளவராக ம், தாக ள்ளவராக ம்,

அந்நியராக ம், ஆைடயில்லாதவராக ம்,

வியாதிப்பட்டவராக ம், சிைறயில்

அைடக்கப்பட்டவராக ம் நாங்கள்

எப்ெபா கண் , உமக் உதவி

ெசய்யாதி ந்ேதாம் என்பார்கள். ௪௫

அப்ெபா , அவர் அவர்க க்

ம ெமாழயாக: மக ம் எளியவர்களாகிய

இவர்களில் ஒ வ க் ங்கள் எைதச்

ெசய்யாதி ந் ர்கேளா, அைத எனக்ேக

ெசய்யாதி ந் ர்கள் என் உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்பார். ௪௬
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அந்தப்ப , இவர்கள் நித்திய தண்டைனைய

அைடய ம், திமான்கேளாநித்திய வைன

அைடவார்கள் என்றார். (aiōnios g166)

௨௬

இேய இந்த வசனங்கைளெயல்லாம்

ெசால் த்தபின் , அவர் தம் ைடய

டர்கைளப் பார்த் : ௨ இரண்

நாட்க க் ப்பின் பஸ்காபண் ைக

வ ெமன் அற ர்கள்; அப்ெபா ,

மனித மாரன் சி ைவயில்

அைறயப்ப வதற் ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார்

என்றார். ௩ அப்ெபா , பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்

மக்களின் ப்பர்க ம், காய்பா என்னப்பட்ட

தைலைமஆசாரிய ைடயஅரண்மைனயிேல

வந் , ௪ இேய ைவத் தந்திரமாகப்

பி த் க் ெகாைலெசய் ம்ப ஆேலாசைன

ெசய்தார்கள். ௫ஆனா ம் மக்க க் ள்ேள

கலக ண்டாகாதப க் ப் பண் ைகயிேல

அப்ப ச் ெசய்யக் டா என்றார்கள். ௬இேய

ெபத்தானியாவில் ஷ்டேராகியாக இ ந்த

ேமான் ட் ல் இ க் ம்ேபா , ௭ஒ ெபண்

விைலேயறப்ெபற்ற பரிமள ைதல ள்ள

ெவள்ைளக்கல் ஜா ையக் ெகாண் வந் ,

அவர் உண பந்தியி க் ம்ேபா ,

அந்தத் ைதலத்ைத அவர் தைலயின்ேமல்

ஊற்றனாள். ௮அவ ைடய டர்கள்அைதக்

கண் ேகாபமைடந் : இந்த ண் ெசல

என்னத்திற் ? ௯ இந்தத் ைதலத்ைத அதிக

விைலக் விற் , தரித்திரர்க க் க்
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ெகா க்கலாேம என்றார்கள். ௧0இேய அைத

அற ந் ,அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள் இந்தப்

ெபண்ைணஏன் ெதாந்தர ப த் கி ர்கள்?

என்னிடத்தில் நற்ெசயைலச் ெசய்தி க்கிறாள்.

௧௧ தரித்திரர்கள் எப்ேபா ம் உங்களிடம்

இ க்கிறார்கள்; நாேனா எப்ேபா ம் உங்களிடம்

இ க்கமாட்ேடன். ௧௨இவள்இந்தத்ைதலத்ைத

என் ச ரத்தின்ேமல் ஊற்றன என்ைன

அடக்கம் ெசய்வதற் சமமான ெசய்ைகயாக

இ க்கிற . ௧௩ இந்த நற்ெசய்தி உலகத்தில்

எங்ெகங்ேக பிரசங்கிக்கப்ப ேமா அங்கங்ேக

இவைள நிைனப்பதற்காக இவள் ெசய்த ம்

ெசால்லப்ப ம் என் உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௪

அப்ெபா , பன்னிரண் ேபரில் ஒ வனாகிய

தாஸ்காரிேயாத் என்பவன் பிரதான

ஆசாரியர்களிடத்திற் ப்ேபாய்: ௧௫ நான்

அவைரஉங்க க் க் காட் க்ெகா க்கிேறன்,

ங்கள் எனக் என்ன ெகா க்கி ர்கள்

என்றான். அவர்கள் அவ க்

ப்ப ெவள்ளிக்காைசக் ெகா க்க

ஒத் க்ெகாண்டார்கள். ௧௬அ தல்அவன்

அவைரக் காட் க்ெகா ப்பதற் ேநரம்

பார்த் க்ெகாண் ந்தான். ௧௭ ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைகயின் தல்நாளிேல, டர்கள்

இேய வினிடத்தில் வந் : பஸ்காைவப்

சிப்பதற் நாங்கள் எங்ேக உமக்

ஆயத்தம்ெசய்யவி ப்பமாகஇ க்கி ர் என்

ேகட்டார்கள். ௧௮ அதற் அவர்: ங்கள்
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நகரத்திேல இன்னானிடத்திற் ப்ேபாய்:

என் ேவைள ச பமாக இ க்கிற , உன்

ட் ேல என் டர்கேளா ட பஸ்காைவ

ஆசரிப்ேபன் என் ேபாதகர் ெசால் கிறார்

என் அவ க் ச் ெசால் ங்கள் என்றார்.

௧௯ இேய கற்பித்தப டர்கள்ேபாய்,

பஸ்காைவ ஆயத்தம் ெசய்தார்கள். ௨0

மாைலேநரமானேபா , பன்னிரண் ேபேரா ம்

அவர் பந்தியி ந்தார். ௨௧அவர்கள் உண

உண் ம்ேபா , அவர்: உங்களிெலா வன்

என்ைனக் காட் க்ெகா ப்பான் என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௨௨அப்ெபா , அவர்கள் மக ம்

க்கமைடந் , அவைரப் பார்த் :

ஆண்டவேர, நாேனா, நாேனா? என்

ஒவ்ெவா வராகக் ேகட்கத்ெதாடங்கினார்கள்.

௨௩ அவர் ம ெமாழயாக: என்ேனா டத்

தட் ல் ைகயி கிறவேன என்ைனக்

காட் க்ெகா ப்பான். ௨௪ மனித மாரன்

தம்ைமக் ற த் எ தியி க்கிறப ேய

ேபாகிறார்; ஆனா ம், எந்த மனிதனால்

மனித மாரன் காட் க்ெகா க்கப்ப கிறாேரா,

அந்த மனித க் ஐேயா; அந்த மனிதன்

பிறக்காதி ந்தானானால் அவ க்

நலமாக இ க் ம் என்றார். ௨௫ அவைரக்

காட் க்ெகா த்த தா ம்அவைரப் பார்த் :

ர , நாேனா? என்றான்; அதற் அவர்:

ெசான்னப தான் என்றார். ௨௬

அவர்கள் உண உண் ம்ேபா , இேய
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அப்பத்ைத எ த் , ஆ ர்வதித் , அைதப்

பிட் , டர்க க் க் ெகா த் : ங்கள்

வாங்கிச்சாப்பி ங்கள், இ என் ைடய

ச ரமாக இ க்கிற என்றார். ௨௭ பின் ,

பாத்திரத்ைத ம் எ த் , நன்றெச த்தி,

அவர்க க் க் ெகா த் : ங்கள் எல்ேலா ம்

இதிேல பானம்பண் ங்கள்; ௨௮ இ

பாவமன்னிப் ண்டா ம்ப அேநக க்காகச்

சிந்தப்ப கிற திய ஒப்பந்தத்திற் ரிய

என் ைடய இரத்தமாக இ க்கிற . ௨௯

இ தல் இந்தத் திராட்ைசப்பழரசத்ைத

திதானதாகஉங்கேளா டஎன்பிதாவின்

ராஜ்யத்திேல நான் பானம்பண் ம் நாள்வைர

இைதப் பானம்பண் வதில்ைலெயன்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௩0

அவர்கள் திப்பாட்ைடப் பா னபின் ,

ஒ வமைலக் ப் றப்பட் ப்ேபானார்கள்.

௩௧ அப்ெபா , இேய அவர்கைளப்

பார்த் : ேமய்ப்பைன ெவட் ேவன்;

மந்ைதயின்ஆ கள் சிதற க்கப்ப ம் என்

எ தியி க்கிறப , இந்த இரவிேல ங்கள்

எல்ேலா ம் என்னிம த்தம் இடறலைட ர்கள்.

௩௨ ஆனா ம் நான் உயிர்த்ெத ந்தபின் ,

உங்க க் ன்ேன க ேலயாவிற் ப்

ேபாேவன் என்றார். ௩௩ ேப அவ க்

ம ெமாழயாக: உம நிம த்தம் எல்ேலா ம்

இடறலைடந்தா ம், நான் ஒ ேபா ம்

இடறலைடயமாட்ேடன் என்றான். ௩௪

இேய அவைனப் பார்த் : இந்த இரவிேல
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ேசவல் கிறதற் ன்ேன, என்ைன

ன் ைற ம த ப்பாய் என் ,

உண்ைமயாகேவ உனக் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௩௫அதற் ப் ேப : நான் உம்ேமாேட

மரிக்கேவண் யதாயி ந்தா ம் உம்ைம

ம த க்கமாட்ேடன் என்றான்; டர்கள்

எல்ேலா ம் அப்ப ேய ெசான்னார்கள்.

௩௬ அப்ெபா , இேய அவர்கேளா

ெகத்ெசமேன என்னப்பட்ட இடத்திற்

வந் , டர்கைளப் பார்த் : நான் அங்ேக

ேபாய் ெஜபம்ெசய் ம்வைர ங்கள் இங்ேக

உட்கார்ந்தி ங்கள் என் ெசால் ; ௩௭

ேப ைவ ம் ெசெபேத வின் மாரர்கள்

இ வைர ம் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

க்கமைடய ம் வியா லப்பட ம்

ெதாடங்கினார். ௩௮ அப்ெபா ,

அவர்: என் ஆத் மா மரணத்திற் ரிய

க்கங்ெகாண் க்கிற ; ங்கள் இங்ேக தங்கி,

என்ேனா டவிழ த்தி ங்கள் என் ெசால் ,

௩௯ சிற விலகிப்ேபாய், கங் ப் றவி ந் :

என் பிதாேவ, இந்தப் பாத்திரம் என்ைனவிட்

ங்கக் மானால் ங் ம்ப ச் ெசய் ம்;

ஆனா ம் என் வி ப்பத்தின்ப யல்ல,

உம் ைடய வி ப்பத்தின்ப ேய

ஆகக்கடவ என் ெஜபம்ெசய்தார். ௪0

பின் , அவர் டர்களிடத்தில் வந் ,

அவர்கள் நித்திைரபண் கிறைதக்

கண் , ேப ைவப் பார்த் :

ங்கள் ஒ மணி ேநரமாவ
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என்ேனா ட விழ த்தி க்கக் டாதா?

௪௧ ங்கள் ேசாதைனக் ட்படாதப க்

விழ த்தி ந் ெஜபம்ெசய் ங்கள்;

ஆவி உற்சாக ள்ள தான், மாம்சேமா

பல ன ள்ள என்றார். ௪௨அவர் ம ப ம்

இரண்டாம் ைற ேபாய்: என் பிதாேவ, இந்தப்

பாத்திரத்தில் நான் பானம்பண்ணினாெலாழய

இ என்ைனவிட் ங்கக் டாதாகில்,

உம் ைடய வி ப்பத்தின்ப ஆகக்கடவ

என் ெஜபம்ெசய்தார். ௪௩ அவர் தி ம்ப

வந்தேபா , அவர்கள் ம ப ம்

நித்திைரபண் கிறைதக் கண்டார்;

அவர்க ைடய கண்கள் ம ந்த

நித்திைரமயக்கம்அைடந்தி ந்த . ௪௪அவர்

ம ப ம் அவர்கைளவிட் ப்ேபாய்,

ன்றாம் ைற ம்அந்தவார்த்ைதகைளேய

ெசால் ெஜபம்ெசய்தார். ௪௫ பின் அவர்

தம் ைடய டர்களிடத்தில் வந் : இன் ம்

நித்திைரபண்ணி இைளப்பா கி ர்களா?

இேதா, மனித மாரன் பாவிக ைடய

ைககளில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப கிற

ேநரம்வந்த . ௪௬ என்ைனக்

காட் க்ெகா க்கிறவன், இேதா, வந் விட்டான்,

எ ந்தி ங்கள், ேபாேவாம் என்றார். ௪௭அவர்

இப்ப ப் ேப ம்ேபா , பன்னிரண் ேபரில்

ஒ வனாகிய தாஸ்வந்தான்;அவேனா ட

பிரதான ஆசாரியர்க ம் மக்களின்

ப்பர்க ம் அ ப்பின திரளான

மக்கள் பட்டயங்கைள ம் த கைள ம்
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பி த் க்ெகாண் வந்தார்கள். ௪௮அவைரக்

காட் க்ெகா க்கிறவன்: நான் எவைன

த்தம்ெசய்ேவேனாஅவன்தான்,அவைனப்

பி த் க்ெகாள் ங்கள் என் அவர்க க்

அைடயாளம் ெசால் யி ந்தான். ௪௯

உடேன, அவன் இேய வினிடத்தில் வந் :

ர , வாழ்க என் ெசால் , அவைர

த்தம்ெசய்தான். ௫0 இேய அவைனப்

பார்த் ; நண்பேன, எதற்காக வந்தி க்கிறாய்

என்றார்.அப்ெபா ,அவர்கள் கிட்டவந் ,

இேய ைவப் பி த்தார்கள். ௫௧அப்ெபா

இேய ேவா ந்தவர்களில் ஒ வன்ைகைய

ட் த் தன் பட்டயத்ைத உ வி, பிரதான

ஆசாரிய ைடய ேவைலக்காரனின் கா

அ ந் ேபாகெவட் னான். ௫௨அப்ெபா ,

இேய அவைனப்பார்த் : உன் பட்டயத்ைதத்

தி ம்பஅதின் உைறயிேல ேபா ; பட்டயத்ைத

எ க்கிற அைனவ ம் பட்டயத்தால்

அழ ந் ேபாவார்கள். ௫௩ நான் இப்ெபா

என் பிதாைவ ேவண் க்ெகாண்டால்,

அவர் பன்னிரண் ேலகிேயா க்

அதிகமான தர்கைள என்னிடத்தில்

அ ப்பமாட்டாெரன் நிைனக்கிறாயா?

௫௪ அப்ப ச் ெசய்ேவனானால்,

இவ்விதமாக நைடெபறேவண் ம் என்கிற

ேவதவாக்கியங்கள் எப்ப நிைறேவ ம்

என்றார். ௫௫ அந்த ேநரத்திேல இேய

மக்கைளப் பார்த் : தி டைனப்பி க்கப்

றப்ப கிற ேபால, ங்கள் பட்டயங்கைள ம்
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த கைள ம் எ த் க்ெகாண் என்ைனப்

பி க்கவந் ர்கள்; நான் தினந்ேதா ம் உங்கள்

ந விேல உட்கார்ந் ேதவாலயத்தில் உபேதசம்

ெசய் ெகாண் ந்ேதன்;அப்ெபா , ங்கள்

என்ைனப் பி க்கவில்ைலேய. ௫௬ஆனா ம்

ர்க்கதரிசிகள் எ தியி க்கிற வசனங்கள்

நிைறேவ ம்ப இைவகெளல்லாம்

நைடெப கிற என்றார். அப்ெபா ,

டர்கெளல்ேலா ம் அவைரவிட்

ஓ ப்ேபானார்கள். ௫௭ இேய ைவப்

பி த்தவர்கள் அவைரப் பிரதான

ஆசாரியனாகிய காய்பாவினிடத்திற் க்

ெகாண் ேபானார்கள்; அங்ேக

ேவதபண் தர்க ம் ப்பர்க ம்

வந்தி ந்தார்கள். ௫௮ ேப ,

ரத்திேல அவ க் ப் பின்ேனெசன் ,

பிரதான ஆசாரிய ைடய அரண்மைன

வைரக் ம் வந் , உள்ேள ைழந் ,

ைவப் பார்க் ம்ப காவலாளிகேளா

உட்கார்ந்தான். ௫௯பிரதானஆசாரியர்க ம்

ப்பர்க ம் சங்கத்தினர்கள் அைனவ ம்

இேய ைவக் ெகாைலெசய் ம்ப அவ க்

விேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்சி ேத னார்கள்; ௬0

ஒ வ ம் கிைடக்கவில்ைல; அேநகர்

வந் ெபாய்ச்சாட்சி ெசால் ம் அவர்கள்

சாட்சி ஏற் ைடயதாயில்ைல; கைடசியிேல

இரண் ெபாய்ச்சாட்சிகள் வந் : ௬௧

ேதவ ைடயஆலயத்ைதஇ த் ப்ேபாட ம்,

ன் நாட்க க் ள்ேள அைதக் கட்ட ம்
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என்னாேலஆ ம்என் இவன்ெசான்னான்

என்றார்கள். ௬௨ அப்ெபா , பிரதான

ஆசாரியன் எ ந்தி ந் , அவைரப்

பார்த் : இவர்கள் உனக் விேராதமாக

சாட்சி ெசால் கிறைதக் ற த் ஒன் ம்

ெசால் கிறதில்ைலயா என்றான். ௬௩

இேய ேவா ேபசாம ந்தார். அப்ெபா ,

பிரதான ஆசாரியன் அவைரப் பார்த் :

ேதவ ைடய மாரனாகிய கிற ஸ் தானா?

அைதஎங்க க் ச் ெசால் ம்ப வ ள்ள

ேதவன்ேபரில் உன்ைன ஆைணயிட் க்

ேகட்கிேறன் என்றான். ௬௪அதற் இேய : ர்

ெசான்னப தான்;அன்ற ம், மனித மாரன்

சர்வவல்லவ ைடய வல பக்கத்தில்

ற்ற ப்பைத ம்வானத்தின் ேமகங்கள்ேமல்

வ வைத ம் இ தல் காண் ர்கெளன் ,

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௬௫

அப்ெபா பிரதான ஆசாரியன் தன்

ஆைடகைளக் கிழ த் க்ெகாண் : இவன்

ேதவைனநிந்தித்தான்; இனி சாட்சிகள் நமக்

ேவண் யெதன்ன? இேதா, இவன் நிந்தித்தைத

இப்ெபா ேகட் ர்கேள. ௬௬ உங்க க்

எப்ப த் ேதான் கிற என் ேகட்டான்.

அதற் அவர்கள்: மரணத்திற் ப் பாத்திரனாக

இ க்கிறான் என்றார்கள். ௬௭அப்ெபா ,

அவ ைடய கத்தில் ப்பி, அவைரக்

ட் னார்கள்; சிலர் அவைரக் கன்னத்தில்

அைறந் : ௬௮ கிற ஸ் ேவ, உம்ைம

அ த்தவன் யார்? அைதஞானதரிசனத்தினால்
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எங்க க் ச் ெசால் ம் என்றார்கள். ௬௯

அந்தேநரத்தில் ேப ெவளிேய வந்

அரண்மைன ற்றத்தில்உட்கார்ந்தி ந்தான்.

அப்ெபா , ேவைலக்காரி ஒ த்தி

அவனிடத்தில் வந் : ம் க ேலயனாகிய

இேய ேவா ட இ ந்தாய் என்றாள். ௭0

அதற் அவன்: ெசால் கிற எனக் த்

ெதரியா என் எல்ேலா க் ம் ன்பாக

ம த த்தான். ௭௧ அவன், வாசல்

மண்டபத்திற் ப்ேபானெபா ேவெறா த்தி

அவைனக் கண் : இவ ம் நசேரயனாகிய

இேய ேவா ட இ ந்தான் என் அங்ேக

இ ந்தவர்க க் ச் ெசான்னாள். ௭௨அவேனா:

அந்த மனிதைன நான் அறேயன் என்

சத்தியம் ெசய் , ம ப ம் ம த த்தான். ௭௩

சிற ேநரத்திற் ப்பின் அங்ேக நின்றவர்கள்

ேப வினிடத்தில் வந் : உண்ைமயாகேவ

ம்அவர்களில் ஒ வன்; உன் ேபச் உன்ைன

காட் க்ெகா க்கிற என்றார்கள். ௭௪

அப்ெபா அவன்: அந்த மனிதைனத்

ெதரியா என் ெசால் , சபிக்க ம் சத்தியம்

ெசய்ய ம் ெதாடங்கினான். உடேன ேசவல்

விய . ௭௫ அப்ெபா ேப : ேசவல்

கிறதற் ன்ேன என்ைன ன் ைற

ம த ப்பாய் என் இேய தன்னிடத்தில்

ெசான்னவார்த்ைதைய நிைனத் க்ெகாண் ,

ெவளிேயேபாய், மனங்கசந் அ தான்.

௨௭

வி யற்காலமானேபா ,

எல்லாப் பிரதான ஆசாரியர்க ம்
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மக்களின் ப்பர்க ம், இேய ைவக்

ெகாைலெசய் ம்ப , அவ க் விேராதமாக

ஆேலாசைனெசய் , ௨ அவைரக் கட் ,

ெகாண் ேபாய், ேதசாதிபதியாகிய

ெபாந்தி பிலாத் வினிடத்தில்

ஒப் க்ெகா த்தார்கள். ௩ அப்ெபா ,

அவைரக் காட் க்ெகா த்த தாஸ்,

அவர் மரணதண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்க்கப்பட்டைதப் பார்த் , மனஸ்தாபப்பட் ,

அந்த ப்ப ெவள்ளிக்காைச பிரதான

ஆசாரியர்களிடத்திற் ம் ப்பர்களிடத்திற் ம்

தி ம்பக் ெகாண் வந் : ௪ ற்றம ல்லாத

இரத்தத்ைத நான் காட் க்ெகா த்ததினால்

பாவம் ெசய்ேதன் என்றான்.அதற் அவர்கள்:

எங்க க்ெகன்ன, அ உன் ைடய

பா என்றார்கள். ௫ அப்ெபா , அவன்

அந்த ெவள்ளிக்காைச ேதவாலயத்திேல

க்கி எரிந் விட் , றப்பட் ப்ேபாய்,

நான் ெகாண் ெசத்தான். ௬ பிரதான

ஆசாரியர்கள்அந்த ெவள்ளிக்காைசஎ த் :

இ இரத்தத்தின் விைலெயன்பதால்,

காணிக்ைகப்ெபட் யிேல இைதப் ேபா வ

நியாயம ல்ைலெயன் ெசால் , ௭

ஆேலாசைன ெசய்தபின் , அந்நியர்கைள

அடக்கம் ெசய்வதற் க் யவ ைடயநிலத்ைத

அதினாேலவாங்கினார்கள். ௮இதினிம த்தம்

அந்த நிலம் இந்தநாள்வைர இரத்தநிலம்

எனப்ப கிற . ௯இஸ்ரேவல் பிள்ைளகளால்

மதிக்கப்பட்டவ க் க் விைலயாக ப்ப
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ெவள்ளிக்காைச அவர்கள் எ த் , ௧0

கர்த்தர் எனக் க் கற்பித்தப யவ ைடய

நிலத்திற்காகஅைதக்ெகா த்தார்கள்என்

எேரமயா ர்க்கதரிசியால் ெசால்லப்பட்ட

அப்ெபா நிைறேவறய . ௧௧ இேய

ேதசாதிபதிக் ன்பாக நின்றார்; ேதசாதிபதி

அவைரப் பார்த் : தர்க ைடய

ராஜாவா என் ேகட்டான். அதற் இேய :

ர் ெசால் கிறப தான் என்றார். ௧௨

பிரதான ஆசாரியர்க ம் ப்பர்க ம்

அவர்ேமல் ற்றஞ்சாட் ம்ேபா ,அவர் பதில்

ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல. ௧௩அப்ெபா ,

பிலாத் அவைரப் பார்த் : இவர்கள்

உன்ேமல் எத்தைனேயா ற்றங்கைளச்

மத் கிறார்கேள, அைவகைளக்

ேகட்கவில்ைலயா என்றான். ௧௪அவேரா ஒ

வார்த்ைத ம் பதில் ெசால்லவில்ைல; அதனால்

ேதசாதிபதி ம க ம் ஆச்சரியப்பட்டான். ௧௫

காவல்ெசய்யப்பட்டவர்களில் எவைன

வி தைலயாக்க ேவண் ெமன் மக்கள்

ேகட் க்ெகாள் வார்கேளா, அவைன

அவர்க க்காக வி தைலயாக் வ

பண் ைகேதா ம் ேதசாதிபதிக்

வழக்கமாக இ ந்த . ௧௬ அப்ெபா

காவல்ெசய்யப்பட்டவர்களில் பரபாஸ்

என்னப்பட்ட ேபர்ேபான ஒ வன்

இ ந்தான். ௧௭ெபாறாைமயினாேலஅவைர

ஒப் க்ெகா த்தார்கள் என் பிலாத்

அற ந் , ௧௮அவர்கள் யி க் ம்ேபா ,
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அவர்கைளப் பார்த் : எவைன

நான் உங்க க் வி தைலயாக்க

ேவண் ெமன்ற க்கி ர்கள்?பரபாைசேயா?

கிற ஸ் எனப்ப கிற இேய ைவேயா? என்

ேகட்டான். ௧௯ அவன் நியாயாசனத்தில்

உட்கார்ந்தி க் ம்ேபா , அவ ைடய

மைனவி அவனிடத்தில் ஆள் அ ப்பி: ர்

அந்த திமாைனஒன் ம் ெசய்யேவண்டாம்;

அவர்நிம த்தம் இன்ைறக் கனவில் ெவ

பா பட்ேடன் என் ெசால்லச் ெசான்னாள். ௨0

பரபாைசவிட் விடக் ேகட் க் ெகாள்ள ம்,

இேய ைவக் ெகாைல ெசய்ய ம் பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ப்பர்க ம் மக்கைளத்

ண் விட்டார்கள். ௨௧ ேதசாதிபதி மக்கைளப்

பார்த் : இவ்வி வரில் எவைன நான்

உங்க க் வி தைலயாக்கேவண் ம்

என் ேகட்டான். அதற் அவர்கள்:

பரபாைச என்றார்கள். ௨௨ பிலாத்

அவர்கைளப் பார்த் : அப்ப யானால்,

கிற ஸ் என்னப்பட்ட இேய ைவ

நான் என்னெசய்யேவண் ம் என்

ேகட்டான். அவைனச் சி ைவயில்

அைறயேவண் ம் என் எல்ேலா ம்

ெசான்னார்கள். ௨௩ ேதசாதிபதிேயா: ஏன்,

என்ன ெபால்லாப் ச் ெசய்தான் என்றான்.

அதற் அவர்கள்: அவைனச் சி ைவயில்

அைறயேவண் ம் என் அதிகமதிகமாக

சத்தம ட் ச் ெசான்னார்கள். ௨௪ கலவரம்

அதிகமாகிறேதயல்லாமல் தன் யற்சியினாேல
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பலன் இல்ைலெயன் பிலாத் பார்த் ,

தண் ைர அள்ளி, மக்க க் ன்பாக

ைககைளக் க வி: இந்த திமா ைடய

இரத்தப்பழ க் நான் ற்றமற்றவன், ங்கேள

பார்த் க்ெகாள் ங்கள் என்றான். ௨௫

அதற் மக்கெளல்ேலா ம்: இவ ைடய

இரத்தப்பழ எங்கள்ேம ம் எங்க ைடய

பிள்ைளகள்ேம ம் இ ப்பதாக என்

ெசான்னார்கள். ௨௬ அப்ெபா , அவன்

பரபாைச அவர்க க் வி தைலயாக்கி,

இேய ைவேயா சாட்ைடயினால் அ த் ,

சி ைவயில்அைறவதற் ஒப் க்ெகா த்தான்.

௨௭அப்ெபா , ேதசாதிபதியின் ேபார் ரர்கள்

இேய ைவத் ேதசாதிபதியின்அரண்மைனயிேல

ெகாண் ேபாய், ேபார் ரர்களின் ட்டம்

வைத ம்அவரிடத்தில் வரச்ெசய் ,

௨௮ அவ ைடய ேமலாைடகைளக் கழற்ற ,

சிவப்பானேமலாைடையஅவ க் உ த்தி,

௨௯ ள் களால் ஒ கி டத்ைதச் ெசய் ,

அவர் தைலயின்ேமல் ைவத் , அவ ைடய

வல ைகயில் ஒ ேகாைலக் ெகா த் , அவர்

ன்பாக ழங்காற்ப யிட் : தர்க ைடய

ராஜாேவ, வாழ்க என் அவைரக்

ேக ெசய்தபின் , ௩0அவர்ேமல் ப்பி, அந்தக்

ேகாைல எ த் , அவைரத் தைலயில்

அ த்தார்கள். ௩௧அவைரக் ேக ெசய்தபின் ,

அவ க் உ த்தின ேமலாைடையக்

கழற்ற ,அவ ைடயஆைடகைளஅவ க்

உ த்தி, அவைரச் சி ைவயில்அைற ம்ப
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ெகாண் ேபானார்கள். ௩௨ ேபா ம்ேபா ,

சிேரேன ஊரானாகிய ேமான் என்னப்பட்ட

ஒ மனிதைனஅவர்கள் பார்த் , அவ ைடய

சி ைவையச் மக் ம்ப அவைனப்

பலவந்தம் ெசய்தார்கள். ௩௩ கபாலஸ்தலம்

என் அர்த்தங்ெகாள் ம் ெகால்ெகாதா

என் ம் இடத்திற் அவர்கள் வந்தேபா ,

௩௪ கசப் க்கலந்த கா ைய அவ க் க்

க்கக் ெகா த்தார்கள்; அவர் அைத

சிபார்த் , க்க மனதில்லாதி ந்தார். ௩௫

அவைர சி ைவயில் அைறந்தபின் ,

அவர்கள் ட் ப்ேபாட் அவ ைடய

ஆைடகைளப்பங்கிட் க் ெகாண்டார்கள். என்

ஆைடகைளத் தங்க க் ள்ேள பங்கிட் , என்

உைடயின் ேபரில் ட் ப்ேபாட்டார்கள்

என் ர்க்கதரிசியால் ெசால்லப்பட்ட

நிைறேவ ம்ப இப்ப நடந்த . ௩௬

அவர்கள் அங்ேக உட்கார்ந் , அவைரக்

காவல்காத் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௩௭

அன்ற ம் அவர் அைடந்த தண்டைனயின்

காரணத்ைதக் காண்பிக் ம்ப யாக,

இவன் தர்க ைடய ராஜாவாகிய

இேய என் எ தி, அவர் தைலக்

ேமலாக ைவத்தார்கள். ௩௮ அப்ெபா ,

அவ ைடய வல பக்கத்தில் ஒ வ ம்

அவ ைடய இட பக்கத்தில் ஒ வ மாக

இரண் தி டர்கள் அவேரா ட

சி ைவகளில் அைறயப்பட்டார்கள்.

௩௯ அந்தவழயாக நடந் ேபாகிறவர்கள்
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தங்க ைடய தைலகைளத் க்கி:

௪0 ேதவாலயத்ைத இ த் , ன்

நாட்க க் ள்ேளகட் கிறவேன, உன்ைன ேய

இரட்சித் க்ெகாள்; ேதவ ைடய

மாரனானால் சி ைவயி ந்

இறங்கிவா என் அவைரப் பழ த்தார்கள்.

௪௧ அப்ப ேய பிரதான ஆசாரியர்க ம்

ேவதபண் தர்க ம் ப்பர்க ம்

ேக ெசய் : ௪௨மற்றவர்கைளஇரட்சித்தான்;

தன்ைனத்தான் இரட்சித் க்ெகாள்ளத்

திராணியில்ைல; இவன் இஸ்ரேவ ன்

ராஜாவானால் இப்ெபா சி ைவயி ந்

இறங்கிவரட் ம், அப்ெபா இவைன

வி வாசிப்ேபாம். ௪௩தன்ைனத் ேதவ ைடய

மாரன் என் ெசால் , ேதவன்ேமல்

நம்பிக்ைகயாகஇ ந்தாேன;அவர் இவன்ேமல்

பிரியமாக இ ந்தால் இப்ெபா இவைன

இரட்சிக்கட் ம் என்றார்கள். ௪௪அவேரா ட

சி ைவகளில்அைறயப்பட்டத் தி டர்க ம்

அந்தப்ப ேய அவைர நிந்தித்தார்கள். ௪௫

நண்பகல் பன்னிரண் மணி தல் மதியம்

ன் மணிவைரக் ம் மெயங் ம்

அந்தகாரம் உண்டான . ௪௬ ன்

மணியளவில் இேய : ஏ ! ஏ ! லாமா

சபக்தானி, என் ம ந்த சத்தம ட் க்

ப்பிட்டார்; அதற் என் ேதவேன! என்

ேதவேன! ஏன் என்ைனக் ைகவிட் ர் என்

அர்த்தமாம். ௪௭அங்ேக நின்றவர்களில் சிலர்

அைதக் ேகட்டெபா : இவன் எ யாைவக்
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ப்பி கிறான் என்றார்கள். ௪௮ உடேன

அவர்களில் ஒ வன் ஓ , கடற்பஞ்ைச எ த் ,

கா யில் ேதாய்த் , அைதஒ ேகா ல் மாட் .

அவ க் க் க்கக்ெகா த்தான். ௪௯

மற்றவர்கேளா: ெபா , எ யா இவைன

இரட்சிக்க வ வாேனா, பார்ப்ேபாம்

என்றார்கள். ௫0 இேய , ம ப ம் மகா

சத்தமாகக் ப்பிட் ,ஆவிையவிட்டார். ௫௧

அப்ெபா , ேதவாலயத்தின் திைரத் ணி

ேமல்ெதாடங்கிக் ழ்வைரக் ம் இரண்டாகக்

கிழ ந்த , ம ம் அதிர்ந்த , கன்மைலக ம்

பிளந்த . ௫௨ கல்லைறக ம் திறந்த ,

மரித்தி ந்த அேநக பரி த்தவான்க ைடய

ச ரங்க ம் எ ந்தி ந்த . ௫௩ அவர்

உயிர்த்ெத ந்தபின் , இவர்கள்

கல்லைறகைளவிட் ப் றப்பட் ,

பரி த்த நகரத்தில் பிரேவசித் ,

அேநக க் க் காணப்பட்டார்கள். ௫௪

ேபார் ரர்க க் த் தைலவ ம்,

அவேனா ட இேய ைவக் காவல்

காத்தி ந்தவர்க ம், மயதிர்ச்சிைய ம்

நடந்த காரியங்கைள ம் பார்த் ,

ம க ம் பயந் : உண்ைமயாகேவ இவர்

ேதவ ைடய மாரன் என்றார்கள். ௫௫

ேம ம், இேய விற் பணிவிைடெசய் ம்ப

க ேலயாவி ந் அவேரா வந்தி ந்த

அேநக ெபண்கள் அங்ேக ரத்திேல

நின் பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௫௬ அவர்க க் ள்ேள மகதேலனா
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மரியா ம், யாக்ேகா க் ம், ேயாேசப் க் ம்

தாயாகிய மரியா ம், ெசெபேத வின்

மாரர்க ைடய தா ம் இ ந்தார்கள். ௫௭

மாைலேநரமானேபா , இேய விற் ச்

ட ம் ெசல்வந்த மாக ம் இ ந்த

ேயாேசப் என் ம் ேப ைடய அரிமத்தியா

ஊரானாகிய ஒ மனிதன் வந் , ௫௮

பிலாத் வினிடத்தில்ேபாய், இேய வின்

ச ரத்ைதக் ேகட்டான். அப்ெபா , ச ரத்ைதக்

ெகா க் ம்ப பிலாத் கட்டைளயிட்டான்.

௫௯ ேயாேசப் அந்த ச ரத்ைத எ த் ,

ய்ைமயானெமல் ய ப்பட் யிேல ற்ற ,

௬0 தான் கன்மைலயில் ெவட் யி ந்த

தன் ைடய திய கல்லைறயிேல அைத

ைவத் , கல்லைறயின் வாச ல் ஒ ெபரிய

கல்ைலப் ரட் ைவத் ப்ேபானான்.

௬௧ அங்ேக மகதேலனா மரியா ம்

மற்ற மரியா ம் கல்லைறக் எதிராக

உட்கார்ந்தி ந்தார்கள். ௬௨ஆயத்தநா க்

அ த்த ம நாளிேலபிரதானஆசாரியர்க ம்

பரிேசயர்க ம் பிலாத் வினிடத்தில்

வந் : ௬௩ ஆண்டவேன, அந்த

ஏமாற் க்காரன் உயிேரா க் ம்ேபா ,

ன் நாட்க க் ப்பின் உயிேரா

எ ந்தி ப்ேபன் என் ெசான்ன எங்க க்

ஞாபகம் இ க்கிற . ௬௪ ஆகேவ,

அவ ைடய டர்கள் இரவிேல வந் ,

அவைனத் தந்திரமாகக் ெகாண் ேபாய்,

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ந்தாெனன்
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மக்க க் ச் ெசால்லாதப க் ம், ந்தின

வஞ்சைனையவிட பிந்தின வஞ்சைன

ெகா தாகாதப க் ம், ர் ன் நாட்கள்வைர

கல்லைறையப் பா காக் ம்ப

கட்டைளயிடேவண் ம் என்றார்கள். ௬௫

அதற் ப் பிலாத் : உங்க க் க் காவல்

ரர்கள் உண்ேட; ேபாய், உங்களால்

ந்தவைரப் பா காத் க்ெகாள் ங்கள்

என்றான். ௬௬ அவர்கள்ேபாய்க் கல் க்

த்திைரேபாட் , காவல்ைவத் ,

கல்லைறையப் பா காத்தார்கள்.

௨௮

ஓய் நாள் ந் , வாரத்தின்

தலாம் நாள் ெபா வி ந்தேபா ,

மகதேலனா மரியா ம் மற்ற மரியா ம்

கல்லைறையப் பார்க்க வந்தார்கள். ௨

அப்ெபா , ம மக ம் அதி ம்ப ,

கர்த்த ைடய தன் வானத்தி ந்

இறங்கிவந் , வாச ந்த கல்ைலப் ரட் த்

தள்ளி, அதின்ேமல் உட்கார்ந்தான். ௩

அவ ைடய ேதாற்றம் ம ன்னல்ேபால ம்,

அவ ைடயஉைடஉைறந்த மைழையப்ேபால

ெவண்ைமயாக ம் இ ந்த . ௪ காவலாளர்

அவ க் ப் பயந்ததினால் தி க்கிட் ச்

ெசத்தவர்கள்ேபாலானார்கள். ௫ தன்

அந்தப் ெபண்கைளப் பார்த் : ங்கள்

பயப்படாம ங்கள்; சி ைவயில்

அைறயப்பட்ட இேய ைவத் ேத கி ர்கள்

என் அறேவன். ௬அவர் இங்ேக இல்ைல; தாம்

ெசான்னப ேய உயிர்த்ெத ந்தார்; கர்த்த்தைர
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ைவத்த இடத்ைத வந் பா ங்கள்; ௭

க்கிரமாகப்ேபாய், அவர் மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந்தார் என் அவ ைடய

டர்க க் ச் ெசால் ங்கள். அவர் உங்க க்

ன்ேன க ேலயாவிற் ப் ேபாகிறார்;

அங்ேக அவைரக் காண் ர்கள்; இேதா,

உங்க க் ச் ெசான்ேனன் என்றான். ௮

அவர்கள் பயத்ேதா ம் மகா சந்ேதாஷத்ேதா ம்

கல்லைறையவிட் ச் க்கிரமாகப் றப்பட் ,

அவ ைடய டர்க க் அறவிக்க

ஓ னார்கள். ௯ அவர்கள் அவ ைடய

டர்க க் அறவிக்கப் ேபாகிறேபா , இேய

தாேமஅவர்க க் எதிர்பட் : வாழ்க என்றார்.

அவர்கள் கிட்டவந் , அவர் பாதங்கைளத்

த வி, அவைரப் பணிந் ெகாண்டார்கள். ௧0

அப்ெபா இேய அவர்கைள ேநாக்கி:

பயப்படாம ங்கள்; ங்கள் ேபாய், என்

சேகாதரர்கள் க ேலயாவிற் ப் ேபா ம்ப

அவர்க க் ச் ெசால் ங்கள்; அங்ேக

அவர்கள் என்ைனக் காண்பார்கள் என்றார். ௧௧

அவர்கள் ேபா ம்ேபா , காவல் ரர்களில்

சிலர் நகரத்திற் ள்ேள வந் . நடந்த

யாவற்ைற ம் பிரதான ஆசாரியர்க க்

அறவித்தார்கள். ௧௨இவர்கள் ப்பர்கேளா

வந் , ஆேலாசைனெசய் , ர க்

ேவண் ய பணத்ைதக் ெகா த் : ௧௩நாங்கள்

ங் ம்ேபா , அவ ைடய டர்கள்

இரவிேல வந் , அவைனத் தி க்ெகாண்

ேபாய்விட்டார்கள் என் ெசால் ங்கள். ௧௪
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இ ேதசாதிபதிக் ெதரியவந்தால், நாங்கள்

அவைர இணங்கைவத் , உங்கைளத்

தப் விப்ேபாம் என்றார்கள். ௧௫ அவர்கள்

பணத்ைத வாங்கிக்ெகாண் , தங்க க் ப்

ேபாதிக்கப்பட்டப ேய ெசய்தார்கள். இந்தப்

ேபச் தர்க க் ள்ேள இந்தநாள்வைர

பிரசித்தமாக இ க்கிற . ௧௬ பதிெனா

டர்க ம், க ேலயாவிேல இேய

தங்க க் க் ற த்தி ந்த மைலக் ப்

ேபானார்கள். ௧௭அங்ேகஅவர்கள்அவைரப்

பார்த் , பணிந் ெகாண்டார்கள்; சிலேரா

சந்ேதகப்பட்டார்கள். ௧௮அப்ெபா இேய

அ கில் வந் , அவர்கைளப் பார்த் :

பரேலாகத்தி ம் மயி ம் எல்லா அதிகார ம்

எனக் க் ெகா க்கப்பட் க்கிற . ௧௯

ஆகேவ, ங்கள் றப்பட் ப்ேபாய், எல்லா

ேதசத் மக்கைள ம் டராக்கி, பிதா

மாரன் பரி த்த ஆவியின் நாமத்தினாேல

அவர்க க் ஞானஸ்நானங்ெகா த் , ௨0

நான் உங்க க் க் கட்டைளயிட்ட யாைவ ம்

அவர்கள்ைகக்ெகாள் ம்ப அவர்க க்

உபேதசம் ெசய் ங்கள். இேதா, உலகத்தின்

இ திவைர எல்லா நாட்களி ம் நான்

உங்கேளா ட இ க்கிேறன் என்றார்.

ஆெமன். (aiōn g165)
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மாற்

௧

ேதவ ைடய மாரனாகிய

இேய கிற ஸ் வின் நற்ெசய்தியின்ஆரம்பம். ௨

“இேதா, நான் என் வைன உமக்

ன்பாக அ ப் கிேறன், அவன்

உமக் ன்ேபேபாய், உமக் வழைய

ஆயத்தம்பண் வான் என் ம்; ௩கர்த்த க்

வழைய ஆயத்தப்ப த் ங்கள், அவ க் ப்

பாைதகைளச் ெசவ்ைவபண் ங்கள்” என்

“வனாந்திரத்திேல ப்பி கிறவ ைடய

சத்தம் உண்டா ம்” என் ம், ர்க்கதரிசன

த்தகங்களில் எ தியி க்கிறப ; ௪

ேயாவான் வனாந்திரத்தில் ஞானஸ்நானம்

ெகா த் , பாவமன்னிப் க்ெகன்

மனந்தி ம் த க்கான

ஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற

பிரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண் ந்தான். ௫

அப்ெபா ேதயா ேதசத்தார் மற் ம்

எ சேலம் நகரத்தார் அைனவ ம்,

ேயாவானிடம்ேபாய், தங்க ைடய

பாவங்கைள அற க்ைகெசய் , ேயார்தான்

நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம்

ெபற்றார்கள். ௬ ேயாவான் ஒட்டகமயிர்

ஆைடைய அணிந் , தன் இ ப்பில்

ேதால் கச்ைசையக் கட் க்ெகாண் ,

ெவட் க்கிளிைய ம் காட் த்ேதைன ம்

சாப்பி கிறவனாக ம் இ ந்தான். ௭அவன்:

என்ைனவிட வல்லவர் ஒ வர் எனக் ப்பின்

வ கிறார், அவ ைடய காலணிகளின்
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வாைரக் னிந் அவிழ்ப்பதற் க் ட

நான் த தியானவன் இல்ைல. ௮ நான்

தண் ரினால் உங்க க் ஞானஸ்நானம்

ெகா க்கிேறன்;அவேராபரி த்தஆவியினால்

உங்க க் ஞானஸ்நானம் ெகா ப்பார்

என் பிரசங்கம்பண்ணினான். ௯ அந்த

நாட்களில், இேய க ேலயாவில்

உள்ள நாசேரத் என் ம் ஊரி ந்

வந் , ேயார்தான் நதியில் ேயாவானால்

ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். ௧0அவர் தண் ரில்

இ ந் கைரேயறன உடேன, வானம்

திறக்கப்பட்டைத ம், ஆவியானவர்

றாைவப்ேபால தம்ேமல் இறங் கிறைத ம்

பார்த்தார். ௧௧அப்ெபா , ர் என் ைடய

ேநச மாரன், உம்மடம் பிரியமாக இ க்கிேறன்

என் , வானத்தி ந் ஒ சத்தம்

உண்டான . ௧௨உடேனஆவியானவர்அவைர

வனாந்திரத்திற் ப் ேபா ம்ப ஏவினார். ௧௩

அவர் வனாந்திரத்திேல நாற்ப நாட்கள்

இ ந் , சாத்தானால் ேசாதிக்கப்பட் ,

அங்ேக காட் ம கங்களின் ந விேல

தங்கிக்ெகாண் ந்தார். ேதவ தர்கள்

அவ க் ப் பணிவிைடெசய்தார்கள்.

௧௪ ேயாவான் சிைறக்காவ ல்

ைவக்கப்பட்டபின் , இேய க ேலயாவிற்

வந் , ேதவ ைடய ராஜ்யத்தின்

நற்ெசய்திையப் பிரசங்கம் ெசய் : ௧௫காலம்

நிைறேவறய , ேதவ ைடய ராஜ்யம் அ கில்

இ க்கிற ; மனந்தி ம்பி, நற்ெசய்திைய
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வி வாசி ங்கள் என்றார். ௧௬அவர் க ேலயா

கட ன் ஓரமாக நடந் ேபா ம்ேபா ,

னவர்களாக இ ந்த ேமா ம், அவன்

சேகாதரன்அந்திேரயா ம் கட ல்வைலையப்

ேபாட் க்ெகாண் க்கிறைதப் பார்த்தார். ௧௭

இேய அவர்கைளப் பார்த் : என் பின்ேன

வா ங்கள், உங்கைள மனிதர்கைளப்

பி க்கிறவர்களாக் ேவன் என்றார். ௧௮உடேன

அவர்கள் தங்க ைடய வைலகைளவிட் ,

அவ க் ப் பின்ேன ெசன்றார்கள். ௧௯

அவர் அந்த இடத்ைதவிட் ச் சற் ரம்

ெசன்றேபா , ெசெபேத வின் மாரன்

யாக்ேகா ம் அவ ைடய சேகாதரன்

ேயாவா ம் படகிேல வைலகைளப்

ப பார்த் க்ெகாண் ந்தைதப் பார்த் ,

௨0 உடேன அவர்கைள ம் அைழத்தார்;

அப்ெபா அவர்கள் தங்க ைடய

தகப்பனாகிய ெசெபேத ைவ படகிேல

யாட்கேளா விட் விட் , அவ க் ப்

பின்ேன ெசன்றார்கள். ௨௧ பின் அவர்கள்

கப்பர்ந க் ப் ேபானார்கள். உடேன

அவர் ஓய் நாளிேல ெஜப ஆலயத்திற் ச்

ெசன் , ேபாதைன பண்ணினார். ௨௨

அவர் ேவதபண் தர்கைளப்ேபால

ேபாதிக்காமல், அதிகார ைடயவராக

அவர்க க் ப் ேபாதித்ததினால்அவ ைடய

ேபாதைனையக் ற த் மக்கள்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௨௩ அவர்க ைடய

ெஜபஆலயத்திேலஅ த்தஆவிபி த்தி ந்த
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ஒ மனிதன் இ ந்தான். ௨௪அவன்: ஐேயா!

நசேரயனாகிய இேய ேவ, எங்க க் ம்

உமக் ம் என்ன? எங்கைளக் ெக க்கவா ர்

வந் ர்? ர் யார் என் நான் அறேவன், ர்

ேதவ ைடய பரி த்தர் என் சத்தமாகக்

கத்தினான். ௨௫அதற் இேய : ேபசாமல்

இவைனவிட் ெவளிேய ேபா என்

அைத அதட் னார். ௨௬ உடேன அந்த

அ த்தஆவி அவைன அைலக்கழ த் ,

அதிக சத்தம்ேபாட் , அவைனவிட் ப்

ேபாய்விட்ட . ௨௭எல்ேலா ம்ஆச்சரியப்பட் :

இ என்ன? இந்தப் திய உபேதசம்

எப்ப ப்பட்ட ? இவர் அதிகாரத்ேதா

அ த்தஆவிக க் க் கட்டைளக்

ெகா க்கிறார், அைவகள் இவ க் க்

ழ்ப்ப கிறேத என் தங்க க் ள்ேள

ஒ வேராெடா வர்ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௨௮எனேவ,அவைரப்பற்றன கழ் க ேலயா

நா வ ம் பரவிய . ௨௯ உடேன

அவர்கள் ெஜபஆலயத்ைதவிட் ப் றப்பட் ,

யாக்ேகா மற் ம் ேயாவாேனா , ேமான்

அந்திேரயா என்பவர்க ைடய ட் ற் ப்

ேபானார்கள். ௩0 அங்ேக ேமா ைடய

மாமயார் ஜூரத்ேதா ப த்தி ந்தாள்; உடேன

அவர்கள் அவைளப்பற்ற அவ க் ச்

ெசான்னார்கள். ௩௧அவர் அ கில் ெசன் ,

அவள் ைகையப் பி த் , அவைளத்

க்கிவிட்டார்; உடேனஜூரம்அவைளவிட்

ங்கிய ; அப்ெபா அவள்அவர்க க் ப்
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பணிவிைடெசய்தாள். ௩௨ மாைலேநரத்தில்

ரியன் மைற ம்ேபா , எல்லா

ேநாயாளிகைள ம், பிசா பி த்தவர்கைள ம்,

இேய விடம் ெகாண் வந்தார்கள்.

௩௩ பட்டணத் மக்கள் எல்ேலா ம்

ட் வாச க் ன்பாகக் வந்தார்கள். ௩௪

பலவிதமானவியாதிகளினால் கஷ்டப்பட் க்

ெகாண் ந்த அேநக மக்கைள அவர்

கமாக்கி, அேநக பிசா கைள ம்

ரத்திவிட்டார்; அந்தப் பிசா க க் , அவர்

யார் என் ெதரிந்தி ந்ததால், அைவகள்

ேப கிறதற் அவர் அ மதிக்கவில்ைல.

௩௫ அவர் அதிகாைலயில், இ ட்ேடா

எ ந் றப்பட் , வனாந்திரமான ஒ

இடத்திற் ப்ேபாய், அங்ேக ெஜபம்பண்ணினார்.

௩௬ ேமா ம்அவேனா டஇ ந்தவர்க ம்

அவைரப் பின்ெதாடர்ந் ேபாய், ௩௭அவைரப்

பார்த்தேபா : எல்ேலா ம் உம்ைமத்

ேத கிறார்கள் என் ெசான்னார்கள்.

௩௮ அவர்கைள அவர் பார்த் : அ த்த

ஊர்களி ம் நான் பிரசங்கம் பண்ணேவண் ம்,

எனேவ அந்த இடங்க க் ப் ேபாகலாம்

வா ங்கள்; இதற்காகத்தான் றப்பட் வந்ேதன்

என் ெசால் ; ௩௯க ேலயா நா வ ம்

அவர்க ைடய ெஜப ஆலயங்களில்

அவர் பிரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண் ம்,

பிசா கைளத் ரத்திக்ெகாண் ம் இ ந்தார். ௪0

அப்ெபா ஷ்டேராகி ஒ வன்அவரிடம்

வந் , அவர் ன்பாக ழங்கால்ப யிட் :
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உமக் வி ப்பமானால் என்ைனச்

கப்ப த்த உம்மால் ம் என் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டான். ௪௧இேய மன கி,

ைகைய ட் , அவைனத் ெதாட் : எனக்

வி ப்பம் உண் , த்தமா என்றார். ௪௨

இப்ப அவர் ெசான்ன டேன, ஷ்டேராகம்

அவைனவிட் ங்கிய , அவன் கம்

ெபற் க்ெகாண்டான். ௪௩அப்ெபா அவர்

அவைனப் பார்த் : இைத யா க் ம்

ெசால்லாமல் இ க்க எச்சரிக்ைகயாக இ ;

௪௪ ஆனா ம் ேபாய், ஆசாரிய க்

உன்ைனக் காண்பித் , த்தமானதினால்,

ேமாேச கட்டைளயிட்டப அவர்க க்

கம் ெபற்றதின் சாட்சியாக காணிக்ைக

ெச த் என் உ தியாகச் ெசால் ,

உடேன அவைன அ ப்பிவிட்டார். ௪௫

ஆனால், அவேனா றப்பட் ப்ேபாய்; இந்த

விஷயங்கைள எல்ேலா க் ம் ெசால் ப்

பிரசித்தப்ப த்தினான். எனேவ, அவர்

ெவளிப்பைடயாகப் பட்டணத்திற் ள்

ெசல்ல யாமல், ெவளிேய வனாந்திரமான

இடங்களில் தங்கியி ந்தார்; எல்லாப்

ப திகளி ம் இ ந் மக்கள் அவரிடம்

வந்தார்கள்.

௨

சில நாட்க க் ப்பின் அவர்

ம ப ம் கப்பர்ந க் ப் ேபானார்;

அவர் ட் ல் இ க்கிறார் என் மக்கள்

ேகள்விப்பட் ; ௨ உடேன அேநக மக்கள்

வந்தார்கள், வாச க் ன் நிற்க இடம்
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இல்லாமல்ேபான ; அவர்க க் வசனத்ைதப்

ேபாதித்தார். ௩ அப்ெபா நான் ேபர்,

பக்கவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ வைனச்

மந் ெகாண் அவரிடம் வந்தார்கள்; ௪

மக்கள் ட்டம் அதிகமாக இ ந்ததால்

இேய வின்அ கில் ெசல்ல யாமல்,அவர்

இ ந்த ட் ன் ேமல் ைரையப் பிரித் ,

அந்தப் பக்கவாதக்காரைன ப க்ைகேயா

இறக்கினார்கள். ௫ இேய அவர்கள்

வி வாசத்ைதக் கண் , பக்கவாதக்காரைனப்

பார்த் : மகேன, உன் பாவங்கள் உனக்

மன்னிக்கப்பட்ட என்றார். ௬ அங்ேக

உட்கார்ந்தி ந்த ேவதபண் தர்களில் சிலர்: ௭

இவன்இப்ப த் ேதவநிந்தைனெசால் கிற

என்ன? ேதவன்ஒ வைரத்தவிர பாவங்கைள

மன்னிப்பவர் யார் என் தங்க ைடய

இ தயங்களில் சிந்தித் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௮அவர்கள் தங்க ைடய மனதில் இப்ப ச்

சிந்திக்கிறார்கள் என் இேய உடேன

தம் ைடயஆவியில்அற ந் , அவர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் உங்க ைடயஇ தயங்களில்

இப்ப ச் சிந்திக்கிற என்ன? ௯ உன்

பாவங்கள் உனக் மன்னிக்கப்பட்ட

என் ெசால்வேதா, அல்ல எ ந்

உன் ப க்ைகைய எ த் க்ெகாண்

நட என் ெசால்வேதா, எ எளி ? ௧0

மயிேல பாவங்கைள மன்னிக்க

மனித மார க் அதிகாரம் உண் என்பைத

ங்கள் அறயேவண் ம் என் ெசால் ,
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பக்கவாதக்காரைனப் பார்த் : ௧௧ எ ந் ,

உன் ப க்ைகைய எ த் க்ெகாண் ,

உன் ட் ற் ப் ேபா என் உனக் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௨உடேன, அவன்

எ ந் , தன் ப க்ைகையஎ த் க்ெகாண்

எல்ேலா க் ம் ன்பாக தன்

ட் ற் ப்ேபானான். அப்ெபா எல்ேலா ம்

ஆச்சரியப்பட் : நாம் இ வைரஇப்ப ப்பட்ட

சம்பவத்ைதப் பார்த்த இல்ைல என்

ெசால் , ேதவைனமகிைமப்ப த்தினார்கள்.

௧௩அவர் ண் ம் றப்பட் க் கடல் அ ேக

ேபானார்; அப்ெபா மக்கள் எல்ேலா ம்

அவரிடம் வந்தார்கள்; அவர்க க் ப்

ேபாதைனப்பண்ணினார். ௧௪ அப்ெபா

அவர் நடந் ேபா ம்ேபா , அல்ேப வின்

மாரனாகிய ேலவி வரிவ க் ம்

ைமயத்தில் உட்கார்ந்தி ப்பைதப்

பார்த் : என் பின்ேன வாஎன்றார்; அவன்

எ ந் அவ க் ப் பின்ேனெசன்றான்.

௧௫ அப்ெபா , அவ ைடய ட் ேல

அவர் வி ந் சாப்பி ம்ேபா , அேநக

வரி வ ப்பவர்க ம் பாவிக ம்

அவேரா வந்தி ந்தப யால், அவர்க ம்

இேய ேவா ம் அவ ைடய டர்கேளா ம்

பந்தியில் இ ந்தார்கள். ௧௬ இேய வரி

வ ப்பவர்கேளா ம் பாவிகேளா ம்

சாப்பி கிறைத ேவதபண் தர்க ம்

பரிேசயர்க ம் பார்த் , அவ ைடய டர்கைள

ேநாக்கி: அவர் வரி வ ப்பவர்கேளா ம்
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பாவிகேளா ம் ேசர்ந் சாப்பி வ ஏன் என்

ேகட்டார்கள். ௧௭ இேய அைதக்ேகட் :

ேநாயாளிக க் த்தான் ைவத்தியன்

ேதைவ, கமாக இ ப்பவர்க க்

ேதைவ இல்ைல; திமான்கைளயல்ல,

பாவிகைளேய மனம்தி ம் கிறதற்

அைழக்கவந்ேதன் என்றார். ௧௮

ேயாவா ைடய டர்க ம் பரிேசயர்க ைடய

டர்க ம் உபவாசம்பண்ணிவந்தார்கள்.

அவர்கள்இேய விடம்வந் : ேயாவா ைடய

டர்க ம் பரிேசயர்க ைடய டர்க ம்

உபவாசம்பண் கிறார்கேள, ஆனால்

உம் ைடய டர்கள் உபவாசம்பண்ணாமல்

இ ப்ப ஏன் என் ேகட்டார்கள். ௧௯

அதற் இேய : மணவாளன் தங்கேளா

இ க் ம்ேபா மணவாள ைடய

ேதாழர்கள் உபவாசம்பண் வார்களா?

மணவாளன் தங்கேளா இ க் ம்வைர

உபவாசம்பண்ணமாட்டார்கேள. ௨0

மணவாளன் அவர்கைளவிட் ப் ேபா ம்

நாட்கள் வ ம், அந்த நாட்களிேல

உபவாசிப்பார்கள். ௨௧ ஒ வ ம்

திய ஆைடயின் ண்ைடப் பைழய

ஆைடேயா இைணத் ைதக்கமாட்டான்,

ைதத்தால், அதிேனா இைணத்த திய

ஆைட பைழய ஆைடைய அதிகமாகக்

கிழ க் ம், ற ம்அதிகமா ம். ௨௨ஒ வ ம்

திய திராட்ைசரசத்ைதப் பைழய ேதால்

ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்;
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ஊற்றைவத்தால், திய இரசம் ேதால்

ைபகைளக் கிழ த் ப்ேபா ம், இரச ம்

சிந்திப்ேபா ம், ேதால் ைபக ம்

ெகட் ப்ேபா ம்; திய இரசத்ைதப் திய

ேதால் ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கேவண் ம்

என்றார். ௨௩ பின் , அவர் ஓய் நாளில்

வயல்வழயாக நடந் ேபானார்; அவ ைடய

டர்கள் அவேரா நடந் ேபா ம்ேபா ,

கதிர்கைளச் சாப்பிட ெதாடங்கினார்கள். ௨௪

பரிேசயர்கள் அவைரப் பார்த் : இேதா,

ஓய் நாளில் ெசய்யக் டாதைதஇவர்கள் ஏன்

ெசய்கிறார்கள் என்றார்கள். ௨௫ அதற்

அவர்: தா க் உண்டான ஆபத்தில்,

தா ம் தன்ேனா இ ந்தவர்க ம் பசியாக

இ ந்தேபா , ௨௬ அவன் அபியத்தார்

என் ம் பிரதான ஆசாரியன் காலத்தில்

ெசய்தைத ங்கள் ப த்த இல்ைலயா?

அவன் ேதவ ைடய ட் ற் ெசன் ,

ஆசாரியர்கள்தவிர ேவ ஒ வ ம்

சாப்பிடக் டாத ேதவ ச கத்தின்

அப்பங்கைளத்தா ம் சாப்பிட் த் தன்ேனா

இ ந்தவர்க க் ம் ெகா த்தாேன என்றார்.

௨௭ பின் அவர்கைள ேநாக்கி: மனிதன்

ஓய் நா க்காக உண்டாக்கப்படவில்ைல,

ஓய் நாள் மனித க்காக உண்டாக்கப்பட்ட ;

௨௮ எனேவ மனித மாரன் ஓய் நா க் ம்

ஆண்டவராக இ க்கிறார் என்றார்.

௩

இேய ம ப ம் ெஜப ஆலயத்திற் ச்

ெசன்றார். அங்ேக ம்பினைகைய ைடயஒ
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மனிதன் இ ந்தான். ௨ அவர் ஓய் நாளில்

அவைனச் கமாக்கினால் அவர்ேமல்

ற்றஞ்சாட்டலாம் என் அவைரப்

பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௩அப்ெபா

அவர் ம்பின ைகைய ைடய மனிதைனப்

பார்த் : எ ந் ந வில் நில் என் ெசால் ;

௪ அவர்கைளப் பார்த் : ஓய் நாட்களில்

நன்ைம ெசய்வேதாஅல்ல ைமெசய்வேதா,

வைனக் காப்பாற் வேதா அல்ல

அழ ப்பேதா, எ நியாயம் என்றார். அதற்

அவர்கள் ம னமாக இ ந்தார்கள். ௫

அவர்க ைடய இ தயத்தின் க னத்தினால்

அவர் விசனப்பட் , ேகாபத் டன்

ற்ற ம் இ ந்தவர்கைளப் பார்த் , அந்த

மனிதைனப் பார்த் : உன் ைகைய ட்

என்றார்; அவன் ட் னான்; அவன் ைக

மற்ெறா ைகையப்ேபால கமான . ௬

உடேன பரிேசயர்கள் றப்பட் ப்ேபாய்,

அவைரக் ெகாைலெசய்யேவண் ம் என் ,

அவ க் எதிராக ஏேராதியர்கேளா

ஆேலாசைனபண்ணினார்கள். ௭ இேய

தம் ைடய டர்கேளா அந்த இடத்ைதவிட் ப்

றப்பட் கடேலாரத்திற் ப் ேபானார்.

௮ க ேலயாவி ம், ேதயாவி ம்,

எ சேலம ம், இ ேமயாவி ம், ேயார்தா க்

அக்கைரயி ம ந் அேநக மக்கள் வந் ,

அவ க் ப் பின்ேன ெசன்றார்கள். அேதா

ேதான் பட்டணங்களின் ப திகளி ம்

இ ந் அேநக மக்கள் அவர் ெசய்த
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அற் தங்கைளப்பற்ற க் ேகள்விப்பட் ,

அவரிடம் வந்தார்கள். ௯அவர் அேநகைரச்

கமாக்கினார். ேநாயாளிகெளல்ேலா ம் அைத

அற ந் அவைரத் ெதாடேவண் ம் என்

அவைர ெந ங்கிவந்தார்கள். ௧0மக்கள் ட்டம்

அதிகமாக இ ந்தப யால் அவர்கள் தம்ைம

ெந க்காமல் இ ப்பதற்காக, தமக் ஒ

படைக ஆயத்தம் பண்ணேவண் ம் என் ,

தம் ைடய டர்க க் ச் ெசான்னார். ௧௧

அ த்தஆவிக ம் இேய ைவப் பார்த்தேபா ,

அவர் ன்பாக வி ந் : ர் ேதவ ைடய

மாரன் என் சத்தம ட்டன. ௧௨ தம்ைமப்

பிரசித்தம் பண்ணாமல் இ க்கஅைவக க்

உ தியாகக் கட்டைளயிட்டார். ௧௩ பின்

அவர் ஒ மைலயின்ேமல் ஏற , தமக்

வி ப்பமானவர்கைளத் தம்மடம்

வரவைழத்தார்; அவர்கள் அவரிடம்

வந்தார்கள். ௧௪ அப்ெபா அவர்

பன்னிரண் நபர்கைளத் ெதரிந் ெகாண் ,

அவர்கள் தம்ேமா இ க்க ம்,

பிரசங்கம்பண் வதற்காகத் தாம் அவர்கைள

அ ப்ப ம், ௧௫வியாதிகைளக் ணமாக்கிப்

பிசா கைளத் ரத் வதற் அவர்கள்

அதிகாரம் உள்ளவர்களாக இ க்க ம்,

அவர்கைள ஏற்ப த்தினார். ௧௬ அவர்கள்

யாெரன்றால், ேமான், இவ க் ப் ேப

என் ெபயரிட்டார். ௧௭ ெசெபேத வின்

மாரனாகிய யாக்ேகா , யாக்ேகாபின்

சேகாதரனாகிய ேயாவான், இந்த இவ க் ம்



மாற் 3720

இ ழக்க மக்கள் என் அர்த்தம்ெகாண்ட

ெபாவெனர்ேகஸ் என்கிற ெபயரிட்டார், ௧௮

அந்திேரயா, பி ப் , பர்ெதாெலாேம , மத்ேத ,

ேதாமா, அல்ேப வின் மாரன் யாக்ேகா ,

தேத , கானானியனாகிய ேமான், ௧௯

அவைரக் காட் க்ெகா த்த தாஸ்காரிேயாத்

என்பவர்கேள. ௨0 பின் ட் ற் ப்

ேபானார்கள்;அங்ேகஅேநகமக்கள் ம ப ம்

வந்ததினால்அவர்கள் சாப்பி வதற் ம்

ேநரம் இல்லாமல்ேபான . ௨௧ அவ ைடய

ம்பத்தார் இைதக்ேகட்டேபா , அவர்

மதிமயங்கியி க்கிறார் என் ெசால் ,

அவைரப் பி த் க்ெகாள் ம்ப வந்தார்கள்.

௨௨எ சேலம ந் வந்த ேவதபண் தர்கள்:

இவன் ெபெயல்ெச ைல உைடயவனாக

இ க்கிறான், பிசா களின் தைலவனாேல

பிசா கைளத் ரத் கிறான் என்றார்கள். ௨௩

அவர்கைளஅவர்அைழத் , உவைமகளாக

அவர்க க் ச்ெசான்ன என்னெவன்றால்:

சாத்தாைனச் சாத்தான் ரத் வ எப்ப ? ௨௪

ஒ ராஜ்யம் தனக் த்தாேனஎதிராகப் பிரிந்

இ ந்தால், அந்த ராஜ்யம் நிைலத் நிற்காேத.

௨௫ஒ தனக் த்தாேனஎதிராகப் பிரிந்

இ ந்தால், அந்த நிைலத் நிற்காேத.

௨௬ சாத்தான் தனக் த்தாேன எதிராக

எ ம்பிப் பிரிந் இ ந்தால்,அவன் நிைலத்

நிற்க யாமல், அழ ந் ேபாவாேன. ௨௭

பலசா ைய த ல் கட் ப்ேபாடாமல், யா ம்

பலசா ைடய ட் ற் ள் ந் , அவன்
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ெபா ட்கைளக் ெகாள்ைளய க்க யா ;

கட் ப்ேபாட்டால்மட் ேம, அவ ைடய

ட்ைடக் ெகாள்ைளய க்க ம். ௨௮

உண்ைமயாகேவ நான் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன்: மனிதர்கள்ெசய் ம் எல்லாப்

பாவங்க ம், அவர்கள் ெசால் ம்

எல்லாத் ஷணமான வார்த்ைதக ம்,

அவர்க க் மன்னிக்கப்ப ம்;

௨௯ ஆனால் ஒ வன் பரி த்த

ஆவியானவ க் எதிராக அவ றான

வார்த்ைதகைளச் ெசால்வாெனன்றால், அவன்

எப்ெபா ம் மன்னிப் ெபறாமல் நித்திய

தண்டைனக் ரியவனாகஇ ப்பான்என்றார்.

(aiōn g165, aiōnios g166) ௩0இேய அ த்தஆவிைய

உைடயவனாகஇ க்கிறான்என் அவர்கள்

ெசான்னதினாேலஅவர்இப்ப ச் ெசான்னார்.

௩௧அப்ெபா அவ ைடயசேகாதரர்க ம்

தாயா ம் வந் , ெவளிேய நின் , அவைர

அைழக் ம்ப அவரிடத்திற் ஆள்

அ ப்பினார்கள். ௩௨ அவைரச் ற்ற ம்

உட்கார்ந்தி ந்த மக்கள் அவைரப் பார்த் :

இேதா, உம் ைடய தாயா ம் உம் ைடய

சேகாதரர்க ம் ெவளிேய நின் உம்ைமத்

ேத கிறார்கள் என்றார்கள். ௩௩அவர்க க்

அவர் ம ெமாழயாக: என் தாயார் யார்? என்

சேகாதரர்கள் யார்? என் ெசால் ; ௩௪

தம்ைமச் ற்ற ம் உட்கார்ந்தி ந்தவர்கைளப்

பார்த் : இேதா, என் தா ம் என் சேகாதரர்க ம்

இவர்கேள! ௩௫ ேதவ ைடயவி ப்பத்தின்ப
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ெசய்கிறவன் எவேனா, அவேன எனக் ச்

சேகாதர ம், எனக் ச் சேகாதரி ம், எனக் த்

தா மாக இ க்கிறான் என்றார்.

௪

இேய ம ப ம் கடேலாரத்திேல

ேபாதகம்பண்ணத் ெதாடங்கினார். அேநக

மக்கள் அவரிடம் வந்ததினால், அவர்

கட ேல நின்ற ஒ படகில் ஏற உட்கார்ந்தார்;

மக்கெளல்ேலா ம் கடற்கைரயில்

நின்றார்கள். ௨அவர் அேநக காரியங்கைள

உவைமகளாக அவர்க க் ப் ேபாதித்தார்;

ேபாதிக்கிறெபா அவர்க க் ச்

ெசான்ன என்னெவன்றால்: ௩ ேக ங்கள்,

விைதக்கிறவன் ஒ வன் விைத விைதக்கப்

றப்பட்டான். ௪ அவன் விைதக் ம்ேபா ,

சில விைதகள் வழய ேக வி ந்தன;

வானத் ப் பறைவகள் வந் அந்த

விைதகைளத் தின் ேபாட்ட . ௫ சில

விைதகள் அதிக மண் இல்லாத கற்பாைற

நிலத்தில் வி ந்தன;அதற் ஆழமானமண்

இல்லாததினாேல க்கிரத்தில் ைளத்த ; ௬

ெவயில் ஏறனேபாேதா, க கிப்ேபாய், ேவர்

இல்லாததினால் உலர்ந் ேபான . ௭ சில

விைதகள் ள் ள்ளஇடங்களில் வி ந்த ;

ள் வளர்ந் , விைதபலன் ெகா க்காதப ,

அைத ெந க்கிப்ேபாட்ட . ௮ சிலவிைதகள்

நல்ல நிலத்தில் வி ந் , உயர்ந் வள கிற

பயிராகி, ஒன் ப்ப மடங்காக ம்,

ஒன் அ ப மடங்காக ம், ஒன்

மடங்காக ம் பலன் தந்த . ௯
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ேகட்கிறதற் க் கா ள்ளவன் ேகட்கட் ம்

என் அவர்க க் ச் ெசான்னார். ௧0

அவர் தனிைமயாக இ க்கிறேபா ,

பன்னிரண் ேப ம், அவ க் ெந க்கமாக

இ ந்தவர்க ம் இந்த உவைமையக் ற த்

அவரிடம் ேகட்டார்கள். ௧௧ அதற்

அவர்: ேதவ ைடய ராஜ்யத்தின்

இரகசியத்ைதத் ெதரிந் ெகாள் ம்ப

உங்க க் அ ளப்பட்ட ; ெவளிேய

இ க்கிறவர்க க்ேகா இைவகள் எல்லாம்

உவைமகளாகச் ெசால்லப்ப கிற . ௧௨

“அவர்கள் ணமாகாதப க் ம், பாவங்கள்

அவர்க க் மன்னிக்கப்படாதப க் ம்,

அவர்கள் கண் ம் காணாதவர்களாக ம்,

ேகட் ம்உணராதவர்களாக ம்இ க் ம்ப ,

இப்ப ச் ெசால்லப்ப கிற ” என்றார்.

௧௩ பின் அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : “இந்த உவைமைய ங்கள்

ரிந் ெகாள்ளவில்ைலயா? ரியாவிட்டால்

மற்ற உவைமகைளெயல்லாம் எப்ப ப்

ரிந் ெகாள் ர்கள்? ௧௪ விைதக்கிறவன்

வசனத்ைதவிைதக்கிறான். ௧௫வசனத்ைதக்

ேகட்ட டேன சாத்தான் வந் , அவர்கள்

இ தயங்களில் விைதக்கப்பட்ட வசனத்ைத

எ த் ப்ேபா கிறான்; இவர்கேளவழய ேக

விைதக்கப்பட்டவர்கள். ௧௬ அப்ப ேய,

வசனத்ைதக் ேகட்ட டேன அைதச்

சந்ேதாஷத்ேதா ஏற் க்ெகாண் ம், ௧௭

தங்க க் ள்ேள ேவர்ெகாள்ளாதப யால்,
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ெகாஞ்சக்காலம்மட் ம் நிைலத்தி க்கிறார்கள்,

வசனத்தினால் உபத்திரவ ம் ன்ப ம்

உண்டான டேன இடறலைடகிறார்கள்;

இவர்கேள கற்பாைற நிலத்தில்

விைதக்கப்பட்டவர்கள். ௧௮ வசனத்ைதக்

ேகட் ம், உலகக் கவைலக ம், ஐ வரியத்தின்

மயக்க ம், மற்றைவகைளப்பற்ற

உண்டாகிற ஆைசக ம் உள்ேள ந் ,

வசனத்ைத ெந க்கிப்ேபாட, அதினால்

பலன் இல்லாமல் ேபாகிறார்கள். (aiōn

g165) ௧௯ இவர்கேள ள் ள்ள

இடங்களில் விைதக்கப்பட்டவர்கள். ௨0

வசனத்ைதக்ேகட் , ஏற் க்ெகாண் ,

ஒன் ப்ப மடங் ம், ஒன்

அ ப மடங் ம், ஒன் மடங்காக ம்

பலன்ெகா க்கிறார்கள்; இவர்கேள நல்ல

நிலத்தில் விைதக்கப்பட்டவர்கள்”

என்றார். ௨௧ பின் ம் அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : விளக் விளக் த்தண் ன்ேமல்

ைவக்கிறதற் த்தாேனதவிர, பாத்திரத்தின்

ேழா, கட் ன் ேழா, ைவக்கிறதற் க்

ெகாண் வ வார்களா? ௨௨

ெவளியரங்கமாகாத அந்தரங்க ம் இல்ைல,

ெவளிக் வராதமைறெபா ம் இல்ைல. ௨௩

ேகட்கிறதற் ஒ வன் கா ள்ளவனாக

இ ந்தால் அவன் ேகட்கட் ம் என்றார். ௨௪

பின் ம்அவர்அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

ேகட்கிறைதக் கவனி ங்கள். எந்தஅளவினால்

அளக்கி ர்கேளா, அந்த அளவினால்



மாற் 3725

உங்க க் ம் அளக்கப்ப ம்; ேகட்கிற

உங்க க் அதிகம் ெகா க்கப்ப ம்.

௨௫ உள்ளவன் எவேனா, அவ க் க்

ெகா க்கப்ப ம்; இல்லாதவன் எவேனா,

அவனிடம்உள்ள ம்எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்

என்றார். ௨௬ பின் ம் அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : ேதவ ைடய ராஜ்யமான ,

ஒ மனிதன் நிலத்தில் விைதைய

விைதத் ; ௨௭ இரவில் ங்கி, பக ல்

விழ க்க, அவ க் த் ெதரியாமேலேய,

விைத ைளத் ப் பயிராவதற் ஒப்பாக

இ க்கிற . ௨௮எப்ப ெயன்றால், நிலமான

த ல் ைளைய ம், பின் கதிைர ம்,

கதிரிேல நிைறந்த தானியத்ைத ம்

பலனாகத் தானாகக் ெகா க் ம். ௨௯ பயிர்

விைளந் அ வைடக்காலம் வந்த டேன,

அ க்கிறதற் ஆட்கைள அ ப் கிறான்

என்றார். ௩0 பின் ம் அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத எதற்

ஒப்பி ேவாம்? அல்ல எந்த உவைமயினாேல

அைதவிளக்கிச் ெசால்ல ம்? ௩௧அ ஒ

க விைதக் ஒப்பாக இ க்கிற ; அ

மயில் விைதக்கப்ப ம்ேபா மயில் உள்ள

எல்லாவிைதகைள ம்விட மக சிறயதாக

இ க்கிற ; ௩௨விைதக்கப்பட்டப் பின்ேபா,

அ வளர்ந் , எல்லாப் ண் கைள ம்விட

மக ெபரிதாக வளர்ந் , ஆகாயத் ப்

பறைவகள் அதின் நிழ ன் ழ் வந்

கைளக்கட்டத்தக்க ெபரிய கிைளகைள
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வி ம் என்றார். ௩௩ அவர்கள் ேகட் ப்

ரிந் ெகாள்வதற் ஏற்றப , அவர்

இப்ப ப்பட்ட அேநக உவைமகளினாேல

அவர்க க் வசனத்ைதச் ெசான்னார். ௩௪

உவைமகள் இல்லாமல் அவர்க க்

அவர் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல; அவர்

தம் ைடய டர்கேளா தனிைமயாக

இ க் ம்ேபா , அவர்க க்

எல்லாவற்ைற ம் விளக்கிச்ெசான்னார்.

௩௫ அன் மாைலேநரத்தில், அவர்

அவர்கைளப் பார்த் : அக்கைரக் ப்

ேபாகலாம் வா ங்கள் என்றார். ௩௬அவர்கள்

மக்கைள அ ப்பிவிட் , அவர் படகில்

இ ந்தப ேயஅவைரக்ெகாண் ேபானார்கள்.

ேவ பட க ம் அவேரா இ ந்த . ௩௭

அப்ெபா பலத்த ழல்காற் உண்டாகி,

பட நிரம் ம் அளவிற் , அைலகள்

படகின்ேமல் ேமாதிய . ௩௮இேய , கப்ப ன்

பின்பக்கத்தில் தைலயைணைய ைவத் த்

ங்கிக்ெகாண் ந்தார். அவர்கள்

அவைர எ ப்பி: ேபாதகேர, நாங்கள்

மரித் ப்ேபாவைதப்பற்ற உமக் க் கவைல

இல்ைலயா? என்றார்கள். ௩௯அவர் எ ந் ,

காற்ைற அதட் , கடைலப்பார்த் : ராேத,

அைமதியாக இ என்றார். அப்ெபா காற்

நின் ேபாய், ம ந்தஅைமதி உண்டான . ௪0

அவர் அவர்கைளப் பார்த் : ஏன் இப்ப ப்

பயப்பட் ர்கள்? ஏன் உங்க க் வி வாசம்

இல்லாமற்ேபான என்றார். ௪௧ அவர்கள்
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மக ம் பயந் : இவர் யாேரா? காற் ம்

கட ம் இவ க் க் ழ்ப்ப கிறேத என் ,

ஒ வேராெடா வர் ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௫

பின் அவர்கள் கட க் அக்கைரயில்

உள்ள கதேரன ைடய நாட் ற்

வந்தார்கள். ௨ அவர் படகில் இ ந்

இறங்கின டேன, அ த்தஆவி ள்ள

ஒ மனிதன் கல்லைறகளில் இ ந்

அவ க் எதிராகவந்தான். ௩ அவன்

கல்லைறகளிேல யி ந் வந்தான்;

அவைனச் சங்கி களினால் கட்ட ம்

ஒ வ க் ம் யவில்ைல. ௪

அவன் பல ைற விலங் களினா ம்

சங்கி களினா ம் கட்டப்பட் ம்,

சங்கி கைளத் தகர்த் , விலங் கைள

உைடத் ப்ேபா வான்; அவைன அடக்க

ஒ வ க் ம் யவில்ைல. ௫ அவன்

எப்ெபா ம் இர ம் பக ம், மைலகளி ம்

கல்லைறகளி ம் இ ந் , சத்தம்ேபாட் ,

கல் களினால் தன்ைனத்தாேன

காயப்ப த்திக்ெகாண் ந்தான். ௬அவன்

இேய ைவத் ரத்திேல பார்த்தேபா ,

ஓ வந் , அவைரப் பணிந் ெகாண் : ௭

இேய ேவ, உன்னதமான ேதவ ைடய

மாரேன, எனக் ம் உமக் ம் என்ன?

என்ைன ேவதைனப்ப த்தேவண்டாம்

என் ேதவ ைடய ெபயரில் உம்ைமக்

ேகட் க்ெகாள் கிேறன் என் அதிக

சத்தம ட் ச் ெசான்னான். ௮ ஏெனன்றால்,
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அவர் அவைனப் பார்த் : அ த்தஆவிேய,

இந்த மனிதைனவிட் ெவளிேய ேபா என்

ெசால் யி ந்தார். ௯ அப்ெபா அவர்

அவைனப் பார்த் : உன் ெபயர் என்னஎன்

ேகட்டார். அதற் அவன்: நாங்கள் அேநகர்

இ ப்பதினால் என் ெபயர் ேலகிேயான் என்

ெசால் , ௧0தங்கைளஅந்தத் திைசயி ந்

ரத்திவிடேவண்டாம் என் அவைர

அதிகமாக ேவண் க்ெகாண்டான். ௧௧

அப்ெபா , அந்த இடத்தில் மைலயின்

அ கில் அேநக பன்றகள் ட்டமாக

ேமய்ந் ெகாண் ந்த . ௧௨அந்தப் பிசா கள்

அவைரப் பார்த் : பன்றக க் ள்ேள ேபாக,

அைவக க் ள்எங்கைளஅ ப் ம் என்

அவைர ேவண் க்ெகாண்டன. ௧௩ இேய

அைவக க் உத்தர ெகா த்த டேன,

அ த்தஆவிகள் றப்பட் ப் பன்றக க் ள்

ேபான ;உடேனஏறக் ைறயஇரண்டாயிரம்

பன்றக ள்ள அந்தக் ட்டம் உயர்ந்த

ேமட் ந் ஓ , கட ேல பாய்ந் ,

கட ல் அம ழ்ந் ேபான . ௧௪ பன்றகைள

ேமய்த்தவர்கள் ஓ , இைதப் பட்டணத்தி ம்

ற் ப் றங்களி ம் அறவித்தார்கள்.

அப்ெபா நடந்தைவகைளப் பார்ப்பதற்காக

மக்கள் றப்பட் ; ௧௫ இேய விடம் வந் ,

ேலகிேயானாகிய பிசா கள் பி த்தி ந்தவன்

த்தி ெதளிந் , உைட அணிந் ,

உட்கார்ந்தி ப்பைதப் பார்த் , பயந்தார்கள்.

௧௬ பிசா கள் பி த்தி ந்தவ க் ம்
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பன்றக க் ம் நடந்தைவகைளப்

பார்த்தவர்க ம்அவர்க க் விளக்கமாகச்

ெசான்னார்கள். ௧௭அப்ெபா தங்க ைடய

எல்ைலகைளவிட் ப் ேபாகேவண் ம் என்

அவைர ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௧௮

அப்ப ேயஅவர் படகில் ஏ ம்ெபா , பிசா

பி த்தி ந்தவன், இேய ேவா வ வதற்

தனக் அ மதி ெகா க்கேவண் ம் என்

அவைர ேவண் க்ெகாண்டான். ௧௯ இேய

அவ க் அ மதி ெகா க்காமல்: உன்

ம்பத்தாரிடம் உன் ட் ற் ப்ேபாய்,

கர்த்தர் உனக் மனமறங்கி, உனக் ச்

ெசய்தைவகைள எல்லாம் அவர்க க் ச்

ெசால் என் ெசான்னார். ௨0 அப்ப ேய

அவன்ேபாய், இேய தனக் ச் ெசய்தைவகைள

எல்லாம் ெதக்கப்ேபா என் ம் நாட் ல்

பிரசித்தப்ப த்தினான்; எல்ேலா ம்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௨௧இேய படகில் ஏற

ம ப ம்இக்கைரக் வந் , கடேலாரத்தில்

இ ந்தேபா , அேநக மக்கள் அவரிடம்

வந்தார்கள். ௨௨ அப்ெபா , ெஜப

ஆலயத்தைலவரில் ஒ வனாகிய ய

என்பவன் வந் , அவைரப் பார்த்த டேன,

அவர் பாதத்தில் வி ந் : ௨௩ என் மகள்

மரணேவதைனப்ப கிறாள், அவள் கமைடய,

ர் வந் , அவள்ேமல் உம கரங்கைள

ைவ ம், அப்ெபா பிைழப்பாள் என்

அவைரஅதிகமாக ேவண் க்ெகாண்டான். ௨௪

அவர் அவேனா ட ேபானார். அேநக
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மக்கள் அவ க் ப் பின்ேனெசன் ,

அவைர ெந க்கினார்கள். ௨௫

அப்ெபா பன்னிரண் வ டங்களாக

இரத்தப்ேபாக்கினாேல அவதிப்பட்ட ஒ

ெபண், ௨௬ அேநக ைவத்தியர்களால்

அதிகமாக வ த்தப்பட் , தன்னிடம்

இ ந்த எல்லாவற்ைற ம் ெசல

ெசய் ம், ெகாஞ்சம் ட ணமாகாமல்

அதிகமாக வ த்தப்ப கிறெபா , ௨௭

இேய ைவப்பற்ற க் ேகள்விப்பட் : நான்

அவ ைடய ஆைடையயாவ ெதாட்டால்

கம் ெப ேவன் என் ெசால் ; ௨௮மக்கள்

ட்டத்தின் உள்ேளஅவ க் ப் பின்பக்கத்தில்

வந் , அவ ைடயஆைடையத் ெதாட்டாள்.

௨௯ உடேன அவ ைடய இரத்தப்ேபாக்

நின் ேபான ; அந்த ேவதைன ங்கி கம்

ெபற்றைதஅவள் தன் ச ரத்தில் உணர்ந்தாள்.

௩0உடேனஇேய தம்மடம் இ ந் வல்லைம

றப்பட் ப் ேபானைதத் தமக் ள் அற ந் ,

மக்கள் ட்டத்தில் தி ம்பி: என்ஆைடகைளத்

ெதாட்ட யார் என் ேகட்டார். ௩௧அவ ைடய

டர்கள் அவைரப் பார்த் : அேநக மக்கள்

உம்ைம ெந க்கிக்ெகாண் க்கிறைத

ர் பார்த் ம், என்ைனத் ெதாட்ட யார்

என் ேகட்கி ேர என்றார்கள். ௩௨ இைதச்

ெசய்தவைளப் பார்க்க அவர் ற்ற ம்

பார்த்தார். ௩௩ தன்னிடம் நடந்தைத அற ந்த

அந்தப் ெபண்பயந் , ந ங்கி, அவர் ன்பாக

வந் வி ந் , உண்ைமகைள எல்லாம்
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அவ க் ச் ெசான்னாள். ௩௪அவர்அவைளப்

பார்த் : மகேள, உன் வி வாசம் உன்ைன

இரட்சித்த , சமாதானத்ேதா ேபாய், உன்

ேவதைன ங்கி, கமாக இ என்றார். ௩௫

அவர் இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

ெஜபஆலயத்தைலவ ைடய ட் ந்

சிலர் வந் : உம் ைடய மகள்

மரித் ப்ேபானாள், இனி ஏன் ேபாதகைர

வ த்தப்ப த் கிறாய் என்றார்கள். ௩௬

அவர்கள் ெசான்ன வார்த்ைதைய இேய

ேகட்ட டேன, ெஜப ஆலயத்தைலவைனப்

பார்த் : பயப்படாேத, வி வாசம் உள்ளவனாக

இ என் ெசால் ; ௩௭ ேவ யாைர ம்

தம்ேமா ேசர்த் க்ெகாள்ளாமல்,

ேப ைவ ம், யாக்ேகாைப ம், யாக்ேகாபின்

சேகாதரன் ேயாவாைன ம் தம்ேமா

ட் க்ெகாண் ேபானார்; ௩௮ ெஜப

ஆலயத்தைலவ ைடய ட் ற் வந் ,

அங்ேக சத்தம கிற மக்கைள ம் மக ம்

அ லம் கிறவர்கைள ம் கண் ,

௩௯ உள்ேள ெசன் : ங்கள் சத்தம ட்

அ கிற ஏன்? பிள்ைள மரிக்கவில்ைல,

ங்கிக்ெகாண் க்கிறாள் என்றார். ௪0

அதற்காக அவைரப் பார்த் சிரித்தார்கள்.

எல்ேலாைர ம் அவர் ெவளிேய

அ ப்பிவிட் , பிள்ைளயின் தகப்பைன ம்

தாைய ம் தம்ேமா வந்தவர்கைள ம்

அைழத் க்ெகாண் , பிள்ைள இ ந்த

அைறக் ள் ெசன் , ௪௧ பிள்ைளயின்
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ைகையப் பி த் : த த்தா ம என்றார்;

அதற் ; சி ெபண்ேண எ ந்தி என்

உனக் ச் ெசால் கிேறன் என் அர்த்தம். ௪௨

உடேன சி ெபண் எ ந் நடந்தாள்;

அவள் பன்னிரண் வய ள்ளவளாக

இ ந்தாள். அவர்கள் அைனவ ம் ம ந்த

ஆச்சரியப்பட் ப் பிரம த்தார்கள். ௪௩அைத

ஒ வ க் ம் ெசால்லேவண்டாம் என்

அவர்க க் உ தியாகக் கட்டைளயிட் ,

அவ க் ச் சாப்பி வதற் ஏதாவ

ெகா ங்கள் என் ெசான்னார்.

௬

இேய அந்தஇடத்ைதவிட் ப் றப்பட் ,

அவர்வளர்ந்தஊ க் வந்தார்; அவ ைடய

டர்க ம் அவேரா வந்தார்கள். ௨

ஓய் நாளானேபா , ெஜப ஆலயத்தில்

ேபாதகம்பண்ணினார். அைதக் ேகட்ட

அைனவ ம் ஆச்சரியப்பட் , இைவகள்

இவ க் எங்கி ந் வந்த ? இவன்

ைககளினால் இப்ப ப்பட்ட பலத்த

ெசய்ைககைளச் ெசய்ய இவ க் க்

ெகா க்கப்பட்ட ஞானம் எப்ப ப்பட்ட ? ௩

இவன் தச்சன் அல்லவா? மரியா ைடய

மாரன் அல்லவா? யாக்ேகா , ேயாேச, தா,

ேமான் என்பவர்க ைடய சேகாதரன்

அல்லவா? இவன் சேகாதரிக ம் இங்ேக

நம்ேமா இ க்கிறார்கள் அல்லவா? என்

ெசால் , அவைரக் ற த் இடறல்

அைடந்தார்கள். ௪இேய அவர்கைள ேநாக்கி:

ர்க்கதரிசி ஒ வன் தன் ெசாந்தஊரி ம், தன்
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உறவினர்களி ம், தன் ட் ம்தான்

மதிக்கப்படமாட்டான். மற்ற எல்லா

இடங்களி ம் மதிக்கப்ப வான் என்றார். ௫

அங்ேக அவர் சில ேநாயாளிகள்ேமல்மட் ம்

கரங்கைள ைவத் , அவர்கைளக்

ணமாக்கினார், ேவ அற் தங்கள் எ ம்

ெசய்ய யாமல். ௬ அவர்க க்

வி வாசம் இல்லாததினால் அைதக் ற த்

ஆச்சரியப்பட் , மற்ற கிராமங்க க் ச்ெசன் ,

ேபாதகம்பண்ணினார். ௭இேய பன்னிரண்

டர்கைள ம்அைழத் , அ த்தஆவிகைளத்

ரத்தஅவர்க க் அதிகாரம் ெகா த் , ௮

வழ க் ப் ைபையேயா, அப்பத்ைதேயா,

இ ப் க் கச்ைசயில் பணத்ைதேயா,

எ த் க்ெகாண் ேபாகாமல், ஒ

த ையமட் ம் எ த் க்ெகாண் ேபாக ம்; ௯

காலணிகைளப் ேபாட் க்ெகாண் ேபாக ம்,

இரண் அங்கிகைள

அணிந் ெகாள்ளாம க்க ம்

கட்டைளயிட்டார். ௧0 பின் அவர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் எங்ேகயாவ ஒ ட் ற் ச்

ெசன்றால், அந்த இடத்ைதவிட் ப்

றப்ப ம்வைரஅங்ேகேய தங்கியி ங்கள். ௧௧

யாராவ உங்கைள ஏற் க்ெகாள்ளாம ம்,

உங்க ைடய வசனங்கைளக் ேகட்காம ம்

இ ந்தால், ங்கள் அந்த இடத்ைதவிட் ப்

றப்ப ம்ேபா , அவர்க க் சாட்சியாக

உங்க ைடயகால்களின் ேழ ப ந்த சிைய

உதற ப்ேபா ங்கள். நியாயத் ர்ப் நாளிேல
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அந்தப் பட்டணத்திற் சம்பவிப்பைதவிட

ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணத்திற்

சம்பவிப்ப இல வாக இ க் ம் என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என் ெசால் , அவர்கைள இரண்

இரண் ேபராக அ ப்பினார். ௧௨அவர்கள்

றப்பட் ப்ேபாய்: மனந்தி ம் ங்கள் என்

பிரசங்கித் ; ௧௩அேநக பிசா கைளத் ரத்தி,

அேநக ேநாயாளிகைள எண்ெணய் சி

கமாக்கினார்கள். ௧௪ இேய வி ைடய

ெபயர் பிரசித்தமானதினால், ஏேரா ராஜா

அவைரக் ற த் க் ேகள்விப்பட் :

மரித் ப்ேபானேயாவான்ஸ்நானன்உயிேரா

எ ந்தான், எனேவஅவனிடம் இப்ப ப்பட்டப்

பலத்த ெசய்ைககள் ெவளிப்ப கிற

என்றான். ௧௫ சிலர்: அவர் எ யா

என்றார்கள். ேவ சிலர்: அவர் ஒ ர்க்கதரிசி

அல்ல ர்வகாலத் த் ர்க்கதரிசிகளில்

ஒ வைனப்ேபால இ க்கிறார் என்

ெசான்னார்கள். ௧௬ ஏேரா அைதக்

ேகட்டெபா : அவன், நான் தைலைய

ெவட் க்ெகான்ற ேயாவான்தான்; அவன்

உயிேரா எ ந்தான் என்றான். ௧௭ஏேரா தன்

சேகாதரனாகிய பி ப் வின் மைனவி

ஏேராதியாைளத் தனக் மைனவியாக்கி

ைவத் க்ெகாண்டேபா , ௧௮ ேயாவான்

ஏேராைதப் பார்த் : ர் உம் ைடய சேகாதரன்

மைனவிையைவத் க்ெகாள் வ நியாயம்

இல்ைல என் ெசான்னதினால், ஏேரா
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ேபார் ரர்கைள அ ப்பி, ேயாவாைனப்

பி த் க் கட் க் காவ ல் ைவத்தி ந்தான்.

௧௯ஏேராதியா ம் அவ க் ச் சதி நிைனத் ,

அவைனக் ெகான் ேபாட மனதாயி ந்தாள்;

ஆனா ம்,அவளால் யாமல்ேபான . ௨0

ஏெனன்றால், ேயாவான் தி ம் பரி த்த ம்

உள்ளவன்என் ஏேரா அற ந் ,அவ க் ப்

பயந் , அவைனப் பா காத் , அவன்

ேயாசைனயின்ப அேநகக் காரியங்கைளச்

ெசய் , வி ப்பத்ேதா அவன் ெசால்ைலக்

ேகட் வந்தான். ௨௧ ஏேரா தன் ைடய

பிறந்தநாளிேல தன் ைடய பிர க்க க் ம்,

பைடத்தளபதிக க் ம், க ேலயா

நாட் ன் பிரதான மனிதர்க க் ம் ஒ

வி ந் பண்ணினேபா , ௨௨ஏேராதியாளின்

மகள் சைப ந ேவ வந் நடனம்பண்ணி,

ஏேரா ைவ ம் அவேனா ட பந்தியில்

இ ந்தவர்கைள ம்சந்ேதாஷப்ப த்தினாள்.

அப்ெபா , ராஜா சி ெபண்ைணேநாக்கி:

உனக் ேவண் யைதஎன்னிடம் ேகள்,அைத

உனக் த் த ேவன் என் ெசால் ; ௨௩

என்னிடத்தில் எைதக்ேகட்டா ம், அ

என் ராஜ்யத்தில் பாதியானா ம், அைத

உனக் த் த ேவன் என் அவ க்

வாக் க்ெகா த்தான். ௨௪அப்ெபா , அவள்

ெவளிேயேபாய், நான்என்னேகட்கேவண் ம்

என் தன் தாயிடம் ேகட்டாள்.அதற் அவள்:

ேயாவான்ஸ்நான ைடய தைலையக் ேகள்

என்றாள். ௨௫ உடேன அவள் ராஜாவிடம்
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க்கிரமாகவந் : ர் இப்ெபா ேதஒ தட் ல்

ேயாவான்ஸ்நான ைடய தைலைய

ைவத் எனக் த் தரேவண் ம் என்

ேகட்டாள். ௨௬ அப்ெபா ராஜா அதிக

க்கமைடந்தான்; ஆனா ம், வாக் க்

ெகா த்ததினா ம், அவேனா ட

பந்தியில் இ ந்தவர்க க்காக ம்,

அவள் ேகட் க்ெகாண்டைத ம க்க

அவ க் மனம் இல்லாமல்; ௨௭ உடேன

ேயாவான்ஸ்நான ைடய தைலையக்

ெகாண் வ ம்ப ேபார் ர க் க் கட்டைளக்

ெகா த் அ ப்பினான். ௨௮ அப்ப ேய

அவன்ேபாய், காவல் டத்திேல அவ ைடய

தைலைய ெவட் , அவன் தைலைய ஒ

தட் ேல ெகாண் வந் , அைத அந்தச் சி

ெபண் க் க் ெகா த்தான்; அந்தச் சி ெபண்

அைதத் தன் தாயிடம் ெகா த்தாள். ௨௯

அவ ைடய டர்கள்அைதக் ேகள்விப்பட்

வந் , அவன் ச ரத்ைத எ த் , ஒ

கல்லைறயில்ைவத்தார்கள். ௩0அப்ெபா

அப்ேபாஸ்தலர்கள் இேய விடம் வந் ,

தாங்கள் ெசய்தைவகள் ேபாதித்தைவகள்

எல்லாவற்ைற ம்அவ க் அறவித்தார்கள்.

௩௧ அவர் அவர்கைளப் பார்த் :

வனாந்திரமான ஒ இடத்திற் ச் ெசன்

தனிைமயில் ெகாஞ்சம் ஓய்ெவ க்கலாம்

வா ங்கள் என்றார்; ஏெனன்றால், அேநக

மக்கள் அவரிடம் வ கிற ம் ேபாகிற மாக

இ ந்ததினால் அவர்க க் சாப்பிட
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ேநரம ல்லாமல் இ ந்த . ௩௨ அப்ப ேய

அவர்கள் தனிைமயாக ஒ படகில் ஏற

வனாந்திரமானஒ இடத்திற் ப் ேபானார்கள்.

௩௩அவர்கள் றப்பட் ப் ேபாகிறைதமக்கள்

பார்த்தார்கள். அவைரஅற ந்த மக்கள் எல்லாப்

பட்டணங்களி ம ந் கால்நைடயாகேவ

அந்த இடத்திற் ஓ , அவர்க க்

ன்ேப அங் ெசன் ேசர்ந் , அவரிடம்

வந்தார்கள். ௩௪ இேய கைரயில் வந் ,

அங்ேக வந்த மக்கைளப்பார்த் , அவர்கள்

ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆ கைளப்ேபால

இ ந்ததினால், அவர்கள்ேமல் மன கி,

அேநகக் காரியங்கைள அவர்க க் ப்

ேபாதிக்கத்ெதாடங்கினார். ௩௫ அதிகேநரம்

ஆனபின் , அவ ைடய டர்கள்

அவரிடம் வந் : இ வனாந்திரமான

இடம், அதிகேநர ம் ஆன ; ௩௬

சாப்பி கிறதற் ம் இவர்களிடம் ஒன் ம்

இல்ைல; எனேவஇவர்கள் ற்ற ம் இ க்கிற

கிராமங்க க் ம் ஊர்க க் ம்ேபாய்,

அப்பங்கைள வாங்கிக்ெகாள்ள இவர்கைள

அ ப்பிவிடேவண் ம் என்றார்கள். ௩௭அவர்

அவர்கைளப்பார்த் : ங்கேளஅவர்க க்

உண ெகா ங்கள் என்றார். அதற் அவர்கள்:

நாங்கள்ேபாய், இ ெவள்ளிக்கா க க்

அப்பங்கைளவாங்கி இவர்க க் ச் சாப்பிடக்

ெகா க்கலாமா? என்றார்கள். ௩௮ அதற்

அவர்: உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள்

இ க்கிற என் ேபாய்ப் பா ங்கள்
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என்றார். அவர்கள் பார்த் வந் : ஐந்

அப்பங்க ம், இரண் ன்க ம் இ க்கிற

என்றார்கள். ௩௯அப்ெபா எல்ேலாைர ம்

ப ம் ல் ன்ேமல் பந்தி உட்காரைவக் ம்ப

அவர்க க் க் கட்டைளயிட்டார். ௪0அப்ப ேய

வரிைச வரிைசயாக, ேபராக ம்

ஐம்ப ஐம்ப ேபராக ம் உட்கார்ந்தார்கள். ௪௧

அவர் அந்த ஐந் அப்பங்கைள ம், அந்த

இரண் ன்கைள ம் எ த் , வானத்ைத

அண்ணாந் பார்த் , ஆ ர்வதித் ,

அப்பங்கைளப் பிட் , அவர்க க் ப்

பரிமாறத் தம் ைடய டர்களிடம் ெகா த்தார்.

அப்ப ேய இரண் ன்கைள ம்

எல்ேலா க் ம் பங்கிட்டார். ௪௨ எல்ேலா ம்

சாப்பிட் த் தி ப்தி அைடந்தார்கள். ௪௩ ேம ம்

அப்பங்களி ம் ன்களி ம் தியான

ண் கைளப் பன்னிரண் ைட நிைறய

எ த்தார்கள். ௪௪ அப்பங்கள் சாப்பிட்ட

ஆண்கள் ஏறக் ைறய ஐயாயிரம்ேபராக

இ ந்தார்கள். ௪௫ அவர் மக்கைள

அ ப்பிவி ம்ேபா , தம் ைடய டர்கள்

படகில் ஏற அக்கைரயில் ெபத்சாயிதாவிற் ,

தமக் ன்ேப ேபாகச்ெசால் ,

அவர்கைள ரிதப்ப த்தினார். ௪௬

அவர் மக்கைள அ ப்பிவிட்டப்பின் ,

ெஜபம்பண் வதற்காக ஒ மைலயின்ேமல்

ஏறனார். ௪௭ மாைலேநரமானேபா பட

ந க்கட ல் இ ந்த ; அவேரா கைரயிேல

தனிைமயாக இ ந்தார். ௪௮ அப்ெபா
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எதிர்க்காற் சிக்ெகாண் ந்ததால்,

அவர்கள் கஷ்டப்பட் ப் ேபா கிறைத

அவர் பார்த் , அதிகாைலயில் கட ன்ேமல்

நடந் அவர்களிடம் வந் , அவர்கைளக்

கடந் ேபாகிறவர்ேபால காணப்பட்டார். ௪௯

அவர் கட ன்ேமல் நடக்கிறைத அவர்கள்

பார்த் , அவைர பிசா என் நிைனத் ,

சத்தம ட் அலறனார்கள். ௫0 அவர்கள்

எல்ேலா ம் அவைரப் பார்த் கலக்கம்

அைடந்தார்கள். உடேனஅவர்அவர்கேளா

ேபசி: திடன்ெகாள் ங்கள், நான்தான்,

பயப்படாமல் இ ங்கள் என் ெசால் .

௫௧ அவர்கள் இ ந்த படகில் ஏறனார்.

அப்ெபா காற் அைமதியான ; எனேவ

அவர்கள் தங்க க் ள்ேளமக ம் பிரம த்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௫௨ அவர்க ைடய

இ தயம் க ன ள்ளதாக இ ந்ததினால்

அப்பங்கைளக் ற த் அவர்கள் உணராமல்

ேபானார்கள். ௫௩அவர்கள் கடைலக்கடந்

ெகேனசேரத் என் ம் நாட் ற் வந் ,

கைர ஏறனார்கள். ௫௪ அவர்கள் படகில்

இ ந் இறங்கின டேன, மக்கள் அவைர

அற ந் , ௫௫ அந்தச் ற் றெமல்லாம்

ஓ ச்ெசன் , ேநாயாளிகைளப்ப க்ைககளில்

ப க்கைவத் , அவர் வந்தி க்கிறார்

என் ேகள்விப்பட்ட இடங்களிெலல்லாம்

மந் ெகாண் வந்தார்கள்; ௫௬ இைவகள்

இல்லாமல், அவர் ெசன்ற கிராமங்கள்,

பட்டணங்கள், நா கள் எல்லாவற்ற ம்
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சந்ைதெவளிகளிேல ேநாயாளிகைளக்

ெகாண் வந் , அவ ைடய ஆைடயின்

ஓரத்ைதயாவ அவர்கள் ெதா வதற்

அ மதிக்கேவண் ம் என் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டார்கள்; அவைரத் ெதாட்ட

எல்ேலா ம் கம் ெபற் க்ெகாண்டார்கள்.

௭

எ சேலம ல்இ ந் வந்த பரிேசயர்க ம்,

ேவதபண் தர்களில் சில ம் அவரிடம்

வந்தார்கள். ௨ அப்ெபா

அவ ைடய டர்களில் சிலர் ைககைளக்

க வாமல் சாப்பி கிறைத அவர்கள்

பார்த் ற்றஞ்சாட் னார்கள். ௩

ஏெனன்றால், தர்கள் அைனவ ம்

க்கியமாக பரிேசயர்கள் ன்ேனார்களின்

பாரம்பரியத்ைதக் கைடபி த் ,

அ க்க ைககைளக் க வினாெலாழய

சாப்பிடமாட்டார்கள்; ௪ கைட திக க் ச்

ெசன் தி ம்பி வ ம்ேபா ம் ளிக்காமல்

சாப்பிடமாட்டார்கள். அப்ப ேய

ெசம் கைள ம், கிண்ணங்கைள ம்,

ெசப் க் டங்கைள ம், இ க்ைககைள ம்

க கிறேதா மட் மல்லாமல், ேவ அேநக

சடங் கைள ம் கைடபி த் வ வார்கள்.

௫ அப்ெபா , அந்தப் பரிேசயர்க ம்

ேவதபண் தர்க ம் அவைரப் பார்த் :

உம் ைடய டர்கள் ன்ேனார்களின்

பாரம்பரியத்ைத ற , ஏன் ைககைளக்

க வாமல் சாப்பி கிறார்கள் என்

ேகட்டார்கள். ௬ அவர்க க்
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அவர் ம ெமாழயாக: இந்த மக்கள்

தங்க ைடய உத களினால் என்ைன

கனம்பண் கிறார்கள்; அவர்கள் இ தயேமா

எனக் த் ரமாக விலகியி க்கிற என் ம்,

௭ மனிதர்க ைடய கட்டைளகைளப்

ேபாதைனகளாகப் ேபாதித் , ணாக

எனக் ஆராதைன ெசய்கிறார்கள் என்

எ தியி க்கிறப , மாயக்காரர்களாகிய

உங்கைளக் ற த் , ஏசாயா நன்றாகத்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் யி க்கிறான். ௮ ங்கள்

ேதவ ைடயகட்டைளகைளஒ க்கிவிட் ,

மனிதர்க ைடய பாரம்பரியத்ைதக்

கைடபி த் வ கிறவர்களாக,

கிண்ணங்கைள ம் ெசம் கைள ம்

க கி ர்கள்; மற் ம் இப்ப ப்பட்ட அேநக

சடங் கைள ம் கைடபி த் வ கி ர்கள்”

என்றார். ௯ பின் ம் அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் உங்க ைடய

பாரம்பரியத்ைதக் கைடபி ப்பதற்காக

ேதவ ைடய கட்டைளகைள

நிராகரித்த நன்றாக இ க்கிற . ௧0

எப்ப ெயன்றால், உன் தகப்பைன ம்

உன் தாைய ம் கனம்பண் வாயாக

என் ம், தகப்பைனயாவ தாையயாவ

அவமதிக்கிறவன் ெகால்லப்படேவண் ம்

என் ம், ேமாேச ெசால் யி க்கிறாேர. ௧௧

ங்கேளா, ஒ வன் தன் தகப்பைனயாவ

தாையயாவ பார்த் : உனக் நான்

ெசய்யேவண் ய உதவி எ ேவா, அைதக்
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ெகார்பான் என் ம் காணிக்ைகயாக

ேதவ க் க் ெகா க்கிேறன் என்

ெசால் விட்டால் அவ ைடய கடைம

ந்த என் ெசால் , ௧௨ அவைன

இனி தன் தகப்ப க்ேகா தன் தாய்க்ேகா

எந்தெவா உதவி ம் ெசய்யவிடாமல்;

௧௩ ங்கள் ேபாதித்த உங்க ைடய

பாரம்பரியத்தினால் ேதவவசனத்ைத

அவமதிக்கி ர்கள். இ ேபாலேவ ங்கள் மற்ற

அேநக காரியங்கைள ம் ெசய்கி ர்கள்

என் ெசான்னார். ௧௪ பின் அவர் மக்கள்

எல்ேலாைர ம் வரவைழத் அவர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் எல்ேலா ம் நான்

ெசால்வைதக்ேகட் ப் ரிந் ெகாள் ங்கள்.

௧௫ மனித க் ெவளியி ந்

அவ க் ள்ேள ேபாகிற அவைனத்

ட் ப்ப த்தா ; அவன் மனதி ந்

றப்ப கிறைவகேள அவைனத்

ட் ப்ப த் ம். ௧௬ ேகட்கிறதற் ஒ வன்

கா ள்ளவனாகஇ ந்தால்அவன் ேகட்கட் ம்

என்றார். ௧௭அவர் மக்கைளவிட் ட் ற் ள்

ெசன்றேபா , அவ ைடய டர்கள் அவர்

ெசான்னஉவைமையக் ற த் அவரிடத்தில்

விசாரித்தார்கள். ௧௮அதற் அவர்: ங்க ம்

இவ்வள ரிந் ெகாள்ளாதவர்களா?

ெவளியி ந் மனித க் ள்ேள ேபாகிற

எ ம் அவைனத் ட் ப்ப த்தா என்

ங்கள் அற ந் ெகாள்ளவில்ைலயா? ௧௯

அ அவன் இ தயத்திற் ள் ேபாகாமல்
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வயிற் க் ள்ேள ேபாகிற ; அதி ந்

எல்லா அ த்தங்க ம் ஆசனவழயாக

ெவளிேயேபா ம். ௨0மனித க் ள்ேளயி ந்

றப்ப கிறேதமனிதைனத் ட் ப்ப த் ம்.

௨௧ எப்ப ெயன்றால், மனித ைடய

இ தயத்திற் ள்ளி ந் ெபால்லாத

சிந்தைனக ம், விபசாரங்க ம்,

ேவசித்தனங்க ம், ெகாைலபாதகங்க ம்,

௨௨ தி ட் ம், ெபா ளாைசக ம்,

ஷ்ட ணங்க ம், கப ம், காம ம்,

வன்கண் ம், அவ ம், ெப ைம ம்,

மதிேக ம் றப்பட் வ ம். ௨௩

ெபால்லாதைவகளாகிய இைவகள் எல்லாம்

மனதி ந் றப்பட் மனிதைனத்

ட் ப்ப த் ம் என்றார். ௨௪ பின் , அவர்

எ ந் அந்த இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் ,

ேதான் பட்டணங்களின் எல்ைலகளில்ேபாய்,

ஒ ட் ற் ள் ெசன் , அவர் அங்ேக

இ ப்ப ஒ வ க் ம் ெதரியக் டா

என் வி ம்பி ம், அவர் மைறவாக

இ க்க யாமல்ேபான . ௨௫அ த்தஆவி

பி த்தி ந்த ஒ சி ெபண்ணின் தாய்,

இேய ைவப்பற்ற க் ேகள்விப்பட் , வந் அவர்

பாதத்தில் வி ந்தாள். ௨௬ அந்தப் ெபண்

ேராேபனிக்கியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த கிேரக்கப்

ெபண்ணாகஇ ந்தாள்;அவள் தன் மகைளப்

பி த்தி ந்தபிசாைசத் ரத்திவிடேவண் ம்

என் அவைர ேவண் க்ெகாண்டாள்.

௨௭ இேய அவைளப் பார்த் : த ல்
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பிள்ைளகள் தி ப்தியாகட் ம்; பிள்ைளகளின்

அப்பத்ைத எ த் நாய்க் ட் க க் ப்

ேபா கிற நல்ல இல்ைல என்றார். ௨௮

அதற் அவள்: உண்ைமதான் ஆண்டவேர,

ஆனா ம், ேமைஜயின் ேழ இ க் ம்

நாய்க் ட் கள் பிள்ைளகள் சிந் கிற

ணிக்ைககைளத் தின் ேம என்றாள். ௨௯

அப்ெபா , அவர்: ெசான்ன அந்த

வார்த்ைதயினிம த்தம் ேபாகலாம், பிசா

உன் மகைளவிட் ப் ேபான என்றார்.

௩0 அவள் தன் ட் ற் வந்தெபா ,

பிசா ேபாய்விட்டைத ம், தன் மகள்

கட் ல் ப த்தி க்கிறைத ம் கண்டாள். ௩௧

ம ப ம், அவர் ேதான் பட்டணங்களின்

எல்ைலகைளவிட் ப் றப்பட் ,

ெதக்கப்ேபா யின் எல்ைலகளின்வழயாகக்

க ேலயாக்கட ன்அ ேகவந்தார். ௩௨அங்ேக

திக் வா ைடய ஒ கா ேகளாதவைன

அவரிடம் ெகாண் வந் , அவர் தம ைகைய

அவன்ேமல் ைவக்கேவண் ம் என்

ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௩௩ அப்ெபா ,

அவர் அவைன மக்கள் ட்டத்ைதவிட் த்

தனிேயஅைழத் க்ெகாண் ேபாய், தம் ைடய

விரல்கைள அவன் கா களில் ைவத் ,

உம ழ்ந் , அவ ைடய நாக்ைகத் ெதாட் ;

௩௪ வானத்ைத அண்ணாந் பார்த் ,

ெப ச் விட் : எப்பத்தா என்றார்; அதற் த்

திறக்கப்ப வாயாக என் அர்த்தம். ௩௫உடேன

அவ ைடய கா கள் திறக்கப்பட் ,



மாற் 3745

அவ ைடய நாக்கின் கட் ம் அவிழ்ந் ,

அவன் ெதளிவாகப் ேபசினான். ௩௬ அைத

யா க் ம் ெசால்லேவண்டாம் என்

அவர்க க் க் கட்டைளயிட்டார்; ஆனா ம்

எவ்வள அதிகமாக அவர்க க் க்

கட்டைளயிட்டாேரா, அவ்வள அதிகமாக

அவர்கள் அைதப் பிரசித்தப்ப த்தி, ௩௭

எல்லாவற்ைற ம் நன்றாகச் ெசய்தார்;

கா ேகட்காதவர்கைளக் ேகட்க ம்,

ஊைமயர்கைளப் ேபச ம்பண் கிறார்

என் ெசால் , ேம ம்ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

௮

அந்த நாட்களிேல அேநக மக்கள்

வந்தி க் ம்ேபா , அவர்கள்

சாப்பி கிறதற் ஒன் ம ல்லாததினால்,

இேய தம் ைடய டர்கைள அைழத் :

௨ மக்க க்காகப் பரிதாபப்ப கிேறன்,

இவர்கள் இப்ெபா என்னிடம் தங்கியி ந்த

ன் நாட்களாகச் சாப்பிட ஒன் ம ல்லாமல்

இ க்கிறார்கள். ௩ இவர்களில் சிலர்

ரத்தி ந் வந்தி ப்பதினால், நான்

இவர்கைளப் பட் னியாக ட் ற்

அ ப்பிவிட்டால், ேபா ம் வழயில்

ேசார்ந் ேபாவார்கேள என்றார். ௪ அதற்

அவ ைடய டர்கள்: இந்தவனாந்திரத்திேல

ஒ வன் எங்ேக இ ந் அப்பங்கைளக்

ெகாண் வந் இத்தைன மக்க க் க்

ெகா த் தி ப்தியாக்க ம் என்றார்கள்.

௫ அதற் அவர்: உங்களிடம் எத்தைன

அப்பங்கள் இ க்கிற என் ேகட்டார்.
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அவர்கள்: ஏ அப்பங்கள் இ க்கிற

என்றார்கள். ௬அப்ெபா அவர் மக்கைளத்

தைரயிேல பந்தி உட்காரக் கட்டைளயிட் ,

அந்த ஏ அப்பங்கைள ம் எ த் , நன்ற

ெச த்தி, அைதப் பிட் , அவர்க க் ப்

பரிமாற டர்களிடம் ெகா த்தார்; அவர்கள்

மக்க க் ப் பரிமாறனார்கள். ௭ சில

சிறய ன்க ம் அவர்களிடம் இ ந்த ;

அவர் அைவகைள ம் ஆ ர்வதித்

அவர்க க் ப் பரிமாறச் ெசான்னார். ௮

அவர்கள் சாப்பிட் த் தி ப்தியானார்கள்;

தியான அப்பங்கைள ஏ ைட நிைறய

எ த்தார்கள். ௯ சாப்பிட்டவர்கள் ஏறக் ைறய

நான்காயிரம்ேபராகஇ ந்தார்கள். பின் அவர்

அவர்கைளஅ ப்பிவிட்டார். ௧0உடேனஅவர்

தம் ைடய டர்கேளா படகில் ஏற ,

தல்ம த்தாவின் எல்ைலக க் வந்தார். ௧௧

அப்ெபா பரிேசயர்கள் வந் அவேரா

வாக் வாதம் பண்ணத்ெதாடங்கி, அவைரச்

ேசாதிப்பதற்காக, வானத்தி ந் ஒ

அைடயாளத்ைதக் காண்பிக்கேவண் ம்என்

ேகட்டார்கள். ௧௨அவர் தம் ைடயஆவியில்

ெப ச் விட் : இந்தச் சந்ததியார்கள்

அைடயாளம் ேத கிற ஏன்? இந்தச்

சந்ததியார்க க் ஒ அைடயாள ம்

ெகா க்கப்ப வ இல்ைல என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என் ெசால் , ௧௩ அவர்கைளவிட்

ம ப ம் படகில் ஏற , அக்கைரக் ப்
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ேபானார். ௧௪ டர்கள் அப்பங்கைளக்

ெகாண் வர மறந் ேபானார்கள்; படகிேல

அவர்களிடம் ஒ அப்பம்மட் ேம

இ ந்த . ௧௫அவர் அவர்கைளப் பார்த் :

ங்கள் பரிேசயர்க ைடய ளித்த

மாைவக் ற த் ம் ஏேராதின் ளித்த

மாைவக் ற த் ம்எச்சரிக்ைகயாகஇ ங்கள்

என் கற்பித்தார். ௧௬ அதற் அவர்கள்:

நம்மடம்அப்பங்கள்இல்லாததினால்இப்ப ச்

ெசால் கிறார் என் தங்க க் ள்ேள

ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண்டார்கள். ௧௭இேய

அைத அற ந் , அவர்கைளப் பார்த் :

உங்களிடம் அப்பங்கள் இல்லாததினால்

ங்கள் ேயாசைனபண் கிற ஏன்?

இன் ம் சிந்திக்காம ம் உணராம ம்

இ க்கி ர்களா? இன் ம் உங்க ைடய

இ தயம் க னமாக இ க்கிறதா? ௧௮

உங்க க் க் கண்கள் இ ந் ம் பார்க்காமல்

இ க்கி ர்களா? கா கள்இ ந் ம் ேகட்காமல்

இ க்கி ர்களா? நிைனத் ப்பார்க்காமல்

இ க்கி ர்களா? ௧௯நான் ஐந் அப்பங்கைள

ஐயாயிரம்ேப க் ப்பங்கிட் க்ெகா த்தேபா ,

தியான அப்பங்கைள எத்தைன

ைடகள்நிைறய எ த் ர்கள் என் ேகட்டார்,

பன்னிரண் என்றார்கள். ௨0 நான் ஏ

அப்பங்கைள நான்காயிரம்ேப க் ப்

பங்கிட் க்ெகா த்தேபா , தியான

அப்பங்கைள எத்தைன ைடகள்நிைறய

எ த் ர்கள் என் ேகட்டார். ஏ
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என்றார்கள். ௨௧ அப்ப யானால், ங்கள்

ரிந் ெகாள்ளாமல் இ ப்ப எப்ப ?

என்றார். ௨௨பின் அவர் ெபத்சாயிதாஊ க்

வந்தார்; அப்ெபா ஒ டைனஅவரிடம்

ெகாண் வந் , அவைனத் ெதாடேவண் ம்

என் அவைர ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௨௩

அவர் ட ைடய ைகையப் பி த் ,

அவைனக் கிராமத்திற் ெவளிேய

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், அவன் கண்களில்

உம ழ்ந் , அவன்ேமல் கரங்கைள ைவத் :

எைதயாவ பார்க்கிறாயா? என் ேகட்டார்.

௨௪ அவன் பார்த் : மனிதர்கைள நடக்கிற

மரங்கைளப்ேபாலப் பார்க்கிேறன் என்றான்.

௨௫ பின் அவர் ம ப ம் அவன்

கண்களின்ேமல் கரங்கைள ைவத் ,

அவைனப் பார்க் ம்ப ெசய்தார்; அப்ெபா

அவன் பார்ைவப்ெபற் , எல்ேலாைர ம்

ெதளிவாகப் பார்த்தான். ௨௬ பின் அவர்

அவைனப் பார்த் : கிராமத்திற் ள்

ெசல்லாம ம், கிராமத்தில் இைதஒ வ க் ம்

ெசால்லாம ம் இ என் ெசால் , அவைன

ட் ற் அ ப்பிவிட்டார். ௨௭ பின் ,

இேய ம்அவ ைடய டர்க ம் றப்பட் ,

பி ப் ெசசரியா நாட்ைடச்ேசர்ந்த

கிராமங்க க் ப் ேபானார்கள். வழயிேலஅவர்

தம் ைடய டர்கைளப் பார்த் : மக்கள்

என்ைனயார் என் ெசால் கிறார்கள் என்

ேகட்டார். ௨௮அதற் அவர்கள்: சிலர் உம்ைம

ேயாவான்ஸ்நானன் என் ம், சிலர் எ யா
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என் ம், ேவ சிலர் ர்க்கதரிசிகளில் ஒ வர்

என் ம் ெசால் கிறார்கள் என்றார்கள். ௨௯

அப்ெபா , அவர்: ங்கள் என்ைன யார்

என் ெசால் கி ர்கள் என் ேகட்டார்;

ேப ம ெமாழயாக: ர் கிற ஸ் என்றான்.

௩0அப்ெபா தம்ைமக் ற த் ஒ வ க் ம்

ெசால்லேவண்டாம் என் அவர்க க்

உ தியாகக் கட்டைளயிட்டார். ௩௧அைவகள்

அல்லாமல், மனித மாரன் பல பா கள்பட் ,

ப்பர்களா ம் பிரதானஆசாரியர்களா ம்

ேவதபண் தர்களா ம் ஆகாதவன்

என் தள்ளப்பட் , ெகால்லப்பட் ,

ன் நாட்க க் ப்பின் உயிேரா

எ ந்தி க்கேவண் ம் என் அவர்க க் ப்

ேபாதிக்கத்ெதாடங்கினார். ௩௨ இந்த

வார்த்ைதையஅவர் ெதளிவாகச் ெசான்னார்.

அப்ெபா , ேப அவைரத் தனிேய

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், அவைரக்

க ந் ேபசத் ெதாடங்கினான். ௩௩ அவர்

தி ம்பித் தம் ைடய டர்கைளப்

பார்த் , பின் ேப ைவப் பார்த் :

எனக் ப் பின்னாகப்ேபா, சாத்தாேன,

ேதவ க் ரிைவகைளச் சிந்திக்காமல்

மனித க் ரியைவகைளச் சிந்திக்கிறாய்

என் ெசால் , அவைனக் க ந் ேபசினார்.

௩௪ பின் அவர் மக்கைள ம் தம் ைடய

டர்கைள ம் தம்மடம் அைழத் : ஒ வன்

என்ைனப் பின்பற்றவரவி ம்பினால்,

அவன் தன்ைனத்தாேன ெவ த் ,
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தன் சி ைவைய எ த் க்ெகாண் ,

என்ைனப் பின்பற்ற வரேவண் ம். ௩௫

தன் வாழ்ைவக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள

வி ம் கிறவன் அைத இழந் ேபாவான்,

எனக்காக ம், நற்ெசய்திக்காக ம்

தன் வாழ்ைவ இழந் ேபாகிறவன்

அைதக் காப்பாற்ற க்ெகாள் வான்.

௩௬ மனிதன் உலகம் வைத ம்

சம்பாதித் க்ெகாண்டா ம், தன்ஆத் மாைவ

நஷ்டப்ப த்தினால் அவ க் லாபம்

என்ன? ௩௭ மனிதன் தன் ஆத் மாவிற்

பதிலாக எைதக் ெகா ப்பான்? ௩௮

எனேவ விபசார ம் பாவ ம் உள்ள

இந்தச் சந்ததியில் என்ைனக் ற த் ம்

என் வார்த்ைதகைளக் ற த் ம் எவன்

ெவட்கப்ப கிறாேனா, அவைனக் ற த்

மனித மார ம் தம பிதாவின் மகிைமயில்

பரி த்த தர்கேளா வ ம்ேபா

ெவட்கப்ப வார் என்றார்.

௯

இேய அவர்கைளப் பார்த் : இங்ேக

நிற்கிறவர்களில் சிலர் ேதவ ைடய ராஜ்யம்

பலத்ேதா வ வைதப் பார்ப்பதற் ன் ,

மரிப்பதில்ைல என் , உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௨ஆ

நாட்க க் ப்பின் , இேய ேப ைவ ம்,

யாக்ேகாைப ம், ேயாவாைன ம் அைழத் ,

உயர்ந்த மைலயின்ேமல்அவர்கைளத் தனிேய

ட் க்ெகாண் ேபாய், அவர்க க் ன்பாக

ம பமைடந்தார். ௩ அவ ைடய உைட
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உைறந்த மைழையப்ேபால மயிேல

எந்தெவா நபரா ம் ெவ க்கக் டாத

ெவண்ைமயாகப் பிரகாசித்த . ௪அப்ெபா

ேமாேச ம் எ யா ம் இேய ேவா

ேப கிறவர்களாக அவர்க க் க்

காணப்பட்டார்கள். ௫ அப்ெபா ேப

இேய ைவப் பார்த் : ர , நாம் இங்ேக

இ க்கிற நல்ல ; உமக் ஒ டார ம்,

ேமாேசக் ஒ டார ம், எ யாவிற் ஒ

டார மாக, ன் டாரங்கைளப்

ேபா ேவாம் என்றான். ௬அவர்கள் மக ம்

பயந்தி ந்தப யால், தான் ேப கிற என்ன

என் ெதரியாமல் இப்ப ச் ெசான்னான். ௭

அப்ெபா , ஒ ேமகம் அவர்கள்ேமல்

நிழ ட்ட : இவர் என் ைடய ேநச மாரன்,

இவர் ெசால்வைதக் ேக ங்கள் என் அந்த

ேமகத்தி ந் ஒ சத்தம் உண்டான . ௮

உடேன அவர்கள் ற்ற ம் பார்த்தேபா ,

இேய ைவத்தவிர ேவ யாைர ம்

பார்க்கவில்ைல. ௯அவர்கள் மைலயி ந்

இறங் கிறேபா , இேய அவர்கைளப்

பார்த் : மனித மாரன் மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந்தி க் ம்வைரக் ம்,

ங்கள் பார்த்தைவகைள ஒ வ க் ம்

ெசால்லேவண்டாம் என் கட்டைளயிட்டார். ௧0

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ந்தி ப்ப

என்னெவன் அவர்கள் ஒ வேராெடா வர்

விசாரித் , அந்த வார்த்ைதையத்

தங்க க் ள்ேள அடக்கிக்ெகாண் :
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௧௧ எ யா ந்தி வரேவண் ம் என்

ேவதபண் தர்கள் ெசால் கிறார்கேள, அ

எப்ப என் அவரிடம் ேகட்டார்கள்.

௧௨ அவர் ம ெமாழயாக: எ யா

த ல் வந் எல்லாவற்ைற ம்

ர்ப்ப த் வ உண்ைமதான்;அல்லாம ம்,

மனித மாரன் பல பா கள்பட் ,

அவமதிக்கப்ப வார் என் , அவைரக் ற த்

எ தியி க்கிறேத அ எப்ப என்றார்.

௧௩ ஆனா ம் எ யா வந் விட்டான்,

அவைனக் ற த் எ தியி க்கிறப

தங்க க் வி ப்பமானப அவ க் ச்

ெசய்தார்கள் என் , உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௪ பின் அவர்

டர்களிடம் வந்தேபா , அவர்கைளச்

ற்ற மக்கள் ட்டம் நிற்கிறைத ம்,

அவர்கேளா ேவதபண் தர்கள்

வாக் வாதம்பண் கிறைத ம் பார்த்தார்.

௧௫ மக்கள் ட்டத்தினர் அவைரப்

பார்த்த டன் அதிக ஆச்சரியப்பட் ,

ஓ வந் , அவைர வாழ்த்தினார்கள். ௧௬

அவர் ேவதபண் தர்கைளப் பார்த் :

ங்கள் இவர்கேளா எைதக் ற த்

வாக் வாதம்பண் கி ர்கள் என்

ேகட்டார். ௧௭அப்ெபா மக்கள் ட்டத்தில்

ஒ வன் அவைரப் பார்த் : ேபாதகேர,

ஊைமயான ஒ ஆவி பி த்த என் மகைன

உம்மடத்தில் ெகாண் வந்ேதன். ௧௮ அ

அவைனஎங்ேகபி த்தா ம்அங்ேகஅவைன
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அைலக்கழ க்கிற ; அப்ெபா

அவன் ைரதள்ளி, பல்ைலக்க த் ,

ேசார்ந் ேபாகிறான். அைதத் ரத்திவி ம்ப

உம் ைடய டர்களிடம் ேகட்ேடன்;

அவர்களால் யவில்ைல என்றான். ௧௯

அவர் ம ெமாழயாக: வி வாசம ல்லாத

சந்ததிேய, எ வைரக் ம் நான் உங்கேளா

இ ப்ேபன்? எ வைரக் ம் உங்களிடம்

ெபா ைமயாக இ ப்ேபன்? அவைன

என்னிடம் ெகாண் வா ங்கள் என்றார். ௨0

அவைன அவரிடம் ெகாண் வந்தார்கள்.

அவைரப் பார்த்த டேன, அந்த ஆவி

அவைனஅைலக்கழ த்த ; அவன் தைரயிேல

வி ந் , ைரதள்ளிப் ரண்டான். ௨௧

இேய அவ ைடய தகப்பைனப்

பார்த் : எவ்வள காலங்களாக இப்ப

இ க்கிற ? என் ேகட்டார். அதற் அவன்:

சி வயதி ந்ேத இப்ப இ க்கிற ;

௨௨ இவைனக் ெகால் வதற்காக அந்த

ஆவி அ க்க யி ம் தண் ரி ம்

தள்ளிய . ர் ஏதாவ ெசய்ய மானால்,

எங்கள்ேமல் மனமறங்கி, எங்க க்

உதவிெசய்யேவண் ம் என்றான். ௨௩ இேய

அவைனப் பார்த் : வி வாசித்தால்

நடக் ம், வி வாசிக்கிறவ க் எல்லாம்

சாத்தியமா ம் என்றார். ௨௪ உடேன

பிள்ைளயின் தகப்பன்: வி வாசிக்கிேறன்

ஆண்டவேர, என் அவி வாசம் ங் ம்ப

உதவிெசய் ம் என் கண் ேரா சத்தம ட் ச்
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ெசான்னான். ௨௫ அப்ெபா மக்கள்

ட்டமாக ஓ வ கிறைத இேய பார்த் ,

அந்த அ த்தஆவிைய ேநாக்கி: ஊைம ம்

ெசவி மானஆவிேய, இவைனவிட் ெவளிேய

ேபா, இனி இவ க் ள் ண் ம் ேபாகக் டா

என் நான் உனக் க் கட்டைளயி கிேறன்

என் அைதஅதட் னார். ௨௬அப்ெபா

அந்த ஆவி சத்தம ட் , அவைன அதிகமாக

அைலக்கழ த் ெவளிேயேபான . அவன்

மரித் ப்ேபானான் என் மக்கள்

ெசால்லத்தக்கதாக மரித்தவன்ேபாலகிடந்தான்.

௨௭இேய அவன்ைகையப் பி த் , அவைனத்

க்கினார்; உடேனஅவன் எ ந்தி ந்தான்.

௨௮அவர் ட் ற் வந்தெபா , அவ ைடய

டர்கள்: அந்த ஆவிையத் ரத்திவிட

எங்களால் ஏன் யவில்ைல என்

அவரிடம் ேகட்டார்கள். ௨௯ அதற் அவர்:

இந்தவைகப் பிசாைச ெஜபத்தினா ம்

உபவாசத்தினா ம்தவிர மற்ற எந்தவிதத்தி ம்

ரத்த யா என்றார். ௩0 பின் அந்த

இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் , க ேலயாைவக்

கடந் ேபானார்கள்; அ யா க் ம்

ெதரியக் டா என் வி ம்பினார். ௩௧

ஏெனன்றால், மனித மாரன் மனிதர்கள்

ைககளில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார் என் ம்,

அவர்கள் அவைரக் ெகான் ேபா வார்கள்

என் ம்; ெகால்லப்பட் , ன்றாம்நாளிேல

உயிேரா எ ந்தி ப்பார் என் ம் அவர்

தம் ைடய டர்க க் ப் ேபாதகம்பண்ணிச்
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ெசால் யி ந்தார். ௩௨ அவர்கேளா அந்த

வார்த்ைதையப் ரிந் ெகாள்ளவில்ைல,

அைதக் ற த் அவரிடத்தில் ேகட்க ம்

பயந்தார்கள். ௩௩அவர் கப்பர்ந க் வந் ,

ட் ேல இ க் ம்ேபா , அவர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் வழயிேல எைதக் ற த்

உங்க க் ள் வாக் வாதம்பண்ணி ர்கள்

என் ேகட்டார். ௩௪ அதற் அவர்கள்

ம னமாக இ ந்தார்கள்; ஏெனன்றால்,

அவர்கள் தங்க க் ள் எவன் ெபரியவன்

என் வழயில் வாக் வாதம்பண்ணினார்கள்.

௩௫ அப்ெபா அவர் உட்கார்ந் ,

பன்னிரண் ேபைர ம் அைழத் : யாராவ

தல்வனாக இ க்கவி ம்பினால் அவன்

எல்ேலா க் ம் ழானவ ம், எல்ேலா க் ம்

ஊழயக்கார மாக இ க்கேவண் ம் என்

ெசால் ; ௩௬ ஒ சி பிள்ைளைய எ த் ,

அைத அவர்கள் ந விேல நி த்தி, அைத

அைணத் க்ெகாண் : ௩௭ இப்ப ப்பட்ட

சி பிள்ைளகளில் ஒன்ைற என்

நாமத்தினாேல ஏற் க்ெகாள் கிறவன்,

என்ைன ஏற் க்ெகாள் கிறான்; என்ைன

ஏற் க்ெகாள் கிறவன், என்ைன

அல்ல, என்ைன அ ப்பினவைர

ஏற் க்ெகாள் கிறான் என்றார். ௩௮

அப்ெபா ேயாவான் அவைரப் பார்த் :

ேபாதகேர, நம்ைமப் பின்பற்றாதவன்ஒ வன்

உம நாமத்தினாேல பிசா கைளத்

ரத் கிறைதப் பார்த்ேதாம்;அவன் நம்ைமப்
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பின்பற்றாதவன், எனேவநாங்கள்அவைனத்

த த்ேதாம் என்றான். ௩௯ அதற் இேய :

அவைனத் த க்கேவண்டாம்; என்

நாமத்தினாேலஅற் தம் ெசய்கிறவன்எளிதாக

என்ைனக் ற த் த் ங் ெசால்லமாட்டான். ௪0

நமக் விேராதமாக இல்லாதவன் நம்ேமா

இ க்கிறான். ௪௧ ங்கள் கிற ஸ் ைவ

உைடயவர்களாக இ க்கிறதினாேல, என்

நாமத்தினாேல உங்க க் ஒ கிண்ணம்

தண் ர் க்கக் ெகா க்கிறவன் தன்

பலைன ெபறாமல் ேபாவதில்ைல என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௪௨ என்னிடம் வி வாசமாக இ க்கிற

இந்தச் சிறயவர்களில் ஒ வ க் இடறல்

உண்டாக் கிறவன் எவேனா, அவ ைடய

க த்தில் மாவைரக் ம் கல்ைலக் கட் , கட ல்

அவைனத் தள்ளிப்ேபா கிற அவ க்

நலமாகஇ க் ம். ௪௩உன்ைகஉனக் இடறல்

உண்டாக்கினால், அைத ெவட் ப்ேபா ;

இரண் ைககள் உள்ளவனாக அைணயாத

அக்கினி ள்ள நரகத்திற் ப் ேபாவைதவிட,

ஊன ள்ளவனாக வ க் ள் ேபாவ

உனக் நலமாக இ க் ம். (Geenna g1067)

௪௪ அங்ேக அவர்கள் சாகாம ம்,

அக்கினிஅைணயாம ம் இ க் ம். ௪௫உன்

கால் உனக் இடறல் உண்டாக்கினால்

அைத ெவட் ப்ேபா ; இரண் கால்கள்

உள்ளவனாக அைணயாத அக்கினி ள்ள

நரகத்திேல தள்ளப்ப வைதவிட, கால்கள்
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நடக்க யாதவனாக வ க் ள் ெசல்வ

உனக் நலமாக இ க் ம். (Geenna g1067)

௪௬ அங்ேக அவர்கள் சாகாம ம்,

அக்கினிஅைணயாம ம் இ க் ம். ௪௭உன்

கண் உனக் இடறல் உண்டாக்கினால்,

அைதப் பி ங்கிப்ேபா ; இரண் கண்கள்

உள்ளவனாக அைணயாத அக்கினி ள்ள

நரகத்திேல தள்ளப்ப வைதவிட, ஒற்ைறக்

கண்ணனாக ேதவ ைடய ராஜ்யத்திற் ச்

ெசல்வ உனக் நலமாக இ க் ம்.

(Geenna g1067) ௪௮ அங்ேக அவர்கள்

சாகாம ம், அக்கினி அைணயாம ம்

இ க் ம். ௪௯ எந்தப் ப ம் உப்பினால்

உப்பிடப்ப வ ேபால, எந்த மனித ம்

அக்கினியினால் உப்பிடப்ப வான். ௫0உப்

நல்ல தான், உப் சாரம ல்லாமல் ேபானால்,

அைத எதினாேல சார ண்டாக் ர்கள்?

உங்க க் ள்ேள உப் ைடயவர்களாக

இ ங்கள், ஒ வேராெடா வர் சமாதானம்

உள்ளவர்களாகஇ ங்கள் என்றார்.

௧0

இேய அந்தஇடத்தி ந் , ேயார்தான்

நதிக் அக்கைரயில் உள்ள ேதசத்தின்வழயாக

ேதயாவின் எல்ைலகளில் வந்தார். மக்கள்

ண் ம் அவரிடம் வந்தார்கள். அவர்

தம் ைடய வழக்கத்தின்ப ேய ண் ம்

அவர்க க் ப் ேபாதகம்பண்ணினார்.

௨ அப்ெபா பரிேசயர்கள், அவைரச்

ேசாதிக்கேவண் ம் என் , அவரிடம் வந் :

கணவன் தன் மைனவிைய விவாகரத்
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ெசய்வ நியாயமா? என் ேகட்டார்கள். ௩

அவர் ம ெமாழயாக: ேமாேச உங்க க் க்

கட்டைளயிட் க்கிற என்னஎன் ேகட்டார்.

௪ அதற் அவர்கள் விவாகரத்திற் ரிய

வி தைலப்பத்திரத்ைத எ திக்ெகா த் ,

அவைளவிவாகரத் ெசய்யலாம் என் ேமாேச

அ மதி ெகா த்தி க்கிறார் என்றார்கள். ௫

இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக:

உங்க ைடயஇ தயக் க னத்தினாேல இந்தக்

கட்டைளையஉங்க க் எ திக்ெகா த்தான்.

௬ஆனா ம், ஆரம்பத்திேல மனிதர்கைளப்

பைடத்த ேதவன் அவர்கைள ஆ ம்

ெபண் மாக உண்டாக்கினார். ௭

இதனால் கணவன் தன் தகப்பைன ம்

தாைய ம்விட் த் தன் மைனவிேயா

இைணந்தி ப்பான்; ௮ அவர்கள்

இ வர்க ம் ஒேர மாம்சமாக இ ப்பார்கள்;

இவ்விதமாக அவர்கள் இ வர்களாக

இல்லாமல் ஒேர மாம்சமாகஇ க்கிறார்கள். ௯

எனேவ, ேதவன் இைணத்தைத மனிதன்

பிரிக்காதி க்கேவண் ம் என்றார். ௧0பின்

ட் ல் இ க் ம்ேபா அவ ைடய டர்கள்

அந்தக் காரியத்ைதக் ற த் ண் ம்அவரிடம்

விசாரித்தார்கள். ௧௧ அப்ெபா அவர்:

யாராவ தன் மைனவிைய விவாகரத்

ெசய் விட் , ேவெறா ெபண்ைணத்

தி மணம்ெசய்தால், அவன் அவ க்

விேராதமாக விபசாரம் ெசய்கிறவனாக

இ ப்பான். ௧௨மைனவி ம் தன் கணவைன
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விவாகரத் ெசய் விட் , ேவெறா வைன

தி மணம்ெசய்தால், விபசாரம் ெசய்கிறவளாக

இ ப்பாள் என்றார். ௧௩ அப்ெபா , சி

பிள்ைளகைள அவர் ெதா வதற்காக

அவர்கைள அவரிடம் ெகாண் வந்தார்கள்;

ெகாண் வந்தவர்கைளச் டர்கள்

அதட் னார்கள். ௧௪இேய அைதப் பார்த்

ேகாபப்பட் : சி பிள்ைளகள் என்னிடம்

வ கிறதற் இடம்ெகா ங்கள்; அவர்கைளத்

தைடப்பண்ணேவண்டாம்; ேதவ ைடய

ராஜ்யம் அப்ப ப்பட்டவர்க ைடய .

௧௫ யாராவ சி பிள்ைளையப்ேபால

ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத

ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல என்றால்,

அவன் அதில் பிரேவசிப்பதில்ைல

என் , உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என் ெசால் , ௧௬

அவர்கைள அைணத் க்ெகாண் ,

அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத் ,

அவர்கைளஆ ர்வதித்தார். ௧௭பின் அவர்

றப்பட் ப் ேபாய்க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

ஒ வன் ஓ வந் , அவ க் ன்பாக

ழங்கால்ப யிட் : நல்ல ேபாதகேர,

நித்திய வைனச் தந்தரித் க்ெகாள்ள நான்

என்னெசய்யேவண் ம் என் ேகட்டான்.

(aiōnios g166) ௧௮ அதற் இேய : என்ைன

நல்லவன்என் ெசால்வ எதினால்? ேதவன்

ஒ வர்தவிர நல்லவன் ஒ வ ம் இல்ைல. ௧௯

விபசாரம் ெசய்யாேத, ெகாைல ெசய்யாேத,
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தி டாேத, ெபாய்ச்சாட்சி ெசால்லாேத,

ஏமாற்றாேத, உன் தகப்பைன ம், தாைய ம்

கனம்பண் என்கிறகட்டைளகைளப்பற்ற

ெதரிந்தி க்கிறாேய என்றார். ௨0 அதற்

அவன்: ேபாதகேர, இைவகைளெயல்லாம்

என் சிறய வயதி ந் கைடபி த்

வ கிேறன் என்றான். ௨௧இேய அவைனப்

பார்த் , அவனிடம் அன் ர்ந் :

உன்னிடத்தில் ஒ ைற உண் ;

ேபாய், உனக் உண்டானைவகைள

எல்லாவற்ைற ம் விற் , ஏைழக க் க்

ெகா ; அப்ெபா பரேலாகத்திேல உனக் ப்

ெபாக்கிஷம் உண்டாயி க் ம்; பின்

சி ைவைய எ த் க்ெகாண் , என்ைனப்

பின்பற்றவா என்றார். ௨௨ அவ க்

அதிக ெசாத் க்கள் இ ந்ததால், இந்த

வார்த்ைதையக் ேகட் , ேசார்ந் , க்கத்ேதா

ேபாய்விட்டான். ௨௩ அப்ெபா இேய

ற்ற ம்பார்த் , தம் ைடய டர்கைளப்

பார்த் : ெசல்வந்தர்கள் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்தில் பிரேவசிப்ப எவ்வள

க னமாக இ க்கிற என்றார். ௨௪ டர்கள்

அவ ைடய வார்த்ைதகைளக் ற த்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இேய ண் ம்

அவர்கைளப் பார்த் : பிள்ைளகேள,

ெசல்வத்தின்ேமல் நம்பிக்ைகயாக

இ க்கிறவர்கள் ேதவ ைடய ராஜ்யத்தில்

பிரேவசிப்ப எவ்வள க னமாக

இ க்கிற ! ௨௫ெசல்வந்தர்கள் ேதவ ைடய
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ராஜ்யத்தில் பிரேவசிப்பைதவிட, ஒட்டகமான

ஊசியின் காதிேல ைழவ லபமாக

இ க் ம் என்றார். ௨௬அவர்கள் அதிகமாக

ஆச்சரியப்பட் : அப்ப யானால் யார்

இரட்சிக்கப்பட ம் என் தங்க க் ள்ேள

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௨௭ இேய

அவர்கைளப் பார்த் : மனிதர்களால்

இ யா , ேதவனால் இ ம்;

ேதவனாேல எல்லாம் ம் என்றார். ௨௮

அப்ெபா ேப அவைரப் பார்த் :

இேதா, நாங்கள் எல்லாவற்ைற ம்விட் ,

உம்ைமப் பின்பற்றவந்ேதாேம, என்

ெசால்லத்ெதாடங்கினான். ௨௯ அதற்

இேய ம ெமாழயாக: எனக்காக ம்,

நற்ெசய்திப் பணிக்காக ம், ட்ைடயாவ ,

சேகாதரர்கைளயாவ , சேகாதரிகைளயாவ ,

தகப்பைனயாவ , தாையயாவ ,

மைனவிையயாவ , ழந்ைதகைளயாவ ,

நிலங்கைளயாவ விட் வந்தவன்

எவ ம், ௩0 இப்ெபா இம்ைமயிேல,

ன்பங்கேளா மடங்காக

கைள ம், சேகாதரர்கைள ம்,

சேகாதரிகைள ம், தாய்கைள ம்,

பிள்ைளகைள ம், நிலங்கைள ம்,

ம ைமயிேல நித்திய வைன ம் அைடவான்

என் உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். (aiōn g165, aiōnios g166) ௩௧ஆனா ம்

ந்தினவர்கள்அேநகர் பிந்தினவர்களாக ம்,

பிந்தினவர்கள்அேநகர் ந்தினவர்களாக ம்



மாற் 3762

இ ப்பார்கள் என்றார். ௩௨ பின்

அவர்கள் எ சேல க் ப் பயணமாகப்

ேபா ம்ெபா , இேய அவர்க க்

ன்ேப நடந் ேபானார்; அவர்கள்

ஆச்சரியப்பட் , அவ க் ப் பின்னால்

பயத்ேதா ேபானார்கள். அப்ெபா அவர்

பன்னிரண் டர்கைள ம்அைழத் , தமக்

நடக்கப்ேபாகிறைவகைள அவர்க க்

ண் ம் ெசால்லத்ெதாடங்கினார்: ௩௩

இேதா, எ சேல க் ப் ேபாகிேறாம்; அங்ேக

மனித மாரன் பிரதானஆசாரியர்களிடத்தி ம்

ேவதபண் தரிடத்தி ம்

ஒப் க்ெகா க்கப்ப வார்; அவர்கள்

அவைர மரணதண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்த் , தரல்லாேதார்களிடத்தில்

ஒப் க்ெகா ப்பார்கள். ௩௪ அவர்கள்

அவைரப் பரிகாசம்பண்ணி, அவைர

சாட்ைடயினால் அ த் , அவர்ேமல் ப்பி,

அவைரக் ெகாைலெசய்வார்கள்; ஆனா ம்

ன்றாம்நாளிேல அவர் உயிேரா

எ ந்தி ப்பார் என்றார். ௩௫ அப்ெபா

ெசெபேத வின் மாரர்களாகியயாக்ேகா ம்

ேயாவா ம் அவரிடம் வந் : ேபாதகேர,

நாங்கள் எைதக்ேகட்டா ம் அைத ர்

எங்க க் ச் ெசய்யேவண் ம் என்

வி ம் கிேறாம் என்றார்கள். ௩௬ அவர்

அவர்கைளப் பார்த் : நான் உங்க க்

என்னெசய்யேவண் ம் என் வி ம் கி ர்கள்

என் ேகட்டார். ௩௭ அதற் அவர்கள்:
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உம மகிைமயிேல, எங்களில் ஒ வன்

உம வல பக்கத்தி ம், ஒ வன் உம

இட பக்கத்தி ம் உட்கார்ந்தி க் ம்ப

எங்க க் அ ள்ெசய்யேவண் ம்

என்றார்கள். ௩௮இேய அவர்கைளப் பார்த் :

ங்கள் ேகட்ப என்ன என் உங்க க்ேக

ெதரியவில்ைல. நான் க் ம் பாத்திரத்தில்

ங்கள் க்க ம், நான் ெப ம் ஸ்நானத்ைத

ங்கள் ெபற ம்உங்களால் மாஎன்றார்.

௩௯ அதற் அவர்கள்: ம் என்றார்கள்.

இேய அவர்கைளப் பார்த் : நான் க் ம்

பாத்திரத்தில் ங்கள் ப் ர்கள், நான் ெப ம்

ஸ்நானத்ைத ம் ங்கள் ெப ர்கள். ௪0

ஆனா ம் என் வல பக்கத்தி ம் என்

இட பக்கத்தி ம் உட்கார்ந்தி க் ம்ப

யா க் ஆயத்தம்பண்ணப்பட் க்கிறேதா

அவர்கைளத்தவிர, மற்றவர்க க் அைத

அ வ என் காரியமல்ல என்றார்.

௪௧ மற்ற பத் ப்ேப ம் அைதக்ேகட் ,

யாக்ேகாபின்ேம ம் ேயாவானின் ேம ம்

எரிச்சலானார்கள். ௪௨ அப்ெபா , இேய

அவர்கைள அ கில் வரச்ெசால் :

தரல்லாதவர்க க் அதிகாரிகளாக

நியம க்கப்பட்டவர்கள் அவர்கைள

ஆணவத்ேதா ஆ கிறார்கள் என் ம்,

அவர்களில் ெபரியவர்கள் அவர்கள்ேமல்

க னமாக அதிகாரம் ெச த் கிறார்கள்

என் ம் ங்கள் அற ந்தி க்கி ர்கள். ௪௩

உங்க க் ள்ேள அப்ப இ க்கக் டா ;
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உங்களில் யாராவ ெபரியவனாக

இ க்கவி ம்பினால், அவன் உங்க க் ப்

பணிவிைடக்காரனாகஇ க்கேவண் ம். ௪௪

உங்களில் யாராவ தன்ைமயானவனாக

இ க்கவி ம்பினால், அவன் எல்ேலா க் ம்

ஊழயக்காரனாக இ க்கேவண் ம். ௪௫

அப்ப ேய, மனித மார ம் மற்றவர்களிடம்

ஊழயம் ெபற வராமல், ஊழயம் ெசய்ய ம்,

அேநகைர ட்கத் தம் ைடய வைனக்

ெகா க்க ம் வந்தார் என்றார். ௪௬ பின்

அவர்கள் எரிேகாவிற் வந்தார்கள்.அவ ம்

அவ ைடய டர்க ம் மக்கள் ட்ட ம்

எரிேகாைவவிட் ப் றப்ப கிறேபா ,

திேம வின் பார்ைவயற்ற மகனாகிய

பர்திேம , வழய கில் உட்கார்ந் , பிச்ைச

ேகட் க்ெகாண் ந்தான். ௪௭ அவன்

நசேரயனாகிய இேய வ கிறார் என்

ேகள்விப்பட் : இேய ேவ, தா தின் மாரேன,

எனக் இரங் ம் என் சத்தம ட் ப்பிடத்

ெதாடங்கினான். ௪௮அவைனஅைமதியாக

இ க்கச்ெசால் மக்கள் அவைன

அதட் னார்கள்.அவேனா: தா தின் மாரேன,

எனக் இரங் ம் என் ன்ைபவிட

அதிகமாக சத்தம ட் ப்பிட்டான். ௪௯இேய

நின் , அவைனஅைழத் வரச் ெசான்னார்.

அவர்கள் அந்தப் பார்ைவயற்றவைன

அைழத் : திடன்ெகாள், எ ந்தி , உன்ைன

அைழக்கிறார் என்றார்கள். ௫0உடேனஅவன்

தன் ேமலாைடைய கழற்றவிட் , எ ந் ,
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இேய விடம்வந்தான். ௫௧இேய அவைனப்

பார்த் : நான்உனக் என்னெசய்யேவண் ம்

என் வி ம் கிறாய் என்றார். அதற் அந்தப்

பார்ைவயற்றவன்: ஆண்டவேர, நான்

பார்ைவெபறேவண் ம் என்றான். ௫௨இேய

அவைனப் பார்த் : ேபாகலாம், உன்

வி வாசம் உன்ைன இரட்சித்த என்றார்.

உடேன அவன் பார்ைவெபற் , வழயிேல

இேய ைவப் பின்பற்ற அவர்பின்ேன

ெசன்றான்.

௧௧

இேய ம் அவ ைடய டர்க ம்

எ சேல க் அ கில் வந் , ஒ வமைலக்

அ கான ெபத்பேக ெபத்தானியா என் ம்

ஊர்க க் ச் ெசன்றேபா ,அவர் தம் ைடய

டர்களில் இரண் ேபைரப் பார்த் : ௨

உங்க க் எதிேர இ க்கிற கிராமத்திற் ப்

ேபாங்கள்; அங் ெசன்ற டன், மனிதர்கள்

ஒ வ ம் ஒ நா ம் ஏறாத ஒ

க ைதக் ட் கட் யி ப்பைதப் பார்ப் ர்கள்,

அைதஅவிழ்த் க்ெகாண் வா ங்கள். ௩ஏன்

இப்ப ச் ெசய்கி ர்கள் என் யாராவ

உங்களிடம் ேகட்டால்: இ ஆண்டவ க்

ேவண் ம் என் ெசால் ங்கள்; உடேனஅைத

இந்த இடத்திற் அ ப்பிவி வான் என்

ெசால் , அவர்கைள அ ப்பினார். ௪

அவர்கள்ேபாய், ெவளிேய இ வழ ச்சந்தியில்

ஒ வாசல ேக கட் யி ந்த அந்தக்

ட் ையப் பார்த் , அைத அவிழ்த்தார்கள்.

௫ அப்ெபா அங்ேக நின்றவர்களில்
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சிலர்: ங்கள் இந்தக் ட் ைய எதற்

அவிழ்க்கி ர்கள் என் க் ேகட்டார்கள். ௬

இேய ெசான்னப ேயஅவர்க க் ப் பதில்

ெசான்னார்கள். அப்ெபா , அவர்கைளப்

ேபாகவிட்டார்கள். ௭அவர்கள்அந்தக் ட் ைய

இேய விடம் ெகாண் வந் , அதன்ேமல்

தங்க ைடய ஆைடகைளப் ேபாட்டார்கள்;

அவர்அதின்ேமல் ஏற ப்ேபானார். ௮அேநகர்

தங்க ைடய ஆைடகைள வழயிேல

விரித்தார்கள்; ேவ சிலர் மரக்கிைளகைள

ெவட் சாைலகளில் ேபாட்டார்கள். ௯ ன்ேன

நடப்பவர்க ம் பின்ேன நடப்பவர்க ம்:

ஓசன்னா! கர்த்தரின் நாமத்தினாேல

வ கிறவர் ேபாற்றப்படத்தக்கவர்; ௧0

கர்த்தரின் நாமத்தினாேல வ கிற

நம் ைடய பிதாவாகிய தா தின் ராஜ்யம்

ஆ ர்வதிக்கப்ப வதாக; உன்னதத்திேல

ஓசன்னா என் ெசால் ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

௧௧அப்ெபா , இேய எ சேல க் வந் ,

ேதவாலயத்திற் ச் ெசன் , எல்லாவற்ைற ம்

ற்ற ப்பார்த் , மாைலேநரத்தில், பன்னிரண்

டர்க டன் ெபத்தானியாவிற் ப்

ேபானார். ௧௨ அ த்தநாளில் அவர்கள்

ெபத்தானியாவி ந் தி ம்பிவ ம்ேபா ,

அவ க் ப் பசி ண்டான . ௧௩அப்ெபா

இைலகள் உள்ள ஒ அத்திமரத்ைதத்

ரத்திேலப் பார்த் , அதில் அத்திப்பழம்

கிைடக் மா? என் பார்க்க வந்தார். அ

அத்திப்பழக் காலமாக இல்லாததினால்,
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அவர் மரத்தின் அ கில் வந்தேபா அதில்

இைலகைளத்தவிர ேவெறான்ைற ம்

பார்க்கவில்ைல. ௧௪ அப்ெபா இேய

அைதப் பார்த் : இனி எப்ேபா ம் ஒ வ ம்

உன்னிடம ந் கனிையப் சிக்கமாட்டான்

என்றார்; அைத அவ ைடய டர்கள்

ேகட்டார்கள். (aiōn g165) ௧௫ அவர்கள்

எ சேல க் வந்தார்கள். இேய

ேதவாலயத்திற் ச் ெசன் , ஆலயத்தில்

விற்கிறவர்கைள ம்வாங் கிறவர்கைள ம்

ரத்திவிட் , கா க்காரர்க ைடய

பலைககைள ம், றாவிற்கிறவர்க ைடய

இ க்ைககைள ம் கவிழ்த் , ௧௬ஒ வ ம்

ேதவாலயத்தின்வழயாக எந்தெவா

ெபா ைள ம் ெகாண் ேபாகவிடாமல்: ௧௭

என் ைடய எல்லா மக்க க் ம்

ெஜப எனப்ப ம் என்

எ தியி க்கவில்ைலயா? ங்கேளாஅைதக்

கள்ளர்களின் ைகயாக்கி ர்கள் என்

அவர்க க் ச் ெசால் உபேதசித்தார்.

௧௮ அைத ேவதபண் தர்க ம் பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ேகட் , அவைரக்

ெகாைலெசய்ய வழேத னார்கள்;

ஆனா ம் மக்கெளல்ேலா ம் அவ ைடய

உபேதசத்ைதக் ற த் ஆச்சரியப்பட்டதினாேல

அவ க் பயந்தி ந்தார்கள். ௧௯

மாைலேநரத்தில் இேய ம் அவ ைடய

டர்க ம் நகரத்தி ந் றப்பட் ெவளிேய

ேபானார்கள். ௨0 அ த்தநாள் காைலயிேல
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அவர்கள்அந்தவழயாக ேபா ம்ேபா ,அந்த

அத்திமரம் ேவேரா பட் ப்ேபாயி ந்தைதப்

பார்த்தார்கள். ௨௧ ேப நிைனத் ப்பார்த் ,

இேய விடம்: ர , இேதா, ர் சபித்தஅத்திமரம்

பட் ப்ேபான என்றான். ௨௨ இேய

அவர்கைளப் பார்த் : ேதவனிடம் வி வாசம்

உள்ளவர்களாக இ ங்கள். ௨௩ யாராவ

இந்த மைலையப் பார்த் : ெபயர்ந் ,

கட ல் தள் ண் ேபா என் ெசால் ,

தான் ெசான்னப ேய நடக் ம் என் தன்

இ தயத்தில் சந்ேதகப்படாமல்வி வாசித்தால்,

அவன் ெசான்னப ேய நடக் ம் என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௨௪ எனேவ, ங்கள் ெஜபம்பண் ம்ேபா

எைவகைளக் ேகட் க்ெகாள் ர்கேளா,

அைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்ேவாம் என்

வி வாசி ங்கள், அப்ெபா அைவகள்

உங்க க் உண்டா ம் என் ெசால் கிேறன்.

௨௫ ங்கள் நின் ெஜபம்பண் ம்ேபா ,

ஒ வன்ேமல் உங்க க் ஏதாவ

ைற உண்டாயி க் ம் என்றால்,

பரேலாகத்தில் இ க்கிற உங்க ைடய பிதா

உங்க ைடய தவ கைள உங்க க்

மன்னிப்பதற்காக, அந்தக் ைறைய ங்கள்

அவ க் மன்னி ங்கள். ௨௬ ங்கள்

மன்னிக்காம ந்தால், பரேலாகத்தில்

இ க்கிற உங்க ைடய பிதா ம் உங்க ைடய

தவ கைள மன்னிக்கமாட்டார் என்றார்.

௨௭ அவர்கள் ண் ம் எ சேல க்
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வந்தார்கள். அவர் ேதவாலயத்திேல

உலாவிக்ெகாண் க் ம்ேபா , பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்

ப்பர்க ம் அவரிடம் வந் : ௨௮ ர் எந்த

அதிகாரத்தினால் இைவகைளச் ெசய்கி ர்?

இைவகைளச் ெசய்கிறதற் அதிகாரத்ைத

உமக் க் ெகா த்தவர் யார் என் ேகட்டார்கள்.

௨௯இேய ம ெமாழயாக: நா ம் உங்களிடம்

ஒ ேகள்விையக் ேகட்கிேறன், ங்கள் எனக்

பதில் ெசால் ங்கள், அப்ெபா நா ம் எந்த

அதிகாரத்தினாேலஇைவகைளச்ெசய்கிேறன்

என் உங்க க் ச் ெசால் ேவன். ௩0

ேயாவான் ெகா த்த ஸ்நானம் ேதவனால்

உண்டானதா அல்ல மனிதர்களால்

உண்டானாதா என் எனக் பதில்

ெசால் ங்கள் என்றார். ௩௧அதற் அவர்கள்:

ேதவனால் உண்டான என் ெசான்னால்,

பின் ஏன் அவைன வி வாசிக்கவில்ைல

என் ேகட்பார். ௩௨எல்ேலா ம் ேயாவாைன

உண்ைமயான ர்க்கதரிசி என்

நிைனக்கிறார்கள். எனேவ மக்க க் ப்

பயப்பட்டதினால், மனிதர்களால்உண்டான

என் ெசால்ல யாமல், தங்க க் ள்

ஆேலாசைனபண்ணி; ௩௩ இேய விற்

ம ெமாழயாக: எங்க க் த் ெதரியா

என்றார்கள்.அப்ெபா இேய : நா ம் எந்த

அதிகாரத்தினால் இைவகைளச் ெசய்கிேறன்

என் உங்க க் ச் ெசால்லமாட்ேடன்என்றார்.
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௧௨

பின் இேய உவைமகளாக

அவர்க க் ச் ெசான்ன : ஒ மனிதன் ஒ

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத உண்டாக்கி, அைதச்

ற்ற ம் ேவ அைடத் , திராட்ைச

ஆைலைய உண் பண்ணி, ேகா ரத்ைத ம்

கட் , ேதாட்டக்காரர்க க் அைதக்

த்தைகக் விட் , ேவ ேதசத்திற் ச்

ெசன்ற ந்தான். ௨ ேதாட்டக்காரர்களிடம்

திராட்ைசத்ேதாட்டத் க் கனிகளில் தன்

பங்ைக வாங்கிக்ெகாண் வ ம்ப ,

ப வகாலத்திேல அவர்களிடம் ஒ

ேவைலக்காரைன அ ப்பினான். ௩

அவர்கள் அவைனப் பி த் , அ த் ,

ெவ ைமயாகஅ ப்பிவிட்டார்கள். ௪பின்

ேவெறா ேவைலக்காரைன அவர்களிடம்

அ ப்பினான்; அவர்கள் அவைனக்

கல்லால் அ த் , தைலையக் காயப்ப த்தி,

அவமானப்ப த்தி, அ ப்பிவிட்டார்கள். ௫

ண் ம் ேவெறா வைன அ ப்பினான்;

அவைன அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள்.

ேவ அேநகைர ம் அ ப்பினான்;

அவர்களில் சிலைர அ த் , சிலைரக்

ெகான் ேபாட்டார்கள். ௬ அவ க் ப்

பிரியமான ஒேர மாரன் இ ந்தான்; என்

மாரைன மதிப்பார்கள் என் ெசால் ,

அவைன ம் கைடசியிேல அவர்களிடம்

அ ப்பினான். ௭ ேதாட்டக்காரர்கேளா:

இவேன ெசாத்திற் வாரி , இவைனக்

ெகாைலெசய்ேவாம் வா ங்கள்; அப்ெபா
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ெசாத் நம் ைடயதா ம் என்

ஒ வேராெடா வர் ெசால் க்ெகாண் ; ௮

அவைனப் பி த் க் ெகாைலெசய் ,

திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ப் ெவளிேய

எற ந் விட்டார்கள். ௯ அப்ப யி க்க,

திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் எஜமான்

என்ன ெசய்வான்? அவன் வந் அந்தத்

ேதாட்டக்காரர்கைளக் ெகான் ,

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத மற்றவர்க க்

ஒப் க்ெகா ப்பான் அல்லவா? ௧0

கட் கிறவர்கள் ேவண்டாம்

என் ஒ க்கிய கல்ேல ைலக் த்

தைலக்கல்லான ; ௧௧ அ கர்த்தராேல

நடந்த , அ நம் ைடய கண்க க்

ஆச்சரியமாக இ க்கிற என்

எ தியி க்கிற வாக்கியத்ைத ங்கள்

வாசிக்கவில்ைலயா!” என்றார். ௧௨ இந்த

உவைமையத் தங்கைளக் ற த் ச் ெசான்னார்

என் அவர்கள் அற ந் , அவைரக் ைக

ெசய்ய யற்சிெசய்தார்கள்; ஆனா ம்

மக்க க் ப் பயந் , அவைரவிட் ப்

ேபாய்விட்டார்கள். ௧௩அவர்கள், இேய ைவ

அவர ேபச்சிேல சிக்கைவக் ம்ப ,

பரிேசயர்களி ம் ஏேராதியர்களி ம் சிலைர

அவரிடம் அ ப்பினார்கள். ௧௪ அவர்கள்

வந் : ேபாதகேர, ர் சத்திய ள்ளவர் என் ம்,

எவைனக் ற த் ம் உமக் க் கவைலயில்ைல

என் ம் அற ந்தி க்கிேறாம், ர்

கதாட்சிணியம் இல்லாதவராக ேதவ ைடய



மாற் 3772

வழகைளச் சத்தியமாகப் ேபாதிக்கி ர்,

இராய க் வரிெகா க்கிற நியாயேமா,

இல்ைலேயா? நாம் வரி ெகா க்கலாமா,

ேவண்டாமா? என் ேகட்டார்கள். ௧௫

அவர்க ைடய தந்திரத்ைத அவர் அற ந் :

ங்கள் என்ைனஏன் ேசாதிக்கி ர்கள்? நான்

பார்ப்பதற் ஒ பணத்ைத என்னிடம்

ெகாண் வா ங்கள் என்றார். ௧௬அவர்கள்

அைதக் ெகாண் வந்தார்கள். அப்ெபா

அவர்: இந்தப் பட ம் ேமேலஉள்ளஎ த் ம்

யா ைடய என் ேகட்டார்; ேராம

அரசாங்கத்திற் உரிய என்றார்கள். ௧௭

அதற் இேய : அரசாங்கத்திற் ரியைத

அரசாங்கத்திற் ம், ேதவ க் ரியைத

ேதவ க் ம் ெச த் ங்கள் என்றார்.அவர்கள்

அவைரக் ற த் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௮

உயிர்த்ெத தல் இல்ைல என் சாதிக்கிற

ச ேசயர்கள் அவரிடம் வந் : ௧௯ ேபாதகேர,

ஒ வ ைடய சேகாதரன் வாரி இல்லாமல்

தன் மைனவிையவிட் மரித் ப்ேபானால்,

அவ ைடய சேகாதரன்அவன் மைனவிைய

தி மணம்ெசய் , தன் சேகாதர க்காக

வாரிைச உண்டாக்கேவண் ம் என் ேமாேச

எங்க க் எ திைவத்தி க்கிறாேர.

௨0 இப்ப யி க்க, ஏ சேகாதரர்கள்

இ ந்தார்கள்; த்தவன் ஒ ெபண்ைணத்

தி மணம்ெசய் , ழந்ைத இல்லாமல்

மரித் ப்ேபானான். ௨௧இரண்டாம் சேகாதரன்

அவைள தி மணம்ெசய் , அவ ம்
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ழந்ைத இல்லாமல் மரித் ப்ேபானான்.

ன்றாம் சேகாதர க் ம் அப்ப ேய

நடந்த . ௨௨ ஏ ேப ம் அவைளத்

தி மணம்ெசய் , ழந்ைத இல்லாமல்

மரித் ப்ேபானார்கள். எல்ேலா க் ம்பின்

அந்தப் ெபண் ம் மரித் ப்ேபானாள். ௨௩

எனேவ, உயிர்த்ெத த ல், அவர்கள்

எ ந்தி க் ம்ேபா , அவர்களில்

யா க் அவள் மைனவியாக இ ப்பாள்?

ஏ ேப ம் அவைளத் தி மணம்

ெசய்தி ந்தார்கேள என் ேகட்டார்கள். ௨௪

இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக: ங்கள்

ேவதவாக்கியங்கைள ம், ேதவ ைடய

வல்லைமைய ம் அறயாததினாேல

தவறான எண்ணங்ெகாள் கி ர்கள். ௨௫

மரித்தவர்கள்உயிேரா எ ந்தி க் ம்ேபா

தி மணம் ெசய்வ ம், தி மணம்ெசய்

ெகா ப்ப ம் இல்ைல. அவர்கள்

பரேலாகத்தில் ேதவ தர்கைளப்ேபால

இ ப்பார்கள். ௨௬ மரித்தவர்கள் உயிேரா

எ ந்தி ப்பைதப்பற்ற : நான் ஆபிரகாம ன்

ேதவ ம், ஈசாக்கின் ேதவ ம், யாக்ேகாபின்

ேதவ மாக இ க்கிேறன் என் , ேதவன்

ள்ெச ையக் ற த் ச் ெசால் யஇடத்தில்,

ேமாேசயின் த்தகத்தில் அவ க் ச்

ெசான்னைத ங்கள் வாசிக்கவில்ைலயா?

௨௭ அவர் மரித்தவர்க க் ேதவனாக

இல்லாமல், வ ள்ளவர்க க் ேதவனாக

இ க்கிறார்; அைத ங்கள் தவறாக
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ரிந் ெகாள் கி ர்கள் என்றார். ௨௮

ேவதபண் தர்களில் ஒ வன் அவர்கள்

வாக் வாதம்பண் கிறைதக்ேகட் ,

அவர்க க் நன்றாக பதில் ெசான்னார்

என் அற ந் , அவரிடம் வந் :

கட்டைளகளிெலல்லாம் பிரதான கட்டைள எ

என் ேகட்டான். ௨௯ இேய அவ க்

ம ெமாழயாக: கட்டைளகளிெலல்லாம்

பிரதானகட்டைளஎ ெவன்றால்: இஸ்ரேவேல

ேகள், நம் ைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்

ஒ வேர கர்த்தர். ௩0 உன் ேதவனாகிய

கர்த்தரிடம் உன் இ தயத்ேதா ம்,

உன் ஆத் மாேவா ம், உன்

மனேதா ம், உன் பலத்ேதா ம்

அன் ெச த் வாயாக என்பேத பிரதான

கட்டைள. ௩௧ இதற் ஒப்பாக இ க்கிற

இரண்டாம் கட்டைள என்னெவன்றால்:

உன்னிடத்தில் அன் ெச த் வ ேபால

மற்றவனிடத்தி ம் அன் ெச த் வாயாக

என்பேத; இைவகைளவிட ெபரிய கட்டைள

ேவெறான் ம் இல்ைல என்றார். ௩௨அதற்

ேவதபண் தன்: சரிதான் ேபாதகேர, ர்

ெசான்ன சத்தியம்; ஒேர ேதவன் உண் ,

அவைரத்தவிர ேவெறா ேதவன்இல்ைல. ௩௩

இ தயத்ேதா ம், மனேதா ம்,

ஆத் மாேவா ம், ப் பலத்ேதா ம்

அவரிடத்தில் அன் ெச த் கிற ம்,

தன்னிடத்தில் அன் ெச த் கிற ேபால

மற்றவனிடத்தில்அன் ெச த் கிற தான்



மாற் 3775

தகனப கைள ம் மற்ற எல்லா

ப கைள ம்விட க்கியமாக இ க்கிற

என்றான். ௩௪ அவன் ஞானமாக பதில்

ெசான்னைதஇேய பார்த் : ேதவ ைடய

ராஜ்யத்திற் த் ரமானவன்இல்ைலஎன்றார்.

அதன்பின் ஒ வ ம் அவரிடம் எந்தக்

ேகள்வி ம் ேகட்கத் ணியவில்ைல. ௩௫இேய

ேதவாலயத்தில் உபேதசம்பண் ம்ேபா ,

அவர்: கிற ஸ் தா தின் மாரன் என்

ேவதபண் தர்கள் எப்ப ச் ெசால் கிறார்கள்?

௩௬நான் உம் ைடயஎதிரிகைளஉம் ைடய

கால்க க் க் ேழ ேபா ம்வைரக் ம் ர்

என் ைடயவல பக்கத்தில் உட்கா ம் என்

கர்த்தர் என் ஆண்டவேரா ெசான்னார்

என் தா பரி த்த ஆவியானவராேல

ெசால் யி க்கிறாேன. ௩௭தா ேத, அவைர

ஆண்டவர் என் ெசால் யி க் ம்ேபா ,

அவ க் அவர் மாரனாக இ ப்ப

எப்ப என்றார். அேநக மக்கள் அவ ைடய

உபேதசத்ைத வி ப்பத்ேதா ேகட்டார்கள்.

௩௮ இேய உபேதசம்பண் ம்ேபா

அவர்கைளப் பார்த் : ேவதபண் தர்கள்

ண்ட அங்கிகைள அணிந் ெகாண்

திரிய ம், சந்ைதெவளிகளில் வாழ்த் க்கைள

வி ம்பி ம், ௩௯ ெஜப ஆலயங்களில்

தன்ைமயான இ க்ைககளில் உட்கார ம்,

வி ந் களில் தன்ைமயான இடங்களில்

இ க்க ம் வி ம்பி, ௪0 விதைவகளின்

கைள ம், ெசாத் க்கைள ம் ஏமாற்ற ,
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பார்ைவக் ண்ட ெஜபம்பண் கிற

ேவதபண் தர்கைளக் ற த் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள்; அவர்கள் அதிகத் தண்டைன

அைடவார்கள் என்றார். ௪௧ இேய

காணிக்ைகப்ெபட் க் எதிராக உட்கார்ந் ,

மக்கள் காணிக்ைகப் ெபட் யில் பணம்

ேபா கிறைதப் பார்த் க்ெகாண் ந்தார்;

ெசல்வந்தர்கள் அேநகர் அதிகமாகப்

ேபாட்டார்கள். ௪௨ஏைழயானஒ விதைவ ம்

வந் , ஒ நாணய மதிப்பிற் சரியான

இரண் கா கைளப் ேபாட்டாள். ௪௩

அப்ெபா அவர் தம் ைடய டர்கைள

அைழத் , காணிக்ைகப் ெபட் யில் பணம்

ேபாட்ட மற்ற எல்ேலாைர ம்விட இந்த ஏைழ

விதைவ அதிகமாகப் ேபாட்டாள் என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்;

௪௪ அவர்கெளல்ேலா ம் தங்க ைடய

பரி ரணத்தி ந் எ த் ப்ேபாட்டார்கள்;

இவேளா தன் வ ைமயி ந் தான்

வாழ்வதற்காகைவத்தி ந்த எல்லாவற்ைற ம்

ேபாட் விட்டாள் என்றார்.

௧௩

இேய ேதவாலயத்ைதவிட் ப்

றப்ப ம்ேபா , அவ ைடய டர்களில்

ஒ வன்அவைரப்பார்த் : ேபாதகேர, இேதா,

இந்தக் கற்கள் எப்ப ப்பட்ட ! இந்தக்

கட் டங்கள் எப்ப ப்பட்ட ! பா ம் என்றான்.

௨ இேய அவ க் ம ெமாழயாக: இந்தப்

ெபரிய கட் டங்கைளக் பார்க்கிறாேய, ஒ

கல் ன்ேமல் ஒ கல் இல்லாதப எல்லாம்
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இ க்கப்பட் ப்ேபா ம் என்றார். ௩பின் , அவர்

ேதவாலயத்திற் எதிராகஒ வமைலயின்ேமல்

உட்கார்ந்தி க் ம்ேபா , ேப ம்

யாக்ேகா ம் ேயாவா ம் அந்திேரயா ம்

அவரிடம் தனிைமயில் வந் : ௪ இைவகள்

எப்ெபா நடக் ம்? இைவகெளல்லாம்

நிைறேவ ம் காலங்க க் அைடயாளம்

என்ன? எங்க க் ச் ெசால்லேவண் ம்

என்றார்கள். ௫ இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: ஒ வ ம் உங்கைள

ஏமாற்றாதப எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள். ௬

ஏெனன்றால்,அேநகர் வந் , என் நாமத்ைதச்

ெசால் : நாேன கிற ஸ் என் , அேநகைர

ஏமாற் வார்கள். ௭ த்தங்கைள ம்,

த்தங்களின் ெசய்திகைள ம்

ேகள்விப்ப ம்ேபா கலங்காமல் இ ங்கள்;

இைவகள் நடக்கேவண் யைவகள்.ஆனா ம்,

உடேனவரா . ௮மக்க க் எதிராக

மக்க ம், ராஜ்யத்திற் எதிராக ராஜ்ய ம்

எ ம் ம்; ம அதிர்ச்சிக ம் பல

இடங்களில் உண்டா ம்; பஞ்சங்க ம்,

கலகங்க ம் உண்டா ம்; இைவகள்

ேவதைனக க் ஆரம்பம். ௯ ங்கேளா

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள், ஏெனன்றால்,

உங்கைள ஆேலாசைனச் சங்கங்க க்

ஒப் க்ெகா ப்பார்கள், ங்கள் ெஜப

ஆலயங்களில் அ க்கப்ப ர்கள்;

என்னிம த்தம் ேதசாதிபதிக க் ம்

ராஜாக்க க் ம் சாட்சியாக அவர்க க்
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ன்பாக நி த்தப்ப ர்கள். ௧0 எல்லா

ேதசத்தின் மக்க க் ம் நற்ெசய்தி

த ல் பிரசங்கிக்கப்படேவண் ம். ௧௧

அவர்கள் உங்கைளக் ெகாண் ேபாய்

ஒப் க்ெகா க் ம்ேபா , ங்கள் என்ன

ேபசேவண் ம் என் கவைலப்படாம ம்

சிந்திக்காம ம் இ ங்கள்; அந்த ேநரத்திேல

உங்க க் க் ெகா க்கப்ப கிற

வார்த்ைதகைளேய ேப ங்கள்;

ஏெனன்றால், ேப கிறவர்கள் ங்கள்

இல்ைல, பரி த்த ஆவியானவேர

ேப கிறவர். ௧௨ அன்ற ம் சேகாதரன்

சேகாதரைன ம், தகப்பன் பிள்ைளைய ம்

மரணத்திற் ஒப் க்ெகா ப்பார்கள்;

ெபற்ேறா க் எதிராகப் பிள்ைளகள்

எ ம்பி, அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய

ஒப் க்ெகா ப்பார்கள். ௧௩என் நாமத்தினால்

எல்ேலாரா ம் பைகக்கப்ப ர்கள்.

கைடசிவைரக் ம் நிைலத் நிற்பவேன

இரட்சிக்கப்ப வான். ௧௪ ேம ம் பாழாக் கிற

அ வ ப்ைபக் ற த் தானிேயல் ர்க்கதரிசி

ெசால் யி க்கிறாேன; வாசிக்கிறவன்

சிந்திக்கேவண் ம்; அ நிற்கக் டாத

இடத்திேல நிற்கிறைத ங்கள் பார்க் ம்ேபா ,

ேதயாவில் இ க்கிறவர்கள் மைலக க்

ஓ ப்ேபாகட் ம். ௧௫ ட் ன்ேமல்

இ க்கிறவன்தன் ட் ற் ள் இறங்காம ம்,

தன் ட் ல் எைதயாவ எ த் க்ெகாள்ள

உள்ேள ேபாகாம ம் இ க்கேவண் ம்.
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௧௬ வய ல் ேவைலெசய்கிறவன் மாற்

உைடைய எ ப்பதற் ட் ற் தி ம்பிப்

ேபாகாமல் இ க்கேவண் ம். ௧௭ அந்த

நாட்களிேல கர்ப்பவதிக க் ம்

பால்ெகா க்கிறவர்க க் ம் ஐேயா! ௧௮

இைவகள் மைழகாலத்திேல நடக்காதப

ேவண் க்ெகாள் ங்கள். ௧௯ ஏெனன்றால்,

ேதவன் உலகத்ைத பைடத்த தல்

இ வைரக் ம் நடக்காத ம், இனிேம ம்

நடக்காத மான உபத்திரவம் அந்த

நாட்களில் உண்டாயி க் ம். ௨0 கர்த்தர்

அந்த நாட்கைளக் ைறத்திராவிட்டால்,

ஒ வன் ட தப்பிப்ேபாவதில்ைல; தாம்

ெதரிந் ெகாண்டவர்களினிம த்தம், அவர்

அந்த நாட்கைளக் ைறத்தி க்கிறார். ௨௧

அப்ெபா : இேதா, கிற ஸ் இங்ேக

இ க்கிறார், அேதா, அங்ேக இ க்கிறார் என்

யாராவ ெசான்னால், நம்பேவண்டாம். ௨௨

ஏெனன்றால், கள்ளக்கிற ஸ் க்க ம்

கள்ளத் ர்க்கதரிசிக ம் எ ம்பி, ந்தவைர

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ஏமாற்ற

அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம்

ெசய்வார்கள். ௨௩ ங்கேளா எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள்; இேதா, எல்லாவற்ைற ம் ன்னதாக

உங்க க் அறவித்தி க்கிேறன். ௨௪அந்த

நாட்களிேல,அந்தஉபத்திரவத்திற் ப்பின் ,

ரியன் இ ள் அைட ம், சந்திரன்

ஒளிையக் ெகா க்கா ; ௨௫ வானத்தின்

நட்சத்திரங்கள் வி ம், வானங்களில் உள்ள
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அதிகார வல்லைமகள் அைசக்கப்ப ம்.

௨௬ அப்ெபா மனித மாரன் அதிக

வல்லைமேயா ம் மகிைமேயா ம்

ேமகங்களின்ேமல்வ கிறைதப் பார்ப்பார்கள்.

௨௭அப்ெபா அவர் தம் ைடய தைர

அ ப்பி, தாம் ெதரிந் ெகாண்டவர்கைள

மயின் கைடசி ைனயி ந் ,

வானத்தின் கைடசி ைனவைரக் ம் உள்ள

நான் திைசகளி ம் இ ந் ட் ச்

ேசர்ப்பார். ௨௮ அத்திமரத்தினால் ஒ

உவைமையக்கற் க்ெகாள் ங்கள்;அதிேல

இளங்கிைளத்ேதான்ற , ளிர்வி ம்ேபா ,

வசந்தகாலம் ெந ங்கிவிட்ட என்

அற ர்கள். ௨௯ அப்ப ேய இைவகள்

நடக்கிறைத ங்கள் பார்க் ம்ேபா , அவர்

அ கில் வாசல ேக வந்தி க்கிறார் என்

அற ங்கள். ௩0 இைவகெளல்லாம்

நடக் ம் ன் இந்த சந்ததி ஒழ ந் ேபாகா

என் , உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௩௧ வான ம் ம ம்

ஒழ ந் ேபா ம்,ஆனால், என்வார்த்ைதகேளா

ஒழ ந் ேபாவதில்ைல. ௩௨ அந்த நா ம்

அந்த ேநர ம் பிதா ஒ வர்தவிர ேவ

ஒ வ க் ம் ெதரியா , பரேலாகத்தில் உள்ள

தர்க க் ம் ெதரியா , மார க் ம்

ெதரியா . ௩௩ அந்தகாலத்ைதப்பற்ற

உங்க க் த் ெதரியாததினால் ங்கள்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள், விழ த்தி ந்

ெஜபம்பண் ங்கள். ௩௪ ஒ மனிதன் தன்
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ட்ைடவிட் , ரேதசத்திற் பயணம்

ெசய்யத் ர்மானிக் ம்ேபா , தன்

ேவைலக்காரர்க க் ெபா ப்ைபக்

ெகா த் , அவனவ க் த் தன்தன்

ேவைலகைள ம்நியம த் , விழ த்தி க் ம்ப

காவல்காக்கிறவ க் ச் ெசால் வான். ௩௫

அப்ப ேய ங்க ம் விழ த்தி ங்கள்;

ஏெனன்றால், ட் ன் தலாளி

மாைலேநரத்திேலா, ந ராத்திரியிேலா,

ேசவல் ம் ேநரத்திேலா, காைலயிேலா,

எப்ெபா வ வான் என் உங்க க் த்

ெதரியா . ௩௬ ங்கள் நிைனக்காத ேநரத்தில்

அவன் வந் , ங்கள் ங் கிறைதக்

கண் பி க்காதப விழ த்தி ங்கள். ௩௭நான்

உங்க க் ச் ெசால் கிறைதஎல்ேலா க் ம்

ெசால் கிேறன், விழ த்தி ங்கள் என்றார்.

௧௪

இரண் நாட்க க் ப்பின்

ளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பி கிற

பஸ்காபண் ைக வந்த . அப்ெபா

பிரதானஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்,

அவைரத் தந்திரமாகப் பி த் க்

ெகாைலெசய் ம்ப வழ ேத னார்கள். ௨

ஆனா ம் மக்க க் ள்ேள கலவரம்

உண்டாகாதப , பண் ைகயிேல

அப்ப ச் ெசய்யக் டா என்றார்கள்.

௩ அவர் ெபத்தானியாவில்

ஷ்டேராகியாக இ ந்த ேமான் ட் ேல

சாப்பிட் க்ெகாண் க் ம்ேபா , ஒ ெபண்

விைல யர்ந்த நளதம் என் ம் த்தமான
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ைதலத்ைத ஒ ெவள்ைளக்கல் ஜா யில்

ெகாண் வந் , அைத உைடத் , அந்தத்

ைதலத்ைதஅவர் தைலயின்ேமல்ஊற்றனாள்.

௪ அப்ெபா சிலர் தங்க க் ள்ேள

ேகாபப்பட் : இந்தத் ைதலத்ைத இப்ப

ணாகச் ெசலவழ ப்ப ஏன்? ௫ இைத

ந் ெவள்ளிக்கா க க் அதிகமான

விைலக் விற் , ஏைழக க் க்

ெகா க்கலாேம என் ெசால் ,

அவைளப்பற்ற த்தார்கள். ௬

இேய அவர்கைளப் பார்த் : அவைள

விட் வி ங்கள்; ஏன் அவைளத் ெதாந்தர

பண் கி ர்கள்? என்னிடம் நற்கிரிையையச்

ெசய்தி க்கிறாள். ௭ஏைழகள் எப்ெபா ம்

உங்களிடம் இ க்கிறார்கள், உங்க க்

வி ப்பம் உண்டா ம்ேபாெதல்லாம்

அவர்க க் நன்ைம ெசய்யலாம், நாேனா

எப்ெபா ம் உங்களிடம் இ க்கமாட்ேடன். ௮

இவள் தன்னால் ந்தைதச் ெசய்தாள்; நான்

அடக்கம்பண்ணப்ப வதற் அைடயாளமாக,

என் ச ரத்தில் ைதலம் ச ந்திக்ெகாண்டாள்.

௯ இந்த நற்ெசய்தி உலகத்தில் எங்ெகல்லாம்

பிரசங்கிக்கப்ப கிறேதா அங்ெகல்லாம்

இவைள நிைனப்பதற்காக இவள் ெசய்த ம்

ெசால்லப்ப ம் என் உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௧0

அப்ெபா , பன்னிரண் ேபரில்

ஒ வனாகிய தாஸ்காரிேயாத் என்பவன்

அவைரப் பிரதான ஆசாரியர்க க் க்
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காட் க்ெகா ப்பதற்காக அவர்களிடம்

ேபானான். ௧௧ அவர்கள் அைதக்ேகட் ,

சந்ேதாஷப்பட் , அவ க் ப் பணம்

ெகா க்கிேறாம் என் வாக் க்ெகா த்தார்கள்;

அவன்அவைரக் காட் க்ெகா ப்பதற் ஏற்ற

ேநரத்ைதப் பார்த் க்ெகாண் ந்தான்.

௧௨ பஸ்காைவப் ப யி ம் நாளாகிய

ளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பி கிற தலாம்

நாளில், அவ ைடய டர்கள்அவரிடம் வந் :

ர் பஸ்காைவப் சிப்பதற் நாங்கள்

எங் ேபாய் ஆயத்தம்பண்ண வி ப்பமாக

இ க்கி ர் என் ேகட்டார்கள். ௧௩ அவர்

தம் ைடய டர்களில் இரண் ேபைரப்

பார்த் : ங்கள் நகரத்திற் ள்ேள ேபாங்கள்,

அங்ேக தண் ர் டம் மந் ெகாண்

வ கிற ஒ மனிதன் உங்க க்

எதிராக வ வான், அவன் பின்ேன

ேபாங்கள்; ௧௪ அவன் எந்த ட் ற் ள்

ெசல்கிறாேனா அந்த ட் தலாளிைய

ங்கள் பார்த் : நான் என் டர்க டன்

பஸ்காைவப் சிக்கிறதற் த் த தியான

இடம் எங்ேக என் ேபாதகர் ேகட்கிறார்

என் ெசால் ங்கள். ௧௫ அவன் கம்பளம்

விரித் ஆயத்தம்பண்ணப்பட் க்கிற

வசதியான ேமல் ட்டைறைய உங்க க் க்

காட் வான்; அங்ேக நமக்காக பஸ்காைவ

ஆயத்தம்பண் ங்கள் என் ெசால்

அ ப்பினார். ௧௬ அப்ப ேய, அவ ைடய

டர்கள் றப்பட் நகரத்தில்ேபாய்,
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தங்க க் அவர் ெசான்னப ேய,

பஸ்காைவ ஆயத்தம்பண்ணினார்கள். ௧௭

மாைலேநரத்தில்,அவர் பன்னிரண் ேபேரா

ேசர்ந் அந்த இடத்திற் வந்தார். ௧௮

அவர்கள் பந்தி உட்கார்ந் சாப்பி ம்ேபா ,

இேய அவர்கைளப் பார்த் : என்ேனா

சாப்பி கிற உங்களில் ஒ வன் என்ைனக்

காட் க்ெகா ப்பான் என் , உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௧௯ அப்ெபா அவர்கள் க்கப்பட் :

நாேனா? நாேனா? என் ஒவ்ெவா வ ம்,

அவரிடம் ேகட்கத்ெதாடங்கினார்கள். ௨0அவர்

ம ெமாழயாக: என்ேனா பாத்திரத்தில்

ைகையவி கிற பன்னிரண் ேபர்களில்

ஒ வேனஎன் ெசால் ; ௨௧மனித மாரன்

தம்ைமக் ற த் எ தியி க்கிறப ேய

ேபாகிறார்; ஆனா ம், எந்த மனிதனால்

மனித மாரன் காட் க்ெகா க்கப்ப கிறாேரா,

அந்த மனித க் ஐேயா! அந்த மனிதன்

பிறக்காமல் இ ந்தி ந்தால் அவ க்

நல்லதாக இ க் ம் என்றார். ௨௨ அவர்கள்

சாப்பி ம்ேபா , இேய அப்பத்ைத எ த்

ஆ ர்வதித் , அைதப் பிட் , அவர்க க் க்

ெகா த் : ங்கள் வாங்கிப் சி ங்கள்,

இ என் ைடய ச ரமாக இ க்கிற

என்றார். ௨௩பின் , பாத்திரத்ைத ம் எ த் ,

ஸ்ேதாத்திரம்பண்ணி,அைதஅவர்க க் க்

ெகா த்தார். அவர்கெளல்ேலா ம் அதிேல

பானம்பண்ணினார்கள். ௨௪ அப்ெபா
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அவர் அவர்கைளப் பார்த் : இ

அேநக க்காகச் சிந்தப்ப கிற திய

உடன்ப க்ைகக் ரிய என் ைடய இரத்தமாக

இ க்கிற . ௨௫நான் ேதவ ைடய ராஜ்யத்தில்

திய இரசத்ைதப் பானம்பண் ம்

நாள்வைர திராட்ைசப்பழரசத்ைத

இனி நான் பானம்பண் வதில்ைல

என் உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௨௬ அவர்கள்

ஸ்ேதாத்திரப்பாட்ைடப் பா னபின் ,

ஒ வமைலக் ப் றப்பட் ப்ேபானார்கள்.

௨௭ அப்ெபா , இேய அவர்கைளப்

பார்த் : ேமய்ப்பைனெவட் ேவன்,ஆ கள்

சிதற க்கப்ப ம், என் எ தியி க்கிறப ,

இந்த இராத்திரியிேல ங்கெளல்ேலா ம்

என்னால் இடறல்அைட ர்கள். ௨௮ஆனா ம்

நான் உயிேரா எ ந்தபின் , உங்க க்

ன்பாக க ேலயாவிற் ப் ேபாேவன்

என்றார். ௨௯அதற் ேப : உம நிம த்தம்

எல்ேலா ம் இடறல் அைடந்தா ம், நான்

இடறல்அைடயமாட்ேடன் என்றான். ௩0இேய

அவைனப் பார்த் : இன்ைறக் , இந்த

இராத்திரியிேல, ேசவல் இரண் ைற

கிறதற் ன் , ன் ைறஎன்ைன

ம த ப்பாய் என் உண்ைமயாகேவ

உனக் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௩௧ அதற் அவன்: நான் உம்ேமா

மரித் ப்ேபாவதாக இ ந்தா ம் உம்ைம

ம த க்கமாட்ேடன் என் உ தியாகச்



மாற் 3786

ெசான்னான்; எல்ேலா ம் அப்ப ேய

ெசான்னார்கள். ௩௨ பின் ெகத்ெசமேன

என்னப்பட்ட இடத்திற் வந்தார்கள்.

அப்ெபா அவர் தம் ைடய டர்கைளப்

பார்த் : நான் ெஜபம்பண் ம்வைர

இங்ேக உட்கார்ந்தி ங்கள் என்

ெசால் ; ௩௩ ேப ைவ ம்,

யாக்ேகாைப ம், ேயாவாைன ம் தம்ேமா

ட் க்ெகாண் ேபாய், கலக்கமைடய ம்,

வியா லப்பட ம் ெதாடங்கினார். ௩௪

அப்ெபா அவர்: என் ஆத் மா

மரணத்திற்கான க்கத்தில் உள்ள .

ங்கள் இங்ேக தங்கி, விழ த்தி ங்கள்

என் ெசால் , ௩௫ சற் தள்ளிப்ேபாய்,

தைரயிேல வி ந் , அந்த ேநரம்

தம்ைமவிட் க் கடந் ேபாகக் மானால்

அ கடந் ேபாகேவண் ம் என்

ேவண் க்ெகாண் : ௩௬ அப்பா பிதாேவ,

எல்லாம் உம்மாேல ம்; இந்தப்

பாத்திரத்ைத என்னிடத்தி ந்

எ த் ப்ேபா ம், ஆனா ம் என் ைடய

வி ப்பத்தின்ப அல்ல, உம் ைடய

வி ப்பத்தின்ப ேய நடக்கட் ம் என்றார்.

௩௭ பின் அவர் வந் , அவர்கள்

ங் கிறைதப் பார்த் , ேப ைவப்

பார்த் : ேமாேன, ங் கிறாயா?

ஒ மணிேநரம் விழ த்தி க்கக் டாதா? ௩௮

ங்கள் ேசாதைனயில் விழாம க்க

விழ த்தி ந் ெஜபம்பண் ங்கள்.
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ஆவி உற்சாக ள்ள தான், ச ரேமா

பல ன ள்ள என்றார். ௩௯ அவர்

ண் ம்ேபாய் அந்த வார்த்ைதகைளேய

ெசால் ெஜபம்பண்ணினார். ௪0 அவர்

தி ம்ப வந்தேபா , அவர்கள் ண் ம்

ங்கிக்ெகாண் ப்பைதப் பார்த்தார்;

அவர்க ைடய கண்கள் க்கமயக்கத்தில்

இ ந்ததால், தாங்கள் ம ெமாழயாகஅவ க்

என்னபதில் ெசால் வ என் ெதரியாமல்

இ ந்தார்கள். ௪௧ அவர் ன்றாம் ைற

வந் : இன் ம் நித்திைரெசய்

இைளப்பா கி ர்களா? ேபா ம், ேநரம்வந்த ,

இேதா, மனித மாரன் பாவிக ைடய

ைககளில் ஒப் க்ெகா க்கப்ப கிறார்.

௪௨ என்ைனக் காட் க்ெகா க்கிறவன்,

இேதா, வந் விட்டான், எ ந்தி ங்கள்,

ேபாகலாம் என்றார். ௪௩ உடேன, அவர்

இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

பன்னிரண் ேபரில் ஒ வனாகிய தாஸ்

வந்தான்;அவ டன்பிரதானஆசாரியர்க ம்,

ேவதபண் தர்க ம் ப்பர்க ம்அ ப்பின

மக்கள் ட்டத்தினர், பட்டயங்கைள ம்

த கைள ம் பி த் க்ெகாண் வந்தார்கள். ௪௪

அவைரக் காட் க்ெகா க்கிறவன்: நான்

யாைர த்தம் ெசய்கிேறேனா அவன்தான்,

அவைனப் பி த் க் ெகாண் ேபாங்கள்

என் அவர்க க் அைடயாளம்

ெசால் யி ந்தான். ௪௫அவன்வந்த டேன,

இேய வின் அ கில் ெசன் : ர , ர ,
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என் ெசால் , அவைர த்தம்ெசய்தான்.

௪௬ அப்ெபா மக்கள் ட்டத்தினர்

அவர்ேமல் ைகேபாட் , அவைரப்

பி த்தார்கள். ௪௭ அப்ெபா அ கில்

நின்ற டன் ஒ வன் கத்திைய உ வி,

பிரதானஆசாரிய ைடய ேவைலக்காரனின்

காைத ெவட் னான். ௪௮ இேய

அவர்கைளப் பார்த் : தி டைனப்பி க்கப்

ேபாகிறைதப்ேபால, ங்கள் பட்டயங்கைள ம்

த கைள ம் எ த் க்ெகாண்

என்ைனப் பி க்கவந் ர்கள்; ௪௯ நான்

தின ம் உங்கள் ந விேல ேதவாலயத்தில்

உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண் ந்ேதன்;

அப்ெபா ங்கள் என்ைனப்

பி க்கவில்ைலேய; ஆனா ம்

ேவதவாக்கியங்கள் நிைறேவற ேவண் யதாக

இ க்கிற என்றார். ௫0 அப்ெபா

எல்ேலா ம்அவைரவிட் ஓ ப்ேபானார்கள்.

௫௧ஒ வா பன் ஒ ேபார்ைவையமட் ம்

தன்ேமல் ேபார்த் க்ெகாண் அவர் பின்னால்

ேபானான்; அவைனப் பி த்தார்கள். ௫௨

அவன் தன் ேபார்ைவையப் ேபாட் விட் ,

நிர்வாணமாக அவர்கைளவிட்

ஓ ப்ேபானான். ௫௩ இேய ைவ

அவர்கள் பிரதான ஆசாரியனிடத்தில்

ெகாண் ேபானார்கள்; அங்ேக பிரதான

ஆசாரியர்கள், ப்பர்கள், ேவதபண் தர்கள்

எல்ேலா ம் வந்தி ந்தார்கள். ௫௪ ேப

ரத்திேல அவ க் ப் பின்ேனெசன் ,
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பிரதானஆசாரிய ைடயஅரண்மைனக் ள்

வந் , காவலர்க டன் உட்கார்ந் , ெந ப்பின்

அ கில் ளிர்க்காய்ந் ெகாண் ந்தான். ௫௫

அப்ெபா பிரதான ஆசாரியர்க ம்

ஆேலாசைன சங்கத்தினர்கள் அைனவ ம்

இேய ைவக் ெகாைலெசய்கிறதற்

அவ க் எதிராகச் சாட்சிகைளத்

ேத னார்கள்; சாட்சிெசால்ல ஒ வ ம்

வரவில்ைல. ௫௬அேநகர்அவ க் எதிராகப்

ெபாய்சாட்சி ெசால் ம், அந்தச் சாட்சிகள்

ஒத் ேபாகவில்ைல. ௫௭அப்ெபா சிலர்

எ ந் , ைககளால் கட்டப்பட்ட இந்த

ேதவாலயத்ைத நான் இ த் ப்ேபாட் ,

ைககளால் கட்டப்படாத ேவெறான்ைற

ன் நாட்க க் ள் கட் ேவன்

என் இவன் ெசான்னைத நாங்கள்

ேகட்ேடாம் என் , ௫௮ அவ க் எதிராகப்

ெபாய்சாட்சி ெசான்னார்கள். ௫௯ அப்ப ச்

ெசால் ம் அவர்க ைடய சாட்சிகள்

ஒத் ேபாகவில்ைல. ௬0 அப்ெபா

பிரதான ஆசாரியன் எ ந் ந ேவ நின் ,

இேய ைவப் பார்த் : இவர்கள் உனக்

எதிராகச் ெசால் கிறைதக் ற த் ஒன் ம்

ெசால் கிறதில்ைலயா என் ேகட்டான். ௬௧

அவேராஒ பதி ம் ெசால்லாமல் ம னமாக

இ ந்தார். ண் ம் பிரதான ஆசாரியன்

அவைரப் பார்த் : ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்ட

ேதவ ைடய மாரனாகிய கிற ஸ் தானா?

என் ேகட்டான். ௬௨ அதற் இேய :
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நான் அவர்தான்; மனித மாரன்

சர்வவல்லவரின் வல பக்கத்தில்

உட்கார்ந் இ ப்பைத ம், வானத்தின்

ேமகங்கள்ேமல் வ வைத ம் ங்கள்

பார்ப் ர்கள் என்றார். ௬௩பிரதானஆசாரியன்

இைதக் ேகட்ட டேன, தன் உைடகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் : இைதவிட ேவ சாட்சிகள்

நமக் ேவண் மா? ௬௪ ேதவைன

அவமதிப்பைதக் ேகட் ர்கேள, இைதப்பற்ற

ங்கள் என்ன நிைனக்கி ர்கள் என் க்

ேகட்டான். அதற் அவர்கள் எல்ேலா ம்:

இவன் மரணத்திற் த் த தியானவன்

என் ர்மானம்பண்ணினார்கள். ௬௫

அப்ெபா சிலர் அவர்ேமல் ப்ப ம்,

அவ ைடய கத்ைத ட ம், அவைர

அ க்க ம், ர்க்கதரிசனம் ெசால்

என் ெசால்ல ம் ெதாடங்கினார்கள்;

ேவைலக்காரர்க ம் அவைரக் கன்னத்தில்

அைறந்தார்கள். ௬௬அந்தேநரத்தில் ேப

ேழ உள்ள அரண்மைன ற்றத்தில்

இ க் ம்ேபா , பிரதான ஆசாரிய ைடய

ேவைலக்காரிகளில் ஒ ெபண் வந் , ௬௭

ளிர்க்காய்ந் ெகாண் ந்த ேப ைவ

உற் ப்பார்த் : ம் நசேரயனாகிய

இேய ேவா இ ந்தவன் என்றாள். ௬௮

அதற் அவன்: எனக் ஒன் ம் ரியவில்ைல;

ெசால்வ எனக் த் ெதரியா என்

ம த த் , வாசல் மண்டபத்திற் ெவளிேயப்

ேபானான்; அப்ெபா ேசவல் விய .
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௬௯ ேவைலக்காரி அவைன ண் ம்

பார்த் : இவன் அவர்களில் ஒ வன் என்

அ ேக நின்றவர்க க் ச் ெசான்னாள்.

௭0 அவன் ண் ம் ம த த்தான்.

சிற ேநரத்திற் ப்பின் ண் ம் அ ேக

நிற்கிறவர்கள் ேப ைவப் பார்த் :

உண்ைமயாகேவ அவர்களில் ஒ வன்,

க ேலயன், உன் ேபச் அதற் ஒத்தி க்கிற

என்றார்கள். ௭௧ அதற் அவன்: ங்கள்

ெசால் கிற மனிதைன எனக் த் ெதரியா

என் ெசால் , சபிக்க ம் சத்தியம்

ெசய்ய ம் ெதாடங்கினான். ௭௨ உடேன

ேசவல் இரண்டாம் ைற விய . ேசவல்

இரண் ைற கிறதற் ன்ேப

என்ைன ன் ைற ம த ப்பாய் என்

இேய தனக் ச் ெசான்னவார்த்ைதைய ேப

நிைனத் ப்பார்த் , ம க ம்அ தான்.

௧௫

அதிகாைலயிேல, பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ப்பர்க ம்

ேவதபண் தர்க ம் ஆேலாசைனச்

சங்கத்தினர்கள் அைனவ ம்

ஆேலாசைனபண்ணி, காவலர்கள்இேய வின்

கரங்கைளக் கட் க் ெகாண் ேபாய்,

பிலாத் விடம் ஒப் க்ெகா த்தார்கள். ௨

பிலாத் அவைரப் பார்த் : தர்க ைடய

ராஜாவா என் ேகட்டான். அதற் அவர்: ர்

ெசால் கிறப தான் என்றார். ௩ பிரதான

ஆசாரியர்கள் இேய வின்ேமல் அதிகமாகக்

ற்றங்கைளச் மத்தினார்கள். அவேராஅதற்
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பதில் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல. ௪அப்ெபா

பிலாத் ண் ம் அவைரப் பார்த் :

இேதா, இவர்கள் உன்ேமல் எத்தைனேயா

ற்றங்கைளச் மத் கிறார்கேள, அதற்

பதில் ஒன் ம் ெசால் கிறதில்ைலயா என்

ேகட்டான். ௫ இேய ேவா அப்ெபா ம்

பதில் ஒன் ம் ெசால்லவில்ைல; அதினால்

பிலாத் ஆச்சரியப்பட்டான். ௬

பண் ைகநாட்களில், காவ ல்உள்ளயாைர

வி தைலயாக்கேவண் ம் என் மக்கள்

ேகட் க் ெகாள்கிறார்கேளா, அவைன

அவர்க க்காக வி தைலபண் வ

பிலாத் விற் வழக்கமாக இ ந்த . ௭

கலவரம்பண்ணி அந்தக் கலவரத்திேல

ெகாைலெசய் , அதற்காகக் காவ ல்

அைடக்கப்பட்டவர்களின் ட்டத்தில் பரபாஸ்

என்னப்பட்ட ஒ வன் இ ந்தான். ௮

மக்கள், வழக்கத்தின்ப ேய தங்க க்

ஒ வைனவி தைலயாக்கேவண் ம்என்

சத்தம ட் க் ேகட்கத்ெதாடங்கினார்கள். ௯

ெபாறாைமயினாேல பிரதான ஆசாரியர்கள்

அவைரஒப் க்ெகா த்தார்கள் என் பிலாத்

அற ந் . ௧0 அவர்கைளப் பார்த் : நான்

தர்க ைடய ராஜாைவ உங்க க்

வி தைல ெசய்யேவண் மா? என்

ேகட்டான். ௧௧ பரபாைசத் தங்க க்காக

வி தைல ெசய்யேவண் ம் என்

ேகட்கச்ெசால் , பிரதான ஆசாரியர்கள்

மக்கைளத் ண் விட்டார்கள். ௧௨
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பிலாத் ண் ம் அவர்கைளப் பார்த் :

அப்ப யானால், தர்க ைடய ராஜாெவன்

ங்கள் ெசால் கிறவைன நான்

என்னெசய்யேவண் ம் என் ேகட்டான். ௧௩

அவைனச் சி ைவயில் அைற ம் என்

ண் ம் சத்தம ட் ச் ெசான்னார்கள். ௧௪

அதற் பிலாத் : ஏன்? இவன் என்னக்

ற்றம் ெசய்தான் என்றான். அவர்கேளா:

அவைனச் சி ைவயில் அைற ம் என்

அதிகமாகக் க் ர ட் ச் ெசான்னார்கள்.

௧௫ அப்ெபா பிலாத் மக்கைளப்

பிரியப்ப த்த மன ள்ளவனாக, பரபாைச

அவர்க க்காகவி தைலெசய் , இேய ைவ

சாட்ைடயினால் அ த் , சி ைவயில்

அைற ம்ப க் ஒப் க்ெகா த்தான். ௧௬

அப்ெபா ேபார் ரர்கள் அவைரத்

ேதசாதிபதியின் அரண்மைனயாகிய

மாளிைகயில் ெகாண் ேபாய், அந்த இடத்தில்

ேபார் ரர்கைளக் வரச்ெசய் , ௧௭

சிவப்பான ேமல் அங்கிைய அவ க்

உ த்தி, ள் ையப் பின்னி அவ க்

அணிவித் : ௧௮ தர்க ைடய ராஜாேவ,

வாழ்க என் அவைர வாழ்த்தி, ௧௯ அவர்

தைலயில் ேகாலால்அ த் ,அவர்ேமல் ப்பி,

ழங்கால்ப யிட் அவைரவணங்கினார்கள்.

௨0 அவைரப் பரிகாசம்பண்ணினபின் ,

சிவப்பானஅங்கிையக் கழற்ற , அவ ைடய

ஆைடகைள அவ க் உ த்தி, அவைர

சி ைவயில் அைற ம்ப ெவளிேய
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ெகாண் ேபானார்கள். ௨௧ சிேரேன

ஊரா ம், அெலக்சந்த க் ம் ப் க் ம்

தகப்ப மாகிய ேமான் என்னப்பட்ட ஒ வன்

நாட் ந் அந்த வழேய வ ம்ேபா ,

இேய வின் சி ைவையச் மக் ம்ப

அவைனக் கட்டாயப்ப த்தினார்கள். ௨௨

கபாலஸ்தலம் என் அர்த்தங்ெகாள் ம்

ெகால்ெகாதா என் ம் இடத்திற் அவைரக்

ெகாண் ேபாய், ௨௩ ெவள்ைளப்ேபாளம்

கலந்த திராட்ைசரசத்ைத அவ க் க்

க்கக் ெகா த்தார்கள்; அவர்

அைத ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ௨௪

அப்ெபா அவைர சி ைவயில்

அைறந்தார்கள். அதற் ப்பின்

அவ ைடய ஆைடகைளப் பங் ேபாட் ,

ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா பங்ைக

எ த் க்ெகாள்ளச் ட் ப்ேபாட்டார்கள்.

௨௫ அவைரக் காைல ஒன்ப மணிக் ச்

சி ைவயில் அைறந்தார்கள். ௨௬ அவைர

சி ைவயில் அைறந்ததின் காரணத்ைதக்

காண்பிப்பதற்காக, தர்க ைடய ராஜா

என் எ தி, சி ைவயில் இேய வின்

தைலக் ேமேல கட் னார்கள். ௨௭இேய ேவா ,

அவ ைடய வல பக்கத்தில் ஒ வ ம்,

இட பக்கத்தில் ஒ வ மாக, இரண்

தி டர்கைளச் சி ைவகளில்அைறந்தார்கள்.

௨௮ அக்கிரமம் ெசய்கிறவர்களில்

ஒ வனாக எண்ணப்பட்டார் என்கிற

ேவதவாக்கியம் அதினால் நிைறேவறய .
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௨௯ அந்தவழயாக நடந் ேபாகிறவர்கள்

தங்க ைடய தைலகைளத் க்கி:

ஆ! ஆ! ேதவாலயத்ைத இ த் , ன்

நாட்க க் ள்ேள கட் கிறவேன. ௩0

உன்ைன ேய இரட்சித் க்ெகாள்;

சி ைவயி ந் இறங்கிவா என் அவைர

அவமதித்தார்கள். ௩௧ அப்ப ேய பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்

தங்க க் ள்ேள பரிகாசம்பண்ணி: இவன்

மற்றவர்கைளஇரட்சித்தான், தன்ைனத்தாேன

இரட்சித் க்ெகாள்ள யவில்ைல. ௩௨

நாம் பார்த் வி வாசிக்க, இஸ்ரேவ க்

ராஜாவாகிய கிற ஸ் இப்ெபா

சி ைவயில் இ ந் இறங்கிவரட் ம் என்

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். அவ டன்

சி ைவகளில் அைறயப்பட்டவர்க ம்

அவைர அவமதித்தார்கள். ௩௩ நண்பகல்

ெதாடங்கி மாைல ன் மணிவைரக் ம்

மெயங் ம் இ ள் உண்டாயி ந்த . ௩௪

மாைல ன் மணியளவில், இேய : எேலா !

எேலா ! லாமா சபக்தானி, என் அதிகச்

சத்தம ட் க் ப்பிட்டார்; அதற் : என் ேதவேன!

என் ேதவேன! ஏன் என்ைனக்ைகவிட் ர் என்

அர்த்தம். ௩௫ அங்ேக நின்றவர்களில் சிலர்

அைதக் ேகட்டெபா : இேதா, எ யாைவக்

ப்பி கிறான் என்றார்கள். ௩௬ஒ வன்ஓ ,

கடல் காளாைனக் கா யிேல ேதாய்த் ,

அைத ஒ ேகா ல் மாட் , அவ க் க்

க்கக்ெகா த் : ெபா ங்கள், எ யா
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இவைனக் ேழஇறக்கவ வாேனாபார்க்கலாம்

என்றான். ௩௭ இேய அதிக சத்தமாகக்

ப்பிட் வைனவிட்டார். ௩௮அப்ெபா ,

ேதவாலயத்தின் திைரச் ைல ேமேல இ ந்

ேழ வைரக் ம் இரண்டாகக் கிழ ந்த .

௩௯ அவ க் எதிேர நின்ற ற் க்

அதிபதி அவர் இப்ப க் ப்பிட் வைன

விட்டைதப் பார்த்தேபா : உண்ைமயாகேவ

இந்த மனிதன் ேதவ ைடய மாரன்

என்றான். ௪0 சில ெபண்க ம் ரத்தி ந்

பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள். அவர்

க ேலயாவில் இ ந்தேபா அவேரா ெசன் ,

அவ க் ஊழயம் ெசய்த மகதேலனா

மரியா ம், சின்னயாக்ேகா க் ம் ேயாேசக் ம்

தாயாகிய மரியா ம், சேலாேம என்பவ ம்,

௪௧அவேரா எ சேல க் வந்தி ந்த மற்ற

ெபண்க ம்அவர்கேளா இ ந்தார்கள். ௪௨

ஓய் நா க் ந்தினநாள்ஆயத்தநாளாக

இ ந்தப யால், மாைலேநரத்தில். ௪௩

மதிப் ம க்கஆேலாசைனக்கார ம்

அரிமத்தியா ஊைரச்ேசர்ந்தவ ம்

ேதவ ைடய ராஜ்யத்தின் வ ைகக்காக

காத்தி ந்த ேயாேசப் என்பவன் வந் ,

பிலாத் வினிடத்தில் ணிந் ேபாய்,

இேய வின் ச ரத்ைதக் ேகட்டான். ௪௪அவர்

இவ்வள க்கிரமாக மரித் விட்டார்

என் பிலாத் ஆச்சரியப்பட் , ற் க்

அதிபதிைய அைழத் : அவர் இவ்வள

க்கிரத்தில் மரித்த உண்ைமயா என்
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ேகட்டான். ௪௫ ற் க் அதிபதியின்

லம் அைதத் ெதரிந் ெகாண்டபின் ,

ச ரத்ைத ேயாேசப்பிடம் ெகா த்தான். ௪௬

அவன்ேபாய், ெமல் ய ேபார்ைவைய

வாங்கிக்ெகாண் வந் , அவைர இறக்கி,

அந்தத் ேபார்ைவயிேல ற்ற , கன்மைலயில்

ெவட் யி ந்த கல்லைறயிேலஅவைரைவத் ,

கல்லைறயின்வாச ல்ஒ கல்ைலப் ரட்

ைவத்தான். ௪௭ அவைர ைவத்த இடத்ைத

மகதேலனாமரியா ம் ேயாேசயின் தாயாகிய

மரியா ம் பார்த்தார்கள்.

௧௬

ஓய் நா க் ப்பின் மகதேலனா

மரியா ம், யாக்ேகாபின் தாயாகிய மரியா ம்,

சேலாேம என்பவ ம், அவ க் வாசைனத்

திரவியங்கைள வாங்கிக்ெகாண் . ௨

வாரத்தின் தலாம்நாளின்அதிகாைலயிேல

ரியன் உதிக்கிறேபா கல்லைறக் வந் , ௩

கல்லைறயின் வாச ல் இ க்கிற கல்ைல

நமக்காக யார் ரட் த்தள் வான் என்

ஒ வேராெடா வர்ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௪ அந்தக் கல் மக ம் ெபரிதாக இ ந்த ;

அவர்கள் பார்த்தேபா , அந்தக் கல்

தள்ளப்பட் ப்பத்ைதப் பார்த்தார்கள். ௫

அவர்கள் கல்லைறக் ள் ெசன் , ெவள்ைள

அங்கிஅணிந்த ஒ வா பன்வல பக்கத்தில்

உட்கார்ந்தி ப்பைதப் பார்த் பயந்தார்கள். ௬

அவன் அவர்கைளப் பார்த் : பயப்படாமல்

இ ங்கள், சி ைவயில் அைறயப்பட்ட

நசேரயனாகிய இேய ைவத் ேத கி ர்கள்;



மாற் 3798

அவர் உயிேரா எ ந்தார்; அவர் இங்ேக

இல்ைல; இேதா, அவைர ைவத்த இடம்.

௭ ங்கள் அவ ைடய டர்களிட ம்

ேப விட ம்ேபாய்: உங்க க் ன்ேன

அவர் க ேலயாவிற் ப் ேபாகிறார், அவர்

உங்க க் ச் ெசான்னப ேயஅங்ேகஅவைரப்

பார்ப் ர்கள் என் , அவர்க க் ச்

ெசால் ங்கள் என்றான். ௮ அவர்கள்

பயந் ந ங்கி, க்கிரமாக ெவளிேய வந் ,

கல்லைறையவிட் ஓ னார்கள்; அவர்கள்

பயந்தி ந்தப யால் ஒ வ க் ம் ஒன் ம்

ெசால்லாமல் ேபானார்கள். ௯ (note: The most reliable

and earliest manuscripts do not include Mark 16:9-20.)வாரத்தின்

தலாம் நாள் அதிகாைலயிேல இேய

உயிேரா எ ந்தி ந்தபின் , மகதேலனா

மரியா க் தல் தலாக தரிசனமானார். ௧0

அவளிடம ந் அவர் ஏ பிசா கைளத்

ரத்தியி ந்தார். அவள் றப்பட் ப்ேபாய்,

இேய டன் இ ந்தவர்கள் க்கப்பட்

அ ெகாண் க் ம்ேபா , அவர்க க்

அந்தச் ெசய்திையச் ெசான்னாள். ௧௧அவர்

உயிேரா இ க்கிறார் என் ம் அவள்

இேய ைவப் பார்த்தாள் என் ம் அவள்

ெசான்னேபா , இவர்கள் நம்பவில்ைல. ௧௨

அதற் ப்பின் அவர்களில் இரண் ேபர் ஒ

கிராமத்திற் நடந் ேபாகிறெபா

அவர்க க் ேவ உ வத்தில் தரிசனமானார்.

௧௩அவர்க ம்ேபாய்,அைதமற்றவர்க க்

அறவித்தார்கள்; அவர்கைள ம் அவர்கள்
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நம்பவில்ைல. ௧௪ அதற் ப்பின்

பதிெனா ேப ம் சாப்பி ம்ேபா

அவர்க க் அவர் தரிசனமாகி, உயிேரா

எ ந்தி ந்த அவைரப் பார்த்தவர்கைள

அவர்கள் நம்பாமல் ேபானதினால்

அவர்க ைடய அவி வாசத்ைதக் ற த் ம்

இ தய க னத்ைதக் ற த் ம்

அவர்கைளக் க ந் ெகாண்டார். ௧௫

பின் , அவர் அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

உலகெமங் ம்ேபாய், எல்ேலா க் ம்

நற்ெசய்திையப்பிரசங்கம்பண் ங்கள். ௧௬

வி வாசித் ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன்

இரட்சிக்கப்ப வான்; வி வாசிக்காதவேனா

தண்டைனக் ள்ளாவான். ௧௭

வி வாசிக்கிறவர்களால் நடக் ம்

அைடயாளங்கள் என்னெவன்றால்: என்

நாமத்தினாேல பிசா கைளத் ரத் வார்கள்;

திய ெமாழகைளப் ேப வார்கள்; ௧௮

சர்ப்பங்கைளஎ ப்பார்கள்; மரணத்திற் ரிய

எைதக் த்தா ம் அ அவர்கைளச்

ேசதப்ப த்தா ; ேநாயாளிகளின்ேமல்

கரங்கைள ைவப்பார்கள், அப்ெபா

அவர்கள் கமைடவார்கள் என்றார். ௧௯

இவ்விதமாக கர்த்தர் அவர்கேளா

ேபசினபின் , பரேலாகத்திற்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட் , ேதவ ைடய

வல பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார். ௨0 டர்கள்

றப்பட் ப்ேபாய், எல்லா இடங்களி ம்

பிரசங்கம்பண்ணினார்கள். கர்த்தர் அவர்கள்
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லம் கிரிையெசய் , அவர்களால் நடந்த

அற் த அைடயாளங்களினால் வசனத்ைத

உ திப்ப த்தினார்.ஆெமன்.
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க்கா

௧

மகா கனம்ெபா ந்திய ேதேயாப்பி ேவ,

நாங்கள் நிச்சயமாக நம் கிற

காரியங்கைள, ௨ ஆரம்ப தல்

கண் டாகப் பார்த் வசனத்ைதப்

ேபாதித்தவர்கள் எங்க க் ஒப் வித்தப ேய

அைவகைளக் ற த் சரித்திரம் எ த

அேநகம்ேபர் யற்சித்தனர். ௩ ஆகேவ,

ஆரம்ப தல் எல்லாவற்ைற ம் திட்டமாக

விசாரித் அற ந்த நா ம் உமக்

உபேதசிக்கப்பட்டகாரியங்களின்நிச்சயத்ைத

ர் அறயேவண் ம் என் , ௪அைவகைள

சரியாக ஒ ங் ப்ப த்தி உமக் எ வ

எனக் நல்லதாகத் ேதான்றய . ௫

ேதயாேதசத்தின் ராஜாவாகிய ஏேராதின்

நாட்களில், அபியா என் ம் ஆசாரிய

வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த சகரியா என் ம்

ெபயர்ெகாண்டஆசாரியன்ஒ வன்இ ந்தான்.

அவ ைடய மைனவி ஆேரா ைடய

சந்ததியில் ஒ த்தி, அவ ைடய ெபயர்

எ செபத் . ௬அவர்கள் இ வ ம் கர்த்தர்

ெகா த்த எல்லாக் கட்டைளகளின்ப ம்

நியமங்களின்ப ம் ற்றமற்றவர்களாக

நடந் , ேதவ க் ன்பாக

தி ள்ளவர்களாக இ ந்தார்கள். ௭

எ செபத் மல யாக இ ந்தப யால்,

அவர்க க் ப் பிள்ைளயில்லாதி ந்த ;

இ வ ம் திர்வயதானவர்களாக ம்

இ ந்தார்கள். ௮அப்ப யி க்க, அவன் தன்
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ஆசாரிய ைறைமகளின்ப ேதவசந்நிதியிேல

ஆசாரியஊழயம் ெசய் வ கிற காலத்தில், ௯

ஆசாரிய ஊழய ைறகளின்ப

அவன் ேதவாலயத்திற் ச் ெசன் பம்

காட் கிறதற்காகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டான்.

௧0 பம் காட் கிற ேநரத்திேல

மக்கெளல்ேலா ம் ட்டமாக ெவளிேய

ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண் ந்தார்கள்.

௧௧ அப்ெபா கர்த்த ைடய தன்

ஒ வன் ப டத்தின் வல பக்கத்திேல

நின் அவ க் த் தரிசனமானான். ௧௨

சகரியா அவைனப் பார்த் கலங்கி,

பயமைடந்தான். ௧௩ கர்த்த ைடய தன்

அவைனப்பார்த் : சகரியாேவ, பயப்படாேத,

உன் விண்ணப்பம் ேகட்கப்பட்ட ; உன்

மைனவியாகிய எ செபத் உனக் ஒ

மாரைனப் ெபற்ெற ப்பாள், அவ க்

ேயாவான் என் ெபயர் இ வாயாக. ௧௪

உனக் ச் சந்ேதாஷ ம் மகிழ்ச்சி ம்

உண்டா ம், அவன் பிறப்பதினாேலஅேநகர்

சந்ேதாஷப்ப வார்கள். ௧௫அவன்கர்த்த க்

ன்பாகப் ெபரியவனாக இ ப்பான்,

திராட்ைசரச ம் ம பான ம் க்கமாட்டான்,

அவன் எ செபத்தின் கர்ப்பத்தில்

இ க் ம்ேபாேத பரி த்த ஆவியானவரால்

நிரப்பப்பட் ப்பான். ௧௬அவன்இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாரில் அேநகைரப் பாவங்கைளவிட் ,

அவர்க ைடய ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்திற் த்

தி ப் வான். ௧௭ பிதாக்க ைடய
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இ தயங்கைளப் பிள்ைளகளிடத்திற் ம்,

ழ்ப்ப யாதவர்கைள திமான்க ைடய

ஞானத்திற் ம் தி ப்பி, உத்தமமான மக்கைள

கர்த்த க் ஆயத்தப்ப த்த, அவன்

எ யாவின் ஆவி ம் பல ம் உள்ளவனாக

கர்த்த க் ன்ேன நடப்பான் என்றான்.

௧௮ அப்ெபா சகரியா ேதவ தைன

ேநாக்கி: இைத நான் எப்ப அறேவன்; நான்

திர்வயதானவனாக இ க்கிேறன், என்

மைனவி ம் வயதானவளாக இ க்கிறாேள

என்றான். ௧௯ ேதவ தன் அவ க்

ம ெமாழயாக: நான் ேதவ சந்நிதானத்தில்

நிற்கிற காபிரிேயல் என்பவன்; உன் டேன

ேபச ம், உனக் இந்த நற்ெசய்திைய

அறவிக்க ம் அ ப்பப்பட் வந்ேதன்; ௨0

இேதா, ற த்த காலத்திேல நிைறேவறப்ேபாகிற

என்வார்த்ைதகைள வி வாசிக்காதப யால்

இைவகள் நிைறேவ ம் நாள்வைர

ேபச யாமல் ஊைமயாக இ ப்பாய்

என்றான். ௨௧ மக்கள் சகரியா க்காக

ண்டேநரம் காத்தி ந் , அவன்

ேதவாலயத்தில் இ ந் ெவளிேயவரதாமதம்

ெசய்ததினால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௨௨

அவன் ெவளிேய வந்தேபா மக்களிடத்தில்

ேபச யாம ந்தான்; எனேவ

ேதவாலயத்தில் அவன் ஒ தரிசனத்ைதப்

பார்த்தான் என் அற ந் ெகாண்டார்கள்.

அவன் ஊைமயாக இ ந்தப யால்

அவர்க க் ைசைககாட் னான். ௨௩
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அவ ைடய ஊழயத்தின் நாட்கள்

நிைறேவறன டேன தன் ட் ற் ப்ேபானான்.

௨௪ அதற் ப்பின் , அவன் மைனவியாகிய

எ செபத் கர்ப்பந்தரித் : மக்கள் மத்தியில்

எனக் உண்டாயி ந்த அவமானத்ைத

க் ம்ப யாகக் கர்த்தர் இந்த நாட்களில்

என்ேமல் இரக்கம் ைவத் , ௨௫ எனக்

இப்ப ச் ெசய்தார் என் ெசால் , ஐந்

மாதங்கள் ட்ைடவிட் ெவளிேய

ேபாகாமல் இ ந்தாள். ௨௬ எ செபத்தின்

ஆறாம் மாதத்திேல காபிரிேயல் என் ம்

தன், க ேலயாவி ள்ள நாசேரத்

என் ம் ஊரில், ௨௭ தா தின் வம்சத்ைத

ேசர்ந்த ேயாேசப் என்கிற ெபய ள்ள

மனித க் நிச்சயிக்கப்பட் ந்த ஒ

கன்னிப் ெபண்ணிடத்திற் ேதவனாேல

அ ப்பப்பட்டான்; அந்தக் கன்னிப்

ெபண்ணின் ெபயர் மரியாள். ௨௮ அவள்

இ ந்த ட் ல் ேதவ தன் ேதான்ற : கி ைப

ெபற்றவேள, வாழ்க, கர்த்தர் உன் டேன

இ க்கிறார், ெபண்க க் ள்ேள

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான்.

௨௯ அவேளா அவைனப் பார்த் ,

அவன் வார்த்ைதயினால் கலங்கி, இந்த

வாழ்த் க்கள் எப்ப ப்பட்டேதா என்

சிந்தித் க்ெகாண் ந்தாள். ௩0 ேதவ தன்

அவைள ேநாக்கி: மரியாேள, பயப்படாேத;

ேதவனிடம ந் கி ைபெபற்றாய். ௩௧

இேதா, கர்ப்பம் தரித் ஒ மாரைனப்
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ெபற்ெற ப்பாய், அவ க் இேய என்

ெபயரி வாயாக. ௩௨ அவர் ெபரியவராக

இ ப்பார், உன்னதமான ேதவ ைடய

மாரன் எனப்ப வார்; கர்த்தராகிய ேதவன்

அவ ைடய பிதாவாகிய தா தின்

சிங்காசனத்ைத அவ க் க் ெகா ப்பார்.

௩௩ அவர் யாக்ேகாபின் ம்பத்தாைர

என்ெறன்ைறக் ம் அரசா வார்; அவ ைடய

இராஜ்யத்திற் இல்ைல என்றான். (aiōn

g165) ௩௪அதற் மரியாள் ேதவ தைன ேநாக்கி:

நான் கன்னிப்ெபண்ணாய் இ க்கிேறேன, இ

எப்ப நடக் ம்? என்றாள். ௩௫ ேதவ தன்

அவ க் ம ெமாழயாக; பரி த்த

ஆவியானவர் உன்ேமல் வ வார்; உன்னதமான

ேதவ ைடய பலம் உன்ைன ம்; எனேவ

உன் கர்ப்பத்தில் பிறக் ம் இந்தப் பரி த்தக்

ழந்ைத, ேதவ ைடய மாரன் என்

அைழக்கப்ப ம். ௩௬இேதா, உன் இனத்ைதச்

ேசர்ந்த எ செபத் ம் தன் ைடய

திர்வயதிேல ஒ மாரைனக் கர்ப்பம்

தரித்தி க்கிறாள்; ழந்ைதஇல்லாதவள்என்

ெசால்லப்பட்ட அவ க் இ ஆறாவ

மாதம். ௩௭ ேதவனாேல ெசய்ய யாத காரியம்

ஒன் ம் இல்ைல என்றான். ௩௮ அதற்

மரியாள்: இேதா, நான்ஆண்டவ க் அ ைம,

உம் ைடய வார்த்ைதயின்ப எனக்

நடக்கட் ம் என்றாள்.அப்ெபா ேதவ தன்

அவைளவிட் ப் ேபாய்விட்டான். ௩௯அந்த

நாளில் மரியாள் எ ந் , மைலநாடாகிய
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ேதயாவில் உள்ள ஒ பட்டணத்திற்

க்கிரமாகப்ேபாய், ௪0சகரியாவின் ட் ற் ச்

ெசன் , எ செபத்ைத வாழ்த்தினாள். ௪௧

எ செபத் மரியா ைடயவாழ்த் க்கைளக்

ேகட்டெபா , அவ ைடய கர்ப்பத்தில்

இ ந்த ழந்ைத ள்ளிய ; எ செபத்

பரி த்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட் , ௪௨

அதிக சத்தமாக: ெபண்க க் ள்ேள

ஆ ர்வதிக்கப்பட்டவள், உன் கர்ப்பத்தின்

கனி ம் ஆ ர்வதிக்கப்பட்ட . ௪௩ என்

ஆண்டவ ைடய தாயார் என்னிடம் வர

நான் என்ன பாக்கியம் ெசய்ேதன்! ௪௪

இேதா, வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில்

வி ந்த டேன, என் கர்ப்பத்தி ள்ள

ழந்ைத மகிழ்ச்சியால் ள்ளிய . ௪௫

வி வாசித்தவேள, பாக்கியவதி, கர்த்தராேல

உனக் ச் ெசால்லப்பட்டைவகள் நிைறேவ ம்

என்றாள். ௪௬ அப்ெபா மரியாள்: “என்

ஆத் மா கர்த்த்தைர மகிைமப்ப த் கிற .

௪௭ என் ஆவி என் இரட்சகராகிய ேதவனிடம்

மகிழ்ச்சியாக இ க்கிற . ௪௮ ேதவன்

அ ைமயாகிய என் ைடய தாழ்ைமைய

ேநாக்கிப்பார்த்தார்; இேதா, இனி எல்லா

வம்சங்க ம் என்ைனபாக்கியம் ெபற்றவள்

என்பார்கள். ௪௯ வல்லைம ைடய ேதவன்

மகிைமயானகாரியங்கைளஎனக் ச் ெசய்தார்;

அவ ைடய நாமம் பரி த்தமான . ௫0

அவ ைடய இரக்கம் அவ க் ப் பயந்

நடக்கிறவர்க க் த் தைல ைற
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தைல ைறக் ம் இ க் ம். ௫௧ அவர்

தம் ைடயகரங்களினாேலவல்லைம ள்ள

காரியங்கைளச் ெசய்தார்; இ தய

சிந்ைதகளில் ெப ைம ள்ளவர்கைளச்

சிதற ப்ேபாகப்பண்ணினார். ௫௨

ராஜாக்கைள பதவிகளி ந் க்கி,

தாழ்ைமயானவர்கைள உயர்த்தினார். ௫௩

பசி ள்ளவர்க க் நன்ைமயானைதக்

ெகா த் , ெசல்வந்தர்க க் ஒன் ம்

ெகா க்காமல் ெவ ைமயாக அ ப்பிவிட்டார்.

௫௪ நம் ைடய ற்பிதாக்க க்

அவர் ெசான்னப ேய, ஆபிரகா க் ம்

அவன் வம்சத்திற் ம் எப்ெபா ம்

இரக்கம் ெசய்ய நிைனத் , (aiōn g165) ௫௫

அவ ைடய மக்களாகிய இஸ்ரேவல்

ேதசத்தினர்க க் உதவி ெசய்தார்” என்றாள்.

௫௬மரியாள் ஏறக் ைறய ன் மாதங்கள்

எ ெசெபத் டன் தங்கியி ந் , பின்

தன் ட் ற் த் தி ம்பிப்ேபானாள். ௫௭

எ செபத்திற் ப் பிரசவேநரம் வந்தேபா

அவள் ஒ ஆண் ழந்ைதையப்

ெபற்ெற த்தாள். ௫௮ கர்த்தர் அவள்ேமல்

எவ்வள இரக்கமாகஇ ந்தார் என் அவள்

அ கில் வசிப்பவர்க ம் ெசாந்தங்க ம்

ேகள்விப்பட் , அவேளா ேசர்ந்

சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். ௫௯எட்டாவ நாளிேல

ழந்ைதக் வி த்தேசதனம்பண்ணஅவர்கள்

எல்ேலா ம் வந் , ழந்ைதயின்

தகப்ப ைடய ெபயராகிய சகரியா என்ற
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ெபயைரேய ழந்ைதக் ம் ைவக்க

வி ம்பினார்கள். ௬0 அப்ெபா

எ ெசெபத் : “அப்ப ேவண்டாம்,

ழந்ைதக் ேயாவான் என் ெபயர்

ைவக்கேவண் ம் என்றாள். ௬௧ அதற்

அவர்கள்: உன் உறவினர்களில் இந்தப்

ெபய ள்ளவன் ஒ வ ம் இல்ைலேய”

என் ெசால் , ௬௨ சகரியாைவப் பார்த் :

ழந்ைதக் என்னெபயர்ைவக்கவி ம் கி ர்

என் ைசைகயினால் ேகட்டார்கள். ௬௩அவன்

எ த் ப் பலைகையக் ேகட் வாங்கி,” இவன்

ெபயர் ேயாவான்,” என் எ தினான்;

எல்ேலா ம்ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௬௪உடேன

அவ ைடய வாய் திறக்கப்பட்ட , அவன்

ேபசி, ேதவைனஸ்ேதாத்திரித் ப் கழ்ந்தான்.

௬௫ அதினால் அவர்கைளச் ற்ற வாழ்ந்த

அைனவ க் ம் பயம் உண்டான . ேம ம்

ேதயா மைலநா வ ம் இந்தச்

ெசய்தி பரவி, இைதக் ற த் அதிகமாகப்

ேபசப்பட்ட . ௬௬இைதக் ேகள்விப்பட்டவர்கள்

எல்ேலா ம் தங்க ைடய மனதிேல

நடந்தைவகைளநிைனத் , இந்தக் ழந்ைத

வளர்ந் எப்ப ப்பட்ட காரியங்கைளச்

ெசய் ேமா என்றார்கள். கர்த்த ைடய

கரம் அந்தக் ழந்ைதேயா இ ந்த .

௬௭ அவ ைடய தகப்பனாகிய சகரியா

பரி த்த ஆவியானவராேல நிரப்பப்பட் ,

ர்க்கதரிசனமாக: ௬௮ “இஸ்ரேவ ன்

ேதவனாகிய கர்த்த க் ஸ்ேதாத்திரம்
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உண்டாவதாக. ௬௯ அவர் நம் ைடய

ற்பிதாக்க க் வாக் த்தத்தம்பண்ணின

இரக்கத்ைதச் ெசய்வதற் ம்; ௭0

தம் ைடய பரி த்த உடன்ப க்ைகைய

நிைனத்த ளி: (aiōn g165) ௭௧ உங்க ைடய

சத் க்களின் ைககளில் இ ந் ங்கள்

வி தைலயாக்கப்பட் , உயிேரா க் ம்

நாட்கெளல்லாம் பயம ல்லாமல் எனக்

ன்பாகப் பரி த்தத்ேதா ம் திேயா ம்

எனக் ஊழயம் ெசய்ய ம் கட்டைளயி ேவன்

என் , ௭௨அவர் நம் ைடய ற்பிதாவாகிய

ஆபிரகா க் ெகா த்த ஆைணைய

நிைறேவற் வதற் ம்; ௭௩ ஆதி தல்

ெகாண் ந்த தம் ைடய பரி த்த

ர்க்கதரிசிகளின் வாக்கினால் ேதவன்

ெசான்னப ேய, ௭௪தம மக்கைளச் சந்தித்

ட் க்ெகாண் , நம் ைடய சத் க்களிடம்

இ ந் ம், நம்ைமப் பைகக்கிற எல்ேலா ைடய

ைககளில் இ ந் ம், நம்ைம இரட்சிப்பதற்காக,

௭௫ தம் ைடய தாசனாகிய தா தின்

வம்சத்திேல நமக் ஒ வல்லைம ள்ள

இரட்சகைரஅ ப்பினார். ௭௬என் மகேன,

உன்னதமான ேதவ ைடய ர்க்கதரிசி

என் அைழக்கப்ப வாய்; கர்த்த க்

வழகைள ஆயத்தம்பண்ண ம், ௭௭ நம

ேதவ ைடய உ க்கமான இரக்கத்தினாேல

அவ ைடய மக்க க் ப் பாவமன்னிப்பாகிய

இரட்சிப்ைபத் ெதரியப்ப த்த ம்,

அவ க் ன்ேன நடந் ேபாவாய்.
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௭௮ இ ளி ம், மரண பயத்தி ம்

உட்கார்ந்தி க்கிறவர்க க் ெவளிச்சம்

ெகா க்க ம், ௭௯ நம் ைடய கால்கைளச்

சமாதானத்தின் வழயிேல நடத்த ம், அந்த

இரக்கத்தினாேலஉன்னதத்தி ந் ேதான்றய

ரியன் நம்மடம் வந்தி க்கிற ” என்றான்.

௮0 அந்தப் பிள்ைள வளர்ந் , ஆவியிேல

ெபலனைடந் , இஸ்ரேவல் மக்க க்

ெவளிப்பைடயாக உபேதசிக் ம் நாள்

வ ம்வைரக் ம் வனாந்திரங்களிேலவாழ்ந்

வந்தான்.

௨

அந்த நாட்களில் ேராமஅரசாட்சிக் ட்பட்ட

நாெடங் ம் மக்கள்ெதாைக கணக்ெக ப்

எ தப்படேவண் ம் என் அகஸ் ராயனால்

கட்டைளயிடப்பட்ட . ௨ ரியா நாட் ேல

சிேரனி என்பவன் ேதசத்தின் அதிபதியாக

இ ந்தேபா இந்த தலாம் கணக்ெக ப்

எ க்கப்பட்ட . ௩ எனேவ மக்கள்ெதாைக

கணக்ெக ப்பில் பதி ெசய்ய எல்ேலா ம்

தங்க ைடய ெசாந்த ஊர்க க் ப்

ேபானார்கள். ௪ அப்ெபா ேயாேசப் ,

தான் தா தின் வம்சத்ைத ேசர்ந்தவனாக

இ ந்தப யால், பதி ெசய்வதற்காக, தனக்

மைனவியாக நிச்சயிக்கப்பட்ட கர்ப்பமாக

இ ந்த மரியாைளக் ட் க்ெகாண் , ௫

க ேலயா நாட் ள்ள நாசேரத் என் ம்

ஊரில் இ ந் ேதயா நாட் ள்ள

ெபத்லேகம் என் ம் தா தின் ஊ க் ப்

ேபானான். ௬அங்ேகஅவர்கள் இ க் ம்ேபா ,
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மரியா க் ப் பிரசவேநரம் வந்த . ௭

அவள் தன் தைலப்பிள்ைளயான ஆண்

ழந்ைதையப் ெபற்ெற த் , சத்திரத்திேல

அவர்க க் இடம் இல்லாததினால்,

ழந்ைதையத் ணிகளில் ற்ற , கால்நைடத்

வனப்ெபட் யில் ப க்கைவத்தாள். ௮

அப்ெபா அந்த நாட் ேல ேமய்ப்பர்கள்

வயல்ெவளியில் தங்கி, இராத்திரியிேல

அவர்க ைடய ஆட் மந்ைதையக்

காவல்காத் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௯

அந்த ேநரத்திேல கர்த்த ைடய தன்

அவர்களிடத்தில் வந் நின்றான்,

கர்த்த ைடய மகிைம அவர்கைளச்

ற்ற ம் பிரகாசித்த ; அவர்கள் மக ம்

பயந்தார்கள். ௧0 ேதவ தன் அவர்கைளப்

பார்த் : பயப்படாம ங்கள்; இேதா,

எல்லா மக்க க் ம் ம க ம் சந்ேதாஷத்ைத

உண்டாக் ம் நற்ெசய்திைய உங்க க்

அறவிக்கிேறன். ௧௧ இன் கர்த்தராகிய

கிற ஸ் என் ம் இரட்சகர் உங்க க்காக

தா தின் ஊரிேல பிறந்தி க்கிறார். ௧௨

ழந்ைதையத் ணிகளில் ற்ற , கால்நைடத்

வனப்ெபட் யில் ப க்கைவத்தி ப்பைதப்

பார்ப் ர்கள்; இ ேவ உங்க க்

அைடயாளம் என்றான். ௧௩உடேன பரேலாக

தர்ேசைனயின் ட்டம் ேதான்ற , அந்தத்

தேனா ேசர்ந் : ௧௪ “உன்னதத்தி க்கிற

ேதவ க் மகிைம ம், மயிேல சமாதான ம்,

மனிதர்கள்ேமல் பிரிய ம் உண்டாவதாக”
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என் ெசால் , ேதவைனத் தித்தார்கள்.

௧௫ ேதவ தர்கள் அவர்கைளவிட் ப்

பரேலாகத்திற் ப் ேபானபின் , ேமய்ப்பர்கள்

ஒ வைரெயா வர்பார்த் : நாம் ெபத்லேகம்

ஊ க் ப்ேபாய், நடந்ததாகக் கர்த்தரால் நமக்

ெசால்லப்பட்ட இந்தக் காரியத்ைதப் பார்ப்ேபாம்

வா ங்கள்என் ெசால் , ௧௬ ேவகமாகவந் ,

மரியாைள ம் ேயாேசப்ைப ம், கால்நைடத்

வனப்ெபட் யில் ைவக்கப்பட் ந்த

ழந்ைதைய ம் பார்த்தார்கள். ௧௭ பார்த் ,

அந்தக் ழந்ைதையப்பற்ற அவர்க க் ச்

ெசால்லப்பட்ட விஷயங்கைள எல்லா

மக்க க் ம் ெசான்னார்கள். ௧௮ ேமய்ப்பராேல

தங்க க் ச் ெசால்லப்பட்டைதக் ேகட்ட

அைனவ ம் அைவகைளக் ற த்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௯மரியாேளாஅந்தக்

காரியங்கைளெயல்லாம் தன் இ தயத்திேல

ைவத் , சிந்தைனபண்ணினாள். ௨0

ேமய்ப்பர்க ம் தங்க க் தர்களால்

ெசால்லப்பட்டைத ம், ெசால்லப்பட்டைவகள்

எல்லாம் அப்ப ேய நடந்தைத ம் பார்த்

ேதவைனமகிைமப்ப த்தி, தித் க்ெகாண்

தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௨௧ ழந்ைதக்

வி த்தேசதனம்பண்ணேவண் ய

எட்டாவ நாளிேல, அ கர்ப்பத்தில்

உ வாவதற் ன்ேப ேதவ தனால்

ெசால்லப்பட்டப ேய, ழந்ைதக் இேய

என் ெபயர் ைவத்தார்கள். ௨௨ ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ேயஅவர்க ைடய
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த்திகரிப் நாட்கள் ந்தபின் , ௨௩ த ல்

பிறக் ம் ஆண்பிள்ைள கர்த்த க் ப்

பரி த்தமான என் கர்த்த ைடய

நியாயப்பிரமாணத்தில் எ தியி க்கிறப

ழந்ைதையக் கர்த்த க்ெகன்

ஒப் க்ெகா ப்பதற்காக ம், ௨௪கர்த்த ைடய

நியாயப்பிரமாணத்தில்ெசால் யி க்கிறப ,

மரியா ைடய த்திகரிப் க்ெகன் ஒ

ேஜா காட் ப் றாக்கைள அல்ல

இரண் றாக் ஞ் கைள ப யாகச்

ெச த் வதற்காக ம், ழந்ைதேயா

எ சேல க் ப் ேபானார்கள். ௨௫

அப்ெபா சிம ேயான் என் ம்

ெபயர்ெகாண்ட ஒ மனிதன் எ சேலம ல்

இ ந்தான்; அவன் தி ம் ேதவபக்தி ம்

உள்ளவனாக ம், இஸ்ரேவல் மக்க க்

ஆ தல் ெகா ப்பவர் வ வார் என்

எதிர்பார்த் க்ெகாண் ம் இ ந்தான்; பரி த்த

ஆவியானவர்அவேனா டஇ ந்தார். ௨௬

கர்த்த ைடய கிற ஸ் ைவ காண்பதற்

ன்ேப மரணமைடயமாட்டாய் என்

பரி த்த ஆவியானவராேல அவ க்

அறவிக்கப்பட் ம் இ ந்த . ௨௭ சிம ேயான்

பரி த்த ஆவியானவரின் ஏ த னால்

ேதவாலயத்திற் வந்தான். இேய

என் ம் ழந்ைதக்காக நியாயப்பிரமாண

ைறயின்ப ெசய்யஅவ ைடயெபற்ேறார்

அவைர உள்ேள ெகாண் வ ம்ேபா , ௨௮

சிம ேயான் இேய ைவத் தன் ைககளில்
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ஏந்திக்ெகாண் , ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித் :

௨௯ “ஆண்டவேர, உம வார்த்ைதயின்ப நான்

இப்ெபா சமாதானத்ேதா உயிைர

வி ேவன்; ௩0 தரல்லாதவர்க க் ப்

பிரகாசிக்கிற ஒளியாக ம், உம் ைடய

மக்களாகியஇஸ்ரேவ க் மகிைமயாக ம்,

௩௧ ேதவ ர் எல்லா மக்க க் ம் ன்பாக

ர் ஆயத்தம்பண்ணி, ௩௨ அ ப்பின

இரட்சகைர என் கண்களால் பார்த்ேதன்”

என்றான். ௩௩ இேய ைவக் ற த் ச்

ெசால்லப்பட்டைவக க்காக ேயாேசப் ம்

மரியா ம் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௩௪ பின்

சிம ேயான் அவர்கைள ஆ ர்வதித் ,

அவ ைடயதாயாகிய மரியாைளப் பார்த் :

இேதா, இந்தக் ழந்ைதயினாேல, இஸ்ரேவ ல்

அேநகர் ேதவைனவிட் வில வதற் ம்,

ேதவனிடத்தில் வ வதற் ம், மக்களால்

விேராதமாகப் ேபசப்ப ம் அவர்கைள

எச்சரிக் ம் ஒ அைடயாளமாக ம், இவர்

நியம க்கப்பட் க்கிறார். ௩௫ விேல,

ேதவைனப்பற்ற அேநக இ தயங்களின்

சிந்தைனகள் ெவளிப்ப ம். உன் இ தயம்

பட்டயத்தினால் த்தப்பட்ட ேபால

ேவதைனப்ப ம்என்றான். ௩௬ஆேச ைடய

ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த, பா ேவ ன்

மகளாகிய அன்னாள் என்ற ெபயர்ெகாண்ட

வயதான ஒ ர்க்கதரிசி இ ந்தாள்; அவள்

தி மணம்ெசய் ஏ வ டங்கள்மட் ேம

ஷேனா வாழ்ந்தாள். ௩௭ எண்பத்
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நான் வய ள்ள அந்த விதைவ

ேதவாலயத்ைதவிட் ப் ேபாகாமல், இர ம்

பக ம் உபவாசித் , ெஜபம்பண்ணி,

ஆராதைன ெசய் ெகாண் ந்தாள். ௩௮

அவ ம்அந்த ேநரத்திேல வந் , கர்த்த்தைரப்

கழ்ந் , எ சேலம ன் ட் க்காகக் காத்தி ந்த

எல்ேலா க் ம் இேய ைவக் ற த் ப்

ேபசினாள். ௩௯ கர்த்த ைடய

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப எல்லாவற்ைற ம்

அவர்கள் ெசய் த்தபின் , க ேலயா

நாட் ள்ள தங்க ைடய ெசாந்த ஊரான

நாசேரத்திற் த் தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௪0

அந்தப் பிள்ைளவளர்ந் , ெபலன்ெகாண் ,

ஞானத்தினால் நிைறந்த . ேதவ ைடய

கி ைப ம் அவர்ேமல் இ ந்த . ௪௧

இேய வின் ெபற்ேறார் ஒவ்ெவா

வ ட ம் பஸ்கா பண் ைகக் ெகாண்டாட

எ சேல க் ப் ேபாவார்கள். ௪௨இேய விற் ப்

பன்னிரண் வயதானேபா ,அவர்கள்அந்தப்

பண் ைக ைறைமயின்ப எ சேல க் ப்

ேபானார்கள். ௪௩பண் ைகநாட்கள் ந் ,

தி ம்பிவ கிறேபா , பிள்ைளயாகிய

இேய எ சேலம ேல இ ந் விட்டார்;

இ அவ ைடய ெபற்ேறா க் த்

ெதரியாமல் இ ந்த . ௪௪ இேய பயணம்

ெசய்கிறவர்களின் ட்டத்ேதா இ ப்பார்

என் அவர்கள்நிைனத் க்ெகாண்டார்கள்,

ஒ நாள் பயணம்ெசன்றபின் , உறவினர்கள்

மற் ம் நண்பர்களிடம் இேய ைவத்
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ேத னார்கள். ௪௫அவர்அங்ேகஇல்லாததினால்

அவைரத் ேத க்ெகாண்ேட எ சேல க் த்

தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௪௬ ன்

நாட்க க் ப்பின் , அவர் ேதவாலயத்தில்

ேபாதகர்கள் ந வில் உட்கார்ந்தி ப்பைத ம்,

அவர்கள் ேப கிறைதக் கவனிப்பைத ம்,

அவர்களிடம் ேகள்விகைளக் ேகட்பைத ம்

பார்த்தார்கள். ௪௭ இேய ேப வைதக்ேகட்ட

எல்ேலா ம் அவ ைடய த்திைய ம்அவர்

ேபாதகர்க ைடய ேகள்விக க் ெசான்ன

பதில்கைள ம் ற த் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

௪௮இேய வின் ெபற்ேறா ம்அவைரக்கண்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபா

அவ ைடய தாயார் அவைர ேநாக்கி:

மகேன! ஏன் எங்க க் இப்ப ச் ெசய்தாய்?

இேதா, உன் தகப்ப ம் நா ம் ம ந்த

கவைலேயா உன்ைனத் ேத ேனாம்

என்றாள். ௪௯ அதற் அவர்: ங்கள் ஏன்

என்ைனத் ேத ர்கள்? நான் என் பிதாவின்

காரியங்கைள ெசய்யேவண் ம் என்ப

உங்க க் த் ெதரியாதா? என்றார். ௫0

ஆனால், அவர் ெசான்ன வார்த்ைதகைள

அவர்கள் ரிந் ெகாள்ளவில்ைல.

௫௧ பின் அவர் அவர்கேளா ேபாய்,

நாசேரத் க் ச் ெசன் , அவர்க க் க்

ழ்ப்ப ந் நடந்தார். அவ ைடய தாயார்

இந்த விஷயங்கைளெயல்லாம் தன்

இ தயத்திேல ைவத் க்ெகாண்டாள். ௫௨

இேய வானவர் ஞானத்தி ம், வளர்ச்சியி ம்,
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ேதவகி ைபயி ம், மனிதர்கள் தயவி ம்

அதிகமாகவளர்ந்தார்.

௩

திேபரி ேபரரசர் அரசாண்ட பதிைனந்தாம்

வ டத்தில், ெபாந்தி பிலாத் ேதயா

நாட் ற் அதிபதியாக ம், ஏேரா

க ேலயாவிற் அதிபதியாக ம், அவன்

சேகாதரனாகிய பி ப் இத் ேரயா மற் ம்

திராெகானித்தி நாட் ற் ம் அதிபதியாக ம்,

சானியா அபிேலேனக் அதிபதியாக ம்,

௨ அன்னா ம் காய்பா ம் பிரதான

ஆசாரியர்களாக ம் இ ந்தகாலத்தில்

வனாந்திரத்திேல சகரியாவின் மாரனாகிய

ேயாவா க் ேதவ ைடய வார்த்ைத

உண்டான . ௩ அப்ெபா : “கர்த்த க்

வழைய ஆயத்தப்ப த் ங்கள், அவ க் ப்

பாைதகைளச் ெசவ்ைவப்ப த் ங்கள்

என் ம், ௪பள்ளங்கெளல்லாம் நிரப்பப்ப ம்,

எல்லா மைலக ம் ன் க ம்

தாழ்த்தப்ப ம், ேகாணலானைவகள் ேநரா ம்,

கரடானைவகள் சமமா ம் என் ம், ௫

மாம்சமான எல்ேலா ம் ேதவ ைடய

இரட்சிப்ைபக் காண்பார்கள் என் ம்,

வனாந்திரத்திேல ப்பி கிறவ ைடயசத்தம்

உண்டா ம்” என் ஏசாயா ர்க்கதரிசியின்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிறப , ௬ அவன்

ேயார்தான் நதிக் அ கில் உள்ள

ேதசத்திற் ப்ேபாய், பாவமன்னிப் க்ெகன்

மனந்தி ம் த க்கான

ஞானஸ்நானத்ைதக் ற த் ப் பிரசங்கித்தான்.
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௭ அவன், தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம்

ெப வதற் வந்த மக்கள் ட்டத்ைத

ேநாக்கி: “விரியன்பாம் க் ட் கேள!

வ ங்ேகாபத்திற் த் தப்பித் க்ெகாள்ள

உங்க க் வழகாட் னவன் யார்? ௮

மனந்தி ம் த க் த ந்த கனிகைளக்

ெகா ங்கள்; ஆபிரகாம் எங்க ைடய தகப்பன்

என் உங்க க் ள்ேளெசால்லாதி ங்கள்;

ேதவன்இந்தக் கல் களினால்ஆபிரகா க் ப்

பிள்ைளகைள உண் பண்ண வல்லவராக

இ க்கிறார் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௯ இப்ெபா ேத

ேகாடரியான மரங்களின் ேவர் அ ேக

ைவக்கப்பட் க்கிற ; எனேவ நல்ல

கனிெகா க்காத மரங்கெளல்லாம்

ெவட்டப்பட் ெந ப்பிேல ேபாடப்ப ம்

என்றான். ௧0 அப்ெபா மக்கள்

அவைன ேநாக்கி: அப்ப யானால்

நாங்கள் என்னெசய்யேவண் ம் என்

ேகட்டார்கள். ௧௧ அவர்க க் அவன்

ம ெமாழயாக: இரண் ேமலாைடைய

ைவத்தி க்கிறவன், ஒன் ம் இல்லாதவ க்

அதில் ஒன்ைறக் ெகா க்கேவண் ம்;

உண ைவத்தி ப்பவ ம் அப்ப ேய

ெசய்யேவண் ம்” என்றான். ௧௨ வரி

வ ப்பவர்க ம் ஞானஸ்நானம்

ெப வதற் வந் , அவைன ேநாக்கி:

“ேபாதகேர, நாங்கள் என்னெசய்யேவண் ம்”

என் ேகட்டார்கள். ௧௩ அதற் அவன்:
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“உங்க க் க்கட்டைளயிடப்பட்டதற் ேமல்

அதிகமாக ஒன் ம் வாங்காதி ங்கள் என்றான்.

௧௪ ேபார் ரர்க ம்அவைனேநாக்கி: “நாங்கள்

என்னெசய்யேவண் ம்” என் ேகட்டார்கள்.

அதற் அவன்: “ ங்கள் யாரிட ம்

கட்டாயப்ப த்தி பணம்வாங்காம ம், ஒ வன்

ேம ம் ெபாய்யாக ற்றஞ்சாட்டாம ம்,

உங்க ைடய சம்பளேம ேபா ம் என்

இ ங்கள்” என்றான். ௧௫ ேயாவாைனப்பற்ற :

இவன்தான் கிற ஸ் ேவா என்

மக்கெளல்ேலா ம் நிைனத் க்ெகாண் ,

தங்க ைடய இ தயங்களில்

ேயாசித் க்ெகாண் க் ம்ேபா , ௧௬

ேயாவான் எல்ேலா க் ம் ம ெமாழயாக:

“நான் தண் ரினால் உங்க க்

ஞானஸ்நானம்ெகா க்கிேறன், என்ைனவிட

வல்லவர் ஒ வர் வ கிறார், அவ ைடய

காலணிகளின் வாைர அவிழ்ப்பதற் க் ட

நான் த தியானவன்இல்ைல,அவர் பரி த்த

ஆவியானவரா ம் அக்கினியினா ம்

உங்க க் ஞானஸ்நானம் ெகா ப்பார்.

௧௭ ற் க் ைட அவ ைடய ைகயில்

இ க்கிற , அவர் தம களத்ைத நன்றாக

த்தம்ெசய் , தம ேகா ைமையக்

களஞ்சியத்தில் ேசர்ப்பார்; பதைரேயா

அைணயாதஅக்கினியினால் ட்ெடரிப்பார்”

என்றான். ௧௮ ேவ அேநக த்திமதிகைள ம்

அவன்மக்க க் ச் ெசால் ப் பிரசங்கித்தான்.

௧௯ ேதசத்தின் அதிபதியாகிய ஏேரா ,



க்கா 3820

அவன் சேகாதரன் பி ப் வின்

மைனவியாகிய ஏேராதியாைளத் தி மணம்

ெசய்ததா ம், அவன் ெசய்த மற்றப்

ெபால்லாங் க க்காக ம், ேயாவானாேல

க ந் ெகாள்ளப்பட்டேபா , ௨0ஏேரா தான்

ெசய்த மற்ற எல்லாப் ெபால்லாங் க ம்

ேபாதாெதன் , ேயாவாைனப் பி த்

சிைறயில் அைடத் ைவத்தான். ௨௧

மக்கெளல்ேலா ம் ஞானஸ்நானம்

ெபற்றேபா , இேய ம் ஞானஸ்நானம்

ெபற் , ெஜபம்பண் ம்ேபா , வானம்

திறக்கப்பட்ட ; ௨௨ பரி த்த ஆவியானவர்

றாைவப்ேபால அவர்ேமல் இறங்கினார்.

வானத்தி ந் ஒ சத்தம் உண்டாகி:

“ ர் என் ைடய ேநச மாரன், உம்மடம்

பிரியமாகஇ க்கிேறன்” என் உைரத்த . ௨௩

அப்ெபா இேய ஏறக் ைறய ப்ப

வய ள்ளவராகஇ ந்தார். அவர் ேயாேசப்பின்

மாரெனன் எண்ணப்பட்டார். அந்த

ேயாேசப் ஏ யின் மாரன்; ௨௪ ஏ

மாத்தாத்தின் மாரன்; மாத்தாத் ேலவியின்

மாரன்; ேலவி ெமல்கியின் மாரன்;

ெமல்கி யன்னாவின் மாரன்; யன்னா

ேயாேசப்பின் மாரன்; ௨௫ ேயாேசப்

மத்தத்தியாவின் மாரன்; மத்தத்தியா

ஆேமாசின் மாரன்; ஆேமாஸ் நா ம ன்

மாரன்; நா ம் எஸ் யின் மாரன்; எஸ்

நங்காயின் மாரன். ௨௬நங்காய் மாகாத்தின்

மாரன்; மாகாத் மத்தத்தியாவின் மாரன்;
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மத்தத்தியா ேசேமயின் மாரன்; ேசேமய்

ேயாேசப்பின் மாரன்; ேயாேசப் தாவின்

மாரன்; தா ேயாவன்னாவின் மாரன். ௨௭

ேயாவன்னா ேரசாவின் மாரன்; ேரசா

ெச பாேப ன் மாரன்; ெச பாேபல்

சலாத்திேய ன் மாரன்; சலாத்திேயல்

ேநரியின் மாரன். ௨௮ ேநரி ெமல்கியின்

மாரன்; ெமல்கி அத்தியின் மாரன்; அத்தி

ேகாசாம ன் மாரன்; ேகாசாம் எல்ேமாதாம ன்

மாரன்; எல்ேமாதாம் ஏரின் மாரன்; ஏர்

ேயாேசயின் மாரன். ௨௯ ேயாேச எ ேயசரின்

மாரன்; எ ேயசர் ேயா ம ன் மாரன்;

ேயா ம் மாத்தாத்தின் மாரன்; மாத்தாத்

ேலவியின் மாரன். ௩0 ேலவி சிம ேயானின்

மாரன்; சிம ேயான் தாவின் மாரன்; தா

ேயாேசப்பின் மாரன்; ேயாேசப் ேயானானின்

மாரன்; ேயானாம் எ யாக் ம ன் மாரன். ௩௧

எ யாக் ம் ெமெலயாவின் மாரன்;

ெமெலயா மயினானின் மாரன்; மயினான்

மாத்தாத்தாவின் மாரன்; மாத்தாத்தா

நாத்தானின் மாரன்; நாத்தான் தா தின்

மாரன். ௩௨தா ஈசாயின் மாரன்; ஈசாய்

ஓேபத்தின் மாரன்; ஓேபத் ேபாவா ன்

மாரன்; ேபாவாஸ் சல்ேமானின் மாரன்;

சல்ேமான் நகேசானின் மாரன். ௩௩நகேசான்

அம்மனதாபின் மாரன்; அம்மனதாப்

ஆராம ன் மாரன்; ஆராம் எஸ்ேராம ன்

மாரன்; எஸ்ேராம் பாேரசின் மாரன்; பாேரஸ்

தாவின் மாரன்; தா யாக்ேகாபின் மாரன்.



க்கா 3822

௩௪ யாக்ேகா ஈசாக்கின் மாரன்; ஈசாக்

ஆபிரகாம ன் மாரன்;ஆபிரகாம் ேதராவின்

மாரன்; ேதரா நாேகாரின் மாரன். ௩௫

நாேகார் ேச க்கின் மாரன்; ேச க் ெர வின்

மாரன்; ெர ேபேலக்கின் மாரன்; ேபேலக்

ஏேபரின் மாரன்; ஏேபர் சாலாவின் மாரன்.

௩௬சாலாகாயினானின் மாரன்; காயினான்

அர்ப்பகசாத்தின் மாரன்; அர்ப்பகசாத்

ேசம ன் மாரன்; ேசம் ேநாவாவின் மாரன்;

ேநாவா லாேமக்கின் மாரன். ௩௭ லாேமக்

ெமத் சலாவின் மாரன்; ெமத் சலா

ஏேனாக்கின் மாரன்; ஏேனாக் யாேரத்தின்

மாரன்; யாேரத் மகலாெலேய ன் மாரன்;

மகலாெலேயல் ேகனானின் மாரன்;

ெகய்னான் ஏேனாசின் மாரன். ௩௮ஏேனாஸ்

ேசத்தின் மாரன்; ேசத் ஆதாம ன் மாரன்;

ஆதாம் ேதவனால் உண்டானவன்.

௪

இேய பரி த்த ஆவியானவராேல

நிைறந்தவராக ேயார்தாைனவிட் த் தி ம்பி,

பரி த்த ஆவியானவராேல வனாந்திரத்திற் க்

ெகாண் ேபாகப்பட் , ௨ நாற்ப நாட்கள்

சாத்தானால் ேசாதிக்கப்பட்டார். அந்த

நாட்களில் அவர் ஒன் ம் சாப்பிடாமல்

இ ந்தார்; அந்த நாட்கள் ந்தபின்

அவ க் ப் பசி உண்டான . ௩

அப்ெபா சாத்தான் அவைர ேநாக்கி: ர்

ேதவ ைடய மாரெனன்றால், இந்தக்

கல் அப்பமாக மா ம்ப ச் ெசால் ம்

என்றான். ௪இேய ம ெமாழயாக: மனிதன்
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அப்பத்தினால்மட் ம ல்ைல, ேதவ ைடய

ஒவ்ெவா வார்த்ைதயினா ம்பிைழப்பான்

என் எ தியி க்கிறேத என்றார். ௫

பின் சாத்தான் அவைர உயர்ந்த

மைலயின்ேமல் ெகாண் ேபாய், உலகத்தின்

எல்லா ராஜ்யங்கைள ம் ஒ நிமஷத்திேல

அவ க் க் காண்பித் : ௬ இைவகள்

எல்லாவற்ற ன்ேம ம் உமக் அதிகாரத்ைத ம்

இைவகளின் மகிைமைய ம் உமக் த்

த ேவன், இைவகள் என் ைடய ெபா ப்பில்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட் க்கிற ; எனக்

இஷ்டமானவ க் இைவகைளக்

ெகா ப்ேபன். ௭ ர் என் ன் பணிந்

ெதா ெகாண்டால்இைவகைளெயல்லாம்

உமக் த் த ேவன் என் ெசான்னான். ௮

இேய அவ க் ம ெமாழயாக: எனக் ப்

பின்னாகப்ேபா சாத்தாேன, உன் ேதவனாகிய

ெயேகாவாைவமட் ம் பணிந் ெகாண் ,

அவர் ஒ வ க் மட் ம் ஆராதைனெசய்

என் எ தியி க்கிற என்றார். ௯

அப்ெபா அவன்அவைர எ சேல க் க்

ெகாண் ேபாய், ேதவாலயத்தின் உச்சியில்

அவைர நி த்தி: ர் ேதவ ைடய

மாரெனன்றால், இங்ேகயி ந் ேழ தி ம்.

௧0ஏெனன்றால், உம்ைமப் பா காக்க ேதவன்

தம் ைடய தர்க க் க் கட்டைளயி வார்

என் ம், ௧௧ உம பாதம் கல் ல்

ேமாதாதப ,அவர்கள்உம்ைமதங்க ைடய

ைககளில் ஏந்திக்ெகாண் ேபாவார்கள்
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என் ம் எ தியி க்கிற என்

ெசான்னான். ௧௨ அதற் இேய :

உன் ேதவனாகிய ெயேகாவாைவ

ேசாதித் ப்பார்க்காதி ப்பாயாக என் ம்

ெசால் யி க்கிறேத என்றார். ௧௩

சாத்தான், இேய ைவ பலவிதங்களில்

ேசாதித் த்தபின் சிலகாலம்

அவைரவிட் விலகிப்ேபானான். ௧௪

பின் இேய பரி த்த ஆவியானவ ைடய

பலத்தினாேல க ேலயாவிற் த்

தி ம்பிப்ேபானார். அவைரப்பற்றய ெசய்தி

ற்ற ம் இ க்கிற ேதசங்கெளல்லாம்

பரவிய . ௧௫ அவர்க ைடய ெஜப

ஆலயங்களில் அவர் உபேதசித் ,

எல்ேலாரா ம் கழப்பட்டார். ௧௬ ஒ நாள்

இேய தாம் வளர்ந்தஊராகிய நாசேரத்திற்

வந் , தம் ைடய வழக்கத்தின்ப ேய

ஓய் நாளில் ெஜப ஆலயத்திற் ச் ெசன் ,

ேவதத்ைத வாசிக்க எ ந் நின்றார். ௧௭

அப்ெபா ஏசாயா ர்க்கதரிசியின்

த்தகம் அவரிடத்தில் ெகா க்கப்பட்ட .

அவர் த்தகத்ைத விரித்தேபா : ௧௮

ெயேகாவா ைடய ஆவியானவர்

என்ேமல் இ க்கிறார்; எளியவர்க க்

நற்ெசய்திையப் பிரசங்கிப்பதற்காக என்ைன

அபிேஷகம்பண்ணினார்; இ தயம்

காயப்பட்டவர்கைளக் ணமாக்க ம்,

சிைறப்பட்டவர்க க் வி தைலைய ம்,

பார்ைவ இல்லாதவர்க க் ப்
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பார்ைவைய ம், ஒ க்கப்பட்டவர்கைள

வி தைலயாக்க ம், ௧௯ இந்த வ டம்

ெயேகாவா ைடய கி ைபயின் வ டம்

என்பைதச் ெசால்ல ம், என்ைன

அ ப்பினார்,” என் எ தியி க்கிறைத

அவர் பார்த் . ௨0 அைத வாசித் , பின்

த்தகத்ைதச் ட் , பணிவிைட

ெசய்பவனிடம் ெகா த் உட்கார்ந்தார். ெஜப

ஆலயத்தி ள்ள எல்ேலா ம் அவைர உற் ப்

பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௨௧அப்ெபா

அவர் அவர்கேளா ேபசத்ெதாடங்கி:

“ ங்கள் ேகட்ட இந்த ேவதவாக்கியம் இன்

நிைறேவறய ” என்றார். ௨௨ எல்ேலா ம்

அவ க் நற்சாட்சிக் ெகா த் , அவர் ேபசின

கி ைப ள்ள வார்த்ைதகைளக் ற த்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள்: ஆனால், அவர்களில்

சிலர்: “இவன் ேயாேசப்பின் மாரன்அல்லவா”

என்றார்கள். ௨௩அவர் அவர்கைள ேநாக்கி:

“ ங்கள் என்னிடம், ைவத்தியேன,

உன்ைன ேய ணமாக்கிக்ெகாள் என்கிற

பழெமாழையச் ெசால் , நாங்கள்

ேகள்விப்பட்டப கப்பர்ந ம ல் ெசய்த

ெசயல்கைளெயல்லாம்உன் ெசாந்தஊராகிய

இங்ேக ம் ெசய் என் ெசால் ர்கள் என்ப

நிச்சயம். ௨௪ஆனா ம் ஒ ர்க்கதரிசிைய

அவ ைடய ெசாந்த ஊரிேல ஒ வ ம்

அங் கரிக்கமாட்டான் என் நிச்சயமாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௫

அன்ற ம் எ யா ர்க்கதரிசி வாழ்ந்த
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நாட்களிேல ன் வ டங்க ம் ஆ

மாதங்க ம் வானம் அைடக்கப்பட் மைழ

இல்லாமல், ேதசெமங் ம் ெகா ய பஞ்சம்

உண்டாயி ந்தேபா , இஸ்ரேவ ல் அேநக

விதைவகள் இ ந்தார்கள். ௨௬இ ந்தா ம்,

எ யா ர்க்கதரிசி, இவர்களில் எந்தெவா

தவிதைவயிட ம் அ ப்பப்படாமல்,

ேதான் நாட் ள்ள செரப்தா என் ம்

ஊரில் இ ந்த ஒ விதைவயிடம்

அ ப்பப்பட்டான். ௨௭அல்லாம ம் எ சா

ர்க்கதரிசியின் காலத்திேல இஸ்ரேவ ல்

அேநக ஷ்டேராகிகள் இ ந்தார்கள்;

இ ந்தா ம் ரியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த

நாகமாைனத்தவிர அவர்களில் ேவ

ஒ வைன ம் எ சா த்தமாக்கவில்ைல

என் சத்தியத்தின்ப உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன்” என்றார். ௨௮ ெஜப

ஆலயத்தி ந்த எல்ேலா ம், இைவகைளக்

ேகட்டெபா , க ம்ேகாபமைடந் , ௨௯

எ ந்தி ந் , அவைர ஊ க் ெவளிேய

தள்ளி, தங்க ைடய ஊர் கட்டப்பட் ந்த

ெசங் த்தான மைலயின் உச்சியி ந்

அவைரத் தைல ழாகத் தள்ளிவி வதற்காக

அந்தஇடத்திற் க் ெகாண் ேபானார்கள். ௩0

ஆனால், அவர் அவர்கள் ந வில்

இ ந் கடந் ேபாய்விட்டார். ௩௧

பின் அவர் க ேலயாவி ள்ள

கப்பர்ந ம் என் ம் பட்டணத்திற் வந் ,

ஓய் நாட்களில் மக்க க் ப் ேபாதைன
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பண்ணினார். ௩௨ அவ ைடய வசனம்

அதிகார ள்ளதாக இ ந்தப யால்

அவ ைடயேபாதைனையக் ற த் அவர்கள்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௩௩ெஜபஆலயத்திேல

அ த்தஆவி பி த்தி ந்த ஒ மனிதன்

இ ந்தான். ௩௪அவன்: ஐேயா! நசேரயனாகிய

இேய ேவ, எங்க க் ம் உமக் ம் என்ன?

எங்கைளக் ெக க்கவாவந் ர்? ர் யார் என்

நான் அறேவன்; ர் ேதவ ைடய பரி த்தர்

என் அதிக சத்தம ட் ச் ெசான்னான். ௩௫

அதற் இேய : ேபசாமல் இவைனவிட்

ெவளிேய ேபா என் அைத அதட் னார்;

அப்ெபா பிசா அவைன மக்களின்

ந ேவ ேழத் தள்ளி, அவ க் ஒ

ங் ம் ெசய்யாமல், அவைனவிட் ப்

ேபாய்விட்ட . ௩௬ எல்ேலா ம்

ஆச்சரியப்பட் : இ என்ன வார்த்ைதேயா!

அதிகாரத்ேதா ம் வல்லைமேயா ம்

அ த்தஆவிக க் க் கட்டைளயி கிறார்,

அைவகள் றப்பட் ப் ேபாகிறேத என்

ஒ வேராெடா வர் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். ௩௭

அவைரப்பற்றன கழ் ற்ற ம ந்த

இடங்களிெலல்லாம் பரவிய . ௩௮

பின் அவர் ெஜப ஆலயத்ைதவிட் ப்

றப்பட் , ேமான் ட் ற் ப் ேபானார்.

அங் ேமா ைடய மாமயார் க ம்

ஜூரத்ேதா ப த்தி ந்தாள். அவைள

ணமாக்கேவண் ெமன் அவ க்காக

அவைர ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௩௯
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அவர் அவளிடம் னிந் நின் , ஜூரம்

ங் ம்ப கட்டைளயிட்டார், உடேன ஜூரம்

அவைளவிட் ங்கிய , அவள் எ ந்

அவர்க க் ப் பணிவிைடெசய்தாள்.

௪0 ரியன் அஸ்தம த்தேபா ,

மக்கெளல்ேலா ம் பலவிதமான

வியாதிகளால் கஷ்டப்பட்டவர்கைள

அவரிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள்.

அவர்கள் ஒவ்ெவா வர்ேம ம் அவர்

தம் ைடய கரங்கைளைவத் , அவர்கைள

கமாக்கினார். ௪௧ பிசா க ம்: ர்

ேதவ ைடய மாரனாகிய கிற ஸ்

என் சத்தம ட் அேநகைரவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபான . அவர் கிற ஸ் என்

பிசா க க் ெதரிந்தி ந்தப யால் அவர்

அைவகைளப் ேபசவிடாமல்அதட் னார். ௪௨

ரியன் உதயமானேபா அவர் றப்பட் ,

வனாந்திரமான ஒ இடத்திற் ப்

ேபானார். அேநக மக்கள் அவைரத் ேத

அவரிடம் வந் , அவர்கைளவிட் ப்

ேபாகேவண்டாம் என் அவைரத்

த த் நி த்தப்பார்த்தனர். ௪௩ அவேரா

அவர்கைளேநாக்கி: நான் மற்றஊர்களி ம்

ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதக் ற த் ப் பிரசங்கம்

பண்ணேவண் ம், இதற்காகத்தான்

அ ப்பப்பட்ேடன் என்றார். ௪௪ அப்ப ேய

க ேலயா நாட் ள்ள ெஜபஆலயங்களில்

பிரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண் வந்தார்.
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௫

பின் அவர் ெகேனசேரத் க் கட ன்

அ ேக நின்றேபா , மக்கள் ட்டம்

ேதவவசனத்ைதக் ேகட்பதற்காக அவரிடம்

ெந ங்கிவந்தார்கள். ௨ அப்ெபா

கடற்கைரயிேலநின் ெகாண் ந்தஇரண்

பட கைளக் கண்டார். ன்பி க்கிறவர்கள்

பட கைளவிட் இறங்கி வைலகைள

அலசிக்ெகாண் ந்தார்கள். ௩அப்ெபா

அவர் ஒ படகில் ஏறனார், அ ேமா ைடய

படகாக இ ந்த ; அைதக் கைரயி ந்

ெகாஞ்சம் தள் ம்ப அவைனக்

ேகட் க்ெகாண் ,அந்தப் படகில் உட்கார்ந் ,

மக்க க் ப் ேபாதகம்பண்ணினார். ௪அவர்

ேபாதகம்பண்ணி த்தபின் ேமாைன

ேநாக்கி:ஆழத்திற் த் தள்ளிக்ெகாண் ேபாய்,

ன்பி க்க உங்க ைடய வைலகைளப்

ேபா ங்கள் என்றார். ௫அதற் ச் ேமான்: ஐயா,

இர வ ம் நாங்கள் யற்சிெசய் ம்

ஒன் ம் கிைடக்கவில்ைல; இ ப்பி ம்

உம் ைடய வார்த்ைதயின்ப நான்

வைலகைளப் ேபா கிேறன் என்றான்.

௬ அப்ப ேய அவர்கள் வைலகைளப்

ேபாட் , அவர்கள்வைலகள் கிழ ந் ேபா ம்

அளவிற் அதிகமான ன்கைளப்

பி த்தார்கள். ௭அப்ெபா மற்றப் படகில்

இ ந்த ட்டாளிகள் வந் தங்க க்

உதவிெசய்யேவண் ம் என் அவர்க க்

ைசைக காட் னார்கள்; அவர்கள் வந் ,

இரண் பட க ம் அம ழ்ந் ேபா ம்
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அளவிற் நிரப்பினார்கள். ௮ ேமான்ேப

அைதக் கண் , இேய வின் பாதத்தில்

வி ந் : ஆண்டவேர, நான் பாவியான

மனிதன், ர் என்ைனவிட் ப் ேபாகேவண் ம்

என்றான். ௯அவர்கள் அதிகமான ன்கைளப்

பி த்ததினால், அவ க் ம் அவேனா ட

இ ந்த எல்ேலா க் ம் பிரம ப்பாக இ ந்ததால்

அப்ப ச் ெசான்னான். ௧0 ேமா க் க்

ட்டாளிகளான ெசெபேத வின்

மாரர்களாகிய யாக்ேகா ம் ேயாவா ம்

அப்ப ேய பிரம த்தார்கள். அப்ெபா

இேய ேமாைன ேநாக்கி: பயப்படாேத,

இனி மனிதர்கைளப் பி க்கிறவனாக

இ ப்பாய் என்றார். ௧௧அவர்கள் பட கைளக்

கைரயிேல ெகாண் ேபாய் நி த்தி,

எல்லாவற்ைற ம்விட் , அவ க் ப்

பின்ேன ெசன்றார்கள். ௧௨ பின் அவர் ஒ

பட்டணத்தில் இ க் ம்ேபா , ஷ்டேராகம்

நிைறந்த ஒ மனிதன் இேய ைவக் கண் ,

கங் ப் றவி ந் : ஆண்டவேர,

உமக் வி ப்பமானால், என்ைனச்

த்தப்ப த்த உம்மால் ம் என் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டான். ௧௩ அவர் தம

ைகைய ட் , அவைனத் ெதாட் : எனக்

வி ப்ப ண் , த்தமா என்றார்; உடேன

ஷ்டேராகம் அவைனவிட் ங்கிய . ௧௪

அவர் அவைன ேநாக்கி: இைத யா க் ம்

உடேனெசால்லாமல், எ சேல க் ப்ேபாய்,

உன்ைன ஆசாரிய க் க் காண்பித் ,
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த்தமானதினால், ேமாேசகட்டைளயிட்டப ,

அவர்க க் ச் சாட்சியாகப் ப ெச த்

என் கட்டைளயிட்டார். ௧௫அப்ப யி ந் ம்

அவைரப்பற்றய ெசய்தி அதிகமாகப்

பரவிய . அேநக மக்கள் அவ ைடய

உபேதசத்ைதக் ேகட்பதற் ம் அவராேல

தங்க ைடய ேநாய்கள் ங்கி

கமைடவதற் ம் வந்தார்கள். ௧௬அவேரா

வனாந்திரத்தில் தனிைமயாகச்ெசன் ,

ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண் ந்தார்.

௧௭ பின் ஒ நாள் அவர்

உபேதசித் க்ெகாண் க்கிறேபா ,

க ேலயா ேதயா நா களி ள்ள எல்லா

கிராமங்களி ம், எ சேலம் நகரத்தி ம ந்

வந்த பரிேசயர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்

உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்; ேநாயாளிகைளக்

ணமாக்கத்தக்க கர்த்த ைடய வல்லைம

அவரிடம் இ ந்த . ௧௮ அப்ெபா சில

மனிதர்கள் பக்கவாதக்காரன் ஒ வைனப்

ப க்ைகேயா எ த் க்ெகாண் வந் ,

அவைனஉள்ேள ெகாண் ேபாக ம் அவ க்

ன்பாக ைவக்க ம் யற்சித்தார்கள். ௧௯

மக்கள் ட்டம் அதிகமாக இ ந்தப யால்

அவைனஉள்ேள ெகாண் ேபாக யாமல்,

ட் ன்ேமல் ஏற , தட்ேடா கள்வழயாக

மக்களின் மத்தியில் இேய விற் ன்பாக

அவைனப் ப க்ைகேயா இறக்கினார்கள். ௨0

அவர்க ைடயவி வாசத்ைதஅவர் கண் ,

பக்கவாதக்காரைன ேநாக்கி: மனிதேன, உன்
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பாவங்கள் உனக் மன்னிக்கப்பட்ட என்றார்.

௨௧ அப்ெபா ேவதபண் தர்க ம்

பரிேசயர்க ம் ேயாசைனபண்ணி,

ேதவநிந்தைன ெசால் கிற இவன் யார்?

ேதவன் ஒ வேரயன்ற பாவங்கைள

மன்னிக்கத்தக்கவர் யார்? என்றார்கள். ௨௨

இேய அவர்கள் சிந்தைனகைள அற ந் ,

அவர்கைள ேநாக்கி: உங்க ைடய

இ தயங்களில் ங்கள் சிந்திக்கிற என்ன?

௨௩உன் பாவங்கள் உனக் மன்னிக்கப்பட்ட

என் ெசால்வேதா அல்ல எ ந் நட

என் ெசால்வேதா, எ எளி ? ௨௪

மயிேல பாவங்கைள மன்னிக்க

மனித மார க் அதிகாரம் உண் என்பைத

ங்கள் அறயேவண் ம் என் ெசால் ,

பக்கவாதக்காரைன ேநாக்கி: எ ந் ,

உன் ப க்ைகைய எ த் க்ெகாண் ,

உன் ட் ற் ப் ேபா என் உனக் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௨௫ உடேன

அவன் அவர்க க் ன்பாக எ ந் , தன்

ப க்ைகைய எ த் க்ெகாண் , ேதவைன

மகிைமப்ப த்தி, தன் ட் ற் ப்ேபானான். ௨௬

அதினாேல எல்ேலா ம் ஆச்சரியப்பட் ,

ேதவைன மகிைமப்ப த்தினார்கள்;

அல்லாம ம், அவர்கள் பயம்

நிைறந்தவர்களாகி, அதிசயமான

காரியங்கைளஇன் கண்ேடாம் என்றார்கள்.

௨௭ இைவக க் ப் பின் அவர் றப்பட் ,

வரி வ க் ம் ைமயத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த
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ேலவி என் ம் ெபய ைடயவரிவ க் ம்

ஒ வைனக் கண் : என்ைனப் பின்பற்றவா

என்றார். ௨௮அவன் எல்லாவற்ைற ம்விட் ,

எ ந் , அவ க் ப் பின்ேனெசன்றான்.

௨௯ அந்த ேலவி என்பவன் தன் ட் ேல

அவ க் ப் ெபரிய வி ந் பண்ணினான்.

அேநகவரி வ ப்பவர்க ம் மற்றவர்க ம்

அவர்கேளா பந்தியில் இ ந்தார்கள்.

௩0 ேவதபண் தர்க ம் பரிேசயர்க ம்

அவ ைடய டர்க க் எதிராக த் :

ங்கள் வரி வ ப்பவர்கேளா ம்

பாவிகேளா ம் உட்கார்ந் சாப்பி கிற ம்

க்கிற ம் ஏன்? என் ேகட்டார்கள். ௩௧

இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக:

ேநாயாளிக க் த்தான் ைவத்தியன்

ேதைவேயதவிர கமாக உள்ளவர்க க் த்

ேதைவயில்ைல. ௩௨ திமான்கைளயல்ல,

பாவிகைளேய மனந்தி ம் கிறதற்

அைழக்கவந்ேதன் என்றார். ௩௩ பின்

அவர்கள் அவைர ேநாக்கி: ேயாவா ைடய

டர்கள் அேநகந்தரம் உபவாசித் ெஜபம்

ெசய் வ கிறார்கள், பரிேசயர்க ைடய

டர்க ம் அப்ப ேய ெசய்கிறார்கள்,

உம் ைடய டர்கள் சாப்பிட ம் க்க ம்

ெசய்கிறார்கேள, அ எப்ப என்

ேகட்டார்கள். ௩௪அதற் இேய : மணவாளன்

தங்கேளா இ க் ம்ேபா மணவாள ைடய

ேதாழர்கைள ங்கள் உபவாசிக்கச்

ெசால்ல மா? ௩௫ மணவாளன்
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அவர்கைளவிட் ப் ேபா ம் நாட்கள் வ ம்,

அந்த நாட்களிேலஉபவாசிப்பார்கள் என்றார்.

௩௬ அவர்க க் ஒ உவைமைய ம்

ெசான்னார்: ஒ வ ம் திய ஆைடயின்

ண்ைடப் பைழய ஆைடேயா ைவத்

இைணக்கமாட்டான், இைணத்தால் திய

பைழயைதக் கிழ க் ம்; தியஆைடபைழய

ஆைடக் ப் ெபா த்தமாக இ க்கா . ௩௭

ஒ வ ம் திய திராட்ைசரசத்ைதப் பைழய

ேதால் ைபகளில் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான்;

ஊற்றைவத்தால் திய திராட்ைசரசம்

ேதால் ைபகைளக் கிழ த் ப்ேபா ம்,

திராட்ைசரச ம் சிந்திப்ேபா ம், ேதால்

ைபக ம் ெகட் ப்ேபா ம். ௩௮ திய

திராட்ைசரசத்ைதப் திய ேதால் ைபகளில்

ஊற்ற ைவக்கேவண் ம், அப்ெபா

இரண் ம் பத்திரமாக இ க் ம். ௩௯அன்ற ம்

ஒ வ ம் பைழய திராட்ைசரசத்ைதக்

த்த டேன திய திராட்ைசரசத்ைத

வி ம்பமாட்டான், பைழய திராட்ைசரசேம

நல்லெதன் ெசால் வான் என்றார்.

௬

பஸ்கா பண் ைகயின் இரண்டாம்

நாைளக் ப் பின்வந்த தலாம் ஓய் நாளிேல,

இேய வயல்ெவளியில் நடந் ேபா ம்ேபா ,

அவ ைடய டர்கள் கதிர்கைளக் ெகாய் ,

ைககளினால் நிம ட் த்தின்றார்கள். ௨

பரிேசயர்களில் சிலர் அவர்கைள ேநாக்கி:

ஓய் நாளில் ெசய்யக் டாதைத ங்கள்

ஏன் ெசய்கி ர்கள் என் ேகட்டார்கள். ௩
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இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக:

தா ம் அவேனா ட இ ந்தவர்க ம்

பசியாக இ ந்தேபா ெசய்தைத ங்கள்

வாசிக்கவில்ைலயா? அவன் ேதவ ைடய

ட் ற் ெசன் , ஆசாரியர்கள்தவிர

ேவ யா ம் சாப்பிடக் டாத ேதவச கத்தின்

அப்பங்கைளக் ேகட் வாங்கி, ௪ தான்

சாப்பிட்ட மல்லாமல், தன்ேனா

இ ந்தவர்க க் ம் ெகா த்தாேன என்

ெசான்னார். ௫ ேம ம் மனித மாரன்

ஓய் நா க் ம் ஆண்டவராக இ க்கிறார்

என்றார். ௬ ேவெறா ஓய் நாளிேல,

அவர் ெஜப ஆலயத்திற் ச் ெசன்

உபேதசித்தார். அங்ேக வல ைக ம்பின

ஒ மனிதன் இ ந்தான். ௭ அப்ெபா

ேவதபண் தர்க ம் பரிேசயர்க ம்

அவரிடத்தில் ற்றம் கண் பி க் ம்ப ,

ஓய் நாளில் கமாக் வாேரா என்

அவைரகவனித் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௮

அவர்க ைடய சிந்தைனகைளஅவர்அற ந் ,

ம்பினைகைய ைடயமனிதைன ேநாக்கி:

எ ந் ந வில் நில் என்றார்.அவன்எ ந்

நின்றான். ௯அப்ெபா இேய அவர்கைள

ேநாக்கி: நான்உங்களிடம் ஒன் ேகட்கிேறன்;

ஓய் நாட்களில் நன்ைம ெசய்வேதா, ைம

ெசய்வேதா? அல்ல வைனக் காப்பேதா,

அழ ப்பேதா? எ நியாயம் என் ேகட் , ௧0

அவர்கெளல்ேலாைர ம் ற்ற ப்பார்த் , அந்த

மனிதைன ேநாக்கி: உன்ைகைய ட் என்றார்.
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அப்ப ேய அவன் தன் ைகைய ட் னான்,

உடேன அவன் ைக ம ைகையப்ேபால

ணமான . ௧௧ அவர்கேளா அதிக

ேகாபம் ெகாண் , இேய ைவ என்ன

ெசய்யலாம் என் ஒ வ க்ெகா வர்

ஆேலாசைனபண்ணினார்கள். ௧௨ அந்த

நாட்களிேல, அவர் ெஜபம்பண் ம்ப ஒ

மைலயின்ேமல் ஏற , இர வ ம் ேதவைன

ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண் ந்தார். ௧௩

ெபா வி ந்தேபா , அவர் தம் ைடய

டர்கைள வரவைழத் , அவர்களில்

பன்னிரண் ேபைரத் ெதரிந் ெகாண் ,

அவர்க க் அப்ேபாஸ்தலர்கள்

என் ெபயரிட்டார். ௧௪ அவர்கள்

யாெரன்றால், ேப என் தாம் ெபயரிட்ட

ேமான், அவ ைடய சேகாதரனாகிய

அந்திேரயா, யாக்ேகா , ேயாவான், பி ப் ,

பர்ெதாெலாேம , ௧௫ மத்ேத , ேதாமா,

அல்ேப வின் மாரனாகிய யாக்ேகா ,

ெசேலாத்ேத எனப்பட்ட ேமான், ௧௬

யாக்ேகாபின் சேகாதரனாகிய தா,

ேராகியான தாஸ்காரிேயாத்

என்பவர்கேள. ௧௭பின் அவர்அவர்க டன்

இறங்கி, சமமான ஒ இடத்திேல நின்றார்.

அங்ேக அவ ைடய டர்கள் அேநக ம்,

அவ ைடயஉபேதசத்ைதக் ேகட்பதற்காக ம்,

தங்க ைடய வியாதிகளி ந்

ணமாக்கப்ப வதற்காக ம், ேதயா மற் ம்

எ சேலம் நகரங்களில் இ ந் ம், ேதான்
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பட்டணங்கள் இ க்கிற கடேலாரத்தில்

இ ந் ம் அேநக மக்கள் வந்தி ந்தார்கள். ௧௮

அ த்தஆவிகளால் வாதிக்கப்பட்டவர்க ம்

வந் , ஆேராக்கியமைடந்தார்கள். ௧௯

அவரிடத்தி ந் வல்லைம றப்பட்

எல்ேலாைர ம் ணமாக்கினப யினாேல,

மக்கள் எல்ேலா ம்அவைரத் ெதா வதற்காக

யற்சிெசய்தார்கள். ௨0அப்ெபா அவர்

தம் ைடய டர்கைள ேநாக்கிப்பார்த் :

“தரித்திரர்களாகிய ங்கள்பாக்கியவான்கள்;

ேதவ ைடயஇராஜ்யம் உங்க ைடய . ௨௧

இப்ெபா பசியாக இ க்கிற ங்கள்

பாக்கியவான்கள்; தி ப்தியைட ர்கள்.

இப்ெபா அ கிற ங்கள் பாக்கியவான்கள்;

இனி சிரிப் ர்கள். ௨௨ மனித மாரைனப்

பின்பற் வதால் மக்கள்உங்கைளப்பைகத் ,

உங்கைள நிராகரித் , உங்கைளஅவமதித் ,

உங்க ைடய ெபயைரப் ெபால்லாதெதன்

ெசால் உங்கைளத் தள்ளிவி ம்ேபா ங்கள்

பாக்கியவான்களாக இ ப் ர்கள். ௨௩

“அந்த நாளிேல ங்கள் சந்ேதாஷப்பட்

மகிழ்ந்தி ங்கள்; பரேலாகத்தில் உங்க ைடய

பலன் அதிகமாக இ க் ம்; அவர்க ைடய

ற்பிதாக்கள் ர்க்கதரிசிக க் ம்

அப்ப த்தான் ெசய்தார்கள். ௨௪

ெசல்வந்தர்களாகிய உங்க க் ஐேயா;

உங்க ைடய ஆ தைல ங்கள் அைடந்

விட் ர்கள். ௨௫ தி ப்தி ள்ளவர்களாக

இ க்கிறஉங்க க் ஐேயா; ங்கள் பசியாக
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இ ப் ர்கள். இப்ெபா சிரிக்கிற உங்க க்

ஐேயா; இனித் க்கப்பட் அ ர்கள். ௨௬

எல்லா மனிதர்க ம் உங்கைளக் ற த் ப்

கழ்ச்சியாகப் ேப ம்ேபா உங்க க்

ஐேயா; அவர்க ைடய ற்பிதாக்கள்

கள்ளத் ர்க்கதரிசிகைளக் ற த் ம்

அப்ப த்தான் ேபசினார்கள். ௨௭ “என்

வார்த்ைதகைளக் ேகட்கிற உங்க க் நான்

ெசால் கிேறன்: உங்க ைடய பைகவர்கைள

ேநசி ங்கள்; உங்கைளப் பைகக்கிறவர்க க்

நன்ைம ெசய் ங்கள். ௨௮ உங்கைளச்

சபிக்கிறவர்கைள ஆ ர்வதி ங்கள்;

உங்கைள அவமதிக்கிறவர்க க்காக

ெஜபம்பண் ங்கள். ௨௯ உன்ைன ஒ

கன்னத்தில் அைறகிறவ க் ம

கன்னத்ைத ம் காட் ; உன் ேமலாைடைய

எ த் க்ெகாள் கிறவன் உன்

ஆைடைய ம் எ த் க்ெகாள்ளத்

தைடபண்ணாேத. ௩0உன்னிடத்தில் ேகட்கிற

எவ க் ம் ெகா ; உன் ைடயைத

எ த் க்ெகாள் கிறவனிடத்தில் அைதத்

தி ம்பக் ேகட்காேத. ௩௧ மனிதர்கள்

உங்க க் எப்ப ச் ெசய்யேவண் ெமன்

வி ம் கி ர்கேளா, அப்ப ேய ங்க ம்

அவர்க க் ச் ெசய் ங்கள். ௩௨ உங்கைள

ேநசிக்கிறவர்கைளேய ங்க ம் ேநசித்தால்,

உங்க க் ப் பலன் என்ன? பாவிக ம்

தங்கைள ேநசிக்கிறவர்கைள ேநசிக்கிறார்கேள.

௩௩ உங்க க் நன்ைமெசய்கிறவர்க க்ேக
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ங்க ம் நன்ைமெசய்தால், உங்க க் ப்

பலன் என்ன? பாவிக ம் அப்ப ச்

ெசய்கிறார்கேள. ௩௪தி ம்பக் ெகா ப்பார்கள்

என் நம்பி ங்கள் கடன்ெகா த்தால்

உங்க க் ப் பலன் என்ன? தி ம்பத்

தங்க க் க் ெகா க்கப்ப ம் என்

பாவிக ம் பாவிக க் க் கடன்

ெகா க்கிறார்கேள. ௩௫ உங்க ைடய

பைகவர்கைள ேநசி ங்கள், நன்ைம

ெசய் ங்கள், பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காமல்

கடன் ெகா ங்கள்; அப்ெபா உங்க ைடய

பலன் அதிகமாக இ க் ம், உன்னதமான

ேதவ க் ங்கள் பிள்ைளகளாக

இ ப் ர்கள்;அவர் நன்றயறயாதவர்க க் ம்

ேராகிக க் ம் நன்ைம ெசய்கிறாேர.

௩௬ எனேவ உங்க ைடய பிதா

இரக்க ள்ளவராக இ க்கிற ேபால,

ங்க ம் இரக்க ள்ளவர்களாக இ ங்கள்.

௩௭ மற்றவர்கைளக் ற்றவாளிகள்

என் ெசால்லாதி ங்கள்; அப்ெபா

ங்க ம் ற்றவாளிகள் என்

ெசால்லப்படாம ப் ர்கள்; மற்றவர்கைள

தண்டைனக் ள்ளா ம்ப ர்க்காதி ங்கள்,

அப்ெபா ங்க ம் தண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்க்கப்படாம ப் ர்கள்;

வி தைலபண் ங்கள், அப்ெபா

ங்க ம் வி தைலபண்ணப்ப ர்கள். ௩௮

ெகா ங்கள், அப்ெபா உங்க க் ம்

ெகா க்கப்ப ம்; அ க்கிக் க்கிச் சரிந்
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வி ம்ப நன்றாக அளந் , உங்க ைடய

ம யிேல ேபா வார்கள்; ங்கள் எந்த

அளவினால் அளக்கி ர்கேளா அந்த

அளவினால் உங்க க் ம் அளக்கப்ப ம்

என்றார். ௩௯ பின் ம் அவர் ஒ

உவைமைய அவர்க க் ச் ெசான்னார்:

பார்ைவயற்றவ க் பார்ைவயற்றவன்

வழகாட்ட ேமா? இ வ ம் பள்ளத்தில்

வி வார்கள் அல்லவா? ௪0 டன் தன்

விற் ேமலானவன்இல்ைல, பயிற்சியில்

ைமயாக ேதறனவன் தன் ைவப்ேபால

இ ப்பான். ௪௧ உன் கண்ணில் இ க்கிற

மரத்ைதப் பார்க்காமல், உன் சேகாதரன்

கண்ணில் இ க்கிற ம்ைபப் பார்க்கிற

என்ன? ௪௨ அல்ல உன் கண்ணில்

இ க்கிற மரத்ைதப் பார்க்காமல், உன்

சேகாதரைன ேநாக்கி: சேகாதரேன, நான்

உன் கண்ணில் இ க்கிற ம்ைப

எ த் ப்ேபா கிேறன் என் ெசால்வ

எப்ப ? மாயக்காரேன! ன் உன் கண்ணில்

இ க்கிற மரத்ைதஎ த் ப்ேபா , பின் உன்

சேகாதரன் கண்ணில் இ க்கிற ம்ைப

எ த் ப்ேபா ம் வழையப் பார்ப்பாய்.

௪௩ நல்ல மரமான ெகட்ட கனிையக்

ெகா க்கா , ெகட்ட மரமான நல்ல கனிையக்

ெகா க்கா . ௪௪ ஒவ்ெவா மர ம் அதின்

கனியினால் அறயப்ப ம்; ட்ெச களில்

அத்திப்பழங்கைளப் பற க்கிற ம ல்ைல,

ெந ஞ்சிச்ெச யில்திராட்ைசப்பழங்கைளப்
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பற க்கிற ம ல்ைல. ௪௫ நல்ல மனிதன் தன்

இ தயமாகிய நல்ல ெபாக்கிஷத்தி ந்

நல்லைதஎ த் க்காட் கிறான்; ெபால்லாத

மனிதன் தன் இ தயமாகிய ெபால்லாத

ெபாக்கிஷத்தி ந் ெபால்லாதைத

எ த் க்காட் கிறான்; இ தயத்தின்

நிைறவினால் அவனவ ைடய வாய்

ேப ம். ௪௬ என்ைன ஆண்டவேர!

ஆண்டவேர! என் ங்கள் ெசால் ம்,

நான் ெசால் கிறப ங்கள் ெசய்யாமல்

ேபாகிறெதன்ன? ௪௭ என்னிடத்தில் வந் ,

என் வார்த்ைதகைளக்ேகட் , அதின்ப

ெசய்கிறவன் யா க் ஒப்பாக இ க்கிறான்

என் உங்க க் ச் ெசால் ேவன். ௪௮

ஆழமாகத் ேதாண் , கற்பாைறயின்ேமல்

அஸ்திபாரம்ேபாட் , கட் கிற மனித க்

ஒப்பாக இ க்கிறான்; ெப ெவள்ளம் வந் ,

ேராட்டம்அந்த ட் ன்ேமல் ேமாதி ம், அைத

அைசக்க யாமல்ேபான ; ஏெனன்றால்,

அ கன்மைலயின்ேமல் அஸ்திபாரம்

ேபாடப்பட் ந்த . ௪௯என்வார்த்ைதகைளக்

ேகட் ம் அதின்ப ெசய்யாதவன் எவேனா,

அவன்அஸ்திபாரம ல்லாமல் மண்ணின்ேமல்

கட் னவ க் ஒப்பாக இ க்கிறான்;

ேராட்டம்அந்த ட் ன்ேமல் ேமாதின டேன

அ வி ந் வ ம் அழ ந் ேபான ”

என்றார்.

௭

இேய தம் ைடயவார்த்ைதகைளெயல்லாம்

மக்கள் ேகட் ம்ப ெசால் த்தபின் ,
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கப்பர்ந க் ப் ேபானார். ௨ அங்ேக

ேபர்ெகாண்ட பைடப்பிரிவின் அதிபதி

ஒ வ க் ப் பிரியமான ேவைலக்காரன்

வியாதியால் மரணேவதைனப்பட்டான்.

௩ அவன் இேய ைவக் ற த் க்

ேகள்விப்பட்டேபா , அவர் வந் தன்

ேவைலக்காரைனக் ணமாக்கேவண் ம்

என் , அவைரக் ேகட் க்ெகாள்ள

தர்க ைடய ஆலய ப்பர்கைள

அவரிடத்தில் அ ப்பினான். ௪ அவர்கள்

இேய வினிடத்தில் வந் , அவைரத்

தாழ்ைமயாகேவண் க்ெகாண் : ர்அவ க்

இந்த தய ெசய்கிறதற் அவன் த தி

உைடயவனாக இ க்கிறான். ௫ அவன்

நம் ைடய மக்கைள ேநசித் , நமக்

ஒ ெஜப ஆலயத்ைத ம் கட் னான்

என்றார்கள். ௬ அப்ெபா இேய

அவர்கேளா ேபானார். ட் ற் அ கில்

ெசன்றேபா , அந்த பைடஅதிபதி தன்

நண்பைர ேநாக்கி: ங்கள் இேய விடம்ேபாய்,

ஆண்டவேர! ர் வ த்தப்படேவண்டாம்;

ர் என் ட் ற் ள் பிரேவசிக்க நான்

த தியானவன் இல்ைல; ௭ உம்மடத்திற்

வர நான் என்ைனத் த தியானவனாக

நிைனக்கவில்ைல; ஒ வார்த்ைதமட் ம்

ெசால் ம், அப்ெபா என் ேவைலக்காரன்

கம் ெப வான். ௮ நான் அதிகாரத்திற் க்

ழ்ப்பட்டவனாக இ ந்தா ம், எனக் க்

ழ்ப்ப ந் நடக்கிற ேபார் ரர்க ம் உண் ;
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நான் ஒ வைனப் ேபா என்றால் ேபாகிறான்,

மற்ெறா வைன வா என்றால் வ கிறான்,

என் ேவைலக்காரைன, இைதச் ெசய் என்றால்

ெசய்கிறான் என் நான் ெசான்னதாகச்

ெசால் ங்கள் என் அவர்கைள

அ ப்பினான். ௯ இேய இைவகைளக்

ேகட் அவைனக் ற த் ஆச்சரியப்பட் ,

அவ க் ப் பின்ேன வ கிற மக்கைளப்

பார்த் : இஸ்ரேவலரிடத்தில் இப்ப ப்பட்ட

வி வாசத்ைத நான் இ வைரகண்டதில்ைல

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௧0அ ப்பப்பட்டவர்கள் ட் ற் த்

தி ம்பிவந்தேபா , வியாதியாகக்கிடந்த

ேவைலக்காரன் கம் ெபற்ற ந்தைதக்

கண்டார்கள். ௧௧ ம நாளிேல இேய

நா ன் என் ம் ஊ க் ப் ேபானார்;

அவ ைடய டர்க ம் திரளான

மக்க ம் அவேரா ேபானார்கள். ௧௨

அவர், அந்த ஊரின் தைலவாச க்

அ கில் வந்தேபா , மரித் ப்ேபான

ஒ வைன அடக்கம்பண் வதற்காக

ெகாண் வந்தார்கள்; அவன் தன் விதைவத்

தாய்க் ஒேர மகனாகஇ ந்தான்;அந்தஊரில்

உள்ளஅேநக மக்கள்அவேளா வந்தார்கள்.

௧௩ இேய அவைளப் பார்த் , அவள்ேமல்

மனமரங்கி: அழேவண்டாம் என் ெசால் , ௧௪

அ கில்வந் , பாைடையத் ெதாட்டார்;அைதச்

மந் ெகாண் வந்தவர்கள் நின்றார்கள்;

அப்ெபா அவர்: வா பேன, எ ந்தி
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என் உனக் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௫

மரித்தவன் உயிேரா எ ந் உட்கார்ந் ,

ேபசத்ெதாடங்கினான். அவைன அவன்

தாயாரிடம் ஒப்பைடத்தார். ௧௬ எல்ேலா ம்

பயந் : மகா ர்க்கதரிசியானவர் நமக் ள்ேள

ேதான்றயி க்கிறார் என் ம், ேதவன் தம

மக்கைளச் சந்தித்தார் என் ம் ெசால் ,

ேதவைனமகிைமப்ப த்தினார்கள். ௧௭இந்தச்

ெசய்தி ேதயா நா வ ம் ற்றயி க்கிற

ப திகள் எல்லாவற்ற ம் பிரசித்தமான .

௧௮ இைவகைளெயல்லாம் ேயாவா ைடய

டர்கள் அவ க் அறவித்தார்கள்.

அப்ெபா ேயாவான் தன் டர்களில்

இரண் ேபைர அைழத் , ௧௯ ங்கள்

இேய வினிடத்திற் ப்ேபாய்: வ கிறவர்

ர்தானா?அல்ல ேவெறா வர்வர நாங்கள்

காத்தி க்கேவண் மா? என் ேக ங்கள்

என் ெசால் அ ப்பினான். ௨0அப்ப ேய

அவர்கள் இேய விடம் வந் : வ கிறவர்

ர்தானா?அல்ல ேவெறா வர்வர நாங்கள்

காத்தி க்கேவண் மா? என் ேகட் ம்ப

ேயாவான்ஸ்நானன் எங்கைள உம்மடம்

அ ப்பினார் என்றார்கள். ௨௧அந்த ேநரத்திேல

ேநாய்கைள ம் ெகா ய வியாதிகைள ம்

ெபால்லாத ஆவிகைள ம் ெகாண் ந்த

அேநகைர அவர் ணமாக்கி, அேநக

டர்க க் ப் பார்ைவயளித்தார். ௨௨இேய

அவர்க க் ம ெமாழயாக: ங்கள் ேபாய்,

பார்த்தைவகைள ம் ேகட்டைவகைள ம்
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ேயாவா க் ெசால் ங்கள்; பார்ைவயற்ேறார்

பார்ைவயைடகிறார்கள், சப்பாணிகள்

நடக்கிறார்கள், ஷ்டேராகிகள்

த்தமாகிறார்கள், கா ேகளாேதார்

ேகட்கிறார்கள், மரித்ேதார் உயிேரா

எ ந்தி க்கிறார்கள், தரித்திரர்க க்

நற்ெசய்தி பிரசங்கிக்கப்ப கிற . ௨௩

என்னிடத்தில் என் ெசயல்கைளக் ற த்

சந்ேதகம ல்லாமல் வி வாசிக்கிறவன்

எவேனா அவன் பாக்கியவான் என்றார்.

௨௪ ேயாவானால் அ ப்பப்பட்டவர்கள்

ேபானபின் அவர் ேயாவாைனப்பற்ற

மக்க க் ச் ெசான்ன என்னெவன்றால்:

எைதப்பார்க்க வனாந்திரத்திற் ப் ேபா ர்கள்?

காற்றனால் அைசகின்ற ல்ைலேயா?

௨௫ இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப்

ேபா ர்கள்? விைல யர்ந்த ஆைட

அணிந்த மனிதைனேயா? அலங்கார ஆைட

அணிந் கேபாகமாக வாழ்கிறவர்கள்

அரச ைடய மாளிைககளிேல இ க்கிறார்கள்.

௨௬ இல்ைலெயன்றால், எைதப்பார்க்கப்

ேபா ர்கள்? ர்க்கதரிசிையேயா? ஆம்,

ர்க்கதரிசிையவிட உயர்ந்தவைனேய என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௭ இேதா,

நான் என் வைன உமக் ன்பாக

அ ப் கிேறன்; அவன் உமக் ன்ேனேபாய்,

உம வழையஆயத்தம்பண் வான்என்

எ திய வாக்கியத்தில் ெசால்லப்பட்டவன்

இவன்தான். ௨௮ ெபண்களிடத்திேல
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பிறந்தவர்களில் ேயாவான்ஸ்நானைனவிட

ெபரிய ர்க்கதரிசி ஒ வ ம் இல்ைல;

ஆனா ம், ேதவ ைடய ராஜ்யத்தில்

சிறயவனாக இ க்கிறவன் அவைனவிட

ெபரியவனாகஇ க்கிறான் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௨௯ ேயாவா ைடய

உபேதசத்ைதக் ேகட்டவரிவ ப்பவர்க ம்,

மக்க ம்அவனிடம்ஞானஸ்நானம்ெபற் ,

ேதவன் தி ள்ளவர் என் அற க்ைக

ெசய்தார்கள். ௩0 ஆனால், பரிேசயர்க ம்

நியாயப்பண் தர்க ம் அவனிடம்

ஞானஸ்நானம் ெபறாமல் ேதவ ைடய

ஆேலாசைனையத் தள்ளிவிட்டார்கள்.

௩௧ ம ப ம் இேய ெசான்ன

என்னெவன்றால்: இந்த வம்சத்ைத

யா க் ஒப்பி ேவன்? இவர்கள் யா க்

ஒப்பாக இ க்கிறார்கள்? ௩௨ சந்ைதகளில்

உட்கார்ந் , ஒ வைரெயா வர் பார்த் :

உங்க க்காக ல்லாங் ழல் ஊதிேனாம்,

ங்கள் த்தாடவில்ைல; உங்க க்காகப்

லம்பிேனாம், ங்கள் அழவில்ைல என்

ைறெசால் கிற ழந்ைதக க் ஒப்பாக

இ க்கிறார்கள். ௩௩ ேயாவான்ஸ்நானன்

அப்பம் சியாதவ ம் திராட்ைசரசம்

க்காதவ மாகவந்தான்;அதற் ங்கள்:

அவன்பிசா பி த்தி க்கிறவன்என்கி ர்கள்.

௩௪ மனித மாரன் சாப்பிட வந்தார்; அதற்

ங்கள்: இேதா, சாப்பாட் ப்பிரிய ம்

ம பானப்பிரிய மான மனிதன், வரி
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வ ப்பவர்க க் ம் பாவிக க் ம்

சிேநகிதன் என்கி ர்கள். ௩௫ ஆனா ம்

ஞானமான அதின் ழந்ைதகளால்

தி ள்ளெதன் நி பிக்கப்ப ம்

என்றார். ௩௬ பரிேசயர்களில் ஒ வன்

தன் டேனசாப்பிடேவண் ெமன் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டான்; அவர் அந்தப்

பரிேசய ைடய ட் ற் ச் ெசன் சாப்பிட

உட்கார்ந்தார். ௩௭ அப்ெபா அந்த

ஊரி ந்த பாவியாகிய ஒ ெபண் அவர்

பரிேசயன் ட் ேல உண்பைதஅற ந் , ஒ

பாத்திரத்தில் பரிமளைதலம்ெகாண் வந் ,

௩௮ அவ ைடய பாதங்களின் அ ேக

நின் அ ெகாண் , அவ ைடய

பாதங்கைளத் தன் கண் ரினால்

நைனத் , தன் தைலமயிரினால் ைடத் ,

அவ ைடய பாதங்கைள த்தம் ெசய் ,

பரிமளைதலத்ைதப் சினாள். ௩௯அவைர

அைழத்த பரிேசயன் அைத பார்த்தேபா ,

இவர் ர்க்கதரிசியாக இ ந்தால் தம்ைமத்

ெதா கிற ெபண் எப்ப ப்பட்டவள் என்

அற ந்தி ப்பார்; இவள்பாவியாகஇ க்கிறாேள

என் தனக் ள்ேள ெசால் க்ெகாண்டான்.

௪0இேய அவைனேநாக்கி: ேமாேன, உனக்

நான் ஒ விஷயம் ெசால்லேவண் ம் என்றார்

அதற் அவன்: ேபாதகேர, ெசால் ம் என்றான்.

௪௧ அப்ெபா அவர்: ஒ வனிடத்தில்

இரண் ேபர் கடன்பட் ந்தார்கள்;

ஒ வன் ஐந் ெவள்ளிக்கா ம்,
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மற்றவன் ஐம்ப ெவள்ளிக்கா ம்

ெகா க்கேவண் யதாயி ந்த . ௪௨வாங்கிய

கடைன தி ம்பக்ெகா க்க அவர்க க்

யாததால், இ வ ைடய கடன்கைள ம்

மன்னித் விட்டான். இப்ப யி க்க,

அவர்களில் எவன் அவனிடத்தில் அதிக

அன்பாக இ ப்பான்? அைதச் ெசால்

என்றார். ௪௩ ேமான் ம ெமாழயாக:

எவ க் அதிகமாக மன்னித் விட்டாேனா

அவேன அதிக அன்பாக இ ப்பான் என்

நிைனக்கிேறன் என்றான்; அதற் அவர்:

சரியாக நிைனத்தாய் என் ெசால் , ௪௪

ெபண்ணின் பக்கம்அவர் தி ம்பி, ேமாைன

ேநாக்கி: இந்தப் ெபண்ைணப் பார்க்கிறாேய;

நான்உன் ட் ற் வந்ேதன், என்கால்கைளக்

க வத் தண் ர் தரவில்ைல, இவேளா,

கண் ரினால் என் கால்கைளநைனத் , தன்

தைலமயிரினால்அைவகைளத் ைடத்தாள்.

௪௫ என்ைன த்தம்ெசய்யவில்ைல,இவேளா,

நான் இங் வந்த தல், என் பாதங்கைள

ஓயாமல் த்தம் ெசய்தாள். ௪௬ என்

தைலயில் எண்ெணய் சவில்ைல, இவேளா

என் பாதங்களில் பரிமளைதலம் சினாள். ௪௭

ஆதலால்நான்உனக் ச்ெசால் கிேறன்:இவள்

ெசய்தஅேநகபாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்ட ;

இவள் மக ம்அன் ர்ந்தாேள. எவ க் க்

ெகாஞ்சம் மன்னிக்கப்ப கிறேதா, அவன்

ெகாஞ்சமாக அன் ெச த் வான் என்

ெசால் ; ௪௮அவைள ேநாக்கி: உன் பாவங்கள்
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மன்னிக்கப்பட்ட என்றார். ௪௯அப்ெபா

அவேரா சாப்பிட் க்ெகாண் ந்தவர்கள்:

பாவங்கைளமன்னிக்கிற இவன் யார் என்

தங்க க் ள்ேள ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௫0 இேய அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த் :

உன் வி வாசம் உன்ைன இரட்சித்த ,

சமாதானத்ேதா ேபா என்றார்.

௮

பின் , இேய பட்டணங்கள்ேதா ம்

கிராமங்கள்ேதா ம் பயணம்ெசய் ,

ேதவ ைடய ராஜ்யத்திற் ரிய

நற்ெசய்திையச் ெசால் பிரசங்கித்

வந்தார். பன்னிரண் டர்க ம்

அவேரா இ ந்தார்கள். ௨ ெபால்லாத

ஆவிகளி ந் ம் வியாதிகளி ந் ம்

வி வித் கமாக்கப்பட்ட சில ெபண்க ம்,

ஏ பிசா களின் ெதால்ைலயி ந்

வி தைலெபற்ற மகதேலனாள் என்னப்பட்ட

மரியா ம், ௩ ஏேராதின் ேமலாளரான

சாவின் மைனவியாகிய ேயாவன்னா ம்,

சன்னா ம், தங்க ைடய ஆஸ்திகளால்

அவ க் ஊழயம் ெசய் ெகாண் வந்த பல

ெபண்கள்அவேரா இ ந்தார்கள். ௪எல்லாப்

பட்டணங்களி ம ந் மக்கள் ட்டம்

அவரிடத்தில் வந்த டன், அவர் உவைமயாகச்

ெசான்ன : ௫ விைதக்கிறவன் ஒ வன்

விைதைய விைதக்கப் றப்பட்டான்;

அவன் விைதக் ம்ேபா சில விைதகள்

வழய ேகவி ந் ம தி ண்ட ,ஆகாயத் ப்

பறைவகள் வந் அைதச் சாப்பிட் ச்
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ெசன்றன. ௬ சிலவிைதகள் கற்பாைறயின்ேமல்

வி ந்த ; அ ைளத்தபின் அதற்

ஈரம ல்லாததினால் உலர்ந் ேபான . ௭ சில

விைதகள் ள் ள்ளஇடங்களில் வி ந்த ;

ள் டவளர்ந் ,அைதெந க்கிப்ேபாட்ட .

௮ சில விைதகள் நல்ல நிலத்தில் வி ந்த ,

அ ைளத் , ஒன் றாகப் பலன்

ெகா த்த என்றார். இைவகைளச்

ெசால் , ேகட்கிறதற் க் கா ள்ளவன்

ேகட்கேவண் ம் என் சத்தம ட் க்

றனார். ௯ அப்ெபா அவ ைடய

டர்கள், இந்த உவைமயின் க த்

என்னெவன் அவரிடத்தில் ேகட்டார்கள். ௧0

அதற் அவர்: ேதவ ைடய ராஜ்யத்தின்

இரகசியங்கைள அற ம்ப உங்க க்

அ ளப்பட்ட ; மற்றவர்க க்ேகா, அவர்கள்

கண் ம் காணாதவர்களாக ம், ேகட் ம்

உணராதவர்களாக ம் இ க்கத்தக்கதாக,

அைவகள்உவைமகளாகச் ெசால்லப்ப கிற .

௧௧ “அந்த உவைமயின் க த்தாவ : விைத

ேதவ ைடய வசனம். ௧௨ வழய ேக

விைதக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்ைதக்

ேகட்கிறவர்களாக இ க்கிறார்கள்; அவர்கள்

வி வாசித் இரட்சிக்கப்படாதப க் ப்

பிசாசானவன்வந் ,அவ்வசனத்ைதஅவர்கள்

இ தயத்தி ந் எ த் ப்ேபா கிறான். ௧௩

கற்பாைறயின்ேமல் விைதக்கப்பட்டவர்கள்

ேகட் ம்ேபா , சந்ேதாஷத் டேனவசனத்ைத

ஏற் க்ெகாள் கிறார்கள்; ஆனா ம்
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தங்க க் ள்ேளேவர்ெகாள்ளாதப யினாேல,

ெகாஞ்சக்காலமட் ம்

வி வாசித் , ேசாதைனகாலத்தில்

பின்வாங்கிப்ேபாகிறார்கள். ௧௪ ள் ள்ள

இடங்களில் விைதக்கப்பட்டவர்கள்

வசனத்ைதக் ேகட்கிறவர்களாக இ க்கிறார்கள்;

ேகட்ட டேன ேபாய், உலகத்திற் ரிய

கவைலகளினா ம் ெசல்வத்தினா ம்

சிற்ற ன்பங்களினா ம் ெந க்கப்பட் ,

பலன்ெகா க்காமல் இ க்கிறார்கள். ௧௫

நல்ல நிலத்தில் விைதக்கப்பட்டவர்கள்

வசனத்ைதக்ேகட் , அைத உண்ைம ம்

நன்ைம மான இ தயத்திேல காத் ப்

ெபா ைம டேன பலன்ெகா க்கிறவர்களாக

இ க்கிறார்கள். ௧௬ ஒ வ ம் விளக்ைகக்

ெகா த்தி, அைத ஒ பாத்திரத்தினாேல

ைவக்கமாட்டான், கட் ன் ேழ

ைவக்க ம் மாட்டான்; உள்ேள

ைழகிறவர்கள் அதின் ெவளிச்சத்ைதக்

கா ம்ப க் அைதவிளக் த்தண் ன்ேமல்

ைவப்பான். ௧௭ ெவளியரங்கமாகாத

இரகசிய ம ல்ைல, அறயப்பட்

ெவளிேயவராத மைறெபா ம ல்ைல. ௧௮

ஆதலால் ங்கள் ேகட்கிற விதத்ைதக் ற த் க்

கவனி ங்கள்; உள்ளவெனவேனாஅவ க் க்

ெகா க்கப்ப ம்; இல்லாதவெனவேனா

அவன் தனக் ண்ெடன் நிைனக்கிற ம்

அவனிடத்தி ந் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்”

என்றார். ௧௯ அப்ெபா அவ ைடய
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தாயா ம் சேகாதரர்க ம் அவரிடத்தில்

வந்தார்கள் மக்கள் ட்டம் அதிகமாக இ ந்த ,

ஆதலால் அவர் அ கில் ெசல்ல யாமல்

இ ந்த . ௨0 அப்ெபா : உம் ைடய

தாயா ம் உம் ைடய சேகாதரர்க ம் உம்ைமப்

பார்க்கேவண் ெமன் ெவளிேய நிற்கிறார்கள்

என் அவ க் அறவித்தார்கள். ௨௧அதற்

அவர்: ேதவ ைடய வசனத்ைதக்ேகட் ,

அதின்ப ெசய்கிறவர்கேள எனக் த் தா ம்

எனக் ச் சேகாதரர்க மாக இ க்கிறார்கள்

என்றார். ௨௨ பின் ஒ நாள் அவர் தம

டர்கேளா படகில் ஏற : கட ன்

அக்கைரக் ப் ேபாேவாம்வா ங்கள் என்றார்;

அப்ப ேய றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௨௩படகில்

பயணம்ெசய் ெகாண் இ க் ம்ேபா இேய

ங்கிவிட்டார். அப்ெபா கட ேல ழல்

காற் ண்டானதால், அவர்க ைடய

பட தண் ரினால் நிைறந் ஆபத்

ஏற்பட்ட . ௨௪அவர்கள்அவரிடத்தில் வந் ,

ஐயேர, ஐயேர, சாகப்ேபாகிேறாம் என்

அவைர எ ப்பினார்கள்; அவர் எ ந் ,

காற்ைற ம் தண் ரின் ெகாந்தளிப்ைப ம்

அதட் னார்; உடேன அைவகள்

நின் ேபாய், அைமத ண்டான . ௨௫

அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: உங்க ைடய

வி வாசம் எங்ேக என்றார். அவர்கள்

பயந் ஆச்சரியப்பட் : இவர் யாேரா,

காற் க் ம் கட க் ம் கட்டைளயி கிறார்,

அைவக ம் இவ க் க் ழ்ப்ப கிறேத என்
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ஒ வேராெடா வர்ெசால் க்ெகாண்டார்கள்.

௨௬ பின் க ேலயாவிற் எதிரான

கதேரன ைடய நாட்ைடச் ேசர்ந்தார்கள்.

௨௭ அவர் கைரயி றங்கினேபா ,

ெந நாளாகப் பிசா கள் பி த்தவ ம்,

ஆைடயணியாதவ ம், ட் ல் தங்காமல்

கல்லைறகளிேல தங்கினவ மாக இ ந்த

அந்தப் பட்டணத் மனிதன் ஒ வன்

அவ க் எதிராகவந்தான். ௨௮ அவன்

இேய ைவக் கண்டேபா க் ர ட் ,

அவ க் ன்பாக வி ந் : இேய ேவ,

உன்னதமான ேதவ ைடய மாரேன,

எனக் ம் உமக் ம் என்ன? என்ைன

ேவதைனப்ப த்தாதப க் உம்ைம

ேவண் க்ெகாள் கிேறன் என் மகா

சத்தமாகச் ெசான்னான். ௨௯அந்தஅ த்தஆவி

அவைனவிட் ப்ேபா ம்ப இேய

கட்டைளயிட்டப யினாேல அப்ப ச்

ெசான்னான்.அந்தஅ த்தஆவிபலகாலமாக

அவைனப் பி த்தி ந்த ; அவன்

சங்கி களினா ம் விலங் களினா ம்

கட் ண் காவல்பண்ணப்பட் ந் ம்

கட் கைள ற த் ப்ேபாட் ப் பிசாசினால்

வனாந்திரங்க க் த் ரத்தப்பட் ந்தான்.

௩0 இேய அவைன ேநாக்கி: உன் ெபயர்

என்னெவன் ேகட்டார்; அதற் அவன்:

ேலகிேயான் என்றான்; அேநகம் பிசா கள்

அவ க் ள் ந்தி ந்தப யால்

அந்தப் ெபயைரச் ெசான்னான். ௩௧
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தங்கைளப் பாதாளத்திேல ேபாகக்

கட்டைளயிடாதப க் அைவகள் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டன. (Abyssos g12) ௩௨ அந்த

இடத்தில் அேநகம் பன்றகள் ட்டமாக

மைலயிேல ேமய்ந் ெகாண் ந்த .அந்தப்

பன்றக க் ள் ேபா ம்ப தங்க க்

உத்தர ெகா க்கேவண் ம் என் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டன; அைவக க்

உத்தர ெகா த்தார். ௩௩ அப்ப ேய

பிசா கள் அந்த மனிதைனவிட் ங்கி

பன்றக க் ள் ந்தன; அப்ெபா

அந்தப் பன்ற க் ட்டம் உயர்ந்த ேமட் ந்

கட ேல பாய்ந் , அம ழ்ந் மரித்தன. ௩௪

அைவகைளேமய்த்தவர்கள் சம்பவித்தைதக்

கண் , ஓ ப்ேபாய், பட்டணத்தி ம்

ற் ப் றங்களி ம் அறவித்தார்கள். ௩௫

அப்ெபா சம்பவித்தைதப் பார்க் ம்ப

மக்கள் றப்பட் , இேய வினிடத்தில்

வந் , பிசா கள் விட் ப்ேபான மனிதன்

ஆைட அணிந் இேய வின் பாதத்த ேக

உட்கார்ந் த்திெதளிந்தி க்கிறைதக்

கண் , பயந்தார்கள். ௩௬ பிசா கள்

பி த்தி ந்தவன் கமாக்கப்பட்டைதக்

கண்டவர்க ம் அைத அவர்க க்

அறவித்தார்கள். ௩௭ அப்ெபா

கதேரன ைடய ற் ப் றத்தி ள்ள மக்கள்

எல்ேலா ம் மக ம் பயமைடந்தப யினாேல,

தங்கைளவிட் ப்ேபா ம்ப அவைர

ேவண் க்ெகாண்டார்கள். அந்தப்ப அவர்
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படகில் ஏற , தி ம்பிப்ேபானார். ௩௮

பிசா கள் ங்கின மனிதன் அவேரா ட

இ க் ம்ப உத்தர ேகட்டான். ௩௯ இேய

அவைன ேநாக்கி: உன் ட் ற் த்

தி ம்பிப்ேபாய், ேதவன் உனக் ச்

ெசய்தைவகைளெயல்லாம் ெசால் என்

ெசால் , அவைன அ ப்பிவிட்டார்.

அந்தப்ப அவன்ேபாய், இேய தனக் ச்

ெசய்தைவகைளெயல்லாம் பட்டணத்தில்

எங் ம் ெசால் ப் பிரசித்தப்ப த்தினான். ௪0

இேய தி ம்பிவந்தேபா மக்கெளல்ேலா ம்

அவ க்காகக் காத்தி ந்தப யால் அவைர

சந்ேதாஷமாக ஏற் க்ெகாண்டார்கள். ௪௧

அப்ெபா ெஜப ஆலயத்தைலவனாகிய

ய என் ம் ெபய ள்ள ஒ வன்

இேய வின் பாதத்தில்வி ந் , பன்னிரண்

வய ள்ள தன் ைடய ஒேர மகள்

மரணேவதைனயில் இ ந்தப யால்,

௪௨ தன் ட் ற் வ ம்ப அவைர

ேவண் க்ெகாண்டான்.அவர் ேபா ம்ெபா

மக்கள் ட்டம் அவைர ெந க்கினார்கள். ௪௩

அப்ெபா பன்னிரண் வ டமாக

இரத்தப்ேபாக்கினால் அவதிப்பட் , தன்

ெசாத் க்கைளெயல்லாம்ைவத்தியர்க க் ச்

ெசலவழ த் ம், ஒ வனா ம்

கமாக்கப்படாம ந்த ஒ ெபண், ௪௪

அவ க் ப் பின்னாக வந் , அவ ைடய

ஆைடயின் ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள்; உடேன

அவ ைடயஇரத்தப்ேபாக் நின் ேபான .
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௪௫அப்ெபா இேய : என்ைனத்ெதாட்ட

யார் என் ேகட்டார். எங்க க் த்

ெதரியாெதன் எல்ேலா ம் ெசான்னேபா ,

ேப ம் அவ டேன டஇ ந்தவர்க ம்:

ஐயேர, மக்கள் ட்டம் உம்ைமச் ழ்ந்

ெந க்கிக்ெகாண் க்கிறார்கேள, என்ைனத்

ெதாட்ட யார் என் எப்ப க் ேகட்கி ர்

என்றார்கள். ௪௬அதற் இேய : என்னி ந்

வல்லைம றப்பட்டைதஅற ந்தி க்கிேறன்;

ஆதலால் ஒ வர் என்ைனத் ெதாட்ட ண்

என்றார். ௪௭அப்ெபா அந்த ெபண் தான்

மைறந்தி க்கவில்ைல என் கண் ,

ந ங்கிவந் ,அவர் ன்பாகவி ந் , தான்

அவைரத் ெதாட்ட காரணத்ைத ம் உடேன

தான் கமானைத ம் எல்லா மக்க க் ம்

ன்பாகஅவ க் அறவித்தாள். ௪௮அவர்

அவைளப் பார்த் : மகேள, திடன்ெகாள்,

உன் வி வாசம் உன்ைன இரட்சித்த ,

சமாதானத்ேதா ேபா என்றார். ௪௯ அவர்

இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா , ெஜப

ஆலயத்தைலவ ைடய ட் ந்

ஒ வன் வந் , அவைன ேநாக்கி:

உம் ைடய மகள் மரித் ப்ேபானாள்,

ேபாதகைர வ த்தப்ப த்தேவண்டாம்

என்றான். ௫0 இேய அைதக்ேகட் :

பயப்படாேத; வி வாச ள்ளவனாக இ ,

அப்ெபா அவள் இரட்சிக்கப்ப வாள்

என்றார். ௫௧ அவர் ட் ல் வந்தேபா ,

ேப ைவ ம் யாக்ேகாைப ம்
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ேயாவாைன ம் ெபண்ணின் தகப்பைன ம்

தாைய ம்தவிர ேவெறா வைர ம் உள்ேளவர

அ மதிக்காமல், ௫௨ எல்ேலா ம் அ

அவைளக் ற த் த் க்கப்ப கிறைதக்

கண் : அழாேத ங்கள், அவள்

மரித் ப்ேபாகவில்ைல, ங்கிக்ெகாண்

இ க்கிறாள் என்றார். ௫௩ அவள்

மரித் ப்ேபானாெளன் அவர்க க்

ெதரிந்ததினால், அவைரப் பார்த்

நைகத்தார்கள். ௫௪ எல்ேலாைர ம் அவர்

ெவளிேய அ ப்பிவிட் , அவ ைடய

ைகையப் பி த் : பிள்ைளேய எ ந்தி

என்றார். ௫௫ அப்ெபா அவள் உயிர்

தி ம்பவந்த ; உடேனஅவள் எ ந்தி ந்தாள்;

அவ க் ஆகாரம் ெகா ங்கள் என்றார்.

௫௬ அவ ைடய தா ம் தகப்ப ம்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அப்ெபா நடந்தைத

ஒ வ க் ம் ெசால்லேவண்டாம் என்

அவர்க க் க் கட்டைளயிட்டார்.

௯

அவர் தம் ைடய பன்னிரண்

டர்கைள ம் வரவைழத் ,

எல்லாப் பிசா கைளத் ரத்த ம்,

வியாதி ள்ளவர்கைளக் ணமாக்க ம்,

அவர்க க் வல்லைம ம்

அதிகார ம் ெகா த் , ௨ ேதவ ைடய

ராஜ்யத்ைதக் ற த் ப் பிரசங்கிக்க ம்,

ேநாயாளிகைள ணமாக்க ம் அவர்கைள

அ ப்பினார். ௩ அப்ெபா அவர்

அவர்கைள ேநாக்கி: பயணத்தின்ேபா
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த ையேயா ைபையேயா அப்பத்ைதேயா

பணத்ைதேயா எ த் க்ெகாண்

ேபாகேவண்டாம்; இரண் உைடகைளக்

ெகாண் ேபாக ம் ேவண்டாம் என்றார். ௪

எந்த ட் ற் ெசன்றா ம், அங்கி ந்

றப்ப ம்வைர அங்ேக தங்கியி ங்கள். ௫

உங்கைள ஏற் க்ெகாள்ளாதவர்க ைடய

ஊைரவிட் ங்கள் றப்ப ம்ேபா ,

அவர்கள் உங்கைளஏற் க்ெகாள்ளாததற்

சாட்சியாக உங்க ைடய கால்களில்

ப ந் ள்ள சிைய உதற ப்ேபா ங்கள்

என்றார். ௬ றப்பட் ப்ேபாய், கிராமம்

கிராமமாகச் ெசன் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கித் , ேநாயாளிகைளக்

ணமாக்கினார்கள். ௭ அப்ெபா

காற்பங் ேதசாதிபதியாகிய ஏேரா

அவரால் ெசய்யப்பட்ட எல்லாவற்ைற ம்

ேகள்விப்பட்ட மட் மல்லாமல்; சிலர்

ேயாவான் மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்தான் என் ம், ௮ சிலர் எ யா

ேதான்றனான் என் ம், ேவ சிலர்

ர்வகாலத் த் ர்க்கதரிசிகளில்

ஒ வன் உயிர்த்ெத ந்தான் என் ம்

ெசால் க்ெகாண்டப யால், கலக்கமைடந் :

௯ ேயாவாைனநான் சிரச்ேசதம்பண்ணிேனன்,

இவன் இப்ப ப்பட்டைவகைளச்

ெசய்கிறான் என் ேகள்விப்ப கிேறேன!

இவன் யார்? என் ஏேரா ெசால் ,

அவைரப் பார்க்க வி ம்பினான். ௧0
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அப்ேபாஸ்தலர்கள் தி ம்பிவந் , தாங்கள்

ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் அவ க்

விளக்கிச் ெசான்னார்கள். அப்ெபா

அவர் அவர்கைளக் ட் க்ெகாண் ,

தனிைமயாக இ க் ம்ப ெபத்சாயிதா

என் ம் பட்டணத்தின் வனாந்திரமான ஒ

இடத்திற் ப் ேபானார். ௧௧ மக்கள் அைத

அற ந் , அவர் பின்னால் ேபானார்கள்;

அவர்கைள அவர் ஏற் க்ெகாண் ,

ேதவ ைடய இராஜ்யத்ைதக் ற த்

அவர்கேளா ேபசி, கமைடயேவண் ம்

என்ற ந்தவர்கைளச் கப்ப த்தினார். ௧௨

மாைலேநரத்தில், பன்னிரண் ேப ம், அவைர

ேநாக்கி: நாம் இ க்கிற இடம் வனாந்திரமாக

இ ப்பதினால், மக்கள், ற்றயி க்கிற

ஊர்களி ம் கிராமங்களி ம்ேபாய்த்

தங் வதற் ம், உண ப்ெபா ள்கைள

வாங்கிக்ெகாள்வதற் ம் அவர்கைள

அ ப்பிவிடேவண் ம் என்றார்கள். ௧௩இேய ,

அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கேள அவர்க க்

உணைவக் ெகா ங்கள் என்றார். அதற்

அவர்கள்: எங்களிடம் ஐந் அப்பங்க ம்

இரண் ன்கள்மட் ேம இ க்கிற ,

இந்த மக்கள் எல்ேலா க் ம் உண

ெகா க்கேவண் மானால், நாங்கள்ேபாய்

வாங்கிக்ெகாண் வரேவண் ம் என்றார்கள்.

௧௪அங் ஏறக் ைறய ஐயாயிரம் ஆண்கள்

இ ந்தார்கள். அவர்கைளப் பந்திக்

ஐம்ப ஐம்ப ேபராக உட்கா ம்ப ச்
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ெசால் ங்கள் என் தம் ைடய டர்க க் ச்

ெசான்னார். ௧௫ அவர்கள் அப்ப ேய

எல்ேலாைர ம் உட்கா ம்ப ச் ெசய்தார்கள்.

௧௬ அப்ெபா அவர் அந்த ஐந்

அப்பங்கைள ம்அந்தஇரண் ன்கைள ம்

எ த் , வானத்ைத அண்ணாந் பார்த் ,

அைவகைள ஆ ர்வதித் , பிட் ,

மக்க க் பகிர்ந் ெகா க் ம்ப

டர்களிடத்தில் ெகா த்தார். ௧௭எல்ேலா ம்

சாப்பிட் த் தி ப்தியைடந்தார்கள். தியான

உண ப்ெபா ட்கள் பன்னிரண்

ைடகள்நிைறய எ க்கப்பட்ட . ௧௮

பின் அவர் தம டர்கேளா தனித்

ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

அவர்கைள ேநாக்கி: மக்கள் என்ைன

யார் என் ெசால் கிறார்கள் என்

ேகட்டார். ௧௯ அதற் அவர்கள்: சிலர்

உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானன் என் ம்,

சிலர் எ யா என் ம், ேவ சிலர்

ர்வகாலத் த் ர்க்கதரிசிகளில் ஒ வர்

உயிர்த்ெத ந் ள்ளார் என் ம்

ெசால் கிறார்கள் என்றார்கள். ௨0

அப்ெபா அவர்: ங்கள் என்ைன யார்

என் ெசால் கி ர்கள் என் ேகட்டார்;

ேப ம ெமாழயாக: ர் ேதவ ைடய

கிற ஸ் என்றான். ௨௧அப்ெபா அவர்,

ங்கள் இைதஒ வ க் ம் ெசால்லேவண்டாம்

என் உ தியாகக் கட்டைளயிட்டார். ௨௨

ேம ம் மனித மாரன் பல பா கள் பட ம்,
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ப்பர்களா ம் பிரதானஆசாரியர்களா ம்

ேவதபண் தர்களா ம் ஆகாதவன் என்

தள்ளப்பட ம், ெகால்லப்பட ம்,

ன்றாம்நாளில் உயிேரா எ ந்தி க்க ம்

ேவண் ம் என் ெசான்னார். ௨௩ பின்

அவர் எல்ேலாைர ம் ேநாக்கி: ஒ வன்

என்ைனப் பின்பற்றவரவி ம்பினால்அவன்

தன்ைனத்தாேன ெவ த் , தன் சி ைவைய

அ தின ம் எ த் க்ெகாண் , என்ைனப்

பின்பற்றேவண் ம். ௨௪தன் வைனஇரட்சிக்க

வி ம் கிறவன் அைத இழந் ேபாவான்;

எனக்காகத் தன் வைனஇழந் ேபாகிறவன்

அைத இரட்சித் க்ெகாள் வான்.

௨௫ மனிதன் உலகம் வைத ம்

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாண்டா ம்,

தன்ைனத்தாேன ெக த்

நஷ்டப்ப த்திக்ெகாண்டால் அவ க்

லாபம் என்ன? ௨௬ என்ைனக் ற த் ம்

என் வார்த்ைதகைளக் ற த் ம் எவன்

ெவட்கப்ப கிறாேனா, அவைனக் ற த்

மனித மார ம்தம் ைடயமகிைமேயா ம்

பிதாவின் மகிைமேயா ம் பரி த்த தர்களின்

மகிைமேயா ம்வ ம்ேபா ெவட்கப்ப வார்.

௨௭இங்ேக நிற்கிறவர்களில் சிலர் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்ைதக் கா ம் ன்ேன, மரணத்ைத

சிபார்ப்பதில்ைல என் நிச்சயமாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௨௮

இந்த வார்த்ைதகைள அவர் ெசால்

ஏறக் ைறய எட் நாட்க க் ப்பின் ,
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அவர் ேப ைவ ம் ேயாவாைன ம்

யாக்ேகாைப ம் ட் க்ெகாண் ,

ெஜபம்பண் கிறதற் ஒ மைலயின்ேமல்

ஏறனார். ௨௯அவர் ெஜபம்பண் ம்ேபா

அவ ைடய கத்தின் பம் மாறய ,

அவ ைடய ஆைட ெவண்ைமயாகப்

பிரகாசித்த . ௩0 அன்ற ம் ேமாேச

எ யா ஆகிய இரண் ேப ம்

மகிைமேயா காணப்பட் , அவேரா

ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள், ௩௧ அவர்கள்

எ சேலம ல் நிைறேவற்றப்ேபாகிற

அவ ைடய மரணத்ைதக் ற த் ப்

ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள். ௩௨ ேப ம்

அவேனா ந்தவர்க ம் க்கமயக்கமாக

இ ந்தார்கள். ஆனா ம் அவர்கள் விழ த்

அவ ைடயமகிைமைய ம்அவேரா நின்ற

அவ்விரண் ேபைர ம் கண்டார்கள். ௩௩

அவ்வி வ ம் அவைரவிட் ப் பிரிந்

ேபா ம்ேபா , ேப இேய ைவ ேநாக்கி:

ஐயேர, நாம் இங்ேக இ க்கிற நல்ல ,

உமக் ஒ டார ம், ேமாேசக் ஒ

டார ம், எ யாவிற் ஒ டார மாக,

ன் டாரங்கைளப் ேபா ேவாம் என் ,

தான் ெசால் கிற என்னெவன்

ெதரியாமல் ெசான்னான். ௩௪ இப்ப அவன்

ேப ம்ேபா , ஒ ேமகம் வந் அவர்கைள

ன ; எனேவ அவ ைடய டர்கள்

பயந்தார்கள். ௩௫ அப்ெபா : இவர்

நான் ெதரிந் ெகாண்ட என் ைடய
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ேநச மாரன், இவ க் ச் ெசவிெகா ங்கள்

என் ேமகத்தி ந் ஒ சத்தம் உண்டான .

௩௬ அந்தச் சத்தம் உண்டானேபா இேய

ஒ வேர காணப்பட்டார். தாங்கள்

கண்டைவகளில் ஒன்ைற ம் அவர்கள்

ஒ வ க் ம் ெசால்லாமல் இ ந்தார்கள். ௩௭

ம நாளில் அவர்கள் மைலயி ந்

இறங்கினேபா , மக்கள் ட்டம் அவைர

சந்திக்க அவரிடம் வந்தார்கள். ௩௮அவர்களில்

ஒ வன் சத்தம ட் : ேபாதகேர, என் மக க்

உதவி ெசய்யேவண் ெமன் உம்ைம

ேவண் க்ெகாள் கிேறன், அவன் எனக்

ஒேர பிள்ைளயாக இ க்கிறான். ௩௯ சில

ேநரங்களில், ஒ அ த்தஆவி அவைன

அைலக்கழ ப்பதினால், அவன் அலற

வாயில் ைரதள் கிறான். அ அவைனக்

காயப்ப த்தி, அதிக ேபாராட்டத்திற் ப்பின்

அவைனவிட் ங் கிற . ௪0 அைதத்

ரத்திவி ம்ப உம் ைடய டர்கைள

ேவண் க்ெகாண்ேடன், அவர்களால்

யவில்ைல என்றான். ௪௧ இேய

ம ெமாழயாக:வி வாசம ல்லாதமா பாடான

வம்சேம, எ வைரக் ம் நான்உங்கேளா ந் ,

உங்களிடம் ெபா ைமயாக இ ப்ேபன்? உன்

மகைன இங்ேக ெகாண் வா என்றார்.

௪௨ அவன் அ கில் வ ம்ேபா , பிசா

அவைனக் ேழத் தள்ளி, அைலக்கழ த்த .

இேய அந்த அ த்தஆவிைய அதட் ,

இைளஞைனக் ணமாக்கி, அவன்
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தகப்பனிடத்தில்அவைனஒப் க்ெகா த்தார்.

௪௩ அப்ெபா எல்ேலா ம் ேதவ ைடய

மகத் வத்ைதக் ற த் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

இேய ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் ற த்

அைனவ ம் ஆச்சரியப்ப ம்ேபா அவர்

தம் ைடய டர்கைள ேநாக்கி: ௪௪ ங்கள் இந்த

வார்த்ைதகைளக் கவனமாகக் ேக ங்கள்;

மனித மாரன் மனிதர்கள் ைககளில்

ஒப் க்ெகா க்கப்படப்ேபாகிறார் என்றார்.

௪௫ அவர்கள் அந்த வார்த்ைதயின்

க த்ைத ரிந் ெகாள்ளவில்ைல;

அ அவர்க க் மைறெபா ளாக

இ ந்த ; அந்த வார்த்ைதையக் ற த்

அவரிடத்தில் விசாரிக்க ம் அவர்கள்

பயந்தார்கள். ௪௬ பின் தங்க க் ள் யார்

ெபரியவனாக இ ப்பான் என்கிற வாக் வாதம்

அவர்க க் ள் உண்டான . ௪௭ இேய

அவர்கள் இ தயத்தின் ேயாசைனையஅற ந் ,

ஒ சி பிள்ைளைய எ த் , அைதத்

தம் அ கில் நி த்தி, ௪௮ அவர்கைள

ேநாக்கி: இந்தச் சி பிள்ைளைய என்

நாமத்தினாேல ஏற் க்ெகாள் கிறவன்

என்ைன ஏற் க்ெகாள் கிறான்; என்ைன

ஏற் க்ெகாள் கிறவன் என்ைன

அ ப்பினவைர ஏற் க்ெகாள் கிறான்;

உங்கள் எல்ேலா க் ள் ம் எவன்

சிறயவனாக இ க்கிறாேனா அவேன

ெபரியவனாக இ ப்பான் என்றார். ௪௯

அப்ெபா ேயாவான் அவைர ேநாக்கி:
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ஐயேர, ஒ வன் உம் ைடய நாமத்தினாேல

பிசா கைளத் ரத் கிறைத நாங்கள்

கண் , அவன் எங்கேளா ட உம்ைமப்

பின்பற்றாததினால், அவைனத் த த்ேதாம்

என்றான். ௫0அதற் இேய : த க்கேவண்டாம்;

நமக் விேராதியாக இல்லாதவன் நம

பட்சத்தில் இ க்கிறான் என்றார். ௫௧ பின் ,

அவர் பரேலாகத்திற் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்

நாட்கள் ெந ங்கி வந்தேபா , அவர்

எ சேல க் ப் ேபாகப்பார்த் , ௫௨ தமக்

ன்னாகத் வர்கைள அ ப்பினார்.

அவர்கள்ேபாய், அவ க் இடத்ைத

ஆயத்தம்பண் ம்ப சமாரிய ைடய ஒ

கிராமத்திேல பிரேவசித்தார்கள். ௫௩ அவர்

எ சேல க் ப்ேபாக வி ம்பினப யால்

அந்த கிராமத் மக்கள் அவைர

ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ௫௪ அவ ைடய

டர்களாகிய யாக்ேகா ம் ேயாவா ம்

அைதக் கண்டேபா : ஆண்டவேர, எ யா

ெசய்த ேபால, வானத்தி ந் அக்கினி

இறங்கி இவர்கைள அழ க் ம்ப நாங்கள்

கட்டைளயிட உமக் வி ப்பமா? என்

ேகட்டார்கள். ௫௫ அவர் தி ம்பிப்பார்த் :

அவர்கைளக் க ந் ெகாண் , ௫௬

மனித மாரன் மனிதர்க ைடய வைன

அழ ப்பதற்காக அல்ல, இரட்சிப்பதற்காகேவ

வந்தார் என்றார். அதன்பின் அவர்கள்

ேவெறா கிராமத்திற் ப் ேபானார்கள். ௫௭

அவர்கள் வழயிேல ேபா ம்ேபா ஒ வன்
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அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர, ர் எங்ேக

ேபானா ம் நான் உம்ைமப் பின்பற்ற

வ ேவன் என்றான். ௫௮ அதற் இேய :

நரிக க் க் ழ க ம் ஆகாயத் ப்

பறைவக க் க் க ம் உண் ,

மனித மார க்ேகா தைல சாய்க்க ம்

இடம ல்ைல என்றார். ௫௯ ேவெறா வைன

அவர் ேநாக்கி: என்ைனப் பின்பற்றவா

என்றார். அதற் அவன்:ஆண்டவேர, த ல்

நான் ேபாய் என் தகப்பைனஅடக்கம்பண்ண

என்ைன அ ப்பேவண் ம் என்றான். ௬0

அதற் இேய : மரித்ேதார் தங்க ைடய

மரித்ேதாைர அடக்கம்பண்ணட் ம்;

ேபாய், ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதக் ற த் ப்

பிரசங்கம்பண் என்றார். ௬௧ பின் ேவ

ஒ வன் அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர,

உம்ைமப்பின்பற் ேவன்,ஆனா ம் த ல்

நான் ேபாய் ட் ல் உள்ளவர்களிடம்

ெசால் விட் வ ம்ப என்ைன

அ மதிக்கேவண் ம்என்றான். ௬௨அதற்

இேய : கலப்ைபயின்ேமல் தன் ைகைய

ைவத் விட் பின்ேனாக்கிப் பார்க்கிற

எவ ம் ேதவ ைடய ராஜ்யத்திற் த்

த தி ள்ளவன்இல்ைலஎன்றார்.

௧0

இைவக க் ப் பின் கர்த்தர்

ேவ எ ப ேபைர நியம த் , தாம்

ேபா ம் எல்லாப் பட்டணங்க க் ம்

இடங்க க் ம்அவர்கைளத்தமக் ன்பாக

இரண் இரண் ேபராக அ ப்பினார். ௨
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அப்ெபா அவர் அவர்கைள ேநாக்கி:

அ ப் ம தி, ேவைலயாட்கேளா

ைற ; ஆகேவ, அ ப் க் எஜமான்

தம ேவைலயாட்கைள அ ப் ம்ப

அவைர ேவண் க்ெகாள் ங்கள். ௩

றப்பட் ப்ேபாங்கள்; ஆட் க் ட் கைள

ஓநாய்க க் ள்ேள அ ப் கிற ேபால,

இேதா, நான் உங்கைள அ ப் கிேறன். ௪

பணப்ைபைய ம் பயணப்ைபைய ம்

காலணிகைள ம் ெகாண் ேபாக ேவண்டாம்;

வழயிேல ஒ வைர ம் வாழ்த்திப் ேபச ம்

ேவண்டாம். ௫ஒ ட் ல் பிரேவசிக் ம்ேபா :

இந்த ட் ற் ச் சமாதானம் உண்டாவதாக

என் தலாவ ெசால் ங்கள். ௬

சமாதானத்திற் த தியானவன் அங்ேக

இ ந்தால், ங்கள் றன சமாதானம்

அவனிடத்தில் தங் ம், இல்லாதி ந்தால்அ

உங்களிடத்திற் த் தி ம்பிவ ம். ௭ அந்த

ட் ேலதாேன ங்கள் தங்கியி ந் , அவர்கள்

ெகா க்கிறைவகைளச் சாப்பிட் க் ங்கள்;

ேவைலயாள் தன் க் த தி ைடயவனாக

இ க்கிறான். ட் ற் ேபாகா ர்கள். ௮

பட்டணத்தில் ங்கள் பிரேவசிக் ம்ேபா ,

மக்கள் உங்கைள ஏற் க்ெகாண்டால்

அவர்கள் உங்கள் ன் ைவக்கிறைவகைள

ங்கள் சாப்பிட் , ௯ அந்த இடத்தி ள்ள

ேநாயாளிகைளச் கமாக்கி: ேதவ ைடய

ராஜ்யம் உங்க க் அ கில் வந்தி க்கிற

என் அவர்க க் ச் ெசால் ங்கள்.
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௧0 எந்தெவா பட்டணத்தி ம் ங்கள்

பிரேவசிக் ம்ேபா , மக்கள் உங்கைள

ஏற் க்ெகாள்ளாவிட்டால்அதின் திகளிேல

ங்கள் ேபாய்: ௧௧ எங்களின் பாதத்தில்

ஒட் ள்ள உங்க ைடய பட்டணத்தின்

சிைய ம் உங்க க் விேராதமாகத்

ைடத் ப்ேபா கிேறாம்; ஆனா ம்

ேதவ ைடய ராஜ்யம் உங்க க்

அ கில் வந்தி க்கிறெதன்பைத

அற ந் ெகாள் ர்களாக என்

ெசால் ங்கள். ௧௨ அந்தப் பட்டணத்திற்

சம்பவிப்பைதவிட அந்த நாளிேல

ேசாேதாம் பட்டணத்திற் சம்பவிப்ப

இல வாக இ க் ம் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௧௩ ேகாரா ன் பட்டணேம,

உனக் ஐேயா, ெபத்சாயிதா பட்டணேம,

உனக் ஐேயா, உங்களில் ெசய்யப்பட்ட

பலத்த ெசய்ைககள் வி ம் ேதானி ம்

ெசய்யப்பட் ந்தால், அப்ெபா ேத சணல்

ஆைடகைள அணிந் , சாம்ப ல்

உட்கார்ந் , மனந்தி ம்பியி ப்பார்கள்.

௧௪ நியாயத் ர்ப் நாளில் உங்க க்

சம்பவிப்பைதவிட, விற் ம் ேதா க் ம்

சம்பவிப்ப இல வாக இ க் ம். ௧௫

வானம்வைர உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்ந ேம,

பாதாளம்வைர தாழ்த்தப்ப வாய் என்

ெசால் , (Hadēs g86) ௧௬ டர்கைள ேநாக்கி:

உங்க க் ச் ெசவிெகா க்கிறவன்

எனக் ச் ெசவிெகா க்கிறான், உங்கைள
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அசட்ைடபண் கிறவன் என்ைன

அசட்ைடபண் கிறான், என்ைன

அசட்ைடபண் கிறவன் என்ைன

அ ப்பினவைரஅசட்ைடப்பண் கிறான்

என்றார். ௧௭ பின் அந்த எ ப ேப ம்

சந்ேதாஷத்ேதா தி ம்பிவந் :ஆண்டவேர,

உம் ைடய நாமத்தினாேல பிசா க ம்

எங்க க் க் ழ்ப்ப கிற என்றார்கள்.

௧௮ அவர்கைள அவர் ேநாக்கி: சாத்தான்

ம ன்னைலப்ேபால வானத்தி ந்

வி கிறைதக் கண்ேடன். ௧௯ இேதா,

பாம் கைள ம், ேதள்கைள ம் மதிக்க ம்,

சத் வி ைடய எல்லா வல்லைமைய ம்

ேமற்ெகாள்ள ம் உங்க க் அதிகாரம்

ெகா க்கிேறன்; ஒன் ம் உங்கைளச்

ேசதப்ப த்தா . ௨0 ஆனா ம் ஆவிகள்

உங்க க் க் ழ்ப்ப கிறதற்காக ங்கள்

சந்ேதாஷப்படாமல், உங்க ைடயெபயர்கள்

பரேலாகத்தில் எ தியி க்கிறதற்காகச்

சந்ேதாஷப்ப ங்கள் என்றார். ௨௧

அந்தேநரத்தில் இேய ஆவியிேலகளி ர்ந் :

பிதாேவ! வானத்திற் ம் ம க் ம்

ஆண்டவேர! இைவகைள ர்ஞானிக க் ம்

கல்விமான்க க் ம் மைறத் ,

சி வர்க க் ெவளிப்ப த்தினப யால்

உம்ைம ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன்; ஆம்,

பிதாேவ! இப்ப ச்ெசய்வ உம் ைடய

உயர்ந்த உள்ளத்திற் ப் பிரியமாக

இ ந்த . ௨௨ சகல ம் என் பிதாவினால்
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எனக் ஒப் க்ெகா க்கப்பட் க்கிற ;

பிதாதவிர ேவெறா வ ம் மாரன்

இன்னாெரன் அறயான், மார ம்,

மாரன் அவைர எவ க் ெவளிப்ப த்த

வி ப்பமாக இ க்கிறாேரா அவைனத்தவிர,

ேவெறா வ ம் பிதா இன்னாெரன்

அறயான் என்றார். ௨௩பின் தம டரிடத்தில்

தி ம்பி, தனித் அவர்கைள ேநாக்கி:

ங்கள் காண்கிறைவகைளக் கா ம்

கண்கள் பாக்கிய ள்ளைவகள். ௨௪அேநக

ர்க்கதரிசிக ம் ராஜாக்க ம் ங்கள்

காண்கிறைவகைளக் காண ம், ங்கள்

ேகட்கிறைவகைளக் ேகட்க ம் வி ம்பி ம்,

காணாம ம் ேகளாம ம் ேபானார்கள் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௨௫ அப்ெபா நியாயப்பண் தன்

ஒ வன் எ ந்தி ந் , அவைரச்

ேசாதிக் ம்ப : ேபாதகேர, நித்திய வைனச்

தந்தரித் க்ெகாள் ம்ப க் நான்

என்னெசய்யேவண் ம் என் ேகட்டான். (aiōnios

g166) ௨௬அதற் அவர்: நியாயப்பிரமாணத்தில்

என்ன எ தியி க்கிற ? வாசித்தி க்கிற

என்ன என்றார். ௨௭அவன் ம ெமாழயாக:

உன் ேதவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன்

இ தயத்ேதா ம் உன்

ஆத் மாேவா ம் உன் பலத்ேதா ம்

உன் சிந்ைதேயா ம் அன் ர்ந் ,

உன்னிடத்தில் அன் ெச த் வ ேபால

அயலகத்தானிடத்தி ம்
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அன் ெச த் வாயாக என்

எ தியி க்கிற என்றான். ௨௮ அவர்

அவைனேநாக்கி: சரியாக பதில் ெசான்னாய்;

அப்ப ேய ெசய், அப்ெபா பிைழப்பாய்

என்றார். ௨௯ அவன் தன்ைன திமான்

என் காண்பிக்க மனதாக இேய ைவ

ேநாக்கி: எனக் அயலான் யார் என்

ேகட்டான். ௩0 இேய ம ெமாழயாக: ஒ

மனிதன் எ சேலம ந் எரிேகாவிற் ப்

ேபா ம்ேபா கள்ளர்க ைடய ைககளில்

அகப்பட்டான்; அவர்கள் அவ ைடய

ஆைடகைள உரிந் விட் , அவைனக்

காயப்ப த்தி ற் யிராக விட் ப்ேபானார்கள்.

௩௧அப்ெபா தற்ெசயலாகஒ ஆசாரியன்

அந்த வழேய வந் , அவைனப் பார்த் ,

ஓரமாகவிலகிப்ேபானான். ௩௨அந்தப்ப ேய

ஒ ேலவிய ம் அந்த இடத்திற் வந் ,

அவைனப்பார்த் , ஓரமாகவிலகிப்ேபானான்.

௩௩ பின் சமாரியன் ஒ வன் பயணமாக

வ ம்ேபா , அவைனக் கண் , மன கி, ௩௪

அ கில் வந் , அவ ைடய காயங்களில்

எண்ெண ம் திராட்ைசரச ம் சி,

காயங்கைளக் கட் , அவைனத் தன் ெசாந்த

வாகனத்தில் ஏற்ற , சத்திரத்திற் க்

ெகாண் ேபாய், அவைனப் பராமரித்தான்.

௩௫ ம நாளிேல தான் றப்ப ம்ேபா

இரண் ெவள்ளிக்கா கைள எ த் ,

சத்திரத்தா ைடய ைகயில் ெகா த் :

இவைன கவனித் க்ெகாள், அதிகமாக
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ஏதாவ இவ க்காகச் ெசலவழ த்தால்,

நான் தி ம்பிவ ம்ேபா அைத உனக் த்

த ேவன் என்றான். ௩௬ இப்ப யி க்க,

கள்ளர்கள்ைககளில்அகப்பட்டவ க் இந்த

ன் ேபரில் எவன் அயலாகத்தானாக

இ ந்தான்? உனக் எப்ப த் ேதான் கிற

என்றார். ௩௭ அதற் அவன்: அவ க்

இரக்கம் ெசய்தவேன என்றான். அப்ெபா

இேய அவைன ேநாக்கி: ம்ேபாய்

அந்தப்ப ேய ெசய் என்றார். ௩௮ பின் ,

அவர்கள் பயணம்ெசய் ம்ேபா , அவர் ஒ

கிராமத்திற் ள் ைழந்தார்.அங்ேகமார்த்தாள்

என் ம் ெபய ள்ள ஒ ெபண் அவைரத்

தன் ட் ேல ஏற் க்ெகாண்டாள். ௩௯

அவ க் மரியாள் என்னப்பட்ட ஒ

சேகாதரி இ ந்தாள்; அவள் இேய வின்

பாதத்த ேக உட்கார்ந் , அவ ைடய

வசனத்ைதக் ேகட் க்ெகாண் ந்தாள்.

௪0 மார்த்தாேளா பற்பல ேவைலகைளச்

ெசய்வதில் மக ம் வ த்தமைடந் ,

அவரிடத்தில் வந் :ஆண்டவேர, நான் தனிேய

ேவைலெசய் ம்ப என் சேகாதரி என்ைன

விட் வந்தி க்கிறைதக் ற த் உமக் க்

கவைலயில்ைலயா? எனக் உதவிெசய் ம்ப

அவ க் ச் ெசால் ம் என்றாள். ௪௧இேய

அவ க் ம ெமாழயாக: மார்த்தாேள,

மார்த்தாேள, அேநக காரியங்கைளக் ற த் க்

கவைலப்பட் க் கலங் கிறாய். ௪௨

ேதைவயான ஒன்ேற, மரியாள் தன்ைனவிட்



க்கா 3873

எ த் க்ெகாள்ளப்படாத நல்ல பங்ைகத்

ெதரிந் ெகாண்டாள் என்றார்.

௧௧

அவர் ஒ இடத்தில் ெஜபம்பண்ணி

த்தபின் , அவ ைடய டர்களில்

ஒ வன் அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர,

ேயாவான் தன் ட க் ெஜபம்பண்ணப்

ேபாதித்த ேபால, ங்க ம் எங்க க் ப்

ேபாதிக்கேவண் ம் என்றான். ௨ அதற்

அவர்: ங்கள் ெஜபம்பண் ம்ேபா :

பரமண்டலங்களி க்கிற எங்க ைடய

பிதாேவ, உம் ைடய நாமம்

பரி த்தப்ப வதாக; உம் ைடய

ராஜ்யம் வ வதாக; உம் ைடய சித்தம்

பரமண்டலத்திேல ெசய்யப்ப கிற ேபால

மயிேல ம் ெசய்யப்ப வதாக; ௩எங்க க்

ேவண் ய ஆகாரத்ைத அன்றன்

எங்க க் த் தா ம்; ௪ எங்க ைடய

பாவங்கைள எங்க க் மன்னி ம்;

நாங்க ம் எங்களிடம் கடன்பட்ட

எவ க் ம் மன்னிக்கிேறாேம; எங்கைளச்

ேசாதைனக் ட்படப்பண்ணாமல்,

ைமயி ந் எங்கைள

இரட்சித் க்ெகாள் ம், என் ெசால் ங்கள்”

என்றார். ௫பின் அவர்அவர்கைளேநாக்கி:

உங்களில் ஒ வன் தனக் நண்பனாக

இ க்கிறவனிடம் ந ராத்திரியிேலேபாய்:

நண்பேன, ௬ என் நண்பன் ஒ வன்

பயணத்தில் என் ட் ற் வந்தி க்கிறான்,

அவ க் சாப்பிடக்ெகா க்கஎன்னிடத்தில்
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ஒன் ம ல்ைல, ன் அப்பங்கைள

எனக் க் கடனாகத் தரேவண் ம் என்

ேகட் க்ெகாண்டான். ௭ ட் ற் ள்

இ க்கிறவன் ம ெமாழயாக: என்ைனத்

ெதாந்தர ெசய்யாேத, கதைவ

ட் விட்ேடாம், என் பிள்ைளகள் என்ேனா

ங்கிக்ெகாண் க்கிறார்கள், நான்

எ ந்தி ந் , உனக் அப்பம் தர யாத

நிைலயில் இ க்கிேறன் என் ெசான்னான்.

௮ பின் , தனக் அவன் நண்பனாக

இ ப்பதினால் எ ந் அவ க் அப்பம்

ெகா க்கவில்ைல என்றா ம், தன்னிடத்தில்

அவன் வ ந்திக் ேகட்கிறதினாேல

எ ந்தி ந் , அவ க் த் ேதைவயானைதக்

ெகா ப்பான் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௯ ேம ம் நான் உங்க க் ச்

ெசால் கிறதாவ : ேக ங்கள்,அப்ெபா

உங்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்; ேத ங்கள்,

அப்ெபா கண்டைட ர்கள்; தட் ங்கள்,

அப்ெபா உங்க க் த் திறக்கப்ப ம்.

௧0 ஏெனன்றால், ேகட்கிறவன் எவ ம்

ெபற் க்ெகாள் கிறான்; ேத கிறவன்

கண்டைடகிறான்; தட் கிறவ க் த்

திறக்கப்ப ம். ௧௧ உங்களில் தகப்பனாக

இ க்கிற ஒ வனிடத்தில் மகன் அப்பம்

ேகட்டால், அவ க் க் கல்ைலக்

ெகா ப்பானா? ைனக்ேகட்டால் க் ப்

பதிலாகப் பாம்ைபக் ெகா ப்பானா?

௧௨ அல்ல ட்ைடையக் ேகட்டால்,
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அவ க் த் ேதைளக் ெகா ப்பானா?

௧௩ ெபால்லாதவர்களாகிய ங்கேள

உங்க ைடய பிள்ைளக க் நல்ல

பரி கைளக்ெகா க்கஅற ந்தி க் ம்ேபா ,

பரமபிதாவானவர் அவரிடத்தில்

ேவண் க்ெகாள் கிறவர்க க் ப் பரி த்த

ஆவியானவைரக் ெகா ப்ப அதிக

நிச்சயம்அல்லவாஎன்றார். ௧௪பின் இேய

ஊைமயாக இ ந்தவனிடத்தி ந்த

ஒ பிசாைசத் ரத்தினார். பிசா

றப்பட் ப்ேபானபின் ஊைமயன்

ேபசினான்; மக்கள்ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௫

அவர்களில் சிலர்: இவன் பிசா களின்

தைலவனாகிய ெபெயல்ெச ைலக்ெகாண்

பிசா கைளத் ரத் கிறான் என்றார்கள். ௧௬

ேவ சிலர் இேய ைவ ேசாதிப்பதற்காக

வானத்தி ந் ஒ அைடயாளத்ைதக்

காட்டேவண் ெமன் அவரிடத்தில்

ேகட்டார்கள். ௧௭ அவர்க ைடய

சிந்தைனகைள அவர் அற ந் , அவர்கைள

ேநாக்கி: தனக் த்தாேன விேராதமாகப்

பிரிந்தி க்கிற எந்த ராஜ்ய ம்அழ ந் ேபா ம்;

தனக் த்தாேனவிேராதமாகப்பிரிந்தி க்கிற

எந்தக் ம்ப ம் நிைலத்தி க்கா . ௧௮

சாத்தா ம் தனக் த்தாேன விேராதமாகப்

பிரிந்தி ந்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்ப

நிைலநிற் ம்? இப்ப யி க் ம்ேபா ,

ெபெயல்ெச ைலக்ெகாண் நான்

பிசா கைளத் ரத் கிேறன் என்கி ர்கேள. ௧௯
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நான் ெபெயல்ெச னாேல பிசா கைளத்

ரத்தினால், உங்க ைடய பிள்ைளகள்

அைவகைள யாராேல ரத் கிறார்கள்?

ஆகேவ, அவர்கேள உங்கைள

நியாயந் ர்க்கிறவர்களாக இ ப்பார்கள். ௨0

நான் ேதவ ைடய வல்லைமயினால்

பிசா கைளத் ரத் கிறப யால்,

ேதவ ைடய ராஜ்யம் உங்களிடம்

வந்தி க்கிறேத. ௨௧ஆ தம்அணிந்த பலசா

தன் அரண்மைனைய காவல்காக் ம்ேபா ,

அவ ைடய ெபா ள்கள் பா காப்பாக

இ க் ம். ௨௨ அவைனவிட பலசா

வந் , அவைனத் ேதாற்க த் , அவன்

நம்பியி ந்த எல்லா ஆ தங்கைள ம்

பற த் க்ெகாண் ,அவ ைடயெபா ட்கைள

ெகாள்ைளயி வான். ௨௩ என்ேனா

இல்லாதவன் எனக் பைகவனாக

இ க்கிறான், மக்கைள என்னிடம்

ேசர்க்காதவன், அவர்கைள சிதற க்கிறான்.

௨௪ அ த்தஆவி ஒ மனிதைனவிட் ப்

ேபா ம்ேபா , வறண்ட இடங்களில் அைலந் ,

இைளப்பாறஇடம் ேத ம் கிைடக்காமல்: நான்

விட் வந்த என் ட் ற் த் தி ம்பிப்ேபாேவன்

என் ெசால் , ௨௫தி ம்பிவ ம்ேபா ,அ

த்தப்ப த்தி ேஜா க்கப்பட் க்கிறைதக்

கண் , ௨௬ தி ம்பிப்ேபாய், தன்ைனவிட

ெபால்லாத மற்ற ஏ ஆவிகைளக்

ட் க்ெகாண் வந் , உள்ேள ந் ,

அங்ேக யி க் ம்; அப்ெபா அந்த
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மனித ைடய ன் நிைலைமைய விட

அவ ைடய பின் நிைலைம மக ம்

ேமாசமாக இ க் ம் என்றார். ௨௭ இேய

இைவகைளச் ெசால் ம்ெபா , மக்கள்

ட்டத்தி ந்த ஒ ெபண்அவைர ேநாக்கி:

உம்ைமச் மந்த கர்ப்ப ம் ர் பா ண்ட

மார்பகங்க ம் பாக்கிய ள்ளைவகள் என்

சத்தம ட் ச் ெசான்னாள். ௨௮அதற் அவர்:

அைதவிட, ேதவ ைடய வார்த்ைதையக்

ேகட் , அைதக் கைடபி ப்பவர்கேள அதிக

பாக்கியவான்கள் என்றார். ௨௯ மக்கள்

ட்டமாக வந்தி க்கிறெபா அவர்:

இந்த வம்சத்தார் ெபால்லாதவர்களாக

இ க்கிறார்கள், அைடயாளத்ைதத்

ேத கிறார்கள்; ஆனா ம் ேயானா

ர்க்கதரிசியின் அைடயாளம்தவிர ேவ

எந்த அைடயாள ம் இவர்க க் க்

ெகா க்கப்ப வதில்ைல. ௩0 ேயானா நினிேவ

பட்டணத்தார்க க் அைடயாளமாக

இ ந்த ேபால, மனித மார ம் இந்த

வம்சத்திற் அைடயாளமாக இ ப்பார். ௩௧

ெதற் ேதசத் ராணி சாெலாேமா ைடய

ஞானத்ைதக் ேகட்க மயின் எல்ைலயி ந்

வந்தாள்; இேதா, சாெலாேமாைனவிட

ெபரியவர் இங்ேக இ க்கிறார்; ஆதலால்

நியாயத் ர்ப் நாளிேல அந்த ராணி இந்த

வம்சத்தாேரா எ ந் நின் , இவர்கள்ேமல்

ற்றஞ் மத் வாள். ௩௨ ேயானாவின்

பிரசங்கத்ைதக் ேகட் நினிேவபட்டணத்தார்
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மனம் மாறனார்கள்; இேதா, ேயானாைவவிட

ெபரியவர் இங்ேக இ க்கிறார்; ஆதலால்

நியாயத் ர்ப் நாளில் நினிேவபட்டணத்தார்

இந்த வம்சத்தாேரா எ ந் நின் ,

இவர்கள்ேமல் ற்றஞ் மத் வார்கள்.

௩௩ ஒ வ ம் விளக்ைகக் ெகா த்தி,

மைறவாகேவா, பாத்திரத்தின் ேழேயா

ைவக்காமல், உள்ேள வ கிறவர்கள்

ெவளிச்சம்கா ம்ப , அைத

விளக் த்தண் ன்ேமல் ைவப்பான். ௩௪

கண்ணான ச ரத்திற் விளக்காக

இ க்கிற ; உன் கண் ெதளிவாக இ ந்தால்,

உன் ச ரம் வ ம் ெவளிச்சமாக இ க் ம்;

உன் கண் ெகட்டதாக இ ந்தால் உன் ச ரம்

வ ம் இ ளாக இ க் ம். ௩௫ எனேவ

உனக் ள் உள்ள ெவளிச்சம் இ ளாகாதப

எச்சரிக்ைகயாக இ . ௩௬ உன் ச ரத்தின்

எந்தெவா ப தி ம் இ ளைடயாமல், ச ரம்

வ ம் ெவளிச்சமாக இ ந்தால், ஒ

விளக் தன் பிரகாசத்தினாேல உனக்

ெவளிச்சம் ெகா க்கிற ேபால உன் ச ரம்

வ ம் ெவளிச்சமாகஇ க் ம் என்றார். ௩௭

இேய இப்ப ப் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

பரிேசயன் ஒ வன், அவர் தன்ேனா

உண உண்ணேவண் ம் என் அவைர

ேவண் க்ெகாண்டான்; அவர் ேபாய்

அவேனா ட பந்தி உட்கார்ந்தார்.

௩௮ அவர் உண உண்பதற் ன்

ைகக வாமல் இ ந்தைதப் பரிேசயன்
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பார்த் , ஆச்சரியப்பட்டான். ௩௯ கர்த்தர்

அவைன ேநாக்கி: பரிேசயர்களாகிய ங்கள்

உண ப் பாத்திரங்களின் ெவளிப் றத்ைதச்

த்தமாக் கி ர்கள், உங்க ைடய

உள்ளங்கேளா ெகாள்ைளயினா ம்

ெபால்லாப்பினா ம் நிைறந்தி க்கிற .

௪0 மதிெகட்டவர்கேள, ெவளிப் றத்ைத

உண்டாக்கினவர் உள் றத்ைத ம்

உண்டாக்கவில்ைலயா? ௪௧ உங்களிடம்

இ ப்பைத ஏைழக க் க் ெகா ங்கள்,

அப்ெபா உங்க க் ள் எல்லாம் த்தமாக

இ க் ம். ௪௨பரிேசயர்கேள, உங்க க் ஐேயா,

ங்கள் தினா, மற க்ெகா ந் ஆகிய

எல்லாவித ண் களி ம் தசமபாகம்

ெகா த் , நியாயத்ைத ம் ேதவஅன்ைப ம்

விட் வி கி ர்கள்; இைவகைள ம்

ெசய்யேவண் ம், அைவகைள ம்

விட் விடாமல் இ க்கேவண் ம். ௪௩

பரிேசயர்கேள, உங்க க் ஐேயா,

ெஜப ஆலயங்களில் தன்ைமயான

இ க்ைககைள ம், சந்ைதகளில்

வணக்கங்கைள ம் வி ம் கி ர்கள். ௪௪

ேவதபண் தர்கேள, பரிேசயர்கேள, உங்க க்

ஐேயா, மைறந்தி க்கிற சவக் ழகைளப்ேபால

இ க்கி ர்கள், அதின்ேமல் நடக்கிற

மனிதர்க க் அைவகள் ெதரியாதி க்கிற .

௪௫ அப்ெபா நியாயப்பண் தர்களில்

ஒ வன் அவைர ேநாக்கி: ேபாதகேர, ர்

இப்ப ச் ெசால் கிறதினால் எங்கைள ம்
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அவமதிக்கி ர் என்றான். ௪௬ அதற்

இேய : நியாயப்பண் தர்கேள, உங்க க்

ஐேயா, மக்க இயலாத ைமகைள

மனிதர்கள்ேமல் மத் கி ர்கள்;

ஆனால், ங்கேளா உங்க ைடய

விரல்களினால் ட அந்தச் ைமகைளத்

ெதாட ம்மாட் ர்கள். ௪௭உங்க க் ஐேயா,

உங்க ைடய ற்பிதாக்கள் ெகாைலெசய்த

ர்க்கதரிசிக க் க் கல்லைறகைளக்

கட் கி ர்கள். ௪௮ ஆகேவ, உங்க ைடய

ற்பிதாக்க ைடயெசயல்க க் ங்க ம்

உடன்பட்டவர்கள்என் சாட்சியி கி ர்கள்;

எப்ப ெயன்றால், உங்க ைடய ற்பிதாக்கள்

அவர்கைளக் ெகாைலெசய்தார்கள், ங்கேளா

அவர்க க் க் கல்லைறகைளக் கட் கி ர்கள்.

௪௯ ஆதலால் ேதவஞானமான : நான்

ர்க்கதரிசிகைள ம் அப்ேபாஸ்தலர்கைள ம்

அவர்களிடத்தில் அ ப் ேவன்; அவர்களில்

சிலைரக் ெகாைலெசய் , சிலைரத்

ன்பப்ப த் வார்கள்; ௫0 ஆேப ன்

இரத்தத்தி ந் ப டத்திற் ம்

ேதவ ஆலயத்திற் ம் ந ேவ ெகாைல

ெசய்யப்பட்ட சகரியாவின் இரத்தம்வைரக் ம்,

உலகத்ேதாற்றத்தி ந் சிந்தப்பட்ட

எல்லா ர்க்கதரிசிக ைடய இரத்தப்பழ ம்

இந்த வம்சத்தாரிடம் ேகட்கப்ப வதற்காக

அப்ப ச் ெசய்வார்கள் என் ெசால் கிற .

௫௧ நிச்சயமாகேவ இந்த வம்சத்தாரிடம்

அ ேகட்கப்ப ம் என் உங்க க் ச்
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ெசால் கிேறன். ௫௨ நியாயப்பண் தர்கேள,

உங்க க் ஐேயா, அறவாகிய திற ேகாைல

எ த் க்ெகாண் ர்கள், ங்க ம்

உள்ேள ெசல்வதில்ைல, உள்ேள

ெசல்கிறவர்கைள ம்தைடபண் கி ர்கள்

என்றார். ௫௩ இைவகைள இேய

அவர்க க் ச் ெசால் ம்ேபா ,

ேவதபண் தர்க ம் பரிேசயர்க ம் அவர்ேமல்

ற்றஞ்சாட் வதற்காக,அவர்வார்த்ைதகளில்

ஏதாவ பிைழகண் பி க்கேவண் ம் என்

யற்சிெசய் அவைர மக ம் ெந க்க ம்,

௫௪ அேநக விஷயங்கைளக் ற த் ப் ேபச

அவைரத் ண்ட ம் ெதாடங்கினார்கள்.

௧௨

அந்தேநரத்தில் பலஆயிரக்கணக்கான

மக்கள் இேய விடம் வந்தி க் ம்ேபா ,

அவர் தலாவ தம் ைடய டர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் மாயக்காரர்களாகிய

பரிேசயர்க ைடய ளித்த மாைவக் ற த்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள். ௨

ெவளியாக்கப்படாத மைறெபா ம ல்ைல,

அறயப்படாதஇரகசிய ம ல்ைல. ௩ஆதலால்,

ங்கள் இ ளில் ேபசிய எ ேவா, அ

ெவளிச்சத்திேல ேகட்கப்ப ம்; ங்கள்

ட் ன் உள்அைறகளில் காதில் ெசான்ன

எ ேவா,அ ட் ன் ைரயின்ேம ந்

சத்தம்ேபாட்ட ேபால இ க் ம். ௪ என்

நண்பர்களாகிய உங்க க் நான்

ெசால் கிேறன்: ச ரத்ைதக் ெகாைலெசய் ,

அதன்பின் அதிகமாக ஒன் ம் ெசய்ய
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யாதவர்க க் ப் பயப்படாம ங்கள்.

௫ ங்கள் யா க் பயப்படேவண் ம்

என் உங்க க் க் காண்பிக்கிேறன்:

ெகாைலெசய்தபின் நரகத்திேல தள்ள

வல்லைம ள்ளவ க் பயப்ப ங்கள்;ஆம்,

அவ க்ேக பயப்ப ங்கள் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். (Geenna g1067) ௬ இரண்

கா க க் ஐந் அைடக்கலான் விகைள

விற்கிறார்களல்லவா?அைவகளில் ஒன்றாவ

ேதவனால் மறக்கப்ப வதில்ைல. ௭

உங்க ைடய தைலயி ள்ள கள்

எல்லாம் எண்ணப்பட் க்கிற ,

ஆகேவ, பயப்படாம ங்கள், அேநகம்

அைடக்கலான் விகைளவிட, ங்கள்

விேசஷ த்தவர்களாக இ க்கி ர்கள். ௮

அன்ற ம் நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்:

மனிதர்க க் ன்பாக என்ைன

அற க்ைகப்பண் கிறவன் எவேனா, அவைன

மனித மார ம் ேதவ தர்க க் ன்பாக

அற க்ைகபண் வார். ௯மனிதர்கள் ன்பாக

என்ைனம த க்கிறவன் ேதவ தர்க க்

ன்பாக ம த க்கப்ப வான். ௧0

எவனாவ மனித மார க் விேராதமாக

விேசஷத்ைதச் ெசான்னால் அ

அவ க் மன்னிக்கப்ப ம்; பரி த்த

ஆவியானவ க் விேராதமாகத் ஷணமான

வார்த்ைதையச் ெசால் கிறவ க்ேகா

மன்னிக்கப்ப வதில்ைல. ௧௧ அன்ற ம்,

ெஜப ஆலயத்தைலவர்க க் ம்,
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ஆட்சியில் அதிகார ள்ளவர்க க் ம்

ன்பாக உங்கைள விசாரைணெசய்ய

ெகாண் ேபாய் நி த் ம்ேபா :

அவர்க ைடய ேகள்விக க் எப்ப

பதில்கள் ெசால்வ என் ம், எைதப்

ேபசேவண் ம் என்பைதக் ற த் ம்

கவைலப்படாம ங்கள். ௧௨ ங்கள்

ேபசேவண் யைவகைளப் பரி த்த

ஆவியானவர்அந்த ேநரத்திேலஉங்க க் ப்

ேபாதிப்பார் என்றார். ௧௩ அப்ெபா

மக்கள் ட்டத்தி ந் ஒ வன் அவைர

ேநாக்கி: ேபாதகேர, என் தகப்ப ைடய

ெசாத்ைத பாகம் பிரித் என் ைடய

பங்ைக எனக் த் த ம்ப என்

சேகாதர க் க் கட்டைளயிடேவண் ம்

என் ேகட் க்ெகாண்டான். ௧௪ அதற்

அவர்: மனிதேன, என்ைன உங்க க்

நியாயாதிபதியாக ம் ெசாத்ைத

பங்கி கிறவனாக ம் ைவத்தவன் யார்

என்றார். ௧௫ பின் அவர் அவர்கைள

ேநாக்கி: ெபா ளாைசையக் ற த்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்; ஏெனன்றால்,

ஒ வ க் எவ்வள அதிக ெசாத் க்கள்

இ ந்தா ம் அ அவ க் வன் அல்ல

என்றார். ௧௬ அல்லாம ம், இேய ஒ

உவைமைய அவர்க க் ச் ெசான்னார்:

ெசல்வந்தரானஒ வ ைடயநிலம் நன்றாக

விைளந்தி ந்த . ௧௭அப்ெபா அவன்:

நான் என்ன ெசய்ேவன்? என் தானியங்கைளச்
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ேசர்த் ைவக்கிறதற் இடம ல்ைலேய; ௧௮

நான் ஒன் ெசய்ேவன், என் களஞ்சியங்கைள

இ த் , ெபரிதாகக் கட் , எனக் விைளந்த

தானியத்ைத ம் என் ெபா ள்கைள ம்அங்ேக

ேசர்த் ைவத் , ௧௯ பின் : ஆத் மாேவ,

உனக்காக அேநக வ டங்க க் அேநகம்

ெபா ள்கள் ேசர்த் ைவக்கப்பட் க்கிற ;

இைளப்பாற , சாப்பிட் க் த் ,

மகிழ்ச்சியாகஇ என் என்ஆத் மாவிடம்

ெசால் ேவன் என் தனக் ள்ேள

சிந்தித் ச் ெசால் க்ெகாண்டான். ௨0

ேதவன் அவைன ேநாக்கி: டேன, உன்

ஆத் மா உன்னிடத்தி ந் இந்த

இராத்திரியிேல எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்,

அப்ெபா ேசகரித்தைவகள் யா க் ச்

ெசாந்தமா ம் என்றார். ௨௧ ேதவனிடத்தில்

ெசல்வந்தராக இ க்காமல், தனக்காகேவ

ெபாக்கிஷங்கைளச் ேசர்த் ைவக்கிறவன்

இப்ப ேய இ க்கிறான் என்றார். ௨௨ பின்

அவர் தம் ைடய டர்கைளேநாக்கி:ஆகேவ,

என்னத்ைதஉண்ேபாம்என் உங்க ைடய

வ க்காக ம், என்னத்ைத உ ப்ேபாம்

என் உங்க ைடய ச ரத்திற்காக ம்

கவைலப்படாம ங்கள் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௨௩ உணைவவிட வ ம்,

உைடையவிட ச ர ம் விேசஷ த்தைவகளாக

இ க்கிற . ௨௪ காகங்கைளக்

கவனித் ப்பா ங்கள், அைவகள்

விைதக்கிற ம ல்ைல அ க்கிற ம ல்ைல,
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அைவக க் ப் பண்டசாைல ம ல்ைல,

களஞ்சிய ம ல்ைல, இல்லாவிட்டா ம்

அைவகைள ம் ேதவன் பிைழப் ட் கிறார்;

பறைவகைளவிட ங்கள் எவ்வளேவா

விேசஷ த்தவர்களாக இ க்கி ர்கள். ௨௫

கவைலப்ப கிறதினால் உங்களில் எவன் தன்

ச ர அளேவா ஒ ழத்ைதக் ட் வான்.

௨௬ மக ம் சிறய விஷயங்கைள

உங்களால் ெசய்ய யாதி க் ம்ேபா ,

மற்றைவக க்காக ங்கள்

கவைலப்ப கிறெதன்ன? ௨௭

காட் ப் ஷ்பங்கள் எப்ப வள கிறெதன்

கவனித் ப்பா ங்கள்; அைவகள்

உைழக்கிற ம ல்ைல, ற்கிற ம ல்ைல,

என்றா ம் சாெலாேமான் காலத்தில்இ ந்

தன் சர்வமகிைமயி ம் அைவகளில்

ஒன்ைறப்ேபாலாவ உ த்தியி ந்ததில்ைல

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௮

இப்ப யி க்க, அற்பவி வாசிகேள,

இன்ைறக் க் காட் ந் நாைளக்

அ ப்பிேல ேபாடப்ப கிற ல் க் ேதவன்

இவ்விதமாக உ த் வித்தால், உங்க க்

உ த் விப்ப அதிக நிச்சயமல்லவா?

௨௯ ஆகேவ, என்னத்ைத உண்ேபாம்,

என்னத்ைதக் ப்ேபாம் என் , ங்கள்

ேகளாம ம் சந்ேதகப்படாம ம் இ ங்கள்.

௩0 இைவகைளெயல்லாம் உலகத்தார்

நா த்ேத கிறார்கள்; இைவகள் உங்க க்

ேவண் யைவகள் என் உங்க ைடய
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பிதாவானவர் அற ந்தி க்கிறார். ௩௧

ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதேய ேத ங்கள்,

அப்ெபா இைவகெளல்லாம்உங்க க் க்

டக் ெகா க்கப்ப ம். ௩௨ பயப்படாேத

சி மந்ைதேய, உங்க க் ராஜ்யத்ைதக்

ெகா க்க உங்க ைடய பிதா பிரியமாக

இ க்கிறார். ௩௩உங்க க் உள்ளைவகைள

விற் ஏைழக க் க் ெகா ங்கள்,

பழைமயாகப் ேபாகாத பணப்ைபகைள ம்

ைறயாத ெபாக்கிஷத்ைத ம் பரேலாகத்திேல

உங்க க் ச் சம்பாதித் ைவ ங்கள், அங்ேக

தி டன் அ கிற ம ல்ைல, ச்சி

அரிக்கிற ம ல்ைல. ௩௪ உங்க ைடய

ெபாக்கிஷம் எங்ேக இ க்கிறேதா

அங்ேக உங்க ைடய இ தய ம்

இ க் ம். ௩௫ உங்க ைடய உைடகைள

உ த்தி ஆயத்தமாக ம், உங்க ைடய

விளக் கள் எரிகிறதாக ம் இ க்கட் ம்,

௩௬ தங்க ைடய எஜமான் தி மண

வி ந் க் ச் ெசன் வந் கதைவத்

தட் ம்ேபா , உடேன அவ க் க் கதைவத்

திறக் ம்ப எப்ெபா வ வார் என்

காத்தி க்கிற மனிதர்க க் ஒப்பாக ம்

இ ங்கள். ௩௭ எஜமான் வ ம்ேபா ,

விழ த்தி க்கிறவர்களாகக் காணப்ப கிற

ஊழயக்காரர்கேள பாக்கியவான்கள்.

அவர் பணிெசய் ம் உைடகைள உ த்தி,

அவர்கைளப் பந்தியி க்கச்ெசய் , அ கில்

வந் அவர்க க் ஊழயம் ெசய்வார் என்
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உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௩௮அவர் ந ராத்திரியிேலாஅதிகாைலயிேலா

வந் ,அவர்கள்அங்ேகேயஇ க்கக்கண்டால்,

அந்தஊழயக்காரர்கள் பாக்கியவான்கள். ௩௯

தி டன் எந்தேநரத்தில் வ வான் என்

ட்ெடஜமா க் த் ெதரிந்தி ந்தால்,

அவன் விழ த்தி ந் , தன் ட்ைடக்

ெகாள்ைளய க்கவிட் க்கமாட்டான் என்

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௪0அந்தப்ப ேய ங்கள்

நிைனக்காத ேநரத்தில் மனித மாரன்

வ வார், ஆகேவ, ங்க ம் ஆயத்தமாக

இ ங்கள் என்றார். ௪௧ அப்ெபா

ேப அவைர ேநாக்கி: ஆண்டவேர,

இந்த உவைமைய எங்க க் மட் ம்

ெசால் கி ேரா, எல்ேலா க் ம்

ெசால் கி ேரா என் ேகட்டான். ௪௨

அதற் க் கர்த்தர்: பணிவிைடக்காரர்க க் த்

த தியான காலத்திேல ப ெகா க் ம்ப

எஜமான் அவர்கள்ேமல் அதிகாரியாக

ைவக்கத்தக்க உண்ைம ம் விேவக ள்ள

விசாரைணக்காரன் யார்? ௪௩ எஜமான்

வ ம்ேபா அப்ப ேய ெசய்கிறவனாகக்

காணப்ப கிறஊழயக்காரன் பாக்கியவான்.

௪௪ தனக் ரிய எல்லாவற்ற ன்ேம ம் அவைன

விசாரைணக்காரனாக ைவப்பான் என்

ெமய்யாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௪௫

அந்த ஊழயக்காரேனா, என் எஜமான்

வர நாளா ம் என் தனக் ள்ேள

ெசால் க்ெகாண் , ேவைலக்காரர்கைள ம்
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ேவைலக்காரிகைள ம் அ க்க ம்,

சாப்பிட ம், த் ெவற க்க ம் ற்பட்டால்,

௪௬அவன் நிைனக்காத நாளி ம், அறயாத

ேநரத்தி ம், அந்த ஊழயக்கார ைடய

எஜமான் வந் , அவைனக் க னமாகத்

தண் த் , உண்ைமயில்லாதவர்கேளா

அவ க் ப் பங்ைக நியம ப்பான். ௪௭

தன் எஜமா ைடய வி ப்பத்ைத

அற ந் ம் ஆயத்தமாக இல்லாம ம்

அவ ைடயவி ப்பத்தின்ப ெசய்யாம ம்

இ ந்த ஊழயக்காரன் அேநக அ கள்

அ க்கப்ப வான். ௪௮ அறயாதவனாக

இ ந் , அ க க் ஏ வானைவகைளச்

ெசய்தவேனா, சிலஅ கள்அ க்கப்ப வான்.

எவனிடத்தில் அதிகம் ெகா க்கப்ப கிறேதா

அவனிடத்தில் அதிகம் ேகட்கப்ப ம்;

மனிதர்கள், எவனிடத்தில் அதிகமாக

ஒப் விக்கிறார்கேளா அவனிடத்தில்

அதிகமாகக் ேகட்பார்கள். ௪௯ மயின்ேமல்

அக்கினிையப் ேபாடவந்ேதன், அ

இப்ெபா ேத பற்றெயரியேவண் ெமன்

வி ம் கிேறன். ௫0 ஆனா ம் நான்

கேவண் ய ஒ ஸ்நான ண் ,

அ ம்வைர எவ்வளேவா

ெந க்கப்ப கிேறன். ௫௧ நான் மயிேல

சமாதானத்ைத உண்டாக்க வந்ேதன் என்

நிைனக்கி ர்கேளா? சமாதானத்ைதயல்ல,

பிரிவிைனையேய உண்டாக்க வந்ேதன்

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௫௨
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எப்ப ெயன்றால், இ தல் ஒேர ட் ேல

ஐந் ேபர் பிரிந்தி ப்பார்கள், இரண் ேப க்

விேராதமாக ன் ேப ம், ன் ேப க்

விேராதமாக இரண் ேப ம் பிரிந்தி ப்பார்கள்.

௫௩தகப்பன் மக க் ம், மகன் தகப்ப க் ம்,

தாய் மக க் ம், மகள் தாய்க் ம், மாமயார்

ம மக க் ம், ம மகள் மாமயா க் ம்

விேராதமாகப் பிரிந்தி ப்பார்கள் என்றார். ௫௪

பின் அவர் மக்கைள ேநாக்கி: ேமற்ேக ேமகம்

எ ம் கிறைத ங்கள் கா ம்ேபா ,

மைழ வ ெமன் ெசால் கி ர்கள்;

அப்ப ேய நடக் ம். ௫௫ ெதன்றல்

அ க்கிறைத ங்கள் கா ம்ேபா ெவப்பம்

உண்டா ெமன் ெசால் கி ர்கள், அப்ப ேய

நடக் ம். ௫௬ மாயக்காரர்கேள, மயின்

ேதாற்றத்ைத ம்வானத்தின் ேதாற்றத்ைத ம்

நிதானிக்க உங்க க் த் ெதரி ேம, இந்தக்

காலத்ைதேயா ங்கள் நிதானிக்காமல்

ேபாகிறெதன்ன? ௫௭ நியாயம் என்ன என்

ங்கேள ர்மானிக்காமல் இ க்கிற

என்ன? ௫௮ உனக் எதிராளியானவன்

உன்ைன அதிகாரியினிடத்திற் க்

ெகாண் ேபாகிறேபா , வழயிேலதாேன

அவனிடத்தி ந் வி தைலயா ம்ப

பிரயாசப்ப , இல்லாவிட்டால், அவன்

உன்ைன நியாயாதிபதிக் ன்பாகக்

ெகாண் ேபாவான், நியாயாதிபதி

உன்ைன அதிகாரியிடத்தில்

ஒப் க்ெகா ப்பான், அதிகாரி உன்ைனச்
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சிைறசாைலயில் ேபா வான். ௫௯

உன்னிடத்தில் இ க் ம் கைடசிக் காைச

ெசலவழ த் த் ர்க் ம்வைரக் ம், அந்த

இடத்தி ந் றப்படமாட்டாய் என்

உனக் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௧௩

அந்த ேநரத்திேல அங்ேக

இ ந்தவர்களில் சிலர் இேய விடம் வந் ,

பிலாத் சில க ேலயர்க ைடய

இரத்தத்ைத அவர்க ைடய ப கேளா

கலந்தான் என்ற ெசய்திைய அவ க்

அறவித்தார்கள். ௨ இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: அந்தக் க ேலயர்க க்

அப்ப ப்பட்டைவகள் நடந்ததினாேல,

மற்ற எல்லாக் க ேலயர்கைளவிட

அவர்கள் பாவிகளாக இ ந்தார்கெளன்

நிைனக்கி ர்கேளா? ௩அப்ப யல்லெவன்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்; ங்கள்

மனந்தி ம்பாமற்ேபானால் எல்ேலா ம்

அப்ப ேயஅழ ந் ேபா ர்கள். ௪ ேலாவாம ேல

ேகா ரம் வி ந் பதிெனட் ப்ேபர்

மரித்தார்கேள; எ சேலம ல் யி க்கிற

மனிதர்கெளல்ேலாரி ம் அவர்கள்

ற்றவாளிகளாக இ ந்தார்கெளன்

நிைனக்கி ர்கேளா? ௫அப்ப யல்லெவன்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்; ங்கள்

மனந்தி ம்பாமற்ேபானால் எல்ேலா ம்

அப்ப ேய அழ ந் ேபா ர்கள்

என்றார். ௬ அப்ெபா அவர் ஒ

உவைமைய ம் ெசான்னார்: ஒ வன் தன்
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திராட்ைசத்ேதாட்டத்தில் ஒ அத்திமரத்ைத

நட் ந்தான்;அவன்வந் அதிேல கனிையத்

ேத னேபா ஒன் ங்காணவில்ைல. ௭

அப்ெபா அவன் ேதாட்டக்காரைன

ேநாக்கி: இேதா, ன் வ டங்களாக இந்த

அத்திமரத்திேல கனிையத் ேத வ கிேறன்;

ஒன்ைற ங்காணவில்ைல, இைத

ெவட் ப்ேபா , இ நிலத்ைத ம் ஏன்

ெக க்கிற என்றான். ௮அதற் அவன்: ஐயா,

இ இந்தவ ட ம் இ க்கட் ம்; நான் இைதச்

ற்ற ங்ெகாத்தி, எ ப்ேபா ேவன், ௯

கனிெகா த்தால் சரி, ெகாடாவிட்டால்,

இனிேமல் இைத ெவட் ப்ேபாடலாம்

என் ெசான்னான் என்றார். ௧0 ஒ

ஓய் நாளில் அவர் ெஜப ஆலயத்தில்

ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண் ந்தார். ௧௧

அப்ெபா பதிெனட் வ டங்களாகப்

பல னப்ப த் ம் ஆவிையக்ெகாண்ட

ஒ ெபண் அங்ேகயி ந்தாள். அவள்

எவ்வள ம் நிம ரக் டாத னியாக

இ ந்தாள். ௧௨ இேய அவைளக் கண் ,

தம்மடத்தில் அைழத் : ெபண்ேண, உன்

பல னத்தி ந் வி தைலயாக்கப்பட்டாய்

என் ெசால் , ௧௩ அவள்ேமல் தம

கரங்கைளைவத்தார்; உடேனஅவள் நிம ர்ந் ,

ேதவைன மகிைமப்ப த்தினாள். ௧௪ இேய

ஓய் நாளிேல கமாக்கினப யால், ெஜப

ஆலயத்தைலவன் ேகாபமைடந் , மக்கைள

ேநாக்கி: ேவைலெசய்கிறதற் ஆ நாட்கள்
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உண்ேட, அந்த நாட்களிேல ங்கள் வந்

கமாக்கிக்ெகாள் ங்கள், ஓய் நாளிேல

அப்ப ச் ெசய்யலாகா என்றான். ௧௫

கர்த்தர் அவ க் ம ெமாழயாக

மாயக்காரர்கேள: உங்களில் எவ ம்

ஓய் நாளில் தன் எ ைதயாவ தன்

க ைதையயாவ ெதா வத்தி ந்

அவிழ்த் க்ெகாண் ேபாய், அதற் த்

தண் ர் காட் கிறதில்ைலயா? ௧௬ இேதா,

சாத்தான் பதிெனட் வ டங்களாகக்

கட் யி ந்த ஆபிரகாம ன் மகளாகிய

இவைள ஓய் நாளில் இந்தக் கட் ந்

அவிழ்த் விடேவண் யதில்ைலயாஎன்றார்.

௧௭ அவர் அப்ப ச் ெசான்னேபா ,

அவைர விேராதித்தி ந்த அைனவ ம்

ெவட்கப்பட்டார்கள். மக்கெளல்ேலா ம்

அவரால் ெசய்யப்பட்ட சகல மகிைமயான

ெசய்ைககைளக் ற த் ம் மகிழ்ந்தார்கள். ௧௮

அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: ேதவ ைடய

ராஜ்யம் எதற்ெகாப்பாக இ க்கிற ; அைத

எதற் ஒப்பி ேவன்? ௧௯ அ ஒ

க விைதக் ஒப்பாக இ க்கிற ; அைதஒ

மனிதன் எ த் த் தன் ேதாட்டத்திேல

ேபாட்டான்;அ வளர்ந் , ெபரியமரமான ;

ஆகாயத் ப் பறைவகள் வந் , அதின்

கிைளகளில் அைடந்த என்றார். ௨0

ேம ம் அவர்: ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத

நான் எதற் ஒப்பி ேவன்? ௨௧ அ

ளித்த மாவிற் ஒப்பாக இ க்கிற ;
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அைத ஒ ெபண் எ த் வ ம்

ளிக் ம்வைரக் ம் ன் ப மாேவா

பிைசந் ைவத்தாள் என்றார். ௨௨ அவர்

எ சேல க் ப் பயணமாகப் ேபா ம்ேபா ,

பட்டணங்கள்ேதா ம் கிராமங்கள்ேதா ம்

உபேதசம் ெசய் ெகாண்ேட ேபானார். ௨௩

அப்ெபா ஒ வன் அவைர ேநாக்கி:

ஆண்டவேர, வி தைலயாக்கப்ப கிறவர்கள்

சிலேபர்தாேனா என் ேகட்டான்;அதற் அவர்:

௨௪ இ க்கமான வாசல்வழயாக உள்ேள

பிரேவசிக்கப் பிரயாசப்ப ங்கள், அேநகர்

உள்ேள பிரேவசிக்க வைகேத னா ம்

அவர்களாேல டாமற்ேபா ம் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௫

ட்ெடஜமான் எ ந் , கதைவப்

ட் னபின் , ங்கள் ெவளிேய நின் :

ஆண்டவேர, ஆண்டவேர, எங்க க் த்

திறக்கேவண் ெமன் ெசால் க் கதைவத்

தட் ம்ேபா , அவர் ம ெமாழயாக: ங்கள்

எவ்விடத்தாேரா, உங்கைளஅறேயன் என்

உங்க க் ச் ெசால் வார். ௨௬அப்ெபா

ங்கள்: உம் ைடய ச கத்தில் உண

உண்ேடாேம, ர் எங்க ைடய திகளில்

ேபாதகம்பண்ணி ேர என் ெசால் ர்கள்.

௨௭ஆனா ம்அவர்: ங்கள் எவ்விடத்தாேரா,

உங்கைளஅறேயன், அக்கிரமக்காரர்களாகிய

ங்கெளல்ேலா ம் என்ைனவிட்

அகன் ேபாங்கள் என் ெசால் வார்

என் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௮
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ங்கள் ஆபிரகாைம ம் ஈசாக்ைக ம்

யாக்ேகாைப ம் எல்லாத் ர்க்கதரிசிகைள ம்

ேதவ ைடயராஜ்யத்தி க்கிறவர்களாக ம்,

உங்கைளேயா றம்ேப

தள்ளப்பட்டவர்களாக ம் கா ம்ேபா

உங்க க் அ ைக ம் பற்க ப் ம் அங்ேக

உண்டாயி க் ம். ௨௯ கிழக்கி ம்

ேமற்கி ம் வடக்கி ம் ெதற்கி ம் இ ந்த

மக்கள் வந் , ேதவ ைடய ராஜ்யத்தில்

பந்தியி ப்பார்கள். ௩0 அப்ெபா

ந்திேனார் பிந்திேனாராவார்கள், பிந்திேனார்

ந்திேனாராவார்கள் என்றார். ௩௧ அந்த

நாளிேல சில பரிேசயர்கள் அவரிடத்தில் வந் :

ர் இந்த இடத்ைதவிட் ப்ேபாய்வி ம்;

ஏேரா உம்ைமக் ெகாைலெசய்ய மனதாக

இ க்கிறான் என்றார்கள். ௩௨ அதற்

அவர்: நான் இன்ைறக் ம் நாைளக் ம்

பிசா கைளத் ரத்தி, வியாதி ள்ளவர்கைள,

கமாக்கி ன்றாம்நாளில் நிைறவைடேவன்.

௩௩ இன்ைறக் ம் நாைளக் ம்

ம நாைளக் ம் நான் நடமாடேவண் ம்;

எ சேல க் ெவளிேய ஒ ர்க்கதரிசி ம்

ம ந் ேபாகிறதில்ைலெயன் நான்

ெசான்னதாக ங்கள் ேபாய் அந்த நரிக் ச்

ெசால் ங்கள். ௩௪ எ சேலேம, எ சேலேம,

ர்க்கதரிசிகைளக் ெகாைலெசய் ,

உன்னிடத்தில் அ ப்பப்பட்டவர்கைளக்

கல்ெலறகிறவேள! ேகாழ தன்

ஞ் கைளத் தன் சிற களின் ேழ
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ட் ச் ேசர்த் க்ெகாள் வைதப்ேபால

நான் எத்தைனதரேமா உன்

பிள்ைளகைளக் ட் ச்ேசர்த் க்ெகாள்ள

வி ப்பமாக இ ந்ேதன்; உங்க க்ேகா

வி ப்பம ல்லாமற்ேபான . ௩௫ இேதா,

உங்க ைடய உங்க க் ப்

பாழாக்கிவிடப்ப ம்; கர்த்த ைடய

நாமத்தினாேல வ கிறவர்

வாழ்த்தப்படத்தக்கவர் என் ங்கள்

ெசால் ம் காலம் வ ம்வைரக் ம் என்ைனக்

காணாதி ப் ர்கள் என் ெமய்யாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார்.

௧௪

ஒ ஓய் நாளிேல பரிேசயர்களில்

தைலவனாகியஒ வ ைடய ட் ேலஅவர்

உண உட்ெகாள் ம்ப க் ச் ெசன்ற ந்தார்.

௨அப்ெபா ர்க்ேகாைவவியாதி ள்ளஒ

மனிதன் அவ க் ன்பாக இ ந்தான்.

அவ க் என்ன ெசய்வாேராெவன் மக்கள்

அவர்ேமல் ேநாக்கமாக இ ந்தார்கள். ௩

இேய நியாயப்பண் தர்கைள ம்

பரிேசயர்கைள ம் பார்த் : ஓய் நாளிேல

கமாக் கிற நியாயமா என் ேகட்டார். ௪

அதற் அவர்கள் ேபசாம ந்தார்கள்.

அப்ெபா அவர் அவைன அைழத் ,

கமாக்கி, அ ப்பிவிட் , ௫ அவர்கைள

ேநாக்கி: உங்களில் ஒ வ ைடய

க ைதயாவ எ தாவ ஓய் நாளில்

கிணற்ற ல் வி ந்தால், அவன்அைதஉடேன

க்கிவிடமாட்டானா என்றார். ௬ அதற்
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உத்தர ெசால்லஅவர்களால் டாமற்ேபான .

௭ வி ந் க் அைழக்கப்பட்டவர்கள்

பந்தியில் தன்ைமயான இடங்கைளத்

ெதரிந் ெகாண்டைத அவர் பார்த் ,

அவர்க க் ஒ உவைமையச் ெசான்னார்:

௮ ஒ வனால் தி மணவி ந் க்

அைழக்கப்பட் க் ம்ேபா , பந்தியில்

தன்ைமயான இடத்தில் உட்காராேத;

உன்ைனவிடமதிப் க் ரியவன்ஒ ேவைள

அவனால் அைழக்கப்பட் ப்பான். ௯

அப்ெபா உன்ைன ம் அவைன ம்

அைழத்தவன்உன்னிடத்தில்வந் : இவ க்

இடங்ெகா என்பான்; அப்ெபா

ெவட்கத்ேதா கைடசி இடத்திற் ப்

ேபாகேவண் யதாயி க் ம். ௧0

அைழக்கப்பட் க் ம்ேபா , கைடசி

இடத்தில்ேபாய் உட்கா ; அப்ெபா உன்ைன

அைழத்தவன் வந் : நண்பேன, உயர்ந்த

இடத்தில் வா ம் என் ெசால் ம்ேபா ,

உன் டேன டப்பந்தியி க்கிறவர்க க்

ன்பாகஉனக் ப் ெப ைம ண்டா ம். ௧௧

தன்ைனத்தான் உயர்த் கிறவெனவ ம்

தாழ்த்தப்ப வான், தன்ைனத்தான்

தாழ்த் கிறவன் உயர்த்தப்ப வான்

என்றார். ௧௨ அன்ற ம் அவர் தம்ைம

வி ந் க் அைழத்தவைன ேநாக்கி:

பகல்வி ந்தாவ இராவி ந்தாவ

பண் ம்ேபா , உன் நண்பர்கைளயாவ

உன் சேகாதரர்கைளயாவ , உன்
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உறவினர்கைளயாவ , ெசல்வ ள்ள

அண்ைட ட்டாைரயாவ

அைழக்கேவண்டாம்; அைழத்தால்

அவர்க ம் உன்ைன அைழப்பார்கள்,

அப்ெபா உனக் ப் பதி க் ப்பதில்

ெசய்ததா ம். ௧௩ வி ந் பண் ம்ேபா

ஏைழகைள ம் நடக்க யாதவர்கைள ம்,

டவர்கைள ம், பார்ைவயற்றவர்கைள ம்

அைழப்பாயாக. ௧௪ அப்ெபா

பாக்கியவானாக இ ப்பாய்; அவர்களால்

உனக் த் தி ம்பச் ெசய்ய யா ;

திமான்களின் உயிர்த்ெத த ல் உனக்

தி ம்பச்ெசய்யப்ப ம் என்றார். ௧௫

அவேரா டப் பந்தியி ந்தவர்களில்

ஒ வன் இைவகைளக் ேகட்டெபா ,

அவைர ேநாக்கி: ேதவ ைடய ராஜ்யத்தில்

உண உட்ெகாள் கிறவன் பாக்கியவான்

என்றான். ௧௬ அதற் அவர்: ஒ மனிதன்

ெபரியவி ந்ைத ஆயத்தம்பண்ணி,

அேநகைர அைழப்பித்தான். ௧௭ வி ந்

ேநரத்தில் தன் ேவைலக்காரைன ேநாக்கி:

அைழக்கப்பட்டவர்களிடத்தில்ேபாய், எல்லாம்

ஆயத்தமாக இ க்கிற வா ங்கள் என்

ெசால்ெலன் அவைனஅ ப்பினான். ௧௮

அவர்கெளல்ேலா ம் சாக் ப்ேபாக் ச்ெசால்லத்

ெதாடங்கினார்கள். ஒ வன்: ஒ வயைல

வாங்கியி க்கிேறன், நான் கட்டாயமாகப்ேபாய்

அைதப் பார்க்கேவண் ம், என்ைன

மன்னிக் ம்ப ேவண் க்ெகாள் கிேறன்
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என்றான். ௧௯ ேவெறா வன்: ஐந்

ஏர்மா கள் வாங்கியி க்கிேறன், அைத

ஓட் ப்பார்க்கப்ேபாகிேறன், என்ைன

மன்னிக் ம்ப ேவண் க்ெகாள் கிேறன்

என்றான். ௨0 ேவெறா வன்: எனக்

இப்ேபா தான் தி மணம் ந்தி க்கிற ,

அதினால் நான் வரக் டா என்றான். ௨௧

அந்த ேவைலக்காரன் வந் , இைவகைளத் தன்

எஜமா க் அறவித்தான். அப்ெபா

ட்ெடஜமான் ேகாபமைடந் , தன்

ேவைலக்காரைன ேநாக்கி: பட்டணத்தின்

ெத க்களி ம் திகளி ம் க்கிரமாகப்ேபாய்,

ஏைழகைள ம் நடக்க யாதவர்கைள ம்,

டவர்கைள ம், பார்ைவயற்றவர்கைள ம்

இங்ேகஅைழத் க்ெகாண் வாஎன்றான். ௨௨

ேவைலக்காரன் அப்ப ேய ெசய் : ஆண்டவேர,

ர் கட்டைளயிட்டப ெசய்தாயிற் ,

இன் ம் இடம் இ க்கிற என்றான். ௨௩

அப்ெபா எஜமான் ேவைலக்காரைன

ேநாக்கி: சாைலேயாரங்களி ம்

கியவழ அ கி ம்ேபாய், என்

நிைற ம்ப யாக மக்கைளஉள்ேளவ ம்ப

வற் த்தி அைழத் க்ெகாண் வா;

௨௪ அைழக்கப்பட் ந்த அந்த

மனிதர்களில் ஒ வன் ட என் வி ந்ைத

சிபார்ப்பதில்ைலெயன் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றான் என் ெசான்னார்.

௨௫ பின் அேநக மக்கள் அவேரா டப்

பயணமாகப் ேபா ம்ேபா , அவர்களிடமாக
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அவர் தி ம்பிப்பார்த் : ௨௬யாராவ ஒ வன்

என்னிடத்தில் வந் , தன் தகப்பைன ம்

தாைய ம்மைனவிைய ம் பிள்ைளகைள ம்

சேகாதரர்கைள ம் சேகாதரிகைள ம்,

தன் வைன ம் ெவ க்காவிட்டால்

எனக் ச் டனாக இ க்கமாட்டான். ௨௭

தன் சி ைவையச் மந் ெகாண் என்

பின்ேன வராதவன் எனக் ச் டனாக

இ க்க யா . ௨௮ உங்களில் ஒ வன்

ஒ ேகா ரத்ைதக் கட்டவி ப்பமாக

இ ந் , ௨௯ அஸ்திபாரம் ேபாட்டப்பின்

ேவைலைய க்க யாமற்ேபானால்,

பார்க்கிறவர்கெளல்ேலா ம்: ௩0இந்த மனிதன்

கட்டத்ெதாடங்கி, க்க யாமற்ேபானான்

என் ெசால் தன்ைன ஏளனமாக

ேபசாதப க் , அைதக் கட் ப்பதற்

தனக் ேவண் ய ெபா ளாதாரம் உண்ேடா

இல்ைலேயா என் ன் அவன்

உட்கார்ந் ெசலவா ம் ெதாைகையக்

கணக் ப்பார்க்காமல் இ ப்பாேனா?

௩௧ அன்ற ம் ஒ ராஜா மற்ெறா

ராஜாேவா ேபார்ெசய்யப்ேபாகிறேபா ,

தன்ேமல் இ பதாயிரம் ேபார் ரர்கேளா

வ கிற அவைனத் தான் பத்தாயிரம்

ேபார் ரர்கைளக்ெகாண் எதிர்க்கக் ேமா

டாேதா என் ன்னேம உட்கார்ந்

ஆேலாசைன ெசய்யாம ப்பாேனா?

௩௨ டாெதன் கண்டால், மற்றவன்

இன் ம் ரத்தி க் ம்ேபாேத, வைர
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அ ப்பி, சமாதானத் க்கானைவகைளக்

ேகட் க்ெகாள்வாேன. ௩௩ அப்ப ேய

உங்களில் எவனாவ தனக்

உண்டானைவகைளெயல்லாம்

ெவ த் விடாவிட்டால் அவன் எனக் ச்

டனாக இ க்கமாட்டான். ௩௪ உப்

நல்ல தான், உப் சாரமற் ப்ேபானால்

எதினால் சாரமாக்கப்ப ம்? ௩௫ அ

நிலத் க்காவ எ க்காவ உதவா ,

அைத ெவளிேய ெகாட் ப்ேபா வார்கள்.

ேகட்கிறதற் க் கா ள்ளவன் ேகட்கேவண் ம்

என்றார்.

௧௫

எல்லா வரி வ ப்பவர்க ம்

பாவிக ம் அவ ைடய வசனங்கைளக்

ேகட் ம்ப அவரிடத்தில் வந் ேசர்ந்தார்கள்.

௨ அப்ெபா பரிேசயர்க ம்

ேவதபண் தர்க ம் த் : இவர்

பாவிகைள ஏற் க்ெகாண் அவர்கேளா

சாப்பி கிறார் என்றார்கள். ௩அவர்க க்

அவர் ெசான்ன உவைமயாவ : ௪

உங்களில் ஒ மனிதன் ஆ கைள

உைடயவனாக இ ந் , அைவகளில் ஒன்

காணாமற்ேபானால், ெதாண் ற்ெறான்ப

ஆ கைள ம் வனாந்திரத்திேலவிட் ,

காணாமற்ேபான ஆட்ைடக்

கண் பி க் ம்வைர ேத த்திரியாேனா? ௫

கண் பி த்தபின் , அவன் மகிழ்ச்சிேயா

அைதத் தன் ேதாள்களின்ேமல்

ேபாட் க்ெகாண் , ௬ ட் ற் வந் ,
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நண்பர்கைள ம்அண்ைட ம்பத்தாைர ம்

ட வரவைழத் : காணாமற்ேபான

என் ஆட்ைடக் கண் பி த்ேதன்,

என்ேனா ட மகி ங்கள் என்பான்

அல்லவா? ௭ அ ேபால, மனந்தி ம்ப

அவசியம ல்லாத ெதாண் ற்ெறான்ப

திமான்கைளக் ற த் மகிழ்ச்சி

உண்டாகிறைதவிட மனந்தி ம் கிற ஒேர

பாவியினிம த்தம் பரேலாகத்தில் ம ந்த

மகிழ்ச்சி உண்டாயி க் ம் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௮அன்ற ம், ஒ ெபண் பத்

ெவள்ளிக்கா கைளஉைடயவளாகஇ ந் ,

அதில் ஒ ெவள்ளிக்கா காணாமற்ேபானால்,

விளக்ைகக் ெகா த்தி, ட்ைடப் ெப க்கி,

அைதக் கண் பி க்கிறவைரக் ம்

அக்கைறேயா ேதடாம ப்பாேளா? ௯

கண் பி த்தபின் , தன் ேதாழகைள ம்

அண்ைட ட் க்காரிகைள ம் ட

வரவைழத் : காணாமற்ேபான

ெவள்ளிக்காைசக் கண் பி த்ேதன்,

என்ேனா ட மகிழ்ச்சியாக இ ங்கள்

என்பாள் அல்லவா? ௧0 அ ேபால

மனந்தி ம் கிற ஒேர பாவியினிம த்தம்

ேதவ ைடய தர்க க் ன்பாக மகிழ்ச்சி

உண்டாயி க்கிற என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௧ பின் ம்

அவர் ெசான்ன : ஒ மனித க்

இரண் மாரர்கள் இ ந்தார்கள். ௧௨

அவர்களில் இைளயவன் தகப்பைன
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ேநாக்கி: தகப்பேன, ெசாத்தில் எனக் வ ம்

பங்ைக எனக் த் தரேவண் ம் என்றான்.

அந்தப்ப அவன் அவர்க க் த் தன்

ெசாத்ைத பங்கிட் க்ெகா த்தான். ௧௩ சில

நாட்க க் ப்பின் , இைளயமகன் தன்

ெசாத்ைதவிற் பணத்ைததிரட் க்ெகாண் ,

ரேதசத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபாய், அங்ேக

ன்மார்க்கமாக வாழ்ந் , தன் ெசாத்ைத

அழ த் ப்ேபாட்டான். ௧௪ எல்லாவற்ைற ம்

அவன் ெசலவழ த்தபின் , அந்த ேதசத்திேல

ெகா ய பஞ்ச ண்டான . அப்ெபா

அவன் வ ைமக் ள்ளானான், ௧௫ அந்த

ேதசத் க் களில் ஒ வனிடத்தில்ேபாய்

ேவைலயில் ேசர்ந்தான். அந்தக் யானவன்

அவைனத் தன் வயல்களில் பன்றகைள

ேமய்க் ம்ப அ ப்பினான். ௧௬அப்ெபா

பன்றகள் தின்கிற தவிட் னாேல தன்

பசிைய ர்க்கஆைசயாக இ ந்தான், ஒ வ ம்

அைத அவ க் க் ெகா க்கவில்ைல. ௧௭

அவ க் ப் த்தி ெதளிந்தேபா , அவன்:

என் தகப்ப ைடய ேவைலக்காரர்கள்

எத்தைனேயா ேப க் நிைறவான உண

இ க்கிற , நாேனா பசியினால் சாகிேறன். ௧௮

நான் எ ந் என் தகப்பனிடத்திற் ப்ேபாய்:

தகப்பேன, பரேலாகத்திற் விேராதமாக ம்

உமக் ன்பாக ம் பாவம் ெசய்ேதன். ௧௯

இனிேமல் உம் ைடய மாரன் என்

ெசால்லப்ப வதற் நான் த தியற்றவன்,

உம் ைடய ேவைலக்காரர்களில் ஒ வனாக
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என்ைன ைவத் க்ெகாள் ம் என்ேபன்

என் ெசால் ; ௨0 எ ந் றப்பட் , தன்

தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் ரத்தில்

வ ம்ேபாேத, அவ ைடயதகப்பன்அவைனக்

கண் , மன கி, ஓ , அவன் க த்ைதக்

கட் க்ெகாண் , அவைன த்தம்ெசய்தான்.

௨௧ மாரன் தகப்பைன ேநாக்கி: தகப்பேன

பரேலாகத்திற் விேராதமாக ம்,

உமக் ன்பாக ம் பாவம் ெசய்ேதன்,

இனிேமல் உம் ைடய மாரன் என்

ெசால்லப்ப வதற் நான் த தியற்றவன்

என் ெசான்னான். ௨௨ அப்ெபா

தகப்பன் தன் ேவைலக்காரர்கைள

ேநாக்கி: ங்கள் உயர்ந்த ஆைடகைள

ெகாண் வந் இவ க் உ த்தி இவன்

ைகக் ேமாதிரத்ைத ம் கால்க க் ப்

பாதரட்ைசகைள ம் ேபா ங்கள். ௨௩

ெகா த்தக் கன்ைறக் ெகாண் வந்

அ ங்கள். நாம்வி ந் ெகாண்டா ேவாம்.

௨௪ என் மாரனாகிய இவன் மரித்தான்,

தி ம்ப ம் உயிர்த்தான்; காணாமற்ேபானான்,

தி ம்ப ம் காணப்பட்டான் என்றான்.

அப்ப ேய அவர்கள் ெகாண்டாடத்

ெதாடங்கினார்கள். ௨௫ அவ ைடய

த்த மாரன் வய ல் இ ந்தான். அவன்

தி ம்பி ட் ற் அ கில் வ கிறேபா ,

தவாத்தியத்ைத ம் நடனக்களிப்ைப ம்

ேகட் ; ௨௬ ேவைலக்காரர்களில் ஒ வைன

அைழத் : இெதன்னஎன் விசாரித்தான். ௨௭
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அதற் அவன்: உம் ைடய சேகாதரன்

வந்தார், அவர் ம ப ம் கத் டேன

உம் ைடய தகப்பனிடத்தில் வந்

ேசர்ந்தப யினாேலஅவ க்காகக் ெகா த்தக்

கன்ைற அ த்தி க்கிறார் என்றான். ௨௮

அப்ெபா அவன் ேகாபமைடந்

உள்ேள ேபாக வி ப்பம ல்லாதி ந்தான்.

தகப்பேனா ெவளிேய வந் அவைன

வ ந்தி அைழத்தான். ௨௯ அவன்

தகப்ப க் ம ெமாழயாக: இேதா, இத்தைன

வ டகாலமாகநான்உமக் ேவைலச்ெசய் ,

எப்ெபா ேமஎல்லாவற்ற ம் உம் ைடய

வார்த்ைதக க் க் ழ்ப்ப ந்தி ந் ம்,

என் நண்பர்கேளா நான் மகிழ்ச்சியாக

இ க் ம்ப ர் ஒ ேபா ம் எனக் ஒ

ஆட் க் ட் ையயாவ ெகா க்கவில்ைல. ௩0

ேவசிகளிடத்தில் உம் ைடய ெசாத் க்கைள

அழ த் ப்ேபாட்ட உம் ைடய மாரனாகிய

இவன் வந்த டேன ெகா த்தக் கன்ைற

இவ க்காக அ ப்பித் ேர என்றான். ௩௧

அதற் த் தகப்பன்: மகேன, எப்ேபா ம்

என்ேனா இ க்கிறாய், எனக் ள்ளெதல்லாம்

உன் ைடயதாக இ க்கிற . ௩௨ உன்

சேகாதரனாகிய இவேனா மரித்தான், தி ம்ப ம்

உயிர்த்தான்; காணாமற்ேபானான், தி ம்ப ம்

காணப்பட்டான்; ஆனப யினாேல, நாம்

ெகாண்டா மகிழ்ச்சியாகஇ க்கேவண் ேம

என் ெசான்னான் என்றார்.
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௧௬

பின் ம்அவர் தம் ைடய டர்கைள

ேநாக்கி: ெசல்வந்தனாகிய ஒ மனித க்

நிர்வாகி ஒ வன் இ ந்தான்; அவன்

தன் எஜமா ைடய ெசாத் க்கைள

அழ த் ப்ேபா கிறதாக எஜமா க்

அறவிக்கப்பட்ட . ௨அப்ெபா எஜமான்

அவைன வரவைழத் : உன்ைனக் ற த்

நான் இப்ப க் ேகள்விப்ப கிறெதன்ன?

உன் நிர்வாகத்தின் கணக்ைகக் ெகா ,

இனி நிர்வாகியாக இ க்கக் டா

என்றான். ௩ அப்ெபா அந்த

நிர்வாகி: நான் என்ன ெசய்ேவன், என்

எஜமான் நிர்வாக ெபா ப்பி ந்

என்ைன க்கிப்ேபா கிறாேன நிலத்ைத

பண்ப த் வதற் ம்; எனக் ப் ெபலனில்ைல,

பிச்ைசெய க்க ம் ெவட்கப்ப கிேறன். ௪

நிர்வாகப் ெபா ப்ைபவிட் நான்

க்கப்ப ம்ேபா , என்ைனத் தங்க ைடய

களில் ஏற் க்ெகாள் வார் உண்டா ம்ப

ெசய்யேவண் ய இன்னெதன் எனக் த்

ெதரியவந்த , என் தனக் ள்ேள

ெசால் க்ெகாண் ; ௫தன் எஜமானிடத்தில்

கடன்பட்டவர்கைள ஒவ்ெவா வனாக

வரவைழத் : தலாவ வந்தவைன ேநாக்கி:

என் எஜமானிடத்தில் பட்ட கடன்எவ்வள

என்றான். ௬அவன்: டம் எண்ெணய்

என்றான். அப்ெபா நிர்வாகி அவைன

ேநாக்கி: உன் ட்ைட வாங்கி, உட்கார்ந் ,

ஐம்ப என் க்கிரமாக எ என்றான். ௭
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பின் அவன் ேவெறா வைனேநாக்கி: பட்ட

கடன் எவ்வள என்றான். அவன்:

ட்ைட ேகா ைம என்றான். அப்ெபா

அவன்: உன் ட்ைடவாங்கி, எண்ப என்

எ என்றான். ௮அ தி ள்ளஅந்த நிர்வாகி

த்தியாகச் ெசய்தான் என் எஜமான் பார்த்

அவைன ெமச்சிக்ெகாண்டான். இவ்விதமாக

ஒளியின் மக்கைளவிட இந்த உலகத்தின்

மக்கள் தங்க ைடய சந்ததியில் அதிக

த்திமான்களாக இ க்கிறார்கள். (aiōn g165) ௯

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன், ங்கள்

மரிக் ம்ேபா உங்கைள நித்தியமான

களிேல ஏற் க்ெகாள் ேவார்

உண்டா ம்ப ,அ தியானஉலகப்ெபா ளால்

உங்க க் நண்பர்கைளச் சம்பாதி ங்கள்.

(aiōnios g166) ௧0 ெகாஞ்சத்திேல

உண்ைம ள்ளவன் அேநகத்தி ம்

உண்ைம ள்ளவனாக இ க்கிறான்,

ெகாஞ்சத்திேலஅ தி ள்ளவன்அேநகத்தி ம்

அ தி ள்ளவனாக இ க்கிறான். ௧௧

அ தியான உலகப்ெபா ளில் ங்கள்

உண்ைமயாகஇல்லாவிட்டால், யார் உங்கைள

நம்பி உங்களிடம் ேநர்ைமயான ெசாத்ைத

ஒப் விப்பார்கள்? ௧௨ ேவெறா வ ைடய

காரியத்தில் ங்கள் உண்ைம ள்ளவர்களாக

இல்லாவிட்டால், உங்க க்

ஏதாவெதான்ைறச் ெசாந்தமாகக் ெகா ப்பவர்

யார்? ௧௩ எந்த ேவைலக்கார ம் இரண்

எஜமான்க க் பணிவிைடெசய்ய யா ;
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ஒ வைனப் பைகத் மற்றவைன ேநசிப்பான்,

அல்ல ஒ வைனப்பற்ற க்ெகாண்

மற்றவைன அசட்ைடபண் வான்.

ேதவ க் ம் உலகப்ெபா க் ம்

ேவைலெசய்ய உங்களாேல டா

என்றார். ௧௪ இைவகைளெயல்லாம்

ெபா ளாைசக்காரர்களாகிய பரிேசயர்க ம்

ேகட் , அவைரப் பரிகாசம்பண்ணினார்கள்.

௧௫ அவர் அவர்கைள ேநாக்கி: ங்கள்

மனிதர்கள் ன்பாக உங்கைள

திமான்களாகக் காட் கி ர்கள்,

ேதவேனா உங்க ைடய இ தயங்கைள

அற ந்தி க்கிறார்; மனிதர்க க் ள்ேள

ேமன்ைமயாக எண்ணப்ப கிற

ேதவ க் ன்பாக அ வ ப்பாக

இ க்கிற . ௧௬ நியாயப்பிரமாண ம்

ர்க்கதரிசன வாக்கியங்க ம்

ேயாவான்வைரக் ம் இ ந்த ; அ தல்

ேதவ ைடய ராஜ்யம் நற்ெசய்தியாக

அறவிக்கப்பட் வ கிற , அைனவ ம்

பலவந்தமாகஅதில் பிரேவசிக்கிறார்கள். ௧௭

ேவதத்தில் ஒ எ த்தின் உ ப்

ஒழ ந் ேபாவைதவிட, வான ம் ம ம்

ஒழ ந் ேபாவ எளிதாயி க் ம். ௧௮ தன்

மைனவிையத் தள்ளிவிட் , ேவெறா

ெபண்ைணத் தி மணம் ெசய்கிறவன்

விபசாரம் ெசய்கிறான், கணவனாேல

விவாகரத் ெசய்யப்பட்டவைளத் தி மணம்

ெசய்கிறவ ம் விபசாரம் ெசய்கிறான். ௧௯
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ெசல்வந்தனாகிய ஒ மனிதன் இ ந்தான்;

அவன் இரத்தாம்பர ம் விைல யர்ந்த

உைட ம்அணிந் ,அ தின ம்ஆடம்பரமாக

வாழ்ந் ெகாண் ந்தான். ௨0லாச என் ம்

ெபயர்ெகாண்டஒ தரித்திர ம் இ ந்தான்;

அவன் ச ர வ ம் ெகாப்பளங்கள்

நிைறந்தவனாக, அந்த ெசல்வந்த ைடய

வாச ன் அ ேக தங்கி, ௨௧ அவ ைடய

ேமைஜயி ந் வி ந்த ணிக்ைககளாேல

தன் பசிைய ஆற்ற ஆைசயாக இ ந்தான்;

நாய்கள் வந் அவன் ெகாப்பளங்கைள

நக்கிற் . ௨௨பின் அந்த தரித்திரன் மரித் ,

ேதவ தர்களால் ஆபிரகா ைடய ம யிேல

ெகாண் ேபாய்விடப்பட்டான்; ெசல்வந்த ம்

மரித் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். ௨௩

பாதாளத்திேலஅவன் ேவதைனப்ப கிறேபா ,

தன் கண்கைள ஏெற த் , ரத்திேல

ஆபிரகாைம ம் அவன் ம யிேல

லாச ைவ ம் கண்டான். (Hadēs g86) ௨௪

அப்ெபா அவன்: தகப்பனாகிய

ஆபிரகாேம, ர் எனக் இரங்கி, லாச தன்

விர ன் னிையத் தண்ணி ல் ேதாய்த் ,

என் நாக்ைகக் ளிரப்பண் ம்ப

அவைன அ ப்பேவண் ம்; இந்த

அக்கினியில் ேவதைனப்ப கிேறேன என்

ப்பிட்டான். ௨௫ அதற் ஆபிரகாம்:

மகேன, மயிேல உயிேரா இ க் ம்

காலத்தில் உன் நன்ைமகைளஅ பவித்தாய்,

லாச ம் அப்ப ேய ைமகைள
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அ பவித்தான், அைத நிைனத் க்ெகாள்;

இப்ெபா அவன் ேதற்றப்ப கிறான், ேயா

ேவதைனப்ப கிறாய். ௨௬அ மல்லாமல்,

இந்த இடத்தி ந் உங்களிடத்திற் க்

கடந் ேபாக ம், அந்த இடத்தி ந்

எங்களிடத்திற் க் கடந் வர ம்

மன ள்ளவர்க க் க் டாதப க் ,

எங்க க் ம் உங்க க் ம் ந ேவ

ெப ம்பிள உண்டாக்கப்பட் க்கிற

என்றான். ௨௭ அப்ெபா அவன்:

அப்ப யானால், தகப்பேன,எனக் ஐந் ேபர்

சேகாதரர்கள் உண் , அவர்க ம்

ேவதைன ள்ள இந்த இடத்திற் வராதப ,

அவன்ேபாய் அவர்க க் சாட்சியாக

அறவிக் ம்ப யாக, ௨௮ ர் அவைன என்

தகப்பன் ட் ற் அ ப் ம்ப உம்ைம

ேவண் க்ெகாள் கிேறன் என்றான். ௨௯

ஆபிரகாம் அவைன ேநாக்கி: அவர்க க்

ேமாேச ம் ர்க்கதரிசிக ம் உண் ,

அவர்க க் அவர்கள் ெசவிெகா க்கட் ம்

என்றான். ௩0அதற் அவன்: அப்ப யல்ல,

தகப்பனாகியஆபிரகாேம, மரித்ேதாரி ந்

ஒ வன் அவர்களிடத்திற் ப்ேபானால்

மனந்தி ம் வார்கள் என்றான். ௩௧

அதற் அவன்: அவர்கள் ேமாேசக் ம்

ர்க்கதரிசிக க் ம் ெசவிெகாடாவிட்டால்,

மரித்ேதாரி ந் ஒ வன் உயிேரா

எ ந் ேபானா ம், நம்பமாட்டார்கள் என்

ெசான்னான் என்றார்.
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௧௭

பின் இேய தம் ைடய டர்கைள

ேநாக்கி: இடறல்கள் வராமல் இ க்க யா ,

ஆனா ம்அைவகள் எவனால் வ கிறேதா,

அவ க் ஐேயா! ௨அவன்இந்தச் சி வரில்

ஒ வ க் இடறல் உண்டாக் கிறைதவிட,

அவ ைடயக த்தில் எந்திரக்கல் கட்டப்பட் ,

அவன் கட ல் தள் ண் ேபாவ அவ க்

நலமாக இ க் ம். ௩ உங்கைளக் ற த்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள். உன் சேகாதரன்

உனக் விேராதமாகக் ற்றம் ெசய்தால்,

அவைனக் க ந் ெகாள்; அவன் மனம்

வ ந்தினால், அவ க் மன்னிப்பாயாக.

௪ அவன் ஒ நாளில் ஏ தரம் உனக்

விேராதமாகக் ற்றம் ெசய் , ஏ தர ம்

உன்னிடத்தில் வந் : நான் மனம்

வ ந் கிேறன் என் ெசான்னால்,

அவ க் மன்னிப்பாயாக என்றார். ௫

அப்ெபா அப்ேபாஸ்தலர்கள் கர்த்த்தைர

ேநாக்கி: எங்க ைடய வி வாசத்ைத

ெப கப்பண்ணேவண் ம் என்றார்கள். ௬

அதற் க் கர்த்தர்: க விைதயள வி வாசம்

உங்க க் உண்டாயி ந்தால், ங்கள் இந்தக்

காட்டத்திமரத்ைத ேநாக்கி: ேவேரா

பி ங் ண் கட ேல நடப்ப வாயாக என்

ெசால்ல, அ உங்க க் க் ழ்ப்ப ம். ௭

உங்களில் ஒ வ ைடய ேவைலக்காரன்

உ அல்ல மந்ைதைய ேமய்த்

வய ந் வ ம்ேபா , எஜமான்அவைன

ேநாக்கி: ன் ேபாய்ச் சாப்பிட் வா என்
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அவ க் ச் ெசால்வாேனா? ௮ எனக் ச்

சாப்பா ஆயத்தம்பண்ணி, பரிமா ம்

உைட அணிந் க்ெகாண் , ஆகாரம்

உட்ெகாள் ம்வைர எனக் ேவைலச்ெசய்,

அதற் ப்பின் சித் க் க்கலாம் என்

அவ க் ச் ெசால் வானல்லவா? ௯

தான் கட்டைளயிட்டைவகைள அந்த

ேவைலக்காரன் ெசய்ததற்காக அவ க்

நன்ற ெசால் வாேனா? அப்ப ச்

ெசய்யமாட்டாேன. ௧0 அப்ப ேய ங்க ம்

உங்க க் க் கட்டைளயிடப்பட்ட

யாவற்ைற ம் ெசய்தபின் : நாங்கள்

பயனற்ற ேவைலக்காரர்கள், ெசய்யேவண் ய

கடைமையமட் ம் ெசய்ேதாம் என்

ெசால் ங்கள் என்றார். ௧௧ பின் அவர்

எ சேல க் ப் பயணமாகேபா ம்ேபா ,

அவர் சமாரியா க ேலயா என் ம்

நா களின்வழயாக நடந் ேபானார். ௧௨

அவர் ஒ கிராமத்திற் ள் ைழந்தேபா ,

ஷ்டேராக ள்ள மனிதர்கள் பத் ேபர்

அவ க் எதிராக வந் , ரத்திேல நின் : ௧௩

இேய ஐயேர, எங்க க் இரங் ம் என்

சத்தம ட்டார்கள். ௧௪அவர்கைளஅவர் பார்த் :

ங்கள் ேபாய்,ஆசாரியர்க க் உங்கைளக்

காண்பி ங்கள் என்றார். அந்தப்ப அவர்கள்

ேபா ம்ேபா கமானார்கள். ௧௫அவர்களில்

ஒ வன் தான் ஆேராக்கியமானைதக்

கண் , தி ம்பிவந் , உரத்த சத்தமாக

ேதவைனமகிைமப்ப த்தி, ௧௬அவ ைடய
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பாதத்த ேக கங் ப் றவி ந் ,

அவ க் நன்ற ெச த்தினான்; அவன்

சமாரியனாக இ ந்தான். ௧௭ அப்ெபா

இேய : கமானவர்கள் பத் ப்ேபர்

அல்லவா, மற்ற ஒன்ப ேபர் எங்ேக? ௧௮

ேதவைன மகிைமப்ப த் கிறதற் , இந்த

அந்நியைனத்தவிர மற்ெறா வ ம்

தி ம்பிவரக்காேணாேமஎன் ெசால் , ௧௯

அவைன ேநாக்கி: எ ந் ேபா, உன்

வி வாசம் உன்ைன இரட்சித்த என்றார்.

௨0 ேதவ ைடய ராஜ்யம் எப்ெபா

வ ெமன் , பரிேசயர்கள் அவரிடத்தில்

ேகட்டெபா , அவர்க க் அவர்

ம ெமாழயாக: ேதவ ைடய ராஜ்யம்

கண்க க் த் ெதரி ம்ப யாக வரா . ௨௧

இேதா, இங்ேக என் ம்,அேதா,அங்ேக என் ம்

ெசால்லப்ப கிறதற் ம் ஏ வாக இ க்கா ;

இேதா, ேதவ ைடய ராஜ்யம் உங்க க் ள்

இ க்கிறேத என்றார். ௨௨ பின் அவர்

டர்கைள ேநாக்கி: மனித மார ைடய

நாட்களிெலான்ைறக் காணேவண் ெமன்

ங்கள்ஆைசப்ப ங்காலம் வ ம்; ஆனா ம்

அைதக் காணமாட் ர்கள். ௨௩ இேதா,

இங்ேக என் ம், அேதா, அங்ேக என் ம்,

சிலர் உங்களிடம் ெசால் வார்கள்;

ங்கேளா ேபாகாம ம் பின்ெதாடராம ம்

இ ங்கள். ௨௪ மன்னல் வானத்தின் ஒ

திைசயில் ேதான்ற ம திைசவைரக் ம்

பிரகாசிக்கிற ேபால மனித மார ம்
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தம் ைடய நாளிேல ேதான் வார். ௨௫

அதற் ன் அவர்அேநகம் பா கள்பட் ,

இந்தச் சந்ததியினால் ஆகாதவெனன்

தள்ளப்படேவண் யதாக இ க்கிற . ௨௬

ேநாவாவின் நாட்களில் நடந்த ேபால

மனித மார ைடய நாட்களி ம் நடக் ம். ௨௭

ேநாவா ேபைழக் ள் பிரேவசித்த நாள்வைர

மக்கள் சித் க் த்தார்கள், ெபண்

எ த் ம் ெபண் ெகா த் ம் இ ந்தார்கள்;

ெப ெவள்ளம் வந் எல்ேலாைர ம்

அழ த் ப்ேபாட்ட . ௨௮ ேலாத்தி ைடய

நாட்களில் நடந்த ேபால ம் நடக் ம்; மக்கள்

சித்தார்கள், த்தார்கள், ெகாண்டார்கள்,

விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட் னார்கள். ௨௯

ேலாத் ேசாேதாைமவிட் ப் றப்பட்ட நாளிேல

வானத்தி ந் அக்கினி ம் கந்தக ம்

ெபய் , எல்ேலாைர ம் அழ த் ப்ேபாட்ட . ௩0

மனித மாரன் ெவளிப்ப ம் நாளி ம்

அப்ப ேய நடக் ம். ௩௧ அந்த நாளிேல

ட் ன்ேம ப்பவன் ட் ள்ள தன்

ெபா ட்கைள எ த் க்ெகாண் ேபாக

இறங்காமல் இ க்கேவண் ம்; அப்ப ேய

வய க்கிறவன் பின்னிட் த்

தி ம்பாம ம் இ க்கேவண் ம். ௩௨ ேலாத்தின்

மைனவிையநிைனத் க்ெகாள் ங்கள். ௩௩

தன் வைன இரட்சிக்க வைகேத கிறவன்

அைதஇழந் ேபாவான்; இழந் ேபாகிறவன்

அைத உயிர்ப்பித் க்ெகாள் வான்.

௩௪ அந்த இரவில் ஒேர ப க்ைகயில்



க்கா 3914

ப த்தி க்கிற இரண் ேபரில்

ஒ வன் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப வான்,

மற்றவன் ைகவிடப்ப வான். ௩௫

மாவைரக்கிற இரண் ெபண்களில்

ஒ த்தி ஏற் க்ெகாள்ளப்ப வாள்,

மற்றவள் ைகவிடப்ப வாள். ௩௬

வய க்கிற இரண் ேபரில் ஒ வன்

ஏற் க்ெகாள்ளப்ப வான், மற்றவன்

ைகவிடப்ப வான் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௩௭ அவர்கள்

அவ க் ம ெமாழயாக: எங்ேக, ஆண்டவேர,

என்றார்கள். அதற் அவர்: பிணம் எங்ேகேயா

அங்ேக க கள்வந் ம் என்றார்.

௧௮

ேசார்ந் ேபாகாமல் எப்ெபா ம்

ெஜபம்பண்ணேவண் ம்என்பைதக் ற த்

அவர்க க் அவர் ஒ உவைமையச்

ெசான்னார். ௨ ஒ பட்டணத்திேல

ஒ நியாயாதிபதி இ ந்தான்; அவன்

ேதவ க் ப்பயப்படாதவ ம்மனிதர்கைள

மதிக்காதவ மாக இ ந்தான். ௩ அந்தப்

பட்டணத்திேல ஒ விதைவ ம் இ ந்தாள்;

அவள் அவனிடத்தில் ேபாய்: எனக் ம்

என் எதிராளிக் ம் இ க்கிற காரியத்தில்

எனக் நியாயஞ்ெசய்யேவண் ம்

என் விண்ணப்பம்பண்ணினாள்.

௪ ெவ நாட்கள்வைர அவ க்

மனதில்லாதி ந்த . பின் அவன்: நான்

ேதவ க் ப் பயப்படாம ம் மனிதர்கைள

மதிக்காம ம் இ ந் ம், ௫ இந்த விதைவ
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என்ைன எப்ெபா ம் ெதாந்தர

ெசய்கிறப யினால், இவள் அ க்க வந்

என்ைனத் ெதாந்தர ெசய்யாதப

இவ க் நியாயஞ்ெசய்யேவண் ம்

என் தனக் ள்ேள ெசால் க்ெகாண்டான்

என்றார். ௬ பின் ம் கர்த்தர் அவர்கைள

ேநாக்கி: அ தி ள்ள அந்த நியாயாதிபதி

ெசான்னைதச் சிந்தித் ப்பா ங்கள். ௭

அந்தப்ப ேய ேதவன் தம்ைம ேநாக்கி இர ம்

பக ம் ப்பி கிறவர்களாகிய தம்மால்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்களின் காரியத்தில்

ய ெபா ைம ள்ளவராக இ ந்

அவர்க க் நியாயஞ்ெசய்யாம ப்பாேரா?

௮ க்கிரத்திேல அவர்க க்

நியாயஞ்ெசய்வார் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ஆனா ம் மனித மாரன்

வ ம்ேபா மயிேல வி வாசத்ைதக்

காண்பாேரா என்றார். ௯அன்ற ம், தங்கைள

திமான்கெளன் நம்பி, மற்றவர்கைள

அற்பமாக எண்ணின சிலைரக் ற த் ,

அவர் ஒ உவைமையச் ெசான்னார். ௧0

இரண் மனிதர்கள் ெஜபம்பண் ம்ப

ேதவாலயத்திற் ப் ேபானார்கள்;

ஒ வன் பரிேசயன், மற்றவன் வரி

வ ப்பவன். ௧௧ பரிேசயன் நின் :

ேதவேன! நான் ெகாள்ைளக்காரர்கள்,

அநியாயக்காரர்கள், விபசாரக்காரர்கள்ஆகிய

மற்ற மனிதர்கைளப்ேபால ம், இந்த வரி

வ ப்பவைனப்ேபால ம் இராததினால்
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உமக் நன்ற ெச த் கிேறன். ௧௨வாரத்தில்

இரண் ைற உபவாசிக்கிேறன்; என்

சம்பாத்தியத்திெலல்லாம் பத்தில் ஒ பங்

காணிக்ைக ெச த்தி வ கிேறன் என் ,

தனக் ள்ேள ெஜபம்பண்ணினான். ௧௩ வரி

வ ப்பவன் ரத்திேல நின் , தன்

கண்கைள ம் வானத்திற் ஏெற க்கத்

ணியாமல், தன் மார்பிேல அ த் க்ெகாண் :

ேதவேன! பாவியாகிய என்ேமல் கி ைபயாக

இ ம் என்றான். ௧௪ அவனல்ல, இவேன

திமானாக்கப்பட்டவனாகத் தன் ட் ற் த்

தி ம்பிப்ேபானான் என் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன்; ஏெனன்றால், தன்ைன

உயர்த் கிறவெனவ ம் தாழ்த்தப்ப வான்,

தன்ைனத் தாழ்த் கிறவன் உயர்த்தப்ப வான்

என்றார். ௧௫ பின் ழந்ைதகைள

அவர் ெதா ம்ப க் அவர்கைள

அவரிடத்தில் ெகாண் வந்தார்கள். டர்கள்

அைதக் கண் , ெகாண் வந்தவர்கைள

அதட் னார்கள். ௧௬இேய ேவாஅவர்கைளக்

ெகாண் வ ம்ப கட்டைளயிட் : சி

பிள்ைளகள் என்னிடத்தில் வ கிறதற்

இடங்ெகா ங்கள், அவர்கைளத்

தைடபண்ணாதி ங்கள்; ேதவ ைடய ராஜ்யம்

அப்ப ப்பட்டவர்க ைடய . ௧௭எவனாவ

சி பிள்ைளையப்ேபால ேதவ ைடய

ராஜ்யத்ைத ஏற் க்ெகாள்ளாவிட்டால்,

அதில் பிரேவசிக்கமாட்டான் என்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்
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என்றார். ௧௮ அப்ெபா தைலவன்

ஒ வன் அவைர ேநாக்கி: நல்ல ேபாதகேர,

நித்திய வைனெபற் க்ெகாள்வதற்க் நான்

என்னெசய்யேவண் ம் என் ேகட்டான்.

(aiōnios g166) ௧௯ அதற் இேய : என்ைன

நல்லவன் என் ெசால் வாேனன்? ேதவன்

ஒ வர்தவிர நல்லவன் ஒ வ ம் இல்ைலேய.

௨0 விபசாரம் ெசய்யாதி ப்பாயாக,

ெகாைல ெசய்யாதி ப்பாயாக, கள

ெசய்யாதி ப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்சி

ெசால்லாதி ப்பாயாக, உன் தகப்பைன ம்உன்

தாைய ம் கனம்பண் வாயாக என்கிற

கட்டைளகைள ெதரிந்தி க்கிறாேய என்றார்.

௨௧அதற் அவன்: இைவகைளெயல்லாம் என்

சி வய தல் ைகக்ெகாண் க்கிேறன்

என்றான். ௨௨இேய அைதக்ேகட் : இன் ம்

உன்னிடத்தில் ஒ ைற உண் ;

உனக் உண்டானைவகைளெயல்லாம்

விற் த் தரித்திரர்க க் க் ெகா ,

அப்ெபா பரேலாகத்திேல உனக்

ெசல்வம் உண்டாயி க் ம்; பின் என்ைனப்

பின்பற்றவா என்றார். ௨௩ அவன் அதிக

ெசல்வந்தனானப யினால், இைதக்

ேகட்டெபா , ம ந்த க்கமைடந்தான். ௨௪

அவன் ம ந்த க்கமைடந்தைத இேய

கண் : ெசல்வந்தர்கள் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்தில் பிரேவசிப்ப எவ்வள அரிதாக

இ க்கிற . ௨௫ ெசல்வந்தன் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்தில் பிரேவசிப்பைதவிட, ஒட்டகமான
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ஊசியின் காதிேல ைழவ லபமாக

இ க் ம் என்றார். ௨௬அைதக் ேகட்டவர்கள்:

அப்ப யானால் யார் இரட்சிக்கப்படக் ம்

என்றார்கள். ௨௭அதற் அவர்: மனிதர்களால்

டாதைவகள் ேதவனால் ம் என்றார். ௨௮

அப்ெபா ேப அவைர ேநாக்கி: இேதா,

நாங்கள் எல்லாவற்ைற ம்விட் , உம்ைமப்

பின்பற்ற ேனாேம என்றான். ௨௯ அதற்

அவர்: ேதவ ைடய ராஜ்யத்தினிம த்தம்

ட்ைடயாவ , ெபற்ேறாைரயாவ ,

சேகாதரர்கைளயாவ ,மைனவிையயாவ ,

பிள்ைளகைளயாவ விட் விட்ட எவ ம், ௩0

இம்ைமயிேல அதிகமானைவகைள ம்,

ம ைமயிேல நித்திய வைன ம்

அைடயாமற்ேபாவதில்ைலெயன்

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். (aiōn g165, aiōnios g166) ௩௧ பின் அவர்

பன்னி வைர ம் தம்மடத்தில் அைழத் :

இேதா, எ சேல க் ப் ேபாகிேறாம்,

மனித மாரைனக் ற த் த் ர்க்கதரிசிகளால்

எ தப்பட்டைவகெளல்லாம் நிைறேவ ம். ௩௨

எப்ப ெயன்றால், அவர் தரல்லாதவரிடத்தில்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட் , பரிகாச ம்

நிந்ைத ம் அைடந் , ப்பப்ப வார்.

௩௩ அவைர சாட்ைடயினால் அ த் ,

ெகாைலெசய்வார்கள்; ன்றாம்நாளிேல

அவர் உயிேரா எ ந்தி ப்பார் என்றார்.

௩௪ இைவகளில் ஒன்ைற ம் அவர்கள்

உணரவில்ைல; அைவகளின் ெபா ள்
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அவர்க க் மைறவாக இ ந்த ,

அவர் ெசான்னைவகைள அவர்கள்

அற ந் ெகாள்ளவில்ைல. ௩௫ பின் இேய

எரிேகாவிற் ச பமாக வந்தேபா , ஒ

டன் வழய ேக உட்கார்ந் பிச்ைச

ேகட் க்ெகாண் ந்தான். ௩௬மக்கள் நடக்கிற

சத்தத்ைத அவன் ேகட் , இெதன்ன என்

விசாரித்தான். ௩௭ நசேரயனாகிய இேய

ேபாகிறார் என் அவ க் அறவித்தார்கள்.

அப்ெபா அவன்: இேய ேவ, தா தின்

மாரேன, எனக் இரங் ம் என்

ப்பிட்டான். ௩௮ ன் நடப்பவர்கள்

அவன் ேபசாம க் ம்ப அவைன

அதட் னார்கள். அவேனா: இேய ேவ தா தின்

மாரேன, எனக் இரங் ம் என் மக ம்

அதிகமாகக் ப்பிட்டான். ௩௯இேய நின் ,

அவைனத் தம்மடத்தில் ெகாண் வ ம்ப

ெசான்னார். ௪0அவன் அ கில் வந்தேபா ,

இேய அவைன ேநாக்கி: ௪௧ நான் உனக்

என்னெசய்யேவண் ம் என்ற க்கிறாய் என்

ேகட்டார். அதற் அவன்: ஆண்டவேர, நான்

பார்ைவயைடயேவண் ம் என்றான். ௪௨இேய

அவைன ேநாக்கி: பார்ைவயைடவாயாக,

உன்வி வாசம் உன்ைனஇரட்சித்த என்றார்.

௪௩உடேனஅவன் பார்ைவயைடந் , ேதவைன

மகிைமப்ப த்திக்ெகாண்ேட, அவ க் ப்

பின்ேனெசன்றான். மக்கெளல்ேலா ம்அைதக்

கண் , ேதவைனப் கழ்ந்தார்கள்.
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௧௯

இேய எரிேகாவில் பிரேவசித் ,

அதின்வழயாக நடந் ேபா ம்ேபா , ௨வரி

வ ப்பவ ம் ெசல்வந்த மாக ம் இ ந்த

சேக என்னப்பட்ட ஒ மனிதன், ௩ இேய

எப்ப ப்பட்டவேரா என் அவைரப் பார்க்க

வைகேத னான்.அவன் ள்ளனானப யால்,

மக்கள் ட்டத்தில் அவைரப் பார்க்க யாமல்,

௪ அவர் ேபா ம் வழயில் ன்னாக ஓ ,

அவைரப் பார்க் ம்ப ஒ காட்டத்தி மரத்தில்

ஏறனான். ௫இேய அந்தஇடத்தில் வந்தேபா ,

அண்ணாந் பார்த் , அவைன ேநாக்கி:

சேக ேவ, க்கிரமாக இறங்கிவா, இன்ைறக்

நான் உன் ட் ேல தங்கேவண் ம் என்றார். ௬

அவன் க்கிரமாக இறங்கி, சந்ேதாஷத்ேதா

அவைர அைழத் க்ெகாண் ேபானான்.

௭ அைதக் கண்ட அைனவ ம்: இவர்

பாவியான மனிதனிடத்தில் தங் ம்ப

ேபானார் என் த்தார்கள். ௮

சேக நின் , கர்த்த்தைரப் பார்த் :

ஆண்டவேர, என் ெசாத் க்களில் பாதிைய

ஏைழக க் க் ெகா க்கிேறன், நான்

ஒ வனிடத்தில் எைதயாவ அநியாயமாக

வாங்கின ண்டானால், நா மடங்காகத்

தி ம்பக் ெகா த் வி கிேறன் என்றான். ௯

இேய அவைனப் பார்த் : இன்ைறக்

இந்த ட் ற் இரட்சிப் வந்த ;

இவ ம் ஆபிரகா க் க் மாரனாக

இ க்கிறாேன. ௧0இழந் ேபானைதத் ேதட ம்

இரட்சிக்க ேம மனித மாரன் வந்தி க்கிறார்
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என்றார். ௧௧ அவர்கள் இைவகைளக்

ேகட் க்ெகாண் க் ம்ேபா , அவர்

எ சேல க் அ கி ந்தப யினா ம்,

ேதவ ைடய ராஜ்யம் க்கிரமாக

ெவளிப்ப ெமன் அவர்கள்

நிைனத்தப யினா ம், அவர் ஒ

உவைமையச் ெசான்னார்: ௧௨ பிர வாகிய

ஒ வன்ஒ ராஜ்யத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்

தி ம்பிவ ம்ப ரேதசத்திற் ப் ேபாகப்

றப்பட்டான். ௧௩ றப்ப ம்ேபா , அவன் தன்

ேவைலக்காரர்களில் பத் ேபைர அைழத் ,

அவர்களிடத்தில் பத் ெபாற்கா கைளக்

ெகா த் : நான் தி ம்பிவ ம் வைரக் ம்

இைதக்ெகாண் வியாபாரம் ெசய் ங்கள்

என் ெசான்னான். ௧௪அவ ைடயஊரார்

அவைனப் பைகத் , இவன் எங்கள்ேமல்

இராஜாவாக இ க்கிற எங்க க்

வி ப்பம ல்ைலெயன் ெசால் ம்ப அவன்

பின்ேனபிரதிநிதிகைளஅ ப்பினார்கள். ௧௫

அவன் ராஜ்யத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்

தி ம்பிவந்தேபா , தன்னிடத்தில்

ெபாற்கா கைளவாங்கியி ந்த அந்த

ேவைலக்காரர்களில் அவனவன்வியாபாரம்

ெசய் சம்பாதித்த எவ்வளெவன்

ெதரிந் ெகாள் ம்ப , அவர்கைளத்

தன்னிடத்தில் அைழத் வரச் ெசான்னான்.

௧௬ அப்ெபா ந்தினவன் வந் :

ஆண்டவேன, உம் ைடயெபாற்கா களினால்

பத் ெபாற்கா கள் லாபம் கிைடத்த
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என்றான். ௧௭ எஜமான் அவைனப் பார்த் :

நல்ல உத்தம ேவைலக்காரேன,

ெகாஞ்சத்தில் உண்ைம ள்ளவனாக

இ ந்தப யால் பத் ப் பட்டணங்க க்

தைலவனாக இ என்றான். ௧௮அப்ப ேய

இரண்டாம் ேவைலக்காரன் வந் :

ஆண்டவேன, உம் ைடயெபாற்கா களினால்

ஐந் ெபாற்கா கள் லாபம் கிைடத்த

என்றான். ௧௯அவைன ம் அவன் பார்த் :

ம் ஐந் பட்டணங்க க் தைலவனாக

இ என்றான். ௨0பின் ேவெறா வன்வந் :

ஆண்டவேன, இேதா, உம் ைடய ெபாற்கா ,

இைத ஒ ணியிேல ைவத்தி ந்ேதன். ௨௧

ர் ைவக்காதைத எ க்கிறவ ம்,

விைதக்காதைத அ க்கிறவ மான

க ன ள்ளமனிதெரன் அற ந் , உமக் ப்

பயந்தி ந்ேதன் என்றான். ௨௨ அதற்

அவன்: ெபால்லாத ேவைலக்காரேன,

உன் வாய்ச்ெசால்ைலக்ெகாண்ேட

உன்ைன நியாயந் ர்க்கிேறன். நான்

ைவக்காதைத எ க்கிறவ ம், விைதக்காதைத

அ க்கிறவ மான க ன ள்ள மனிதெரன்

அற ந்தாேய, ௨௩ பின்ைன ஏன் என்

ெபாற்காைச வங்கியிேல ைவக்கவில்ைல;

ைவத்தி ந்தால் நான் வ ம்ேபா , அைத

வட் ேயா ெபற் க்ெகாள் ேவேன என்

ெசால் ; ௨௪ அ கில் நிற்கிறவர்கைளப்

பார்த் : அந்த ெபாற்காைச அவ ைடய

ைகயி ந் எ த் , பத் ெபாற்கா கள்



க்கா 3923

உள்ளவ க் க் ெகா ங்கள் என்றான். ௨௫

அதற் அவர்கள்:ஆண்டவேன,அவ க் ப்

பத் ெபாற்கா கள் இ க்கிறேத என்றார்கள்.

௨௬அதற் அவன்: உள்ளவன் எவ க் ம்

ெகா க்கப்ப ம், இல்லாதவனிடத்தில்

உள்ள ம் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௭அன்ற ம்

தங்கள்ேமல் நான் ராஜாவாகிறதற்

வி ப்பம ல்லாதி ந்தவர்களாகிய என் ைடய

விேராதிகைளஇங்ேக ெகாண் வந் , எனக்

ன்பாக ெவட் ப்ேபா ங்கள் என்

ெசான்னான் என்றார். ௨௮ இைவகைள

அவர் ெசான்னபின் எ சேல க் ப்

றப்பட் , ந்தி நடந் ேபானார். ௨௯அவர்

ஒ வமைலெயன்னப்பட்ட மைலயின்

அ கி ந்த ெபத்பேக ெபத்தானியா

என் ம்ஊர்க க் ச் ச பமாகவந்தேபா ,

தம் ைடய டர்களில் இரண் ேபைரப்

பார்த் : ௩0 உங்க க் எதிேர இ க்கிற

கிராமத்திற் ப் ேபாங்கள், அதிேல

ைழ ம்ேபா மனிதர்களில் ஒ வ ம்

ஒ ேபா ம் ஏறயிராத க ைதக் ட் ையக்

கட் யி க்கக் காண் ர்கள்; அைத

அவிழ்த் க்ெகாண் வா ங்கள். ௩௧

அைத ஏன் அவிழ்க்கி ர்கெளன்

யாராவ உங்களிடம் ேகட்டால், அ

ஆண்டவ க் ேவண் ெமன் ெசால் ங்கள்

என்றார். ௩௨ அ ப்பப்பட்டவர்கள்ேபாய்,

தங்க க் அவர் ெசான்னப ேய
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பார்த்தார்கள். ௩௩க ைதக் ட் ையஅவர்கள்

அவிழ்க் ம்ேபா , அதன் உரிைமயாளர்கள்:

ட் ைய ஏன் அவிழ்க்கி ர்கள் என்

ேகட்டார்கள். ௩௪ அதற் அவர்கள்: அ

ஆண்டவ க் ேவண் ெமன் ெசால் , ௩௫

அைத இேய வினிடத்தில் ெகாண் வந் ,

தங்க ைடய ஆைடகைள அதின்ேமல்

ேபாட் , இேய ைவஅதின்ேமல் ஏற்றனார்கள்.

௩௬ அவர் ேபா ம்ேபா , அவர்கள்

தங்க ைடய ஆைடகைள வழயிேல

விரித்தார்கள். ௩௭ அவர் ஒ வமைலயின்

அ வாரத்திற் அ கில் வந்தேபா திரளான

ட்டமாகிய டர்கெளல்ேலா ம் தாங்கள்

பார்த்த எல்லா அற் தங்கைள ங் ற த்

சந்ேதாஷப்பட் , ௩௮கர்த்தரின் நாமத்தினாேல

வ கிற ராஜா ேபாற்றப்படத்தக்கவர்,

பரேலாகத்திேல சமாதான ம்உன்னதத்திேல

மகிைம ம் உண்டாவதாக” என் ம ந்த

சத்தமாக ேதவைனப் கழ்ந்தார்கள். ௩௯

அப்ெபா ட்டத்தி ந்த பரிேசயர்களில்

சிலர் அவைரப் பார்த் : “ேபாதகேர, உம் ைடய

டர்கைளக் கண் ம்” என்றார்கள். ௪0

அவர்க க் அவர் ம ெமாழயாக: “இவர்கள்

ேபசாம ந்தால் கல் கேள ேப ம் என்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்” என்றார். ௪௧

அவர் ெந ங்கி வந்தேபா நகரத்ைதப்

பார்த் , அதற்காகக் கண் ர்விட் அ , ௪௨

“உனக் க் கிைடத்த இந்த நாளிலாவ

உன் சமாதானத்திற் ரியைவகைள
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அற ந்தி ந்தாயானால் நலமாக

இ க் ம், இப்ெபா ேதா அைவகள் உன்

கண்க க் மைறவாக இ க்கிற . ௪௩

உன்ைனச் சந்திக் ங்காலத்ைத

அறயாமற்ேபானப யால், உன் விேராதிகள்

உன்ைனச் ற்ற ம் மதில்ேபாட் ,

உன்ைன வைளந் ெகாண் , எல்லாப்

பக்கத்தி ம் உன்ைன ெந க்கி, ௪௪

உன்ைன ம்உன்னி ள்ளஉன்மக்கைள ம்

தைரமட்டமாக்கிப்ேபாட் , உன்னிடத்தில் ஒ

கல் ன்ேமல் ஒ கல் ராதப க் ச் ெசய் ம்

நாட்கள் உனக் வ ம்” என்றார். ௪௫

பின் இேய ேதவாலயத்தில் பிரேவசித் ,

அதிேல விற்பைன ெசய்கிறவர்கைள ம்

வாங் கிறவர்கைள ம் ெவளிேய

ரத்தத்ெதாடங்கி: ௪௬ “என் ைடய

ெஜப டாயி க்கிறெதன் எ தியி க்கிற ,

ங்கேளா அைதத் தி டர்க ைடய

ைகயாக்கி ர்கள்” என்றார். ௪௭

அவர் நாள்ேதா ம் ேதவாலயத்தில்

ேபாதகம்ெசய் ெகாண் ந்தார். பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம் மக்களின்

ப்பர்க ம் அவைரக் ெகாைலெசய்ய

வைகேத ம், ௪௮ மக்கெளல்ேலா ம்

அவ க் ச் ெசவிெகா த் அவைர

சார்ந் ெகாண் ந்தப யால், அைதஎப்ப

ெசய்வெதன் ெதரியாதி ந்தார்கள்.

௨0

அந்த நாட்களிேல, அவர்

ேதவாலயத்திேல மக்க க் உபேதசித் ,
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நற்ெசய்திையப் பிரசங்கித்தேபா , பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்

ப்பர்க ம் அவரிடத்தில் வந் : ௨ ர்

எந்த அதிகாரத்தினால் இைவகைளச்

ெசய்கி ர்? இந்த அதிகாரத்ைத உமக் க்

ெகா த்தவர் யார்? அைத எங்க க் ச்

ெசால் ம் என்றார்கள். ௩அவர்க க் அவர்

ம ெமாழயாக: நா ம் உங்களிடம் ஒ

காரியத்ைதக் ேகட்கிேறன், அைத எனக் ச்

ெசால் ங்கள். ௪ ேயாவான் ெகா த்த ஸ்நானம்

ேதவனால் உண்டாயிற்ேறா? மனிதர்களால்

உண்டாயிற்ேறா? என் ேகட்டார். ௫அவர்கள்

தங்க க் ள்ேள ேயாசைனெசய் : ேதவனால்

உண்டான என் ெசால்ேவாமானால்,

பின்ைன ஏன் அவைன நம்பவில்ைல

என் ேகட்பார். ௬ மனிதர்களால்

உண்டான என் ெசால்ேவாமானால்,

மக்கெளல்ேலா ம் ேயாவாைனத்

ர்க்கதரிசிெயன் எண் கிறப யினால்

நம்ேமல் கல்ெலறவார்கள் என் ெசால் : ௭

அ யாரால் உண்டாயிற்ேறா, எங்க க் த்

ெதரியா என் ம ெமாழ ெசான்னார்கள்.

௮ அப்ெபா இேய : நா ம் இன்ன

அதிகாரத்தினால் இைவகைளச்

ெசய்கிேறெனன் உங்க க் ச்

ெசால்லமாட்ேடன் என்றார். ௯ பின் அவர்

மக்க க் ெசால்லத்ெதாடங்கின

உவைமயாவ : ஒ மனிதன் ஒ

திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதஉண்டாக்கி,அைதத்
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ேதாட்டக்காரர்க க் க் த்தைகயாக விட் ,

ண்ட நாட்களாக ெவளிேதசத்திற் ச்

ெசன்ற ந்தான். ௧0அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கள்

திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின் கனிகளில்

தன் பங்ைகக் ெகா த்த ப் ம்ப ,

ப வகாலத்திேல அவர்களிடத்தில் ஒ

ேவைலக்காரைன அ ப்பினான். அந்தத்

ேதாட்டக்காரர்கள்அவைனஅ த் , ஒன் ம்

ெகா க்காமல் அ ப்பிவிட்டார்கள். ௧௧

பின் அவன் ேவெறா ேவைலக்காரைன

அ ப்பினான்; அவைன ம் அவர்கள்

அ த் , அவமானப்ப த்தி, ஒன் ம்

ெகா க்காமல் அ ப்பிவிட்டார்கள். ௧௨அவன்

ன்றாம் ைற ம் ஒ ேவைலக்காரைன

அ ப்பினான்; அவைன ம் அவர்கள்

காயப்ப த்தி ரத்திவிட்டார்கள். ௧௩

அப்ெபா திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின்

எஜமான்: நான் என்ன ெசய்யலாம், எனக் ப்

பிரியமான மகைன அ ப்பினால்,

அவைனயாவ பார்த் பயப்ப வார்கள்

என் நிைனத் , அவைன அ ப்பினான்.

௧௪ ேதாட்டக்காரர்கள் அவைனக்

கண்டேபா : இவேன வாரி , ெசாத்ைத

நம் ைடயதாக் ம்ப க் இவைனக்

ெகான் ேபா ேவாம் வா ங்கள் என்

ஒ வேராெடா வர் ெசால் க்ெகாண் , ௧௫

அவைனத் திராட்ைசத்ேதாட்டத்திற் ப்

ெவளிேய தள்ளி, ெகான் ேபாட்டார்கள்.

இப்ப யி க்க, திராட்ைசத்ேதாட்டத்தின்
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எஜமான்அவர்கைளஎன்னெசய்வான்? ௧௬

அவன் வந் அந்தத் ேதாட்டக்காரர்கைள

அழ த் , திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத ேவ

ேதாட்டக்காரர்களிடத்தில் ெகா ப்பான்

அல்லவா என்றார். அவர்கள் அைதக்ேகட் ,

அப்ப யாகாதி ப்பதாக என்றார்கள். ௧௭

அப்ெபா அவர் அவர்கைளப் பார்த் :

கட் கிறவர்கள் ஆகாெதன் தள்ளின

கல்ேல, ைலக் த் தைலக்கல்லான

என் எ தியி க்கிற ேவதவாக்கியத்தின்

ெபா ள் என்ன? ௧௮ அந்தக் கல் ன்ேமல்

வி கிறவன் எவேனா அவன்

ெநா ங்கிப்ேபாவான், அ எவன்ேமல்

வி ேமா அவைன அழ த் ப்ேபா ம்”

என்றார். ௧௯ பிரதான ஆசாரியர்க ம்

ேவதபண் தர்க ம் தங்கைளக் ற த்

இந்த உதாரணத்ைதச் ெசான்னாெரன்

அற ந் , அந்த ேநரத்திேல அவைரப் பி க்க

வைகேத ம் மக்க க் ப் பயந்தி ந்தார்கள்.

௨0அவர்கள் ேநரம் பார்த் , ேதசாதிபதியின்

ஆ ைகக் ம் அதிகாரத்திற் ம் அவைர

ஒப் க்ெகா க் ம்ப அவ ைடய ேபச்சிேல

ற்றம் கண் பி க்கலாெமன் , தங்கைள

உண்ைம ள்ளவர்களாக ந க்கிற ஒற்றர்கைள

அவரிடத்தில் அ ப்பினார்கள். ௨௧அவர்கள்

வந் : ேபாதகேர, ர் நிதானமாகப் ேபசி

உபேதசிக்கி ெரன் ம், பட்சபாதம ல்லாமல்

ேதவ ைடயவழ ைறகைளஉண்ைமயாகப்

ேபாதிக்கி ெரன் ம்அற ந்தி க்கிேறாம். ௨௨
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இராய க் வரிெகா க்கிற நியாயமா

இல்ைலயா, எங்க க் ச் ெசால் ம் என்

ேகட்டார்கள். ௨௩அவர்க ைடய தந்திரத்ைத

அவர் அற ந் , ங்கள் என்ைன ஏன்

ேசாதிக்கி ர்கள்? ௨௪ ஒ நாணயத்ைத

எனக் க் காண்பி ங்கள். இதி க்கிற

உ வ ம் எ த் ம் யா ைடய

என் ேகட்டார். அதற் அவர்கள்:

இராய ைடய என்றார்கள். ௨௫ அதற்

அவர்: அப்ப யானால், இராய க் ரியைத

இராய க் ம், ேதவ க் ரியைத ேதவ க் ம்

ெச த் ங்கள் என்றார். ௨௬ அவர்கள்

அவைர மக்க க் ன்பாகப் ேபச்சிேல

ற்றம்பி க்கக் டாமல், அவர் ெசான்ன

பதிைலக் ற த் ஆச்சரியப்பட் , ம னமாக

இ ந்தார்கள். ௨௭ உயிர்த்ெத தல்

இல்ைலெயன் சாதிக்கிற ச ேசயர்களில்

சிலர் அவரிடத்தில் வந் : ௨௮ ேபாதகேர,

ஒ வன் மைனவிைய ைடயவனாக

இ ந் சந்ததியில்லாமல் மரித் ப்ேபானால்,

அவ ைடய சேகாதரன் அவன் மைனவிையத்

தி மணம்ெசய் , தன் சேகாதர க் ச்

சந்ததி ண்டாக்கேவண் ம் என் ேமாேச

எங்க க் எ திைவத்தி க்கிறாேர. ௨௯

சேகாதரர்கள் ஏ ேபரி ந்தார்கள், அவர்களில்

த்தவன்ஒ ெபண்ைணத்தி மணம்ெசய்

சந்ததியில்லாமல் மரித் ப்ேபானான். ௩0

பின் இரண்டாம் சேகாதரன் அவைளத்

தி மணம்ெசய் அவ ம் சந்ததியில்லாமல்
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மரித் ப்ேபானான். ௩௧ ன்றாம் சேகாதர ம்

அவைள தி மணம் ெசய்தான். அப்ப ேய

ஏ ேப ம் அவைளத் தி மணம்ெசய்

சந்ததியில்லாமல் மரித் ப்ேபானார்கள். ௩௨

எல்ேலா க் ம்பின் அந்த ெபண் ம்

மரித் ப்ேபானாள். ௩௩இவ்விதமாகஏ ேப ம்

அவைளத் தி மணம் ெசய்தி க்க,

உயிர்த்ெத த ல் அவர்களில் எவ க்

அவள் மைனவியாக இ ப்பாள் என்

ேகட்டார்கள். ௩௪ இேய அவர்க க் ப்

ம ெமாழயாக: இந்த உலகத்தின் மக்கள் ெபண்

எ த் ம் ெபண் ெகா த் ம் வ கிறார்கள். (aiōn

g165) ௩௫ ம ைமைய ம் மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந்தி க் தைல ம் அைடய

த தியானவராக எண்ணப்ப கிறவர்கேளா

ெபண் எ ப்ப ம ல்ைல ெபண்

ெகா ப்ப ம ல்ைல. (aiōn g165) ௩௬ அவர்கள்

இனி மரிக்க ம் மாட்டார்கள்; அவர்கள்

உயிர்த்ெத த ன் மக்களானப யால்

ேதவ தர்க க் நிகரானவர்க மாக,

ேதவ ைடய மக்க மாக இ ப்பார்கள்.

௩௭ அல்லாம ம் மரித்ேதார் உயிேரா

எ ந்தி ப்பார்கெளன்பைத ேமாேச ம்

ட்ெச ையப்பற்றய வாக்கியத்தில்

காண்பித்தி க்கிறார். எப்ப ெயன்றால்,

ெயேகாவாைவஆபிரகாம ன் ேதவெனன் ம்

ஈசாக்கின் ேதவெனன் ம் யாக்ேகாபின்

ேதவெனன் ம் ெசால் யி க்கிறார்.

௩௮ அவர் மரித்ேதாரின் ேதவனாக
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இல்லாமல், வ ள்ேளாரின் ேதவனாக

இ க்கிறார்; எல்ேலா ம் அவ க் ள்

பிைழத்தி க்கிறார்கேள என்றார். ௩௯

அப்ெபா ேவதபண் தர்களில் சிலர்

அைதக்ேகட் : ேபாதகேர, நன்றாகச் ெசான் ர்

என்றார்கள். ௪0 அதன்பின் அவர்கள்

அவரிடத்தில் ேவெறான் ம் ேகட்கத்

ணியவில்ைல. ௪௧ அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : கிற ஸ் தா தின் மாரெனன்

எப்ப ச் ெசால் கிறார்கள்? ௪௨ நான்

உம் ைடய விேராதிகைள உமக் ப்

பாதப யாக்கிப்ேபா ம்வைரக் ம் ர்

என் ைடய வல பக்கத்தில் உட்கா ம்

என் , ௪௩ ெயேகாவா என் ஆண்டவ டேன

ெசான்னார் என் தா தாேன சங் த

த்தகத்தில் ெசால் கிறாேன. ௪௪

தா அவைர ஆண்டவெரன்

ெசால் யி க்க, அவ க் அவர் மாரனாக

இ ப்ப எப்ப ” என்றார். ௪௫ பின்

மக்கெளல்ேலா ம் ேகட் ம்ேபா அவர்

தம் ைடய டர்கைளப் பார்த் : ௪௬ “ ண்ட

அங்கிகைள அணிந் ெகாண் திரிய ம்,

சந்ைதெவளிகளில் வணக்கங்கைளப்

ெபற ம், ெஜபஆலயங்களில் தன்ைமயான

இ க்ைககளில் உட்கார ம், வி ந் களில்

தன்ைமயான இடங்களில் இ க்க ம்

வி ம்பி, ௪௭ விதைவகளின் கைளப்

பட்சித் , பார்ைவக் ண்ட ெஜபம்ெசய்கிற

ேவதபண் தர்கைளக் ற த் எச்சரிக்ைகயாக
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இ ங்கள், அவர்கள் அதிக தண்டைனைய

அைடவார்கள்” என்றார்.

௨௧

அவர் கண்கைள ஏெற த் ப்

பார்த்தேபா , ெசல்வந்தர்கள்

காணிக்ைகப்ெபட் யிேல தங்க ைடய

காணிக்ைககைளப் ேபா கிறைதக் கண்டார்.

௨ ஒ ஏைழ விதைவ அதிேல இரண்

காைசப் ேபா கிறைத ம் கண் : ௩ இந்த

ஏைழ விதைவ மற்ெறல்ேலாைர ம்விட

அதிகமாகப் ேபாட்டாள் என்

உண்ைமயாகேவ உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௪ அவர்கெளல்ேலா ம்

தங்க ைடய நிைறவி ந்ெத த்

ேதவ க்ெகன் காணிக்ைக ேபாட்டார்கள்;

இவேளா தன் வ ைமயி ந்

தான் வாழ்வதற்காக ைவத்தி ந்த

எல்லாவற்ைற ம் ேபாட் விட்டாள்

என்றார். ௫ பின் , சிறந்த கற்களினா ம்

காணிக்ைககளினா ம் ேதவாலயம்

அலங்கரிக்கப்பட் க்கிறைதக் ற த்

சிலர் ெசான்னேபா , ௬ அவர்: ங்கள்

பார்க்கிற இைவகளில் ஒ கல் மற்ெறா

கல் ன்ேம ராதப க் எல்லாம்

இ க்கப்ப ம் நாட்கள் வ ம் என்றார். ௭

அவர்கள் அவைரப் பார்த் : ேபாதகேர,

இைவகள் எப்ெபா நடக் ம், இைவகள்

நடக் ம் காலத்திற் அைடயாளம் என்ன

என் ேகட்டார்கள். ௮ அதற் அவர்:

ங்கள் ஏமாற்றப்படாதப க் கவனமாக
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இ ங்கள்; ஏெனன்றால், அேநகர் வந் என்

நாமத்ைத ைவத் க்ெகாண் : நான்தான்

கிற ஸ் என் ம், காலம் ெந ங்கிவிட்ட

என் ம் ெசால் வார்கள்; அவர்கைளப்

பின்பற்றாதி ங்கள். ௯ சண்ைடகைள ம்

கலவரங்கைள ங் ற த் ங்கள்

ேகள்விப்ப ம்ேபா பயப்படாம ங்கள்;

இைவகள் ன்னதாக நடக்கேவண் யேத;

ஆனா ம் உடேனவரா என்றார். ௧0

அப்ெபா அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : மக்க க் எதிராக மக்க ம்,

ேதசத்திற் எதிராக ேதச ம் எ ம் ம். ௧௧

பல இடங்களில் மகா மயதிர்ச்சிக ம்,

பஞ்சங்க ம், ெகாள்ைளேநாய்க ம்

உண்டா ம்; வானத்தி ந் பயங்கரமான

ேதாற்றங்க ம் ெபரிய அைடயாளங்க ம்

உண்டா ம். ௧௨இைவகெளல்லாம் நடப்பதற்

ன்ேன என் நாமத்தினிம த்தம், அவர்கள்

உங்கைளப் பி த் , ெஜபஆலயங்க க் ம்

சிைறச்சாைலக க் ம் ஒப் க்ெகா த் ,

ராஜாக்கள் ன்பாக ம் ஆ னர்கள்

ன்பாக ம் உங்கைளக் ெகாண் வந்

ன்பப்ப த் வார்கள். ௧௩ஆனா ம் அ

ங்கள் சாட்சி ெசால்வதற் ஏ வாக இ க் ம்.

௧௪ஆகேவ, என்னபதில் ெசால் ேவாெமன்

கவைலப்படாம க் ம்ப உங்க ைடய

மனதிேல ர்மானம் ெசய் ெகாள் ங்கள். ௧௫

உங்க க் எதிராக இ க்கிறவர்கள் ஒ வ ம்

எதிர்த் ப் ேபச ம் எதிர்த் நிற்க ம்
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யாத வார்த்ைதைய ம் ஞானத்ைத ம்

நான் உங்க க் க் ெகா ப்ேபன்.

௧௬ ெபற்ேறாரா ம், சேகாதரரா ம்,

ெசாந்த மக்களா ம், நண்பர்களா ம்

காட் க்ெகா க்கப்ப ர்கள்; உங்களில்

சிலைரக் ெகாைலெசய்வார்கள். ௧௭

என் நாமத்தினாேல எல்ேலாரா ம்

பைகக்கப்ப ர்கள். ௧௮ ஆனா ம்

உங்க ைடய தைல யில் ஒன்றாவ

அழயா . ௧௯ உங்க ைடய

ெபா ைமயினால் உங்க ைடய

ஆத் மாக்கைளக் காத் க்ெகாள் ங்கள்.

௨0 எ சேலம் பைட ரர்களால்

ற் ைகயிட் ப்பைத ங்கள்

பார்க் ம்ேபா , அதின் அழ

ெந ங்கிவிட்டெதன் ெதரிந் ெகாள் ங்கள்.

௨௧அப்ெபா ேதயாவி க்கிறவர்கள்

மைலக க் ஓ ப்ேபாக ம்,

எ சேலம க்கிறவர்கள் ெவளிேய

றப்பட ம், கிராமத்தி க்கிறவர்கள்

நகரத்தில் ைழயாம க்க ம் ேவண் ம். ௨௨

எ தியி க்கிற யா ம் நிைறேவ ம்ப

திையச் சரிக்கட் ம் நாட்கள்அைவகேள. ௨௩

அந்த நாட்களிேல கர்ப்பவதிக க் ம்

பால்ெகா க்கிறவர்க க் ம் ஐேயா,

மயின்ேமல் ம ந்த இக்கட் ம் இந்த

மக்கள்ேமல் தண்டைன ம் உண்டா ம்.

௨௪ வாளால் ெகாைல ெசய்யப்பட்

வி வார்கள், எல்லா நா க க் ம்
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சிைறபி த் க்ெகாண் ேபாகப்ப வார்கள்;

தரல்லாதவர்களின் காலம்

நிைறேவ ம்வைரக் ம் எ சேலம்

தரல்லாதவர்களால் மதிக்கப்ப ம். ௨௫

ரியனி ம் சந்திரனி ம் நட்சத்திரங்களி ம்

அைடயாளங்கள் ேதான் ம்;

மயின்ேம ள்ளமக்க க் த் தத்தளிப் ம்

இக்கட் ம் உண்டா ம்; கட ம் அைலக ம்

ழக்கமாக இ க் ம். ௨௬ வானத்தின்

ேகாள்கள் அைசக்கப்ப ம்; ஆதலால்

மயின்ேமல் வ ம்ஆபத் க்க க் ப் பயந்

எதிர்பார்த்தி க்கிறதினால்மனிதர்க ைடய

இ தயம் ேசார்ந் ேபா ம். ௨௭அப்ெபா

மனித மாரன் அதிக வல்லைமேயா ம்

மகிைமேயா ம் ேமகத்தின்ேமல் வ கிறைதப்

பார்ப்பார்கள். ௨௮ இைவகள் நடக்கத்

ெதாடங் ம்ேபா , உங்க ைடய ட்

அ கி ப்பதால், ங்கள் நிம ர்ந் பார்த் ,

உங்க ைடய தைலகைள உயர்த் ங்கள்

என்றார். ௨௯ அன்ற ம் அவர்க க்

ஒ எ த் க்காட்ைடச் ெசான்னார்:

அத்திமரத்ைத ம் மற்ெறல்லா மரங்கைள ம்

பா ங்கள். ௩0 அைவகள் ளிர்க்கிறைத

ங்கள் பார்க் ம்ேபா வசந்தகாலம்

ெந ங்கிவிட்ட என் அறகி ர்கள். ௩௧

அப்ப ேய இைவகள் நடக்கிறைத ங்கள்

பார்க் ம்ேபா , ேதவ ைடய ராஜ்யம்

ெந ங்கிவிட்டெதன் அற ங்கள். ௩௨

இைவெயல்லாம் நடப்பதற் ன் இந்தச்
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சந்ததி அழ ந் ேபாகாெதன் ெமய்யாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௩௩

வான ம் ம ம் ஒழ ந் ேபா ம், என்

வார்த்ைதகேளா ஒழ ந் ேபாவதில்ைல. ௩௪

உங்க ைடய இ தயங்கள் சாப்பாட்

பிரியத்தினா ம் ெவறயினா ம் உலகக்

கவைலகளினா ம் பாரமைடயாதப க் ம்,

ங்கள் நிைனக்காத ேநரத்தில் அந்த நாள்

உங்கள்ேமல் வராதப க் ம் கவனமாக

இ ங்கள். ௩௫ உலகெமங் ம் யி க்கிற

எல்ேலார்ேம ம் அ ஒ கண்ணிையப்ேபால

வ ம். ௩௬ ஆகேவ, இனி நடக்கப்ேபாகிற

இைவக க்ெகல்லாம் ங்கள் தப்பி,

மனித மார க் ன்பாக நிற்கத்

த தி ள்ளவர்களாக எண்ணப்ப வதற் ,

எப்ெபா ம் ெஜபம்ெசய் விழ த்தி ங்கள்

என்றார். ௩௭ அவர் பகல் ேநரங்களில்

ேதவாலயத்திேல ேபாதகம் ெசய் ெகாண் ம்,

இர ேநரங்களில் ெவளிேயேபாய், ஒ வமைல

என்னப்பட்ட மைலயிேல தங்கிவந்தார். ௩௮

மக்கெளல்ேலா ம்அவ ைடயேபாதகத்ைதக்

ேகட்பதற்காக அதிகாலேம ேதவாலயத்திற்

வ வார்கள்.

௨௨

பஸ்கா என்னப்பட்ட ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைக ெந ங்கிற் . ௨அப்ெபா

பிரதானஆசாரியர்க ம் ேவதபண் தர்க ம்

அவைரக் ெகாைலெசய் ம்ப ேயாசித் ,

மக்க க் ப் பயந்தப யினால், எவ்விதமாக

இைதச்ெசய்யலாெமன் வைகேத னார்கள். ௩
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அப்ெபா பன்னிரண் ேபரில் ஒ வனாகிய

ஸ்காரிேயாத்ெதன் ம் ம ெபயர்ெகாண்ட

தா க் ள் சாத்தான் ந்தான். ௪

அவன் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்தி ம்

பைடத்தைலவர்களிடத்தி ம்ேபாய், அவைரக்

காட் க்ெகா க் ம் விதத்ைதக் ற த்

அவர்கேளா ஆேலாசைன ெசய்தான். ௫

அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட் , அவ க் ப்

பணங்ெகா க்கஉடன்பட்டார்கள். ௬அதற்

அவன் சம்மதித் , மக்கள் ட்டம ல்லாத

ேநரத்தில் அவைர அவர்க க் க்

காட் க்ெகா க் ம்ப சமயந்ேத னான்.

௭ பஸ்கா ஆட்ைடப் ப யிடேவண் ய

ளிப்பில்லாதஅப்பப்பண் ைக நாள் வந்த .

௮ அப்ெபா அவர் ேப ைவ ம்

ேயாவாைன ம்அைழத் : நாம் பஸ்காைவப்

சிப்பதற் ங்கள் ேபாய், அைத நமக்

ஆயத்தம் ெசய் ங்கள் என்றார். ௯

அதற் அவர்கள்: நாங்கள் அைத எங்ேக

ஆயத்தம்ெசய்யவி ப்பமாகஇ க்கி ர் என்

ேகட்டார்கள். ௧0 அதற் அவர்: ங்கள்

நகரத்தில் ைழ ம்ேபா , தண் ர்க் டம்

மந் வ கிற ஒ மனிதன் உங்க க்

எதிர்ப்ப வான்; ங்கள் அவ க் ப்

பின்ேனெசன் , அவன் ேபா ம் ட் ற் ள்

ங்க ம்ேபாய், ௧௧அந்த ட்ெடஜமாைனப்

பார்த் : நான் என் டர்கேளா பஸ்காைவப்

சிக்கிறதற் த் த தியானஇடம் எங்ேக என்

ேபாதகர் உம்மடத்தில் ேகட்கச்ெசான்னார்
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என் ெசால் ங்கள். ௧௨ அவன் கம்பளம்

தலானைவகள் விரித்தி க்கிற

ேமல் ட் ள்ள ஒ ெபரிய அைறைய

உங்க க் க் காண்பிப்பான்;அங்ேகஆயத்தம்

ெசய் ங்கள் என் ெசால் அ ப்பினார். ௧௩

அவர்கள்ேபாய், தங்களிடத்தில் அவர்

ெசான்னப ேய கண் , பஸ்காைவஆயத்தம்

ெசய்தார்கள். ௧௪ ேநரம் வந்தேபா ,

அவ ம் அவ டேன டப் பன்னிரண்

அப்ேபாஸ்தலர்க ம் பந்தியி ந்தார்கள். ௧௫

அப்ெபா அவர்அவர்கைளப் பார்த் : நான்

பா ப கிறதற் ன்ேன உங்கேளா ட

இந்த பஸ்காைவப் சிக்க மக ம்

ஆைசயாக இ ந்ேதன். ௧௬ ேதவ ைடய

ராஜ்யத்திேல இ நிைறேவ ம்வைரக் ம்

நான் இனி இைதப் சிப்பதில்ைலெயன்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்

ெசால் , ௧௭ அவர் பாத்திரத்ைத எ த் ,

ஸ்ேதாத்திரம்ெசய் : ங்கள் இைத

வாங்கி, உங்க க் ள்ேள பங்கிட் க்

ெகாள் ங்கள்; ௧௮ ேதவ ைடய ராஜ்யம்

வ ம்வைரக் ம் நான் திராட்ைசரசத்ைதப்

ப வதில்ைலெயன் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௯ பின் அவர்

அப்பத்ைத எ த் , ஸ்ேதாத்திரம்ெசய் ,

அைதப் பிட் , அவர்க க் க் ெகா த் :

இ உங்க க்காகக் ெகா க்கப்ப கிற

என் ைடய ச ரமாக இ க்கிற ; என்ைன

நிைன ம்ப இைதச்ெசய் ங்கள் என்றார்.
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௨0ேபாஜனம்ெசய்தபின் அவர்அந்தப்ப ேய

பாத்திரத்ைத ம் ெகா த் : இந்தப் பாத்திரம்

உங்க க்காகச் சிந்தப்ப கிற என் ைடய

இரத்தத்தினாலாகிய திய ஒப்பந்தமாக

இ க்கிற என்றார். ௨௧ பின் : இேதா,

என்ைனக் காட் க்ெகா க்கிறவ ைடயைக

என் டேன டப் பந்தியி க்கிற . ௨௨

ர்மானிக்கப்பட்டப ேய மனித மாரன்

ேபாகிறார், ஆனா ம் அவைரக்

காட் க்ெகா க்கிற மனித க் ஐேயா

என்றார். ௨௩ அப்ெபா அவர்கள்

நம்ம ல் யார் அப்ப ச் ெசய்வான்

என் தங்க க் ள்ேள விசாரிக்கத்

ெதாடங்கினார்கள். ௨௪அன்ற ம் தங்களில்

எவன் ெபரியவனாக இ ப்பான் என்

அவர்க க் ள்ேளவாக் வாதம் உண்டான .

௨௫அவர்அவர்கைளப் பார்த் : தரல்லாத

இனத்தாரின் ராஜாக்கள் அவர்கைள

ஆ கிறார்கள்; அவர்கள்ேமல் அதிகாரம்

ெச த் கிறவர்க ம் நற்பணியாளர்கள்

என் எண்ணப்ப கிறார்கள். ௨௬

உங்க க் ள்ேள அப்ப யி க்கக் டா ;

உங்களில் ெபரியவன் சிறயவைனப்ேபால ம்,

தைலவன்ேசைவெசய்கிறவைனப்ேபால ம்

இ க்கேவண் ம். ௨௭ பந்தியில்

உட்கார்ந்தி க்கிறவேனா,

ேசைவெசய்கிறவேனா, எவன் ெபரியவன்?

பந்தியில் உட்கார்ந்தி க்கிறவன் அல்லவா?

அப்ப யி ந் ம், நான் உங்க ைடய ந விேல
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ேசைவெசய்கிறவைனப்ேபால இ க்கிேறன்.

௨௮ ேம ம் எனக் ஏற்பட்ட ேசாதைனகளில்

என்ேனா ட நிைலத்தி ந்தவர்கள்

ங்கேள. ௨௯ ஆகேவ, என் பிதா எனக்

ஒ ராஜ்யத்ைத ஏற்ப த்தின ேபால,

நா ம் உங்க க் ஏற்ப த் கிேறன். ௩0

ங்கள் என் ராஜ்யத்திேல என் பந்தியில்

சாப்பிட் க் த் , இஸ்ரேவ ன்

பன்னிரண் ேகாத்திரங்கைள ம்

நியாயந் ர்க்கிறவர்களாகச்

சிங்காசனங்களின்ேமல் அம ர்கள்

என்றார். ௩௧ பின் ம் கர்த்தர்: ேமாேன,

ேமாேன,இேதா, ேகா ைமைய றத்தினால்

ைடக்கிற ேபாலச் சாத்தான்

உங்கைளப் ைடக்கிறதற் அ மதி

ேகட் க்ெகாண்டான். ௩௨ நாேனா உன்

நம்பிக்ைக இழந் ேபாகாதப க் உனக்காக

ேவண் க்ெகாண்ேடன்; ணப்பட்டபின்

உன் சேகாதரர்கைளத் திடப்ப த் என்றார். ௩௩

அதற் அவன்: ஆண்டவேர, காவ ம்

சாவி ம்உம்ைமப்பின்பற்றவர,ஆயத்தமாக

இ க்கிேறன் என்றான். ௩௪அவர்அவைனப்

பார்த் : ேப ேவ, இன்ைறக் ச் ேசவல்

கிறதற் ன்ேன என்ைன ன் ைற

ம த ப்பாய் என் உனக் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௩௫ பின் ம் அவர் அவர்கைளப்

பார்த் : நான் உங்கைளப் பணப்ைப ம்

சாமான் ைப ம் காலணிக ம் இல்லாமல்

அ ப்பினேபா , ஏதாவ உங்க க் க்
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ைறவாக இ ந்ததா என்றார். அவர்கள்,

ஒன் ம் ைறவாக இ ந்ததில்ைல

என்றார்கள். ௩௬அதற் அவர்: இப்ெபா ேதா

பணப்ைப ம் சாமான் ைப ம் உைடயவன்

அைவகைள எ த் க்ெகாள்ளேவண் ம்;

பட்டயம் இல்லாதவன் தன்

ஆைடைய விற் ஒ பட்டயத்ைத

வாங்கேவண் ம். ௩௭ அக்கிரமக்காரர்களில்

ஒ வனாக எண்ணப்பட்டார் என்

எ தியி க்கிற வாக்கியம் என்னிடத்தில்

நிைறேவறேவண் யெதன் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். என்ைனப்பற்றயகாரியங்கள்

நிைறேவ ம் காலம்வந்தி க்கிற என்றார்.

௩௮ அதற் அவர்கள்: ஆண்டவேர, இேதா,

இங்ேக இரண் பட்டயம் இ க்கிற

என்றார்கள். அவர்: ேபா ம் என்றார். ௩௯பின்

அவர் றப்பட் , வழக்கத்தின்ப ேய

ஒ வமைலக் ப் ேபானார், அவ ைடய

டர்க ம் அவேரா டப்ேபானார்கள்.

௪0 அந்த இடத்ைத அைடந்தெபா

அவர் அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

ேசாதைனக் ட்படாதப க் ெஜபம்ெசய் ங்கள்

என் ெசால் , ௪௧ அவர்கைளவிட் க்

கல்ெலற ரம் அப் றம்ேபாய்,

ழங்கால்ப யிட் : ௪௨ பிதாேவ, உமக்

வி ப்பமானால் இந்தப் பாத்திரம்

என்ைனவிட் ங் ம்ப ெசய் ம்; ஆனா ம்

என் ைடய வி ப்பத்தின்ப யல்ல,

உம் ைடய வி ப்பத்தின்ப ேய
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ஆகக்கடவ என் ெஜபம்ெசய்தார். ௪௩

அப்ெபா வானத்தி ந் ஒ தன்

ேதான்ற , அவைர திடப்ப த்தினான்.

௪௪ அவர் மக ம் ேவதைனப்பட் ,

அதிக ஊக்கத்ேதா ெஜபம்ெசய்தார்.

அவ ைடய ேவர்ைவ இரத்தத்தின்

ெப ந் ளிகளாகத் தைரயிேலவி ந்த . ௪௫

அவர் ெஜபம்ெசய் த் , எ ந்தி ந் ,

தம் ைடய டர்களிடத்தில் வந் ,

அவர்கள் க்கத்தினாேல ங் கிறைதக்

கண் : ௪௬ ங்கள் ங் கிறெதன்ன?

ேசாதைனக் ட்படாதப க் , எ ந்தி ந்

ெஜபம்ெசய் ங்கள் என்றார். ௪௭அவர்அப்ப ப்

ேப ம்ேபா மக்கள் ட்டமாக வந்தார்கள்.

அவர்க க் ன்ேன பன்னிரண் ேபரில்

ஒ வனாகிய தாஸ் என்பவ ம் வந் ,

இேய ைவ த்தம் ெசய்வதற்காகஅவரிடத்தில்

ெந ங்கினான். ௪௮ இேய அவைனப்

பார்த் : தாேச, த்தத்தினாேலயா

மனித மாரைனக் காட் க்ெகா க்கிறாய்

என்றார். ௪௯ அவைரச் ற்ற நின்றவர்கள்

நடக்கப்ேபாகிறைதக் கண் : ஆண்டவேர,

பட்டயத்தினாேல ெவட் ேவாமா என்றார்கள்.

௫0அந்தப்ப ேயஅவர்களில் ஒ வன் பிரதான

ஆசாரிய ைடய ேவைலக்காரைன வல

கா அ ந் வி ம்ப ெவட் னான். ௫௧

அப்ெபா இேய : ேபா ம் நி த் ங்கள்

என் ெசால் , அவ ைடய காைதத்ெதாட் ,

அவைன கப்ப த்தினார். ௫௨ பின்
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இேய தமக் விேராதமாக வந்த பிரதான

ஆசாரியர்கைள ம் ேதவாலயத்

பைடத்தைலவர்கைள ம் ப்பர்கைள ம்

பார்த் : ஒ தி டைனப்பி க்கப் றப்பட்

வ கிற ேபால, ங்கள் பட்டயங்கைள ம்

த கைள ம்எ த் ப் றப்பட் வந் ர்கேள.

௫௩ நான் தினந்ேதா ம் ேதவாலயத்தில்

உங்கேளா ட இ க் ம்ேபா ங்கள்

என்ைனப்பி க்கக் ற்படவில்ைல;இ தான்

உங்க ைடய ேநர ம் இ ளின்அதிகார மாக

இ க்கிற என்றார். ௫௪அவர்கள்அவைரப்

பி த்தபின் , பிரதான ஆசாரிய ைடய

ட் ல் ெகாண் ேபாய்விட்டார்கள். ேப ம்

ரத்திேல பின்ேனெசன்றான். ௫௫அவர்கள்

ற்றத்தின் ந விேல ெந ப்ைப ட் ,

அைதச் ற்ற உட்கார்ந்தேபா , ேப ம்

அவர்கள் ந விேல உட்கார்ந்தான். ௫௬

அப்ெபா ஒ ேவைலக்காரி அவன்

ெந ப்பின் அ கிேல உட்கார்ந்தி க்கக்கண் ,

அவைனஉற் ப்பார்த் : இவ ம்அவேனா

இ ந்தான் என்றாள். ௫௭ அதற்

அவன்: ெபண்ேண, அவைன எனக் த்

ெதரியா என் ம த த்தான். ௫௮

சிற ேநரத்திற் ப்பின் ேவெறா வன்

அவைனப் பார்த் : ம் அவர்களில் ஒ வன்

என்றான். அதற் ப் ேப : மனிதேன, நான்

இல்ைலஎன்றான். ௫௯ஏறக் ைறயஒ மணி

ேநரத்திற் ப்பின் ேவெறா வன்அவைனப்

பார்த் : உண்ைமயாகேவ இவ ம்அவேனா
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இ ந்தான், இவன் க ேலயன்தான் என்

சாதித்தான். ௬0அதற் ப் ேப : மனிதேன,

ெசால் கிறைத அறேயன் என்றான்.

அவன் இப்ப ச் ெசான்ன டேன ேசவல்

விய . ௬௧அப்ெபா கர்த்தர் தி ம்பி,

ேப ைவ ேநாக்கிப்பார்த்தார். ேசவல்

கிறதற் ன்ேன என்ைன ன் ைற

ம த ப்பாய் என் கர்த்தர் தன்னிடத்தில்

ெசான்ன வார்த்ைதைய உடேன ேப

நிைனத் , ௬௨ெவளிேயேபாய், மனங்கசந்

அ தான். ௬௩இேய ைவப் பி த் க்ெகாண்ட

மனிதர்கள் அவைரக் ேக ெசய் , அ த் , ௬௪

அவ ைடய கண்கைளக் கட் , அவ ைடய

கத்தில் அைறந் : உன்ைனஅ த்தவன் யார்,

அைத ர்க்கதரிசனத்தினால் ெசால் என்

அவைரக் ேகட்ட மன்ற , ௬௫ மற் ம்

அேநக அவ றான வார்த்ைதகைள ம்

அவ க் எதிராகப் ேபசினார்கள். ௬௬

வி யற்காலமானேபா மக்களின்

ப்பர்க ம் பிரதான ஆசாரியர்க ம்

ேவதபண் தர்க ம் வந் , தங்க ைடய

ஆேலாசைனச் சங்கத்தில் அவைரக்

ெகாண் வந் நி த்தி: ௬௭ கிற ஸ் வா?

அைத எங்க க் ச் ெசால் என்றார்கள். அதற்

அவர்: நான் உங்க க் ச் ெசான்னா ம்

நம்பமாட் ர்கள். ௬௮நான் உங்களிடம் ேகள்வி

ேகட்டா ம் எனக் பதில் ெசால்லமாட் ர்கள்,

என்ைனவி தைல ம் ெசய்யமாட் ர்கள். ௬௯

இ தல் மனித மாரன் சர்வவல்லைம ள்ள
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ேதவ ைடயவல பக்கத்தில் ற்ற ப்பார்

என்றார். ௭0 அதற் அவர்கெளல்ேலா ம்:

அப்ப யானால், ேதவ ைடய மாரனா

என் ேகட்டார்கள். அதற் அவர்: ங்கள்

ெசால் கிறப ேயநான்அவர்தான் என்றார்.

௭௧அப்ெபா அவர்கள்: இனி ேவ சாட்சி

நமக் ேவண் வெதன்ன? நாேம இவ ைடய

வாயினாேல ேகட்ேடாேம என்றார்கள்.

௨௩

அவர்க ைடய ட்டத்தாெரல்ேலா ம்

எ ந்தி ந் , அவைரப்

பிலாத் வினிடத்திற் க் ெகாண் ேபாய்: ௨

இவன் தன்ைனக் கிற ஸ் என்னப்பட்ட

ராஜாெவன் ம், ராய க் வரிெகா க்க

ேவண் யதில்ைலெயன் ம் ெசால் ,

மக்கைளக் கலகப்ப த்தக் கண்ேடாம் என்

அவர்ேமல் ற்றஞ் மத்தத் ெதாடங்கினார்கள்.

௩பிலாத் அவைரப் பார்த் : தர்க ைடய

ராஜாவா என் ேகட்டான். அவர் அவ க்

ம ெமாழயாக; ர் ெசால் கிறப தான்

என்றார். ௪ அப்ெபா பிலாத் பிரதான

ஆசாரியர்கைள ம்மக்கைள ம் பார்த் : இந்த

மனிதனிடத்தில் நான் ஒ ற்றத்ைத ம்

காணவில்ைலஎன்றான். ௫அதற் அவர்கள்:

இவன் க ேலயா நா ெதாடங்கி இந்த

இடம்வைரக் ம் ேதயா ேதசெமங் ம் உபேதசம்

ெசய் , மக்கைளக் கலகப்ப த் கிறான்

என் ைவராக்கியத்ேதா ெசான்னார்கள்.

௬ க ேலயா என்பைதப் பிலாத்

ேகட்டெபா , இந்த மனிதன் க ேலயனா
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என் விசாரித் , ௭ அவர் ஏேராதின்

அதிகாரத்திற் ள்ளானவர் என் அற ந் ,

அந்த நாட்களிேல எ சேலம ேல வந்தி ந்த

ஏேரா வினிடத்திற் அவைரஅ ப்பினான்.

௮ ஏேரா இேய ைவக் ற த் அேநக

காரியங்கைளக்ேகள்விப்பட் ந்ததினா ம்,

அவரால் ெசய்யப்ப ம் அைடயாளத்ைதப்

பார்க்கேவண் ெமன்

வி ம்பியி ந்ததினா ம்,

அவைரக் கா ம்ப ெவ நாளாக

ஆைசெகாண் ந்தான். அந்தப்ப அவைரப்

பார்த்தேபா , ம க ம் சந்ேதாஷப்பட் ,

௯ அேநக காரியங்கைளக் ற த் ,

அவரிடத்தில் ேகள்வி ேகட்டான். அவர்

ம ெமாழயாக அவ க் ஒன் ம்

ெசால்லவில்ைல. ௧0பிரதானஆசாரியர்க ம்

ேவதபண் தர்க ம் அவர்ேமல் பி வாதமாகக்

ற்றஞ் மத்திக்ெகாண்ேட நின்றார்கள்.

௧௧ அப்ெபா ஏேரா தன் ேபார்

ரர்கேளா ட அவைர நிந்தித் ,

ேக ெசய் ம க்கான ஆைடைய

அவ க் அணிந் , அவைரத் தி ம்பப்

பிலாத் வினிடத்திற் அ ப்பினான். ௧௨

ன்ேன ஒ வ க்ெகா வர் விேராதிகளாக

இ ந்த பிலாத் ம் ஏேரா ம்அன்ைறயதினம்

நண்பர்களானார்கள். ௧௩ பிலாத் பிரதான

ஆசாரியர்கைள ம் அதிகாரிகைள ம்

மக்கைள ம் வரச்ெசய் , ௧௪அவர்கைளப்

பார்த் : மக்கைளக் கலகத்திற் த்
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ண் வி கிறவனாக இந்த மனிதைன

என்னிடத்தில் ெகாண் வந் ர்கள்; நான்

உங்க க் ன்பாக விசாரித்தேபா ,

இவன்ேமல் ங்கள் சாட் கிற ற்றங்களில்

ஒன்ைற ம் நான் இவனிடத்தில் காணவில்ைல.

௧௫ உங்கைள ஏேராதினிடத்திற் ம்

அ ப்பிேனன்;அவ ம் இவனிடத்தில் ற்றம்

காணவில்ைல; மரணத்திற் ஏ வாகஇவன்

ஒன் ம் ெசய்யவில்ைலேய. ௧௬ எனேவ

இவைனத்தண் த் , வி தைலயாக் ேவன்

என்றான். ௧௭பண் ைகேதா ம் அவர்க க்

ஒ வைன அவன் வி தைலயாக் வ

வழக்கமாக இ ந்தப யால் அப்ப ச்

ெசான்னான். ௧௮ மக்கெளல்ேலா ம்

அைதக்ேகட் : இவைன அகற் ம்,

பரபாைச எங்க க் வி தைலயாக் ம்

என் சத்தம ட் க்ேகட்டார்கள். ௧௯

அந்த பரபாஸ் என்பவன் நகரத்தில்

நடந்த ஒ கலவரத்தினிம த்த ம்

ெகாைல ற்றத்தினிம த்த ம் காவ ேல

ைவக்கப்பட் ந்தான். ௨0 பிலாத்

இேய ைவ வி தைலயாக்க வி ம்பி,

ம ப ம் அவர்களிடத்தில் ேபசினான். ௨௧

அவர்கேளா: அவைனச் சி ைவயில்

அைற ம், சி ைவயில் அைற ம் என்

ச்ச ட்டார்கள். ௨௨அவன் ன்றாம் ைற

அவர்கைளப் பார்த் : ஏன், இவன் என்ன

ற்றம் ெசய்தான்? மரணத்திற் ஏ வான

ற்றம் ஒன் ம் இவனிடத்தில் நான்
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காணவில்ைலேய; ஆகேவ, நான் இவைன

தண் த் , வி தைலயாக் ேவன் என்றான்.

௨௩ அப்ப யி ந் ம் அவைர சி ைவயில்

அைறயேவண் ெமன் அவர்கள் உரத்த

சத்தத்ேதா ேகட் க்ெகாண்ேடயி ந்தார்கள்.

அவர்க ம் பிரதான ஆசாரியர்க ம் இட்ட

சத்தம் ேமற்ெகாண்ட . ௨௪ அப்ெபா

அவர்கள் ேகட் க்ெகாண்டப ேய

ஆகட் ம் என் பிலாத் ர்ப் ெசய் ,

௨௫ கலவரத்தினிம த்த ம் ெகாைலக்

ற்றத்தினிம த்த ம் காவ ல்

ேபாடப்பட் ந்த பரபாைச அவர்கள்

ேகட் க்ெகாண்டப ேய வி தைலயாக்கி,

இேய ைவேயா அவர்கள் வி ப்பத்திற்

ஒப் க்ெகா த்தான். ௨௬அவர்கள் இேய ைவக்

ெகாண் ேபாகிறேபா , நாட் ந் வ கிற

சிேரேன ஊரானாகிய ேமான் என்கிற

ஒ வைனப்பி த் , சி ைவையஅவ க் ப்

பின்ேன மந் ெகாண் வ ம்ப அைத

அவன்ேமல் ைவத்தார்கள். ௨௭ திரள் ட்டமான

மக்க ம் அவ க்காகப் கதற அ கிற

ெபண்க ம்அவ க் ப் பின்ேனெசன்றார்கள்.

௨௮ இேய அவர்கள் பக்கமாகத் தி ம்பி:

எ சேலம ன் மாரத்திகேள, ங்கள் எனக்காக

அழாமல், உங்க க்காக ம் உங்க ைடய

பிள்ைளக க்காக ம் அ ங்கள். ௨௯

இேதா, மல கள் பாக்கியவதிகெளன் ம்,

பிள்ைளெபறாதகர்ப்பங்க ம் பால்ெகாடாத

மார்பகங்க ம் பாக்கிய ள்ளைவகெளன் ம்
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ெசால்லப்ப ம் நாட்கள் வ ம். ௩0அப்ெபா

மைலகைளப் பார்த் : எங்களின்ேமல்

வி ங்கெளன் ம், ன் கைளப் பார்த் :

எங்கைளமைறத் க்ெகாள் ங்கெளன் ம்

ெசால்லத்ெதாடங் வார்கள். ௩௧

பச்ைசமரத்திற் இைவகைளச் ெசய்தால்,

பட்டமரத்திற் என்ன ெசய்யமாட்டார்கள்”

என்றார். ௩௨ ற்றவாளிகளாகிய

ேவ இரண் ேப ம் அவேரா டக்

ெகாைலெசய்யப்ப வதற் க்

ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள். ௩௩

கபாலஸ்தலம்என் ெசால்லப்பட்டஇடத்தில்

அவர்கள் ேசர்ந்தெபா , அங்ேக

அவைர ம், அவ ைடய வல பக்கத்தில்

ஒ ற்றவாளிைய ம், அவ ைடய

இட பக்கத்தில் ஒ ற்றவாளிைய ம்

சி ைவகளில் அைறந்தார்கள். ௩௪

அப்ெபா இேய : பிதாேவ, இவர்க க்

மன்னி ம், தாங்கள்ெசய்கிற இன்னெதன்

அறயாதி க்கிறார்கேள என்றார். அவ ைடய

ஆைடகைள அவர்கள் பங்கிட் ச்

ட் ப்ேபாட்டார்கள். ௩௫ மக்கள் நின்

பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள். அவர்கேளா

அதிகாரிக ம்அவைரஏளனம்ெசய் : இவன்

மற்றவர்கைளஇரட்சித்தான், இவன் ேதவனால்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட கிற ஸ் வானால்,

தன்ைனத்தாேன இரட்சித் க்ெகாள்ளட் ம்

என்றார்கள். ௩௬ ேபார் ரர்க ம்அவரிடத்தில்

ேசர்ந் , அவ க் க் கா ையக் ெகா த் : ௩௭
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தர்களின் ராஜாவானால், உன்ைன

இரட்சித் க்ெகாள் என் அவைரக்

ேக ெசய்தார்கள். ௩௮இவன் தர்க ைடய

ராஜா என் , கிேரக் , லத் ன், எபிெர

எ த் க்களில் எ தி, அவ க் ேமலாக

ைவக்கப்பட்ட . ௩௯அன்ற ம் சி ைவயில்

அைறயப்பட் ந்த ற்றவாளிகளில் ஒ வன்:

கிற ஸ் வானால் உன்ைன ம் எங்கைள ம்

இரட்சித் க்ெகாள் என் அவைரஇழவாகப்

ேபசினான். ௪0மற்றவன்அவைனப் பார்த் :

இந்த தண்டைனக் ட்பட்டவனாக இ ந் ம்

ேதவ க் ப் பயப்ப கிறதில்ைலயா? ௪௧

நாேமா நியாயப்ப தண் க்கப்ப கிேறாம்;

நாம் ெசய்தைவக க் த் தக்க பலைன

அைடகிேறாம்; இவேரா தகாதெதான்ைற ம்

ெசய்யவில்ைலேய என் அவைனக்

க ந் ெகாண் , ௪௨ இேய ைவப் பார்த் :

ஆண்டவேர, ர் உம் ைடய ராஜ்யத்தில்

வ ம்ேபா அ ேயைன நிைனத்த ம்

என்றான். ௪௩ இேய அவைனப் பார்த் :

இன்ைறக் என் டேன டப்

பர சி ப்பாய் என் உண்ைமயாகேவ

உனக் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௪௪

அப்ெபா ஏறக் ைறயபகல்பன்னிரண்

மணியாக இ ந்த ; ன் மணிவைரக் ம்

மெயங் ம் இ ண்டான . ௪௫ ரியன்

இ ளைடந்த , ேதவாலயத்தின் திைரச் ைல

ந வில் இரண்டாகக் கிழ ந்த . ௪௬ இேய :

பிதாேவ, உம் ைடயைககளில் என்ஆவிைய
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ஒப் விக்கிேறன் என் ம ந்த சத்தம ட் க்

ப்பிட் ச் ெசான்னார்; இப்ப ச் ெசால் ,

வைன விட்டார். ௪௭ ற் க் அதிபதி

சம்பவித்தைதக் கண் : ெமய்யாகேவ இந்த

மனிதன் திமானாக இ ந்தான் என்

ெசால் , ேதவைனமகிைமப்ப த்தினான். ௪௮

இந்தக் காட்சிையப் பார்க் ம்ப வந்தி ந்த

மக்கெளல்ேலா ம் சம்பவித்தைவகைளப்

பார்த்தெபா , தங்க ைடய மார்பில்

அ த் க்ெகாண் தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௪௯

அவ க் அற கமானவர்கெளல்ேலா ம்,

க ேலயாவி ந் அவ க் ப் பின்ேன

ெசன்ற ெபண்க ம் ரத்திேல நின்

இைவகைளப் பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௫0 ேயாேசப் என் ம் ெபயர்ெகாண்ட ஒ

ஆேலாசைனக்காரன் இ ந்தான்; அவன்

உத்தம ம் திமா மாக இ ந்தான். ௫௧

அவன் தர்க ைடய பட்டணங்களில்

ஒன்றாகிய அரிமத்தியாவி ந்

வந்தவ ம், ேதவ ைடய ராஜ்யத்திற் க்

காத்தி ந்தவ ம், தர்க ைடய

ஆேலாசைனக் ம் ெசய்ைகக் ம்

சம்மதிக்காதவ மாகஇ ந்தான். ௫௨அவன்

பிலாத் வினிடத்தில்ேபாய், இேய வின்

ச ரத்ைதக் ேகட் , ௫௩ அைத இறக்கி,

ெமல் ய ணியிேல ற்ற , கன்மைலயில்

ெவட்டப்பட்ட ம் ஒ ேபா ம் ஒ வ ம்

ைவக்கப்படாத மாக இ ந்த ஒ

கல்லைறயிேல ைவத்தான். ௫௪ அந்த நாள்
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ஆயத்தநாளாக இ ந்த ; ஓய் நா ம்

ஆரம்பமான . ௫௫ க ேலயாவி ந்

அவ டன் வந்தி ந்த ெபண்க ம்

பின்ேனெசன் , கல்லைறைய ம்அவ ைடய

ச ரம்ைவக்கப்பட்டவிதத்ைத ம் பார்த் , ௫௬

தி ம்பிப்ேபாய், கந்தவர்க்கங்கைள ம்

பரிமளைதலங்கைள ம் ஆயத்தம்பண்ணி,

கட்டைளயின்ப ேய ஓய் நாளில்

ஓய்ந்தி ந்தார்கள்.

௨௪

வாரத்தின் தலாம் நாள்

அதிகாைலயிேல தாங்கள் ஆயத்தம்ெசய்த

கந்தவர்க்கங்கைள அந்த ெபண்கள்

எ த் க்ெகாண் ேவ சில

ெபண்கேளா டக்கல்லைறக் வந்தார்கள்.

௨ கல்லைறைய அைடத்தி ந்த கல் ரட் த்

தள்ளப்பட் க்கிறைதப் பார்த் , ௩உள்ேள

ைழந் , கர்த்தராகியஇேய வின் ச ரத்ைதக்

காணாமல், ௪ அைதக் ற த் ம ந்த

கலக்கமைடந்தி க் ம்ேபா , பிரகாச ள்ள

ஆைடஅணிந்தி ந்த இரண் ேபர் அவர்கள்

அ ேக நின்றார்கள். ௫ அந்த ெபண்கள்

பயப்பட் தைல னிந் தைரையப்

பார்த் நிற் ம்ேபா , அந்த இரண் ேப ம்

அவர்கைளப் பார்த் : உயிேரா க்கிறவைர

ங்கள்மரித்ேதாரிடத்தில் ேத கிறெதன்ன? ௬

அவர் இங்ேக இல்ைல,அவர் உயிர்த்ெத ந்தார்.

௭ மனித மாரன் பாவிகளான மனிதர்கள்

ைககளில் ஒப் க்ெகா க்கப்பட ம்,

சி ைவயில் அைறயப்பட ம்,
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ன்றாம்நாளில் உயிேரா எ ந்தி க்க ம்

ேவண் ெமன்பதாகஅவர் க ேலயாவி ந்த

காலத்தில் உங்க க் ச் ெசான்னைத

நிைனத் ப்பா ங்கள் என்றார்கள். ௮

அப்ெபா அவர்கள் அவ ைடய

வார்த்ைதகைள ஞாபகப்ப த்தி, ௯

கல்லைறையவிட் த் தி ம்பிப்ேபாய்,

இந்தச் ெசய்திகெளல்லாவற்ைற ம்

பதிெனா ேப க் ம் மற்ெறல்ேலா க் ம்

ெதரிவித்தார்கள். ௧0 இைவகைள

அப்ேபாஸ்தலர்க க் ச் ெசான்னவர்கள்

மகதேலனா மரியா ம், ேயாவன்னா ம்,

யாக்ேகாபின் தாயாகிய மரியா ம்,

இவர்க டேன டஇ ந்த மற்ற ெபண்க ேம.

௧௧இவர்க ைடயவார்த்ைதகள்அவர்க க்

ண்ேபச்சாகத் ேதான்றனதினால்,அவர்கள்

இவர்கைள நம்பவில்ைல. ௧௨ ேப ேவா

எ ந்தி ந் , கல்லைறயினிடத்திற் ஓ ,

அதற் ள்ேள னிந் பார்க் ம்ேபா ,

ணிகைளத் தனிேய ைவத்தி க்கக்கண் ,

சம்பவித்தைதக் ற த் த் தனக் ள்ேள

ஆச்சரியப்பட் க்ெகாண் ேபானான். ௧௩

அன்ைறய தினேம அவர்களில் இரண் ேபர்

எ சேல க் ஏ அல்ல எட் ைமல்

ெதாைலவி ள்ள எம்மா என் ம்

கிராமத்திற் ப் ேபானார்கள். ௧௪ ேபா ம்ேபா

இந்தச் சம்பவங்கள் எல்லாவற்ைற ங் ற த்

அவர்கள் ஒ வ க்ெகா வர்

ேபசிக்ெகாண்டார்கள். ௧௫ இப்ப அவர்கள்
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ேபசி, உைரயா க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

இேய தாேம ேசர்ந் அவர்கேளா

நடந் ேபானார். ௧௬ ஆனா ம் அவைர

அறயாதப க் அவர்க ைடய கண்கள்

மைறக்கப்பட் ந்த . ௧௭ அப்ெபா

அவர் அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

க்க க ள்ளவர்களாக நடந் ெகாண்ேட,

ஒ வ க்ெகா வர் ேபசிக்ெகாள் கிற

காரியங்கள் என்னெவன் ேகட்டார். ௧௮

அவர்களில் ஒ வனாகிய கிெலேயாப்பா

என்பவன் ம ெமாழயாக: இந்நாட்களில்

எ சேலம ேலநடந்தைவகைளஅறயாதப க்

ர் அந்நியராக இ க்கி ேரா என்றான். ௧௯

அவர்: எைவகள் என்றார். அதற் அவர்கள்:

நசேரயனாகியஇேய ைவக் ற த்தைவகேள;

அவர் ேதவ க் ன்பாக ம்

மக்கெளல்ேலா க் ன்பாக ம் ெசய ம்

ெசால் ம் வல்லைம ள்ள ர்க்கதரிசியாக

இ ந்தார். ௨0 நம் ைடய பிரதான

ஆசாரியர்க ம் அதிகாரிக ம் அவைர

மரணதண்டைனக் ட்ப த்தி, சி ைவயில்

அைறந்தார்கள். ௨௧அவேர இஸ்ரேவைல ட்

இரட்சிப்பவர் என் நாங்கள் நம்பியி ந்ேதாம்.

இைவகள் சம்பவித் இன் ன்

நாட்களாகிற . ௨௨ஆனா ம்எங்க ைடய

ட்டத்ைதச் ேசர்ந்த சில ெபண்கள்

அதிகாலேம கல்லைறயினிடத்திற் ப்ேபாய்,

௨௩ அவ ைடய ச ரத்ைதக் காணாமல்,

தி ம்பிவந் ,அவர்உயிேரா க்கிறார் என்
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ெசான்ன ேதவ தர்கைளத் தரிசித்ேதாம் என்

ெசால் , எங்கைளப் பிரம க்கச்ெசய்தார்கள்.

௨௪ அப்ெபா எங்களிேல சிலர்

கல்லைறயினிடத்திற் ப்ேபாய், ெபண்கள்

ெசான்னப ேய கண்டார்கள்; அவைரேயா

காணவில்ைலஎன்றார்கள். ௨௫அப்ெபா

அவர் அவர்கைளப் பார்த் : ர்க்கதரிசிகள்

ெசான்ன யாைவ ம் நம் கிறதற் ப்

த்தியில்லாத மந்த இ தய ள்ளவர்கேள,

௨௬ கிற ஸ் இவ்விதமாகப் பா பட ம்,

தம மகிைமயில் பிரேவசிக்க ம்

ேவண் யதில்ைலயா என் ெசால் , ௨௭

ேமாேச தல் எல்லாத் ர்க்கதரிசிக ம்

எ தின ேவதவாக்கியங்கள் எல்லாவற்ற ம்

தம்ைமக் ற த் ச் ெசால் யைவகைள

அவர்க க் விவரித் க் காண்பித்தார். ௨௮

அந்த சமயத்தில் தாங்கள் ேபாகிற கிராமத்திற்

அ கில் வந்தார்கள். அப்ெபா அவர்

ெதாடர்ந் ேபாகிறவர்ேபாலக் காண்பித்தார்.

௨௯ அவர்கள் அவைரப் பார்த் : ர்

எங்க டேனதங்கியி ம், மாைலேநரமான ,

ெபா ம்ேபான , என் அவைரவ ந்திக்

ேகட் க்ெகாண்டார்கள். அப்ெபா

அவர் அவர்கேளா தங் ம்ப உள்ேள

ேபானார். ௩0 அவர்கேளா அவர்

உணவ ந் ம்ேபா , அவர்அப்பத்ைத எ த் ,

ஆ ர்வதித் , அைதப் பிட் , அவர்க க் க்

ெகா த்தார். ௩௧அப்ெபா அவர்க ைடய

கண்கள் திறக்கப்பட் , அவைர
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அற ந்தார்கள். உடேன அவர் அவர்க க்

மைறந் ேபானார். ௩௨அப்ெபா அவர்கள்

ஒ வைரெயா வர் பார்த் : வழயிேலஅவர்

நம் டேன ேபசி, ேவதவாக்கியங்கைள

நமக் விளக்கிக்காட் னெபா ,

நம் ைடய இ தயம் நமக் ள்ேள

ெகா ந் விட் எரியவில்ைலயா என்

ெசால் க்ெகாண் , ௩௩ அந்த ேநரேம

எ ந்தி ந் , எ சேல க் த் தி ம்பிப்ேபாய்,

பதிெனா ேப ம்அவர்கேளா ந்தவர்க ம்

யி க்கக்கண் : ௩௪கர்த்தர் ெமய்யாகேவ

உயிர்த்ெத ந் ேமா க் க் காட்சியளித்தார்

என் அவர்கள் ெசால்லக்ேகட் , ௩௫

வழயில் நடந்தைவகைள ம், அவர்

அப்பத்ைதப் பிட் ம்ேபா தாங்கள்அவைர

அற ந் ெகாண்டைத ம் விவரித் ச்

ெசான்னார்கள். ௩௬ இைவகைளக் ற த்

அவர்கள் ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா ,

இேய தாேம அவர்கள் ந விேல நின் :

உங்க க் ச் சமாதானம் என்றார். ௩௭

அவர்கள் கலங்கி, பயந் , ஒ ஆவிையக்

காண்கிறதாக நிைனத்தார்கள். ௩௮ அவர்

அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள் ஏன்

கலங் கி ர்கள்; உங்க ைடய இ தயங்களில்

சந்ேதகங்கள் எ ம் கிறெதன்ன? ௩௯

நான்தான் என் அற ம்ப , என்

கரங்கைள ம்என்கால்கைள ம்பா ங்கள்,

என்ைனத் ெதாட் ப்பா ங்கள்; ங்கள்

காண்கிறப , எனக் மாம்ச ம், எ ம் க ம்
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உண்டாயி க்கிற ேபால ஒ ஆவிக் இராேத

என் ெசால் , ௪0தம் ைடய கரங்கைள ம்

கால்கைள ம்அவர்க க் க்காண்பித்தார்.

௪௧ ஆனா ம் சந்ேதாஷத்தினால் அவர்கள்

இன் ம் நம்பாமல் ஆச்சரியப்ப ம்ேபா :

சாப்பி வதற் ஏதாவ இங்ேக உண்டா

என் அவர்களிடத்தில் ேகட்டார். ௪௨

அப்ெபா ெபாரித்த ன் ண்ைட ம்

ேதன் ட் த் ணிக்ைகைய ம்அவ க் க்

ெகா த்தார்கள். ௪௩ அைவகைள

அவர் வாங்கி அவர்க க் ன்பாக

சாப்பிட்டார், ௪௪ அவர்கைளப் பார்த் :

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தி ம்

ர்க்கதரிசிகளின் த்தகங்களி ம்

சங் தங்களி ம் என்ைனக் ற த்

எ தியி க்கிறைவகெளல்லாம்

நிைறேவறேவண் யெதன் , நான்

உங்கேளா ந்தேபா உங்க க் ச்

ெசால் க்ெகாண் வந்த ெசய்திகள்

இைவகேள என்றார். ௪௫ அப்ெபா

ேவதவாக்கியங்கைளஅற ந் ெகாள் ம்ப

அவர்க ைடய மனைத அவர் திறந்

அவர்கைளப் பார்த் : ௪௬எ தியி க்கிறப ,

கிற ஸ் பா பட ம், ன்றாம்நாளில் மரித்த

நிைலயி ந் உயிேரா எ ந்தி க்க ம்

ேவண் யதாயி ந்த ; ௪௭ அன்ற ம்

மனந்தி ம் த ம் பாவமன்னிப் ம் எ சேலம்

ெதாடங்கி எல்லாேதசத்தினர்க க் ம்

அவ ைடய நாமத்தினாேல
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பிரசங்கிக்கப்பட ம் ேவண் ய . ௪௮ ங்கள்

இைவக க் ச் சாட்சிகளாக இ க்கி ர்கள்.

௪௯ என் பிதா வாக் த்தத்தம் ெசய்தைத,

இேதா, நான் உங்க க் அ ப் கிேறன்.

ங்கேளா உன்னதத்தி ந் வ ம்

ெபலனால் நிரப்பப்ப ம்வைரக் ம்

எ சேலம் நகரத்தில் இ ங்கள் என்றார். ௫0

பின் அவர் ெபத்தானியாவைரக் ம்

அவர்கைள அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

தம் ைடய கரங்கைள உயர்த்தி.

அவர்கைள ஆ ர்வதித்தார். ௫௧

அவர்கைள ஆ ர்வதிக் ம்ேபா ,

அவர்கைளவிட் ப் பிரிந் , பரேலாகத்திற்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டார். ௫௨ அவர்கள்

அவைரப் பணிந் ெகாண் , ம ந்த

சந்ேதாஷத்ேதா எ சேல க் த் தி ம்பிவந் ,

௫௩நாள்ேதா ம் ேதவாலயத்திேல ேதவைனப்

கழ்ந் ஆராதித் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

ஆெமன்.
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ேயாவான்

௧

ஆரம்பத்திேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த

வார்த்ைத ேதவனிடம் இ ந்த , அந்த

வார்த்ைத ேதவனாக இ ந்த . ௨ அவர்

ஆரம்பத்திேல ேதவேனா இ ந்தார். ௩

எல்லா ம் அவர் லமாக உண்டான ;

உண்டான ஒன் ம் அவர் இல்லாமல்

உண்டாகவில்ைல. ௪ அவ க் ள் வன்

இ ந்த , அந்த வன் மனித க்

ஒளியாக இ ந்த . ௫ அந்த ஒளி

இ ளிேல பிரகாசிக்கிற ; இ ளான

அைத ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. ௬ ேதவனால்

அ ப்பப்பட்ட ஒ மனிதன் இ ந்தான்,

அவன் ெபயர் ேயாவான். ௭அவன் லமாக

எல்ேலா ம் வி வாசிக் ம்ப அந்த

ஒளிையக் ற த் ச் சாட்சிெகா க்க சாட்சியாக

வந்தான். ௮ அவன் அந்த ஒளியல்ல,

அந்த ஒளிையக் ற த் ச் சாட்சிெகா க்க

வந்தவனாகஇ ந்தான். ௯உலகத்திேலவந்

எந்த மனிதைன ம் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளிேய

அந்த ெமய்யான ஒளி. ௧0அவர் உலகத்தில்

இ ந்தார், உலகம் அவர் லமாக உண்டான ,

உலகேமா அவைரஅறயவில்ைல. ௧௧அவர்

அவ க் ச் ெசாந்தமானதிேல வந்தார்,

அவ க் ச் ெசாந்தமானவர்கேளா அவைர

ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ௧௨ அவ ைடய

நாமத்தின்ேமல் வி வாசம் உள்ளவர்களாக

அவைர ஏற் க்ெகாண்டவர்கள் எத்தைன

ேபர்கேளா, அத்தைன ேபர்க ம் ேதவ ைடய
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பிள்ைளகளா ம்ப ,அவர்க க் அதிகாரம்

ெகா த்தார். ௧௩அவர்கள், இரத்தத்தினாலாவ

ச ரவி ப்பத்தினாலாவ கணவ ைடய

வி ப்பத்தினாலாவ பிறக்காமல், ேதவனாேல

பிறந்தவர்கள். ௧௪அந்த வார்த்ைத ச ரமாகி,

கி ைபயினா ம் சத்தியத்தினா ம்

நிைறந்தவராக, நம்மைடேய வாழ்ந்தார்;

அவ ைடய மகிைமையப் பார்த்ேதாம்;

அ பிதாவிற் ஒேர ேபறானவ ைடய

மகிைமக் ஏற்ற மகிைமயாகேவ இ ந்த .

௧௫ ேயாவான் அவைரக் ற த் ச்

சாட்சிெகா த் : எனக் ப்பின் வ கிறவர்

எனக் ன்னி ந்தவர், ஆகேவ, அவர்

என்ைனவிட ேமன்ைம ள்ளவர் என் நான்

ெசால் யி ந்ேதேன,அவர் இவர்தான் என்

சத்தம ட் ெசான்னான். ௧௬ அவ ைடய

பரி ரணத்தினால் நாம் எல்ேலா ம்

கி ைபயின்ேமல் கி ைப ெபற்ேறாம்.

௧௭ ஏெனன்றால், நியாயப்பிரமாணம்

ேமாேசயின் லமாக ெகா க்கப்பட்ட ,

கி ைப ம் சத்திய ம் இேய கிற ஸ் வின்

லமாக வந்த . ௧௮ ேதவைன ஒ வ ம்

ஒ நா ம் பார்த்ததில்ைல, பிதாவின் ம யில்

இ க்கிற ஒேரேபறான மாரேன அவைர

ெவளிப்ப த்தினார். ௧௯ எ சேலம ந்

தர்கள் ஆசாரியர்கைள ம்,

ேலவியர்கைள ம் ேயாவானிடத்தில்அ ப்பி:

ர் யார் என் ேகட்டெபா , ௨0 அவன்

ம க்காமல்அற க்ைகெசய்த ம் இல்லாமல்,
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நான் கிற ஸ் இல்ைல என் ம் அற க்ைக

ெசய்தான். ௨௧அப்ெபா அவர்கள்: பின்

யார்? ர் எ யாவா என் ேகட்டார்கள்.

அதற் : நான் அவன் இல்ைல என்றான்.

ர் ர்க்கதரிசியா என் ேகட்டார்கள்.

அதற் ம்: இல்ைல என்றான். ௨௨ அவர்கள்

பின் ம் அவைனப் பார்த் : ர் யார்?

எங்கைள அ ப்பினவர்க க் நாங்கள்

பதில் ெசால்வதற் , உம்ைமக் ற த்

என்ன ெசால் கி ர் என் ேகட்டார்கள்.

௨௩ அதற் அவன்: கர்த்த க் வழைய

ஆயத்தப்ப த் ங்கள் என் ஏசாயா

ர்க்கதரிசி ெசான்னப ேய, நான்

வனாந்திரத்திேல ப்பி கிறவ ைடய

சத்தமாக இ க்கிேறன் என்றான். ௨௪

அ ப்பப்பட்டவர்கள் பரிேசயர்களாக

இ ந்தார்கள். ௨௫ அவர்கள் அவைனப்

பார்த் : ர் கிற ஸ் ம் இல்ைல,

எ யா ம் இல்ைல, ர்க்கதரிசியானவ ம்

இல்ைல என்றால், ஏன் ஞானஸ்நானம்

ெகா க்கி ர் என் ேகட்டார்கள். ௨௬

ேயாவான் அவர்க க் ம ெமாழயாக:

நான் தண் ரினால் ஞானஸ்நானம்

ெகா க்கிேறன்; ங்கள் அறயாதி க்கிற

ஒ வர் உங்கள் ந விேல இ க்கிறார். ௨௭

அவர் எனக் ப்பின் வந் ம் என்ைனவிட

ேமன்ைம ள்ளவர்; அவ ைடய காலணியின்

வாைர அவிழ்ப்பதற் க் ட நான்

த தியானவன் இல்ைல என்றான். ௨௮
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இைவகள் ேயார்தா க் அக்கைரயில்

ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகா த்த

ெபத்தானியாவிேல நடந்த . ௨௯ம நாளிேல

ேயாவான் இேய தன்னிடத்தில் வ வைதப்

பார்த் : இேதா, உலகத்தின் பாவத்ைதச்

மந் ர்க்கிற ேதவ ஆட் க் ட் . ௩0

எனக் ப்பின் ஒ வர் வ கிறார், அவர் எனக்

ன்ேப இ ந்தப யால் என்ைனவிட

ேமன்ைம ள்ளவர் என் நான் ெசான்ேனேன,

அவர் இவர்தான். ௩௧ நா ம் இவைர

அறயாதி ந்ேதன்; இவர் இஸ்ரேவ க்

ெவளிப்ப வதற்காகேவ, நான் தண் ரினாேல

ஞானஸ்நானம் ெகா க்கவந்ேதன்

என்றான். ௩௨ பின் ம் ேயாவான்

சாட்சியாகச் ெசான்ன : ஆவியானவர்

றாைவப்ேபால வானத்தி ந் இறங்கி,

இவர்ேமல் இ க்கிறைதப் பார்த்ேதன்.

௩௩ நா ம் இவைர அறயாதி ந்ேதன்;

ஆனா ம் தண் ரினால் ஞானஸ்நானம்

ெகா க் ம்ப என்ைன அ ப்பினவர்:

ஆவியானவர்இறங்கி யார்ேமல்இ ப்பைத

பார்ப்பாேயா,அவேர பரி த்தஆவியானவரால்

ஞானஸ்நானம் ெகா க்கிறவர் என் எனக் ச்

ெசால் யி ந்தார். ௩௪ அதன்ப ேய நான்

பார்த் , இவேர ேதவ ைடய மாரன் என்

சாட்சிெகா த் வ கிேறன் என்றான். ௩௫

ம நாளிேல ேயாவா ம் அவ ைடய

டர்களில் இரண் ேப ம் நிற் ம்ேபா , ௩௬

இேய நடந் ேபாகிறைத அவன் பார்த் :
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இேதா, ேதவஆட் க் ட் என்றான். ௩௭அவன்

அப்ப ச் ெசான்னைத அந்த இரண்

டர்க ம் ேகட் , இேய விற் ப் பின்

ெசன்றார்கள். ௩௮இேய தி ம்பி, அவர்கள்

தனக் ப் பின்ேனவ கிறைதப் பார்த் : என்ன

ேத கி ர்கள் என்றார். அதற் அவர்கள்: ர ,

ர் எங்ேக தங்கியி க்கி ர் என் ேகட்டார்கள்;

ர என்பதற் ேபாதகேர என் அர்த்தம். ௩௯

அவர்: வந் பா ங்கள் என்றார். அவர்கள்

வந் அவர் தங்கியி ந்த இடத்ைதப் பார்த் ,

அந்த நாளில் அவரிடத்தில் தங்கினார்கள்.

அப்ெபா ஏறக் ைறய மாைல நான்

மணி. ௪0 ேயாவான் ெசான்னைதக் ேகட் ,

அவ க் ப் பின்ேன ெசன்ற இரண் ேபரில்

ஒ வன் ேமான் ேப வின் சேகாதரனாகிய

அந்திேரயா என்பவன். ௪௧அவன் தலாவ

தன் சேகாதரனாகிய ேமாைனப் பார்த் :

ேமசியாைவப்பார்த்ேதாம் என் ெசான்னான்;

ேமசியா என்பதற் கிற ஸ் என் அர்த்தம்.

௪௨ பின் , அவைன இேய வினிடத்தில்

அைழத் க்ெகாண் வந்தான். இேய

அவைனப் பார்த் : ேயானாவின் மகனாகிய

ேமான், ேகபா எனப்ப வாய் என்றார்; ேகபா

என்பதற் ேப என் அர்த்தம். ௪௩

ம நாளிேல இேய க ேலயாவிற் ப்

ேபாக வி ப்பமாக இ ந் , பி ப் ைவப்

பார்த் : என் பின்ேன வா என்றார்.

௪௪ பி ப் என்பவன், அந்திேரயா

ேப என்பவர்க ைடய ஊராகிய
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ெபத்சாயிதா ஊைரச் ேசர்ந்தவன். ௪௫

பி ப் நாத்தான்ேவைலப் பார்த் :

நியாயப்பிரமாணத்திேல ேமாேச ம்

ர்க்கதரிசிக ம் எ தி இ க்கிறவைரப்

பார்த்ேதாம்; அவர் ேயாேசப்பின் மார ம்

நாசேரத் ஊரா மாகிய இேய ேவ

என்றான். ௪௬ அதற் நாத்தான்ேவல்:

நாசேரத்தி ந் எந்தெவா நன்ைம

உண்டாகக் மா என்றான். அதற் ப்

பி ப் : வந் பார் என்றான். ௪௭ இேய

நாத்தான்ேவல் தம்மடத்தில் வ வைதப்

பார்த் அவைனக் ற த் : இேதா, கபடம்

இல்லாத உத்தம இஸ்ரேவலன் என்றார்.

௪௮ அதற் நாத்தான்ேவல்: ர் என்ைன

எப்ப அற ர் என்றான். இேய அவைனப்

பார்த் : பி ப் உன்ைன அைழக்கிறதற்

ன்ேன, அத்திமரத்தின் ழ க் ம்ேபா

உன்ைனப் பார்த்ேதன் என்றார். ௪௯அதற்

நாத்தான்ேவல்: ர , ர் ேதவ ைடய மாரன்,

ர் இஸ்ரேவ ன் ராஜா என்றான். ௫0இேய

அவ க் ம ெமாழயாக: அத்திமரத்தின் ேழ

உன்ைனப் பார்த்ேதன் என் நான் உனக் ச்

ெசான்னதினாேலயா வி வாசிக்கிறாய்;

இதி ம் ெபரிதானைவகைளப் பார்ப்பாய்

என்றார். ௫௧ பின் ம், அவர் அவைனப்

பார்த் : வானம் திறந்தி க்கிறைத ம்,

ேதவ தர்கள்மனித மாரன்இடத்தி ந்

ஏ கிறைத ம், இறங் கிறைத ம் ங்கள்

இ தல் பார்ப் ர்கள் என் உண்ைமயாகேவ
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உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார்.

௨

ன்றாம்நாளில் க ேலயாவில் உள்ள

கானா ஊரில் ஒ தி மணம் நடந்த ;

இேய வின் தா ம் அங்ேக இ ந்தார்கள். ௨

இேய ம் அவ ைடய டர்க ம் அந்த

தி மணத்திற் அைழக்கப்பட் ந்தார்கள். ௩

திராட்ைசரசம் ைற பட்டேபா , இேய வின்

தாய் அவைரப் பார்த் : அவர்க க் த்

திராட்ைசரசம் இல்ைல என்றாள். ௪அதற்

இேய : ெபண்ேண, எனக் ம் உனக் ம் என்ன,

என் ேநரம் இன் ம் வரவில்ைல என்றார். ௫

அவ ைடய தாய் ேவைலக்காரர்கைளப்

பார்த் : அவர் உங்க க் என்ன

ெசால் கிறாேரா, அதின்ப ெசய் ங்கள்

என்றாள். ௬ தர்கள் தங்கைளச் த்திகரிக் ம்

வழக்கத்தின்ப ேய, ஒவ்ெவான் ம் இரண்

ன் டம் தண் ர் பி க்கத்தக்க ஆ

கற்ஜா கள்அங்ேகைவத்தி ந்த . ௭இேய

ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த் : ஜா களிேல

தண் ர் நிரப் ங்கள் என்றார்; அவர்கள்

அைவகைள நிரப்பினார்கள். ௮ அவர்

அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள் இப்ெபா

எ த் , பந்தி ேமற்பார்ைவக்காரனிடத்தில்

ெகாண் ேபாங்கள் என்றார்; அவர்கள்

ெகாண் ேபானார்கள். ௯அந்ததிராட்ைசரசம்

எங்ேகயி ந் வந்த என் தண் ைர

நிரப்பின ேவைலக்காரர்க க் மட் ம்

ெதரி ம் பந்தி ேமற்பார்ைவகார க் த்
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ெதரியாததினால், அவன் திராட்ைசரசமாக

மாறன தண் ைர சி பார்த்தேபா ,

மணமகைனஅைழத் : ௧0 எந்த மனித ம்

ன் நல்ல திராட்ைசரசத்ைதக் ெகா த் ,

மக்கள் தி ப்தியைடந்தபின் , சி

ைறந்தைதக் ெகா ப்பான், ேரா நல்ல

ரசத்ைத இ வைரக் ம் ைவத்தி ந் ேர

என்றான். ௧௧ இவ்விதமாக இேய இந்த

தலாம் அற் தத்ைதக் க ேலயாவி ள்ள

கானாஊரில் ெசய் , தம் ைடயமகிைமைய

ெவளிப்ப த்தினார்; அவ ைடய டர்கள்

அவரிடத்தில் வி வாசம் ைவத்தார்கள். ௧௨

அதன்பின் ,அவ ம்அவ ைடயதாயா ம்

அவ ைடய சேகாதரர்க ம் அவ ைடய

டர்க ம் கப்பர்ந க் ப்ேபாய், அங்ேக

சிலநாட்கள் தங்கினார்கள். ௧௩ பின்

தர்க ைடய பஸ்காபண் ைக

ெந ங்கியி ந்த ; அப்ெபா இேய

எ சேல க் ப்ேபாய், ௧௪ ேதவாலயத்திேல

ஆ கள், மா கள் றாக்களாகிய இைவகைள

விற்கிறவர்கைள ம், பணம் மாற் கிறவர்கள்

உட்கார்ந்தி க்கிறைத ம் பார்த் , ௧௫

கயிற்றனால் ஒ சாட்ைடைய உண்டாக்கி,

அவர்கள்அைனவைர ம்ஆ மா கைள ம்,

ேதவாலயத்திற் ெவளிேய ரத்திவிட் ,

பணம்மாற் க்காரர்க ைடயபணங்கைளக்

ெகாட் , ேமைசகைளக் கவிழ்த் ப்ேபாட் ,

௧௬ றா விற்கிறவர்கைளப் பார்த் :

இைவகைள இந்த இடத்தி ந்
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எ த் க்ெகாண் ேபாங்கள்; என் பிதாவின்

ட்ைட வியாபார டாக்காதி ங்கள்

என்றார். ௧௭ அப்ெபா : உம் ைடய

ட்ைடக் ற த் உண்டான பக்தியின்

ைவராக்கியம் ையப்ேபாலஎன்ைனஎரித்த

என் எ தியி க்கிறைதஅவ ைடய டர்கள்

நிைன ர்ந்தார்கள். ௧௮ அப்ெபா

தர்கள்அவைரப் பார்த் : ர் இைவகைளச்

ெசய்கி ேர, இதற் என்ன அைடயாளத்ைத

எங்க க் க் காண்பிக்கி ர் என்

ேகட்டார்கள். ௧௯ இேய அவர்க க் ப்

ம ெமாழயாக: இந்த ஆலயத்ைத

இ த் ப்ேபா ங்கள்; ன் நாட்க க் ள்ேள

இைத கட் எ ப் ேவன் என்றார். ௨0

அப்ெபா தர்கள்: இந்தஆலயத்ைதக் கட்ட

நாற்பத்தா வ டங்கள் ஆனேத, ர் இைத

ன் நாட்க க் ள்ேள கட் எ ப் ேரா

என்றார்கள். ௨௧அவேரா தம் ைடய ச ரமாகிய

ஆலயத்ைதக் ற த் ச் ெசான்னார். ௨௨அவர்

இப்ப ச் ெசான்னைதஅவர் மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந்தபின் அவ ைடய டர்கள்

நிைன ர்ந் , ேவதவாக்கியத்ைத ம் இேய

ெசான்ன வசனத்ைத ம் வி வாசித்தார்கள்.

௨௩ பஸ்கா பண் ைகயிேல அவர்

எ சேலம ல் இ க் ம்ேபா , அவர் ெசய்த

அற் தங்கைளஅேநகர் பார்த் ,அவ ைடய

நாமத்தில் வி வாசம் ைவத்தார்கள். ௨௪

அப்ப யி ந் ம், இேய எல்ேலாைர ம்

அற ந்தி ந்தப யால், அவர்கைள
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நம்பவில்ைல. ௨௫ மனிதர்கள் உள்ளத்தில்

இ ப்பைத அவர் அற ந்தி ந்தப யால்,

மனிதர்கைளக் ற த் ஒ வ ம்அவ க் ச்

சாட்சிெகா க்கஅவசியமாக இ க்கவில்ைல.

௩

தர்க க் ள்ேள அதிகாரியான

நிக்ெகாேத என்னப்பட்ட பரிேசயன்

ஒ வன் இ ந்தான். ௨ அவன் இர

ேநரத்தில் இேய வினிடம் வந் : ர , ர்

ேதவனிடத்தில் இ ந் வந்த ேபாதகர் என்

அற ந்தி க்கிேறாம், ஏெனன்றால், ஒ வ ம்

தன் டேன ேதவன் இல்லாவிட்டால் ர்

ெசய்கிற இப்ப ப்பட்ட அற் தங்கைளச்

ெசய்யமாட்டான் என்றான். ௩இேய அவ க்

ம ெமாழயாக: ஒ வன் ம ப ம்

பிறக்காவிட்டால் ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதப்

பார்க்கமாட்டான் என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவ உனக் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௪ அதற் நிக்ெகாேத : ஒ வன்

வயதானபின் எப்ப ப் பிறப்பான்? அவன்

தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாம் ைற

ைழந் பிறக்கக் ேமா என்றான். ௫இேய

ம ெமாழயாக: ஒ வன் தண் ரினா ம்

ஆவியினா ம் பிறக்காவிட்டால் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்தில் பிரேவசிக்கமாட்டான் என்

உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

உனக் ச் ெசால் கிேறன். ௬ ச ரத்தினால்

பிறப்ப ச ரமாக இ க் ம், ஆவியினால்

பிறப்ப ஆவியாக இ க் ம். ௭ ங்கள்

ம ப ம் பிறக்க ேவண் ம் என்
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நான் உனக் ச் ெசான்னைதக் ற த்

ஆச்சரியப்படேவண்டாம்; ௮ காற்றான

தனக் வி ப்பமான இடத்திேல கிற ,

அதின் சத்தத்ைதக் ேகட்கிறாய், ஆனா ம்அ

இந்தஇடத்தி ந் வ கிற என் ம், இந்த

இடத்திற் ப் ேபாகிற என் ம் உனக் த்

ெதரியா ;ஆவியினால் பிறந்தவன்எவேனா

அவ ம்அப்ப ேயஇ க்கிறான் என்றார். ௯

அதற் நிக்ெகாேத : இைவகள்எப்ப ஆ ம்

என்றான். ௧0 இேய அவைனப் பார்த் :

இஸ்ரேவ ல் ேபாதகனாக இ ந் ம்

இைவகைள அறயாமல் இ க்கிறாயா?

௧௧ உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

நான் உனக் ச் ெசால் கிேறன், நாங்கள்

அற ந்தி க்கிறைதச் ெசால் , நாங்கள்

பார்த்தைதக் ற த் ச் சாட்சி ெகா க்கிேறாம்;

ங்கேளா எங்க ைடய சாட்சிைய

ஏற் ெகாள் கிற இல்ைல. ௧௨ ம க்க த்த

காரியங்கைள நான் உங்க க் ச் ெசால் ம்

ங்கள் வி வாசிக்கவில்ைலேய, பரேலாக

காரியங்கைள உங்க க் ச் ெசான்னால்

எப்ப வி வாசிப் ர்கள்? ௧௩ பரேலாகத்தில்

இ ந் இறங்கினவ ம் பரேலாகத்தில்

இ க்கிறவ மானமனித மாரேனஅல்லாமல்

பரேலாகத்திற் ஏறனவன்ஒ வ ம்இல்ைல.

௧௪பாம்பான ேமாேசயினால்வனாந்திரத்திேல

உயர்த்தப்பட்ட ேபாலமனித மார ம், ௧௫

தன்ைன வி வாசிக்கிறவன் எவேனா

அவன் ெகட் ப்ேபாகாமல் நித்திய வைன
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ெப ம்ப க் , உயர்த்தப்பட ேவண் ம்.

(aiōnios g166) ௧௬ ேதவன், தம் ைடய

ஒேரேபறான மாரைன வி வாசிக்கிறவன்

எவேனா அவன் ெகட் ப்ேபாகாமல்

நித்திய வைன ெப ம்ப க் , அவைரக்

ெகா த் , இவ்வளவாய் உலகத்தில்

அன் ெச த்தினார். (aiōnios g166) ௧௭

உலகத்ைத தண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்க் ம்ப ேதவன் தம் ைடய மாரைன

உலகத்தில் அ ப்பாமல், அவராேல உலகம்

இரட்சிக்கப்ப வதற்காகேவ அவைர

அ ப்பினார். ௧௮அவைரவி வாசிக்கிறவன்

தண்டைனக் ள்ளாகத் ர்க்கப்படமாட்டான்;

வி வாசிக்காதவேனா, ேதவ ைடய

ஒேரேபறான மார ைடய நாமத்தில்

வி வாசம் உள்ளவனாக இல்லாதப யினால்,

அவன் தண்டைனத் ர்ப் க்

உட்பட் க்கிறான். ௧௯ ஒளியான

உலகத்திேல வந்தி ந் ம் மனிதர்க ைடய

ெசயல்கள் ைமயானைவகளாக

இ க்கிறப யினால் அவர்கள் ஒளிையவிட

இ ைள வி ம் கிறேத அந்த தண்டைனத்

ர்ப் க் க் காரணமாகஇ க்கிற . ௨0 ங்

ெசய்கிற எவ ம் ஒளிையப் பைகக்கிறான்,

தன் ெசய்ைககள் ட் காட்டப்படாதப க் ,

ஒளியினிடத்தில் வராதி க்கிறான். ௨௧

சத்தியத்தின்ப ெசய்கிறவேனா, தன்

ெசய்ைககள் ேதவ க் ள்ளாக

ெசய்யப்ப கிற என் ெவளிப்ப ம்ப க் ,



ேயாவான் 3971

ஒளியினிடத்தில் வ கிறான் என்றார்.

௨௨ இைவக க் ப் பின் , இேய ம்

அவ ைடய டர்க ம் ேதயா நாட் ற்

வந்தார்கள்; அங்ேக அவர் அவர்கேளா

தங்கியி ந் , ஞானஸ்நானம் ெகா த்

வந்தார். ௨௩சா ம்ஊ க் அ காைமயான

அயிேனான் என் ம் இடத்திேல தண் ர்

அதிகமாக இ ந்தப யினால், ேயாவா ம்

அங்ேக ஞானஸ்நானம் ெகா த்

வந்தான்; மக்கள் அவனிடத்தில் வந்

ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். ௨௪அக்காலத்தில்

ேயாவான் காவ ல் ைவக்கப்படவில்ைல.

௨௫ அப்ெபா ேயாவா ைடய

டர்களில் சில க் ம், தர்க க் ம்,

த்திகரிப்ைபக் ற த் வாக் வாதம்

உண்டான . ௨௬அவர்கள் ேயாவானிடத்தில்

வந் : ர , உம் டேன ட ேயார்தா க்

அக்கைரயில் ஒ வர் இ ந்தாேர;

அவைரக் ற த் ம் சாட்சி ெகா த் ேர,

இேதா, அவர் ஞானஸ்நானம் ெகா க்கிறார்,

எல்ேலா ம் அவரிடத்தில் ேபாகிறார்கள்

என்றார்கள். ௨௭ ேயாவான் ம ெமாழயாக:

பரேலாகத்தில் இ ந் ஒ வ க் க்

ெகா க்கப்பட்டால் அன்ற , அவன்

ஒன்ைற ம் ெபற் க் ெகாள்ளமாட்டான்.

௨௮ நான் கிற ஸ் வல்ல, அவ க்

ன்னாக அ ப்பப்பட்டவன் என் நான்

ெசான்னதற் ங்கேள சாட்சிகள். ௨௯

மணமகைள உைடயவேன மணமகன்;
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மணமக ைடய ேதாழேனா, அ ேக

நின் , அவ ைடய ெசால்ைலக் ேகட்

மணமக ைடயசத்தத்ைதக் ற த் மக ம்

சந்ேதாஷப்ப கிறான்; இந்தச் சந்ேதாஷம்

இப்ெபா எனக் ச் சம் ரணமான . ௩0

அவர் ெப க ம் நான் சி க ம் ேவண் ம்.

௩௧ உன்னதத்தி ந் வ கிறவர்

எல்ேலாைர ம்விட ேமலானவர்; மயி ந்

உண்டானவன் மயின் தன்ைம உள்ளவனாக

இ ந் , ம க் ரிைவகைளப் ேப கிறான்;

பரேலாகத்தில் இ ந் வ கிறவர்

எல்ேலாைர ம்விட ேமலானவர். ௩௨ தாம்

பார்த்ைத ம், ேகட்டைத ம் சாட்சியாகச்

ெசால் கிறார்; அவ ைடய சாட்சிைய

ஒ வ ம் ஏற் க்ெகாள் கிற

இல்ைல. ௩௩ அவ ைடய சாட்சிைய

ஏற் க்ெகாள் கிறவன் ேதவன் சத்தியம்

உள்ளவர் என் த்திைரயிட்

உ திப்ப த் கிறான். ௩௪ ேதவனால்

அ ப்பப்பட்டவர் ேதவ ைடய

வார்த்ைதகைளப் ேப கிறார்;

ேதவன் அவ க் த் தம ஆவிைய

அளவில்லாமல் ெகா த்தி க்கிறார். ௩௫

பிதாவானவர் மாரனில் அன்பாக

இ ந் எல்லாவற்ைற ம் அவ ைடய

ைகயில் ஒப் க்ெகா த்தி க்கிறார். ௩௬

மாரனிடத்தில் வி வாசமாக இ க்கிறவன்

நித்திய வைனஉைடயவனாகஇ க்கிறான்;

மாரைனவி வாசிக்காதவேனா வைனப்
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பார்ப்பதில்ைல, ேதவ ைடய ேகாபம்

அவன்ேமல் நிைலநிற் ம் என்றான். (aiōnios g166)

௪

ேயாவாைனவிட இேய அேநகம்ேபைரச்

டர்களாக்கி ஞானஸ்நானம் ெகா க்கிறார்

என் பரிேசயர்கள் ேகள்விப்பட்டைதஇேய

அற ந்தேபா , ௨ ேதயாைவவிட் ம ப ம்

க ேலயாவிற் ப் ேபானார். ௩ இேய

ஞானஸ்நானம் ெகா க்கவில்ைல,அவ ைடய

டர்கள் ெகா த்தார்கள். ௪ அப்ெபா

அவர் சமாரியா நாட் ன்வழயாகப்

ேபாகேவண் யதாக இ ந்தப யால், ௫

யாக்ேகா தன் மகனாகிய ேயாேசப் க் க்

ெகா த்த நிலத்திற் அ ேக இ ந்த

சமாரியாவி ள்ள கார் என்னப்பட்ட

ஊ க் வந்தார். ௬அங்ேக யாக்ேகா ைடய

கிண இ ந்த ; இேய பயணத்தின்

கைளப்பினால் ஏறக் ைறய நண்பகல்

ேநரத்தில் சற் ஓய்ெவ க்க அந்தக்

கிணற்ற ன் அ ேக உட்கார்ந்தி ந்தார். ௭

அவ ைடய டர்கள் உண வாங் வதற்

ஊ க் ள்ேள ெசன்ற ந்தார்கள். ௮

அப்ெபா சமாரியா ேதசத்தாளாகிய

ஒ ெபண் தண் ர் எ க்க வந்தாள்.

இேய அவைளப் பார்த் : தாகத்திற் த் தா

என்றார். ௯ தர்கள் சமாரிய டேன எந்தத்

ெதாடர் ம் ைவக்காதவர்களானப யால்,

சமாரிய ெபண் அவைரப் பார்த் : ர்

தனாக இ க்க, சமாரிய ெபண்ணாகிய

என்னிடத்தில், தாகத்திற் த் தா என் எப்ப க்
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ேகட்கலாம் என்றாள். ௧0 இேய அவ க்

ம ெமாழயாக: ேதவ ைடய ஈைவ ம்,

தாகத்திற் த் தா என் உன்னிடத்தில்

ேகட்கிறவர் யார் என்பைத ம்அற ந்தி ந்தால்,

ேய அவரிடத்தில் ேகட் ப்பாய், அவர்

உனக் வத்தண் ைரக் ெகா த்தி ப்பார்

என்றார். ௧௧ அதற் அந்த ெபண்:

ஆண்டவேர, எ த் க்ெகாள்ள உம்மடத்தில்

பாத்திரம ல்ைலேய, கிண ம் ஆழமாக

இ க்கிறேத, பின்ேன எங்ேக இ ந் உமக்

வத்தண் ர் கிைடக் ம். ௧௨ இந்தக்

கிணற்ைற எங்க க் க் ெகா த்த

நம் ைடய ற்பிதாவாகிய யாக்ேகாைபவிட

ர் ெபரியவேரா? அவ ம் அவ ைடய

பிள்ைளக ம், அவ ைடய ம க வன்க ம்

இதிேல த்த என்றாள். ௧௩ இேய

அவ க் ம ெமாழயாக: இந்தத் தண் ைரக்

க்கிறவ க் ம ப ம் தாகம் உண்டா ம்.

௧௪ நான் ெகா க் ம் தண் ைரக்

க்கிறவ க்ேகா ஒ ேபா ம் தாகம்

உண்டாகா ; நான் அவ க் க் ெகா க் ம்

தண் ர் அவ க் ள்ேள நித்திய வகாலமாக

ஊ கிற ற்றாய் இ க் ம் என்றார். (aiōn g165,

aiōnios g166) ௧௫அந்த ெபண்அவைரப் பார்த் :

ஆண்டவேர, எனக் த் தாகம் உண்டாகாம ம்,

நான் இங்ேக தண் ர் எ க்க வராம ம்

இ க் ம்ப அந்தத் தண் ைர எனக் த்

தரேவண் ம் என்றாள். ௧௬இேய அவைளப்

பார்த் : ேபாய், உன் கணவைன இங்ேக
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அைழத் க்ெகாண் வாஎன்றார். ௧௭அதற்

அந்த ெபண்: எனக் ப் கணவன் இல்ைல

என்றாள். இேய அவைளப் பார்த் : எனக் ப்

கணவன் இல்ைல என் ெசான்ன

சரிதான். ௧௮ எப்ப ெயன்றால், ஐந்

கணவர்கள் உனக் இ ந்தார்கள், இப்ெபா

உனக்கி க்கிறவன்உனக் கணவன்இல்ைல,

இைத உள்ளப ெசான்னாய் என்றார். ௧௯

அப்ெபா அந்த ெபண்அவைரப் பார்த் :

ஆண்டவேர, ர் ர்க்கதரிசி என் பார்க்கிேறன்.

௨0 எங்க ைடய ற்பிதாக்கள் இந்த

மைலயிேல ஆராதித் வந்தார்கள்; ங்கள்

எ சேலம ல்தான் ஆராதிக்கேவண் ம்

என்கி ர்கேள என்றாள். ௨௧அதற் இேய :

ெபண்ேண, நான் ெசால் கிறைத நம் . ங்கள்

இந்த மைலயி ம் எ சேலம ம் மாத்திரமல்ல,

எங் ம் பிதாைவ ஆராதிக் ம்காலம்

வ கிற . ௨௨ ங்கள் அறயாதைத

ஆராதிக்கி ர்கள்; நாங்கள்அற ந்தி க்கிறைத

ஆராதிக்கிேறாம்; ஏெனன்றால், இரட்சிப்

தர்கள்வழயாகவ கிற . ௨௩உண்ைமயாக

ஆராதிக்கிறவர்கள் பிதாைவ ஆவிேயா ம்

உண்ைமேயா ம் ஆராதிக் ம்காலம் வ ம்,

அ இப்ெபா ேத வந்தி க்கிற ; தம்ைமத்

ஆராதிக்கிறவர்கள் இப்ப ப்பட்டவர்களாக

இ க் ம்ப பிதாவானவர்வி ம் கிறார். ௨௪

ேதவன் ஆவியாக இ க்கிறார், அவைர

ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆவிேயா ம்,

உண்ைமேயா ம் அவைரஆராதிக்க ேவண் ம்
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என்றார். ௨௫ அந்த ெபண் அவைரப்

பார்த் : கிற ஸ் எனப்ப கிற ேமசியா

வ கிறார் என் அறேவன், அவர்

வ ம்ேபா எல்லாவற்ைற ம் நமக்

அறவிப்பார் என்றாள். ௨௬அதற் இேய :

உன் டேன ேப கிற நாேன அவர்

என்றார். ௨௭ அந்தேநரத்தில் அவ ைடய

டர்கள் வந் , அவர் ெபண் டேன

ேப கிறைதக் கண் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

ஆனா ம் என்ன ேவண் ம் என்றாவ ,

ஏன் அவ டேன ேப கி ர் என்றாவ ,

ஒ வ ம் ேகட்கவில்ைல. ௨௮அப்ெபா

அந்த ெபண், தன் டத்ைத ைவத் விட் ,

ஊ க் ள்ேளப்ேபாய், மக்கைளப் பார்த் : ௨௯

நான் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் ஒ மனிதன்

எனக் ச் ெசான்னார்; அவைரவந் பா ங்கள்;

அவர் கிற ஸ் தாேனா என்றாள். ௩0

அப்ெபா அவர்கள்ஊரி ந் றப்பட்

அவரிடத்தில் வந்தார்கள். ௩௧ இப்ப

நடக் ம்ேபா டர்கள்அவைரப் பார்த் : ர ,

சாப்பி ங்கள்என் ேகட் க்ெகாண்டார்கள்.

௩௨ அதற் அவர்: நான் சாப்பி வதற்

ங்கள் அறயாத ஒ உண எனக்

இ க்கிற என்றார். ௩௩அப்ெபா டர்கள்

ஒ வைரெயா வர் பார்த் : யாராவ

அவ க் உண ெகாண் வந்தி ப்பாேனா

என்றார்கள். ௩௪ இேய அவர்கைளப்

பார்த் : நான் என்ைனஅ ப்பினவ ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெசய் அவ ைடய
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ெசயல்கைள ப்பேத என் ைடயஉணவாக

இ க்கிற . ௩௫அ ப் க்காலம் வ கிறதற்

இன் ம் நான் மாதங்கள் இ க்கின்ற

என் ங்கள்ெசால் கிறதில்ைலயா?இேதா,

வயல் நிலங்கள் இப்ெபா ேத அ ப் க்

விைளந்தி க்கிற என் உங்க ைடய

கண்கைள ஏெற த் ப்பா ங்கள் என்

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௩௬

விைதக்கிறவ ம், அ க்கிறவ மாகிய

இ வ ம் ஒ ம த் ச் சந்ேதாஷப்படத்தக்கதாக,

அ க்கிறவன் சம்பளத்ைத வாங்கி,

நித்திய வ க்காகப் பலைனச்

ேசர்த் க்ெகாள் கிறான். (aiōnios g166) ௩௭

விைதக்கிறவன் ஒ வன் அ க்கிறவன்

ஒ வன் என்கிற உண்ைமயானவழக்கச்ெசால்

இதினாேல ெவளிப்ப கிற . ௩௮ ங்கள்

பா பட் ப் பயிரிடாதைத அ க்க நான்

உங்கைள அ ப்பிேனன், மற்றவர்கள்

பா பட்டார்கள், அவர்கள் பா பட்டத்தின்

பலைன ங்கள் ெபற் ர்கள் என்றார். ௩௯

நான் ெசய்த எல்லாவற்ைற ம் எனக் ச்

ெசான்னார் என் சாட்சி ெசான்ன அந்த

ெபண்ணின் வார்த்ைதயினிம த்தம் அந்த

ஊரி ள்ள சமாரியரில் அேநகர் அவர்ேமல்

வி வாசம் உள்ளவர்களானார்கள்.

௪0 சமாரியர் அவரிடத்தில் வந் ,

தங்களிடத்தில் தங்கேவண் ம் என்

அவைர ேவண் க்ெகாண்டார்கள்; அவர்

இரண் நாட்கள் அங்ேக தங்கினார். ௪௧
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அப்ெபா அவ ைடய உபேதசத்தின்

லம் இன் ம் அேநகம்ேபர் வி வாசித் ,

௪௨ அந்த ெபண்ைணப் பார்த் : உன்

வார்த்ைதயினாேல இல்ைல, அவ ைடய

உபேதசத்ைத நாங்கேள ேகட் , அவர்

உண்ைமயாகேவ கிற ஸ் வாகிய உலக

இரட்சகர் என் அற ந் வி வாசிக்கிேறாம்

என்றார்கள். ௪௩இரண் நாட்க க் ப்பின்

அவர் அந்த இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் ,

க ேலயாவிற் ப் ேபானார். ௪௪ ஒ

ர்க்கதரிசிக் த் தன் ெசாந்தஊரிேலமரியாைத

இல்ைலஎன் இேய தாேம ெசால் யி ந்தார்.

௪௫ அவர் க ேலயாவில் வந்தேபா ,

எ சேலம ல் பண் ைகயிேல அவர் ெசய்த

எல்லாவற்ைற ம் பார்த்தி ந்த க ேலயர்

அவைர ஏற் க்ெகாண்டார்கள்; அவர்க ம்

பண் ைகக் ச் ெசன்ற ந்தார்கள். ௪௬பின் ,

இேய தாம் தண் ைரத் திராட்ைசரசமாக்கின

க ேலயாவி ள்ள கானாஊ க் ம ப ம்

வந்தார்; அப்ெபா கப்பர்ந ம ேல

ராஜாவின் அதிகாரிகளில் ஒ வ ைடய

மகன் வியாதியாக இ ந்தான். ௪௭ இேய

ேதயாவி ந் , க ேலயாவிற் வந்தார்

என் அந்த மனிதன் ேகள்விப்பட்டேபா ,

அவரிடத்திற் ப்ேபாய், தன் மகன்

மரணேவதைனயில் இ க்கிறதினால்,

அவைனக் ணமாக் வதற் வரேவண் ம்

என் அவைர ேவண் க்ெகாண்டான்.

௪௮ அப்ெபா இேய அவைனப்
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பார்த் : ங்கள் அைடயாளங்கைள ம்,

அற் தங்கைள ம் பார்க்காவிட்டால்

வி வாசிக்கமாட் ர்கள் என்றார். ௪௯அதற்

ராஜாவின் அதிகாரி: ஆண்டவேர, என் பிள்ைள

இறப்பதற் ன்ேனவரேவண் ம்என்றான்.

௫0 இேய அவைனப் பார்த் : ேபாகலாம்,

உன் மகன் பிைழத்தி க்கிறான் என்றார். அந்த

மனிதன், இேய ெசான்ன வார்த்ைதைய

நம்பிப்ேபானான். ௫௧அவன் ேபா ம்ேபா ,

அவ ைடய ேவைலக்காரர்கள் அவ க்

எதிர்ெகாண் வந் , உம் ைடய மகன்

பிைழத்தி க்கிறான்என் அறவித்தார்கள்.

௫௨ அப்ெபா : எத்தைன மணிக்

அவ க் கம் உண்டான என்

அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான் அவர்கள்:

ேநற் பிற்பகல் ஒ மணிக் காய்ச்சல்

அவைனவிட்ட என்றார்கள். ௫௩உன் மகன்

பிைழத்தி க்கிறான் என் இேய தன் டேன

ெசான்ன ம் அேத ேநரம் என் தகப்பன்

அற ந் , அவ ம் அவன் ம்பத்தார்

அைனவ ம் வி வாசித்தார்கள். ௫௪ இேய

ேதயாவில் இ ந் க ேலயாவிற் த்

தி ம்பிவந்தபின் , இ அவர் ெசய்த

இரண்டாவ அற் தம்.

௫

இைவக க் ப் பின் தர்க ைடய

பண் ைகஒன் வந்த ;அப்ெபா இேய

எ சேல க் ப் ேபானார். ௨ எபிெரய

ெமாழயிேல ெபதஸ்தா என்னப்பட்டஒ ளம்

எ சேலம ல்ஆட் வாச ன ேக இ க்கிற ,
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அதற் ஐந் மண்டபங்கள் உண் . ௩

அைவகளிேல டர்கள், டவர்கள்,

வாதேநாய் உள்ளவர்கள் தலான வியாதி

உள்ளவர்கள் அேநகர் ப த்தி ந் ,

தண் ர் எப்ெபா கலங் ம் என்

காத் க்ெகாண் ப்பார்கள். ௪ஏெனன்றால்,

சில ேநரங்களிேல ேதவ தன் ஒ வன்அந்தக்

ளத்தில் இறங்கி, தண் ைரக் கலக் வான்;

தண் ர் கலங்கினபின் யார் த ல்அதில்

இறங் வாேனா அவன் எப்ப ப்பட்ட

வியாதி ள்ளவனாகஇ ந்தா ம் கமாவான்.

௫ ப்பத்ெதட் வ டங்கள்வியாதியாயி ந்த

ஒ மனிதன்அங்ேகஇ ந்தான். ௬ப த்தி ந்த

அவைன இேய பார்த் , அவன் அேநக

நாளாக வியாதி உள்ளவன் என் அற ந் ,

அவைனப் பார்த் : கமாகேவண் ம் என்

வி ம் கிறாயா என் ேகட்டார். ௭ அதற்

வியாதி ள்ளவன்: ஆண்டவேர, தண் ர்

கலக்கப்ப ம்ேபா என்ைனக் ளத்தில்

ெகாண் ேபாய்வி கிறதற் ஒ வ ம்

இல்ைல, நான் ேபாகிறதற் ன் ேவெறா வன்

எனக் ன்ேனஇறங்கிவி கிறான் என்றான்.

௮ இேய அவைனப் பார்த் : எ ந்தி ,

உன் ப க்ைகைய எ த் க்ெகாண் நட

என்றார். ௯ உடேன அந்த மனிதன் கமாகி,

தன் ப க்ைகைய எ த் க்ெகாண்

நடந் ேபானான். அந்த நாள் ஓய் நாளாக

இ ந்த . ௧0 ஆதலால் தர்கள்

கமாக்கப்பட்டவைனப் பார்த் : இ
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ஓய் நாளாக இ க்கிறேத, ப க்ைகைய

எ த் க்ெகாண் ேபாகிற உனக்

நியாயமல்ல என்றார்கள். ௧௧ அவன்

அவர்க க் ம ெமாழயாக: என்ைனச்

கமாக்கினவர், உன் ப க்ைகைய

எ த் க்ெகாண் நட என் எனக் ச்

ெசான்னார் என்றான். ௧௨அதற் அவர்கள்:

உன் ப க்ைகைய எ த் க்ெகாண் நட

என் உன் டேன ெசான்ன மனிதன்

யார் என் அவனிடத்தில் ேகட்டார்கள்.

௧௩ கமாக்கப்பட்டவ க் அவர் யார்

என் ெதரியவில்ைல; அந்த இடத்தில்

மக்கள் ட்டமாக இ ந்தப யினால் இேய

விலகியி ந்தார். ௧௪அதற் ப்பின் இேய

அவைன ேதவாலயத்தில் பார்த் : இேதா,

கமைடந்தாய், அதிக ைமயான

ஒன் ம் உனக் வராதப இனிப் பாவம்

ெசய்யாேதஎன்றார். ௧௫அந்தமனிதன்ேபாய்,

தன்ைனச் கமாக்கினவர் இேய என்

தர்க க் அறவித்தான். ௧௬ இேய

இைவகைள ஓய் நாளில் ெசய்தப யால்,

தர்கள் அவைரத் ன்பப்ப த்திக்

ெகாைலெசய்ய வைகேத னார்கள். ௧௭

இேய அவர்கைளப் பார்த் : என் பிதா

இ வைரக் ம் ெசயல்கைளச் ெசய் வ கிறார்,

நா ம் ெசயல்கைளச் ெசய் வ கிேறன்

என்றார். ௧௮அவர்ஓய் நாள் கட்டைளைய

றன ம்அல்லாமல், ேதவைனத் தம் ைடய

ெசாந்தப் பிதா என் ம் ெசால் த் தம்ைம
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ேதவ க் ச் சமமாக்கினப யினாேல, தர்கள்

அவைரக் ெகாைலெசய் ம்ப அதிகமாக

வைகேத னார்கள். ௧௯அப்ெபா இேய

அவர்கைளப் பார்த் : உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவ நான் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன்: பிதாவானவர் ெசய்யக்

மாரன் பார்க்கிற எ ேவா,அைதேயஅன்ற ,

ேவ ஒன்ைற ம் தாமாக ெசய்யமாட்டார்;

அவர் எைவகைளச் ெசய்கிறாேரா,

அைவகைளக் மார ம் அந்தப்ப ேய

ெசய்கிறார். ௨0பிதாவானவர் மாரனிடத்தில்

அன்பாக இ ந் , தாம் ெசய்கிறைவகைள

எல்லாம் அவ க் க் காண்பிக்கிறார்; ங்கள்

ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இைவகைளவிட

ெபரிதான ெசயல்கைள ம் அவ க் க்

காண்பிப்பார். ௨௧பிதாவானவர் மரித்ேதாைர

எ ப்பி உயிர்ப்பிக்கிற ேபால, மார ம்

தமக் வி ப்பமானவர்கைளஉயிர்ப்பிக்கிறார்.

௨௨ அன்ற ம் பிதாைவக் மதிப்ப ேபால

எல்ேலா ம் மாரைன ம் மதிக் ம்ப க் ,

பிதாவானவர் தாேம ஒ வைர ம்

நியாயத் ர்ப் ச் ெசய்யாமல், நியாயத் ர்ப் ச்

ெசய் ம்அதிகாரம் வைத ம் மார க்

ஒப் க்ெகா த்தி க்கிறார். ௨௩ மாரைனக்

மதிக்காதவன் அவைர அ ப்பின

பிதாைவ ம் மதிக்காதவனாக இ க்கிறான்.

௨௪ என் வசனத்ைதக்ேகட் , என்ைன

அ ப்பினவைர வி வாசிக்கிறவ க்

நித்திய வன் உண் ; அவன் தண்டைனத்
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ர்ப் க் ள்ளாகாமல், மரணத்ைதவிட்

விலகி, வ க் ள்ளாகிறான் என்

உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். (aiōnios g166) ௨௫

மரித்ேதார் ேதவ மார ைடய சத்தத்ைதக்

ேகட் ம் காலம் வ ம், அ இப்ெபா ேத

வந்தி க்கிற ; அைதக் ேகட்கிறவர்கள்

பிைழப்பார்கள் என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௨௬ஏெனன்றால், பிதாவானவர் தம்ம ல் தாேம

வ ைடயவராக இ க்கிற ேபால,

மார ம் தம்ம ல் தாேம வ ைடயவராக

இ க் ம்ப அ ள்ெசய்தி க்கிறார். ௨௭

அவர் மனித மாரனாக இ க்கிறப யால்,

நியாயத் ர்ப் ச் ெசய் ம்ப க்

அதிகாரத்ைத ம் அவ க் க்

ெகா த்தி க்கிறார். ௨௮ இைதக் ற த்

ங்கள் ஆச்சரியப்படேவண்டாம்;

ஏெனன்றால், கல்லைறகளில் உள்ள

அைனவ ம் அவ ைடய சத்தத்ைதக்

ேகட் ம் காலம் வ ம்; ௨௯ அப்ெபா ,

நன்ைம ெசய்தவர்கள் வைன

அைட ம்ப எ ந்தி க்கிறவர்களாக ம்,

ைமெசய்தவர்கள் தண்டைனைய

அைட ம்ப எ ந்தி க்கிறவர்களாக ம்

றப்ப வார்கள். ௩0 நான் தானாக ஒன் ம்

ெசய்கிறதில்ைல; நான் ேகட்கிறப ேய

நியாயந் ர்க்கிேறன்; எனக் வி ப்பமானைத

நான் ேதடாமல், என்ைன அ ப்பின
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பிதாவிற் வி ப்பமானைதேய நான்

ேத கிறப யால் என் ர்ப் தியாக

இ க்கிற . ௩௧ என்ைனக் ற த் நாேன

சாட்சிெகா த்தால் என் சாட்சி உண்ைமயாக

இ க்கா . ௩௨ என்ைனக் ற த் ச்

சாட்சிெகா க்கிறவர் ேவெறா வர் இ க்கிறார்,

அவர் என்ைனக் ற த் க் ெகா க்கிற சாட்சி

உண்ைமயான சாட்சி என் அற ந்தி க்கிேறன்.

௩௩ ங்கள் ேயாவானிடத்தில் ஆள ப்பி

விசாரித் ர்கள், அவன் சத்தியத்திற் சாட்சி

ெகா த்தான். ௩௪ நான் ஏற் க்ெகாள் கிற

சாட்சி மனிதர்க ைடய சாட்சி இல்ைல,

ங்கள் இரட்சிக்கப்ப வதற்காகேவ

இைவகைளச் ெசால் கிேறன். ௩௫

அவன் எரிந் பிரகாசிக்கிற விளக்காய்

இ ந்தான்; ங்க ம் சிலேநரம் அவன்

ெவளிச்சத்திேல மகிழ்ச்சியாக இ க்க

வி ப்பமாக இ ந் ர்கள். ௩௬ ேயாவா ைடய

சாட்சிையவிட ேமன்ைமயான சாட்சி எனக்

உண் ; அ என்னெவன்றால், நான்

நிைறேவற் ம்ப க் ப் பிதாவானவர் எனக் க்

கற்பித்த ம் நான் ெசய் வ கிற மான

ெசயல்கேளபிதா என்ைனஅ ப்பினார் என்

என்ைனக் ற த் ச் சாட்சிெகா க்கிற .

௩௭ என்ைன அ ப்பின பிதா

தாேம என்ைனக் ற த் ச் சாட்சிக்

ெகா த்தி க்கிறார்; ங்கள் ஒ ேபா ம்

அவர் சத்தத்ைதக் ேகட்ட ம் இல்ைல,

அவர் உ வத்ைதப் பார்த்த ம் இல்ைல.
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௩௮ அவர் அ ப்பினவைர ங்கள்

வி வாசிக்காதப யால் அவ ைடய

வசனம் உங்களில் நிைலத்தி க்கிற ம்

இல்ைல. ௩௯ ேவதவாக்கியங்கைள

ஆராய்ந் பா ங்கள்; அைவகளால்

உங்க க் நித்திய வன் உண்ெடன்

நிைனக்கி ர்கேள, என்ைனக் ற த் ச்

சாட்சிெகா க்கிறைவக ம்அைவகேள. (aiōnios

g166) ௪0அப்ப இ ந் ம் உங்க க் வன்

உண்டா ம்ப என்னிடத்தில் வர உங்க க்

வி ப்பம் இல்ைல. ௪௧ நான் மனிதர்களால்

மகிைமைய ஏற் க்ெகாள் கிற ம் இல்ைல.

௪௨ உங்களில் ேதவஅன் இல்ைல என்

உங்கைளஅற ந்தி க்கிேறன். ௪௩ நான் என்

பிதாவின் நாமத்தினாேல வந்தி ந் ம்

ங்கள் என்ைன ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல,

ேவெறா வன் தன் ெசாந்த ெபயரினாேல

வந்தால் அவைனஏற் க்ெகாள் ர்கள். ௪௪

ேதவனாேலமட் ம் வ கிற மகிைமையத்

ேதடாமல், ஒ வ க் ஒ வர் மகிைமைய

ஏற் க்ெகாள் கிற ங்கள் எப்ப

வி வாசிப் ர்கள்? ௪௫பிதாவினிடத்தில் நான்

உங்கள்ேமல் ற்றஞ்சாட் ேவன் என்

நிைனக்காதி ங்கள்; ங்கள் நம் கிற

ேமாேசேய உங்கள்ேமல் ற்றஞ்சாட் வான்.

௪௬ ங்கள் ேமாேசைய வி வாசித்தால்,

என்ைன ம் வி வாசிப் ர்கள்; அவன்

என்ைனக் ற த் எ தியி க்கிறாேன. ௪௭

அவன் எ தின வாக்கியங்கைள ங்கள்



ேயாவான் 3986

வி வாசியாமல் இ ந்தால் நான் ெசால் கிற

வசனங்கைள எப்ப வி வாசிப் ர்கள்

என்றார்.

௬

இைவக க் ப் பின் இேய

திேபரியாக்கடல் என்னப்பட்ட க ேலயாக்

கட ன் அக்கைரக் ப் ேபானார். ௨ அவர்

வியாதியாக இ ந்தவர்க க் ெசய்த

அற் தங்கைளத் திரளான மக்கள்

பார்த்தப யால் அவ க் ப் பின் ெசன்றார்கள்.

௩ இேய மைலயின்ேமல் ஏற , அங்ேக

தம் ைடய டர்கேளா டஉட்கார்ந்தார். ௪

அப்ெபா தர்க ைடய பண் ைகயாகிய

பஸ்கா ெந ங்கியி ந்த . ௫ இேய

தம் ைடய கண்கைள ஏெற த் , அேநக

மக்கள் தம்மடத்தில் வ கிறைதப் பார்த் ,

பி ப் வினிடம்: இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக

அப்பங்கைள எங்ேக வாங்கலாம் என்

ேகட்டார். ௬ தாம் ெசய்ய ேபாகிறைத

அற ந்தி ந் ம், அவைனச் ேசாதிக் ம்ப

இப்ப க் ேகட்டார். ௭ பி ப் அவ க்

ம ெமாழயாக: இவர்களில் ஒவ்ெவா வ ம்

ெகாஞ்சம், எ த் க்ெகாண்டா ம், இ

பணத்திற் வாங் ம் அப்பங்க ம்

இவர்க க் ப் ேபா மானதாக இ க்காேத

என்றான். ௮ அப்ெபா அவ ைடய

டர்களில் ஒ வ ம், ேமான் ேப வின்

சேகாதர மாகிய அந்திேரயா அவைரப்

பார்த் : ௯இங்ேக ஒ சி வன் இ க்கிறான்,

அவ ைடய ைகயில் ஐந் வாற்ேகா ைம
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அப்பங்க ம் இரண் ன்க ம்

இ க்கின்ற , ஆனா ம் அைவகள் இவ்வள

மக்க க் எப்ப ப் ேபா ம் என்றான். ௧0

இேய : மக்கைள உட்காரைவ ங்கள்

என்றார். அந்த இடம் ம ந்த ல் ள்ளதாக

இ ந்த . பந்தியி ந்தஆண்கள் ஏறக் ைறய

ஐந்தாயிரம் ேபர் இ ந்தார்கள். ௧௧இேய அந்த

அப்பங்கைள எ த் , நன்றெச த்தி,

டர்களிடத்தில் ெகா த்தார்; டர்கள் பந்தி

இ ந்தவர்க க் க் ெகா த்தார்கள்; அப்ப ேய

ன்கைள ம் அவர் எ த் அவர்க க் த்

ேதைவயானஅள ெகா த்தார். ௧௨அவர்கள்

தி ப்தியைடந்தப்பின் , அவர் தம் ைடய

டர்கைளப் பார்த் : ஒன் ம் ணாகப்

ேபாகாதப க் தியான ண் கைளச்

ேசர்த் ைவ ங்கள் என்றார். ௧௩அந்தப்ப ேய

அவர்கள் ேசர்த் , வாற்ேகா ைம

அப்பங்கள் ஐந்தில் அவர்கள் சாப்பிட்

தியான ண் களினாேல பன்னிரண்

ைடகைள நிரப்பினார்கள். ௧௪ இேய

ெசய்த அற் தத்ைத அந்த மனிதர்கள்

பார்த் : உண்ைமயாகேவ இவர் உலகத்தில்

வ கிறவரான ர்க்கதரிசி என்றார்கள்.

௧௫ ஆதலால் அவர்கள் வந் , தம்ைம

ராஜாவாக் ம்ப ப் பி த் க்ெகாண் ேபாக

மனதாக இ க்கிறார்கள் என் இேய அற ந் ,

ம ப ம் விலகி, தனிேய மைலயின்ேமல்

ஏறனார். ௧௬ மாைலேநரமானேபா

அவ ைடய டர்கள் கடற்கைரக் ப்ேபாய், ௧௭
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படகில் ஏற , கட ன் அக்கைரயி ள்ள

கப்பர்ந க் ேநராக ேபானார்கள்;

அப்ெபா இ ட்டாக இ ந்த ,

இேய ம் அவர்களிடத்தில் வராதி ந்தார்.

௧௮ ெப ங்காற் அ த்தப யினாேல

கடல் ெகாந்தளித்த . ௧௯ அவர்கள்

ஏறக் ைறய ன் நா ைமல் ரம்

படகில் ேபானெபா , இேய கட ன்ேமல்

நடந் , படகின் அ கில் வ கிறைதப்

பார்த் பயந்தார்கள். ௨0அவர்கைள அவர்

பார்த் : நான்தான், பயப்படாம ங்கள்

என்றார். ௨௧அப்ெபா அவைரப் படகில்

ஏற்ற க்ெகாள்ள வி ப்பமானார்கள்; உடேன

பட அவர்கள் ேபாகிற கைரையப் பி த்த .

௨௨ம நாளில் கட ன்அக்கைரயிேலநின்ற

மக்கள் அவ ைடய டர்கள் ஏறன அந்த

ஒேர படைகத்தவிர அங்ேக ேவெறா

பட ம் இ ந்ததில்ைல என் ம், இேய

தம் ைடய டர்கேளா டப் படகில் ஏறாமல்

அவ ைடய டர்கள்மட் ம் ேபானார்கள்

என் ம் அற ந்தார்கள். ௨௩ கர்த்தர், நன்ற

ெச த்தினபின் அவர்கள் அப்பம் சாப்பிட்ட

இடத்திற் அ கில் திேபரியாவி ந் ேவ

பட கள்வந்த . ௨௪அப்ெபா இேய ம்

அவ ைடய டர்க ம் அங்ேக இல்லாதைத

மக்கள் பார்த் , உடேனஅந்தப் பட களில் ஏற ,

இேய ைவத் ேத க்ெகாண் , கப்பர்ந க்

வந்தார்கள். ௨௫ கட ன் அக்கைரயிேல

அவர்கள் அவைரப் பார்த்தேபா : ர , ர்
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எப்ெபா இந்த இடத்திற் வந் ர் என்

ேகட்டார்கள். ௨௬ இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: ங்கள் அற் தங்கைளப்

பார்த்ததினால் அல்ல, ங்கள் அப்பங்கள்

சித் த் தி ப்தியானதினால் தான் என்ைனத்

ேத கி ர்கள் என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௨௭ அழ ந் ேபாகிற உணவிற்காக இல்ைல,

நித்திய வன் வைரக் ம் நிைலநிற்கிற

உணவிற்காகேவ ெசயல்கைள நடப்பி ங்கள்;

அைத மனித மாரன் உங்க க் க்

ெகா ப்பார்; அவைரப் பிதாவாகிய ேதவன்

நிச்சயத்தி க்கிறார் என்றார். (aiōnios g166) ௨௮

அப்ெபா அவர்கள் அவைரப் பார்த் :

ேதவ க் ரிய ெசயல்கைள நடப்பிக் ம்ப

நாங்கள் என்னெசய்யேவண் ம்

என்றார்கள். ௨௯ இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: அவர் அ ப்பினவைர

ங்கள் வி வாசிப்பேத ேதவ க் ரிய

ெசயல்களாக இ க்கிற என்றார். ௩0

அதற் அவர்கள்: அப்ப யானால் உம்ைம

வி வாசிக் ம்ப நாங்கள் பார்க்கதக்கதாக ர்

என்ன அைடயாளத்ைதக் காண்பிக்கி ர்?

என்ன காரியத்ைத நடப்பிக்கி ர்?

௩௧ வானத்தி ந் அவர்க க்

அப்பத்ைத சாப்பிடக் ெகா த்தார் என்

எ தியி க்கிறப , நம் ைடய ற்பிதாக்கள்

வனாந்திரத்தில் மன்னாைவச் சாப்பிட்டார்கேள

என்றார்கள். ௩௨இேய அவர்கைளப் பார்த் :
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வானத்தி ந் வந்த அப்பத்ைத ேமாேச

உங்க க் க் ெகா க்கவில்ைல; என்

பிதாேவா வானத்தி ந் வந்த ெமய்யான

அப்பத்ைத உங்க க் க் ெகா க்கிறார்

என் , உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௩௩வானத்தில்

இ ந் இறங்கி. உலகத்திற் வைனக்

ெகா க்கிற அப்பேம, ேதவன் த ம் அப்பம்

என்றார். ௩௪ அப்ெபா அவர்கள்

அவைரப் பார்த் : ஆண்டவேர, இந்த

அப்பத்ைத எப்ெபா ம் எங்க க்

ெகா க்கேவண் ம் என்றார்கள். ௩௫ இேய

அவர்கைளப் பார்த் : வ அப்பம் நாேன,

என்னிடத்தில் வ கிறவன் ஒ ேபா ம்

பசியைடயான், என்னிடத்தில் வி வாசமாக

இ க்கிறவன் ஒ ேபா ம், தாகமைடயான்.

௩௬ ங்கள் என்ைனப் பார்த்தி ந் ம்

வி வாசியாமல் இ க்கி ர்கள் என்

உங்க க் ச் ெசான்ேனன். ௩௭பிதாவானவர்

எனக் க் ெகா க்கிறெதல்லாம் என்னிடத்தில்

வ ம்; என்னிடத்தில் வ கிறவைன

நான் ெவளிேய தள் வதில்ைல. ௩௮

என் வி ப்பத்தின்ப யல்ல, என்ைன

அ ப்பினவ ைடய வி ப்பத்தின்ப

ெசய்யேவ, நான் வானத்தி ந் இறங்கி

வந்ேதன். ௩௯அவர் எனக் க் ெகா த்ததில்

ஒன்ைற ம் நான் இழந் ேபாகாமல்,

கைடசிநாளில் அைவகைள எ ப் வேத

என்ைனஅ ப்பின பிதாவின் வி ப்பமாக
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இ க்கிற . ௪0 மாரைனப் பார்த் ,

அவரிடத்தில் வி வாசமாக இ க்கிறவன்

எவேனா, அவன் நித்திய வைனஅைடவ ம்,

நான்அவைனக்கைடசிநாளில் எ ப் வ ம்,

என்ைன அ ப்பினவ ைடய வி ப்பமாக

இ க்கிற என்றார். (aiōnios g166) ௪௧ நான்

வானத்தி ந் வந்த அப்பம் என்

அவர் ெசான்னதினிம த்தம் தர்கள்

அவைரக் ற த் த் : ௪௨ இவன்

ேயாேசப்பின் மாரனாகிய இேய அல்லவா,

இவ ைடய தகப்பைன ம், தாைய ம்

அற ந்தி க்கிேறாேம; அப்ப இ க்க,

நான் வானத்தி ந் இறங்கி வந்ேதன்

என் இவன் எப்ப ச் ெசால் கிறான்

என்றார்கள். ௪௩ இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: உங்க க் ள் க்க

ேவண்டாம். ௪௪ என்ைன அ ப்பின பிதா,

ஒ வைனஇ த் க்ெகாள்ளாவிட்டால் அவன்

என்னிடத்தில் வரமாட்டான்; கைடசிநாளில்

நான்அவைனஎ ப் ேவன். ௪௫எல்ேலா ம்

ேதவனாேல ேபாதிக்கப்பட் ப்பார்கள்

என் ர்க்கதரிசிகளின் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிறேத;ஆகேவ,பிதாவினிடத்தில்

ேகட் க் கற் க்ெகாள் கிறவன் எவ ம்

என்னிடத்தில்வ கிறான். ௪௬ ேதவனிடத்தில்

இ ந் வந்தவேரதவிர ேவ ஒ வ ம்

பிதாைவப் பார்த்ததில்ைல, இவேர பிதாைவப்

பார்த்தவர். ௪௭ என்னிடத்தில் வி வாசமாக

இ க்கிறவ க் நித்திய வன் உண்
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என் உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். (aiōnios g166) ௪௮

வ அப்பம் நாேன. ௪௯ உங்க ைடய

பிதாக்கள் வனாந்திரத்திேல மன்னாைவச்

சாப்பிட் ந் ம் மரித்தார்கள். ௫0 இதிேல

சாப்பி கிறவன் மரிக்காம ம் இ க் ம்ப

வானத்தி ந் இறங்கின அப்பம் இ ேவ.

௫௧ நாேன வானத்தி ந் இறங்கின வ

அப்பம்; இந்த அப்பத்ைத சாப்பி கிறவன்

என்ெறன்ைறக் ம் பிைழப்பான்; நான்

ெகா க் ம் அப்பம், உலக மக்களின்

வ க்காக நான் ெகா க் ம் என் ைடய

ச ரேம என்றார். (aiōn g165) ௫௨ அப்ெபா

தர்கள்: இவன் தன் ைடய ச ரத்ைதஎப்ப

நமக் சாப்பிடக் ெகா ப்பான் என்

தங்க க் ள்ேளவாக் வாதம் ெசய்தார்கள்.

௫௩ அதற் இேய அவர்கைளப் பார்த் :

ங்கள் மனித மார ைடய ச ரத்ைதச்

சாப்பிடாம ம், அவ ைடய இரத்தத்ைதக்

க்காம ம் இ ந்தால் உங்க க் ள்ேள

வன் இல்ைல என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௫௪என் ச ரத்ைதப் சித் , என்இரத்தத்ைதக்

க்கிறவ க் நித்திய வன் உண் ;

நான் அவைனக் கைடசிநாளில்

எ ப் ேவன். (aiōnios g166) ௫௫ என் ச ரம்

உண்ைமயான உணவாக இ க்கிற ,

என் இரத்தம் உண்ைமயான பானமாக

இ க்கிற . ௫௬என் ச ரத்ைதப் சித் , என்
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இரத்தத்ைதக் க்கிறவன் என்னிேல

நிைலத்தி க்கிறான், நா ம் அவனிேல

நிைலத்தி க்கிேறன். ௫௭ வ ள்ள பிதா

என்ைன அ ப்பின ேபால ம், நான்

பிதாவினால் பிைழத்தி க்கிற ேபால ம்,

என்ைனப் சிக்கிறவ ம் என்னாேல

பிைழப்பான். ௫௮வானத்தி ந் இறங்கின

அப்பம் இ ேவ; இ உங்க ைடய

தகப்பன்மார்கள் சித்த மன்னாைவப்ேபால

அல்ல, அவர்கள் மரித்தார்கேள;

இந்த அப்பத்ைதப் சிக்கிறவேனா

என்ெறன்ைறக் ம் பிைழப்பான் என்றார். (aiōn

g165) ௫௯கப்பர்ந ம ள்ள ெஜபஆலயத்திேல

அவர் உபேதசிக் ம்ேபா இைவகைளச்

ெசான்னார். ௬0அவ ைடய டர்களில்அேநகர்

இைவகைளக் ேகட்டெபா , இ க னமான

உபேதசம், யார் இைத ஏற் க்ெகாள்வார்கள்

என்றார்கள். ௬௧ டர்கள் அைதக் ற த்

க்கிறார்கள் என் இேய தமக் ள்ேள

அற ந் , அவர்கைளப் பார்த் : இ

உங்க க் இடறலாக இ க்கிறேதா? ௬௨

மனித மாரன் தாம் ன்னி ந்த இடத்திற்

ஏற ப்ேபாகிறைத ங்கள் பார்ப் ர்களானால்

எப்ப இ க் ம்? ௬௩ஆவிேயஉயிர்ப்பிக்கிற ,

ச ரமான ஒன் க் ம் உதவா ;

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிற

வசனங்கள் ஆவியாக ம், வனாக ம்

இ க்கிற . ௬௪ ஆனா ம் உங்களில்

வி வாசிக்காதவர்கள் சிலர் இ க்கிறார்கள்
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என்றார்; வி வாசிக்காதவர்கள் இவர்கள்

என் ம், தம்ைமக் காட் க்ெகா ப்பவன்

இவன்தான் என் ம் ஆரம்ப தல் இேய

அற ந்தி ந்தப யால், அவர் பின் ம்:

௬௫ ஒ வன் என் பிதாவின் அ மதி

ெபறாவிட்டால்என்னிடத்திற் வரமாட்டான்

என் இதற்காகேவஉங்க க் ச் ெசான்ேனன்

என்றார். ௬௬ அ தல் அவ ைடய

டர்களில் அேநகர் அவ டேன ட

நடக்காமல் பின்வாங்கிப்ேபானார்கள். ௬௭

அப்ெபா இேய பன்னிரண் ேபைர ம்

பார்த் : ங்க ம் ேபாய்விட வி ப்பமாக

இ க்கி ர்கேளாஎன்றார். ௬௮ ேமான்ேப

அவ க் ம ெமாழயாக: ஆண்டவேர,

யாரிடத்தில் ேபாேவாம், நித்திய வ

வார்த்ைதகள் உம்மடத்தில் இ க்கிற . (aiōnios

g166) ௬௯ ர் வ ள்ள ேதவ ைடய

மாரனாகிய கிற ஸ் என் நாங்கள்

வி வாசித் ம் அற ந் ம் இ க்கிேறாம்

என்றான். ௭0 இேய அவர்கைளப்

பார்த் : பன்னி வராகிய உங்கைள

நான் ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைலயா

உங்க க் ள் ம் ஒ வன் பிசாசாக

இ க்கிறான் என்றார். ௭௧ ேமானின்

மகனாகிய தாஸ்காரிேயாத்

பன்னி வரில் ஒ வனாக இ ந் ம்,

தம்ைமக் காட் க்ெகா க்கப்ேபாகிறவனாக

இ ந்தப யினால் அவைனக் ற த் இப்ப ச்

ெசான்னார்.
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௭

இைவக க் ப் பின் , தர்கள்

இேய ைவக்ெகாைலெசய்யவைகேத னதால்,

அவர் ேதயாவிேல வசிப்பதற்

வி ப்பம் இல்லாமல் க ேலயாவிேல

வசித் வந்தார். ௨ தர்க ைடய

டாரப்பண் ைக ெந ங்கியி ந்த . ௩

அப்ெபா அவ ைடய சேகாதரர்கள்

அவைரப் பார்த் : ர் ெசய்கிற ெசயல்கைள

உம் ைடய டர்க ம் பார்க் ம்ப , இந்த

இடத்ைதவிட் ேதயாவிற் ெசல் ம். ௪

பிரபலமாக இ க்கவி ம் கிற எவ ம்

அந்தரங்கத்திேல ஒன்ைற ம் ெசய்யமாட்டான்;

ர் இப்ப ப்பட்டைவகைளச் ெசய்வதால்

உலகத்திற் உம்ைம ெவளிப்ப த் ம்

என்றார்கள். ௫அவ ைடய சேகாதரர்க ம்

அவைர வி வாசிக்காததினால் இப்ப ச்

ெசான்னார்கள். ௬ இேய அவர்கைளப்

பார்த் : என் ேநரம் இன் ம் வரவில்ைல,

உங்க ைடய ேநரேமா எப்ெபா ம்

ஆயத்தமாகஇ க்கிற . ௭உலகம் உங்கைளப்

பைகக்கமாட்டா ; அதின் ெசயல்கள்

ெபால்லாதைவகளாகஇ க்கிற என் நான்

சாட்சி ெகா க்கிறதினாேல அ என்ைனப்

பைகக்கிற . ௮ ங்கள் இந்த பண் ைகக் ப்

ேபாங்கள்; என் ேநரம் இன் ம் வராததினால்

நான் இந்தப் பண் ைகக் இப்ெபா

ேபாகிறதில்ைல என்றார். ௯ இைவகைள

அவர்களிடம் ெசால் , க ேலயாவிேல

தங்கிவிட்டார். ௧0அவ ைடய சேகாதரர்கள்
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ேபானபின் , அவர் ெவளிப்பைடயாகப்

ேபாகாமல் மைறவாக பண் ைகக் ப் ேபானார்.

௧௧ பண் ைகயிேல தர்கள் அவைரத் ேத :

அவர் எங்ேக இ க்கிறார் என்றார்கள்.

௧௨ மக்க க் ள்ேள அவைரக் ற த்

ப் ண்டான . சிலர்:அவர் நல்லவர்

என்றார்கள். ேவ சிலர்: அப்ப இல்ைல,

அவன் மக்கைள ஏமாற் கிறவன் என்

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௧௩ ஆனா ம்

தர்க க் ப் பயந்தி ந்ததினாேல, ஒ வ ம்

அவைரக் ற த் ெவளிப்பைடயாக

ேபசவில்ைல. ௧௪பண் ைகயின் பாதிநாட்கள்

ந்தேபா , இேய ேதவாலயத்திற் ச்

ெசன் , ேபாதைனெசய்தார். ௧௫அப்ெபா

தர்கள்: இவர் ப க்காதவராகஇ ந் ம் ேவத

எ த் க்கைளஎப்ப அற ந்தி க்கிறார் என்

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௬இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: என் உபேதசம் என் ைடயதாக

இல்லாமல், என்ைனஅ ப்பினவ ைடயதாக

இ க்கிற . ௧௭ அவ ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெசய்ய மன ள்ளவன்

எவேனா அவன் இந்த உபேதசம் ேதவனால்

உண்டாயி க்கிறேதா, நான் ெசாந்தமாக

ேப கிேறேனா என் அற ந் ெகாள் வான்.

௧௮ ெசாந்தமாக ேப கிறவன் தன்

ெசாந்த மகிைமையத் ேத கிறான்,

தன்ைன அ ப்பினவரின் மகிைமையத்

ேத கிறவேனா உண்ைம உள்ளவனாக

இ க்கிறான், அவனிடத்தில் அ தியில்ைல.
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௧௯ ேமாேச நியாயப்பிரமாணத்ைத

உங்க க் க் ெகா க்கவில்ைலயா?

அப்ப யி ந் ம் உங்களில்ஒ வ ம்அந்த

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப நடக்கிறதில்ைல;

ங்கள் ஏன் என்ைனக் ெகாைலெசய்யத்

ேத கி ர்கள் என்றார். ௨0 மக்கள் அவ க்

ம ெமாழயாக: பிசா பி த்தவன்;

உன்ைனக்ெகாைலெசய்யத் ேத கிறவன்யார்

என்றார்கள். ௨௧இேய அவர்கைளப் பார்த் :

ஒேர ெசயைல ெசய்ேதன், அைதக் ற த்

எல்ேலா ம் ஆச்சரியப்ப கி ர்கள். ௨௨

வி த்தேசதனம் ேமாேசயினால் உண்டாகாமல்,

ன்ேனார்களால் உண்டான ; பின்

ேமாேச அைத உங்க க் நியம த்தான்;

ங்கள் ஓய் நாளி ம் மனிதைன

வி த்தேசதனம்பண் கி ர்கள். ௨௩

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணம் றாமல்

இ க் ம்ப ஓய் நாளில் மனிதன்

வி த்தேசதனம் ெபறலாம் என்றால்,

நான் ஓய் நாளில் ஒ மனிதைன

வ ம் கமாக்கினதினாேல என்ேமல்

எரிச்சலாயி க்கலாமா? ௨௪ ேதாற்றத்தின்ப

ர்ப் ெசய்யாமல், தியின்ப ர்ப்

ெசய் ங்கள் என்றார். ௨௫ அப்ெபா

எ சேலம் நகரத்தாரில் சிலர்: இவைனத்தாேன

ெகாைலெசய்யத் ேத கிறார்கள்? ௨௬

இேதா, இவன் ெவளிப்பைடயாக

ேப கிறாேன, ஒ வ ம் இவ க் ஒன் ம்

ெசால் கிறதில்ைலேய, உண்ைமயாக
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இவன் கிற ஸ் தான் என் அதிகாரிகள்

நிச்சயமாக அற ந்தி க்கிறார்கேளா? ௨௭

இவன் இன்ன இடத்தி ந் வந்தவன்

என் நாம் அற ந்தி க்கிேறாம், கிற ஸ்

வ ம்ேபாேதா, அவர் இன்ன இடத்தி ந்

வ கிறவர் என் ஒ வ ம்அறயமாட்டாேன

என்றார்கள். ௨௮ அப்ெபா இேய

ேதவாலயத்தில்உபேதசிக் ம்ேபா சத்தம ட் :

ங்கள் என்ைன அற ர்கள், நான் எங்ேக

இ ந் வந்ேதன் என் ம் அற ர்கள்;

நான் நானாகேவ வரவில்ைல, என்ைன

அ ப்பினவர் சத்தியம் உள்ளவர், அவைர

ங்கள் அறயாதி க்கி ர்கள். ௨௯ நான்

அவரால் வந்தி க்கிறதினா ம், அவர்

என்ைன அ ப்பி இ க்கிறதினா ம்,

நாேன அவைர அற ந்தி க்கிேறன் என்றார்.

௩0 அப்ெபா அவைரப் பி க்க

வைகேத னார்கள்; ஆனா ம் அவ ைடய

ேநரம் இன் ம் வராததினால் ஒ வ ம்

அவைரத் ெதாடவில்ைல. ௩௧மக்களில் அேநகர்

அவைரவி வாசித் : கிற ஸ் வ ம்ேபா ,

இவர் ெசய்கிறஅற் தங்கைளவிடஅதிகமாகச்

ெசய்வாேரா என்றார்கள். ௩௨ மக்கள்

அவைரக் ற த் இப்ப க்கிறைதப்

பரிேசயர்கள் ேகட்டெபா , அவைரப்

பி த் க்ெகாண் வ ம்ப க் ப்

பரிேசயர்க ம் பிரதான ஆசாரியர்க ம்

காவலர்கைள அ ப்பினார்கள். ௩௩

அப்ெபா இேய அவர்கைளப்
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பார்த் : இன் ம் ெகாஞ்சக்காலம் நான்

உங்கேளா ட இ ந் , பின் என்ைன

அ ப்பினவர் இடத்திற் ப் ேபாகிேறன்.

௩௪ ங்கள் என்ைனத் ேத ர்கள்,

ஆனா ம் என்ைனப் பார்க்கமாட் ர்கள்;

நான் இ க் ம் இடத்திற் ங்கள் வர ம்

டா என்றார். ௩௫ அப்ெபா

தர்கள்: இவைர நாம் பார்க்காதப க்

எங்ேக ேபாவார், கிேரக்கர்க க் ள்ேள

சிதறயி க்கிற நம மக்களிடம் ேபாய்,

கிேரக்கர்க க் உபேதசம் ெசய்வாேரா? ௩௬

ங்கள் என்ைனத் ேத ர்கள், ஆனா ம்

என்ைனப் பார்க்கமாட் ர்கள் என் ம், நான்

இ க் ம் இடத்திற் ங்கள் வரக் டா

என் ம், இவர் ெசான்ன வார்த்ைதயின்

க த் என்ன என் தங்க க் ள்ேள

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௩௭பண் ைகயின்

கைடசிநாளாகிய க்கியமானநாளிேலஇேய

நின் , சத்தம ட் : ஒ வன் தாகமாக இ ந்தால்

என்னிடத்தில் வந் பானம்பண்ணட் ம்.

௩௮ ேவதவாக்கியம் ெசால் கிறப

என்னிடத்தில் வி வாசமாக இ க்கிறவன்

எவேனா, அவன் உள்ளத்தி ந்

வத்தண் ள்ள நதிகள் ஓ ம்

என்றார். ௩௯ தம்ைம வி வாசிக்கிறவர்கள்

ெபற் க்ெகாள்ளப்ேபாகிற

ஆவியானவைரக் ற த் இப்ப ச் ெசான்னார்.

இேய இன் ம் மகிைமப்படாமல்

இ ந்ததினால் பரி த்த ஆவியானவர்
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இன் ம் ெகா க்கப்படவில்ைல. ௪0

மக்களில் அேநகர் இந்த வசனத்ைதக்

ேகட்டெபா : உண்ைமயாகேவ இவர்

ர்க்கதரிசியானவர் என்றார்கள். ௪௧ ேவ சிலர்:

இவர் கிற ஸ் என்றார்கள். ேவ சிலர்:

கிற ஸ் க ேலயாவி ந்தா வ வார்? ௪௨

தா தின் சந்ததியி ம், தா இ ந்த

ெபத்லேகம்ஊரி ம ந் கிற ஸ் வ வார்

என் ேவதவாக்கியம் ெசால்லவில்ைலயா

என்றார்கள். ௪௩இவ்விதமாகஅவைரக் ற த்

மக்க க் ள்ேளபிரிவிைனஉண்டான . ௪௪

அவர்களில் சிலர்அவைரப் பி க்கவி ப்பமாக

இ ந்தார்கள்;ஆனா ம்ஒ வ ம்அவைரத்

ெதாடவில்ைல. ௪௫பின் அந்தக் காவலர்கள்

பிரதான ஆசாரியர்களிடத்திற் ம்

பரிேசயர்களிடத்திற் ம் தி ம்பிவந்தார்கள்;

இவர்கள் அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

அவைனஏன்அைழத் வரவில்ைல என்

ேகட்டார்கள். ௪௬காவலர்கள் ம ெமாழயாக:

அந்த மனிதன் ேப கிற ேபால ஒ வ ம்

ஒ ேபா ம் ேபசின இல்ைலஎன்றார்கள். ௪௭

அப்ெபா பரிேசயர்கள்: ங்க ம்

ஏமாற்றப்பட் ர்களா? ௪௮அதிகாரிகளிலாவ

பரிேசயர்களிலாவ யாேர ம் ஒ வர்

அவைன வி வாசித்த ண்டா? ௪௯

ேவதத்ைத அறயாதவர்களாகிய இந்த

மக்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார்கள்.

௫0 இரவிேல அவரிடத்திற் வந்தவ ம்

அவர்களில் ஒ வ மாகிய நிக்ெகாேத
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என்பவன் அவர்கைளப் பார்த் : ௫௧ ஒ

மனிதன் ெசால்வைதக் ேகட் , அவன்

ெசய்ைககைள அறகிறதற் ன்ேன,

அவைனத் தண்டைனக் உட்ப த்தலாம்

என் நம் ைடய நியாயப்பிரமாணம்

ெசால் கிறதா என்றான். ௫௨ அதற்

அவர்கள்: ம் க ேலயேனா? க ேலயாவில்

இ ந் ஒ ர்க்கதரிசி ம் எ ம் கிற

இல்ைல என்பைத ஆராய்ந் பா ம்

என்றார்கள். ௫௩ பின் அவரவர் தங்கள்,

தங்கள் ட் ற் ப் ேபானார்கள்.

௮

இேய ஒ வமைலக் ப் ேபானார்.

௨ ம நாள் காைலயில் அவர் தி ம்பி

ேதவாலயத்திற் வந்தேபா , மக்கள்

எல்ேலா ம் அவரிடத்தில் வந்தார்கள்.

அவர் உட்கார்ந் அவர்க க் உபேதசம்

ெசய்தார். ௩ அப்ெபா விபசாரத்திேல

கண் பி க்கப்பட்ட ஒ ெபண்ைண

ேவதபண் தர்க ம், பரிேசயர்க ம்

அவரிடத்தில் அைழத் வந் , அவைள

ந ேவ நி த்தி: ௪ ேபாதகேர, இந்த ெபண்

விபசாரத்தில் ைக ம் ெமய் மாகப்

பி க்கப்பட்டாள். ௫இப்ப ப்பட்டவர்கைளக்

கல்ெலற ந் ெகால்லேவண் ம் என்

ேமாேச நியாயப்பிரமாணத்தில் நமக் க்

கட்டைளக் ெகா த்தி க்கிறாேர, ர்

என்ன ெசால் கி ர் என்றார்கள்.

௬ அவர்ேமல் ற்றஞ் மத் வதற்கான

காரணம் உண்டாக் வதற் , அவைரச்
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ேசாதிக் ம்ப இப்ப ச் ெசான்னார்கள்

இேய ேவா னிந் , விர னால் தைரயிேல

எ தினார். ௭அவர்கள் ெதாடர்ந் அவைரக்

ேகட் க்ெகாண் க் ம்ேபா , அவர்

நிம ர்ந் பார்த் : உங்களில் பாவம ல்லாதவன்

இவள் தலாவ கல்ெலறயட் ம் என்

ெசால் , ௮ அவர் ம ப ம் னிந் ,

தைரயிேல எ தினார். ௯ அவர்கள்

அைதக்ேகட் , தங்க ைடயமனச்சாட்சியில்

உணர்த்தப்பட் , ெபரிேயார் தல்

சிற ேயார் வைரக் ம் ஒவ்ெவா வராக

ேபாய்விட்டார்கள். இேய தனித்தி ந்தார்,

அந்த ெபண் ந ேவ நின்றாள். ௧0 இேய

நிம ர்ந் அந்த ெபண்ைணத்தவிர

ேவெறா வைர ம் காணாமல்: ெபண்ேண,

உன்ேமல் ற்றஞ் மத்தினவர்கள் எங்ேக?

ஒ வன் டஉன்ைனத் தண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்க்கவில்ைலயா என்றார். ௧௧அதற் அவள்:

இல்ைல, ஆண்டவேர, என்றாள். இேய

அவைளப் பார்த் : நா ம் உன்ைனத்

தண்டைனக் ள்ளாகத் ர்க்கிறதில்ைல; ேபா,

இனிப் பாவம் ெசய்யாேத என்றார். ௧௨

ம ப ம் இேய மக்கைளப் பார்த் : நான்

உலகத்திற் ஒளியாகஇ க்கிேறன், என்ைனப்

பின்பற் கிறவன்இ ளிேல நடக்காமல் வ

ஒளிைய அைடந்தி ப்பான் என்றார். ௧௩

அப்ெபா பரிேசயர்கள் அவைரப் பார்த் :

உன்ைனக் ற த் ேய சாட்சி ெகா க்கிறாய்;

உன் ைடய சாட்சி உண்ைமயானதல்ல
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என்றார்கள். ௧௪ இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: என்ைனக் ற த் நாேன சாட்சி

ெகா த்தா ம், என் சாட்சி உண்ைமயாக

இ க்கிற ; ஏெனன்றால், நான் எங்ேக

இ ந் வந்ேதன் என் ம், எங்ேக ேபாகிேறன்

என் ம் அற ந்தி க்கிேறன்; ங்கேளா

நான் எங்ேக இ ந் வ கிேறன் என் ம்,

எங்ேக ேபாகிேறன் என் ம் உங்க க் த்

ெதரியா . ௧௫ ங்கள் மனித வழக்கத்திற்

ஏற்றப நியாயந் ர்க்கி ர்கள், நான்

ஒ வைன ம் நியாயந் ர்க்கிறதில்ைல;

௧௬ நான் நியாயந் ர்த்தால், என் ர்ப்

சத்தியத்தின்ப இ க் ம்; ஏெனன்றால், நான்

தனித்தி க்கவில்ைல, நா ம் என்ைன

அ ப்பின பிதா மாக இ க்கிேறாம். ௧௭

இரண் ேப ைடய சாட்சி உண்ைம என்

உங்க ைடய நியாயப்பிரமாணத்தி ம் எ தி

இ க்கிறேத. ௧௮ நான் என்ைனக் ற த் ச்

சாட்சி ெகா க்கிறவனாக இ க்கிேறன்,

என்ைன அ ப்பின பிதா ம்

என்ைனக் ற த் ச் சாட்சிக் ெகா க்கிறார்

என்றார். ௧௯ அப்ெபா அவர்கள்:

உம் ைடய பிதா எங்ேக என்றார்கள். இேய

ம ெமாழயாக: என்ைன ம்அற ர்கள். என்

பிதாைவ ம் அற ர்கள்; ங்கள் என்ைன

அற ந் ர்களானால் என் பிதாைவ ம்

அற ர்கள் என்றார். ௨0 ேதவாலயத்திேலஇேய

உபேதசம்ெசய்கிறேபா , காணிக்ைகப்ெபட்

இ க் ம் இடத்தில் இந்த வசனங்கைளச்
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ெசான்னார். அவ ைடய ேவைள இன் ம்

வராதப யினால் ஒ வ ம் அவைரப்

பி க்கவில்ைல. ௨௧ இேய ம ப ம்

அவர்கைளப் பார்த் : நான் ேபாகிேறன்,

ங்கள் என்ைனத் ேத உங்க ைடய

பாவங்களிேல மரித் ப்ேபா ர்கள்; நான்

ேபாகிற இடத்திற் உங்களால் வர யா

என்றார். ௨௨ அப்ெபா தர்கள்: நான்

ேபாகிற இடத்திற் உங்களால் வர யா

என்கிறாேன, தன்ைனத்தாேனெகாைலெசய்

ெகாள் வாேனா என் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.

௨௩ அவர் அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

ேழயி ந் உண்டானவர்கள், நான்

ேமேலயி ந் உண்டானவன்; ங்கள் இந்த

உலகத்தி ந் உண்டானவர்கள், நான் இந்த

உலகத்தி ந் உண்டானவன்இல்ைல. ௨௪

ஆகேவ, ங்கள் உங்க ைடய பாவங்களில்

மரித் ப்ேபா ர்கள் என் உங்க க் ச்

ெசான்ேனன்; நாேன அவர் என் ங்கள்

வி வாசிக்காவிட்டால் உங்க ைடய

பாவங்களிேல மரித் ப்ேபா ர்கள் என்றார்.

௨௫அதற் அவர்கள்: ர் யார் என்றார்கள்.

இேய அவர்கைளப் பார்த் : நான் ஆரம்ப

தலாக உங்க க் ச் ெசால் யி க்கிறவர்

தான். ௨௬ உங்கைளக் ற த் ப் ேபச ம்

நியாயந் ர்க்க ம் எனக் அேநககாரியங்கள்

இ க்கிற ; என்ைன அ ப்பினவர்

சத்தியமானவர்; நான் அவரிடத்தில்

ேகட்டைவகைளஉலகத்திற் ச் ெசால் கிேறன்
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என்றார். ௨௭ பிதாைவக் ற த் ப் ேபசினார்

என் அவர்கள் அறயாதி ந்தார்கள். ௨௮

ஆதலால் இேய அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

மனித மாரைன உயர்த்தினபின் , நாேன

அவர் என் ம், நான் என் ெசாந்தமாக ஒன் ம்

ெசய்யாமல், என் பிதா எனக் ப் ேபாதித்தப ேய

இைவகைளச் ெசான்ேனன் என் ம்

அற ர்கள். ௨௯ என்ைன அ ப்பினவர்

என் டேன இ க்கிறார், பிதாவிற் ப்

பிரியமானைவகைள நான் எப்ெபா ம்

ெசய்கிறதினால் அவர் என்ைனத் தனிேய

இ க்கவிடவில்ைலஎன்றார். ௩0இைவகைள

அவர் ெசான்னேபா , அேநகர் அவரிடத்தில்

வி வாசம் ைவத்தார்கள். ௩௧இேய தம்ைம

வி வாசித்த தர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

என் உபேதசத்தில் நிைலத்தி ந்தால்

உண்ைமயாகேவஎன் டராக இ ப் ர்கள்; ௩௨

சத்தியத்ைத ம் அற ர்கள், சத்தியம்

உங்கைள வி தைலயாக் ம் என்றார்.

௩௩ அவர்கள் அவ க் ம ெமாழயாக:

நாங்கள் ஆபிரகாம ன் சந்ததியாக

இ க்கிேறாம், நாங்கள் ஒ ேபா ம்

ஒ வ க் ம்அ ைமகளாகஇ க்கவில்ைல;

வி தைலயா ர்கள் என் ர் எப்ப ச்

ெசால் கி ர் என்றார்கள். ௩௪ இேய

அவர்க க் ம ெமாழயாக: பாவம்

ெசய்கிறவன் எவ ம் பாவத்திற் அ ைமயாக

இ க்கிறான் என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.
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௩௫அ ைமயானவன் என்ைறக் ம் ட் ேல

நிைலத்திரான்; மாரன் என்ைறக் ம்

நிைலத்தி க்கிறார். (aiōn g165) ௩௬ ஆகேவ,

மாரன் உங்கைள வி தைல ஆக்கினால்

உண்ைமயாகேவ வி தைல ஆ ர்கள். ௩௭

ங்கள் ஆபிரகாம ன் சந்ததியார் என்

அறேவன்;ஆனா ம் உங்க க் ள்ேளஎன்

உபேதசம் இடம் ெபறாததினால், என்ைனக்

ெகாைலெசய்யத் ேத கி ர்கள். ௩௮நான்என்

பிதாவினிடத்தில் பார்த்தைதச் ெசால் கிேறன்,

ங்க ம் உங்க ைடய பிதாவினிடத்தில்

பார்த்தைதச் ெசய்கி ர்கள் என்றார். ௩௯அதற்

அவர்கள்: ஆபிரகாேம எங்க ைடய பிதா

என்றார்கள். இேய அவர்கைளப் பார்த் :

ங்கள்ஆபிரகாம ன் பிள்ைளகளாகஇ ந்தால்

ஆபிரகாம ன் ெசயல்கைளச் ெசய் ர்கேள. ௪0

ேதவனிடத்தில் ேகட் க்கிற சத்தியத்ைத

உங்க க் ச் ெசான்ன மனிதனாகிய

என்ைனக் ெகால்லத் ேத கி ர்கள்,ஆபிரகாம்

இப்ப ச் ெசய்யவில்ைலேய. ௪௧ ங்கள்

உங்க ைடய பிதாவின் ெசயல்கைளச்

ெசய்கி ர்கள் என்றார். அதற் அவர்கள்:

நாங்கள் ேவசித்தனத்தினால் பிறந்தவர்கள்

இல்ைல; ஒேர பிதா எங்க க் இ க்கிறார்,

அவர் ேதவன் என்றார்கள். ௪௨ இேய

அவர்கைளப் பார்த் : ேதவன் உங்க ைடய

பிதாவாக இ ந்தால் என்னிடத்தில் அன்பாக

இ ப் ர்கள். ஏெனன்றால், நான் ேதவனிடத்தில்

இ ந் வந்தி க்கிேறன்; நான் நானாக
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வரவில்ைல, அவேர என்ைனஅ ப்பினார்.

௪௩ என் வசனத்ைத ங்கள் ஏன் அறயாமல்

இ க்கி ர்கள்? என் உபேதசத்ைதக் ேகட்க

மனதில்லாமல் இ க்கிறதினால் அல்லவா?

௪௪ ங்கள் உங்க ைடய தகப்பனாகிய

பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள்;

உங்க ைடய தகப்பனின் ஆைசகளின்ப

ெசய்ய வி ப்பமாக இ க்கி ர்கள்;

அவன் ஆரம்ப தற்ெகாண் மனித

ெகாைலபாதகனாக இ க்கிறான்; சத்தியம்

அவனிடத்தில் இல்லாததினால் அவன்

சத்தியத்திேல நிைல நிற்கவில்ைல; அவன்

ெபாய்ய ம் ெபாய்க் ப் தகப்ப மாக

இ க்கிறதினால் அவன் ெபாய் ேப ம்ேபா

தன் ைடய பாவத்தின்ப அப்ப ப்

ேப கிறான். ௪௫ நான் உங்க க் ச்

சத்தியத்ைதச் ெசால் கிறதினால் ங்கள்

என்ைன வி வாசிக்கிறதில்ைல. ௪௬

என்னிடத்தில் பாவம் உண்ெடன் உங்களில்

யார் என்ைனக் ற்றப்ப த்த ம்? நான்

சத்தியத்ைதச் ெசால் யி ந் ம், ங்கள் ஏன்

என்ைனவி வாசிக்கவில்ைல. ௪௭ ேதவனால்

உண்டானவன் ேதவ ைடயவசனங்க க் ச்

ெசவிெகா க்கிறான்; ங்கள் ேதவனால்

உண்டாகாததினால் ெசவிெகா க்காமல்

இ க்கி ர்கள் என்றார். ௪௮ அப்ெபா

தர்கள்அவ க் ம ெமாழயாக: உன்ைனச்

சமாரியன் என் ம், பிசா பி த்தவன்

என் ம் நாங்கள் ெசால் கிற சரிதாேன
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என்றார்கள். ௪௯ அதற் இேய : நான்

பிசா பி த்தவன் இல்ைல, நான் என்

பிதாைவ மதிக்கிேறன், ங்கள் என்ைன

மதிக்காம க்கி ர்கள். ௫0 நான் எனக்

மகிைமையத் ேத கிறதில்ைல;அைதத் ேத ,

நியாயந் ர்க்கிறவர் ஒ வர் இ க்கிறார். ௫௧

ஒ வன் என் வார்த்ைதையக் கைடபி த்தால்,

அவன் என்ெறன்ைறக் ம் மரணத்ைதப்

பார்ப்பதில்ைல என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். (aiōn g165) ௫௨அப்ெபா தர்கள்

அவைரப் பார்த் : பிசா பி த்தவன்

என் இப்ெபா அற ந்தி க்கிேறாம்;

ஆபிரகா ம் ர்க்கதரிசிக ம் மரித்தார்கள்.

ேயா: ஒ வன், என் வார்த்ைதையக்

கைடபி த்தால் என்ெறன்ைறக் ம்

மரணத்ைத சிபார்ப்பதில்ைல என்கிறாய்.

(aiōn g165) ௫௩ எங்க ைடய பிதாவாகிய

ஆபிரகாம ம் ெபரியவேனா? அவர்

மரித்தார், ர்க்கதரிசிக ம் மரித்தார்கள்;

உன்ைன யார் என் நிைனக்கிறாய்

என்றார்கள். ௫௪ இேய ம ெமாழயாக:

என்ைனநாேனமகிைமப்ப த்தினால்அந்த

மகிைம ணாயி க் ம், என் பிதா என்ைன

மகிைமப்ப த் கிறவர்,அவைரஉங்க ைடய

ேதவன் என் ங்கள் ெசால் கி ர்கள். ௫௫

ஆனா ம் ங்கள் அவைர அறயவில்ைல,

நான் அவைர அற ந்தி க்கிேறன்; அவைர

அறேயன் என் ெசான்னால் உங்கைளப்ேபால
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நா ம் ெபாய்யனாகஇ ப்ேபன்;அவைர நான்

அற ந் , அவ ைடய வார்த்ைதையக்

கைடபி க்கிேறன். ௫௬ உங்க ைடய

தகப்பனாகியஆபிரகாம் என் ைடய நாைளக்

காண ஆைசயாக இ ந்தான்; பார்த்

மகிழ்ந்தான் என்றார். ௫௭ அப்ெபா

தர்கள்அவைரப் பார்த் : உனக் இன் ம்

ஐம்ப வயதாகவில்ைலேய, ஆபிரகாைமப்

பார்த்தாேயா என்றார்கள். ௫௮அதற் இேய :

ஆபிரகாம் உண்டாவதற் ன்னேம நான்

இ க்கிேறன் என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார். ௫௯ அப்ெபா அவர்ேமல்

எற ம்ப கற்கைளஎ த் க்ெகாண்டார்கள்.

இேய மைறந் , அவர்கள் ந ேவ கடந் ,

ேதவாலயத்ைதவிட் ப்ேபானார்.

௯

அவர் அப் றம் ேபா ம்ேபா பிறவிக்

டனாகிய ஒ மனிதைனப் பார்த்தார். ௨

அப்ெபா அவ ைடய டர்கள்அவைரப்

பார்த் : ர , இவன் டனாகபிறந்த யார்

ெசய்த பாவம், இவன் ெசய்த பாவேமா,

இவைனப் ெபற்றவர்கள் ெசய்த பாவேமா என்

ேகட்டார்கள். ௩ இேய ம ெமாழயாக: அ

இவன் ெசய்த பாவ ம் இல்ைல, இவைனப்

ெபற்றவர்கள் ெசய்த பாவ ம் இல்ைல,

ேதவ ைடய ெசயல்கள் இவனிடத்தில்

ெவளிப்ப வதற் இப்ப ப் பிறந்தான். ௪

பகலாக இ க் ம்வைர நான் என்ைன

அ ப்பினவ ைடய ெசயல்கைளச்
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ெசய்யேவண் ம்; ஒ வ ம் ெசயல்கள்

ெசய்யக் டாதஇர ேநரம்வ கிற . ௫நான்

உலகத்தில் இ க் ம்ேபா உலகத்திற்

ஒளியாக இ க்கிேறன் என்றார். ௬

இைவகைளச் ெசால் , அவர் தைரயிேல

உம ழ்ந் , உம ழ் ரினால் ேச ண்டாக்கி, அந்தச்

ேசற்ைறக் ட ைடய கண்களின்ேமல்

சி: ௭ ேபாய், ேலாவாம் ளத்திேல

க என்றார். ேலாவாம் என்பதற்

அ ப்பப்பட்டவன் என் அர்த்தம்.

அப்ப ேய அவன்ேபாய்க் க வி, பார்ைவ

அைடந்தவனாக தி ம்பி வந்தான். ௮

அப்ெபா அ கில் உள்ளவர்க ம், அவன்

டனாக இ க் ம்ேபா அவைனப்

பார்த்தி ந்தவர்க ம்: இவன் உட்கார்ந்

பிச்ைச ேகட் க்ெகாண் ந்தவன்அல்லவா

என்றார்கள். ௯ சிலர்: அவன்தான் என்றார்கள்.

ேவ சிலர்: அவைனப்ேபால இ க்கிறான்

என்றார்கள். அவேனா: நான்தான் அவன்

என்றான். ௧0அப்ெபா அவர்கள்அவைனப்

பார்த் : உன் கண்கள் எப்ப த் திறக்கப்பட்ட

என்றார்கள். ௧௧அவன் ம ெமாழயாக: இேய

என்னப்பட்ட ஒ வர் ேச ண்டாக்கி, என்

கண்களின்ேமல் சி, ேபாய் ேலாவாம்

ளத்திேல க என்றார். அப்ப ேய நான்

ேபாய்க் க வி, பார்ைவ அைடந்ேதன்

என்றான். ௧௨அப்ெபா அவர்கள்: அவர்

எங்ேக என்றார்கள்.அவன்: எனக் த் ெதரியா

என்றான். ௧௩ டனாக இ ந்த அவைனப்
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பரிேசயர்களிடத்திற் க் ெகாண் ேபானார்கள்.

௧௪இேய ேச ண்டாக்கி, அவன் கண்கைளத்

திறந்த நாள் ஓய் நாளாக இ ந்த . ௧௫

ஆகேவ, பரிேசயர்க ம்அவைனப் பார்த் :

எப்ப ப் பார்ைவஅைடந்தாய் என் ண் ம்

ேகட்டார்கள். அதற் அவன்: அவர் என்

கண்களின்ேமல் ேசற்ைறப் சினார், நான்

க விேனன், பார்க்கிேறன் என்றான். ௧௬

அப்ெபா பரிேசயர்களில் சிலர்: அந்த

மனிதன் ஓய் நாைளக் கைடபி க்காததினால்

அவன் ேதவனிடத்தில் இ ந் வந்தவன்

இல்ைல என்றார்கள். ேவ சிலர்: பாவியாக

இ க்கிற மனிதன் இப்ப ப்பட்ட

அற் தங்கைளஎப்ப ச் ெசய்வான்என்றார்கள்.

இந்தவிதமாகஅவர்க க் ள்ேளபிரிவிைன

ஏற்பட்ட . ௧௭ ண் ம் அவர்கள் டைனப்

பார்த் : உன் கண்கைளத் திறந்தாேன,

அவைனக் ற த் என்ன ெசால் கிறாய்

என்றார்கள்.அதற் அவன்:அவர் ர்க்கதரிசி

என்றான். ௧௮ அவன் டனாக இ ந்

பார்ைவ அைடந்தைத தர்கள் நம்பாமல்,

பார்ைவ அைடந்தவ ைடய ெபற்ேறாைர

அைழத் , ௧௯ அவர்கைளப் பார்த் :

உங்க ைடய மகன் டனாகப் பிறந்தான்

என் ெசால் கி ர்கேள,அவன் இவன்தானா?

இவனானால், இப்ெபா இவன் எப்ப ப்

பார்ைவயைடந்தான் என் ேகட்டார்கள். ௨0

ெபற்ேறார் ம ெமாழயாக; இவன் எங்க ைடய

மகன்தான் என் ம், டனாகப் பிறந்தான்
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என் ம் எங்க க் த் ெதரி ம். ௨௧இப்ெபா

இவன் பார்ைவ அைடந்த எப்ப என்

எங்க க் த் ெதரியா ; இவ ைடய

கண்கைளத் திறந்தவன் யார் என்ப ம்

எங்க க் த் ெதரியா ; இவன் வா பனாக

இ க்கிறான், இவைனேய ேக ங்கள்,

இவேன ெசால் வான் என்றார்கள். ௨௨

அவ ைடய ெபற்ேறார்கள் தர்க க் ப்

பயந்ததினால் இப்ப ச் ெசான்னார்கள்.

ஏெனன்றால், இேய ைவக் கிற ஸ் என்

யாராவ அற க்ைக ெசய்தால் அவைனெஜப

ஆலயத்திற் ப் ெவளியாக்க ேவண் ம்

என் தர்கள் அதற் ஏற்கனேவ

ெசய்தி ந்தார்கள். ௨௩ அதினிம த்தம்:

இவன் வா பனாக இ க்கிறான்,

இவைனேய ேக ங்கள் என் அவ ைடய

ெபற்ேறார்கள் ெசான்னார்கள். ௨௪ஆதலால்

அவர்கள் டனாக இ ந்த மனிதைன

இரண்டாம் ைற அைழத் : ேதவைன

மகிைமப்ப த் ; இந்த மனிதன் பாவி என்

நாங்கள்அற ந்தி க்கிேறாம் என்றார்கள். ௨௫

அவன் ம ெமாழயாக: அவர் பாவியா

இல்ைலயா என் எனக் த் ெதரியா ;

நான் டனாக இ ந்ேதன், இப்ெபா

பார்க்கிேறன்; இ ஒன் தான் எனக் த்

ெதரி ம் என்றான். ௨௬அவர்கள் ம ப ம்

அவைனப்பார்த் : உனக் என்னெசய்தான்,

உன் கண்கைள எப்ப த் திறந்தான்

என்றார்கள். ௨௭ அவன் ம ெமாழயாக:
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ஏற்கனேவஉங்க க் ச் ெசான்ேனன், ங்கள்

ேகட்காமல் ேபா ர்கள்; ம ப ம் ஏன்

ேகட்கி ர்கள்? அவ க் ச் டராக உங்க க் ம்

வி ப்பம் இ க்கிறதா என்றான். ௨௮

அப்ெபா அவர்கள் அவைனத் திட் :

அவ ைடய டன், நாங்கள் ேமாேசயி ைடய

டர். ௨௯ ேமாேச டேன ேதவன் ேபசினார்

என் ெதரி ம், இவன் எங்ேக இ ந்

வந்தவன் என் எங்க க் த் ெதரியா

என்றார்கள். ௩0அதற் அந்த மனிதன்: அவர்

என் கண்கைளத் திறந்தி ந் ம், அவர்

எங்கி ந் வந்தவர் என் ங்கள் ெதரியாமல்

இ ப்ப ஆச்சரியமான காரியம். ௩௧

பாவிக க் ேதவன் ெசவிெகா க்கிற

இல்ைலஎன் ெதரிந்தி க்கிேறாம்; ஒ வன்

ேதவபக்தி உள்ளவனாக இ ந் அவ க்

பிரியமானைதச் ெசய்தால் அவ க் ச்

ெசவிெகா ப்பார். ௩௨பிறவிக் ட ைடய

கண்கைளஒ வன்திறந்தான்என் உலகம்

உண்டான தல் ேகள்விப்பட்ட இல்ைலேய.

(aiōn g165) ௩௩ அவர் ேதவனிடத்தில் இ ந்

வராமல் இ ந்தால் ஒன் ம் ெசய்யமாட்டாேர

என்றான். ௩௪ அவர்கள் அவ க்

ம ெமாழயாக: வ ம் பாவத்தில் பிறந்த

எங்க க் ப் ேபாதிக்கிறாேயா என் ெசால் ,

அவைனப்ெவளிேய தள்ளிவிட்டார்கள். ௩௫

அவைனஅவர்கள் ெவளிேய தள்ளிவிட்டைத

இேய ேகள்விப்பட் , அவைனப் பார்த்தேபா :

ேதவ ைடய மாரனிடத்தில் வி வாசமாக
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இ க்கிறாயா என்றார். ௩௬அதற் அவன்:

ஆண்டவேர, அவரிடத்தில் நான் வி வாசமாக

இ க் ம்ப க் அவர் யார் என்றான். ௩௭

இேய அவைனப் பார்த் : அவைரப்

பார்த்தி க்கிறாய், உன் டேன ேப கிறவர்

அவர்தான் என்றார். ௩௮ உடேன அவன்:

ஆண்டவேர, வி வாசிக்கிேறன் என் ெசால் ,

அவைரப் பணிந் ெகாண்டான். ௩௯

அப்ெபா இேய : பார்க்காதவர்கள்

பார்க் ம்ப யாக ம், பார்க்கிறவர்கள்

டரா ம்ப யாக ம் நியாயத் ர்ப் க் நான்

இந்த உலகத்தில் வந்ேதன் என்றார். ௪0

அவேரா இ ந்த பரிேசயர்களில் சிலர்

இைவகைளக் ேகட்டெபா : நாங்க ம்

டேரா என்றார்கள். ௪௧இேய அவர்கைளப்

பார்த் : ங்கள் டராக இ ந்தால்

உங்க க் ப் பாவம் இ க்கா ; ங்கள்

பார்க்கிேறாம் என் ெசால் கிறப யினால்

உங்க ைடயபாவம் நிைலநிற்கிற என்றார்.

௧0

உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்;

ஆட் த்ெதா வத்திற் ள் வாசல்வழயாக

ைழயாமல், ேவ வழயாக ஏ கிறவன்

தி ட ம், ெகாள்ைளக்கார மாக

இ க்கிறான். ௨ வாசல்வழயாக

ைழகிறவேனா ஆ களின் ேமய்ப்பனாக

இ க்கிறான். ௩ வாசைலக் காக்கிறவன்

அவ க் த் திறக்கிறான்; ஆ க ம்

அவன் சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா க்கிற .
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அவன் தன் ைடய ஆ கைளப் ெபயர்

ெசால் க் அைழத் , அைவகைளெவளிேய

நடத்திக்ெகாண் ேபாகிறான். ௪ அவன்

தன் ைடய ஆ கைள ெவளிேய

விட்டபின் , அைவக க் ன்பாக

நடந் ேபாகிறான்,ஆ கள்அவன் சத்தத்ைத

அற ந்தி க்கிறதினால்அவ க் ப் பின்ேன

ெசல் கிற . ௫ ெதரியாதவர்க ைடய

சத்தத்ைத அறயாதப யினால் அைவகள்

ெதரியாதவ க் ப் பின்ேன ெசல்லாமல்,

அவைனவிட் ஓ ப்ேபா ம் என்றார். ௬இந்த

உவைமையஇேய அவர்களிடம் ெசான்னார்;

அவர்கேளா அவர் ெசான்னைவகளின்

க த்ைதஅறயவில்ைல. ௭ஆதலால் இேய

ண் ம் அவர்கைளப் பார்த் : நாேன

ஆ க க் வாசல் என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்.

௮ எனக் ன்ேப வந்தவர்கள் எல்ேலா ம்

தி டர்க ம், ெகாள்ைளக்காரர்க மாக

இ க்கிறார்கள்; ஆ கள் அவர்க க் ச்

ெசவிெகா க்கவில்ைல. ௯ நாேன வாசல்,

என்வழயாக ஒ வன் உள்ேள பிரேவசித்தால்,

அவன் இரட்சிக்கப்ப வான், அவன்

உள் ம், ெவளி ம் ெசன் , ேமய்ச்சைலக்

கண்டைடவான். ௧0 தி டன், தி ட ம்,

ெகால்ல ம்,அழ க்க ம்வ கிறாேனஅன்ற

ேவெறான் க் ம் வரமாட்டான். நாேனா

அைவக க் வன் உண்டாயி க்க ம், அ

பரி ரணப்பட ம் வந்ேதன். ௧௧நாேன நல்ல
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ேமய்ப்பன்: நல்ல ேமய்ப்பன்ஆ க க்காகத்

தன் வைனக் ெகா க்கிறான். ௧௨

ேமய்ப்பனாக இல்லாதவ ம், ஆ கள் தனக் ச்

ெசாந்தம் இல்லாதவ மான யாள் ஓநாய்

வ கிறைதப் பார்த் ஆ கைளவிட்

ஓ ப்ேபாகிறான்; அப்ெபா ஓநாய்

ஆ கைளப் ற , அைவகைளச்

சிதற க் ம். ௧௩ ேவைலயாள் க்காக

ேவைலெசய்கிறவன்,ஆகேவ, ஓ ப்ேபாகிறான்,

ஆ க க்காகஅவன் கவைலப்படமாட்டான்.

௧௪ நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்; பிதா என்ைன

அற ந்தி க்கிற ேபால ம், நான் பிதாைவ

அற ந்தி க்கிற ேபால ம், ௧௫ நான்

என் ைடயைவகைள அற ந் ம்

என் ைடயைவகளால் அறயப்பட் ம்

இ க்கிேறன்;ஆ க க்காக என் வைன ம்

ெகா க்கிேறன். ௧௬ இந்தத் ெதா வத்தில்

உள்ளைவகள் அல்லாமல் ேவ ஆ க ம்

எனக் இ க்கிற ; அைவகைள ம்

நான் ெகாண் வரேவண் ம், அைவகள்

என் சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா க் ம்,

அப்ெபா ஒேர மந்ைத ம், ஒேர

ேமய்ப்ப மா ம். ௧௭ நான் என் வைன

ண் ம் ெபற் க்ெகாள் ம்ப க்

அைதக் ெகா க்கிறப யினால் பிதா

என்னில் அன்பாக இ க்கிறார். ௧௮

ஒ வ ம் அைத என்னிடத்தில் இ ந்

எ த் க்ெகாள்ளமாட்டான்; நாேன அைதக்

ெகா க்கிேறன், அைதக் ெகா க்க ம் எனக்
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அதிகாரம் இ க்கிற , அைத ண் ம்

எ த் க்ெகாள்ள ம் எனக் அதிகாரம்

இ க்கிற . இந்தக் கட்டைளைய என்

பிதாவினிடத்தில் ெபற் க்ெகாண்ேடன்

என்றார். ௧௯ இந்த வசனங்களினால்

தர்க க் ள்ேள ண் ம் பிரிவிைன

உண்டான . ௨0அவர்களில்அேநகர்: இவன்

பிசா பி த்தவன், ைபத்தியக்காரன்;

ஏன் இவ க் ச் ெசவி ெகா க்கி ர்கள்

என்றார்கள். ௨௧ ேவ சிலர்: இைவகள் பிசா

பி த்தவ ைடய வசனங்கள் இல்ைல.

ட ைடய கண்கைளப் பிசா

திறக்கக் மா என்றார்கள். ௨௨ பின்

எ சேலம ேல ேதவாலயப் பிரதிஷ்ைட

பண் ைகவந்த ; ளிர்கால மாகஇ ந்த .

௨௩இேய ேதவாலயத்தில் சாெலாேமா ைடய

மண்டபத்திேல நடந் ெகாண் ந்தார்.

௨௪ அப்ெபா தர்கள் அவைர

ழ்ந் ெகாண் : எவ்வள காலம்வைரக் ம்

எங்க ைடய ஆத் மாவிற் ச் சந்ேதகம்

உண்டாக் கி ர், ர் கிற ஸ் வானால்

எங்க க் த் ெதளிவாக ெசால் ம்

என்றார்கள். ௨௫ இேய அவர்க க்

ம ெமாழயாக: அைத உங்க க் ச்

ெசான்ேனன், ங்கள் வி வாசிக்கவில்ைல;

என் பிதாவின் நாமத்தினாேல நான்

ெசய்கிற ெசயல்கேள என்ைனக் ற த் ச்

சாட்சிெகா க்கிற . ௨௬ ஆனா ம், நான்

உங்க க் ச் ெசான்னப ேய, ங்கள் என்
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மந்ைதயின் ஆ களாக இல்லாததினால்

வி வாசிக்காமல் இ க்கி ர்கள். ௨௭ என்

ஆ கள் என் சத்தத்திற் ச் ெசவிெகா க்கிற ;

நான் அைவகைள அற ந்தி க்கிேறன்,

அைவகள் எனக் ப்பின் ெசல் கிற . ௨௮

நான் அைவக க் நித்திய வைனக்

ெகா க்கிேறன்; அைவகள் ஒ ேபா ம்

ெகட் ப்ேபாவதில்ைல, ஒ வ ம்

அைவகைள என் ைகயி ந்

பற த் க்ெகாள் வ ம் இல்ைல. (aiōn g165, aiōnios

g166) ௨௯ அைவகைள எனக் த் தந்த என்

பிதா எல்ேலாைர ம்விட ெபரியவராக

இ க்கிறார்; அைவகைள என் பிதாவின்

ைகயி ந் பற த் க்ெகாள்ளஒ வனா ம்

டா . ௩0 நா ம் பிதா ம் ஒன்றாக

இ க்கிேறாம் என்றார். ௩௧ அப்ெபா

தர்கள் ண் ம்அவர்ேமல் கல்ெலற ம்ப ,

கற்க்கைளஎ த் க்ெகாண்டார்கள். ௩௨இேய

அவர்கைளப் பார்த் : நான் என் பிதாவினாேல

அேநக நற்ெசயல்கைள உங்க க் க்

காட் ேனன்,அைவகளில் எந்தச் ெசய க்காக

என்ேமல் கல்ெலறகி ர்கள் என்றார். ௩௩

தர்கள் அவ க் ம ெமாழயாக:

நற்ெசய னால் நாங்கள் உன்ேமல்

கல்ெலறகிறதில்ைல; மனிதனாக இ க்க,

உன்ைன ேதவன் என் ெசால் , இந்தவிதமாக

ேதவஅவமதிப் ெசால் கிறதினால் உன்ேமல்

கல்ெலறகிேறாம் என்றார்கள். ௩௪ இேய

அவர்க க் ம ெமாழயாக: ேதவர்களாக
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இ க்கி ர்கள் என் நான் ெசான்ேனன்

என்பதாக உங்க ைடய ேவதத்தில்

எ தவில்ைலயா? ௩௫ ேதவவசனத்ைதப்

ெபற் க் ெகாண்டவர்கைளத் ேதவர்கள்என்

அவர் ெசால் யி க்க, ேவதவாக்கிய ம்

ஒழ ந் ேபாகாததாகஇ க்க, ௩௬பிதாவினால்

பரி த்தமாக்கப்பட் ம், உலகத்தில்

அ ப்பப்பட் ம் இ க்கிற நான் என்ைனத்

ேதவ ைடய மாரன் என் ெசான்னதினாேல

ேதவ அவமதிப் ெசான்ேனன் என்

ங்கள் ெசால்லலாமா? ௩௭ என் பிதாவின்

ெசயல்கைளநான் ெசய்யாதி ந்தால், ங்கள்

என்ைனவி வாசிக்க ேவண் யதில்ைல. ௩௮

அைவகைள ெசய்தால், ங்கள் என்ைன

வி வாசியாமல் இ ந்தா ம், பிதா என்னி ம்

நான்அவரி ம் இ க்கிறைத ங்கள்அற ந்

வி வாசிக் ம்ப அந்தச் ெசயல்கைள

வி வாசி ங்கள் என்றார். ௩௯ இதனால்

அவர்கள் ண் ம் அவைரப் பி க்கத்

ேத னார்கள், அவேரா அவர்கள் ைகக் த்

தப்பி, ௪0 ேயார்தா க் அக்கைரயிேல

ன்ேன ேயாவான் ஞானஸ்நானம்

ெகா த் க்ெகாண் ந்த இடத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபாய், அங்ேக தங்கினார். ௪௧

அேநகர் அவரிடத்தில் வந் : ேயாவான் ஒ

அற் தத்ைத ம் ெசய்யவில்ைல; ஆனா ம்

இவைரக் ற த் ேயாவான் ெசான்ன

எல்லாம் உண்ைமயாகஇ க்கிற என்றார்கள்.
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௪௨ அந்த இடத்தில் அேநகர் அவரிடத்தில்

வி வாசம்ைவத்தார்கள்.

௧௧

மரியா ம் அவள் சேகாதரியாகிய

மார்த்தா ம் இ ந்த ெபத்தானியா

கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த லாச என்பவன்

வியாதிப்பட் ந்தான். ௨ கர்த்த க் ப்

பரிமளைதலம் சி, தன் தைல யால்

அவ ைடயபாதங்கைளத் ைடத்தவள்அந்த

மரியாேள; அவ ைடய சேகாதரனாகிய

லாச வியாதியாக இ ந்தான். ௩

அப்ெபா அவ ைடய சேகாதரிகள்:

ஆண்டவேர, ர் சிேநகிக்கிறவன்வியாதியாக

இ க்கிறான் என் ெசால்ல, அவரிடத்திற்

ஆள் அ ப்பினார்கள். ௪ இேய அைதக்

ேகள்விப்பட்டெபா : இந்த வியாதி

மரணம் ஏற்ப வதற்காக இல்லாமல்

ேதவ ைடய மகிைம விளங் வதற்காக

இ க்கிற ; ேதவ ைடய மார ம்

அதினால் மகிைமப்ப வார் என்றார். ௫

இேய மார்த்தாளிடத்தி ம் அவ ைடய

சேகாதரியினிடத்தி ம்லாச வினிடத்தி ம்

அன்பாக இ ந்தார். ௬ அவன் வியாதியாக

இ க்கிறதாக அவர் ேகள்விப்பட்டெபா ,

தாம் இ ந்த இடத்திேல ண் ம் இரண்

நாட்கள் தங்கினார். ௭ அதன்பின் அவர்

தம் ைடய டர்கைளப் பார்த் : நாம் ண் ம்

ேதயாவிற் ப் ேபாேவாம் வா ங்கள் என்றார்.

௮அதற் ச் டர்கள்: ர , இப்ெபா தான்

தர்கள் உம்ைமக் கல்ெலறயத் ேத னார்கேள,
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ண் ம் ர் அந்த இடத்திற் ப் ேபாகலாமா

என்றார்கள். ௯ இேய ம ெமாழயாக:

பக க் ப் பன்னிரண் மணிேநரம்

இல்ைலயா? ஒ வன் பக ேல நடந்தால்

அவன் இந்த உலகத்தின் ெவளிச்சத்ைதக்

காண்கிறப யினால்இடறல்அைடயமாட்டான்.

௧0ஒ வன் இரவிேல நடந்தால் தன்னிடத்தில்

ெவளிச்சம் இல்லாததினால் இட வான்

என்றார். ௧௧ இைவகைள அவர்

ெசால் யபின் அவர்கைளப் பார்த் :

நம் ைடய சிேநகிதனாகிய லாச

நித்திைர அைடந்தி க்கிறான், நான்

அவைன உயிேரா எ ப்பப்ேபாகிேறன்

என்றார். ௧௨ அதற் அவ ைடய டர்கள்:

ஆண்டவேர, நித்திைர அைடந்தி ந்தால்

கமைடவான் என்றார்கள். ௧௩இேய வானவர்

அவ ைடய மரணத்ைதக் ற த் அப்ப ச்

ெசான்னார்; அவர்கேளா நித்திைரெசய்

இைளப்பா கிறைதக் ற த் ச் ெசான்னார்

என் நிைனத்தார்கள். ௧௪ அப்ெபா

இேய அவர்கைளப் பார்த் : லாச

மரித் ப்ேபானான் என் ெவளிப்பைடயாகச்

ெசால் ; ௧௫ நான் அங்ேக இல்லாததினால்

ங்கள் வி வாசம் உள்ளவர்களாகிறதற்

ஏ ண்ெடன் உங்க க்காக

சந்ேதாஷப்ப கிேறன்; இப்ெபா

அவனிடத்திற் ப் ேபாேவாம் வா ங்கள்

என்றார். ௧௬அப்ெபா திதி என்னப்பட்ட

ேதாமா மற்றச் டர்கைளப் பார்த் : அவ டன்
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மரிப்பதற் நா ம் ேபாேவாம் வா ங்கள்

என்றான். ௧௭ இேய வந்தேபா அவன்

கல்லைறயில்ைவக்கப்பட் நான் நாட்கள்

ஆன என் அற ந்தார். ௧௮ ெபத்தானியா

ஊர் எ சேல க் அ கில் ஏறக் ைறய

இரண் ைமல் ரத்தி ந்த . ௧௯

தர்களில் அேநகர் மார்த்தாள் மரியாள்

என்பவர்க ைடய சேகாதரைனக் ற த்

அவர்க க் ஆ தல் ெசால் ம்ப

அவர்களிடத்தில் வந்தி ந்தார்கள். ௨0

இேய வ கிறார் என் மார்த்தாள்

ேகள்விப்பட்டேபா ,அவ க் எதிர்ெகாண்

ேபானாள்; மரியாேளா ட் ேல இ ந்தாள். ௨௧

மார்த்தாள் இேய வினிடத்தில் வந் :

ஆண்டவேர, ர் இங்ேக இ ந் ரானால்

என் சேகாதரன் மரித்தி க்கமாட்டான்.

௨௨ இப்ெபா ம் ர் ேதவனிடத்தில்

ேகட் க்ெகாள் வ எ ேவா அைத

ேதவன் உமக் த் தந்த வார் என்

அற ந்தி க்கிேறன் என்றாள். ௨௩ இேய

அவைளப் பார்த் : உன் சேகாதரன்

உயிர்த்ெத ந்தி ப்பான் என்றார். ௨௪அதற்

மார்த்தாள்: உயிர்த்ெத தல் நடக் ம் கைடசி

நாளிேல அவ ம் உயிர்த்ெத ந்தி ப்பான்

என் அற ந்தி க்கிேறன் என்றாள். ௨௫இேய

அவைளப்பார்த் : நாேனஉயிர்த்ெத த ம்

வ மாக இ க்கிேறன், என்ைன

வி வாசிக்கிறவன் மரித்தா ம் பிைழப்பான்;

௨௬உயிேரா ந் என்ைனவி வாசிக்கிறன்
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எவ ம் என்ெறன்ைறக் ம் மரிக்காம ம்

இ ப்பான்; இைத வி வாசிக்கிறாயா

என்றார். (aiōn g165) ௨௭ அதற் அவள்: ஆம்,

ஆண்டவேர, ர் உலகத்தில் வ கிறவரான

ேதவ மாரனாகிய கிற ஸ் என் நான்

வி வாசிக்கிேறன் என்றாள். ௨௮இைவகைளச்

ெசான்னபின் , அவள் ேபாய், தன்

சேகாதரியாகிய மரியாைள இரகசியமாக

அைழத் : ேபாதகர்வந்தி க்கிறார், உன்ைன

அைழக்கிறார் என்றாள். ௨௯அவள்அைதக்

ேகட்ட டேன, க்கிரமாகஎ ந் ,அவரிடத்தில்

வந்தாள். ௩0இேய இன் ம் கிராமத்திற் ள்

வராமல், மார்த்தாள் தம்ைமச் சந்தித்த

இடத்திேலஇ ந்தார். ௩௧அப்ெபா , ட் ேல

அவ டேன இ ந் அவ க் ஆ தல்

ெசால் க்ெகாண் ந்த தர்கள், மரியாள்

க்கிரமாக எ ந் ேபாகிறைதப் பார்த் :

அவள்கல்லைறயினிடத்தில்அ கிறதற் ப்

ேபாகிறாள் என் ெசால் , அவ க் ப்

பின்பாகப் ேபானார்கள். ௩௨ இேய இ ந்த

இடத்தில் மரியாள் வந் , அவைரப்

பார்த்த டேன, அவர் பாதத்தில் வி ந் :

ஆண்டவேர, ர் இங்ேக இ ந் ரானால் என்

சேகாதரன் மரித்தி க்கமாட்டான் என்றாள். ௩௩

அவள் அ கிறைத ம் அவேளா வந்த

தர்கள்அ கிறைத ம் இேய பார்த்தேபா

ஆவியிேல கலங்கித் யரமைடந் : ௩௪

அவைன எங்ேக ைவத் ர்கள் என்றார்.

ஆண்டவேர, வந் பா ம் என்றார்கள். ௩௫
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இேய கண் ர் விட்டார். ௩௬அப்ெபா

தர்கள்: இேதா, இவர்அவைனஎவ்வளவாக

ேநசித்தார் என்றார்கள். ௩௭ அவர்களில்

சிலர்: ட ைடய கண்கைளத் திறந்த

இவர். இவைன மரித் ப் ேபாகாம க்கச்

ெசய்ய யாதா என்றார்கள். ௩௮அப்ெபா

இேய ண் ம் தமக் ள்ேள கலங்கிக்

கல்லைறயினிடத்திற் வந்தார். அ ஒ

ைகயாக இ ந்த ; அதின்ேமல் ஒ கல்

ைவக்கப்பட் ந்த . ௩௯ இேய : கல்ைல

எ த் ேபா ங்கள் என்றார். மரித்தவ ைடய

சேகாதரியாகியமார்த்தாள்அவைரப் பார்த் :

ஆண்டவேர, இப்ெபா நாற்றம் எ க் ேம,

நான் நாட்கள்ஆனேத என்றாள். ௪0இேய

அவைளப் பார்த் : வி வாசித்தால்

ேதவ ைடய மகிைமையக் காண்பாய்

என் நான் உனக் ச் ெசால்லவில்ைலயா

என்றார். ௪௧ அப்ெபா மரித்தவன்

ைவக்கப்பட்ட இடத்தி ந்த கல்ைல

எ த் ப்ேபாட்டார்கள். இேய தம் ைடய

கண்கைளஏெற த் : பிதாேவ, ர் எனக் ச்

ெசவிெகா த்தப யினால் உமக் நன்ற

ெச த் கிேறன். ௪௨ ர் எப்ெபா ம்

எனக் ச் ெசவிெகா க்கி ர் என் நான்

அற ந்தி க்கிேறன்; ஆனா ம் ர் என்ைன

அ ப்பினைதச் ழ்ந் நிற் ம் மக்கள்

வி வாசிக் ம்ப யாக அவர்க க்காக இைதச்

ெசான்ேனன் என்றார். ௪௩ இைவகைளச்

ெசான்னபின் : லாச ேவ, ெவளிேய வா
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என் , உரத்த சத்தமாகக் ப்பிட்டார். ௪௪

அப்ெபா , மரித்தவன் ெவளிேயவந்தான்.

அவன் கால்க ம் ைகக ம் பிேரதத்

ணிகளினால் கட்டப்பட் ந்த , அவன்

க ம் ணியால் ற்றப்பட் ந்த .

இேய அவர்கைளப் பார்த் : இவைனக்

கட்டவிழ்த் வி ங்கள் என்றார். ௪௫

அப்ெபா மரியாளிடத்தில் வந் , இேய

ெசய்தைவகைளப் பார்த்தவர்களாகிய

தர்களில் அேநகர் அவரிடத்தில் வி வாசம்

ைவத்தார்கள். ௪௬ அவர்களில் சிலர்

பரிேசயர்களிடம்ேபாய், இேய ெசய்தைவகைள

அவர்க க் அறவித்தார்கள். ௪௭

அப்ெபா பிரதான ஆசாரியர்க ம்

பரிேசயர்க ம் ஆேலாசைன சங்கத்ைதக்

வரச்ெசய் , நாம் என்ன ெசய்கிற ?

இந்த மனிதன் அேநக அற் தங்கைளச்

ெசய்கிறாேன. ௪௮ நாம் இவைன இப்ப ேய

விட் விட்டால், எல்ேலா ம் இவைன

வி வாசிப்பார்கள்; அப்ெபா ேராமர்கள்

வந் நம் ைடய இடத்ைத ம் மக்கைள ம்

அழ த் ப்ேபா வார்கேள என்றார்கள். ௪௯

அப்ெபா அவர்களில் ஒ வ ம், அந்த

வ டத் ப் பிரதானஆசாரிய மாகிய காய்பா

என்பவன்அவர்கைளப்பார்த் : உங்க க்

ஒன் ம் ெதரியா ; ௫0 மக்கள் எல்ேலா ம்

ெகட் ப்ேபாகாதப க் ஒேர மனிதன்

மக்க க்காக மரிப்ப நமக் நலமாக

இ க் ம் என் ங்கள் சிந்திக்காமல்
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இ க்கி ர்கள் என்றான். ௫௧ இைத அவன்

தானாகச் ெசால்லாமல், அந்த வ டத் ப்

பிரதான ஆசாரியனானப யினாேல இேய

தமக்க க்காக மரிக்கப்ேபாகிறார்

என் ம், ௫௨ அந்த மக்க க்காக

மாத்திரமல்ல, சிதறயி க்கிற ேதவ ைடய

பிள்ைளகைளஒன்றாகச் ேசர்க்கிறதற்காக ம்

மரிக்கப்ேபாகிறார் என் ம் ர்க்கதரிசனமாக

ெசான்னான். ௫௩அந்தநாள் தல் அவைரக்

ெகாைலெசய் ம்ப க் ஆேலாசைன

ெசய்தார்கள். ௫௪ஆகேவ,இேய அதன்பின்

ெவளியரங்கமாக தர்க க் ள்ேளதங்காமல்,

அந்த இடத்ைதவிட் வனாந்திரத்திற்

அ கான இடமாகிய எப்பிரா ம்

என்னப்பட்ட ஊ க் ப்ேபாய், அங்ேக

தம் ைடய டர்கேளா தங்கியி ந்தார்.

௫௫ தர்க ைடய பஸ்காபண் ைக

ெந ங்கியி ந்த . அதற் ன்ேனஅேநகர்

தங்கைளச் த்திகரித் க்ெகாள்வதற்

தங்க ைடய நாட் ந் எ சேல க் ப்

ேபானார்கள். ௫௬ அங்ேக அவர்கள்

இேய ைவத் ேத க்ெகாண் ேதவாலயத்தில்

நிற் ம்ேபா , ஒ வைரெயா வர் பார்த் :

உங்க க் எப்ப த் ேதான் கிற , அவர்

பண் ைகக் வரமாட்டாேரா என்

ேபசிக்ெகாண்டார்கள். ௫௭ பிரதான

ஆசாரியர்க ம் பரிேசயர்க ம் அவைரப்

பி க் ம்ப ேயாசித் , அவர் இ க்கிற

இடத்ைத எவ க்காவ ெதரிந்தி ந்தால்,



ேயாவான் 4027

அைத அறவிக்கேவண் ம் என்

கட்டைளயிட் ந்தார்கள்.

௧௨

பஸ்காபண் ைக வ வதற் ஆ

நாட்க க் ன்ேன இேய தாம்

மரணத்தி ந் உயிேரா எ ப்பினலாச

இ ந்த ெபத்தானியாவிற் வந்தார். ௨அங்ேக

அவ க் இர வி ந் ெகா த்தார்கள்;

மார்த்தாள் பணிவிைடெசய்தாள்; லாச ம்

அவ டேன பந்தியி ந்தவர்களில்

ஒ வனாக இ ந்தான். ௩ அப்ெபா

மரியாள் விைலேயறப்ெபற்ற களங்கம ல்லாத

நளதம் என் ம் ைதலத்தில் ஒ இராத்தல்

(அைர ட்டர்) ெகாண் வந் , அைத

இேய வின் பாதங்களில் சி, தன்

தைல யால் அவ ைடய பாதங்கைளத்

ைடத்தாள்; அந்த வ ம்

ைதலத்தின் நல்ல வாசைனயினால்

நிைறந்தி ந்த . ௪அப்ெபா அவ ைடய

டர்களில் ஒ வ ம் அவைரக்

காட் க்ெகா க்கப்ேபாகிறவ மாகிய

ேமா ைடய மாரனான தாஸ்காரிேயாத் :

௫ இந்தத் ைதலத்ைத ந் ெவள்ளிப்

பணத்திற் விற் , தரித்திரர்க க் க்

ெகா க்காமல்ேபான என்ன என்றான். ௬

அவன் ஏைழகைளக் ற த் க் கவைலப்பட்

இப்ப ச் ெசால்லாமல், அவன் தி டனாக

இ ந்ததினா ம், பணப்ைபைய

ைவத் க்ெகாண் அதிேலேபாடப்பட்டைதச்

மக்கிறவனாக இ ந்ததினா ம் இப்ப ச்
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ெசான்னான். ௭அப்ெபா இேய : இவைள

விட் வி , என்ைன அடக்கம் ெசய் ம்

நா க்காக இைத ைவத்தி ந்தாள். ௮

ஏைழகள் எப்ெபா ம் உங்களிடம்

இ க்கிறார்கள்; நான் எப்ெபா ம்

உங்களிடம் இ க்கமாட்ேடன் என்றார். ௯

அப்ெபா தர்களில் திரளான மக்கள்

அவர் அங்ேக இ க்கிறைத அற ந் ,

இேய ைவப் பார்ப்பதற் மட் மல்ல, அவர்

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்பின

லாச ைவப் பார்க் ம்ப யாக ம்

வந்தார்கள். ௧0 லாச வினால் தர்களில்

அேநகர்ேபாய்,இேய வினிடத்தில்வி வாசம்

ைவத்ததினால், ௧௧ பிரதான ஆசாரியர்கள்

லாச ைவ ம் ெகாைலெசய்ய ஆேலாசைன

ெசய்தார்கள். ௧௨ அ த்தநாளிேல

இேய எ சேல க் வ கிறார் என்

பண் ைகக் வந்த திரளான மக்கள்

ேகள்விப்பட் , ௧௩ த்ேதாைலகைளப்

பி த் க்ெகாண் ,அவ க் எதிர்ெகாண்

ேபா ம்ப றப்பட் : “ஓசன்னா, கர்த்த ைடய

நாமத்தினாேல வ கிற இஸ்ரேவ ன்

ராஜா ேபாற்றப்படத்தக்கவர்” என்

ஆர்ப்பரித்தார்கள். ௧௪அல்லாம ம்: “ ேயான்

மாரத்திேய, பயப்படாேத, உன் ராஜா

க ைதக் ட் யின்ேமல் ஏறவ கிறார்”

என் எ தியி க்கிறப , ௧௫ இேய ஒ

க ைதக் ட் ையப் பார்த் அதின்ேமல்

ஏற ப்ேபானார். ௧௬இைவகைளஅவ ைடய
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டர்கள் வக்கத்திேல அறயவில்ைல.

இேய மகிைமயைடந்தபின் , இப்ப

அவைரக் ற த் எ தியி க்கிறைத ம்,

தாங்கள் இப்ப அவ க் ச் ெசய்தைத ம்

நிைன ர்ந்தார்கள். ௧௭ அன்ற ம்

அவ டன் இ ந்த மக்கள்அவர் லாச ைவக்

கல்லைறயி ந் ெவளிேய வரவைழத் ,

அவைன உயிேரா எ ப்பினார் என்

சாட்சிெகா த்தார்கள். ௧௮ அப்ப ப்பட்ட

அற் தத்ைத அவர் ெசய்தார் என் மக்கள்

ேகள்விப்பட்டதினால் அவர்கள் அவ க்

எதிர்ெகாண் ேபானார்கள். ௧௯அப்ெபா

பரிேசயர்கள் ஒ வைரெயா வர் பார்த் :

ங்கள் ெசய்கிறெதல்லாம் ெணன்

அறகிறதில்ைலயா? இேதா, உலக மக்கள்

அைனவ ம் அவ க் ப் பின்ேன

ெசன்றனர் என்றார்கள். ௨0 பண் ைகயில்

ஆராதைனெசய்ய வந்தவர்களில் கிேரக்கர்கள்

சிலர் இ ந்தனர். ௨௧ அவர்கள் க ேலயா

நாட் ப் ெபத்சாயிதா ஊரானாகிய

பி ப் வினிடத்தில்வந் : ஐயா, இேய ைவப்

பார்க்க வி ம் கிேறாம் என் அவைனக்

ேகட் க்ெகாண்டார்கள். ௨௨ பி ப் வந் ,

அைதஅந்திேரயாவிற் அறவித்தான்; பின்

அந்திேரயா ம் பி ப் ம் அைதஇேய விற்

அறவித்தார்கள். ௨௩ அப்ெபா இேய

அவர்கைளப் பார்த் : மனித மாரன்

மகிைமப்ப ம்ப யான ேவைளவந்த . ௨௪

உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான்
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உங்க க் ச் ெசால் கிேறன், ேகா ைம

மணியான நிலத்தில் வி ந் சாகாவிட்டால்

தனித்தி க் ம், ெசத்தேதயானால் ம ந்த

பலைனக் ெகா க் ம். ௨௫ தன் வைன

சிேநகிக்கிறவன்அைதஇழந் ேபாவான்; இந்த

உலகத்தில் தன் வைன ெவ க்கிறவேனா

அவன் அைத நித்திய வகாலமாகக்

காத் க்ெகாள் வான். (aiōnios g166) ௨௬ஒ வன்

எனக் ஊழயம் ெசய்கிறவனானால்

என்ைனப் பின்பற்றட் ம், நான் எங்ேக

இ க்கிேறேனாஅங்ேகஎன்ஊழயக்கார ம்

இ ப்பான்; ஒ வன்எனக் ஊழயம் ெசய்தால்

அவைனப்பிதாவானவர் கனம்பண் வார்.

௨௭இப்ெபா என்ஆத் மா கலங் கிற ,

நான் என்ன ெசால் ேவன். பிதாேவ, இந்த

ேநரத்தி ந் என்ைன இரட்சி ம் என்

ெசால்ேவேனா;ஆனா ம், இதற்காகேவஇந்த

ேநரத்திற் ள் வந்ேதன். ௨௮ பிதாேவ, உம

நாமத்ைத மகிைமப்ப த் ம் என்றார்.

அப்ெபா : மகிைமப்ப த்திேனன்,

இன்ன ம் மகிைமப்ப த் ேவன் என்கிற

சத்தம் வானத்தி ந் உண்டான . ௨௯

அங்ேகநின் ெகாண் ந் ,அைதக் ேகட்ட

மக்கள்: இ ழக்கம் உண்டான என்றார்கள்.

ேவ சிலர்: ேதவ தன்அவ டேன ேபசினான்

என்றார்கள். ௩0இேய அவர்கைளப் பார்த் :

இந்தச் சத்தம் எனக்காக உண்டாகாமல்

உங்க க்காக உண்டான . ௩௧இப்ெபா ேத

இந்த உலகத்திற் நியாயத் ர்ப் உண்டாகிற ;
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இப்ெபா ேத இந்த உலகத்தின் அதிபதி

றம்பாகத் தள்ளப்ப வான். ௩௨ மயி ந்

உயர்த்தப்பட் இ க் ம்ேபா , எல்ேலாைர ம்

என்னிடத்தில் ேசர்த் க்ெகாள் ேவன்

என்றார். ௩௩ இேய தாம் எவ்விதமாக

மரிக்கப்ேபாகிறார் என்பைதக் ற க் ம்ப

இப்ப ச் ெசான்னார். ௩௪ மக்கள் அவைரப்

பார்த் : கிற ஸ் என்ெறன்ைறக் ம்

இ க்கிறார் என் ேவதத்தில் ெசால் யைத

நாங்கள் ேகட் க்கிேறாம், அப்ப யி க்க

மனித மாரன் உயர்த்தப்படேவண் ய என்

எப்ப ச் ெசால் கி ர்; இந்த மனித மாரன்

யார் என்றார்கள். (aiōn g165) ௩௫ அதற்

இேய : இன் ம் ெகாஞ்சக்காலம் ஒளி

உங்களிடம் இ க் ம்; இ ளில் ங்கள்

சிக்கிக்ெகாள்ளாதப ஒளி உங்கேளா

இ க் ம்ேபா நட ங்கள்; இ ளில்

நடக்கிறவன் தான் ேபாகிற இடம் எங்ேக

என் ெதரியாமல் இ க்கிறான். ௩௬ ஒளி

உங்கேளா இ க் ம்ேபா ங்கள் ஒளியின்

பிள்ைளகளாவதற் , ஒளியிடம் வி வாசமாக

இ ங்கள் என்றார். இைவகைள இேய

ெசால் , அவர்கைளவிட் மைறந்தார். ௩௭

அவர் இத்தைனஅற் தங்கைளஅவர்க க்

ன்பாகச் ெசய்தி ந் ம், அவர்கள்அவைர

வி வாசிக்கவில்ைல. ௩௮ “கர்த்தாேவ,

எங்கள் லமாகக் ேகள்விப்பட்டைத

வி வாசித்தவன் யார்? கர்த்த ைடயக் கரம்

யா க் ெவளிப்பட்ட ” என் ஏசாயா
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ர்க்கதரிசி ெசான்னவசனம் நிைறேவ ம்ப

இப்ப நடந்த . ௩௯ ஆகேவ, அவர்கள்

வி வாசிக்காமல் ேபானார்கள்.ஏெனன்றால்,

ஏசாயா பின் ம்: ௪0அவர்கள் கண்களினால்

பார்க்காம ம்,இ தயத்தினால்உணராம ம்,

ணப்படாம ம் இ ப்பதற் ம், நான்

அவர்கைளச் கமாக்காமல் இ ப்பதற் ம்,

அவர்க ைடயகண்கைளஅவர் டாக்கி,

அவர்கள் இ தயத்ைதக் க னமாக்கினார்”

என்றான். ௪௧ ஏசாயா அவ ைடய

மகிைமையப் பார்த் , அவைரக் ற த் ப்

ேப கிறேபா இைவகைளச்ெசான்னான். ௪௨

ஆனா ம்அதிகாரிகளி ம் அேநகர் அவரிடம்

வி வாசம் ைவத்தார்கள். அப்ப யி ந் ம்

ெஜபஆலயத்ைதவிட் ெவளிேயற்றப்படாமல்

இ க்க, பரிேசயர்க க் பயந் அைத

அற க்ைகெசய்யாம ம் இ ந்தார்கள். ௪௩

அவர்கள் ேதவனால்வ கிற மகிைமையவிட

மனிதர்களால்வ கிறமகிைமையஅதிகமாக

வி ம்பினார்கள். ௪௪ அப்ெபா

இேய சத்தமாக: என்ேமல் வி வாசமாக

இ க்கிறவன்என்னிடத்தில்அல்ல, என்ைன

அ ப்பினவரிடம் வி வாசமாகஇ க்கிறான்.

௪௫ என்ைனப் பார்க்கிறவன் என்ைன

அ ப்பினவைரப் பார்க்கிறான். ௪௬என்னிடம்

வி வாசமாகஇ க்கிறவெனவ ம்இ ளில்

இல்லாதப , நான் உலகத்திற் ஒளியாக

வந்ேதன். ௪௭ஒ வன்என்வார்த்ைதகைளக்

ேகட் ம் வி வாசிக்காமல்ேபானால், அவைன
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நான் நியாயந் ர்ப்பதில்ைல; நான் உலகத்ைத

நியாயந் ர்க்க வராமல், உலகத்ைத இரட்சிக்க

வந்ேதன். ௪௮ என்ைனத் தள்ளி என்

வார்த்ைதகைள ஏற் க்ெகாள்ளாதவைன

நியாயந் ர்க்கிற ஒன் இ க்கிற ; நான்

ெசான்னவசனேமஅவைனக் கைடசிநாளில்

நியாயந் ர்க் ம். ௪௯ நான் யமாகப்

ேபசவில்ைல, நான் ேபசேவண் ய என்ன

என் ம் உபேதசிக்கேவண் ய என்னஎன் ம்

என்ைன அ ப்பின பிதாேவ எனக் க்

கட்டைளயிட்டார். ௫0அவ ைடயகட்டைள

நித்திய வனாகஇ க்கிற என் அறேவன்;

ஆகேவ, நான் ேப கிறைவகைளப் பிதா

எனக் ச் ெசான்னப ேய ேப கிேறன் என்றார்.

(aiōnios g166)

௧௩

பஸ்காபண் ைகக் ன்ேப, இேய

இந்த உலகத்ைதவிட் ப் பிதாவினிடத்திற் ப்

ேபா ம்ப யான தம் ைடய ேவைள

வந்தெதன் அற ந் , தாம் இந்த உலகத்தில்

இ க்கிற தம் ைடயவர்களிடத்தில்

அன் ைவத்தப ேய, வைரக் ம்

அவர்களிடத்தில் அன் ைவத்தார். ௨

ேமானின் மகனாகிய தாஸ்காரிேயாத்

அவைரக் காட் க்ெகா க் ம்ப பிசாசானவன்

அவன் இ தயத்ைதத் ண் னபின் ,

அவர்கள் மாைலஉண சாப்பி ம்ேபா ; ௩

தம் ைடய ைகயில் பிதா எல்லாவற்ைற ம்

ஒப் க்ெகா த்தார் என்பைத ம், தாம்

ேதவனிடத்தி ந் வந்தைத ம்,
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ேதவனிடத்திற் ப் ேபாகிறைத ம் இேய

அற ந் ; ௪பந்தியி ந் எ ந் , தம் ைடய

ேம ைடையக் கழற்ற ைவத் விட் , ஒ

ண்ைடஎ த் , இ ப்பிேலகட் க்ெகாண் ,

௫ பின் பாத்திரத்தில் தண் ர் ஊற்ற ,

டர்க ைடய கால்கைளக் க வ ம்,

தாம் கட் க்ெகாண் ந்த ண்டால்

ைடக்க ம் ெதாடங்கினார். ௬அவர் ேமான்

ேப வினிடத்தில் வந்தேபா , அவன்

அவைரப் பார்த் : ஆண்டவேர, ர் என்

கால்கைளக் க வப்ேபாகி ரா? என்றான். ௭

இேய அவ க் ம ெமாழயாக: நான்

ெசய்கிற என்னெவன் இப்ெபா உனக்

ெதரியா , இனிேமல் ெதரி ம் என்றார். ௮

ேப அவைரப் பார்த் : ர் ஒ ேபா ம்

என் கால்கைளக் க வ டா என்றான்.

இேய அவ க் ம ெமாழயாக: நான்

உன்ைனக் க வாவிட்டால் என்னிடத்தில்

உனக் ப் பங்கில்ைல என்றார். (aiōn g165) ௯

அதற் ச் ேமான்ேப : ஆண்டவேர, என்

கால்கைள மட் மல்ல, என் ைககைள ம்

என் தைலைய ம் ட க வேவண் ம்

என்றான். ௧0 இேய அவைனப் பார்த் :

ளித்தவன் தன் கால்கைளமட் ம்

க வேவண் யதாக இ க் ம், மற்றப்ப

அவன் வ ம் த்தமாக இ க்கிறான்;

ங்க ம் த்தமாக இ க்கி ர்கள்;

ஆனா ம் எல்ேலா ம் அல்ல என்றார்.

௧௧ தம்ைமக் காட் க் ெகா க்கிறவைன
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அவர் அற ந்தி ந்தப யினால் ங்கள்

எல்ேலா ம் த்த ள்ளவர்கள் இல்ைல

என்றார். ௧௨அவர்க ைடய கால்கைளஅவர்

க வினபின் , தம் ைடய ஆைடகைள

அணிந் ெகாண் , தி ம்ப உட்கார்ந் ,

அவர்கைளப் பார்த் : நான் உங்க க் ச்

ெசய்தைதஅற ந்தி க்கி ர்களா? ௧௩ ங்கள்

என்ைனப் ேபாதகர் என் ம், ஆண்டவர்

என் ம் ெசால் கி ர்கள், ங்கள்

ெசால் கிற சரிேய, நான் அவர்தான். ௧௪

ஆண்டவ ம் ேபாதக மாகிய நாேன

உங்க ைடய கால்கைளக் க விேனன்

என்றால், ங்க ம் ஒ வ ைடயகால்கைள

ஒ வர் க வேவண் ம். ௧௫நான் உங்க க் ச்

ெசய்த ேபால ங்க ம் ெசய் ம்ப

உங்க க் மாதிரிையக் காண்பித்ேதன்.

௧௬ உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்,

ஊழயக்காரன் தன் எஜமாைனவிட

ெபரியவனல்ல,அ ப்பப்பட்டவன்தன்ைன

அ ப்பினவைரவிட ெபரியவனல்ல. ௧௭

ங்கள்இைவகைளஅற ந்தி க்கிறப யினால்,

இைவகைளச் ெசய் ர்களானால்,

பாக்கியவான்களாக இ ப் ர்கள். ௧௮

உங்கள் எல்ேலாைர ம் ற த் நான்

ேபசவில்ைல, நான் ெதரிந் ெகாண்டவர்கைள

அறேவன்; ஆனா ம் ேவதவாக்கியம்

நிைறேவறத்தக்கதாக, என் டேனஅப்பத்ைத

சாப்பி கிறவன் என்ேமல் தன் திகாைலத்
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க்கினான். ௧௯அ நடக் ம்ேபா நாேன

அவர் என் ங்கள் வி வாசிப்பதற் ,

இப்ெபா அ நடப்பதற் ன்னேமஅைத

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨0 நான்

அ ப் கிறவைன ஏற் க்ெகாள் கிறவன்

என்ைன ஏற் க்ெகாள் கிறான், என்ைன

ஏற் க்ெகாள் கிறவன் என்ைன

அ ப்பினவைர ஏற் க்ெகாள் கிறான்

என் உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன் என்றார். ௨௧

இேய இைவகைளச் ெசான்னபின் ஆவியிேல

கலங்கி: உங்களில் ஒ வன் என்ைனக்

காட் க்ெகா ப்பான் என் உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவஉங்க க் ச் ெசால் கிேறன்

என் சாட்சியாகச் ெசான்னார். ௨௨

அப்ெபா யாைரக் ற த் ப் ேப கிறாேரா

என் டர்கள் சந்ேதகப்பட் ,

ஒ வைரெயா வர் பார்த்தார்கள். ௨௩அந்தச்

ேநரத்தில் அவ ைடய டர்களில் இேய விற்

அன்பானவனாகஇ ந்தஒ வன்இேய வின்

மார்பிேல சாய்ந் ெகாண் ந்தான். ௨௪

யாைரக் ற த் ச் ெசால் கிறார் என்

விசாரிக் ம்ப ேமான்ேப அவ க் ச்

ைசைககாட் னான். ௨௫அப்ெபா அவன்

இேய வின் மார்பிேல சாய்ந் ெகாண் :

ஆண்டவேர, அவன் யார் என்றான். ௨௬

இேய ம ெமாழயாக: நான் இந்த

அப்பத் ண்ைடத் ேதாய்த் எவ க் க்

ெகா ப்ேபேனா,அவன்தான் என் ெசால் ,
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ண்ைடத் ேதாய்த் , ேமான் மகனாகிய

தாஸ்காரிேயாத்திற் க் ெகா த்தார். ௨௭அந்த

அப்பத் ண்ைட அவன் வாங்கினபின் ,

சாத்தான்அவ க் ள் ந்தான். அப்ெபா

இேய அவைனப் பார்த் : ெசய்கிறைதச்

க்கிரமாகச் ெசய் என்றார். ௨௮அவர் இப்ப

அவ டேன ெசான்னதின் க த்ைதப்

பந்தியி ந்தவர்களில் யா க் ம் ரியவில்ைல.

௨௯ தாஸ் பணப்ைபைய ைவத் க்

ெகாண் ந்தப யினால், அவன்ேபாய்,

பண் ைகக் த் ேதைவயானைவகைளக்

வாங் வதற்காவ , ஏைழக க் ஏதாவ

ெகா ப்பதற்காவ , இேய அவ டேன

ெசால் யி ப்பார் என் சிலர் நிைனத்தார்கள்.

௩0 அவன் அந்த அப்பத் ண்ைட

வாங்கின டேன றப்பட் ப்ேபானான்;

அப்ெபா இர ேநரமாக இ ந்த . ௩௧

அவன் றப்பட் ப்ேபானபின் இேய :

இப்ெபா மனித மாரன் மகிைமப்ப கிறார்,

ேதவ ம் அவரில் மகிைமப்ப கிறார். ௩௨

ேதவன்அவரில் மகிைமப்பட் ந்தால், ேதவன்

அவைரத் தம்ம ல் மகிைமப்ப த் வார்,

க்கிரமாகஅவைரமகிைமப்ப த் வார். ௩௩

பிள்ைளகேள, இன் ம் ெகாஞ்சக்காலம் நான்

உங்கேளா இ ப்ேபன்; ங்கள் என்ைனத்

ேத ர்கள்; ஆனா ம் நான் ேபாகிற

இடத்திற் ங்கள் வரக் டா என் நான்

தர்களிடம் ெசான்ன ேபால இப்ெபா

உங்கேளா ம் ெசால் கிேறன். ௩௪ ங்கள்
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ஒ வரிெலா வர் அன்பாக இ ங்கள்; நான்

உங்களில்அன்பாகஇ ந்த ேபால ங்க ம்

ஒ வரிெலா வர் அன்பாக இ ங்கள்

என்கிற திய கட்டைளைய உங்க க் க்

ெகா க்கிேறன். ௩௫ ங்கள் ஒ வரிெலா வர்

அன் உள்ளவர்களாகஇ ந்தால், அதினால்

ங்கள் என் ைடய டர்கள் என்

எல்ேலா ம்அற ந் ெகாள்வார்கள் என்றார்.

௩௬ ேமான்ேப அவைரப் பார்த் :

ஆண்டவேர, ர் எங்ேக ேபாகி ர் என்றான்.

இேய அவ க் ம ெமாழயாக: நான்

ேபாகிற இடத்திற் இப்ெபா என்

பின்ேன வரக் டா , பிற்பா என் பின்ேன

வ வாய் என்றார். ௩௭ ேப அவைரப்

பார்த் : ஆண்டவேர, நான் இப்ெபா

உமக் ப்பின்ேனஏன்வரக் டா ?உமக்காக

என் வைன ம் ெகா ப்ேபன் என்றான். ௩௮

இேய அவ க் ம ெமாழயாக: எனக்காக

உன் வைனக் ெகா ப்பாேயா? ேசவல்

கிறதற் ன்ேப என்ைன ன் ைற

ம த ப்பாய் என் , உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவ உனக் ச் ெசால் கிேறன்

என்றார்.

௧௪

உங்க ைடய இ தயம் கலங்காமல்

இ ப்பதாக; ேதவனிடத்தில் வி வாசமாக

இ ங்கள், என்னிடத்தி ம் வி வாசமாக

இ ங்கள். ௨ என் பிதாவின் ட் ல் அேநக

தங் ம் இடங்கள் இ க்கின்றன; அப்ப

இல்லாம ந்தால், நான் உங்க க் ச்
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ெசால் யி ப்ேபன்; ஒ இடத்ைத

உங்க க்காகஆயத்தம் ெசய்யப்ேபாகிேறன்.

௩ நான் ேபாய் உங்க க்காக இடத்ைத

ஆயத்தம்ெசய்தபின் , நான் இ க்கிற

இடத்திேல ங்க ம் இ க் ம்ப , நான்

ம ப ம் வந் உங்கைள என்னிடத்தில்

ேசர்த் க்ெகாள் ேவன். ௪ நான் ேபாகிற

இடத்ைத அற ந்தி க்கி ர்கள், வழைய ம்

அற ந்தி க்கி ர்கள் என்றார். ௫ ேதாமா

அவைரப் பார்த் : ஆண்டவேர, ர் ேபாகிற

இடத்ைதஅறேயாேம, வழையநாங்கள் எப்ப

அறேவாம் என்றான். ௬ அதற் இேய :

நாேன வழ ம் சத்திய ம் வ மாக

இ க்கிேறன்; என்னாேலஅல்லாமல் ஒ வ ம்

பிதாவினிடத்தில் வரான். ௭ என்ைன

அற ந் ர்களானால் என் பிதாைவ ம்

அற ந்தி ப் ர்கள்; இ தல் ங்கள்

அவைர அற ந் ம் அவைரப் பார்த் ம்

இ க்கி ர்கள் என்றார். ௮பி ப் அவைரப்

பார்த் : ஆண்டவேர, பிதாைவஎங்க க் க்

காண்பி ம், அ எங்க க் ப் ேபா ம்

என்றான். ௯ அதற் இேய : பி ப் ேவ,

இவ்வள காலம் நான் உங்கேளா இ ந் ம்

என்ைன அறயவில்ைலயா? என்ைனப்

பார்த்தவன் பிதாைவப் பார்த்தான்; அப்ப

இ க்க, பிதாைவ எங்க க் க் காண்பி ம்

என் எப்ப ச் ெசால் கிறாய்? ௧0 நான்

பிதாவி ம், பிதா என்னி ம் இ க்கிறைத

வி வாசிக்கிறதில்ைலயா?நான்உங்கேளா
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ெசால் கிற வசனங்கைள நானாகேவ

ெசால்லவில்ைல; எனக் ள் வாழ்கிற

பிதாவானவேர இந்த ெசயல்கைளச்ெசய்

வ கிறார். ௧௧ நான் பிதாவி ம், பிதா

என்னி ம் இ க்கிறைத நம் ங்கள்;

அப்ப இல்லாவிட்டா ம் என் ைடய

ெசயல்களினாலாவ என்ைனநம் ங்கள். ௧௨

உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ, நான்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்; நான் என்

பிதாவினிடத்திற் ப் ேபாகிறப யினால்,

என்ைன வி வாசிக்கிறவன் நான் ெசய்கிற

ெசயல்கைளத் தா ம் ெசய்வான்,

இைவகைளவிடப் ெபரிய ெசயல்கைள ம்

ெசய்வான். ௧௩ ங்கள் என் நாமத்தினாேல

எைதக் ேகட் ர்கேளா, மாரனில் பிதா

மகிைமப்ப ம்ப அைதச் ெசய்ேவன். ௧௪என்

நாமத்தினாேல ங்கள் எைதக்ேகட்டா ம்

அைத நான் ெசய்ேவன். ௧௫ ங்கள்

என்னிடத்தில் அன்பாக இ ந்தால் என்

கட்டைளகைளக் கைடபி ங்கள். ௧௬

நான் பிதாைவ ேகட் க்ெகாள் ேவன்,

அப்ெபா என்ெறன்ைறக் ம் உங்கேளா

இ க் ம்ப சத்திய ஆவியானவராகிய

ேவெறா ேதற்றரவாளைன அவர்

உங்க க் த் த வார். (aiōn g165) ௧௭ உலகம்

அந்தச் சத்தியஆவியானவைரப் பார்க்காம ம்,

அறயாம ம் இ க்கிறப யால் அவைரப்

ெபற் க்ெகாள்ளமாட்டா ;அவர்உங்கேளா

தங்கி உங்க க் ள்ேள இ ப்பதால், ங்கள்
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அவைர அற ர்கள். ௧௮ நான் உங்கைளத்

திக்கற்றவர்களாகவிடமாட்ேடன், உங்களிடம்

வ ேவன். ௧௯இன் ம் ெகாஞ்சக்காலத்தில்

உலகம் என்ைனப் பார்க்கா , ங்கேளா

என்ைனப் பார்ப் ர்கள்; நான் பிைழக்கிறப

ங்க ம் பிைழப் ர்கள். ௨0 நான் என்

பிதாவி ம், ங்கள் என்னி ம், நான்

உங்களி ம் இ க்கிறைத அந்த நாளிேல

ங்கள்அற ர்கள். ௨௧என் கட்டைளகைள

ஏற் க்ெகாண் அைவகைளக்

கைடபி க்கிறவேன என்னிடத்தில்

அன்பாக இ க்கிறான், என்னிடத்தில்

அன்பாக இ க்கிறவன்ேமல் என் பிதா

அன்பாக இ ப்பார்; நா ம் அவன்ேமல்

அன்பாக இ ந் , அவ க் என்ைன

ெவளிப்ப த் ேவன் என்றார். ௨௨

ஸ்காரிேயாத்தல்லாத தா என்பவன்அவைரப்

பார்த் : ஆண்டவேர, ர் உலகத்திற்

உம்ைம ெவளிப்ப த்தாமல் எங்க க்

உம்ைம ெவளிப்ப த்தப்ேபாகிற காரணம்

என்ன என்றான். ௨௩ இேய அவ க்

ம ெமாழயாக: ஒ வன் என்னில் அன்பாக

இ ந்தால் அவன் என் வார்த்ைதையக்

கைடப்பி ப்பான், அவனில் என் பிதா

அன்பாக இ ப்பார்; நாங்கள் அவனிடத்தில்

வந் அவ டன் ெகாள் ேவாம். ௨௪

என்னில் அன்பாக இல்லாதவன் என்

வார்த்ைதகைளக் கைடப்பி க்கமாட்டான்.

ங்கள் ேகட்கிற வார்த்ைத என் ைடயதாக
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இல்லாமல் என்ைன அ ப்பின

பிதாவி ைடயதாக இ க்கிற . ௨௫

நான் உங்கேளா தங்கியி க் ம்ேபா

இைவகைளஉங்க க் ச் ெசான்ேனன். ௨௬

என் நாமத்தினாேல பிதா அ ப்பப்ேபாகிற

பரி த்த ஆவியானவராகிய ேதற்றரவாளன்

எல்லாவற்ைற ம் உங்க க் ப் ேபாதித் ,

நான் உங்க க் ச் ெசான்னஎல்லாவற்ைற ம்

உங்க க் நிைன ப த் வார். ௨௭

சமாதானத்ைத உங்க க் ைவத் ப்

ேபாகிேறன், என் ைடய சாமாதானத்ைதேய

உங்க க் க் ெகா க்கிேறன்; உலகம்

ெகா க்கிறப நான் உங்க க் க்

ெகா க்கிறதில்ைல. உங்க ைடயஇ தயம்

கலங்காம ம், பயப்படாம ம் இ ப்பதாக. ௨௮

நான் ேபாேவன்என் ம், தி ம்பி உங்களிடம்

வ ேவன் என் ம் நான் உங்க க் ச்

ெசான்னைதக் ேகட் ர்கேள. ங்கள்

என்னில் அன் ள்ளவர்களாக இ ந்தால்

பிதாவினிடத்திற் ப் ேபாகிேறன் என் நான்

ெசான்னைதக் ற த் ச் சந்ேதாஷப்ப ர்கள்,

ஏெனன்றால், என் பிதா என்ைனவிட

ெபரியவராக இ க்கிறார். ௨௯ இ

நடக் ம்ேபா ங்கள்வி வாசிக் ம்ப யாக,

நடப்பதற் ன்னேம இைத உங்க க் ச்

ெசான்ேனன். ௩0 இனி நான் உங்கேளா

அதிகமாக ேப வதில்ைல. இந்த உலகத்தின்

தைலவன் வ கிறான், அவ க்

என்னிடத்தில் ஒன் ம ல்ைல. ௩௧ நான்
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பிதாவில் அன்பாக இ க்கிேறன் என் ம், பிதா

எனக் க் கட்டைளயிட்டப ேய ெசய்கிேறன்

என் ம், உலகம் அற ம்ப க் இப்ப

நடக் ம். எ ந்தி ங்கள், இந்த இடத்ைதவிட் ப்

ேபாேவாம் வா ங்கள் என்றார்.

௧௫

நான் உண்ைமயான திராட்ைசச்ெச ,

என் பிதா திராட்ைசத்ேதாட்டக்காரர். ௨என்னில்

கனிெகா க்காதி க்கிற ெகா எ ேவாஅைத

அவர்அ த் ப்ேபா கிறார்; கனிெகா க்கிற

ெகா எ ேவா, அ அதிக கனிகைளக்

ெகா க் ம்ப , அைதச் த்தம்ெசய்கிறார். ௩

நான்உங்க க் ச் ெசான்னஉபேதசத்தினாேல

ங்கள் இப்ெபா ேத த்தமாகஇ க்கி ர்கள்.

௪ என்னில் நிைலத்தி ங்கள், நா ம்

உங்களில் நிைலத்தி ப்ேபன்; ெகா யான

திராட்ைசச்ெச யில் நிைலத்திராவிட்டால்

அ தானாக கனிெகா க்காத ேபால,

ங்க ம் என்னில் நிைலத்திராவிட்டால்,

கனிெகா க்கமாட் ர்கள். ௫ நாேன

திராட்ைசச்ெச , ங்கள் ெகா கள்.

ஒ வன் என்னி ம் நான் அவனி ம்

நிைலத்தி ந்தால்,அவன்ம ந்த கனிகைளக்

ெகா ப்பான்; என்ைன அல்லாமல்

உங்களால் ஒன் ம் ெசய்ய யா . ௬

ஒ வன் என்னில் நிைலத்திராவிட்டால்,

ெவளிேய எரியப்பட்ட ெகா ையப்ேபால

அவன் எரியப்பட் உலர்ந் ேபாவான்;

அப்ப ப்பட்டைவகைளச் ேசர்த் ,

அக்கினியிேல ேபா கிறார்கள்; அைவகள்
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எரிந் ேபா ம். ௭ ங்கள் என்னி ம், என்

வார்த்ைதகள்உங்களி ம் நிைலத்தி ந்தால்,

ங்கள் ேகட் க்ெகாள் வ எ ேவா அ

உங்க க் ச் ெசய்யப்ப ம். ௮ ங்கள்

ம ந்த கனிகைளக் ெகா ப்பதினால் என்

பிதா மகிைமப்ப வார், எனக் ம் டராக

இ ப் ர்கள். ௯ பிதா என்னில் அன்பாக

இ க்கிற ேபால நா ம் உங்களில் அன்பாக

இ க்கிேறன்; என் ைடய அன்பிேல

நிைலத்தி ங்கள். ௧0 நான் என் பிதாவின்

கட்டைளகைளக் கைடபி த் அவ ைடய

அன்பிேலநிைலத்தி க்கிற ேபால, ங்க ம்

என் கட்டைளகைளக் கைடபி த்தால்,

என் ைடயஅன்பிேல நிைலத்தி ப் ர்கள்.

௧௧ என் ைடய சந்ேதாஷம் உங்களில்

நிைலத்தி க் ம்ப க் ம், உங்க ைடய

சந்ேதாஷம் நிைறவாக இ க் ம்ப க் ம்,

இைவகைள உங்க க் ச் ெசான்ேனன். ௧௨

நான் உங்களில் அன்பாக இ க்கிற ேபால

ங்க ம் ஒ வரிெலா வர் அன்பாக

இ க்கேவண் ம் என்பேத என் ைடய

கட்டைளயாக இ க்கிற . ௧௩ ஒ வன் தன்

நண்ப க்காகத் தன் வைனக் ெகா க்கிற

அன்பி ம் அதிகமானஅன் ஒ வரிடத்தி ம்

இல்ைல. ௧௪ நான் உங்க க் க் கற்பிக்கிற

யாைவ ம் ங்கள் ெசய் ர்களானால், என்

நண்பர்களாக இ ப் ர்கள். ௧௫ இனி

நான் உங்கைள ேவைலக்காரர்கள் என்

ெசால் கிறதில்ைல, ேவைலக்காரன் தன்



ேயாவான் 4045

எஜமான் ெசய்கிறைத அறயமாட்டான்.

நான் உங்கைள நண்பர்கள் என்ேறன்,

ஏெனன்றால், என் பிதாவினிடத்தில்

நான் ேகள்விப்பட்ட எல்லாவற்ைற ம்

உங்க க் அறவித்ேதன். ௧௬ ங்கள்

என்ைனத் ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைல,

நான் உங்கைளத் ெதரிந் ெகாண்ேடன்;

ங்கள் என் நாமத்தினாேல பிதாைவக்

ேகட் க்ெகாள் வ எ ேவா, அைதஅவர்

உங்க க் க் ெகா க் ம்ப ங்கள் ேபாய்க்

கனி ெகா க் ம்ப க் ம், உங்க ைடயகனி

நிைலத்தி க் ம்ப க் ம், நான் உங்கைள

ஏற்ப த்திேனன். ௧௭ ங்கள் ஒ வரிெலா வர்

அன்பாக இ க்கேவண் ெமன்ேற இைவகைள

உங்க க் க் கட்டைளயி கிேறன். ௧௮

உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால், அ

உங்கைளப் பைகக்கிறதற் ன்ேன என்ைனப்

பைகத்தெதன் அற ங்கள். ௧௯

ங்கள் உலகத்தாராக இ ந்தால், உலகம்

தன் ைடயைத ேநசித்தி க் ம்; ங்கள்

உலகத்தாராக இல்லாதப யினா ம்,

நான் உங்கைள உலகத்தி ந்

ெதரிந் ெகாண்டப யினா ம், உலகம்

உங்கைளப் பைகக்கிற . ௨0 ேவைலக்காரன்

தன் எஜமாைனவிட ெபரியவன் இல்ைலஎன்

நான் உங்க க் ச் ெசான்ன வார்த்ைதைய

நிைனத் க்ெகாள் ங்கள். அவர்கள்

என்ைனத் ன்பப்ப த்தின உண்டானால்,

உங்கைள ம், ன்பப்ப த் வார்கள்;
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அவர்கள் என் வார்த்ைதைய கைடபி த்த

உண்டானால், உங்க ைடயவார்த்ைதைய ம்

கைடப்பி ப்பார்கள். ௨௧அவர்கள் என்ைன

அ ப்பினவைர அறயாதப யினால் என்

நாமத்தினிம த்தேம இைவகைளெயல்லாம்

உங்க க் ச் ெசய்வார்கள். ௨௨ நான் வந்

அவர்கேளா ேபசாதி ந்தால்அவர்க க் ப்

பாவம் இ க்கா ; இப்ெபா ேதா தங்க ைடய

பாவத்ைதக் ற த் சாக் ச்ெசால்ல

அவர்க க் இடம ல்ைல. ௨௩ என்ைனப்

பைகக்கிறவன் என் பிதாைவ ம்

பைகக்கிறான். ௨௪ ேவெறா வ ம் ெசய்யாத

ெசயல்கைள நான் அவர்க க் ள்ேள

ெசய்யாதி ந்தால், அவர்க க் ப் பாவம்

இ க்கா ; இப்ெபா அவர்கள்

என்ைன ம் என் பிதாைவ ம் பார்த் ம்,

பைகத் ம் இ க்கிறார்கள். ௨௫ காரணம்

இல்லாமல் என்ைனப் பைகத்தார்கள்

என் அவர்க ைடய ேவதத்தில் எ தி

இ க்கிற வாக்கியம் நிைறேவ ம்ப

இப்ப யான . ௨௬ பிதாவினிடத்தி ந்

நான் உங்க க் அ ப்பப்ேபாகிறவ ம்,

பிதாவினிடத்தி ந் றப்ப கிறவ மாகிய

சத்தியஆவியான ேதற்றரவாளன்வ ம்ேபா ,

அவர் என்ைனக் ற த் ச் சாட்சி ெகா ப்பார்.

௨௭ ங்க ம் ஆரம்ப தல் என் டேன

இ ந்தப யால் எனக் ச் சாட்சிகளாக

இ ப் ர்கள்.
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௧௬

ங்கள் இடறல் அைடயாதப க்

இைவகைள உங்க க் ச் ெசான்ேனன். ௨

அவர்கள் உங்கைள ெஜப ஆலயங்க க்

றம்பாக் வார்கள்; ேம ம் உங்கைளக்

ெகாைலெசய்கிறவன் தான் ேதவ க்

ஊழயம் ெசய்கிறவன் என் நிைனக் ம்

காலம் வ ம். ௩ அவர்கள் பிதாைவ ம்,

என்ைன ம்அறயாதப யினால் இைவகைள

உங்க க் ச் ெசய்வார்கள். ௪அந்தக் காலம்

வ ம்ேபா நான் இைவகைளஉங்க க் ச்

ெசான்ேனன் என் ங்கள் நிைனக் ம்ப

இைவகைள உங்க க் ச் ெசால்

இ க்கிேறன்; நான் உங்கேளா இ ந்ததினால்

ஆரம்பத்திேல இைவகைள உங்க க் ச்

ெசால்லவில்ைல. ௫இப்ெபா நான்என்ைன

அ ப்பினவர் இடத்திற் ப் ேபாகிேறன்; எங்ேக

ேபாகி ர் என் உங்களில் ஒ வ ம்

என்ைனக் ேகட்கவில்ைல. ௬ஆனா ம் நான்

இைவகைள உங்க க் ச் ெசான்னதினால்

உங்க ைடய இ தயம் க்கத்தால்

நிைறந்தி க்கிற . ௭ நான் உங்க க்

உண்ைமையச் ெசால் கிேறன்; நான் ேபாகிற

உங்க க் நன்ைமயாக இ க் ம்; நான்

ேபாகாதி ந்தால் ேதற்றரவாளன்உங்களிடம்

வரமாட்டார்; நான் ேபானால் அவைர

உங்களிடத்திற் அ ப் ேவன். ௮அவர்வந் ,

பாவத்ைதக் ற த் ம், திையக் ற த் ம்,

நியாயத் ர்ப்ைபக் ற த் ம், உலகத்ைதக்

கண் த் உணர்த் வார். ௯ அவர்கள்
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என்ைன வி வாசிக்காதப யினாேல

பாவத்ைதக் ற த் ம், ௧0 ங்கள் இனி

என்ைனப் பார்க்காதப க் நான் என்

பிதாவினிடத்திற் ப் ேபாகிறப யினாேல

திையக் ற த் ம், ௧௧ இந்த உலகத்தின்

தைலவன் நியாயந் ர்க்கப்பட்டதினாேல

நியாயத் ர்ப்ைபக் ற த் ம், கண் த்

உணர்த் வார். ௧௨ இன் ம் அேநக

காரியங்கைள நான் உங்க க் ச்

ெசால்லேவண் யதாக இ க்கிற ,

அைவகைள ங்கள் இப்ெபா

தாங்கமாட் ர்கள். ௧௩ சத்திய

ஆவியாகிய அவர் வ ம்ேபா ,

எல்லா சத்தியத்திற் ள் ம் உங்கைள

நடத் வார்; அவர் தம் ைடய ெசாந்தமாக

ேபசாமல், தாம் ேகள்விப்பட்டைவகள்

எல்லாவற்ைற ம் ெசால் , வரப்ேபாகிற

காரியங்கைள உங்க க் த் ெதரிவிப்பார்.

௧௪ அவர் என் ைடயதில் எ த்

உங்க க் அறவிப்பதினால்

என்ைன மகிைமப்ப த் வார். ௧௫

பிதாவி ைடயைவகள் அைனத் ம்

என் ைடயைவகள்; அதினாேல

அவர் என் ைடயதில் எ த்

உங்க க் த் ெதரிவிப்பார் என்ேறன்.

௧௬ நான் பிதாவினிடத்திற் ப்

ேபாகிறப யினால் ெகாஞ்சக்காலத்திேல

என்ைனக் காணாதி ப் ர்கள், ண் ம்

ெகாஞ்சக்காலத்திேலஎன்ைனக்காண் ர்கள்
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என்றார். ௧௭ அப்ெபா அவ ைடய

டர்களில் சிலர்: நான் பிதாவினிடத்திற் ப்

ேபாகிறப யினால், ெகாஞ்சக்காலத்திேல

என்ைனக் காணாதி ப் ர்கள் என் ம்,

ம ப ம் ெகாஞ்சக்காலத்திேல என்ைனக்

காண் ர்கள் என் ம் அவர் நம் டேன

ெசால் கிறதின் க த் என்ன என்

தங்க க் ள்ேள ேபசிக்ெகாண்ட ம்

அல்லாமல்: ௧௮ெகாஞ்சக்காலம் என்கிறாேர,

இெதன்ன?அவர் ெசால் கிற என்னஎன்

நமக் ப் ரியவில்ைலேய என்றார்கள். ௧௯

அைதக் ற த் த் தம்மடத்தில் ேகட் ம்ப

அவர்கள் வி ம் கிறைத இேய அற ந் ,

அவர்கைளப் பார்த் : ெகாஞ்சக்காலத்திேல

என்ைனக் காணாதி ப் ர்கள், ம ப ம்

ெகாஞ்சக்காலத்திேலஎன்ைனக்காண் ர்கள்

என் நான் ெசான்னைதக் ற த் ங்கள்

உங்க க் ள்ேள விசாரிக்கி ர்கேளா? ௨0

உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ நான்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன்: ங்கள்அ

லம் ர்கள், உலகேமா சந்ேதாஷப்ப ம்;

ங்கள் க்கப்ப ர்கள், ஆனா ம்

உங்க ைடய க்கம் சந்ேதாஷமாக மா ம்.

௨௧ ெபண்ணானவ க் ப் பிரசவேநரம்

வ ம்ேபா அவள் க்கமைடகிறாள்;

பிள்ைள ெபற்ற டேன ஒ மனிதன்

உலகத்தில் பிறந்தான் என்கிற

சந்ேதாஷத்தினால் பின் உபத்திரவத்ைத

நிைனக்கமாட்டாள். ௨௨ அ ேபால
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ங்க ம் இப்ெபா க்கமைடந்

இ க்கி ர்கள். நான் ண் ம் உங்கைளக்

காண்ேபன், அப்ெபா உங்க ைடய

இ தயம் சந்ேதாஷப்ப ம், உங்க ைடய

சந்ேதாஷத்ைத ஒ வ ம் உங்களிடம ந்

எ த் ப்ேபா வதில்ைல. ௨௩ அந்த

நாளிேல ங்கள் என்னிடத்தில் ஒன் ம்

ேகட்கமாட் ர்கள். உண்ைமயாகேவ

உண்ைமயாகேவ நான் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன், ங்கள் என் நாமத்தினாேல

பிதாவினிடத்தில் ேகட் க்ெகாள் வ

எ ேவா அைத அவர் உங்க க் த்

த வார். ௨௪ இ வைரக் ம் ங்கள் என்

நாமத்தினாேல ஒன் ம் ேகட்கவில்ைல;

ேக ங்கள், அப்ெபா உங்க ைடய

சந்ேதாஷம் நிைறவாக இ க் ம்ப

ெபற் க்ெகாள் ர்கள். ௨௫ இைவகைள

நான்உவைமகளாகஉங்கேளா ேப கிேறன்;

காலம் வ ம், அப்ெபா நான் உவைமகளாக

உங்கேளா ேபசாமல், பிதாைவக் ற த்

ெவளிப்பைடயாகஉங்க க் அறவிப்ேபன்.

௨௬அந்த நாளில் ங்கள் என் நாமத்தினாேல

ேகட் க்ெகாள் ர்கள். உங்க க்காகப்

பிதாைவநான் ேகட் க்ெகாள் ேவன்என்

உங்க க் ச் ெசால்லேவண் யதில்ைல. ௨௭

ங்கள் என்ைன ேநசித்தத்தினால், நான்

ேதவனிடத்தி ந் றப்பட் வந்ேதன்

என் வி வாசிக்கிறப யினால் பிதா

தாேம உங்கைள ேநசிக்கிறார். ௨௮ நான்
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பிதாவினிடத்தி ந் றப்பட் உலகத்திேல

வந்ேதன்; ம ப ம் உலகத்ைதவிட் ப்

பிதாவினிடத்திற் ப் ேபாகிேறன் என்றார். ௨௯

அவ ைடய டர்கள் அவைரப் பார்த் :

இேதா, இப்ெபா ர் உவைமயாகப்

ேபசாமல், ெவளிப்பைடயாக ேப கி ர். ௩0 ர்

எல்லாவற்ைற ம் அற ந்தி க்கி ர் என் ம்,

ஒ வன் உம்ைம ேகள்வி ேகட்க ேதைவஇல்ைல

என் ம், இப்ெபா அற ந்தி க்கிேறாம்;

இதினாேல ர் ேதவனிடத்தி ந் வந் ர்

என் வி வாசிக்கிேறாம் என்றார்கள். ௩௧

இேய அவர்க க் ம ெமாழயாக:

இப்ெபா ங்கள் வி வாசிக்கி ர்கள். ௩௨

இேதா, ங்கள் சித ண் , அவனவன்

தன்தன் இடத்திற் ப்ேபாய், என்ைனத்

தனிேய விட் வி ம் காலம் வ ம்; அ

இப்ெபா வந்தி க்கிற ; ஆனா ம்

நான் தனிைமயாக இ க்கமாட்ேடன், பிதா

என்ேனா இ க்கிறார். ௩௩ என்னிடத்தில்

உங்க க் ச் சமாதானம் உண்டா ம்ப

இைவகைள உங்க க் ச் ெசான்ேனன்.

உலகத்தில் உங்க க் உபத்திரவம் உண் ,

ஆனா ம் திடன்ெகாள் ங்கள்; நான்

உலகத்ைத ெஜயித் விட்ேடன் என்றார்.

௧௭

இேய இைவகைளச் ெசான்னபின்

தம் ைடய கண்கைள வானத்திற்

ஏெற த் : ௨ பிதாேவ, ேவைள

வந்த , ர் உம் ைடய மாரனிடம்

ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைனவ க் ம் அவர்
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நித்திய வைனக் ெகா க் ம்ப மாம்சமான

யாவர்ேம ம் ர் அவ க் அதிகாரம்

ெகா த்தப ேய, உம் ைடய மாரன் உம்ைம

மகிைமப்ப த் ம்ப ர் உம் ைடய

மாரைன மகிைமப்ப த் ம். (aiōnios g166) ௩

ஒன்றானஉண்ைம ேதவனாகியஉம்ைம ம் ர்

அ ப்பினவராகிய இேய கிற ஸ் ைவ ம்

அறவேத நித்திய வன். (aiōnios g166) ௪ மயிேல

நான் உம்ைம மகிைமப்ப த்திேனன்;

நான் ெசய் ம்ப ர் எனக் க் ெகா த்த

ெசயல்கைளச் ெசய் த்ேதன். ௫பிதாேவ,

உலகம்உண்டாகிறதற் ன்ேனஉம்மடத்தில்

எனக் உண்டாயி ந்த மகிைமயினால்

இப்ெபா ர் என்ைன உம்மடத்திேல

மகிைமப்ப த் ம். ௬ ர் உலகத்தில்

ெதரிந்ெத த் எனக் த் தந்த மனிதர்க க்

உம் ைடய நாமத்ைத ெவளிப்ப த்திேனன்.

அவர்கள் உம் ைடயவர்களாக இ ந்தார்கள்,

அவர்கைள எனக் க் ெகா த் ர்,

அவர்கள் உம் ைடய வார்த்ைதைய

கைடபி த்தி க்கிறார்கள். ௭ ர் எனக் க்

ெகா த்தெதல்லாம் உம்மாேல உண்டான

என் இப்ெபா அற ந்தி க்கிறார்கள். ௮ ர்

எனக் க் ெகா த்த வார்த்ைதகைள நான்

அவர்க க் க் ெகா த்ேதன்; அவர்கள்

அைவகைள ஏற் க்ெகாண் , நான்

உம்மடத்தி ந் றப்பட் வந்ேதன் என்

நிச்சயமாகஅற ந் , ர் என்ைனஅ ப்பி ர்

என் வி வாசித்தி க்கிறார்கள். ௯ நான்
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அவர்க க்காக ேவண் க்ெகாள் கிேறன்;

உலகத் க்காக ேவண் க்ெகாள்ளாமல்,

ர் எனக் த் தந்தவர்க க்காக

ேவண் க்ெகாள் கிேறன்; அவர்கள்

உம் ைடயவர்களாக இ க்கிறார்கேள.

௧0 என் ைடயைவகள் யா ம்

உம் ைடயைவகள், உம் ைடயைவகள்

என் ைடயைவகள்; அவர்களில் நான்

மகிைமப்பட் க்கிேறன். ௧௧ நான் இனி

உலகத்தில் இ க்கப்ேபாவதில்ைல,

இவர்கள் உலகத்தில் இ க்கிறார்கள்; நான்

உம்மடத்திற் வ கிேறன். பரி த்த பிதாேவ, ர்

எனக் த் தந்தவர்கள் நம்ைமப்ேபாலஒன்றாக

இ க் ம்ப க் , ர் அவர்கைளஉம் ைடய

நாமத்தினாேல காத் க்ெகாள் ம். ௧௨நான்

அவர்கேளா உலகத்தில் இ க் ம்ேபா

அவர்கைள உம் ைடய நாமத்தினாேல

காத் க்ெகாண்ேடன்; ர் எனக் த்

தந்தவர்கைளக் காத் க்ெகாண் வந்ேதன்;

ேவதவாக்கியம் நிைறேவறத்தக்கதாக,

அழவின் மகன் ெகட் ப்ேபானாேன

அல்லாமல், அவர்களில் ஒ வ ம்

ெகட் ப்ேபாகவில்ைல. ௧௩இப்ெபா நான்

உம்மடத்திற் வ கிேறன்; அவர்கள் என்

சந்ேதாஷத்ைத நிைறவாக அைட ம்ப

உலகத்தில் இ க் ம்ேபா இைவகைளச்

ெசால் கிேறன். ௧௪ நான் உம் ைடய

வார்த்ைதைய அவர்க க் க் ெகா த்ேதன்;

நான்உலகத்தான்இல்லாத ேபாலஅவர்க ம்
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உலகத்தார் இல்ைல; ஆதலால் உலகம்

அவர்கைளப்பைகத்த . ௧௫ ர் அவர்கைள

உலகத்தி ந் எ த் க்ெகாள் ம்ப

நான் ேவண் க்ெகாள்ளாமல், ர்

அவர்கைளத் ைமயில் இ ந்

காக் ம்ப ேவண் க்ெகாள் கிேறன்.

௧௬ நான் உலகத்தான் இல்லாத ேபால,

அவர்க ம் உலகத்தார் இல்ைல. ௧௭

உம் ைடய சத்தியத்தினாேல அவர்கைளப்

பரி த்தமாக் ம்; உம் ைடய வசனேம சத்தியம்.

௧௮ ர் என்ைனஉலகத்தில்அ ப்பின ேபால,

நா ம் அவர்கைளஉலகத்தில் அ ப் கிேறன்.

௧௯ அவர்க ம் சத்தியத்தினாேல

பரி த்தம் ஆக்கப்பட்டவர்களாக ஆ ம்ப ,

அவர்க க்காக நான் என்ைனத்தாேன

பரி த்தமாக் கிேறன். ௨0நான்இவர்க க்காக

ேவண் க்ெகாள் கிற ம் இல்லாமல்,

இவர்க ைடய வார்த்ைதயினால்

என்ைன வி வாசிக்கிறவர்க க்காக ம்,

ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௨௧ அவர்கள்

எல்ேலா ம் ஒன்றாக இ க்க ம், பிதாேவ,

ர் என்ைன அ ப்பினைத உலகம்

வி வாசிக்கிறதற்காக, ர் என்னிேல ம் நான்

உம்ம ேல ம் இ க்கிற ேபால அவர்கள்

எல்ேலா ம் நம்ம ல் ஒன்றாக இ க்க ம்

ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௨௨ நாம்

ஒன்றாக இ க்கிற ேபால அவர்க ம்

ஒன்றாக இ க் ம்ப , ர் எனக் த் தந்த

மகிைமைய நான் அவர்க க் க்
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ெகா த்ேதன். ௨௩ஒ ைமப்பாட் ல் அவர்கள்

ேதறனவர்களாக இ க் ம்ப , என்ைன ர்

அ ப்பினைத ம், ர் என்னில் அன்பாக

இ க்கிற ேபால அவர்களி ம் அன்பாக

இ க்கிறைத ம் உலகம் அற ம்ப , நான்

அவர்களி ம் ர் என்னி ம் இ க் ம்ப

ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௨௪ பிதாேவ,

உலகத்ேதாற்றத்திற் ன் ர் என்னில்

அன்பாக இ ந்தப யினால், ர் எனக் த் தந்த

என் ைடய மகிைமைய ர் எனக் த்

தந்தவர்கள் பார்க் ம்ப யாக, நான் எங்ேக

இ க்கிேறேனா அங்ேக அவர்க ம்

என் டேன இ க்கவி ம் கிேறன்.

௨௫ தி ள்ள பிதாேவ, உலகம்

உம்ைம அறயவில்ைல, நான் உம்ைம

அற ந்தி க்கிேறன்; ர் என்ைனஅ ப்பினைத

இவர்க ம் அற ந்தி க்கிறார்கள். ௨௬ ர்

என்னிடத்தில்ைவத்தஅன் அவர்களிடத்தில்

இ க் ம்ப க் ம், நா ம் அவர்களில்

இ க் ம்ப க் ம், உம் ைடய நாமத்ைத

அவர்க க் த் ெதரியப்ப த்திேனன்;

இன்ன ம் ெதரியப்ப த் ேவன் என்றார்.

௧௮

இேய இைவகைளச் ெசான்னபின் ,

தம் ைடய டர்கேளா ெகதேரான் என் ம்

ஆற் க் அந்தப் றம் ேபானார்; அங்ேக

ஒ ேதாட்டம் இ ந்த , அதிேல அவ ம்

அவ ைடய டர்க ம் ைழந்தார்கள். ௨

இேய தம் ைடய டர்கேளா அ க்க

அங்ேக ெசன்ற ந்தப யினால், அவைரக்
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காட் க்ெகா க்கிற தா ம் அந்த

இடத்ைத அற ந்தி ந்தான். ௩ தாஸ்

பைட ரர்கள் ட்டத்ைத ம் பிரதான

ஆசாரியர்கள், பரிேசயர்கள் என்பவர்களால்

அ ப்பப்பட்ட அதிகாரிகைள ம்

அைழத் க்ெகாண் , பந்தங்கேளா ம்,

விளக் கேளா ம் ஆ தங்கேளா ம், அந்த

இடத்திற் வந்தான். ௪ இேய தமக்

சம்பவிக்கப்ேபாகிற எல்லாவற்ைற ம்அற ந் ,

எதிர்ெகாண் ேபாய், அவர்கைளப் பார்த் :

யாைரத் ேத கி ர்கள் என்றார். ௫அவ க்

அவர்கள் ம ெமாழயாக: நசேரயனாகிய

இேய ைவத் ேத கிேறாம் என்றார்கள்.அதற்

இேய : நான்தான் என்றார். அவைரக்

காட் க்ெகா த்த தா ம் அவர்கேளா

நின்றான். ௬ நான்தான் என் அவர்

அவர்களிடத்தில் ெசான்ன டேன, அவர்கள்

பின்னிட் த் தைரயிேலவி ந்தார்கள். ௭அவர்

ம ப ம் அவர்கைளப் பார்த் : யாைரத்

ேத கி ர்கள் என் ேகட்டார். அவர்கள்:

நசேரயனாகிய இேய ைவத் ேத கிேறாம்

என்றார்கள். ௮ இேய ம ெமாழயாக:

நான்தான் என் உங்க க் ச் ெசான்ேனேன;

என்ைனத் ேத வந்தி ந்தால், இவர்கைளப்

ேபாகவி ங்கள் என்றார். ௯ ர் எனக் த்

தந்தவர்களில் ஒ வைன ம் நான் இழந்

ேபாகவில்ைல என் அவர் ெசால் ய

வார்த்ைத நிைறேவறத்தக்கதாக இப்ப

நடந்த . ௧0 அப்ெபா ேமான்ேப ,
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தன்னிடத்தில் இ ந்த வாைள உ வி,

பிரதானஆசாரிய ைடய ேவைலக்காரனின்

வல காைத ெவட் னான்; அந்த

ேவைலக்கார க் மல் ஸ் என் ெபயர். ௧௧

அப்ெபா இேய ேப ைவப் பார்த் :

உன் வாைள உைறயிேல ேபா ; பிதா

எனக் க் ெகா த்த பாத்திரத்தில் நான்

க்காதி ப்ேபேனாஎன்றார். ௧௨அப்ெபா

பைட ரர்க ம்,ஆயிரம் பைட ரர்க க் த்

தைலவ ம், தர்க ைடயஅதிகாரிக ம்

இேய ைவப்பி த் , அவைரக் கட் ,

௧௩ தலாவ அவைர அன்னா

என்பவனிடத்திற் க் ெகாண் ேபானார்கள்;

அவன் அந்த வ டத் ப் பிரதான

ஆசாரியனாகிய காய்பாவிற் மாமனாக

இ ந்தான். ௧௪ மக்க க்காக ஒேர மனிதன்

மரிக்கிற நலமாக இ க் ம் என்

தர்க க் ஆேலாசைனெசான்னவன் இந்தக்

காய்பாேவ. ௧௫ ேமான்ேப ம் ேவெறா

ட ம்இேய விற் ப் பின்ேனெசன்றார்கள்.

அந்தச் டன் பிரதான ஆசாரிய க்

அற கமானவனாக இ ந்ததினால்

இேய டன் பிரதான ஆசாரிய ைடய

அரண்மைனக் ள் ைழந்தான். ௧௬ ேப

வாசல ேக ெவளிேய நின்றான். அப்ெபா

பிரதானஆசாரிய க் அற கமானவனாக

இ ந்த மற்றச் டன் ெவளிேய வந் ,

வாசல்காக்கிறவர்க டேன ேபசி, ேப ைவ

உள்ேள அைழத் க்ெகாண் ேபானான். ௧௭
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அப்ெபா வாசல்காக்கிற ேவைலக்காரி

ேப ைவப் பார்த் : ம் அந்த

மனித ைடய டர்களில் ஒ வனல்லவா

என்றாள். அவன்: நான் இல்ைலஎன்றான். ௧௮

ளிர்காலமாகஇ ந்ததினாேலஅதிகாரிக ம்

காவலர்க ம் கரிெந ப் ண்டாக்கி, நின் ,

ளிர்காய்ந் ெகாண் ந்தார்கள்;

அவர்கேளா ேப ம் நின்

ளிர்காய்ந் ெகாண் ந்தான். ௧௯

பிரதான ஆசாரியன் இேய வினிடத்தில்

அவ ைடய டர்கைளக் ற த் ம்

ேபாதகத்ைதக் ற த் ம் விசாரித்தான். ௨0

இேய அவ க் ம ெமாழயாக: நான்

ெவளியரங்கமாக மக்க டேன ேபசிேனன்;

ெஜபஆலயங்களிேல ம், தர்கள் எல்ேலா ம்

வ கிற ேதவாலயத்திேல ம் எப்ெபா ம்

ேபாதித்ேதன்; அந்தரங்கத்திேல நான் ஒன் ம்

ேபசவில்ைல. ௨௧ ர் என்னிடத்தில்

விசாரிக்க ேவண் யெதன்ன? நான்

ெசான்னைவகைளக் ேகட்டவர்களிடத்தில்

விசாரி ம்; நான் ேபசினைவகைளஅவர்கள்

அற ந்தி க்கிறார்கேள என்றார். ௨௨ இப்ப

அவர் ெசான்னெபா , அ கில்

நின்ற காவலர்களில் ஒ வன்: பிரதான

ஆசாரிய க் இப்ப யா உத்தர

ெசால் கிற என் , இேய ைவ ஒ

அைற அைறந்தான். ௨௩ இேய அவைனப்

பார்த் : நான் ேபசிய , தவறாக இ ந்தால்

எ தவ என் காட் ; நான் ேபசிய
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சரியானால், என்ைன ஏன் அ க்கிறாய்

என்றார். ௨௪ பின் அன்னா என்பவன்

பிரதானஆசாரியனாகிய காய்பாவினிடத்திற்

அவைரக் கட்டபட்டவராக அ ப்பினான்.

௨௫ ேமான்ேப நின்

ளிர்காய்ந் ெகாண் ந்தான். அப்ெபா

சிலர்அவைனப் பார்த் : ம் அவ ைடய

டர்களில் ஒ வனல்லவா என்றார்கள். அவன்:

நான் இல்ைல என் ம த த்தான். ௨௬

பிரதானஆசாரிய ைடயேவைலக்காரர்களில்

ேப , காைத ெவட் னவ க்

உறவினனாகியஒ வன்அவைனப்பார்த் :

நான் உன்ைன அவ டேன ேதாட்டத்திேல

பார்க்கவில்ைலயா என்றான். ௨௭

அப்ெபா ேப ண் ம் ம த த்தான்;

உடேன ேசவல் விய . ௨௮ அவர்கள்

காய்பாவினிடத்தி ந் இேய ைவத்

ேதசாதிபதியின் அரண்மைனக் க்

ெகாண் ேபானார்கள்; அப்ெபா

வி யற்காலமாக இ ந்த . ட் ப்படாமல்

பஸ்கா உணைவ உண்பதற்காக அவர்கள்

ேதசாதிபதியின் அரண்மைனக் ள்

ைழயாம ந்தார்கள். ௨௯ ஆதலால்

பிலாத் அவர்களிடத்தில் ெவளிேய

வந் : இந்த மனிதன்ேமல் என்ன

ற்றஞ் மத் கி ர்கள் என்றான். ௩0

அவர்கள் அவ க் ம ெமாழயாக: இவன்

ற்றவாளியாக இல்லாவிட்டால், இவைன

உம்மடத்தில் ஒப் க்ெகா க்கமாட்ேடாம்
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என்றார்கள். ௩௧ அப்ெபா பிலாத்

அவர்கைளப் பார்த் : இவைன

ங்கேள ெகாண் ேபாய், உங்க ைடய

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ர்ப்

ெசய் ங்கள் என்றான். அதற்

தர்கள்: ஒ வைன ம் மரணத்திற்

ஒப் க்ெகா க்க எங்க க் அதிகாரம ல்ைல

என்றார்கள். ௩௨ தாம் எந்தவிதமாக

மரிக்கப்ேபாகிறார்என்பைதக் ற த் இேய

ற ப்பாய்ச் ெசால் யி ந்த வார்த்ைத

நிைறேவறத்தக்கதாக இப்ப ச் ெசான்னார்கள்.

௩௩ அப்ெபா பிலாத் ம ப ம்

அரண்மைனக் ள் ைழந் , இேய ைவ

அைழத் : தர்க ைடய ராஜாவா

என் ேகட்டான். ௩௪ இேய அவ க்

ம ெமாழயாக: ராய் இப்ப ச் ெசால் கி ேரா?

அல்ல மற்றவர்கள் என்ைனக் ற த் இப்ப

உமக் ச் ெசான்னார்கேளா என்றார். ௩௫

பிலாத் ம ெமாழயாக: நான் தனா? உன்

மக்க ம் பிரதானஆசாரியர்க ம் உன்ைன

என்னிடத்தில் ஒப் க்ெகா த்தார்கள், என்ன

ெசய்தாய் என்றான். ௩௬இேய ம ெமாழயாக:

என் ராஜ்யம்இந்தஉலகத்திற் ரியதல்ல, என்

ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற் ரியதானால் நான்

தர்களிடத்தில் ஒப் க்ெகா க்கப்படாதப க்

என் ேவைலக்காரர்கள் ேபாரா யி ப்பார்கேள;

இப்ப யி க்க என் ராஜ்யம் இந்த

இடத்திற் ரியதல்ல என்றார். ௩௭அப்ெபா

பிலாத் அவைரப் பார்த் : அப்ப யானால்
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ராஜாேவா என்றான். இேய ம ெமாழயாக:

ர் ெசால் கிறப நான் ராஜாதான்;

சத்தியத்ைதக் ற த் ச் சாட்சிெகா க்கேவ

நான் பிறந்ேதன், இதற்காகேவஇந்த உலகத்தில்

வந்ேதன்; சத்தியவான் எவ ம் என் சத்தம்

ேகட்கிறான் என்றார். ௩௮அதற் ப் பிலாத் :

சத்தியம் என்றால் என்னஎன்றான். ம ப ம்

அவன் தர்களிடத்தில் ெவளிேயவந் : நான்

அவனிடத்தில் ஒ ற்ற ம் காணவில்ைல.

௩௯ பஸ்கா பண் ைகயில் நான் உங்க க்

ஒ வைன வி தைல ெசய்கிற வழக்கம்

இ க்கிற ; ஆகேவ, தர்க ைடய ராஜாைவ

நான் உங்க க்காக வி தைல ெசய்ய

உங்க க் வி ப்பம்இ க்கிறதாஎன்றான்.

௪0அப்ெபா :அவர்கள் எல்ேலா ம் இவைன

அல்ல, பரபாைசவி தைல ெசய்யேவண் ம்

என் ண் ம் சத்தம ட்டார்கள்; அந்தப்

பரபாஸ் என்பவன் தி டனாகஇ ந்தான்.

௧௯

அப்ெபா பிலாத் இேய ைவப்பி த்

சாட்ைடயினால் அ க்கச்ெசய்தான். ௨

பைட ரர்கள் ள் களினால் ஒ

ள்கி டத்ைதப் பின்னி அவர் தைலயின்ேமல்

ைவத் , சிவப்பான ஒ ேமலாைடைய

அவ க் உ த்தி: ௩ தர்க ைடய ராஜாேவ,

வாழ்க என் ெசால் , அவைரக்ைகயினால்

அ த்தார்கள். ௪பிலாத் ண் ம் ெவளிேய

வந் : நான் இவனிடம் ஒ ற்றத்ைத ம்

பார்க்கவில்ைல என் ங்கள் அற ம்ப ,

இேதா, உங்களிடம் இவைனெவளிேய ெகாண்
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வ கிேறன் என்றான். ௫இேய , ள்கி ட ம்

சிவப் அங்கி ம் அணிந்தவராக, ெவளிேய

வந்தார். அப்ெபா பிலாத் அவர்கைளப்

பார்த் : இேதா, இந்த மனிதன் என்றான்.

௬ பிரதான ஆசாரியர்க ம் காவலர்க ம்

அவைரப் பார்த்தேபா : சி ைவயில்

அைற ம், சி ைவயில் அைற ம் என்

சத்தம ட்டார்கள்.அதற் ப் பிலாத் : ங்கேள

இவைனக் ெகாண் ேபாய்ச் சி ைவயில்

அைற ங்கள், நான் இவனிடத்தில் ஒ

ற்ற ம் பார்க்கவில்ைல என்றான். ௭ தர்கள்

அவ க் ம ெமாழயாக: எங்க க் ஒ

நியாயப்பிரமாணம் உண் , இவன் தன்ைன

ேதவ ைடய மாரன் என் ெசான்னப யால்,

அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ேய

இவன் மரிக்க ேவண் ம் என்றார்கள்.

௮ பிலாத் இந்த வார்த்ைதையக்

ேகட்டெபா அதிகமாக பயந் , ௯ ண் ம்

அரண்மைனக் ள்ேளேபாய், இேய ைவப்

பார்த் : எங்ேகயி ந் வந்தவன் என்றான்.

அதற் இேய பதில் எ ம் ெசால்லவில்ைல.

௧0 அப்ெபா பிலாத் : என்ேனா

ேப கிறதில்ைலயா? உன்ைனச் சி ைவயில்

அைறய எனக் அதிகாரம் உண்ெடன் ம்,

உன்ைனவி தைலெசய்ய எனக் அதிகாரம்

உண்ெடன் ம் உனக் த் ெதரியாதா என்றான்.

௧௧ இேய ம ெமாழயாக: பரத்தி ந்

உமக் க் ெகா க்கப்படாம ந்தால், என்ேமல்

உமக் ஒ அதிகார ம் இ க்கா ;ஆகேவ,
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என்ைன உம்மடம் ஒப் க்ெகா த்தவ க்

அதிக பாவம் உண் என்றார். ௧௨அ தல்

பிலாத் அவைர வி தைல ெசய்ய வழ

ேத னான். தர்கள் அவைனப் பார்த் :

இவைனவி தைலெசய்தால் ர் இராய க்

நண்பன்இல்ைல; தன்ைனராஜாஎன்கிறவன்

எவேனா அவன் இராய க் விேராதி

என் சத்தம ட்டார்கள். ௧௩ பிலாத் இந்த

வார்த்ைதையக் ேகட்டெபா , இேய ைவ

ெவளிேய அைழத் வந் , தளமடப்பட்ட

ேமைடெயன் ம், எபிெரய ெமாழயிேல

கபத்தா என் ம் ெசால்லப்பட்ட இடத்திேல,

தியி க்ைக உட்கார்ந்தான். ௧௪

அந்த நாள் பஸ்காவிற் ஆயத்த நா ம்

ஏறக் ைறய நண்பகல் ேவைளயாகஇ ந்த ;

அப்ெபா அவன் தர்கைளப் பார்த் :

இேதா, உங்க ைடய ராஜா என்றான். ௧௫

அவர்கள்: இவைன அகற் ம், அகற் ம்,

சி ைவயில் அைற ம் என் சத்தம ட்டார்கள்.

அதற் ப் பிலாத் : உங்க ைடய ராஜாைவ

நான் சி ைவயில் அைறயலாமா என்றான்.

பிரதான ஆசாரியர்கள் ம ெமாழயாக:

இராயேனஅல்லாமல் எங்க க் ேவ ராஜா

இல்ைலஎன்றார்கள். ௧௬அப்ெபா அவைர

சி ைவயில்அைற ம்ப க் அவர்களிடத்தில்

ஒப் க்ெகா த்தான். அவர்கள் இேய ைவப்

பி த் க்ெகாண் ேபானார்கள். ௧௭ அவர்

தம் ைடய சி ைவையச் மந் ெகாண் ,

எபிெரய ெமாழயிேல ெகால்ெகாதா என்
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ெசால்லப்ப ம் கபாலஸ்தலம் என்கிற

இடத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபானார். ௧௮

அங்ேகஅவைர சி ைவயில்அைறந்தார்கள்;

அவேரா ேவ இரண் ேபைர இரண்

பக்கங்களி ம் இேய ைவ ந வி மாகச்

சி ைவகளில் அைறந்தார்கள். ௧௯

பிலாத் ஒ ேமல்விலாசத்ைத எ தி,

சி ைவயின்ேமல் ெபா த்தச்ெசய்தான். அதில்

நசேரயனாகிய இேய தர்க ைடய ராஜா

என் எ தியி ந்த . ௨0இேய சி ைவயில்

அைறயப்பட்ட இடம் நகரத்திற் அ கில்

இ ந்தப யால், தர்களில் அேநகர் அந்த

ேமல்விலாசத்ைதவாசித்தார்கள்; அ எபிெரய

கிேரக் , லத் ன் ெமாழகளில் எ தியி ந்த .

௨௧ அப்ெபா தர்க ைடய பிரதான

ஆசாரியர்கள் பிலாத் ைவப் பார்த் :

தர்க ைடய ராஜா என் ர் எ தாமல்,

நான் தர்க ைடய ராஜா என் அவன்

ெசான்னதாக எ ம் என்றார்கள். ௨௨

பிலாத் ம ெமாழயாக: நான் எ தின

எ தினேத என்றான். ௨௩ பைட ரர்கள்

இேய ைவச் சி ைவயில் அைறந்தபின் ,

அவ ைடய ஆைடகைள எ த் ,

ஒவ்ெவா பைட ர க் ம் ஒவ்ெவா

பாகமாக நான் பாகமாக்கினார்கள்; ேமல்

அங்கிைய ம் எ த்தார்கள்,அந்த ேமல்அங்கி,

ைதய ல்லாமல் ேமேல ெதாடங்கி வ ம்

ெநய்யப்பட்டதாக இ ந்த . ௨௪ அவர்கள்:

இைத நாம் கிழயாமல், யா க் வ ேமா என்
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இைதக் ற த் ச் ட் ப்ேபா ேவாம் என்

ஒ வேராெடா வர் ேபசிக்ெகாண்டார்கள். என்

ஆைடகைளத் தங்க க் ள்ேள பங்கிட் ,

என் ஆைடயின்ேமல் ட் ப்ேபாட்டார்கள்

என்கிற ேவதவாக்கியம் நிைறேவறத்தக்கதாகப்

பைட ரர்கள் இப்ப ச்ெசய்தார்கள். ௨௫

இேய வின் சி ைவயின் அ ேகஅவ ைடய

தா ம், அவ ைடய தாயின் சேகாதரி

கிெலேயாப்பா மரியா ம், மகதேலனா

மரியா ம் நின் ெகாண் ந்தார்கள்.

௨௬ அப்ெபா இேய தம் ைடய

தாைய ம், அ ேக நின்ற தமக் அன்பாக

இ ந்த டைன ம் பார்த் , தம் ைடய

தாயிடம்: “ெபண்ேண, அேதா, உன் மகன்”

என்றார். ௨௭ பின் அந்த டைனப் பார்த்

அேதா, உன் தாய் என்றார். அந்தேநர தல்

அந்தச் டன் அவைளத் தன்னிடமாக

ஏற் க்ெகாண்டான். ௨௮ அதன்பின் ,

எல்லாம் ந்த என் இேய அற ந் ,

ேவதவாக்கியம் நிைறேவறத்தக்கதாக: தாகமாக

இ க்கிேறன் என்றார். ௨௯ கா நிைறந்த

பாத்திரம் அங்ேக ைவக்கப்பட் ந்த ;

அவர்கள் கடல் காளாைனக் கா யிேல

ேதாய்த் , ஈேசாப் த்தண் ல் மாட் , அவர்

வாயினிடத்தில் ட் க்ெகா த்தார்கள்.

௩0 இேய கா ைய வாங்கினபின் ,

ந்த என் ெசால் , தைலையச்

சாய்த் , ஆவிைய ஒப் க்ெகா த்தார்.

௩௧ அந்த நாள் ெபரிய ஓய் நா க்
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ஆயத்தநாளாக இ ந்தப யினால்,

உடல்கள் அந்த ஓய் நாளிேல

சி ைவகளில் இல்லாதப , தர்கள்

பிலாத் வினிடத்தில்ேபாய், அவர்க ைடய

கால் எ ம் கைள ற க் ம்ப க் ம்,

உடல்கைளஎ த் ப்ேபா ம்ப க் ம் உத்தர

ேகட் க்ெகாண்டார்கள். ௩௨ அந்தப்ப

பைட ரர்கள் வந் , அவ டேன சி ைவயில்

அைறயப்பட்ட ந்தினவ ைடய கால்

எ ம் கைள ம் மற்றவ ைடய கால்

எ ம் கைள ம் ற த்தார்கள். ௩௩

அவர்கள் இேய வினிடத்தில் வந் , அவர்

மரித்தி க்கிறைதப் பார்த் , அவ ைடய கால்

எ ம் கைள ற க்கவில்ைல. ௩௪ஆனா ம்

பைட ரர்களில் ஒ வன் ஈட் யினாேல

அவ ைடய விலாவில் த்தினான்; உடேன

இரத்த ம் தண் ம் ெவளிவந்த . ௩௫

அைதப் பார்த்தவன் சாட்சிெகா க்கிறான்,

அவ ைடய சாட்சி உண்ைமயாகஇ க்கிற ;

ங்கள் வி வாசிக் ம்ப , தான் ெசால் கிற

உண்ைம என் அவன் அற ந்தி க்கிறான்.

௩௬ அவ ைடய எ ம் களில் ஒன் ம்

ற க்கப்ப வதில்ைலஎன்கிற ேவதவாக்கியம்

நிைறேவ ம்ப இைவகள் நடந்த .

௩௭ அல்லாம ம் தாங்கள் த்தினவைர

பார்ப்பார்கள் என் ேவெறா ேவதவாக்கியம்

ெசால் கிற . ௩௮ இைவக க் ப் பின்

அரிமத்தியா ஊரா ம், தர்க க் ப்

பயந்ததினால் இேய விற் அந்தரங்க
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ட மாகிய ேயாேசப் இேய வின்

ச ரத்ைத எ த் க்ெகாண் ேபா ம்ப

பிலாத் வினிடத்தில் உத்தர ேகட்டான்;

பிலாத் உத்தர ெகா த்தான். ஆகேவ,

அவன் வந் , இேய வின் ச ரத்ைத

எ த் க்ெகாண் ேபானான். ௩௯ஆரம்பத்திேல

ஒ இரவில் இேய வினிடத்தில் வந்தி ந்த

நிக்ெகாேத என்பவன்ெவள்ைளப்ேபாள ம்,

கரியேபாள ம் கலந் ஏறக் ைறய

இராத்தல் ( ப்பத்தி ன் கிேலா கிராம்)

ெகாண் வந்தான். ௪0அவர்கள் இேய வின்

ச ரத்ைத எ த் , தர்கள் அடக்கம்

ெசய் ம் ைறைமயின்ப ேய அைதச்

கந்தவர்க்கங்க டேன ணிகளில் ற்ற க்

கட் னார்கள். ௪௧ அவர் சி ைவயில்

அைறயப்பட்ட இடத்தில் ஒ ேதாட்ட ம்,

அந்தத் ேதாட்டத்தில் ஒ ேபா ம் ஒ வ ம்

ைவக்கப்பட் ராத ஒ திய கல்லைற ம்

இ ந்த . ௪௨ தர்க ைடயஆயத்தநாளாக

இ ந்தப யினா ம், அந்தக் கல்லைற

அ கில் இ ந்தப யினா ம், அந்த இடத்திேல

இேய ைவைவத்தார்கள்.

௨0

வாரத்தின் தல்நாள் காைலயில்,அதிக

இ ட்ேடா , மகதேலனாமரியாள் கல்லைறக்

வந் கல்லைறைய அைடத்தி ந்த

கல் எ த் ப்ேபாடப்பட் ப்பைதப்

பார்த்தாள். ௨ உடேன அவள் ஓ , ேமான்

ேப விட ம் இேய விற் அன்பாக

இ ந்த மற்ற டனிட ம்ேபாய்: கர்த்த்தைரக்
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கல்லைறயி ந் எ த் க்ெகாண்

ேபாய்விட்டார்கள், அவைர ைவத்த இடம்

எங்க க் த் ெதரியவில்ைல என்றாள். ௩

அப்ெபா ேப ம் மற்ற ட ம்

கல்லைறக் ப் ேபாவதற்காகப் றப்பட் ,

இ வ ம் ஒ ம த் ஓ னார்கள். ௪

ேப ைவவிட மற்ற டன் ேவகமாக

ஓ , த ல் கல்லைறக் வந் , ௫

அதற் ள்ேள னிந் பார்த் , ணிகள்

கிடக்கிறைதப் பார்த்தான்; ஆனா ம்

அவன் உள்ேள ேபாகவில்ைல. ௬

ேமான்ேப அவ க் ப் பின்ேன வந் ,

கல்லைறக் ள்ேள ைழந் , ௭ ணிகள்

கிடக்கிறைத ம், அவ ைடய தைலயில்

ற்றயி ந்த ணி மற்றத் ணிகேளா

ைவக்காமல் தனிேய ஒ இடத்திேல ட்

ைவத்தி க்கிறைத ம் பார்த்தான். ௮

த ல் கல்லைறக் வந்த மற்ற ட ம்

அப்ெபா உள்ேள ைழந் , பார்த்

வி வாசித்தான். ௯அவர்மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந்தி க்கேவண் ம் என்கிற

ேவதவாக்கியத்ைத அவர்கள் இன் ம்

அறயாமல் இ ந்தார்கள். ௧0 பின் அந்தச்

டர்கள் தங்க ைடய இடத்திற் த்

தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௧௧ மரியாள்

கல்லைறயின் அ ேக ெவளிேய நின்

அ ெகாண் ந்தாள்; அப்ப

அ ெகாண் க் ம்ேபா அவள் னிந்

கல்லைறக் உள்ேளபார்த் , ௧௨இேய வின்
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ச ரம்ைவக்கப்பட் ந்தஇடத்திேலெவள்ைள

உைடஅணிந்தவர்களாக இரண் தர்கள்,

தைலபக்கம் ஒ வ ம் கால்பக்கம்

ஒ வ மாக, உட்கார்ந்தி க்கிறைதப்

பார்த்தாள். ௧௩அவர்கள்அவைளப் பார்த் :

ெபண்ேண, ஏன் அ கிறாய் என்றார்கள்.

அதற் அவள்: என் ஆண்டவைர

எ த் க்ெகாண் ேபாய்விட்டார்கள்,அவைர

ைவத்த இடம் எனக் த் ெதரியவில்ைல

என்றாள். ௧௪ இைவகைளச் ெசால் ப்

பின்பக்கம் தி ம்பி, இேய நிற்கிறைதப்

பார்த்தாள்;ஆனா ம்அவைரஇேய என்

அறயாமல் இ ந்தாள். ௧௫இேய அவைளப்

பார்த் : ெபண்ேண, ஏன்அ கிறாய், யாைரத்

ேத கிறாய் என்றார். அவள், அவைரத்

ேதாட்டக்காரன் என் நிைனத் : ஐயா, ர்

அவைர எ த் க்ெகாண் ேபாயி ந்தால்,

அவைரைவத்தஇடத்ைதஎனக் ச் ெசால் ம்,

நான் ேபாய் அவைர எ த் க்ெகாள்ேவன்

என்றாள். ௧௬ இேய அவைளப் பார்த் :

மரியாேளஎன்றார்.அவள்தி ம்பிப்பார்த் :

ர னி என்றாள்; அதற் ப் ேபாதகேர என்

அர்த்தம். ௧௭ இேய அவைளப் பார்த் :

என்ைனத் ெதாடாேத, நான் இன் ம் என்

பிதாவினிடம் தி ம்பிப்ேபாகவில்ைல;

என் சேகாதரர்களிடம்ேபாய், நான் என்

பிதாவினிட ம் உங்க ைடய பிதாவினிட ம்,

என் ேதவனிட ம் உங்க ைடய ேதவனிட ம்

தி ம்பிப்ேபாகிேறன் என் அவர்க க் ச்
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ெசால் என்றார். ௧௮ மகதேலனா மரியாள்

ேபாய், தான் இேய ைவப் பார்த்தைத ம், அவர்

தன்னிடம் ெசான்னைவகைள ம் டர்க க்

அறவித்தாள். ௧௯வாரத்தின் தல்நாளாகிய

அன்ைறயதினம் மாைலேநரத்திேல, டர்கள்

யி ந்த இடத்தில், தர்க க் ப்

பயந்ததினால் கத கள் ட் யி க் ம்ேபா ,

இேய வந் அவர்கள் ந வில் நின் :

உங்க க் ச் சமாதானம் என்றார். ௨0

அவர் இப்ப ச் ெசால் த் தம் ைடய

கரங்கைள ம் விலாைவ ம்அவர்க க் க்

காட் னார். டர்கள் இேய ைவப் பார்த்

சந்ேதாஷப்பட்டார்கள். ௨௧ இேய ண் ம்

அவர்கைளப் பார்த் : உங்க க் ச்

சமாதானம் உண்டாவதாக; பிதா என்ைன

அ ப்பின ேபால நா ம் உங்கைள

அ ப் கிேறன் என் ெசால் , ௨௨

அவர்கள்ேமல்ஊதி: பரி த்தஆவியானவைரப்

ெபற் க்ெகாள் ங்கள்; ௨௩ எவர்க ைடய

பாவங்கைளமன்னிக்கி ர்கேளாஅைவகள்

அவர்க க் மன்னிக்கப்ப ம், எவர்க ைடய

பாவங்கைள மன்னிக்காமல் இ க்கி ர்கேளா

அைவகள்அவர்க க் மன்னிக்கப்படாமல்

இ க் ம் என்றார். ௨௪இேய வந்தி ந்தேபா

பன்னிரண் ேபரில் ஒ வனாகிய

திதி என்னப்பட்ட ேதாமா என்பவன்

அவர்கேளா இ க்கவில்ைல. ௨௫ மற்றச்

டர்கள்: இேய ைவ பார்த்ேதாம் என்

அவனிடம் ெசான்னார்கள். அதற் அவன்:
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அவ ைடய ைககளில் ஆணிகளினால்

உண்டான காயத்ைத நான் பார்த் , அந்தக்

காயத்திேல என் விரைலவிட் , என்ைகைய

அவ ைடயவிலாவிேலைவத் ப்பார்க்காமல்

வி வாசிக்கமாட்ேடன் என்றான். ௨௬ ண் ம்

எட் நாட்க க் ப்பின் அவ ைடய

டர்கள் ட் ற் ள்ேள இ ந்தார்கள்;

ேதாமா ம்அவர்கேளா இ ந்தான்; கத கள்

ட்டப்பட் ந்த . அப்ெபா இேய வந்

அவர்கள் ந வில் நின் : உங்க க் ச்

சமாதானம் என்றார். ௨௭ பின் அவர்

ேதாமாைவப் பார்த் : உன் விரைல

இங்ேக ட் , என் கரங்கைளப் பார், உன்

ைகைய ட் , என் விலாவிேல ேபா ,

அவி வாசியாக இல்லாமல் வி வாசியாக

இ என்றார். ௨௮ ேதாமா அவ க்

ம ெமாழயாக: என்ஆண்டவேர! என் ேதவேன!

என்றான். ௨௯அதற் இேய : ேதாமாேவ,

என்ைனப் பார்த்ததினாேல வி வாசித்தாய்,

பார்க்காமல் இ ந் ம் வி வாசிக்கிறவர்கள்

பாக்கியவான்கள் என்றார். ௩0 இந்தப்

த்தகத்தில் எ தப்படாத ேவ அேநக

அற் தங்கைள ம்இேய தம டர்க க்

ன்பாகச் ெசய்தார். ௩௧இேய ேதவ ைடய

மாரனாகிய கிற ஸ் என் ங்கள்

வி வாசிப்பதற்காக ம், வி வாசித்

அவ ைடயநாமத்தினாேலநித்திய வைனப்

ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம், இைவகள்

எ தப்பட் க்கிற .
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௨௧

இைவக க் ப் பின் இேய திேபரியா

கடற்கைரயிேல ண் ம் டர்க க் த் தம்ைம

ெவளிப்ப த்தினார்; ெவளிப்ப த்தின

விபரமாவ : ௨ ேமான்ேப ம், திதி

என்னப்பட்ட ேதாமா ம், க ேலயா

நாட் ல் உள்ள கானா ஊைரச்ேசர்ந்த

நாத்தான்ேவ ம், ெசெபேத வின்மகன்க ம்,

அவ ைடய டர்களில் ேவ இரண் ேப ம்

யி க் ம்ேபா , ௩ ேமான்ேப

மற்றவர்கைளப் பார்த் : ன்பி க்கப்

ேபாகிேறன் என்றான். அதற் அவர்கள்:

நாங்க ம் உம்ேமா வ கிேறாம் என்றார்கள்.

அவர்கள் றப்பட் ப்ேபாய், உடேன படகில்

ஏறனார்கள். அந்த இரவிேலஅவர்கள் ஒன் ம்

பி க்கவில்ைல. ௪ வி யற்காலமானேபா ,

இேய கைரயிேல நின்றார்; அவைர இேய

என் டர்கள் அறயாமல் இ ந்தார்கள். ௫

இேய அவர்கைளப் பார்த் : பிள்ைளகேள,

சாப்பி வதற் ஏதாவ உங்களிடம்

இ க்கிறதா என்றார். அதற் அவர்கள்:

ஒன் ம் இல்ைலஎன்றார்கள். ௬அப்ெபா

அவர்: ங்கள் பட க் வல றமாக

வைலையப் ேபா ங்கள், அப்ெபா

உங்க க் ன்கள் கிைடக் ம் என்றார்.

அப்ப ேய அவர்கள் வைலகைளப் ேபாட் ,

அதிகமான ன்கள் கிைடத்ததினால்,

வைலையஇ க்க யாமல் இ ந்தார்கள். ௭

ஆகேவ, இேய வின்ேமல் அன்பாக இ ந்த

டன் ேப ைவப் பார்த் : அவர்
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கர்த்தர் என்றான். அவர் கர்த்தர் என்

ேமான்ேப ேகட்ட டேன, தான் ேமற்சட்ைட

அணியாதவனாக இ ந்ததினால், தன்

ேமற்சட்ைடையஅணிந் ெகாண் கட ேல

தித்தான். ௮ மற்றச் டர்கள் கைரக்

ஏறக் ைறய இ ழத் ரத்தில்

இ ந்ததினால் படகில் இ ந் ெகாண்ேட

ன்க ள்ள வைலைய இ த் க்ெகாண்

வந்தார்கள். ௯ அவர்கள் கைரயிேல

வந்திறங்கினேபா , கரிெந ப் ப்

ேபாட் க்கிறைத ம், அதின்ேமல் ன்

ைவத்தி க்கிறைத ம், அப்பத்ைத ம்

பார்த்தார்கள். ௧0இேய அவர்கைளப் பார்த் :

ங்கள் இப்ெபா பி த்த ன்களில்

சிலவற்ைறக் ெகாண் வா ங்கள் என்றார்.

௧௧ ேமான்ேப படகில் ஏற , ற்

ஐம்பத் ன் ெபரிய ன்களால் நிைறந்த

வைலையக் கைரயில் இ த்தான்; இத்தைன

ன்கள் இ ந் ம் வைல கிழயவில்ைல. ௧௨

இேய அவர்கைளப் பார்த் : வா ங்கள்,

சாப்பி ங்கள் என்றார். அவர் இேய என்

டர்கள் அற ந்தப யால் அவர்களில்

ஒ வ ம்: ர் யார் என் ேகட்கத்

ணியவில்ைல. ௧௩ அப்ெபா இேய

வந் , அப்பத்ைத ம் ைன ம் எ த் ,

அவர்க க் க் ெகா த்தார். ௧௪ இேய

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ந்தபின்

ன்றாவ ைறயாக தம் ைடய

டர்க க் இவ்வா ெவளிப்ப த்தினார்.
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௧௫ அவர்கள் சாப்பிட்டபின் , இேய

ேமான்ேப ைவப் பார்த் : ேயானாவின்

மகனாகிய ேமாேன, இவர்கைளவிட

அதிகமாக என்ேமல் அன்பாக இ க்கிறாயா

என்றார். அதற் அவன்: ஆம் ஆண்டவேர,

உம்ைம ேநசிக்கிேறன் என்பைத ர் அற ர்

என்றான். அவர்: என் ஆட் க் ட் கைள

ேமய்ப்பாயாக என்றார். ௧௬இரண்டாவ ைற

அவர் அவைனப் பார்த் : ேயானாவின்

மகனாகிய ேமாேன, என்ேமல் அன்பாக

இ க்கிறாயா என்றார். அதற் அவன்: ஆம்

ஆண்டவேர, உம்ைம ேநசிக்கிேறன் என்பைத

ர் அற ர் என்றான். அவர்: என்ஆ கைள

ேமய்ப்பாயாக என்றார். ௧௭ ன்றாவ ைற

அவர் அவைனப் பார்த் : ேயானாவின்

மகனாகிய ேமாேன, என்ைன ேநசிக்கிறாயா

என்றார். என்ைனேநசிக்கிறாயா என் அவர்

ன்றாவ ைறதன்ைனக் ேகட்டதினாேல,

ேப க்கப்பட் : ஆண்டவேர, ர்

எல்லாவற்ைற ம் அற ந்தி க்கி ர், நான்

உம்ைம ேநசிக்கிேறன் என்பைத ம் ர் அற ர்

என்றான். இேய : என்ஆ கைள ேமய்ப்பாயாக

என்றார். ௧௮ சி வய ள்ளவனாக

இ ந்தேபா ேயஆைடஅணிந் ெகாண் ,

உனக் இஷ்டமான இடங்களிேல நடந்

திரிந்தாய்; திர்வய ள்ளவனாக

ஆ ம்ேபா உன் கரங்கைள ட் வாய்;

ேவெறா வன் உனக் ஆைடையஅணிவித் ,

உனக் இஷ்டம ல்லாத இடத்திற்
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உன்ைனக் ெகாண் ேபாவான் என்

உண்ைமயாகேவ உண்ைமயாகேவ உனக் ச்

ெசால் கிேறன் என்றார். ௧௯இந்தவிதமான

மரணத்தினாேல அவன் ேதவைன

மகிைமப்ப த்தப்ேபாகிறான் என்பைதக்

ற க் ம்ப யாக இப்ப ச் ெசான்னார். அவர்

இைதச் ெசால் யபின் , அவைனப் பார்த் :

என்ைனப் பின்பற்றவா என்றார். ௨0 ேப

தி ம்பிப்பார்த் , இேய விற் அன்பாக

இ ந்தவ ம், இர உண சாப்பி ம்ேபா

அவர் மார்பிேல சாய்ந் : ஆண்டவேர,

உம்ைமக் காட் க்ெகா க்கிறவன் யார்

என் ேகட்ட டன் பின்னால் வ கிறைதப்

பார்த்தான். ௨௧அவைனப் பார்த் , ேப

இேய விடம்: ஆண்டவேர, இவன் காரியம்

என்ன என்றான். ௨௨ அதற் இேய : நான்

வ ம்வைரக் ம் இவன் இ க்க எனக்

வி ப்பமானால், உனக்ெகன்ன,

என்ைனப் பின்பற்றவா என்றார். ௨௩

ஆகேவ,அந்தச் டன் மரிப்பதில்ைலஎன்கிற

ேபச் சேகாதரர்க க் ள்ேள பரவிய .

ஆனா ம், அவன் மரிப்பதில்ைல என் இேய

ெசால்லாமல், நான் வ ம்வைரக் ம் இவன்

இ க்க எனக் வி ப்பமானால் உனக்ெகன்ன

என் ெசான்னார். ௨௪ அந்தச் டேன

இைவகைளக் ற த் சாட்சிெகா த்

இைவகைளஎ தினவன்;அவ ைடய சாட்சி

உண்ைம என் அற ந்தி க்கிேறாம். ௨௫இேய

ெசய்த ேவ அேநக காரியங்க ம் உண் ;
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அைவகைள ஒவ்ெவான்றாக எ தினால்

எ தப்ப ம் த்தகங்கள் உலகம் ெகாள்ளா

என் நிைனக்கிேறன்.ஆெமன்.
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அப்ேபாஸ்தலர்

௧

48 ெதேயாப்பி ேவ, இேய வானவர் தாம்

ெதரிந் ெகாண்ட அப்ேபாஸ்தலர்க க் ப்

பரி த்த ஆவியானவராேல

கட்டைளயிட்டபின் , ௨ அவர்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட நாள்வைர

ெசய்தைவகள் மற் ம் ேபாதித்தைவகள்

எல்லாவற்ைற ம் ற த் , தலாம்

த்தகத்ைத எ திேனன். ௩அவர் சி ைவயில்

பா பட்டப்பின் , நாற்ப நாட்கள்வைர

அப்ேபாஸ்தலர்க க் த் தரிசனமாகி,

ேதவ ைடய இராஜ்யத்திற் ரியைவகைள

அவர்கேளா ேபசி, அேநகம் ெதளிவான

ஆதாரங்களினாேல அவர்க க் த் தம்ைம

உயிேரா க்கிறவராகக் காண்பித்தார்.

௪ அன்ற ம், அவர் அவர்கேளா

வந்தி க் ம்ேபா , அவர்கைள

ேநாக்கி: ேயாவான் தண் ரினாேல

ஞானஸ்நானம் ெகா த்தான்; ங்கள் சில

நாட்க க் ள்ேள பரி த்தஆவியானவராேல

ஞானஸ்நானம் ெப ர்கள். ௫ ஆகேவ,

ங்கள் எ சேலைமவிட் ப் ேபாகாமல்

என்னிடத்தில் ேகள்விப்பட்ட பிதாவின்

வாக் த்தத்தம் நிைறேவறக் காத்தி ங்கள்

என் கட்டைளயிட்டார். ௬ அப்ெபா

வந்தி ந்தவர்கள் அவைர ேநாக்கி:

ஆண்டவேர, இக்காலத்திலா ராஜ்யத்ைத

இஸ்ரேவ க் த் தி ம்பக் ெகா ப் ர் என்

ேகட்டார்கள். ௭அதற் அவர்: பிதாவானவர்
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தம் ைடய அதிகாரத்தில் ைவத்தி க்கிற

காலங்கைள ம் ேவைளகைள ம்அறகிற

உங்க க் அ த்ததல்ல. ௮ பரி த்த

ஆவியானவர் உங்களிடம் வ ம்ேபா

ங்கள் ெபலனைடந் , எ சேலம ம்,

ேதயா வதி ம், சமாரியாவி ம்,

மயின் கைடசி எல்ைலவைரயி ம்,

எனக் ச் சாட்சிகளாக இ ப் ர்கள் என்றார்.

௯ இைவகைள அவர் ெசான்னபின் ,

அவர்கள் பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

வானத்திற் ேமல் எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டார்;

அவர்க ைடய கண்க க் மைறவாக ஒ

ேமகம் அவைர எ த் க்ெகாண்ட . ௧0

அவர் ேபாகிறேபா அவர்கள் வானத்ைத

அண்ணாந் பார்த் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

இேதா, ெவண்ைமயானஉைடயணிந்தவர்கள்

இரண் ேபர் அவர்கள் அ ேக நின் :

௧௧ க ேலய மக்கேள, ங்கள் ஏன்

வானத்ைத அண்ணாந் பார்த்

நிற்கி ர்கள்? உங்களிடம ந் வானத்திற்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டஇந்தஇேய வானவர்

எப்ப உங்க ைடய கண்க க் ன்பாக

வானத்திற் எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டாேரா,

அப்ப ேய ம ப ம் வ வார் என்றார்கள். ௧௨

அப்ெபா அவர்கள் எ சேல க் அ கில்

ஒ ஓய் நாள் பயண ரத்தி க்கிற

ஒ வமைல என்னப்பட்ட மைலயி ந்

எ சேல க் த் தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௧௩

அவர்கள் அங்ேக வந்தேபா ேமல் ட் ல்
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ஏறனார்கள்; அதில் ேப ம்,

யாக்ேகா ம், ேயாவா ம், அந்திேரயா ம்,

பி ப் ம், ேதாமா ம், பர்ெதாெலாேம ம்,

மத்ேத ம், அல்ேப வின் மாரனாகிய

யாக்ேகா ம், ெசேலாத்ேத என்னப்பட்ட

ேமா ம், யாக்ேகாபின் சேகாதரனாகிய

தா ம் தங்கியி ந்தார்கள். ௧௪ அங்ேக

இவர்கெளல்ேலா ம், ெபண்கேளா ம்

இேய வின் தாயாகிய மரியாேளா ம்,

அவ ைடய சேகாதரர்கேளா ட

ஒ மனப்பட் , ெஜபத்தி ம் ேவண் த ம்

தரித்தி ந்தார்கள். ௧௫ அந்த நாட்களிேல,

டர்கள் ஏறக் ைறய ற்ற ப ேபர்

யி ந்தேபா , அவர்கள் மத்தியிேல

ேப எ ந் நின் : ௧௬ சேகாதரர்கேள,

இேய ைவப் பி த்தவர்க க்

வழகாட் ன தாைசக் ற த் ப்

பரி த்த ஆவியானவர் தா தின்

வாக்கினால் ன்ெசான்ன ேவதவாக்கியம்

நிைறேவறேவண் யதாயி ந்த . ௧௭அவன்

எங்களில் ஒ வனாக எண்ணப்பட் , இந்த

ஊழயத்திேலபங் ெபற்றவனாகஇ ந்தான்.

௧௮ தவறான வழயின் வ மானத்தினால்

அவன் ஒ நிலத்ைதச் சம்பாதித் , தைல ழாக

வி ந்தான்; அவன் வயி ெவ த் ,

டல்கெளல்லாம் சரிந் ேபான . ௧௯ இ

எ சேலம ள்ள கள் அைனவ க் ம்

ெதரிந்தி க்கிற . அதினாேல அந்த நிலம்

அவர்க ைடய ெமாழயிேல இரத்தநிலம்
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என் அர்த்தங்ெகாள் ம் அக்ெகல்தமா

என அைழக்கப்பட் க்கிற . ௨0 சங் த

த்தகத்திேல அவன் யி க் ம்

அழயக்கடவ , ஒ வ ம் அதில்

யில்லாதி ப்பானாக என் ம்; அவ ைடய

தைலைமத் வத்ைத ேவெறா வன்

ெபறேவண் ம்’ என் ம் எ தியி க்கிற .

௨௧ ஆதலால், ேயாவான் ஞானஸ்நானம்

ெகா த்த நாள் தற்ெகாண் , கர்த்தராகிய

இேய வானவர் நம்மடத்தி ந் உயர

எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட நாள்வைர,

௨௨ அவர் நம்மடத்தில் வாழ்ந்தி ந்த

காலங்களிெலல்லாம் எங்கேளா

இ ந்த மனிதர்களில் ஒ வன் அவர்

உயிேராெட ந்தைதக் ற த் ,

எங்க டேன டச் சாட்சியாக

ஏற்ப த்தப்படேவண் ம் என்றான். ௨௩

அப்ெபா அவர்கள் ஸ் என் ம்

ம ெபய ள்ளபர்சபா என்னப்பட்ட ேயாேசப் ,

மத்தியாஆகியஇவ்விரண் ேபைர ம் நி த்தி:

௨௪ எல்ேலா ைடய இ தயங்கைள ம்

அற ந்தி க்கிற கர்த்தாேவ, தாஸ் என்பவன்

தனக் ரிய இடத்திற் ப் ேபா ம்ப

இழந் ேபான இந்த ஊழயத்தி ம்

இந்த அப்ேபாஸ்தலப் பணியி ம்

பங் ெப வதற்காக, ௨௫இவ்விரண் ேபரில்

ேதவ ர் ெதரிந் ெகாண்டவைனஎங்க க் க்

காண்பித்த ம் என் ெஜபம்பண்ணி;

௨௬ பின் , அவர்கைளக் ற த் ச்
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ட் ப்ேபாட்டார்கள்; ட் மத்தியாவின்

ெபய க் வி ந்த ; அப்ெபா அவன்

பதிெனா அப்ேபாஸ்தலர்கேளா

ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டான்.

௨

ெபந்ெதெகாஸ்ேதஎன் ம்நாள்வந்தேபா ,

அவர்கெளல்ேலா ம் ஒ மனப்பட்

ஓரிடத்திேல வந்தி ந்தார்கள். ௨

அப்ெபா பலத்தக் காற் அ க்கிற ேபால,

வானத்தி ந் தி ெரன ஒ

ழக்க ண்டாகி,அவர்கள்உட்கார்ந்தி ந்த

வைத ம் நிரப்பிற் . ௩

அல்லாம ம் ெந ப் மயமானநாக் கள்ேபால

பிரிந்தி க் ம் நாக் கள் அவர்க க் க்

காணப்பட் , அவர்கள் ஒவ்ெவா வர்ேம ம்

வந் அமர்ந்த . ௪ அவர்கெளல்ேலா ம்

பரி த்த ஆவியானவராேல நிரப்பப்பட் ,

ஆவியானவர் தங்க க் த் தந்த ளின

வரத்தின்ப ேய ெவவ்ேவ ெமாழகளிேல

ேபசத்ெதாடங்கினார்கள். ௫வானத்தின் ேழ

இ க்கிற எல்லா ேதசத்தி ம ந் வந்த

ேதவபக்தி ள்ள தர்கள் அப்ெபா

எ சேலம ேல தங்கியி ந்தார்கள். ௬ அந்த

சத்தம் உண்டானேபா , அேநக மக்கள்

வந் , தங்கள் தங்கள் ெமாழயிேல

அவர்கள் ேப கிறைத ேகட்டப யினாேல

கலக்கமைடந்தார்கள். ௭ எல்ேலா ம்

பிரம த் ஆச்சரியப்பட் , ஒ வைரெயா வர்

பார்த் : இேதா, ேப கிறஇவர்கெளல்ேலா ம்

க ேலயர்கள் அல்லவா? ௮அப்ப யி க்க,
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நம்ம ல் அவரவர்க ைடய தாய்

ெமாழகளிேல இவர்கள் ேபசக்ேகட்கிேறாேம,

இ எப்ப ? ௯ பார்த்த ம், ேமத ம்,

ஏலா த்த ம், ெமெசாப்ெபாத்தாமயா,

ேதயா, கப்பத்ேதாக்கியா, ெபாந் , ஆசியா,

பிரிகியா, ௧0 பம்பி யா, எகிப் என் ம்

ேதசத்தார்க ம், சிேரேன பட்டணத்ைதச்

ற்றயி க்கிற பியாவின் திைசகளிேல

யி க்கிறவர்க ம், இங்ேக வ ைகத ம்

ேராமா ரியா ம், தர்க ம், தமார்க்கத்ைத

பின்பற் கிறவர்க ம், ௧௧ கிேரத்த ம்,

அரபிய மாகிய நாம் நம் ைடய ெமாழகளிேல

இவர்கள் ேதவ ைடய மகத் வங்கைளப்

ேபசக்ேகட்கிேறாேமஎன்றார்கள். ௧௨எல்ேலா ம்

பிரம த் சந்ேதகப்பட் , இ என்னமாய்

ேமா என் ஒ வேராெடா வர்

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௧௩மற்றவர்கேளா:

இவர்கள்ம பானம்அ ந்தியி க்கிறார்கள்

என் ேக ெசய்தார்கள். ௧௪ அப்ெபா

ேப பதிெனா டர்கேளா நின் ,

அவர்கைள ேநாக்கி, உரத்த சத்தமாக:

தர்கேள, எ சேலம ல் வசிக்கின்ற மக்கேள,

ங்கெளல்ேலா ம்அற ந் ெகாள் ர்களாக,

என் வார்த்ைதகைளக் ேக ங்கள். ௧௫ ங்கள்

நிைனக்கிறப இவர்கள் ம அ ந்தியவர்கள்

அல்ல, ெபா வி ந் ஒன்ப மணியாக

இ க்கிறேத. ௧௬ ர்க்கதரிசியாகிய

ேயாேவ னால் உைரக்கப்பட்டப ேய இ

நிைறேவ கிற . ௧௭கைடசிநாட்களில் நான்
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மாம்சமான யாவர்ேம ம் என் ஆவிையப்

ெபாழ ேவன், அப்ெபா உங்க ைடய

மாரர்க ம் உங்க ைடய மாரத்திக ம்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் வார்கள்; உங்க ைடய

வா பர்கள் தரிசனங்கைளக் காண்பார்கள்;

உங்க ைடய ப்பர்கள் கன கைளக்

காண்பார்கள்; ௧௮ என் ைடய

ஊழயக்காரர்கள்ேம ம், என் ைடய

ஊழயக்காரிகள்ேம ம் அந்த நாட்களிேல

என் ஆவிையப் ெபாழ ேவன், அப்ெபா

அவர்கள் ர்க்கதரிசனம் ெசால் வார்கள்.

௧௯ அல்லாம ம் உயர வானத்திேல

அற் தங்கைள ம், ேழ மயிேல இரத்தம்,

அக்கினி, ைகக்காடாகியஅதிசயங்கைள ம்

காட் ேவன். ௨0 கர்த்த ைடய ெபரி ம்

பிரகாச மான நாள் வ ம் ன்ேன ரியன்

இ ளாக ம், சந்திரன் இரத்தமாக ம்

மா ம். ௨௧ அப்ெபா கர்த்த ைடய

நாமத்ைதத் ெதா ெகாள் கிறவெனவேனா

அவன் இரட்சிக்கப்ப வான்’ என் ேதவன்

உைரத்தி க்கிறார். ௨௨ “இஸ்ரேவலர்கேள,

நான் ெசால் ம் வார்த்ைதகைளக்

ேக ங்கள்; உங்க க் ெதரிந்தி க்கிறப

நசேரயனாகிய இேய ைவக்ெகாண் ேதவன்

உங்க க் ள்ேள பலத்த கிரிையகைள ம்,

அற் தங்கைள ம், அதிசயங்கைள ம்

நடப்பித் , அைவகளினாேல அவைர

உங்க க் ெவளிப்ப த்தினார்.

௨௩ அப்ப யி ந் ம், ேதவன்
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நியம த்தி ந்த ஆேலாசைனயின்ப ேய ம்,

அவ ைடய ன்னறவின்ப ேய ம்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ட அந்த இேய ைவ

ங்கள் பி த் , அக்கிரமக்காரர்க ைடய

ைககளினாேல சி ைவயில் ஆணிய த் க்

ெகாைலெசய் ர்கள். ௨௪ ேதவன்

அவ ைடய மரணேவதைனகளின்

கட் கைள க்கி, அவைர உயிேரா

எ ப்பினார்; அவர் மரணத்தினால்

கட்டப்பட் க்கக் டாம ந்த . ௨௫

அவைரக் ற த் தா : கர்த்த்தைர

எப்ெபா ம் எனக் ன்பாக

நி த்தி ேநாக்கிக்ெகாண் க்கிேறன்;

நான் அைசக்கப்படாதப அவர் என்

வல பக்கத்திேலஇ க்கிறார்; ௨௬அதினாேல

என் இ தயம் மகிழ்ந்த , என் நாக்

களி ர்ந்த , என் ச ர ம் நம்பிக்ைகேயா

தங்கியி க் ம்; ௨௭ என் ஆத் மாைவப்

பாதாளத்தில் விடமாட் ர், உம் ைடய

பரி த்தர் அழைவக் காணவிடமாட் ர்;

(Hadēs g86) ௨௮ வவழகைள எனக் த்

ெதரியப்ப த்தி ர்; உம் ைடய ச கத்திேல

என்ைனச் சந்ேதாஷத்தினால் நிரப் ர்

என் ெசால் கிறான். ௨௯ சேகாதரர்கேள,

“ேகாத்திரத்தைலவனாகியதா ைதக் ற த்

நான் உங்கேளா ைதரியமாகப்

ேப கிறதற் இடங்ெகா ங்கள்; அவன்

மரணமைடந் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்;

அவ ைடய கல்லைற இந்தநாள்வைர
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நம்மடத்தி க்கிற . ௩0 அவன்

ர்க்கதரிசியாக இ ந் : உன் சிங்காசனத்தில்

ற்ற க்க உன் வம்சத்திேல கிற ஸ் ைவ

எ ம்பப்பண் ேவன்” என் ேதவன் தனக்

சத்தியம்பண்ணினைதத் ெதரிந்தப யால்,

௩௧ அவன் கிற ஸ் வி ைடய ஆத் மா

பாதாளத்திேலவிடப்ப வதில்ைலெயன் ம்,

அவ ைடய ச ரம் அழைவக்

காண்பதில்ைலெயன் ம் ன்ேப அற ந் ,

அவர் உயிர்த்ெத தைலக் ற த் இப்ப ச்

ெசான்னான். (Hadēs g86) ௩௨ இந்த இேய ைவ

ேதவன் உயிேரா எ ப்பினார்; இதற்

நாங்கள் எல்ேலா ம் சாட்சிகளாக

இ க்கிேறாம். ௩௩ அவர் ேதவ ைடய

வல கரத்தினாேல உயர்த்தப்பட் , பிதா

அ ளிய வாக் த்தத்தத்தின்ப பரி த்த

ஆவியானவைரப் ெபற் , ங்கள் இப்ெபா

காண்கிறைவகைள ம் ேகட்கிறைவகைள ம்

ெபாழ ந்த ளினார். ௩௪ தா பரேலாகத்திற்

இன் ம் எ ந் ேபாகவில்ைலேய. நான்

உம் ைடய சத் க்கைளஉம பாதத்தின்

ேழ ேபா ம்வைரக் ம், ௩௫ ர் என்

வல பக்கத்தில் உட்கா ம் என் கர்த்தர்

என் ஆண்டவ டேன ெசான்னார் என்

அவேன ெசால் யி க்கிறான். ௩௬

ஆகேவ, ங்கள் சி ைவயில் அைறந்த

இந்த இேய ைவேய ேதவன் ஆண்டவ ம்

கிற ஸ் மாக்கினாெரன் இஸ்ரேவல்

ம்பத்தார் அைனவ ம் நிச்சயமாக
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அற ந் ெகாள் ங்கள் என்றான். ௩௭இைத

அவர்கள் ேகட்டெபா , இ தயத்திேல

த்தப்பட்டவர்களாகி, ேப ைவ ம்

மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்கைள ம் பார்த் :

சேகாதரர்கேள, நாங்கள் என்னெசய்யேவண் ம்

என்றார்கள். ௩௮ ேப அவர்கைளேநாக்கி:

ங்கள் மனந்தி ம்பி, ஒவ்ெவா வ ம்

பாவமன்னிப் க்ெகன் இேய கிற ஸ் வின்

நாமத்தினாேல ஞானஸ்நானம்

ெபற் க்ெகாள் ங்கள்,அப்ெபா பரி த்த

ஆவியானவரின் வரத்ைதப் ெப ர்கள்.

௩௯ வாக் த்தத்தமான உங்க க் ம்,

உங்க ைடய பிள்ைளக க் ம்,

நம் ைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்

வரவைழக் ம் ரத்தி ள்ளஅைனவ க் ம்

உண்டாயி க்கிற என் ெசால் ; ௪0

இன் ம்அேநகவார்த்ைதகளா ம் சாட்சி ற ,

மா பா ள்ள இந்த வம்சத்ைத விட் விலகி

உங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள் ங்கள்

என் ம் த்திெசான்னான். ௪௧

அவ ைடய வார்த்ைதகைள சந்ேதாஷமாக

ஏற் க்ெகாண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம்

ெபற்றார்கள். அன்ைறயதினம் ஏறக் ைறய

வாயிரம்ேபர் வி வாசிகளின் ட்டத்தில்

ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டார்கள். ௪௨அவர்கள்

அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய ேபாதைனகளி ம்,

ஐக்கியத்தி ம், அப்பம் சித்த ம்,

ெஜபம்பண் த ம் உ தியாகத்

தரித்தி ந்தார்கள். ௪௩ எல்ேலா க் ம்
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பய ண்டான . அப்ேபாஸ்தலர்களாேல

அேநக அற் தங்க ம் அதிசயங்க ம்

ெசய்யப்பட்ட . ௪௪வி வாசிகள் எல்ேலா ம்

ஒன்றாகஇ ந் , எல்லாவற்ைற ம்ெபா வாய்

ைவத் அ பவித்தார்கள். ௪௫நிலங்கைள ம்

ெசாத் க்கைள ம்விற் , ஒவ்ெவா வ க் ம்

ேதைவக் த்தக்கதாக அைவகளில்

எல்ேலா க் ம் பகிர்ந் ெகா த்தார்கள்.

௪௬ அவர்கள் ஒ மனப்பட்டவர்களாக

ேதவாலயத்திேல அ தின ம் தரித்தி ந் ,

கள்ேதா ம்அப்பம் சித் மகிழ்ச்சிேயா ம்

கபடம் இல்லாதஇ தயத்ேதா ம் சாப்பிட் , ௪௭

ேதவைனத் தித் , மக்கெளல்ேலாரிடத்தி ம்

தய ெபற்ற ந்தார்கள்.

ட்கப்ப கிறவர்கைளக் கர்த்தர்அ தின ம்

சைபயிேல ேசர்த் க்ெகாண் வந்தார்.

௩

ஒ நாள், ெஜபேவைளயாகிய பிற்பகல்

ன் மணியளவில் ேப ம் ேயாவா ம்

ஆலயத்திற் ப் ேபானார்கள். ௨அப்ெபா

பிறவியிேலேய சப்பாணியாகப் பிறந்த ஒ

மனிதைன மந் ெகாண் வந்தார்கள்;

ஆலயத்திற் ள் வ கிறவர்களிடத்தில்

பிச்ைசேகட் ம்ப , அ தின ம் அவைன

அலங்காரவாசல் என்னப்பட்ட ேதவாலய

வாசல கில் ைவப்பார்கள். ௩ அவன்

ஆலயத்திற் ள் பிரேவசிக்கிற ேப ைவ ம்,

ேயாவாைன ம்பார்த் பிச்ைச ேகட்டான். ௪

ேப ம், ேயாவா ம் அவைன

உற் ப்பார்த் : எங்கைள ேநாக்கிப்பார்
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என்றார்கள். ௫ அவன் அவர்களிடத்தில்

ஏதாவ கிைடக் ம் என் நிைனத் ,

அவர்கைள ேநாக்கிப்பார்த்தான். ௬

அப்ெபா ேப : ெவள்ளி ம்

ெபான் ம் என்னிடத்தில் இல்ைல;

என்னிடத்தில் இ ப்பைதஉனக் த் த கிேறன்;

நசேரயனாகிய இேய கிற ஸ் வின்

நாமத்தினாேல எ ந் நட என் ெசால் , ௭

தன் வல ைகயினால் அவைனப் பி த் த்

க்கிவிட்டான்; உடேன அவ ைடய

கால்க ம் க க்க ம் ெபலன் ெகாண்ட .

௮அவன் தித் , எ ந் , நின் , நடந்தான்;

நடந் , தித் , ேதவைனப் கழ்ந் ெகாண் ,

அவர்கேளா ேதவாலயத்திற் ள் ேபானான்.

௯ அவன் நடக்கிறைத ம், ேதவைனப்

கழ்கிறைத ம், மக்கெளல்ேலா ம் கண் :

௧0 ஆலயத்தின் அலங்கார வாசல கில்

பிச்ைசேகட்க உட்கார்ந்தி ந்தவன்

இவன்தான் என் அற ந் , அவ க்

நடந்தைதக் ற த் மக ம் ஆச்சரியப்பட்

பிரம த்தார்கள். ௧௧ கமாக்கப்பட்ட

சப்பாணி ேப மற் ம் ேயாவாேனா

இ க் ம்ேபா , மக்கெளல்ேலா ம் திைகத் ,

சாெலாேமான் மண்டபம் என் ம்

மண்டபத்திேல அவர்களிடத்திற்

ஓ வந்தார்கள். ௧௨ ேப மக்கைளப்

பார்த் : இஸ்ரேவலர்கேள, இைதக் ற த்

ங்கள் ஆச்சரியப்ப கிறெதன்ன? நாங்கள்

எங்க ைடய யசக்தியினாலாவ ,
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யபக்தியினாலாவ , இவைன நடக்க

ெசய்ேதாெமன் ங்கள் எங்கைள

உற் ப்பார்க்கிறெதன்ன? ௧௩ ஆபிரகாம்

ஈசாக் யாக்ேகா என்பவர்க ைடய

ேதவனாகிய நம் ைடயபிதாக்களின் ேதவன்

தம் ைடய மாரனாகிய இேய ைவ

மகிைமப்ப த்தினார்; அவைர ங்கள்

ஒப் க்ெகா த் ர்கள்; பிலாத் அவைர

வி தைல ெசய்ய ர்மானித்தேபா , அவ க்

ன்பாக அவைர ம த த் ர்கள். ௧௪

பரி த்த ம் தி ள்ளவைர ங்கள்

ம த த் , ெகாைலபாதகைனஉங்க க்காக

வி தைல ெசய்யேவண் ெமன் ேகட் ,

௧௫ வாதிபதியாகிய இேய ைவக்

ெகாைலெசய் ர்கள்; ேதவன் அவைர

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்பினார்;

அதற் நாங்கள் சாட்சிகளாக இ க்கிேறாம்.

௧௬ அவ ைடய நாமத்தில் ைவத்தி க் ம்

வி வாசத்தினாேல அவ ைடய நாமேம

உங்க க் அற கமான இவைன

ெபலப்ப த்தின ; அவரால் உண்டாகிய

நம்பிக்ைக உங்கெளல்ேலா க் ம்

ன்பாக, இவ ைடய ச ரத்திற் ம்

இந்த கத்ைதக் ெகா த்த . ௧௭

சேகாதரர்கேள ங்க ம் உங்க ைடய

அதிகாரிக ம் அறயாைமயினாேல இைதச்

ெசய் ர்கெளன் எனக் த் ெதரி ம் ௧௮

கிற ஸ் பா படேவண் ெமன் ேதவன்

தம் ைடய ர்க்கதரிசிகெளல்ேலா ைடய
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வார்த்ைதயினா ம் ன்னேம

ெசான்னைவகைள இவ்விதமாக

நிைறேவற்றனார். ௧௯ஆகேவ, கர்த்த ைடய

சந்நிதானத்தி ந் இைளப்பா த ன்

நாட்கள் வ ம்ப க் ம், ன்ேப ற க்கப்பட்ட

இேய கிற ஸ் ைவ அவர் உங்களிடம்

அ ப்ப ம், ௨0 உங்க ைடய ற்றங்கள்

மன்னிக்கப்பட ம் ங்கள் மனந்தி ம்பி

ணப்ப ங்கள். ௨௧உலகம் உண்டான தல்

ேதவன் தம் ைடய பரி த்த ர்க்கதரிசிகள்

எல்ேலா ைடய வார்த்ைதயினா ம் ன்னேம

ெசான்ன எல்லாம் நிைறேவற ம்

நாட்கள் வ ம்வைர அவர் பரேலாகத்தில்

இ க்கேவண் ம். (aiōn g165) ௨௨ ேமாேச

ற்பிதாக்கைளப்பார்த் : உங்க ைடய

ேதவனாகிய கர்த்தர் என்ைனப்ேபால ஒ

ர்க்கதரிசிைய உங்க க்காக உங்க ைடய

சேகாதரர்களி ந் எ ம்பப்பண் வார்;

அவர் உங்க க் ச் ெசால் ம் எல்லாவற்ற ம்

அவ க் ச் ெசவிெகா ங்கள். ௨௩ அந்தத்

ர்க்கதரிசியின் ெசால்ைலக் ேகளாதவன்

எவேனா, அவன் மக்கள் மத்தியில்

இல்லாதப க் அழ க்கப்ப வான்

என்றான். ௨௪ சா ேவல் தற்ெகாண் ,

எத்தைனேபர் ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கேளா,

அத்தைனேப ம் இந்த நாட்கைள

ன்னேம அறவித்தார்கள். ௨௫ ங்கள்

அந்தத் ர்க்கதரிசிக க் ப் பிள்ைளகளாக

இ க்கி ர்கள்; உன் சந்ததியினாேல
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மயி ள்ள வம்சங்கெளல்லாம்

ஆ ர்வதிக்கப்ப ம் என் ேதவன்

ஆபிரகா க் ச் ெசால் , நம் ைடய

ன்ேனார்கேளா ெசய்தஉடன்ப க்ைகக் ம்

பிள்ைளகளாக இ க்கி ர்கள். ௨௬ அவர்

உங்கெளல்ேலாைர ம் உங்க ைடய

ெபால்லாங் களி ந் விலக்கி, உங்கைள

ஆ ர்வதிக் ம்ப ேதவன் தம் ைடய

மாரனாகிய இேய ைவஎ ப்பி, தலாவ

உங்களிடத்திற்ேக அவைர அ ப்பினார்

என்றான்.

௪

ேப ம் ேயாவா ம் மக்க டேன

ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா , ஆசாரியர்க ம்

ேதவாலயத் ப் பைடத்தைலவ ம்

ச ேசயர்க ம் அவர்களிடத்தில் வந் , ௨

அவர்கள் மக்க க் ேபாதிக்கிறதினா ம்,

இேய ைவ ன்ைவத் , மரித்ேதாரி ந்

உயிர்த்ெத தைலப் பிரசங்கிக்கிறதினா ம்,

ேகாபமைடந் , ௩ அவர்கைளப் பி த் ,

மாைலேநரமாக இ ந்தப யினால்,

ம நாள்வைர காவ ல் ைவத்தார்கள். ௪

வசனத்ைதக் ேகட்டவர்களில் அேநகர்

வி வாசித்தார்கள்; அவர்க ைடய ெதாைக

ஏறக் ைறய ஐயாயிரமாக இ ந்த . ௫

ம நாளிேல மக்க ைடய அதிகாரிக ம்

ப்பர்க ம் ேவதபண் தர்க ம், ௬பிரதான

ஆசாரியனாகிய அன்னா ம், காய்பா ம்,

ேயாவா ம், அெலக்சந்த ம், பிரதான

ஆசாரிய ைடய ம்பத்தார் அைனவ ம்
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எ சேலம ேல வந் , ௭அவர்கைள ந ேவ

நி த்தி: ங்கள் எந்த வல்லைமயினாேல, எந்த

நாமத்தினாேல, இைதச் ெசய் ர்கள் என்

ேகட்டார்கள். ௮ அப்ெபா ேப

பரி த்த ஆவியானவராேல நிைறந் ,

அவர்கைளேநாக்கி: மக்களின்அதிகாரிகேள,

இஸ்ரேவ ன் ப்பர்கேள, ௯ வியாதியாக

இ ந்த இந்த மனித க் ச் ெசய்யப்பட்ட

உபகாரத்ைதக் ற த் எதினாேல இவன்

கமானான் என் ங்கள் இன்

எங்களிடம் விசாரித் க்ேகட்டால், ௧0

உங்களால் சி ைவயில்அைறயப்பட்டவ ம்,

ேதவனால் மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ப்பப்பட்டவ மாக இ க்கிற நசேரயனாகிய

இேய கிற ஸ் வின் நாமத்தினாேலேயஇவன்

உங்க க் ன்பாகச் கமாக்கப்பட்டவனாக

நிற்கிறாெனன் உங்கெளல்ேலா க் ம்,

இஸ்ரேவல் மக்கெளல்ேலா க் ம்

ெதரிந்தி க்கக்கடவ . ௧௧

கட் கிறவர்களாகிய உங்களால்அற்பமாக

நிைனக்கப்பட்ட அவேர அஸ்திபாரத்திற்

தற்கல்லானவர். ௧௨ அவைரத்தவிர

ேவெறா வரா ம் இரட்சிப் இல்ைல; நாம்

இரட்சிக்கப்ப ம்ப க் வானத்தின் ெழங் ம்,

மனிதர்க க் ள்ேளஅவ ைடயநாமம்தவிர

ேவெறா நாமம் ெகா க்கப்பட ம ல்ைல

என்றான். ௧௩ ேப ம் ேயாவா ம் ேப கிற

ைதரியத்ைத அவர்கள் கண் , அவர்கள்

ப ப்பறயாதவர்கெளன் ம் ேபைதகெளன் ம்
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அற ந் ஆச்சரியப்பட் , அவர்கள்

இேய ேவா ட இ ந்தவர்கெளன் ம்

ெதரிந் ெகாண்டார்கள். ௧௪ கமாக்கப்பட்ட

மனிதன் அவர்கள் அ ேக நிற்கிறைதக்

கண்டப யால், எதிர்த் ேபச

அவர்க க் யாமற்ேபான . ௧௫

அப்ெபா அவர்கைள ஆேலாசைனச்

சங்கத்ைதவிட் ெவளிேய ேபா ம்ப

கட்டைளயிட் , தங்க க் ள்ேள

ேயாசைனபண்ணிக்ெகாண் : ௧௬ இந்த

மனிதர்கைள நாம் என்ன ெசய்யலாம்?

எ சேலம ல் வசிக்கின்ற எல்ேலா க் ம்

ெதரிந்தி க்கிறப ெவளிப்பைடயான

அற் தம் இவர்களால் ெசய்யப்பட்டேத, அைத

நாம் இல்ைலெயன் ெசால்லக் டா . ௧௭

ஆனா ம் இ அதிகமாக மக்க க் ள்ேள

பரவாதப க் , இ தல்ஒ வேரா ம்இந்த

நாமத்ைதக் ற த் ப் ேபசக் டாெதன் ,

அவர்கைள உ தியாக எச்சரிக்கேவண் ம்

என் ெசால் க்ெகாண் , ௧௮

அவர்கைள அைழத் : இேய வின்

நாமத்ைதக் ற த் எைத ம் ேபச ம்,

ேபாதிக்க ம் டாெதன் அவர்க க் க்

கட்டைளயிட்டார்கள். ௧௯ ேப ம்

ேயாவா ம்அவர்கைளேநாக்கி: ேதவ க் ச்

ெசவிெகா க்கிறைதவிட உங்க க் ச்

ெசவிெகா க்கிற ேதவ க் ன்பாக

நியாயமாக இ க் ேமா என் ங்கேள

ேயாசித் ப்பா ங்கள். ௨0 நாங்கள்
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கண்டைவகைள ம் ேகட்டைவகைள ம்

ேபசாம க்கக் டாேத என்றார்கள். ௨௧

நடந்த சம்பவங்கைளக் ற த் எல்ேலா ம்

ேதவைன மகிைமப்ப த்தினப யால்,

மக்க க் ப் பயந் அவர்கைளத்தண் க்க

வழெயான் ம் இல்லாமல், அவர்கைளப்

பய த்தி விட் விட்டார்கள். ௨௨

அற் தமாகச் கமாக்கப்பட்ட மனிதன் நாற்ப

வய க் ேமற்பட்டவனாக இ ந்தான். ௨௩

அவர்கள் வி தைலயாக்கப்பட்டப்பின் ,

தங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களிடத்தில் வந் ,

பிரதான ஆசாரியர்க ம் ப்பர்க ம்

தங்க க் ச் ெசான்ன எல்லாவற்ைற ம்

அறவித்தார்கள். ௨௪அவர்கள்அைதக்ேகட் ,

ஒ மனப்பட் ேதவைன ேநாக்கிச்

சத்தம ட் : கர்த்தாேவ, ர் வானத்ைத ம்

மைய ம் கடைல ம் அைவகளி ள்ள

எல்லாவற்ைற ம் உண்டாக்கின ேதவனாக

இ க்கி ர். ௨௫ தரல்லாேதார் ேகாபமைடந் ,

மக்கள் ணான காரியங்கைளச் சிந்திப்ப

ஏன் என் ம், ௨௬கர்த்த க் விேராதமாக ம்

அவ ைடய கிற ஸ் க் விேராதமாக ம்

மயின் ராஜாக்கள் எ ம்பிநின் ,

அதிகாரிகள் ஒன் னார்கள் என் ம்

ேதவ ர் உம் ைடய அ யானாகிய

தா தின் வாக்கினால் உைரத் ேர. ௨௭

அந்தப்ப உம் ைடய கர ம் உம் ைடய

ஆேலாசைன ம் ன் ற த்தைவகள்

யாைவ ம் ெசய் ம்ப , ௨௮ ஏேரா ம்



அப்ேபாஸ்தலர் 4095

ெபாந்தி பிலாத் ம், தரல்லாதாேரா ம்

இஸ்ரேவல் மக்கேளா ட, ர்

அபிேஷகம்பண்ணின உம் ைடய பரி த்த

பிள்ைளயாகிய இேய விற் விேராதமாக,

ெமய்யாகேவ ட்டம் னார்கள். ௨௯

இப்ெபா ம், கர்த்தாேவ, அவர்கள்

பய த்தல்கைள ேதவ ர் கவனித் ,

௩0 உம் ைடய பரி த்த பிள்ைளயாகிய

இேய வின் நாமத்தினாேல அதிசயங்க ம்

அற் தங்க ம் நடக் ம்ப ச் ெசய் ,

ேநாயாளிகைளக் ணமாக் ம்ப

உம் ைடய கரத்ைத ட் , உம் ைடய

ஊழயக்காரர்கள் உம் ைடயவசனத்ைத

ைதரியத்ேதா ெசால் ம்ப அவர்க க்

உதவி ெசய்த ம்” என்றார்கள். ௩௧

அவர்கள் ெஜபம்பண்ணினேபா ,

அவர்கள் யி ந்த இடம் அைசந்த .

அவர்கெளல்ேலா ம் பரி த்தஆவியானவரால்

நிரப்பப்பட் , ேதவவார்த்ைதையத்

ைதரியமாகச் ெசான்னார்கள். ௩௨ திரளான

வி வாசக் ட்டத்தார் ஒேர இ தய ம்

ஒேர மன ள்ளவர்களாக இ ந்தார்கள்.

ஒ வ ம் தனக் ள்ளைவகளில் ஒன்ைற ம்

தன் ைடயெதன் ெசால்லவில்ைல;

அைனத் ம் அவர்க க் ப் ெபா வாக

இ ந்த . ௩௩ கர்த்தராகிய இேய வின்

உயிர்த்ெத தைலக் ற த் அப்ேபாஸ்தலர்கள்

ம ந்த உ தியாக சாட்சிெகா த்தார்கள்;

அவர்கெளல்ேலார்ேம ம் ரணகி ைப
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உண்டாயி ந்த . ௩௪ நிலங்கைள ம்

கைள ம் உைடயவர்கள் அைவகைள

விற் , விற்கப்பட்டைவகளின் ெதாைகையக்

ெகாண் வந் , ௩௫அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய

பாதத்திேல ைவத்தார்கள்.

அவனவ க் த் ேதைவக் த்தக்கதாகப்

பகிர்ந் ெகா க்கப்பட்ட ; அவர்களில்

ஒ வ க் ம் ஒன் ம் ைறவாக

இ ந்ததில்ைல. ௩௬ ப் வா ம்

ேலவிய ம் அப்ேபாஸ்தலர்களாேல

ஆ த ன்மகன்என் அர்த்தங்ெகாள் ம்

பர்னபாஎன் ம் ம ெபயர்ெபற்றவ மாகிய

ேயாேசஎன்பவன், ௩௭தனக் உண்டாயி ந்த

நிலத்ைத விற் , அதின் ெதாைகையக்

ெகாண் வந் , அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய

பாதத்திேலைவத்தான்.

௫

அனனியா என் ம் ேப ள்ள

ஒ வ ம், அவ ைடய மைனவியாகிய

சப் ரா ம் தங்க ைடய ெசாத் க்கைள

விற்றார்கள். ௨ தன் மைனவியின்

சம்மதத்ேதா அவன் விற்ற பணத்திேல ஒ

பங்ைக மைறத் ைவத் , ஒ பங்ைகக்

ெகாண் வந் , அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய

பாதத்திேல ைவத்தான். ௩ ேப அவைன

ேநாக்கி: அனனியாேவ, ெசாத்ைத விற்றதில்

ஒ பங்ைக மைறத் ைவத் , பரி த்த

ஆவியானவரிடத்தில் ெபாய்ெசால் ம்ப ,

சாத்தான் உன் இ தயத்ைத நிரப்பினெதன்ன?

௪ அைத விற் ம் ன்ேன அ
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உன் ைடயதாயி க்கவில்ைலேயா?

அைத விற்றப்பின் ம் அதின் கிரயப்பணம்

உன்னிடத்தி க்கவில்ைலேயா? உன்

இ தயத்திேல இப்ப ப்பட்ட எண்ணம்

ெகாண்டெதன்ன? மனிதனிடத்தில் இல்ைல,

ேதவனிடத்தில் ெபாய்ெசான்னாய் என்றான்.

௫ அனனியா இந்த வார்த்ைதகைளக்

ேகட்ட டேன, ேழ வி ந் மரித் ப்ேபானான்.

இைவகைளக் ேகள்விப்பட்ட எல்ேலா க் ம்

ம ந்த பய ண்டான . ௬ வா பர்கள்

எ ந் , அவைனத் ணியில் ற்ற ,

ெவளிேய எ த் க்ெகாண் ேபாய்,

அடக்கம்பண்ணினார்கள். ௭ ஏறக் ைறய

ன் மணி ேநரத்திற் ப்பின் , அவ ைடய

மைனவி நடந்தைத அறயாமல், உள்ேள

வந்தாள். ௮ ேப அவைள ேநாக்கி:

நிலத்ைத இவ்வளவிற் த்தான் விற் ர்களா

என் எனக் ச் ெசால் என்றான். அவள்:

ஆம், இவ்வளவிற் த்தான் என்றாள். ௯

ேப அவைள ேநாக்கி: கர்த்த ைடய

ஆவிையச் ேசாதிக்கிறதற் ங்கள்

ஒ மனப்பட்டெதன்ன? இேதா, உன் கணவைன

அடக்கம்பண்ணினவர்க ைடய

கால்கள் வாசற்ப யிேல வந்தி க்கிற ,

உன்ைன ம் ெவளிேய ெகாண் ேபாவார்கள்

என்றான். ௧0 உடேன அவள் அவ ைடய

பாதத்தில் வி ந் மரித் ப்ேபானாள்.

வா பர்கள் உள்ேள வந் , அவள்

மரித் ப்ேபானைதக் கண் அவைளெவளிேய
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எ த் க்ெகாண் ேபாய், அவ ைடய

கணவன ேகஅடக்கம்பண்ணினார்கள். ௧௧

சைபயாெரல்ேலா க் ம், இைவகைளக்

ேகள்விப்பட்ட மற்ற எல்ேலா க் ம், ம ந்த

பய ண்டான . ௧௨அப்ேபாஸ்தலர்க ைடய

ைககளினாேல அேநக அைடயாளங்க ம்

அற் தங்க ம் மக்க க் ள்ேள

ெசய்யப்பட்ட . சைபயாெரல்ேலா ம்

ஒ மனப்பட் சாெலாேமா ைடய

மண்டபத்தில் யி ந்தார்கள். ௧௩

மற்றவர்களில் ஒ வ ம் அவர்கேளா

ேசரத் ணியவில்ைல. ஆனா ம்

மக்கள் அவர்கைளப் கழ்ந்தார்கள்.

௧௪ அேநக ஆண்க ம், ெபண்க ம்

வி வாச ள்ளவர்களாகி கர்த்தரிடத்தில்

அதிகமதிகமாகச் ேசர்க்கப்பட்டார்கள். ௧௫

க னமானவர்கைளப் ப க்ைககளின்ேம ம்

கட் ல்களின்ேம ம் கிடத்தி, ேப

நடந் ேபா ம்ேபா அவ ைடய

நிழலாவ அவர்களில் சிலர்ேமல்

ப ம்ப க் , அவர்கைளெவளிேய திகளில்

ெகாண் வந் ைவத்தார்கள். ௧௬

ற் ப்பட்டணங்களி ம ந் திரளான

மக்கள் க னமானவர்கைள ம்

அ த்தஆவிகளால்

ன் த்தப்பட்டவர்கைள ம்எ சேல க் க்

ெகாண் வந்தார்கள்; அவர்கெளல்ேலா ம்

ணமாக்கப்பட்டார்கள். ௧௭ அப்ெபா

பிரதான ஆசாரிய ம் அவ டேன இ ந்த
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ச ேசய சமயத்தினர் அைனவ ம் எ ம்பி,

ெபாறாைமயினால் நிைறந் , ௧௮

அப்ேபாஸ்தலர்கைளப்பி த் , ெபா வான

சிைறச்சாைலயிேல ைவத்தார்கள்.

௧௯ கர்த்த ைடய தன் இரவிேல

சிைறச்சாைலயின் கத கைளத் திறந் ,

அவர்கைள ெவளிேய ெகாண் வந் :

௨0 ங்கள் ேபாய், ேதவாலயத்திேல

நின் , இந்த வ ள்ள வார்த்ைதகள்

எல்லாவற்ைற ம் மக்க க் ச்

ெசால் ங்கள் என்றான். ௨௧ அவர்கள்

அைதக்ேகட் , அதிகாலேம ேதவாலயத்தில்

பிரேவசித் ேபாதகம்பண்ணினார்கள்.

பிரதான ஆசாரிய ம் அவ டேன

இ ந்தவர்க ம் வந் , ஆேலாசைனச்

சங்கத்தினைர ம் இஸ்ரேவல் ேகாத்திரத்தின்

ப்பர்கெளல்ேலாைர ம் வரவைழத் ,

அப்ேபாஸ்தலர்கைள அைழத் வ ம்ப

சிைறச்சாைலக் அதிகாரிகைள

அ ப்பினார்கள். ௨௨ அதிகாரிகள் ேபாய்,

சிைறச்சாைலயிேலஅவர்கைளக்காணாமல்,

தி ம்பிவந் : ௨௩ சிைறச்சாைல ம ந்த

பத்திரமாகப் ட்டப்பட் க்க ம்,

காவல்காரர்கள் ெவளிேய கத க க் ன்

நிற்க ம் கண்ேடாம்; திறந்தெபா ேதா உள்ேள

ஒ வைர ம் காேணாம் என் அறவித்தார்கள்.

௨௪ இந்தச் ெசய்திைய ஆசாரிய ம்

ேதவாலயத்ைதக்காக்கிறபைடத்தைலவ ம்

பிரதான ஆசாரியர்க ம் ேகட்டெபா ,
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இ என்னமாய் ேமா என் ,

அவர்கைளக் ற த் க் கலக்கமைடந்தார்கள்.

௨௫அப்ெபா ஒ வன்வந் : இேதா, ங்கள்

காவ ல்ைவத்தமனிதர்கள் ேதவாலயத்திேல

நின் மக்க க் ப் ேபாதகம்பண் கிறார்கள்

என் அவர்க க் அறவித்தான். ௨௬உடேன

பைடத்தைலவன்அதிகாரிகேளா டப்ேபாய்,

மக்கள் கல்ெலறவார்கெளன் பயந்ததினால்,

பலவந்தம்பண்ணாமல் அவர்கைள

அைழத் க்ெகாண் வந்தான். ௨௭ அப்ப

அைழத் க்ெகாண் வந் , ஆேலாசைனச்

சங்கத்திற் ன்பாக நி த்தினார்கள்.

அப்ெபா பிரதான ஆசாரியன்

அவர்கைளேநாக்கி: ௨௮ ங்கள் இேய வின்

நாமத்ைதக் ற த் ேபாதகம்பண்ணக் டா

என் நாங்கள் உங்க க் உ தியாகக்

கட்டைளயிடவில்ைலயா? அப்ப யி ந் ம்,

இேதா, எ சேலைம உங்க ைடய

ேபாதகத்தினாேல நிரப்பி, அந்த

மனித ைடய இரத்தப்பழைய எங்கள்ேமல்

மத்தேவண் ெமன்ற க்கி ர்கள் என்

ெசான்னான். ௨௯ அதற் ேப ம் மற்ற

அப்ேபாஸ்தலர்க ம்: மனிதர்க க் க்

ழ்ப்ப கிறைதவிட ேதவ க் க்

ழ்ப்ப கிறேத அவசியமாக இ க்கிற .

௩0 ங்கள் சி ைவயில் அைறந்

ெகாைலெசய்த இேய ைவ நம் ைடய

ற்பிதாக்களின் ேதவன் எ ப்பி, ௩௧

இஸ்ரேவ க் மனந்தி ம் தைல ம்
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பாவமன்னிப்ைப ம் ெகா ப்பதற்காக,

அவைரஅதிபதியாக ம் இரட்சகராக ம் தம

வல கரத்தினாேல உயர்த்தினார். ௩௨

இந்தச் ெசய்திகைளக் ற த் நாங்கள்

அவ க் ச் சாட்சிகளாக இ க்கிேறாம்;

ேதவன் தமக் க் ழ்ப்ப கிறவர்க க் க்

ெகா த்த பரி த்த ஆவியானவ ம்

சாட்சி என்றார்கள். ௩௩ அைத அவர்கள்

ேகட்டெபா , ம ந்த ேகாபமைடந் ,

அவர்கைளக் ெகாைலெசய் ம்ப க்

ேயாசைனபண்ணினார்கள். ௩௪

அப்ெபா அைனத் மக்களா ம்

கனம்ெபற்ற ேவதபண் தர் கமா ேயல்

என் ம் ெபயர்ெகாண்ட ஒ பரிேசயன்

ஆேலாசைனச் சங்கத்தில் எ ந்தி ந் ,

அப்ேபாஸ்தலர்கைளக் ெகாஞ்சேநரம் ெவளிேய

ெகாண் ேபாகச் ெசால் , ௩௫ சங்கத்தினைர

ேநாக்கி: இஸ்ரேவலர்கேள, இந்த மனிதர்க க்

ங்கள் ெசய்யப்ேபாகிறைதக் ற த்

எச்சரிக்ைகயாகஇ ங்கள். ௩௬ஏெனன்றால்,

இந்த நாட்க க் ன்ேன ெத தாஸ்

என்பவன் எ ம்பி, தன்ைன ஒ

ெபரியவனாகப்பாராட் னான்; ஏறக் ைறய

நா ேபர் அவனிடத்தில் ேசர்ந்தார்கள்;

அவன் மரித் ப்ேபானான்; அவைன

நம்பின அைனவ ம் சிதற ப்ேபானார்கள்.

௩௭ அவ க் ப்பின் , மக்கைளக்

கணக்ெக க் ம் நாட்களிேல, க ேலயனாகிய

தாஸ் என்பவன் எ ம்பி, தன்ைனப்
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பின்பற் ம்ப அேநக மக்கைள இ த்தான்;

அவ ம் மரித் ப்ேபானான்; அவைன

நம்பியி ந்த அைனவ ம் சிதற ப்ேபானார்கள்.

௩௮ இப்ெபா நான் உங்க க் ச்

ெசால் கிற என்னெவன்றால் இந்த

மனிதர்க க் ஒன் ம் ெசய்யாமல் இவர்கைள

விட் வி ங்கள். இந்த ேயாசைன ம்

இந்தச் ெசயல்க ம் மனிதர்களால்

உண்டாயி ந்ததானால்அழ ந் ேபா ம்; ௩௯

ேதவனால் உண்டாயி ந்தேதயானால்,

அைத அழ த் விட உங்களால் யா ;

ேதவேனா ேபார் ெசய்யாதவர்களாக

இ க் ம்ப க் ப் பார்த் க்ெகாள் ங்கள்

என்றான். ௪0 அப்ெபா அவர்கள்

அவ ைடய ேயாசைனக் உடன்பட் ,

அப்ேபாஸ்தலர்கைள வரவைழத் ,

அ த் , இேய வின் நாமத்ைதக் ற த் ப்

ேபசக் டாெதன் கட்டைளயிட் ,

அவர்கைள வி தைலயாக்கினார்கள்.

௪௧ அவ ைடய நாமத் க்காக தாங்கள்

அவமானமைடவதற் த் த தியானவர்களாக

எண்ணப்பட்டப யினால், சந்ேதாஷமாக

ஆேலாசைனச் சங்கத்ைதவிட் ப்

றப்பட் ப்ேபாய், ௪௨ தினந்ேதா ம்

ேதவாலயத்திேல ம் களிேல ம்

இைடவிடாமல் உபேதசம்பண்ணி இேய ேவ

கிற ஸ் என் பிரசங்கித்தார்கள்.

௬

அந்த நாட்களிேல, டர்களின்

எண்ணிக்ைக அதிகமானேபா ,
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கிேரக்கர்களானவர்கள், தங்க ைடய

விதைவகள் அன்றாட பராமரிப்பில்

சரியாக பராமரிக்கப்படவில்ைலெயன் ,

எபிெரயர்க க் விேராதமாக

த்தார்கள். ௨ அப்ெபா

பன்னிரண் டர்க ம் மற்ற டர்கள்

ட்டத்ைத வரவைழத் : நாங்கள்

ேதவவசனத்ைதப் ேபாதிக்காமல்,

பந்திவிசாரிப் ெசய்வ த தியல்ல.

௩ ஆதலால் சேகாதரர்கேள, பரி த்த

ஆவி ம், ஞான ம், நற்சாட்சி ம்

ெபற்ற க்கிற ஏ ேபைர உங்களில்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள்; அவர்கைள இந்த

ேவைலக்காக நியம ப்ேபாம். ௪ நாங்கேளா

ெஜபம்பண் வதி ம் ேதவவசனத்ைதப்

ேபாதிப்பதி ம் இைடவிடாமல் உ தியாகத்

தரித்தி ப்ேபாம் என்றார்கள். ௫ இந்த

ேயாசைனசைபயாெரல்ேலா க் ம் பிரியமாக

இ ந்த . அப்ெபா வி வாச ம்

பரி த்த ஆவி ம் நிைறந்தவனாகிய

ஸ்ேதவாைன ம், பி ப்ைப ம்,

பிெராேகாைர ம், நிக்காேனாைர ம்,

ேமாைன ம், பர்ெமனாைவ ம், த

மதத்ைதச் ேசர்ந்தவனான அந்திேயாகியா

பட்டணத்தானாகிய நிக்ெகாலாைவ ம்

ெதரிந் ெகாண் , ௬ அவர்கைள

அப்ேபாஸ்தலர்க க் ன்பாக

நி த்தினார்கள். இவர்கள் ெஜபம்பண்ணி,

அவர்கள்ேமல் கரங்கைள ைவத்தார்கள். ௭



அப்ேபாஸ்தலர் 4104

ேதவவசனம்அதிகமாகப் பரவிய ; ட ைடய

எண்ணிக்ைகஎ சேலம ல் மக ம் ெப கிய ;

ஆசாரியர்களில் அேநகர் வி வாசத்திற் க்

ழ்ப்ப ந்தார்கள். ௮ ஸ்ேதவான்

வி வாசத்தினா ம் வல்லைமயினா ம்

நிைறந்தவனாக மக்க க் ள்ேள ெபரிய

அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம்

ெசய்தான். ௯ அப்ெபா பர்த் னர்

என்னப்பட்டவர்களின் ஆலயத்ைதச்

ேசர்ந்தவர்களி ம், சிேரேன பட்டணத்தாரி ம்,

அெலக்சந்திரியா பட்டணத்தாரி ம், சி சியா

நாட்டாரி ம், ஆசியா ேதசத்தாரி ம்

சிலர் எ ம்பி, ஸ்ேதவாேனா

வாக் வாதம்பண்ணினார்கள். ௧0 அவன்

ேபசின ஞானத்ைத ம் ஆவிைய ம்

எதிர்த் நிற்க அவர்களால் யாமல்ேபான .

௧௧ அப்ெபா அவர்கள்: ேமாேசக் ம்

ேதவ க் ம் எதிராக இவன் அவ றான

வார்த்ைதகைளப் ேப வைதக் ேகட்ேடாம்

என் ெசால்லச்ெசால் மனிதர்கைளத்

ண் விட் ; ௧௨ மக்கைள ம்

ப்பர்கைள ம் ேவதபண் தைர ம்

ஏவி; அவன்ேமல் பாய்ந் , அவைனப்

பி த் , ஆேலாசைனச் சங்கத்தினர்க க்

ன்பாக இ த் க்ெகாண் ேபாய்; ௧௩

ெபாய்ச்சாட்சிகைள ம் நி த்தினார்கள்.

இவர்கள்: இந்த மனிதன் இந்தப் பரி த்த

இடத்திற் ம் ேவதப்பிரமாணத்திற் ம் எதிராக

அவ றானவார்த்ைதகைளேயஎப்ெபா ம்
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ேப கிறான்; ௧௪ எப்ப ெயன்றால்,

நசேரயனாகிய அந்த இேய இந்த இடத்ைத

அழ த் ப்ேபாட் , ேமாேச நமக் க் ெகா த்த

வழக்கங்கைள மாற் வாெனன் இவன்

ெசால்வைதக் ேகட்ேடாம் என்றார்கள். ௧௫

ஆேலாசைனச் சங்கத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த

அைனவ ம் அவைன உற் ப்பார்த் ,

அவ ைடய கம் ேதவ த ைடய

கத்ைதப்ேபாலஇ ப்பைதக் கண்டார்கள்.

௭

பிரதான ஆசாரியன் அவைன

ேநாக்கி: காரியம் இப்ப யா இ க்கிற

என் ேகட்டான். ௨ அதற் அவன்:

சேகாதரர்கேள, தகப்பன்மார்கேள,

ேக ங்கள். நம் ைடய ற்பிதாவாகிய

ஆபிரகாம் காரா ரிேல யி க்கிறதற்

ன்ேப ெமெசாப்ெபாத்தாமயா நாட் ேல

இ க் ம்ேபா மகிைமயின் ேதவன்

அவ க் த் தரிசனமாகி: ௩ உன்

ேதசத்ைத ம் உன் இனத்ைத ம்விட் ப்

றப்பட் , நான் உனக் க் காண்பிக் ம்

ேதசத்திற் ப் ேபா என்றார். ௪ அப்ெபா

அவன் கல்ேதயர் ேதசத்ைதவிட் ப்

றப்பட் , காரா ரிேல யி ந்தான்.

அவ ைடய தகப்பன் மரித்தபின் , அந்த

இடத்ைதவிட் ங்கள் இப்ெபா

யி க்கிற இந்த ேதசத்திற் அவைன

அைழத் க்ெகாண் வந் யி க் ம்ப

ெசய்தார். ௫இதிேலஒ அ நிலத்ைதயாவ

அவ க் ெசாத்தாகக் ெகா க்காமல்,
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அவ க் ப் பிள்ைளயில்லாதி க் ம்ேபா :

உனக் ம் உனக் ப் பின்வ ம் உன் சந்ததிக் ம்

இைதெசாத்தாகத் த ேவன் என் அவ க்

வாக் த்தத்தம்பண்ணினார். ௬ அப்ப ேய,

ேதவன்அவைன ேநாக்கி: உன் சந்ததியார் ேவ

ேதசத்தில் யி ப்பார்கள்; அந்த ேதசத்தார்

அவர்கைள அ ைமகளாக்கி, நா

வ டங்கள் ன்பப்ப த் வார்கள். ௭

அவர்கைள அ ைமப்ப த் ம் மக்கைள

நான் தண் ப்ேபன். அதற் ப்பின்

அவர்கள் றப்பட் வந் இந்த இடத்திேல

எனக் ஆராதைன ெசய்வார்கள்

என்றார். ௮ ேம ம் வி த்தேசதன

உடன்ப க்ைகைய ம் அவ க்

ஏற்ப த்தினார். அந்தப்ப ேய அவன்

ஈசாக்ைகப் ெபற்றேபா , எட்டாம் நாளிேல

அவ க் வி த்தேசதனம்பண்ணினான்.

ஈசாக் யாக்ேகாைப ம், யாக்ேகா

பன்னிரண் ேகாத்திரப்பிதாக்கைள ம்

ெபற்றார்கள். ௯அந்தக் ேகாத்திரப்பிதாக்கள்

ெபாறாைமெகாண் ேயாேசப்ைப எகிப் க் க்

ெகாண் ேபா ம்ப யாக விற் ப்ேபாட்டார்கள்.

௧0 ேதவேனா அவேனா ந் , எல்லா

உபத்திரவங்களில் இ ந் ம் அவைன

வி வித் , எகிப்தின் ராஜாவாகிய

பார்ேவானிடம் அவ க் தயைவ ம்

ஞானத்ைத ம் அ ளினார்; அந்த ராஜா

அவைன எகிப் ேதசத்திற் ம் தன்

அைனத்திற் ம்அதிகாரியாகஏற்ப த்தினான்.
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௧௧ பின் எகிப் கானான் என் ம்

ேதசங்களிெலங் ம் பஞ்ச ம் அதிக வ த்த ம்

உண்டாகி, நம் ைடய ற்பிதாக்க க்

ஆகாரம் கிைடக்காமல்ேபான . ௧௨

அப்ெபா எகிப்திேல தானியம் உண் என்

யாக்ேகா ேகள்விப்பட் , ேயாேசப் ைடய

த்த சேகாதரர்கைள தல் ைற

அ ப்பினான். ௧௩இரண்டாம் ைற ேயாேசப்

தன் ைடய சேகாதரர்க க் த் தன்ைனத்

ெதரியப்ப த்தினான். ேயாேசப் ைடய

வம்ச ம் பார்ேவா க் த் ெதரியவந்த . ௧௪

பின் ேயாேசப் , தன் ைடய தகப்பன்

யாக்ேகாைப ம் தன் ைடய இனத்தார்

எ பத்ைதந் ேபைர ம் அைழத் வ ம்ப

அ ப்பினான். ௧௫ அந்தப்ப யாக்ேகா

எகிப் க் ப் ேபானான்.அவ ம் நம் ைடய

ற்பிதாக்க ம் மரித் , ௧௬அங்ேகயி ந்

ேக க் க் ெகாண் வரப்பட் , ஆபிரகாம்

ேகம ன் தகப்பனாகிய ஏேமா ைடய

சந்ததியாரிடத்தில் விைலக் வாங்கியி ந்த

கல்லைறயில் ைவக்கப்பட்டார்கள். ௧௭

ஆபிரகா க் ேதவன் ஆைணயிட்

அ ளின வாக் த்தத்தம் நிைறேவ ம்

ேநரம் ெந ங்கியேபா , ௧௮ ேயாேசப்ைபத்

ெதரியாத ேவெறா ராஜா ேதான்றன

காலம்வைரயி ம், மக்கள் எகிப்திேல ப கிப்

ெப கினார்கள். ௧௯ அவன் நம் ைடய

மக்கைள வஞ்சகமாக நடப்பித் ,

நம் ைடய ற்பிதாக்களின் ழந்ைதகள்
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உயிேரா ராதப க் அவர்கள் அைவகைள

ெவளிேய ேபாட் வி ம்ப ெசய் , அவர்கைள

உபத்திரவப்ப த்தினான். ௨0அக்காலத்திேல

ேமாேச பிறந் , ம ந்த அழ ள்ளவனாக

இ ந் , ன் மாதங்கள் தன் தகப்பன்

ட் ேல வளர்க்கப்பட்டான். ௨௧ அவன்

ட் ற் ெவளிேய ேபாட் விடப்பட்டேபா ,

பார்ேவா ைடய மகள் அவைன எ த் த்

தனக் ப் பிள்ைளயாக வளர்த்தாள்.

௨௨ ேமாேச எகிப்திய ைடய எல்லா

சாஸ்திரங்களி ம் கற்பிக்கப்பட் , வாக்கி ம்

ெசய்ைகயி ம் வல்லவனானான். ௨௩

அவ க் நாற்ப வயதானேபா ,

இஸ்ரேவ ன் பிள்ைளகளாகிய தன் ைடய

சேகாதரர்கைளக் கண் சந்திக் ம்ப

அவ ைடய இ தயத்தில் ேதான்றய .

௨௪ அப்ெபா அவர்களில் ஒ வன்

அநியாயமாக நடத்தப்ப கிறைத அவன்

கண் , அவ க் த் ைணயாக

இ ந் , எகிப்தியைன ெவட் ,

ன்பப்பட்டவ க் நியாயம் ெசய்தான்.

௨௫ தன் ைடய ைகயினாேல ேதவன்

தங்க க் வி தைலையத் த வார்

என்பைதத் தன் ைடய சேகாதரர்கள்

ெதரிந் ெகாள்வார்கெளன் அவன்

நிைனத்தான்; அவர்கேளா அைத

ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைல. ௨௬ ம நாளிேல

சண்ைடபண்ணிக்ெகாண் க்கிற

இரண் ேபைர அவன் கண் : மனிதர்கேள,
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ங்கள் சேகாதரர்களாக இ க்கி ர்கள்;

ஒ வ க்ெகா வர் அநியாயம்

ெசய்கிற என்ன என் , அவர்கைளச்

சமாதானப்ப த் ம்ப ேபசினான். ௨௭

ஆனால்மற்றவ க் அநியாயஞ்ெசய்தவன்

அவைனப் பி த் த் தள்ளி: எங்கள்ேமல்

அதிகாரியாக ம், நியாயாதிபதியாக ம்

உன்ைன நியம த்தவன் யார்? ௨௮ ேநற்

அந்த எகிப்தியைனக் ெகான்ற ேபால

என்ைன ம்ெகான் ேபாட நிைனக்கிறாேயா

என்றான். ௨௯ இந்த வார்த்ைதயினிம த்தம்

ேமாேச ஓ ப்ேபாய், தியான் ேதசத்திேலவசித்

வந்தான்; அங்ேக இ க் ம்ேபா அவ க்

இரண் மாரர்கள் பிறந்தார்கள். ௩0நாற்ப

வ டங்கள் ந்தபின் , னாய்மைலயின்

வனாந்திரத்திேல கர்த்த ைடய தன்

ட்ெச எரிகிற அக்கினிஜூவாைலயிேல

அவ க் த் தரிசனமானார். ௩௧ ேமாேசஅந்தத்

தரிசனத்ைதக் கண் , அதிசயப்பட் , அைத

உற் ப்பார்க் ம்ப அ கில் வ ம்ேபா : ௩௨

நான் ஆபிரகாம ன் ேதவ ம் ஈசாக்கின்

ேதவ ம் யாக்ேகாபின் ேதவ மாகிய உன்

ற்பிதாக்க ைடய ேதவனாகஇ க்கிேறன்

என் கர்த்தர் உைரத்த சத்தம் அவ க் க்

ேகட்ட .அப்ெபா ேமாேச ந க்கமைடந் ,

உற் ப்பார்க்கத் ணிச்சல் இல்லாம ந்தான்.

௩௩ பின் ம் கர்த்தர் அவைன ேநாக்கி: உன்

பாதங்களி க்கிற காலணிகைளக்

கழற்ற ப்ேபா ; நிற்கிற இடம் பரி த்த
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மயாக இ க்கிற . ௩௪ எகிப்தி க்கிற

என் மக்களின் உபத்திரவத்ைத நான்

கண் , அவர்கள் ெப ச்ைசக்ேகட் ,

அவர்கைள வி விக் ம்ப இறங்கிேனன்;

ஆகேவ, வா, நான் உன்ைன எகிப்திற்

அ ப் ேவன் என்றார். ௩௫ உன்ைன

அதிகாரியாக ம் நியாயாதிபதியாக ம்

நியம த்தவன் யார் என் ெசால் அவர்கள்

நிராகரித்த இந்த ேமாேசையத்தான் ேதவன்,

ட்ெச யில் அவ க் த் தரிசனமான

தனாேல தைலவனாக ம் ட்பனாக ம்

அ ப்பினார். ௩௬ இவேன அவர்கைள

அங்ேகயி ந் அைழத் க்ெகாண் வந் ,

எகிப் ேதசத்திேல ம் ெசங்கட ேல ம்,

நாற்ப வ டகாலமாகவனாந்திரத்திேல ம்,

அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம்

ெசய்தான். ௩௭இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்கி:

உங்க ைடய ேதவனாகிய கர்த்தர்

உங்க ைடய சேகாதரர்களி ந்

என்ைனப்ேபால ஒ ர்க்கதரிசிைய

உங்க க்காக ஏற்ப த் வார், அவர்

ெசால்வைத ேகட் ர்களாக என்

ெசான்னவ ம் இந்த ேமாேசேய. ௩௮

னாய்மைலயில் தன்ேனா ேபசின

தேனா ம் நம் ைடய ற்பிதாக்கேளா ம்

வனாந்திரத்தில் இ ந்தவ ம், நமக் க்

ெகா க் ம்ப வவார்த்ைதகைளப்

ெபற்றவ ம் இவேன. ௩௯ இவ க்

நம் ைடய ற்பிதாக்கள் ழ்ப்ப ய
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மனம ல்லாமல், இவைனத் தள்ளிவிட் ,

தங்க ைடய இ தயங்களில் எகிப் க் த்

தி ம்பி, ௪0 ஆேராைன ேநாக்கி:

எகிப் ேதசத்தி ந் எங்கைள

அைழத் க்ெகாண் வந்த அந்த ேமாேசக்

என்ன ஆனேதா ெதரியா ; ஆதலால்

எங்க க் ன்ேனெசல் ம் ெதய்வங்கைள

எங்க க் உண் பண் ம்என் ெசால் ;

௪௧ அந்த நாட்களில் ஒ கன் க் ட் ைய

உண் பண்ணி, அந்த விக்கிரகத்திற் ப்

ப யிட் , தங்க ைடய ைகேவைலகளில்

மகிழ்ந்தி ந்தார்கள். ௪௨ அப்ெபா

ேதவன் அவர்கைளவிட் விலகி,

வானத்தின் ேகாள்க க் ஆராதைனெசய்ய

அவர்கைள ஒப் க்ெகா த்தார்.

அைதக் ற த் : இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,

ங்கள் வனாந்திரத்தி ந்த நாற்ப

வ டங்கள்வைரயில் காணிக்ைககைள ம்

ப கைள ம் எனக் ச் ெச த்தி ர்கேளா

என் ம், ௪௩ பணிந் ெகாள் ம்ப

ங்கள் உண்டாக்கின ெசா பங்களாகிய

ேமாேளாகி ைடய டாரத்ைத ம்,

உங்க ைடய ேதவனாகிய ெரம்பான் என் ம்

நட்சத்திர ெசா பத்ைத ம் மந் ர்கேள;

ஆகேவ, உங்கைளப் பாபிேலா க்

அப் றத்திேல ேபாகப்பண் ேவன்’

என் ம் ர்க்கதரிசிகளின் த்தகத்தில்

எ தியி க்கிறேத. ௪௪ ேம ம் பார்த்த

மாதிரியின்ப ேய சாட்சியின் டாரத்ைத
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உண் பண் என் ேமாேச டேன

ேபசினவர் கட்டைளயிட்டப , அந்தக்

டாரம் வனாந்திரத்திேல நம் ைடய

ற்பிதாக்கேளா இ ந்த . ௪௫ ேம ம்,

ேயா வாேவா ட நம் ைடய ற்பிதாக்கள்

அைதப் ெபற் க்ெகாண் , ேதவன்

அவர்க க் ன்பாகத் ரத்திவிட்ட

தரல்லாதவர்க ைடய ேதசத்ைத

அவர்கள் ைகப்பற்ற க்ெகாள் ம்ேபா ,

அைத அந்த ேதசத்திற் ெகாண் வந்

தா தின் நாள்வைர ைவத்தி ந்தார்கள்.

௪௬ இவன் ேதவனிடத்தில் தய

ெபற்றப யினால், யாக்ேகாபின் ேதவ க்

ஒ ஆலயத்ைதத் தான் கட்டேவண் ெமன்

விண்ணப்பம்பண்ணினான். ௪௭

சாெலாேமாேனா அவ க் ஆலயத்ைதக்

கட் னான். ௪௮ ஆனா ம் உன்னதமான

ேதவன் ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட

ஆலயங்களில் வாசம்பண் வதில்ைல. ௪௯

வானம் எனக் ச் சிங்காசன ம் ம எனக் ப்

பாதப மாக இ க்கிற ; எனக்காக

ங்கள் எப்ப ப்பட்ட ட்ைடக் கட் ர்கள்;

நான் தங்கியி க்கத்தக்க இடம் எ ; ௫0

இைவகள் எல்லாவற்ைற ம் என் ைடய

கரம் உண்டாக்கவில்ைலயா’ என்

கர்த்தர் உைரக்கிறார் என் ர்க்கதரிசி

ெசால் யி க்கிறாேன. ௫௧ “வணங்காக்

க த் ள்ளவர்கேள, இ தயத்தி ம்

கா களி ம் வி த்தேசதனம் ெபறாதவர்கேள,
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உங்க ைடய ற்பிதாக்கைளப்ேபால

ங்க ம் பரி த்த ஆவியானவ க்

எப்ெபா ம் எதிர்த் நிற்கி ர்கள். ௫௨

ர்க்கதரிசிகளில் யாைர உங்க ைடய

ற்பிதாக்கள் ன்பப்ப த்தாமல்

இ ந்தார்கள்? திபரராகிய இேய வின்

வ ைகைய ன்னறவித்தவர்கைள ம்

அவர்கள் ெகாைலெசய்தார்கள். இப்ெபா

ங்கள் அவ க் த் ேராகிக ம் அவைரக்

ெகாைலெசய்த பாதக மாக இ க்கி ர்கள்.

௫௩ ேதவ தர்கைளக்ெகாண் ங்கள்

நியாயப்பிரமாணத்ைதப் ெபற்ற ந் ம்,

அைதக் கைடபி க்காமல்ேபா ர்கள்”

என்றான். ௫௪ இைவகைள அவர்கள்

ேகட்டெபா ம ந்த ேகாபமைடந் ,

அவைனப் பார்த் ப் பல்ைலக்

க த்தார்கள். ௫௫ அவன் பரி த்த

ஆவியானவராேலநிைறந்தவனாக,வானத்ைத

அண்ணாந் பார்த் , ேதவ ைடய

மகிைமைய ம், ேதவ ைடய வல பக்கத்தில்

இேய வானவர் நிற்கிறைத ம் பார்த் : ௫௬

அேதா வானங்கள் திறந்தி க்கிறைத ம்,

இேய வானவர் ேதவ ைடயவல பக்கத்தில்

நிற்கிறைத ம் காண்கிேறன் என்றான்.

௫௭ அப்ெபா அவர்கள் உரத்த

சத்தமாகக் க் ர ட் த் தங்க ைடய

கா கைள அைடத் க்ெகாண் ,

ஒன் ேசர்ந் அவன்ேமல் பாய்ந் , ௫௮

அவைனநகரத்திற் ெவளிேய தள்ளி, அவன்
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கல்ெலற ந்தார்கள். சாட்சிக்காரர்கள்

தங்க ைடய ஆைடகைளக் கழற்ற ,

ச ல் என்னப்பட்ட ஒ வா ப ைடய

பாதத்தின் அ ேக ைவத்தார்கள். ௫௯

அப்ெபா : கர்த்தராகிய இேய ேவ,

என் ஆவிைய ஏற் க்ெகாள் ம் என்

ஸ்ேதவான் ெதா ெகாள் ம்ேபா ,

அவைனக் கல்ெலற ந்தார்கள். ௬0அவேனா,

ழங்காற்ப யிட் :ஆண்டவேர, இவர்கள்ேமல்

இந்தப்பாவத்ைதச் மத்தாமல் இ ம் என்

அதிக சத்தம ட் ச் ெசான்னான். இப்ப ச்

ெசால் உயிைரவிட்டான்.

௮

ஸ்ேதவாைனக் ெகாைலெசய்வதற்

ச ம் சம்மதித்தி ந்தான்.அந்த நாட்களிேல

எ சேலம ள்ள சைபக் ம ந்த ன்பம்

உண்டான . அப்ேபாஸ்தலர்கள்தவிர,

மற்ற எல்ேலா ம் ேதயா சமாரியா

நா களில் சிதறப்பட் ப்ேபானார்கள். ௨

ேதவபக்தி ள்ள மனிதர்கள் ஸ்ேதவாைன

எ த் அடக்கம்ெசய் , அவ க்காக

மக ம் க்கம் அ சரித்தார்கள். ௩

ச ல் ஒவ்ெவா டாகப் ந் ,

ஆண்கைள ம் ெபண்கைள ம்

இ த் க்ெகாண் ேபாய், சிைறப்பி த்

சைபைய அழ த் க்ெகாண் ந்தான். ௪

சிதற ப்ேபானவர்கள் எங் ம் ற்ற த்திரிந்

நற்ெசய்திையப் ேபாதித் வந்தார்கள்.

௫ அப்ெபா பி ப் என்பவன்

சமாரியாவி ள்ள ஒ பட்டணத்திற் ச்
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ெசன் , அங் ள்ளவர்க க் க்

கிற ஸ் ைவக் ற த் ப் ேபாதித்தான்.

௬ பி ப் ெசய்த அதிசயங்கைள

மக்கள் ேகள்விப்பட் கண் , அவனால்

ெசால்லப்பட்டைவகைள ஒ மனப்பட்

கவனித்தார்கள். ௭ அேநக க் ள் இ ந்த

அ த்தஆவிகள் ம ந்த சத்தம ட்

அவர்கைளவிட் ப்ேபான . அேநக

ைககால்கள் ெசய லந்தவர்க ம், நடக்க

இயலாதவர்க ம் கமாக்கப்பட்டார்கள். ௮

அந்தப் பட்டணத்திேல ம ந்த மகிழ்ச்சி

உண்டான . ௯ ேமான் என்ற ஒ வன்

அந்தப் பட்டணத்திேல மாயவித்ைத

ெசய் , தன்ைன ஒ ெபரியவெனன்

ெசால் , சமாரியா நாட் மக்கைளத்

திைகக்கைவத் க்ெகாண் ந்தான். ௧0

ெதய்வத்தின் ெபரிய சக்தி இவன்தான் என்

நிைனத் , சிற ேயார் ெபரிேயார் எல்ேலா ம்

அவ ைடய ெசால்ைலக்ேகட் வந்தார்கள்.

௧௧ அவன் ண்ட நாட்களாக தன் ைடய

மாயவித்ைதகளினாேல அவர்கைளப்

பிரம க்கப்பண்ணினதினால் அவைன

மதித் வந்தார்கள். ௧௨ ேதவ ைடய

இராஜ்யத்திற் ம் இேய கிற ஸ் வி ைடய

நாமத்திற் ம் ஏற்றைவகைளக் ற த் , பி ப்

ேபாதித்தைத அவர்கள் வி வாசித்தேபா ,

ஆண்க ம் ெபண்க ம் ஞானஸ்நானம்

ெபற்றார்கள். ௧௩ அப்ெபா ேமா ம்

வி வாசித் ஞானஸ்நானம் ெபற் ,
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பி ப்ைபச் ேசர்ந் ெகாண் , அவனால்

நடந்த அைடயாளங்கைள ம் ெபரிய

அற் தங்கைள ம் பார்த் பிரம த்தான். ௧௪

சமாரியர் ேதவவசனத்ைதஏற் க்ெகாண்டைத

எ சேலம ள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கள்

ேகள்விப்பட் , ேப ைவ ம் ேயாவாைன ம்

அவர்களிடத்திற் அ ப்பினார்கள்.

௧௫ இவர்கள் வந்தெபா அவர்களில்

ஒ வ ம் பரி த்த ஆவியானவைரப்

ெபறாமல் கர்த்தராகிய இேய வின்

நாமத்தினாேல ஞானஸ்நானத்ைதமட் ம்

ெபற்ற ந்தவர்களாகக் கண் , ௧௬

அவர்கள் பரி த்த ஆவியானவைரப்

ெபற் க்ெகாள் ம்ப அவர்க க்காக

ெஜபம்ெசய் , ௧௭அவர்கள்ேமல் கரங்கைள

ைவத்தார்கள், அப்ெபா அவர்கள்

பரி த்தஆவியானவைரப் ெபற்றார்கள். ௧௮

அப்ேபாஸ்தலர்கள் தங்க ைடயகரங்கைள

அவர்கள்ேமல் ைவத்ததினால் பரி த்த

ஆவியானவர்ெகா க்கப்ப கிறைத ேமான்

பார்த்தேபா , அவர்களிடத்தில் பணத்ைதக்

ெகாண் வந் : ௧௯ நான் எவன்ேமல் என்

கரங்கைளைவக்கிேறேனா,அவ ம்பரி த்த

ஆவியானவைரப் ெபறத்தக்கதாக எனக் ம்

இந்த அதிகாரத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம்

என்றான். ௨0 ேப அவைனப் பார்த் :

ேதவ ைடய வரத்ைத பணத்தினாேல

சம்பாதித் க்ெகாள்ளலாம் என்

நிைனத்தப யால் உன் பணம்உன்ேனா ட
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அழ ந் ேபாகக்கடவ . ௨௧ உன் இ தயம்

ேதவ க் ன்பாகச் ெசம்ைமயாக

இல்லாதப யால், இந்தவிஷயத்திேலஉனக் ப்

பங் ம ல்ைல பாக ம ல்ைல. ௨௨ஆகேவ,

உன் ய ணத்ைதவிட் மனம்தி ம்பி,

ேதவைன ேநாக்கி ேவண் க்ெகாள்;

ஒ ேவைள உன் இ தயத்தின் எண்ணம்

உனக் மன்னிக்கப்படலாம். ௨௩

கசப்பான விஷத்தி ம் பாவக்கட் ம்

அகப்பட் க்கிறதாகக் காண்கிேறன்

என்றான். ௨௪ அதற் ச் ேமான்: ங்கள்

ெசான்ன காரியங்களில் ஒன் ம் எனக்

சம்பவிக்காதப க் , எனக்காகக் கர்த்த்தைர

ேவண் க்ெகாள் ங்கள் என்றான். ௨௫

இவ்விதமாக அவர்கள் கர்த்த ைடய

வார்த்ைதையச் சாட்சியாக அறவித் ச்

ெசான்னபின் , சமாரிய ைடய அேநக

கிராமங்களில் நற்ெசய்திையப் ேபாதித் ,

எ சேல க் த் தி ம்பிவந்தார்கள். ௨௬

பின் கர்த்த ைடய தன் பி ப்ைப

ேநாக்கி: எ ந் , ெதற் திைசயாக

எ சேலம ந் காசா பட்டணத்திற் ப்

ேபாகிற வனாந்திரப்பாைதவழயாகப்

ேபா என்றான். ௨௭ அந்தப்ப அவன்

எ ந் ேபானான். அப்ெபா

எத்திேயாப்பிய ைடய ராஜாத்தியாகிய

கந்தாேக என்பவ க் மந்திரி ம்

அவ ைடய ெபாக்கிஷெமல்லாவற்ற ற் ம்

தைலவ மாக இ ந்த எத்திேயாப்பியனாகிய
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ஒ வன் ெதா ெகாள் ம்ப

எ சேல க் வந்தி ந் ; ௨௮ ஊ க் த்

தி ம்பிப்ேபா ம்ேபா , தன் இரதத்திேல

உட்கார்ந் , ஏசாயா ர்க்கதரிசியின்

த்தகத்ைதவாசித் க்ெகாண் ந்தான். ௨௯

ஆவியானவர்: ேபாய், அந்த இரதத் டேன

ேசர்ந் ெகாள் என் பி ப் டேனெசான்னார்.

௩0அப்ெபா பி ப் ஓ ப்ேபாய்ச்ேசர்ந் ,

அவன் ஏசாயா ர்க்கதரிசியின்

த்தகத்ைத வாசிக்கிறைதக் ேகட் : ர்

வாசிக்கிறைவகளின் க த் உமக் ப்

ரிகிறதா என்றான். ௩௧ அதற் அவன்:

ஒ வன் எனக் ப் ரியைவக்காவிட்டால்அ

எனக் எப்ப ரி ம் என் ெசால் ;

பி ப்ைப, தன் டேன ஏற உட்கா ம்ப

ேவண் க்ெகாண்டான். ௩௨ அவன் வாசித்த

ேவதவாக்கியம்என்னெவன்றால்: “அவர்ஒ

ஆட்ைடப்ேபால அ க்கப்ப வதற் க்

ெகாண் ேபாகப்பட்டார்; மயிர்

கத்தரிக்கிறவ க் ன்பாகச் சத்தம்ேபாடாத

ஆட் க் ட் ையப்ேபால அவர் தம

வாையத் திறவாதி ந்தார். ௩௩அவர் தம்ைமத்

தாழ்த்தினேபா அவ ைடய நியாயம்

எ த் ப்ேபாடப்பட்ட ; அவ ைடய வன்

மயி ந் எ பட் ப்ேபான ;அவ ைடய

வம்சத்ைத யாராேல ெசால் ம்” என்பேத.

௩௪ மந்திரி பி ப்ைப ேநாக்கி: “ ர்க்கதரிசி

யாைரக் ற த் இைதச் ெசால் கிறார்?

தம்ைமக் ற த்ேதா, ேவெறா வைரக் ற த்ேதா?
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எனக் ச் ெசால்லேவண் ம்” என்

ேகட் க்ெகாண்டான். ௩௫அப்ெபா பி ப்

ேபசத்ெதாடங்கி, இந்த ேவதவாக்கியத்ைத

அ ப்பைடயாகைவத் இேய ைவக் ற த்

அவ க் ப் ேபாதித்தான். ௩௬ இவ்விதமாக

அவர்கள் ேபாய்க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

தண் ர் உள்ள ஒ இடத்திற் வந்தார்கள்.

அப்ெபா மந்திரி: “இேதா, தண் ர்

இ க்கிறேத, நான் ஞானஸ்நானம்

ெப கிறதற் த் தைட என்ன” என்றான். ௩௭

அதற் ப் பி ப் : “ ர் இ தயத்ேதா ம்

வி வாசித்தால் தைடயில்ைல” என்றான்.

அப்ெபா அவன்: “இேய கிற ஸ் ைவ

ேதவ ைடய மாரெனன்

வி வாசிக்கிேறன்” என் ெசால் ; ௩௮

இரதத்ைத நி த்தச்ெசான்னான். அப்ெபா

பி ப் ம் மந்திரி ம் தண் ரில்

இறங்கினார்கள், பி ப் அவ க்

ஞானஸ்நானம் ெகா த்தான். ௩௯அவர்கள்

தண் ைரவிட் க் கைரேயறனெபா ,

கர்த்த ைடய ஆவியானவர் பி ப்ைபக்

ெகாண் ேபாய்விட்டார். மந்திரி

அதற் ப்பின் அவைனக் காணாமல்,

சந்ேதாஷத்ேதா தன் வழ ேய ேபானான்.

௪0 பி ப் ஆேசாத்திேல காணப்பட் ,

அந்த இடத்தி ந் பிரயாணம்பண்ணி,

ெசசரியாவிற் வ கிறவைரயில்அைனத்

பட்டணங்களி ம் நற்ெசய்திையப்

ேபாதித் க்ெகாண் வந்தான்.
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௯

ச ல் என்பவன் இன் ம் கர்த்த ைடய

டர்கைளபய த்திக் ெகாைலெசய் ம்ப

பிரதானஆசாரியனிடத்திற் ப்ேபாய்; ௨இந்த

மார்க்கத்தாராகிய ஆண்கைளயாவ ,

ெபண்கைளயாவ தான் கண் பி த்தால்,

அவர்கைளக் கட் எ சேல க் க்

ெகாண் வ ம்ப , தமஸ் வி ள்ள ெஜப

ஆலயங்க க் உத்தர கைளக் ேகட்

வாங்கினான். ௩ அவன் பயணமாகப்ேபாய்,

தமஸ் விற் அ கில் வந்தேபா , தி ெரன்

வானத்தி ந் ஒ ஒளி அவைனச்

ற்ற ப் பிரகாசித்த ; ௪ அவன் தைரயிேல

வி ந்தான். அப்ெபா :” ச ேல, ச ேல,

என்ைன ஏன் ன்பப்ப த் கிறாய்” என்

தன் டேன ெசால் கிற ஒ சத்தத்ைதக்

ேகட்டான். ௫அதற் அவன்: “ஆண்டவேர, ர்

யார்?” என்றான். அதற் க் கர்த்தர்: “

ன்பப்ப த் கிற இேய நாேன; ள்ளில்

உைதக்கிற உனக் க் க னமாம்” என்றார். ௬

அவன் ந ங்கித் திைகத் : “ஆண்டவேர,

நான் என்ன ெசய்ய பிரியமாக இ க்கி ர்”

என்றான். அதற் க் கர்த்தர்: “ எ ந் ,

பட்டணத்திற் ள்ேள ேபா, ெசய்யேவண் ய

அங்ேக உனக் ச் ெசால்லப்ப ம்” என்றார். ௭

அவ டேன டப் பயணம்பண்ணின

மனிதர்கள் சத்தத்ைதக் ேகட் ம் ஒ வைர ம்

காணாமல் ெசய்வதறயாமல் பிரம த்

நின்றார்கள். ௮ ச ல் தைரயி ந்ெத ந் ,

தன் கண்கைளத் திறந்தேபா ஒ வைர ம்
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காணவில்ைல. அப்ெபா ைகையப்

பி த் , அவைனத் தமஸ் விற் க்

ட் க்ெகாண் ேபானார்கள். ௯ அவன்

ன் நாட்கள் பார்ைவயில்லாதவனாக

ஆகாரம் சாப்பிடாம ம், தண் ர்

க்காம ம் இ ந்தான். ௧0 தமஸ் விேல

அனனியா என் ம் ேப ள்ள ஒ

டன் இ ந்தான். அவ க் க் கர்த்தர்

தரிசனமாகி: “அனனியாேவ,” என்றார். அவன்:

“ஆண்டவேர, இேதா, அ ேயன்” என்றான். ௧௧

அப்ெபா கர்த்தர்: “ எ ந் ேநர்த்ெத

என்னப்பட்ட ெத விற் ப்ேபாய், தாவின்

ட் ேல தர் பட்டணத்தானாகிய ச ல்

என் ம் ேப ள்ள ஒ வைனத் ேத ;

அவன் இப்ெபா ெஜபம்பண் கிறான்;

௧௨ அனனியா என் ம் ேப ள்ள ஒ

மனிதன் தன்னிடத்தில் வர ம், தான்

பார்ைவயைட ம்ப தன்ேமல் ைகைய

ைவக்க ம் தரிசனம் கண்டான்” என்றார்.

௧௩ அதற் அனனியா: “ஆண்டவேர,

இந்த மனிதன் எ சேலம ள்ள

உம் ைடய பரி த்தவான்க க்

எத்தைனேயா ங் கைளச் ெசய்தாெனன்

அவைனக் ற த் அேநகரால்

ேகள்விப்பட் க்கிேறன். ௧௪ இங்ேக ம்

உம் ைடய நாமத்ைத ஆராதிக்கின்ற

எல்ேலாைர ம் ைக ெசய் ம்ப

அவன் பிரதான ஆசாரியனிடத்தில்

அதிகாரம் ெபற்ற க்கிறாேன” என்றான்.
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௧௫ அதற் க் கர்த்தர்: “ ேபா; அவன்

தரல்லாதவர்க க் ம், ராஜாக்க க் ம்,

இஸ்ரேவல் சந்ததிக க் ம் என் ைடய

நாமத்ைத அறவிக்கிறதற்காக நான்

ெதரிந் ெகாண்ட நபராக இ க்கிறான். ௧௬

அவன் என் ைடய நாமத்தினிம த்தம்

எவ்வள பா படேவண் ெமன்பைத நான்

அவ க் க் காண்பிப்ேபன்” என்றார். ௧௭

அப்ெபா அனனியா ேபாய், ட் ற் ள்ேள

பிரேவசித் , அவன்ேமல் ைகைய ைவத் :

“சேகாதரனாகிய ச ேல, வந்த வழயிேல

உனக் த் தரிசனமான இேய வாகிய கர்த்தர்,

பார்ைவயைட ம்ப க் ம் பரி த்த

ஆவியானவராேல நிரப்பப்ப ம்ப க் ம்

என்ைன அ ப்பினார்” என்றான். ௧௮

உடேன அவன் கண்களி ந் ன்

ெசதில்கள் ேபான்றைவகள் வி ந்த .

அவன் பார்ைவயைடந் , எ ந்தி ந் ,

ஞானஸ்நானம் ெபற்றான். ௧௯ பின்

அவன் உண சாப்பிட் பலப்பட்டான்.

ச ல் தமஸ் வி ள்ள டர்க டேன

சிலநாட்கள் இ ந் , ௨0தாமதம ன்ற , கிற ஸ்

ேதவ ைடய மாரெனன் ஆலயங்களிேல

ேபாதித்தான். ௨௧ ேகட்டவர்கெளல்ேலா ம்

ஆச்சரியப்பட் : எ சேலம ல் இேய வின்

நாமத்ைதஆராதிக்கின்றவர்கைள ன் த்தி,

இங்ேக ம் அப்ப ப்பட்டவர்கைளக்

ைக ெசய் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்தில்

ெகாண் ேபா ம்ப வந்தவன்இவனல்லவா
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என்றார்கள். ௨௨ ச ல் அதிகமாகத்

திடன்ெகாண் , இவேர கிற ஸ் ெவன்

ெதாடர்ந் ப் ேபசி, தமஸ் வில் யி க்கிற

தர்கைளக் கலங்கப்பண்ணினான். ௨௩

சிலநாட்கள் ெசன்றபின் , தர்கள்

அவைனக் ெகாைலெசய் ம்ப

ஆேலாசைனபண்ணினார்கள்.

௨௪ அவர்க ைடய ேயாசைன

ச க் த் ெதரியவந்த . அவைனக்

ெகாைலெசய் ம்ப அவர்கள் இர ம்

பக ம் ேகாட்ைடவாசல்கைளக்

காத் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௨௫

டர்கள் இராத்திரியிேல அவைனக்

ட் க்ெகாண் ேபாய், ஒ ைடயிேல

ைவத் , மதில்வழயாக இறக்கிவிட்டார்கள்.

௨௬ ச ல் எ சேல க் வந் , டர்கேளா

ேசர்ந் ெகாள்ளப்பார்த்தான்; அவர்கள்

அவைனச் டெனன் நம்பாமல் எல்ேலா ம்

அவ க் ப் பயந்தி ந்தார்கள். ௨௭

அப்ெபா பர்னபா என்பவன் அவைனச்

ேசர்த் க்ெகாண் , அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்தில்

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், வழயிேலஅவன்

கர்த்த்தைரக் கண்ட விதத்ைத ம், அவர்

அவ டேன ேபசினைத ம், தமஸ் வில்

அவன் இேய வின் நாமத்தினாேல

ைதரியமாகப் பிரசங்கித்தைத ம்அவர்க க்

விவரித் ச்ெசான்னான். ௨௮ அதன்பின்

அவன் எ சேலம ேல அவர்களிடத்தில்

ேபாக் ம் வரத் மாக இ ந் ; ௨௯கர்த்தராகிய
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இேய வின் நாமத்தினாேல ைதரியமாகப்

பிரசங்கித் , கிேரக்கர்க டேன ேபசி

விவாதித்தான்; அவர்கேளா அவைனக்

ெகாைலெசய்ய வைகேத னார்கள். ௩0

சேகாதரர்கள் அைத அற ந் , அவைனச்

ெசசரியாவிற் அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

தர் விற் அ ப்பிவிட்டார்கள். ௩௧

அப்ெபா ேதயா க ேலயா சமாரியா

நா களிெலங் ம் சைபகள் சமாதானம் ெபற் ,

பக்திவளர்ச்சியைடந் , கர்த்த க் ப்

பயப்ப கிற பயத்ேதா ம், பரி த்த

ஆவியானவரின் ஆ தேலா ம் வளர்ந்

ெப கின. ௩௨ ேப ேபாய் எல்ேலாைர ம்

சந்தித் வ ம்ேபா , அவன் த்தாஊரிேல

யி க்கிற பரி த்தவான்களிடத்திற் ம்

ேபானான். ௩௩ அங்ேக எட் வ டங்களாக

கட் ன்ேமல் ைக, கால்கள் ெசய ழந்

கிடந்த ஐேனயா என் ம் ேப ள்ள ஒ

மனிதைனக் கண்டான். ௩௪ ேப அவைனப்

பார்த் : “ஐேனயாேவ, இேய கிற ஸ்

உன்ைனக் ணமாக் கிறார்; எ ந் ,

உன் ப க்ைகைய ேய ேபாட் க்ெகாள்”

என்றான். உடேன அவன் எ ந்தி ந்தான்.

௩௫ த்தாவி ம் சாேரானி ம்

யி ந்தவர்கெளல்ேலா ம் அவைனக்

கண் , கர்த்தரிடத்தில் தி ம்பினார்கள். ௩௬

ேயாப்பா பட்டணத்தில் உள்ள டர்களில்,

கிேரக் ெமாழயிேல ெதாற்காள் என்

அர்த்தங்ெகாள் ம் த த்தாள் என் ம்
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ெபய ைடய ஒ ெபண் இ ந்தாள்; அவள்

நல்லகாரியங்கைள ம் த மங்கைள ம்

ம தியாகச் ெசய் ெகாண் வந்தாள். ௩௭

அந்த நாட்களிேல அவள் வியாதிப்பட்

மரித் ப்ேபானாள். அவைளக் ளிப்பாட் ,

ேமல் ட் ேல கிடத்திைவத்தார்கள். ௩௮

ேயாப்பா பட்டணம் த்தா ஊ க்

அ கி ந்தப யினாேல, ேப

அந்த இடத்தில் இ க்கிறாெனன்

டர்கள் ேகள்விப்பட் , தாமதம ல்லாமல்

தங்களிடத்தில் வரேவண் ம் என்

ெசால் ம்ப இரண் மனிதர்கைள

அவனிடத்திற் அ ப்பினார்கள்.

௩௯ ேப எ ந் , அவர்கேளா

ேபானான். அவன் ேபாய்ச் ேசர்ந்தெபா ,

அவர்கள் அவைன ேமல் ட் ற்

அைழத் க்ெகாண் ேபானார்கள்.

அப்ெபா விதைவகெளல்ேலா ம்அ ,

ெதாற்காள் தங்கேளா இ ந்தேபா

ெசய்தி ந்த அங்கிகைள ம், மற்ற

ஆைடகைள ம் காண்பித் , அவைனச்

ழ்ந் நின்றார்கள். ௪0 ேப எல்ேலாைர ம்

ெவளிேய ேபாகச்ெசய் , ழங்காற்ப யிட்

ெஜபம்பண்ணி, சடலத்தின் பக்கமாக

தி ம்பி: “த த்தாேள, எ ந்தி ” என்றான்.

அப்ெபா அவள் தன் கண்கைளத்

திறந் , ேப ைவப் பார்த் உட்கார்ந்தாள்.

௪௧ அவன் அவ க் க் ைகெகா த் ,

அவைள எ ந்தி க்கப்பண்ணி,
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பரி த்தவான்கைள ம், விதைவகைள ம்

அைழத் , அவைள உயி ள்ளவளாக

அவர்க க் ன் நி த்தினான். ௪௨ இ

ேயாப்பா பட்டணம் எங் ம் ெதரியவந்த .

அப்ெபா அேநகர் கர்த்தரிடத்தில்

வி வாச ள்ளவர்களானார்கள். ௪௩

பின் அவன் ேயாப்பா பட்டணத்திேல

ேதால்பதனி கிறவனாகிய ேமான்

என் ம் ஒ வனிடத்தில் அேநகநாட்கள்

தங்கியி ந்தான்.

௧0

இத்தா யா இரா வத்தில்

ேபர்ெகாண்ட பைடப்பிரிவிற்

ெகார்ேந என் ம் ெபயர்ெகாண்ட

ஒ மனிதன் தைலவனாக இ ந்தான்.

அவன் ெசசரியா பட்டணத்தில் வாழ்ந்

வந்தான். ௨ அவன் ேதவபக்தி ள்ளவ ம்

தன் ம்பத்தாேரா ம் ேதவ க் ப்

பயந்தவ மாக இ ந் , மக்க க் அதிக

த மங்கைளச் ெசய் , எப்ெபா ம் ேதவைன

ேநாக்கி ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண் ந்தான். ௩

பிற்பக ல் ஏறக் ைறய ன் மணியளவில்

ேதவ ைடய தன் அவனிடத்தில் வந் ,

ெகார்ேந ேவ! என் அைழத்தைத

ெதளிவாய் தரிசனம் கண் , ௪ அவைன

உற் ப்பார்த் , பயந் : ஆண்டவேர,

என்ன என்றான். அப்ெபா அவன்: உன்

ெஜபங்க ம் உன் த மங்க ம் ேதவ க்

நிைனப் ட் தலாக அவர் ச கத்தில் வந்

ேசர்ந்தி க்கிற . ௫இப்ெபா ேயாப்பா



அப்ேபாஸ்தலர் 4127

பட்டணத்திற் மனிதர்கைளஅ ப்பி, ேப

என் ம ெபயர்ெகாண்ட ேமாைன ப்பி .

௬ அவன் ேதால்பதனி கிறவனாகிய

ேமான் என் ம் ஒ வனிடத்தில்

தங்கியி க்கிறான்; அவ ைடய

கடேலாரத்தி க்கிற . ெசய்யேவண் யைத

அவன் உனக் ச் ெசால் வான் என்றான்.

௭ ெகார்ேந தன்ேனா ேபசின

ேதவ தன் ேபானபின் , தன் ட்

மனிதர்களில் இரண் ேபைர ம் தன்னிடத்தில்

ேவைலெசய்கிற இரா வ ரர்களில்

ேதவபக்தி ள்ளஒ வைன ம்அைழத் , ௮

எல்லாவற்ைற ம் அவர்க க் விளக்கிச்

ெசால் ,அவர்கைளேயாப்பா பட்டணத்திற்

அ ப்பினான். ௯ ம நாளிேல அவர்கள்

பயணப்பட் ,அந்தப் பட்டணத்திற் அ கில்

வ ம்ேபா , ேப மதியம் பன்னிரண்

மணியளவிேல ெஜபம்பண் ம்ப

ேமல் ட் ல் ஏறனான். ௧0 அவன் அதிக

பசியைடந் சாப்பிட வி ம்பினான்;

அதற் அவர்கள் ஆயத்தம்பண் ம்ேபா ,

அவன் தரிசனத்தில், ௧௧ வானம்

திறந்தி க்கிறதாக ம், நான் ைனக ம்

கட்டப்பட்ட ெபரிய விரிப் ஒ விதமான

ேபால தன்னிடத்தில் இறங்கித் தைரயில்

விடப்பட் க்கிறதாக ம், ௧௨ அதிேல

மயி ள்ள எல்லாவிதமான நான் கால்

வன்க ம், காட் ம கங்க ம், ஊ ம்

பிராணிக ம், ஆகாயத் ப் பறைவக ம்
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இ க்கிறதாக ம் கண்டான். ௧௩அல்லாம ம்:

ேப ேவ, எ ந்தி , அ த் சாப்பி

என் அவ க் ச் ெசால் ம் ஒ சத்தம்

ேகட்ட . ௧௪அதற் ப் ேப : அப்ப யல்ல,

ஆண்டவேர, ட் ம் அ த்த மாக இ க்கிற

எைத ம் நான் எப்ேபா ம் சாப்பிட்டதில்ைல

என்றான். ௧௫ அப்ெபா : ேதவன்

த்தமாக்கினைவகைள ட்டாக

நிைனக்காேத என் இரண்டாம் ைற ம்

அவ க் சத்தம் ேகட்ட . ௧௬

ன்றாம் ைற ம் அப்ப ேய ேகட்ட .

பின் அந்தக் தி ம்ப வானத்திற்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட . ௧௭அப்ெபா

ேப , தான் கண்ட தரிசனத்ைதப்பற்ற

தன் மனதில் சந்ேதகப்ப ம்ேபா , இேதா,

ெகார்ேந வினால் அ ப்பப்பட்ட

மனிதர்கள் ேமா ைடய ட்ைட

விசாரித் க்ெகாண் வாசற்ப யிேல

வந் நின் : ௧௮ ேப என்

ம ெபயர்ெகாண்ட ேமான் இங்ேக

தங்கியி க்கிறாரா என் ேகட்டார்கள். ௧௯

ேப அந்தத் தரிசனத்ைதக் ற த்

ேயாசைன ெசய் ெகாண் க் ம்ேபா ,

ஆவியானவர்: இேதா, ன் மனிதர்கள்

உன்ைனத் ேத கிறார்கள். ௨0 எ ந் ,

இறங்கி, எைதக் ற த் ம் சந்ேதகப்படாமல்,

அவர்கேளா ேபா; நாேன அவர்கைள

அ ப்பிேனன்என் அவ க் ச் ெசான்னார்.

௨௧அப்ெபா ேப ெகார்ேந வினால்
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தன்னிடத்தில் அ ப்பப்பட்ட

மனிதர்களிடத்திற் இறங்கிப்ேபாய்: இேதா,

ங்கள் ேத கிறவன் நான்தான், ங்கள்

வந்தி க்கிற விஷயம் என்ன என்றான்.

௨௨ அதற் அவர்கள்: திமா ம்,

ேதவ க் ப் பயப்ப கிறவ ம், தமக்களால்

நல்லவெரன் சாட்சி ெபற்றவ மாகிய

ெகார்ேந என் ம் ேபர்ெகாண்ட

பைடப்பிரிவின் தைலவர் உம்ைமத்

தன் ைடய ட் ற் அைழத் , உம்மால்

ெசால்லப்ப ம்வார்த்ைதகைளக் ேகட் ம்ப

ேதவ ைடய பரி த்த தனாேல கட்டைள

ெபற்றார் என்றார்கள். ௨௩அப்ெபா ேப

அவர்கைள உள்ேள அைழத் , தங்க

ைவத் ேவண் ய உதவிகைளச் ெசய்தான்.

ம நாளிேல அவர்கேளா றப்பட்டான்;

ேயாப்பா பட்டணத் சேகாதரர்களில் சில ம்

அவேனா ட ேபானார்கள். ௨௪ம நாளிேல

ெசசரியா பட்டணத்திற் வந் ேசர்ந்தார்கள்.

ெகார்ேந தன் உறவினைர ம் தன் ைடய

ெந ங்கிய நண்பர்கைள ம் வரவைழத் ,

அவர்க க்காகக் காத்தி ந்தான். ௨௫ ேப

உள்ேள ைழ ம்ெபா , ெகார்ேந

அவ க் எதிேரேபாய், அவன் பாதத்தில்

வி ந் , பணிந் ெகாண்டான். ௨௬ ேப

அவைனத் க்கிெய த் : எ ந்தி ம்,

நா ம் ஒ மனிதன்தான் என்றான். ௨௭

அவேனா ட ேபசிக்ெகாண் உள்ேளேபாய்,

அேநகமக்கள் வந்தி க்கிறைதக் கண் ,
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௨௮அவர்கைள ேநாக்கி: தரல்லாதவேனா

கலந் அவனிடத்தில் ேபாக் ம் வரத் மாக

இ ப்ப த சட்டத்திற் எதிரான

என் ங்கள் ெதரிந்தி க்கி ர்கள்;

அப்ப யி ந் ம், எந்த மனிதைன ம்

ட் ள்ளவன் என் ம் அ த்த ள்ளவன்

என் ம் நான் ெசால்லாதப க் ேதவன்

எனக் த் தரிசனத்தில் காண்பித்தி க்கிறார்.

௨௯ஆகேவ, ங்கள் என்ைனஅைழத்தேபா

நான் ம ப் ெசால்லாமல்வந்ேதன். இப்ேபா ம்

என்ன காரியத் க்காக என்ைனஅைழத் ர்கள்

என் ேகட்கிேறன் என்றான். ௩0 அதற் க்

ெகார்ேந : நான் நாட்க க் ன்ேன

இந்ேநரத்திேல நான் உபவாசித் , பிற்பகல்

ன் மணியளவில் என் ட் ேல

ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண் ந்ேதன்;

அப்ெபா ெவண்ைமயான ஆைட

அணிந்த மனிதன் ஒ வன் எனக் ன்பாக

நின் : ௩௧ ெகார்ேந ேவ, உன் ெஜபம்

ேகட்கப்பட்ட , உன் தானத மங்கள் ேதவ

ச கத்தில் நிைனக்கப்பட்ட . ௩௨ ேயாப்பா

பட்டணத்திற் ஆள் அ ப்பி, ேப

என் ம் ம ெபயர்ெகாண்ட ேமாைன

வரவைழப்பாயாக, அவன் கடேலாரத்திேல

ேதால்பதனி கிறவனாகிய ேமா ைடய

ட் ேல தங்கியி க்கிறான்; அவன் வந்

உன்னிடத்தில் ேப வான் என்றார். ௩௩

அந்தப்ப ேய நான் உடேன உம்மடத்திற்

ஆள் அ ப்பிேனன்; ர் வந்த நல்ல ;
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ேதவனாேல உமக் க் கட்டைளயிடப்பட்ட

எல்லாவற்ைற ம் ேகட்க நாங்கள் எல்ேலா ம்

இப்ெபா இங்ேக ேதவ ைடய

ச கத்தில் யி க்கிேறாம் என்றான். ௩௪

அப்ெபா ேப ேபசத்ெதாடங்கி:

ேதவன் பட்சபாத ள்ளவரல்ல என் ம், ௩௫

எந்த இனமாக இ ந்தா ம் அவ க் ப்

பயந்தி ந் ேநர்ைமயானைதச் ெசய்கிறவன்

எவேனாஅவேனஅவ க் ப் பிரியமானவன்

என் ம் நிச்சயமாகத் ெதரிந்தி க்கிேறன்.

௩௬ எல்ேலா க் ம் கர்த்தராக இ க்கிற

இேய கிற ஸ் ைவக்ெகாண் அவர்

சமாதானத்ைத நற்ெசய்தியாகக் ற ,

இஸ்ரேவல் மக்க க் அ ப்பின

வார்த்ைதைய ெதரிந்தி க்கி ர்கேள. ௩௭

ேயாவான் ஞானஸ்நானத்ைதக் ற த் ப்

ேபாதித்தப்பின் , க ேலயா ேதசத்தில்

வங்கி ேதயா ேதசெமங் ம் நடந்த

சம்பவங்கள் இைவகேள. ௩௮ நசேரயனாகிய

இேய ைவ ேதவன் பரி த்தஆவியானவரா ம்

வல்லைமயினா ம் அபிேஷகம்பண்ணினார்;

ேதவன் அவ டேன ட இ ந்தப யினாேல

அவர் நன்ைமெசய்கிறவராக ம் பிசாசின்

பி யில் சிக்கின எல்ேலாைர ம்

ணமாக் கிறவராக ம் ற்ற த்திரிந்தார். ௩௯

தர்க ைடய ேதசத்தி ம் எ சேலம ம்

அவர் ெசய்த எல்லாவற்ற ற் ம் நாங்கள்

சாட்சிகளாகஇ க்கிேறாம்.அவைரமரத்திேல

க்கிக் ெகாைலெசய்தார்கள். ௪0
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ன்றாம்நாளிேல ேதவன்அவைரஉயிேரா

எ ப்பி நாம்அவைரக்கா ம்ப ச்ெசய்தார்.

௪௧ என்றா ம், எல்லா மக்க ம் அவைரக்

கா ம்ப ச்ெசய்யாமல், அவர் உயிேரா

எ ந்தபின் அவேரா சாப்பிட்

த்தவர்க ம் ேதவனால் நியம க்கப்பட்ட

சாட்சிகளாகிய நாங்கள் கா ம்ப ச்ெசய்தார்.

௪௨ அவேர உயிேரா க்கிறவர்க க் ம்

மரித்ேதார்க க் ம் ேதவனால் நியம க்கப்பட்ட

நியாயாதிபதிெயன் மக்க க் ப்

ேபாதிக்க ம், சாட்சியாக அறவிக்க ம்,

அவர் எங்க க் க் கட்டைளயிட்டார். ௪௩

அவைர வி வாசிக்கிறவன் எவேனாஅவன்

அவ ைடய நாமத்தினாேல பாவமன்னிப்ைபப்

ெப வான் என் ர்க்கதரிசிகள் எல்ேலா ம்

அவைரக் ற த்ேத சாட்சிெகா க்கிறார்கள்

என்றான். ௪௪இந்தவார்த்ைதகைளப் ேப

ேபசிக்ெகாண் க் ம்ேபா வசனத்ைதக்

ேகட்ட எல்ேலார்ேம ம் பரி த்தஆவியானவர்

இறங்கினார். ௪௫ அவர்கள் பலவிதமான

ெமாழகைளப் ேப கிறைத ம், ேதவைனப்

கழ்வைத ம், ௪௬ ேப டன் வந்தி ந்த

வி த்தேசதனம்பண்ணப்பட்ட வி வாசிகள்

ேகட் ம்ேபா , பரி த்த ஆவியானவரின்

வரம் தரல்லாதவர்கள்ேம ம்,

ெபாழ ந்த ளப்பட்டைதக் ற த்

வியப்பைடந்தார்கள். ௪௭அப்ெபா ேப :

நம்ைமப்ேபால பரி த்த ஆவியானவைரப்

ெபற்றஇவர்க ம் தண் ரில்ஞானஸ்நானம்
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ெபறாதப இவர்கைளத் தைடெசய்யலாமா?

என் ெசால் , ௪௮ கர்த்த ைடய

நாமத்தினாேலஅவர்க க் ஞானஸ்நானம்

ெகா க் ம்ப க் கட்டைளயிட்டான்.

அப்ெபா சிலநாட்கள் அங்ேக தங் ம்ப

அவைனக் ேகட் க்ெகாண்டார்கள்.

௧௧

தரல்லாதவர்க ம் ேதவவசனத்ைத

ஏற் க்ெகாண்டார்கெளன்

ேதயாவி க்கிற அப்ேபாஸ்தலர்க ம்

சேகாதரர்க ம் ேகள்விப்பட்டார்கள். ௨

ேப எ சேல க் த் தி ம்பிவந்தேபா ,

வி த்தேசதன ள்ளவர்கள் அவைன

ேநாக்கி: ௩ வி த்தேசதனம்பண்ணப்படாத

மனிதர்களிடத்தில் ர் ேபாய், அவர்கேளா

சாப்பிட் ர் என் , அவனிடம்

வாக் வாதம்பண்ணினார்கள். ௪ அதற் ப்

ேப காரியத்ைத த ந் வரிைசயாக

அவர்க க் விளக்கிச் ெசால்லத்ெதாடங்கி:

௫ நான் ேயாப்பா பட்டணத்தில் ெஜபம்

ெசய் ெகாண் ந்தேபா ஒ தரிசனத்ைதக்

கண்ேடன்; அ என்னெவன்றால்,

நான் ைனக ம் கட்டப்பட்ட ெபரிய

விரிப் ஒ விதமான ேபால

வானத்தி ந் என்னிடத்தில்

இறங்கிவந்த . ௬ அதிேல நான் உற்

கவனித்தேபா , மயி ள்ள நான் கால்

வன்கைள ம், காட் ம கங்கைள ம்,

ஊ ம் பிராணிகைள ம், ஆகாயத் ப்

பறைவகைள ம் பார்த்ேதன். ௭அப்ெபா :
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ேப ேவ, எ ந்தி , அ த் சாப்பி ! என்

ெசால் கிற சத்தத்ைத ம் ேகட்ேடன். ௮

அதற் நான்: ஆண்டவேர, அப்ப யல்ல,

ட் ம் அ த்த மாக இ க்கிற எ ம்

எப்ேபா ம் என்வாய்க் ள்ேளேபானதில்ைல

என்ேறன். ௯ இரண்டாவ ைற ம்

வானத்தி ந் சத்தம் உண்டாகி:

ேதவன் த்தமாக்கினைவகைள

ட்டாக நிைனக்கேவண்டாம் என்

ெசால் ய . ௧0 இப்ப ன் ைற

நடந்தபின் , எல்லாம் வானத்திற் த்

தி ம்ப எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட . ௧௧

உடேன ெசசரியாவி ந் என்னிடத்திற்

அ ப்பப்பட்ட ன் மனிதர்கள்

நான் தங்கியி ந்த ட் ற் ன்ேன

வந் நின்றார்கள். ௧௨ நான் ஒன் க் ம்

சந்ேதகப்படாமல் அவர்கேளா ேபா ம்ப

ஆவியானவர் எனக் க் கட்டைளயிட்டார்.

சேகாதரர்களாகியஇந்தஆ ேப ம் என்ேனா

வந்தார்கள்;அந்தமனித ைடய ட் ற் ள்

ைழந்ேதாம். ௧௩அவேனா தன் ட் ல் ஒ

ேதவ தன் நிற்கிறைதப் பார்த்ததாக ம்,

ேயாப்பா பட்டணத்தி க்கிற ேப

என் ம ெபயர்ெகாண்ட ேமாைன

அைழத் வ ம்ப மனிதர்கைள அந்த

இடத்திற் அ ப் ; ௧௪ ம் உன்

ம்பத்தா ம் இரட்சிக்கப்ப வதற்கான

வார்த்ைதகைள அவன் உனக் ச்

ெசால் வான்என் அந்தத் தன் தனக் ச்
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ெசான்னதாக ம் எங்க க் ெசான்னான்.

௧௫ நான் ேபசத்ெதாடங்கினேபா ,

பரி த்த ஆவியானவர் ஆரம்பத்திேல

நம்ேமல் இறங்கின ேபாலேவ,

அவர்கள்ேம ம் இறங்கினார். ௧௬ ேயாவான்

தண் ரினால் ஞானஸ்நானம் ெகா த்தான்,

ங்கேளா பரி த்த ஆவியானவராேல

ஞானஸ்நானம் ெப ர்கள் என் கர்த்தர்

ெசான்ன வார்த்ைதைய அப்ெபா

நிைனத் ப்பார்த்ேதன். ௧௭எனேவகர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் ைவ வி வாசித்தி க்கிற

நமக் ேதவன் வரத்ைத ெகா த்த ேபால

அவர்க க் ம் அந்த வரத்ைதேய

ெகா த்தி க் ம்ேபா ேதவைனத்

த க்கிறதற் நான் யார்? என்றான். ௧௮

இைவகைள அவர்கள் ேகட்டெபா

உட்கார்ந்தி ந் : அப்ப யானால்

வ க்ேக வானமனந்தி ம் தைல ேதவன்

தரல்லாதவர்க க் ம் ெகா த்தார் என்

ெசால் , ேதவைனமகிைமப்ப த்தினார்கள்.

௧௯ ஸ்ேதவா ைடய மரணத்தினால் வந்த

உபத்திரவத்தினாேல சிதறப்பட்டவர்கள்

நற்ெசய்தி வசனத்ைத தர்க க் மட் ம்

அறவித் மற்றவர்க க் அறவிக்காமல்,

ெபனிக்ேக நா , ப் , அந்திேயாகியா

பட்டணம்வைரக் ம் ற்ற த்திரிந்தார்கள்.

௨0 அவர்களில் ப் வா ம் சிேரேன

பட்டணத்தா மாகிய சிலர் அந்திேயாகியா

பட்டணத்திற் வந் , கிேரக்கர்க டேன
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ேபசிக் கர்த்தராகிய இேய ைவக் ற த்

ேபாதித்தார்கள். ௨௧ கர்த்த ைடய கரம்

அவர்கேளா இ ந்த ; அேநக மக்கள்

வி வாசித் , கர்த்தரிடத்தில் வந்தார்கள். ௨௨

எ சேலம ள்ள சைபமக்கள் இந்தக்

காரியங்கைளக் ற த் க் ேகள்விப்பட்டேபா ,

அந்திேயாகியாவைரக் ம் ேபா ம்ப

பர்னபாைவ அ ப்பினார்கள். ௨௩ அவன்

ேபாய்ச்ேசர்ந் , ேதவ ைடய கி ைபையப்

பார்த்தேபா , சந்ேதாஷப்பட் , கர்த்தரிடத்தில்

மனஉ தியாக நிைலத்தி க் ம்ப

எல்ேலா க் ம் த்திெசான்னான்.

௨௪ அவன் நல்லவ ம், பரி த்த

ஆவியானவரா ம் வி வாசத்தினா ம்

நிைறந்தவ மாக இ ந்தான்; அேநக

மக்கள் கர்த்தரிடம் ேசர்க்கப்பட்டார்கள்.

௨௫ பின் பர்னபா ச ைலத் ேத ம்ப ,

தர் விற் ப் றப்பட் ப்ேபாய், அவைனப்

பார்த் , அந்திேயாகியாவிற்

அைழத் க்ெகாண் வந்தான். ௨௬அவர்கள்

ஒ வ டம் சைபமக்கேளா இ ந் , அேநக

மக்க க் உபேதசம்பண்ணினார்கள்.

தன் த ல் அந்திேயாகியாவிேல

டர்க க் க் கிற ஸ்தவர்கள் என்கிற

ெபயர் உண்டான . ௨௭ அந்த நாட்களிேல

எ சேலம ந் சில ர்க்கதரிசிகள்

அந்திேயாகியாவிற் வந்தார்கள். ௨௮

அவர்களில் ஒ வனாகிய அக என்பவன்

எ ந் , உலகெமங் ம் ெகா ய பஞ்சம்
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உண்டா ம் என் ஆவியானவராேல

அறவித்தான்; அ அப்ப ேய கில தி

ேபரரச ைடய நாட்களிேல நடந்த . ௨௯

அப்ெபா டர்களில் அவரவர்கள்

தங்கள் தங்கள் த திக்ேகற்ப ேதயாவில்

யி க்கிற சேகாதரர்க க் உதவிெசய்ய

பணம் ேசகரித் அ ப்பேவண் ெமன்

ர்மானம்பண்ணினார்கள். ௩0 அப்ப ேய

அவர்கள் ேசகரித் , பர்னபா ச ல்

என்பவர்க ைடய ைகயிேல ெகா த் ,

ப்பர்களிடத்திற் அ ப்பினார்கள்.

௧௨

அக்காலத்திேல ஏேரா ராஜா சைபயிேல

சிலைரத் ன்பப்ப த்தத் ெதாடங்கி; ௨

ேயாவா ைடய சேகாதரனாகிய யாக்ேகாைபப்

பட்டயத்தினாேல ெகாைலெசய்தான். ௩அ

தர்க க் ப் பிரியமாக இ க்கிறெதன்

அவன் அற ந் , ேப ைவ ம் பி க்கப்

பின்ெதாடர்ந்தான். அப்ெபா ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைக நாட்களாக இ ந்த . ௪

அவைனப் பி த் சிைறச்சாைலயிேல

ைவத் , பஸ்காபண் ைகக் ப்பின்

மக்க க் ன்பாக அவைன ெவளிேய

ெகாண் வரலாம் என் நிைனத் ,

அவைனக் காவல்காக் ம்ப நான்

ேபார் ரர்கள் அடங்கிய நான் பைடக்

வினரிடம் ஒப்பைடத்தான். ௫

அப்ப ேய ேப சிைறச்சாைலயிேல

காவ ல் இ க் ம்ேபா , சைப மக்கள்

அவ க்காக ேதவைனேநாக்கிஊக்கத்ேதா
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ெஜபம்பண்ணினார்கள். ௬ஏேரா அவைன

ெவளிேய ெகாண் வ ம்ப ற த்தி ந்த

நா க் ந்தினநாள் இராத்திரியிேல, ேப

இரண் சங்கி களினாேல கட்டப்பட் ,

இரண் ேபார் ரர்கள் ந ேவ ங்கிக்

ெகாண் ந்தான்; காவற்காரர்க ம் கதவிற்

ன்ேன இ ந் சிைறச்சாைலையக்

காவல்காத் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௭

அப்ெபா கர்த்த ைடய தன் அங்ேக

வந் நின்றான்; அைறயிேல ெவளிச்சம்

பிரகாசித்த . அவன் ேப ைவவிலாவிேல

தட் , க்கிரமாக எ ந்தி என் அவைன

எ ப்பினான். உடேன சங்கி கள் அவன்

ைககளி ந் கழன் ேழ வி ந்த . ௮

தன்அவைனேநாக்கி: உன்ஆைடைய ம்

காலணிகைள ம்அணிந் ெகாள் என்றான்.

அவன்அப்ப ேய ெசய்தான். தன் ம ப ம்

அவைன ேநாக்கி: உன் ேமலாைடையப்

ேபார்த் க்ெகாண் என் பின்ேனவா என்றான்.

௯அப்ப ேய அவன் றப்பட் அவ க் ப்

பின்ேனெசன் தனால் ெசய்யப்பட்ட

உண்ைமெயன் ெதரியாமல், தான் ஒ

தரிசனம் பார்ப்பதாக நிைனத்தான். ௧0

அவர்கள் தலாம் மற் ம் இரண்டாம்

காவல்கைளக் கடந் , நகரத்திற் ப்ேபாகிற

இ ம் க் கதவின் அ ேக வந்தேபா

அ தானாக அவர்க க் த் திறந்த ;

அதன்வழயாக அவர்கள் றப்பட் ஒ

திவழயாக நடந் ேபானார்கள்; உடேன
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தன்அவைனவிட் ப் ேபாய்விட்டான். ௧௧

ேப விற் த் ெதளி வந்தேபா : ஏேராதின்

ைகக் ம் தமக்களின் எண்ணங்க க் ம்

என்ைன வி தைலயாக் ம்ப கர்த்தர்

தம் ைடய தைன அ ப்பினாெரன்

நான் இப்ெபா உண்ைமயாக

ரிந் ெகாண்ேடன் என்றான். ௧௨ அவன்

இப்ப ரிந் ெகாண்டபின் , மாற் என் ம்

ெபயர்ெகாண்ட ேயாவா ைடய தாயாகிய

மரியாள் ட் ற் வந்தான்; அங்ேக அேநகர்

ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண் ந்தார்கள். ௧௩

ேப வாசற்கதைவத் தட் னேபா ேராைத

என் ம் ெபயர்ெகாண்ட ஒ ெபண் யாெரன்

ேகட்க வந்தாள். ௧௪அவள் ேப வின் ரைல

அற ந் சந்ேதாஷத்தினால் கதைவத்

திறக்காமல், தி ம்ப உள்ேள ஓ ப்ேபாய்,

ேப வாச க் ன்ேன நிற்கிறார் என்

ெசான்னாள். ௧௫அவர்கள்: உள கிறாய்

என்றார்கள். அவேளா அவர்தான் என்

உ தியாகச் சாதித்தாள். அப்ெபா

அவர்கள்: அ ேப ைடய தனாக

இ க்கலாம் என்றார்கள். ௧௬ ேப

ெதாடர்ந் கதைவத் தட் க்ெகாண் ந்தான்.

அவர்கள் கதைவத் திறந்தேபா அவைனப்

பார்த் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௭அவர்கள்

ேபசாம க் ம்ப அவன் அவர்கைளப்

பார்த் ைகயைசத் , கர்த்தர் தன்ைனக்

காவ ந் வி தைலயாக்கினவிதத்ைத

அவர்க க் விளக்கி, இந்தச் ெசய்திைய
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யாக்ேகா க் ம் சேகாதரர்க க் ம்

அறவி ங்கள் என் ெசால் றப்பட் ,

ேவெறா இடத்திற் ப் ேபானான். ௧௮

ெபா வி ந்தபின் ேப ைவக் ற த் க்

காவலர்க க் ள்ேள உண்டான கலக்கம்

ெகாஞ்சமல்ல. ௧௯ ஏேரா அவைனத்

ேத , அவன் அங் இல்ைல என்றேபா ,

காவல்காரர்கைள விசாரைணெசய் ,

அவர்கைளக் ெகாைலெசய் ம்ப

கட்டைளயிட் , பின் ேதயாநாட்ைடவிட்

ெசசரியா பட்டணத்திற் ப்ேபாய், அங்ேக

தங்கியி ந்தான். ௨0அக்காலத்திேல ஏேரா

ரியர்ேம ம் ேதானியர்ேம ம் மக ம்

ேகாபமாக இ ந்தான். தங்க ைடய

ேதசம் ராஜாவின் ேதசத்தினால்

ேபாஷ க்கப்பட்டப யால், அவர்கள்

ஒன் ேசர்ந் , அவனிடத்தில் வந் ,

ராஜாவின் ட் விசாரைணக்காரனாகிய

பிலாஸ் ைவத் தங்கள் வசமாக்கி, அவன்

லமாகசமாதானம்ேகட் க்ெகாண்டார்கள்.

௨௧ ற க்கப்பட்டநாளிேல: ஏேரா

ராஜ உைட அணிந் ெகாண் ,

சிங்காசனத்தின்ேமல் உட்கார்ந் ,

அவர்க க் ப் பிரசங்கம்பண்ணினான். ௨௨

அப்ெபா அைனவ ம் இ மனித ைடய

சத்தமல்ல, இ ேதவ ைடய சத்தம்! என்

ஆர்ப்பரித்தார்கள். ௨௩ அவன் ேதவ க்

மகிைமையச் ெச த்தாதப யினால்

உடேன கர்த்த ைடய தன் அவைன
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அ த்தான்; அவன் ப் த்

மரித்தான். ௨௪ ேதவவசனம் வளர்ந்

ெப கிய . ௨௫ பர்னபா ம் ச ம்

தர்ம ஊழயத்ைத த்தபின் மாற்

என் ம் ம ெபயர்ெகாண்ட ேயாவாைனக்

ட் க்ெகாண் எ சேலைமவிட் த்

தி ம்பிவந்தார்கள்.

௧௩

அந்திேயாகியா பட்டணத்தி ள்ள

சைபயிேல பர்னபா ம், கர் என்னப்பட்ட

சிம ேயா ம், சிேரேனஊரானாகிய கி ம்,

காற்பங் ேதசத்தின் அதிபதியாகிய

ஏேரா டன் வளர்க்கப்பட்ட மனா ம்,

ச ம், ர்க்கதரிசிகளாக ம்

ேபாதகர்களாக ம் இ ந்தார்கள். ௨

அவர்கள் கர்த்த க் ஆராதைனெசய் ,

உபவாசித் க்ெகாண் க்கிறேபா :

பர்னபாைவ ம் ச ைல ம் நான்

அைழத்த ஊழயத் க்காக அவர்கைளப்

பிரித் வி ங்கள் என் பரி த்தஆவியானவர்

உைரத்தார். ௩ அப்ெபா உபவாசித்

ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள்ேமல் கரங்கைள

ைவத் , அவர்கைள அ ப்பினார்கள். ௪

அப்ப ேயஅவர்கள் பரி த்தஆவியானவரால்

அ ப்பப்பட் ெச க்கியா பட்டணத்திற்

வந் , கப்பல் ஏற , அங்கி ந் ப் விற் ப்

ேபானார்கள். ௫ சாலம பட்டணத்திற்

வந்தேபா அவர்கள் தர்க ைடய

ெஜப ஆலயங்களில் ேதவவசனத்ைதப்

ேபாதித்தார்கள். ேயாவா ம் அவர்க க்
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உதவிக்காரனாக இ ந்தான். ௬ அவர்கள்

பாப்ேபா பட்டணம்வைரக் ம் ைவக்

கடந் வந்தேபா , பர்ேய என் ம்

ெபயர்ெகாண்ட மாயவித்ைதக்கார ம்

கள்ளத் ர்க்கதரிசி மான ஒ தைனப்

பார்த்தார்கள். ௭ அவன் விேவக ள்ள

மனிதனாகிய ெசர்கி ப ல் என் ம்

அதிபதிேயா இ ந்தான். அந்த அதிபதி

பர்னபாைவ ம் ச ைல ம் அைழத் ,

அவர்களிடத்தில் ேதவவசனத்ைதக் ேகட்க

ஆைசயாகஇ ந்தான். ௮மாயவித்ைதக்காரன்

என் அர்த்தங்ெகாள் ம் ெபயைர ைடய

எ மா என்பவன், அதிபதிைய இேய ைவ

வி வாசிக்காமல் திைசதி ம் ம்ப ெசய்ய,

அவர்கேளா எதிர்த் நின்றான். ௯

அப்ெபா ப ல் என் ெசால்லப்பட்ட ச ல்

பரி த்த ஆவியானவரால் நிைறந்தவனாக

அவைனஉற் ப்பார்த் : ௧0எல்லாக் கபட ம்

அக்கிரம ம் நிைறந்தவேன, பிசாசின் மகேன,

உண்ைமக்ெகல்லாம் பைகவேன, கர்த்த ைடய

ெசம்ைமயான வழகைளப் ரட் வைத

நி த்தமாட்டாேயா? ௧௧ இேதா, இப்ெபா ேத

கர்த்த ைடய ைக உன்ேமல் வந்தி க்கிற ,

ெகாஞ்சகாலம் ரியைனப் பார்க்காமல்

டனாகஇ ப்பாய் என்றான். உடேனஅவன்

தன் கண்பார்ைவைய இழந்தான்; அவன்

த மாற , தனக் ைக ெகா க்கிறவர்கைளத்

ேத னான். ௧௨ அப்ெபா அதிபதி

நடந்தைவகைளப் பார்த் , கர்த்த ைடய
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உபேதசத்ைதக் ற த் அதிசயப்பட் ,

வி வாசித்தான். ௧௩பின் ப ம்அவைனச்

ேசர்ந்தவர்க ம் பாப்ேபா பட்டணத்ைதவிட் க்

கப்பல் ஏற ப் பம்பி யாவில் இ க் ம் ெபர்ேக

பட்டணத்திற் வந்தார்கள். ேயாவான்

அவர்கைளவிட் ப் பிரிந் , எ சேல க் த்

தி ம்பிப்ேபானான். ௧௪ அவர்கள் ெபர்ேக

பட்டணத்ைதவிட் ப் றப்பட் , பி தியா

நாட் ள்ள அந்திேயாகியாவிற் வந் ,

ஓய் நாளிேல ெஜப ஆலயத்திற் ச் ெசன் ,

உட்கார்ந்தார்கள். ௧௫ ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாண த்தக ம் ர்க்கதரிசன

த்தக ம் ப த் ந்தபின் : சேகாதரர்கேள,

ங்கள் மக்க க் ப் த்திச்ெசால்ல

வி ம்பினால் ெசால் ங்கள் என்

ெசால்லச்ெசால் ெஜபஆலயத்தைலவர்கள்

அவர்க க் ஆள் அ ப்பினார்கள்.

௧௬ அப்ெபா ப ல் எ ந்தி ந் ,

ைகயைசத் : இஸ்ரேவலர்கேள, ேதவ க் ப்

பயந் நடக்கிற மக்கேள, ேக ங்கள். ௧௭

இஸ்ரேவலராகிய இந்த மக்க ைடய

ேதவன் நம் ைடய ற்பிதாக்கைளத்

ெதரிந் ெகாண் எகிப் ேதசத்தில் அவர்கள்

பரேதசிகளாக வாழ்ந்தேபா அவர்கைள

உயர்த்தி, தம வல்லைம ள்ள கரத்தினால்

அங்கி ந் அவர்கைளப் றப்படப்பண்ணி,

௧௮ நாற்ப வ டங்களாக வனாந்திரத்தில்

அவர்கைளஆதரித் , ௧௯கானான் ேதசத்தில்

ஏ மக்கள் இனங்கைள அழ த் ,
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அவர்க ைடய ேதசத்ைத இவர்க க் ச்

ெசாந்தமாகப் பங்கிட் க் ெகா த் , ௨0பின்

ஏறக் ைறயநா ற் ஐம்ப வ டங்களாக

சா ேவல் ர்க்கதரிசிவைரக் ம்அவர்க க்

நியாயாதிபதிகைள நியம த் வந்தார். ௨௧

அதற் ப்பின் மக்கள் தங்க க் ஒ ராஜா

ேவண் ெமன் ேகட் க்ெகாண்டார்கள்;

அப்ப ேய ேதவன் ெபன்ய ன் ேகாத்திரத்ைதச்

ேசர்ந்த ைடய மகனான ச ைல நாற்ப

வ டங்களாகஅவர்க க் க் ெகா த்தார். ௨௨

பின் ேதவன் ச ைலத் தள்ளி, தா ைத

அவர்க க் ராஜாவாக ஏற்ப த்தினார்.

ஈசாயின் மகனாகிய தா ைத என் மனதிற்

பி த்தவனாகப் பார்த்ேதன்; எனக்

வி ப்பமானைவகைளெயல்லாம் அவன்

ெசய்வான்என் அவைனக் ற த் சாட்சி ம்

ெசான்னார். ௨௩ அவ ைடய வம்சத்திேல

ேதவன் தம வாக் த்தத்தத்தின்ப ேய

இஸ்ரேவ க் இரட்சகராக

இேய ைவ எ ம்பப்பண்ணினார்.

௨௪ இவர் ெவளிப்ப வதற் ன்ேன

மனம்தி ம் வதற்கான

ஞானஸ்நானத்ைதப்பற்ற ேயாவான்

இஸ்ரேவலர் எல்ேலா க் ம் ேபாதித்தான். ௨௫

ேயாவான் தன் பணிகைள க்கிறேபா :

ங்கள் என்ைனயார் என் நிைனக்கி ர்கள்?

நான் அவர் இல்ைல, இேதா, எனக் ப்பின்

ஒ வர் வ கிறார், அவ ைடய

காலணிகைள அவிழ்ப்பதற் க் ட நான்
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த தியானவன் இல்ைல என்றான். ௨௬

சேகாதரர்கேள, ஆபிரகாம ன் வம்சத்தில்

பிறந்தவர்கேள, ேதவ க் ப் பயந்

நடக்கிறவர்கேள, இந்த ட்பின் வசனம்

உங்க க் அ ப்பப்பட் க்கிற .

௨௭ எ சேலம ல் யி க்கிறவர்க ம்

அவர்கள் அதிகாரிக ம், அவைரத்

ெதரியாம ம், ஓய் நாட்களில்

வாசிக்கப்ப கிற ர்க்கதரிசிகளின்

வாக்கியங்கைளத் ெதரியாம ம், அவைர

தண்டைனக் ள்ளாக்கியதினால் அந்த

வாக்கியங்கைள நிைறேவற்றனார்கள். ௨௮

ெகாைலெசய்யப்ப வதற்கானகாரணங்கள்

ஒன் ம் அவரிடத்தில் இல்லாதி ந் ம்,

அவைரக் ெகாைலெசய் ம்ப க் ப்

பிலாத் ைவ ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௨௯

அவைரக் ற த் எ தியி க்கிறைவகள்

எல்லாவற்ைற ம் அவர்கள்

நிைறேவற்றனபின் , அவைர மரத்தி ந்

இறக்கி, கல்லைறயிேல ைவத்தார்கள். ௩0

ேதவேனாஅவைரமரணத்தி ந் உயிேரா

எ ப்பினார். ௩௧இேய க ேலயாவி ந்

எ சேல க் த் தம்ேமா வந்தவர்க க்

அேநகநாட்கள் தரிசனமானார்; அவர்கேள

மக்க க் ன்பாகஅவ க் ச் சாட்சிகளாக

இ க்கிறார்கள். ௩௨ ர் என் ைடய மகன்,

இன் நான் உம்ைமப் ெபற்ேறன் என்

இரண்டாம் சங் தத்தில் எ தியி க்கிறப ேய,

௩௩ இேய ைவ உயிேரா எ ப்பினதினாேல
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ேதவன் நம் ைடய ற்பிதாக்க க்

அ ளியவாக் த்தத்தத்ைதஅவர்க ைடய

பிள்ைளகளாகிய நமக் நிைறேவற்றனார்

என் நாங்க ம் உங்க க் நற்ெசய்தியாக

அறவிக்கிேறாம். ௩௪ அவர் இனி

ஒ ேபா ம் அழ க் ட்படாதப

ேதவன் அவைர உயிேரா எ ப்பினார்

என்பைதக் ற த் : தா க் அ ளின

நிச்சயமான கி ைபகைள உங்க க் க்

கட்டைளயி ேவன்’ என் உைரத்தார். ௩௫

அன்ற ம், ‘உம் ைடய பரி த்தர் அழைவக்

காணவிடமாட் ர்’ என் ேவெறா சங் தத்தில்

ெசால் யி க்கிற . ௩௬ தா தன்

காலத்திேல ேதவ ைடய வி ப்பத்தின்ப

அவ க் ஊழயம் ெசய்தபின் மரித் , தன்

ற்பிதாக்களிடத்திேல ேசர்க்கப்பட் ,

அழைவக் கண்டான். ௩௭ ேதவனால் உயிேரா

எ ப்பப்பட்டவேராஅழைவக்காணவில்ைல.

௩௮ஆதலால் சேகாதரர்கேள, இேய கிற ஸ்

லமாக உங்க க் ப் பாவமன்னிப்

உண்டா ம் என் அறவிக்கப்ப கிறெதன் ம்,

௩௯ ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல

ங்கள் எைவகளில் இ ந்

வி தைலயாகி திமான்களாக்கப்பட

யாம ந்தேதா, வி வாசிக்கிற

எவ ம் அைவகளி ந் இேய வாேல

வி தைலயாகி திமானாக்கப்ப கிறான்

என் ம் உங்க க் த் ெதரிந்தி ப்பதாக. ௪0

அன்ற ம், ர்க்கதரிசிகளின் த்தகத்திேல: ௪௧



அப்ேபாஸ்தலர் 4147

அசட்ைடப்பண் கிறவர்கேள, பா ங்கள்,

ஆச்சரியப்பட் அழ ந் ேபாங்கள்!

உங்க ைடய நாட்களில் நான் ஒ

ெசயைலச் ெசய்தி ேவன், ஒ வன் அைத

உங்க க் விளக்கிச் ெசான்னா ம் ங்கள்

நம்பமாட் ர்கள்” என் ெசால் யி க்கிறப ,

உங்க க் நடக்காதப க் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள் என்றான். ௪௨ அவர்கள்

தர்க ைடய ெஜப ஆலயத்தி ந்

றப்ப ம்ெபா ,அ த்தஓய் நாளிேலஇந்த

வசனங்கைளத் தங்க க் ச் ெசால்லேவண் ம்

என் தரல்லாேதார் ேகட் க்ெகாண்டார்கள்.

௪௩ ெஜப ஆலய ட்டம் ந்தபின் ,

தர்களி ம் தமார்க்கத்ைதப் பின்பற்றன

பக்தி ள்ளவர்களில் அேநகர் ப ைல ம்

பர்னபாைவ ம் பின்பற்றனார்கள்.

அவர்கேளா இவர்கள் ேபசி, ேதவ ைடய

கி ைபயிேல நிைலத்தி க் ம்ப

அவர்க க் ப் த்திெசான்னார்கள். ௪௪

அ த்த ஓய் நாளிேல பட்டணத்தார்

அைனவ ம் ேதவவசனத்ைதக்

ேகட்பதற்காக வந்தார்கள். ௪௫

தர்கள் மக்கள் ட்டங்கைளப்

பார்த்தேபா ெபாறாைமப்பட் , ப னால்

ெசால்லப்பட்டைவக க் எதிராகப் ேபசி,

அவர்கைளஅவமதித்தார்கள். ௪௬அப்ெபா

ப ம் பர்னபா ம் ைதரியத்ேதா

அவர்கைளப் பார்த் : தலாவ

உங்க க் த்தான் ேதவவசனத்ைதச்
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ெசால்லேவண் யதாயி ந்த ;

ஆனால் ங்கேளா அைத ேவண்டாம்

என் தள்ளி, உங்கைள ங்கேள

நித்திய வ க் த தியற்றவர்கள் என்

ர்த் க்ெகாள் கிறப யால், இேதா,

நாங்கள் தரல்லாேதார்களிடத்திற் ப்

ேபாகிேறாம். (aiōnios g166) ௪௭ ர் மயின்

கைடசிவைர இரட்சிப்பாக இ ப்பதற்

உம்ைம மக்க க் ஒளியாக ைவத்ேதன்”

என்கிற ேவதவாக்கியத்தின்ப கர்த்தர்

எங்க க் க் கட்டைளயிட் க்கிறதினால்

இப்ப ச் ெசய்கிேறாம் என்றார்கள்.

௪௮ தரல்லாேதார் அைதக்ேகட்

சந்ேதாஷப்பட் , கர்த்த ைடய வசனத்ைத

மகிைமப்ப த்தினார்கள். நித்திய வ க்

நியம க்கப்பட்டவர்கள் எவர்கேளா

அவர்கள் வி வாசித்தார்கள். (aiōnios g166) ௪௯

கர்த்த ைடயவசனம்அந்த ேதசம் வ ம்

பிரசித்தமான . ௫0 தர்கள் பக்தி ம்

கன ம் ெபற்ற ெபண்கைள ம் பட்டணத்

தலாளிகைள ம் ண் விட் , ப ைல ம்

பர்னபாைவ ம் ன்பப்ப த் ம்ப ெசய் ,

தங்க ைடய எல்ைலக க் ெவளிேய

அவர்கைளத் ரத்திவிட்டார்கள். ௫௧இவர்கள்

தங்க ைடய கால்களில் இ ந்த சிகைள

அவர்க க் எதிராக உதற ப்ேபாட் ,

இக்ேகானியா பட்டணத்திற் ப் ேபானார்கள்.

௫௨ டர்கள் சந்ேதாஷத்தினா ம் பரி த்த

ஆவியானவரா ம் நிரப்பப்பட்டார்கள்.
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௧௪

இக்ேகானியா பட்டணத்திேலஅவர்கள்

இ வ ம் தர்க ைடய ெஜபஆலயத்தின்

உள்ேள பிரேவசித் தர்களி ம்

கிேரக்கர்களி ம் திரளான மக்கள்

நம்பத்தக்கதாகப் பிரசங்கித்தார்கள். ௨

வி வாசிக்காத தர்கள் சேகாதரர்க க்

விேராதமாக தரல்லாதவர்க ைடயமனைதத்

ண் விட் , பைக ண்டாக்கினார்கள். ௩

அவர்கள் அங்ேக அேநகநாட்கள் வாழ்ந்

கர்த்த்தைர ன்னிட் த் ைதரியம்

உள்ளவர்களாகப் ேபாதகம்பண்ணினார்கள்;

அவர் தம கி ைப ள்ள வசனத்திற்

சாட்சியாக அைடயாளங்க ம்

அற் தங்க ம் அவர்கள் ைககளால்

ெசய்யப்ப ம்ப தய பண்ணினார். ௪

பட்டணத் மக்கள் பிரிந் , சிலர்

தர்கைள ம் சிலர்அப்ேபாஸ்தலர்கைள ம்

ேசர்ந் ெகாண்டார்கள். ௫ இவர்கைள

அவமானப்ப த்த ம் கல்ெலறய ம்

ேவண் ம் என் , தரல்லாதவர்க ம்,

தர்க ம் அவர்க ைடய அதிகாரிக ம்

திட்டம ட்டேபா , ௬ இவர்கள் அைத

அற ந் , க்கேவானியா நாட் ள்ள

பட்டணங்களாகிய ஸ்திராவிற் ம்

ெதர்ைபக் ம் அைவகளின் ற் ப்

றங்க க் ம் ஓ ப்ேபாய்; ௭ அங்ேக

நற்ெசய்திையப் பிரசங்கம்பண்ணினார்கள்.

௮ ஸ்திராவிேல ஒ வன் தன் தாயின்

வயிற்ற ந் பிறந்த தல் டவனாக
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இ ந் , ஒ ேபா ம் நடக்காமல், கால்கள்

ெசயலற்றவனாக உட்கார்ந் , ௯ ப ல்

ேப கிறைதக் ேகட் க்ெகாண் ந்தான்.

அவைனப் ப ல் உற் ப்பார்த் ,

இரட்சிப் க்ேகற்ற வி வாசம் அவ க்

உண்ெடன் கண் , ௧0 எ ந் கா ன்ற

நிம ர்ந் நில் என் உரத்த சத்தமாகச்

ெசான்னான். உடேன அவன் தித்ெத ந்

நடந்தான். ௧௧ ப ல் ெசய்தைத மக்கள்

கண் , ேதவர்கள் மனித உ வெம த்

நம்மடத்தில் இறங்கி வந்தி க்கிறார்கள்

என் க்கேவானியா ெமாழயிேல

சத்தம ட் ச் ெசால் , ௧௨ பர்னபாைவ

ப்பித்தர் என் ம், ப ல் பிரசங்கத்ைத

நடத்தினவனானப யினால் அவைன

ெமர்க் ரி என் ம் ெசான்னார்கள். ௧௩

அல்லாம ம் பட்டணத்திற் ன்ேனஇ ந்த

ப்பித்த ைடய க்கியமான ேகாவி ன்

மத எ கைள ம் மாைலகைள ம்

வாசலண்ைடயிேல ெகாண் வந் ,

மக்கேளா ட அவர்க க் ப் ப யிட

மனதாயி ந்தான். ௧௪அப்ேபாஸ்தலர்களாகிய

பர்னபா ம் ப ம் அைதக்

ேகட்டெபா , தங்க ைடய ணிகைளக்

கிழ த் க்ெகாண் , ட்டத்திற் ள்ேள ஓ ,

உரத்த சத்தமாக: ௧௫மனிதர்கேள, ஏன் இப்ப ச்

ெசய்கி ர்கள்? நாங்க ம் உங்கைளப்ேபாலப்

பா ள்ள மனிதர்கள் தாேன; ங்கள் இந்த

ணான ேதவர்கைளவிட் , வானத்ைத ம்
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மைய ம் கடைல ம் அைவகளி ள்ள

அைனத்ைத ம் உண்டாக்கின வ ள்ள

ேதவனிடத்திற் தி ம்பேவண் ம்

என் உங்க க் ப் பிரசங்கிக்கிேறாம்.

௧௬ கடந்த காலங்களில் அவர் எல்லா

மக்கைள ம் தங்கள் தங்கள் வழகளிேல

நடக்கவிட் ந் ம், ௧௭ அவர் நன்ைம

ெசய் வந் , வானத்தி ந் மைழகைள ம்

ெசழ ப் ள்ள காலங்கைள ம் நமக் த் தந் ,

ஆகாரத்தினா ம் சந்ேதாஷத்தினா ம்

நம் ைடய இ தயங்கைள நிரப்பி,

இவ்விதமாக அவர் தம்ைமக் ற த் ச்

சாட்சி விளங்கப்பண்ணியி க்கிறார்

என்றார்கள். ௧௮இப்ப அவர்கள் ெசால் ம்

தங்க க் மக்கள் ப யிடாதப க்

அவர்கைள த த் நி த் வ க னமாக

இ ந்த . ௧௯ பின் அந்திேயாகியாவி ம்

இக்ேகானியாவி ம ந் சில தர்கள்

வந் மக்கைளத் ண் விட் ,

ப ைலக் கல்ெலற ந் , அவன்

மரித் ப்ேபானான் என் எண்ணி,

அவைனப் பட்டணத்திற் ெவளியிேல

இ த் க்ெகாண் ேபானார்கள். ௨0 டர்கள்

அவைனச் ழ்ந் நிற் ம்ேபா , அவன்

எ ந் , பட்டணத்திற் ள்ேள ேபானான்.

ம நாளில் பர்னபா டேன டத் ெதர்ைபக் ப்

றப்பட் ப்ேபானான். ௨௧ ெதர்ைப

பட்டணத்தில் அவர்கள் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கித் , அேநகைரச் டர்களாக்கினபின் ,
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ஸ்திராவிற் ம் இக்ேகானியாவிற் ம்

அந்திேயாகியாவிற் ம் தி ம்பிவந் , ௨௨

டர்க ைடய மனைதத் ைதரியப்ப த்தி,

வி வாசத்திேல நிைலத்தி க் ம்ப

அவர்க க் ப் த்திெசால் , நாம் அேநக

உபத்திரவங்களின்வழயாக ேதவ ைடய

ராஜ்யத்தில் பிரேவசிக்கேவண் ம் என்

ெசான்னார்கள். ௨௩ அல்லாம ம்

அந்தந்த சைபகளில் அவர்க க்

ப்பர்கைளஏற்ப த்தி ைவத் , உபவாசித்

ெஜபம்பண்ணி, அவர்கள் வி வாசித் ப்

பற்ற க்ெகாண்ட கர்த்த க் அவர்கைள

ஒப் வித்தார்கள். ௨௪ பின் பி தியா

நாட்ைடக் கடந் , பம்பி யா நாட் ற்

வந் , ௨௫ ெபர்ேக ஊரில் வசனத்ைதப்

பிரசங்கித் , அத்த யா பட்டணத்திற் ப்

ேபானார்கள். ௨௬அங்ேக கப்பல் ஏற , தாங்கள்

நிைறேவற்றன ெசயல்க க்காக ேதவ ைடய

கி ைபக் ஒப் விக்கப்பட் , றப்பட்

அந்திேயாகியாவிற் வந்தார்கள். ௨௭

அவர்கள்அங்ேக ேசர்ந்தெபா சைபையக்

வரச்ெசய் , ேதவன் தங்கைளக்ெகாண்

ெசய்தைவகைள ம், அவர் தரல்லாதவர்க் ம்

வி வாசத்தின் கதைவத் திறந்தைத ம்

அறவித் , ௨௮ அங்ேக டர்கேளா ட

அேநகநாட்கள் தங்கியி ந்தார்கள்.

௧௫

சிலர் ேதயாவி ந் வந் : ங்கள்

ேமாேசயி ைடய கட்டைளயின்ப ேய

வி த்தேசதனம்பண்ணப்படாவிட்டால்,
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இரட்சிக்கப்படமாட் ர்கள் என்

சேகாதரர்க க் ப் ேபாதகம்பண்ணினார்கள்.

௨ அதனால் அவர்க க் ம் ப ல்

பர்னபா என்பவர்க க் ம் வாக் வாதம்

உண்டானேபா , அந்த விஷயத்தினிம த்தம்

ப ம் பர்னபா ம் அவர்கேளா இ ந்த

ேவ சில ம் எ சேலம க்கிற

அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்திற் ம்

ப்பர்களிடத்திற் ம் ேபாகேவண் ெமன்

ர்மானித்தார்கள். ௩அப்ப ேயஅவர்கள் சைப

மக்களால் வழய ப்பப்பட் , ெபனிக்ேக

சமாரியா நா களின்வழயாகப்ேபாய்,

தரல்லாேதார் மனம் மாறய ெசய்திைய

அறவித் , சேகாதரர்கள் எல்ேலா க் ம்

ம ந்த சந்ேதாஷத்ைதஉண்டாக்கினார்கள். ௪

அவர்கள் எ சேல க் வந் , சைப

மக்களா ம் அப்ேபாஸ்தலர்களா ம்

ப்பர்களா ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்டேபா ,

ேதவன் தங்கள் லமாக ெசய்தைவகைள

எல்லாம் அறவித்தார்கள். ௫

அப்ெபா பரிேசய சமயத்தாரில்

வி வாசிகளான சிலர் எ ந் , அவர்கைள

வி த்தேசதனம்பண் கிற ம் ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கைடபி க் ம்ப

அவர்க க் க் கற்பிக்கிற ம் அவசியம்

என்றார்கள். ௬அப்ேபாஸ்தலர்க ம், சைப

ப்பர்க ம் இந்தக் காரியத்ைதக் ற த்

ஆேலாசைனபண் ம்ப னார்கள். ௭

ம ந்த வாக் வாதம் உண்டானேபா , ேப
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எ ந் , அவர்கைள ேநாக்கி: சேகாதரர்கேள,

உங்க க் த் ெதரிந்தி க்கிறப

தரல்லாேதார் என் ைடய வாயினாேல

நற்ெசய்தி வசனத்ைதக்ேகட்

வி வாசிக் ம்ப ேதவன்அேநக நாட்க க்

ன்ேப உங்களில் ஒ வனாகிய என்ைனத்

ெதரிந் ெகாண்டார். ௮ இ தயங்கைள

அற ந்தி க்கிற ேதவன் நமக் பரி த்த

ஆவியானவைர அ ளின ேபால

அவர்க க் ம் அ ளி, அவர்கைளக் ற த் ச்

சாட்சியளித்தார்; ௯ வி வாசத்தினாேல

அவர்கள் இ தயங்கைள அவர் த்தமாக்கி,

நமக் ம் அவர்க க் ம் எந்தெவா

வித்தியாச ம் இல்லாதப ெசய்தார். ௧0

இப்ப யி க்க, நம் ைடய ற்பிதாக்களா ம்

நம்மா ம் மக்க யாமல் இ ந்த

கத்த ையச் டர்களின் க த்தின்ேமல்

ைவப்பதினால், ங்கள் ேதவைன

ேசாதிப்ப ஏன்? ௧௧ கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் கி ைபயினாேல

அவர்கள் இரட்சிக்கப்ப கிற எப்ப ேயா,

அப்ப ேய நா ம் இரட்சிக்கப்ப ேவாம்

என் நம்பியி க்கிேறாேம என்றான். ௧௨

அப்ெபா வந்தி ந்த எல்ேலா ம்

அைமதியாக இ ந் , பர்னபா ம்

ப ம் தங்கைளக்ெகாண் ேதவன்

தரல்லாேதார்க க் ள்ேள ெசய்த

அற் தங்கள் அைடயாளங்கள் யாைவ ம்

விளக்கிச் ெசால்லக் ேகட்டார்கள். ௧௩அவர்கள்
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ேபசி ந்தபின் , யாக்ேகா அவர்கைள

ேநாக்கி: சேகாதரர்கேள, நான் ெசால்வைதக்

ேக ங்கள். ௧௪ ேதவன் தரல்லாேதார்

ட்டத்தில் இ ந் தம நாமத்திற்காக ஒ

மக்கள் ட்டத்ைதத் ெதரிந் ெகாள் ம்ப

தன் தலாகஅவர்க க் ெவளிப்ப த்தின

விதத்ைத சிம ேயான் விளக்கிச் ெசான்னாேர.

௧௫ அதற் த் ர்க்கதரிசிக ைடய

வார்த்ைதக ம் ஒத்தி க்கிற . ௧௬

எப்ப ெயன்றால், மற்ற மனிதர்க ம்,

என் ைடய நாமத்தினால் அைழக்கப்பட்ட

எல்லா மக்க ம், கர்த்த்தைர ேத ம்ப ,

௧௭ நான் இதற் ப்பின் தி ம்பிவந் ,

வி ந் ேபான தா தின் டாரத்ைத

ம ப ம் எ த் , அதில் ப தானைவகைள

ண் ம் ெசவ்ைவயாக நி த் ேவன் என்

இைவகைளெயல்லாம் ெசய்கிற கர்த்தர்

ெசால் கிறார் என் எ தியி க்கிற . ௧௮

உலகம் உண்டான தல் ேதவ க் த்

தம் ைடய ெசயல்கெளல்லாம்

ெதரிந்தி க்கிற . (aiōn g165) ௧௯ எனேவ

தரல்லாேதார்களில் ேதவனிடத்தில்

ேச கிறவர்கைளத் ெதாந்தர பண்ணக் டா

என் ம், ௨0 விக்கிரகங்க க் ப் பைடத்த

அ த்தமானைவகைளசாப்பிடாம ம், தகாத

உற ெகாள்ளாம ம், க த்ைத ந க்கிக்

ெகால்லப்பட்ட ம கம் மற் ம் இரத்தம்

ஆகியவற்ைற சாப்பிடாம ம் இ க் ம்ப

அவர்க க் நாம் எ தேவண் ெமன் ம்
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நான் ர்மானிக்கிேறன். ௨௧ ஏெனன்றால்

ேமாேசயின் த்தகங்கள் ஓய் நாள்ேதா ம்

ெஜப ஆலயங்களில் வாசிக்கப்பட்

வ கிறப யால், ஆரம்ப காலம் தல்

எல்லாப் பட்டணங்களி ம் அந்த

த்தகங்கைளப் ேபாதிக்கிறவர்க ம் உண்

என்றான். ௨௨ அப்ெபா தங்களில்

சிலைரத் ெதரிந் ெகாண் ப ேலா ம்

பர்னபாேவா ம் அந்திேயாகியாவிற்

அ ப் கிற அப்ேபாஸ்தலர்கள், ப்பர்கள்

மற் ம் மக்கள் எல்ேலா க் ம் நலமாகத்

ேதான்றய . அவர்கள் யாெரன்றால்,

சேகாதரர்களில் விேசஷ த்தவர்களாகிய

பர்சபா என் ம் ம ெபயர்ெகாண்ட

தா ம் லா ேம. ௨௩ இவர்க ைடய

ைகயில் அவர்கள் ெகா த்த ப்பின

க தமாவ : அப்ேபாஸ்தலர்க ம்

ப்பர்க ம் சேகாதரர்க மாகிய நாங்கள்

அந்திேயாகியாவி ம் ரியாவி ம்

சி சியாவி ம் இ க் ம் தரல்லாத

சேகாதரர்க க் வாழ்த் தல் ெசால்

எ திய க தம் என்னெவன்றால்: ௨௪

எங்களிடம் கட்டைளெபறாத சிலர்

எங்களிடத்தி ந் றப்பட் , ங்கள்

வி த்தேசதனம்பண்ணப்படேவண் ெமன் ம்,

நியாயப்பிரமாணத்ைதக்

கைடபி க்கேவண் ெமன் ம் ெசால் ,

இப்ப ப்பட்ட வார்த்ைதகளால் உங்கைளக்

ழப்பி, உங்க ைடய மனைதக் ெக த்தார்கள்
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என் நாங்கள் ேகள்விப்பட்டப யால், ௨௫

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

நாமத்திற்காகத் தங்க ைடய உயிைர ம்

ஒப் க்ெகா க்கத் ணிந்த எங்க க் ப்

பிரியமான பர்னபா மற் ம் ப ல்

என்பவர்கேளா , ௨௬ எங்களால்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட சில மனிதர்கைள

உங்களிடத்திற் அ ப் வ

எங்க க் நலமாகத் ேதான்றய . ௨௭

அப்ப ேய தாைவ ம் லாைவ ம்

அ ப்பியி க்கிேறாம். அவர்க ம்

இைவகைளவாய்வார்த்ைதயாகஉங்க க்

அறவிப்பார்கள். ௨௮ என்னெவன்றால்,

விக்கிரகங்க க் ப் பைடத்த

அ த்தமானைவகைள சாப்பிடாம ம்,

தகாத உற ெகாள்ளாம ம், க த்ைத

ந க்கிக் ெகால்லப்பட்ட ம கம் மற் ம்

இரத்தம் ஆகியவற்ைற சாப்பிடாம ம்

இ க்கேவண் ெமன்பேத. ௨௯அவசியமான

இைவகைளத்தவிர ேவ பாரமானஎந்தெவா

காரியத்ைத ம் உங்கள்ேமல் மத்தாமல்

இ ப்ப பரி த்த ஆவியானவ க் ம்

எங்க க் ம் நலமாகத் ேதான்றய ;

இைவகைளச்ெசய்யாமல் ங்கள்உங்கைளக்

காத் க்ெகாள் வ நலமாக இ க் ம்.

கமாகஇ ப் ர்களாக என் எ தினார்கள்.

௩0 அவர்கள் அ ப்பிவிடப்பட்

அந்திேயாகியாவிற் வந் , சைப மக்கைளக்

ட் ச்ேசர்த் , க தத்ைதஒப்பைடத்தார்கள்.
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௩௧ அைத அவர்கள் வாசித் , அதினால்

கிைடத்தஆ த க்காக சந்ேதாஷப்பட்டார்கள்.

௩௨ தா லாஎன்பவர்கள் ர்க்கதரிசிகளாக

இ ந்தப யால் அேநக வார்த்ைதகளினால்

சேகாதரர்க க் ப் த்திச்ெசால் ,

அவர்கைளத்ைதரியப்ப த்தி, ௩௩ சிலநாட்கள்

அங்ேக தங்கியி ந் , பின் சேகாதரர்களால்

சமாதானத்ேதா அப்ேபாஸ்தலர்களிடத்திற்

அ ப்பிவிடப்பட்டார்கள். ௩௪ ஆனா ம்

லாவிற் அங்ேக தங்கியி ப்ப நலமாகத்

ேதான்றய . ௩௫ ப ம் பர்னபா ம்

அந்திேயாகியாவிேல தங்கியி ந் , மற்ற

மக்க க் ம் கர்த்த ைடய வசனத்ைத

உபேதசித் ப் ேபாதித் க்ெகாண் ந்தார்கள்.

௩௬ சில நாட்க க் ப்பின் ப ல்

பர்னபாைவ ேநாக்கி: நாம் கர்த்த ைடய

வசனத்ைத அறவித்தி க்கிற எல்லாப்

பட்டணங்களி ம் உள்ள சேகாதரர்கள் எப்ப

இ க்கிறார்கள் என் ெசன் பார்க்கலாம்

வா ம் என்றான். ௩௭அப்ெபா பர்னபா

என்பவன் மாற் என் ம் ெபயர்ெகாண்ட

ேயாவாைன ம் அைழத் க்ெகாண்

ேபாகேவண் ம் என்றான். ௩௮ ஆனால்

ப ல்: அவன் பம்பி யா நாட் ேல

நம்ைமவிட் ப் பிரிந் நம்ேமா ஊழயத்திற்

வராததினாேல, அவைனஅைழத் க்ெகாண்

ேபாகக் டா என்றான். ௩௯இைதக் ற த்

அவர்க க் ள்ேள க ைமயான விவாதம்

உண்டானப யினால் அவர்கள்
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ஒ வைரெயா வர் விட் ப் பிரிந்தார்கள்.

பர்னபா மாற் ைவக் ட் க்ெகாண்

கப்பல் ஏற ச் ப் விற் ப் ேபானான். ௪0

ப ேலா லாைவ அைழத் க்ெகாண் ,

சேகாதரர்களாேல ேதவ ைடய கி ைபக்

ஒப் விக்கப்பட் , றப்பட் , ௪௧ ரியாவி ம்

சி சியாவி ம் பயணம்ெசய் , சைப

மக்கைளத்ைதரியப்ப த்தினான்.

௧௬

அதன்பின் அவன் ெதர்ைபக் ம்

ஸ்திராவிற் ம் ேபானான். அங்ேக ேமாத்ேத

என்னப்பட்ட ஒ டன் இ ந்தான்; அவன்

தாய் வி வாச ள்ள தப்ெபண்,

அவன் தகப்பன் கிேரக்கன். ௨ அவன்

ஸ்திராவி ம் இக்ேகானியாவி ள்ள

சேகாதரர்களாேல நற்சாட்சிப் ெபற்றவனாக

இ ந்தான். ௩அவைனப் ப ல் தன்ேனா ட

ட் க்ெகாண் ேபாகேவண் ெமன்

வி ம்பி, அவ ைடய தகப்பன் கிேரக்கன்

என் அங்கி ந்த தர்கெளல்ேலா க் ம்

ெதரிந்தி ந்தப யால், அவர்களின் ெபா ட்

அவ க் வி த்தேசதனம்பண்ணினான்.

௪ அவர்கள் பட்டணங்க க் ப்

ேபா ம்ேபா , எ சேலம க் ம்

அப்ேபாஸ்தலர்களா ம் ப்பர்களா ம்

விதிக்கப்பட்ட சட்டங்கைளக்ைகக்ெகாண்

நடக் ம்ப அவர்க க் ச் ெசான்னார்கள்.

௫ அதினாேல சைபகள் வி வாசத்தில்

உ திப்பட் , நா க் நாள் ெப கின. ௬

அவர்கள் பிரிகியா கலாத்தியா நா கைளக்
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கடந் ச்ெசன்றேபா , ஆசியாவிேல

வசனத்ைதச் ெசால்லேவண்டாெமன் பரி த்த

ஆவியானவராேல தைடெசய்யப்பட் , ௭ சியா

ேதசம்வைர வந் , பித்தினியா நாட் ற் ப்

ேபாக வி ம்பினார்கள்; ஆவியானவேரா

அவர்கைளப் ேபாகவிடவில்ைல. ௮

அப்ெபா அவர்கள் சியா பக்கமாகப்ேபாய்,

ேராவாவிற் வந்தார்கள். ௯ அங்ேக

இராத்திரியிேல ப க் ஒ தரிசனம்

உண்டான ; அ என்னெவன்றால்,

மக்ெகேதானியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வன்

வந் நின் : ர் மக்ெகேதானியாவிற் வந்

எங்க க் உதவிெசய்யேவண் ம் என்

ப ைல ேவண் க்ெகாண்டதாகஇ ந்த . ௧0

அந்த தரிசனத்ைத அவன் கண்டேபா ,

அவர்க க் நற்ெசய்திையத் ெதரிவிக் ம்ப

கர்த்தர் எங்கைள அைழத்தார் என்

நாங்கள் உ திப்ப த்திக்ெகாண் , உடேன

மக்ெகேதானியாவிற் ப் றப்பட்ேடாம்.

௧௧ நாங்கள் ேராவாவில் கப்பல் ஏற ,

சாேமாத்திராக்ேக விற் ம், ம நாளிேல

ெநயாப்ேபா பட்டணத்திற் ம் ெசன் , ௧௨

அங்கி ந் மக்ெகேதானியா ேதசத்

நா களில் ேராமர்கள் ேயறன பி ப்பி

பட்டணத்திற் வந் , அந்தப் பட்டணத்திேல

சிலநாட்கள் தங்கியி ந்ேதாம். ௧௩

ஓய் நாளில் நாங்கள் பட்டணத்திற்

ெவளிேயேபாய்ஆற்ற ன் அ ேக வழக்கமாக

ெஜபம்பண் கிற இடத்தில் உட்கார்ந் ,
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அங்ேக வந்த ெபண்க க் ப் ேபாதித்ேதாம்.

௧௪ அப்ெபா தியத் ரா ஊைரச்ேசர்ந்த

விைல யர்ந்த சிவப் கம்பளம்விற்கிறவ ம்

ேதவைன வணங் கிறவ மாகிய

தியாள் என் ம் ெபய ள்ள ஒ

ெபண் ேகட் க்ெகாண் ந்தாள்; ப ல்

ெசான்னைவகைளக் கவனிப்பதற்காக

கர்த்தர் அவள் இ தயத்ைதத் திறந்தார். ௧௫

அவ ம்அவள் ம்பத்தில் உள்ளவர்க ம்

ஞானஸ்நானம் ெபற்றப்பின் , அவள்

எங்கைளப் பார்த் : நான் கர்த்தரிடத்தில்

வி வாச ள்ளவெளன் ங்கள்

நிைனத்தால், என் ட் ேல வந்

தங்கியி ங்கள் என் எங்கைள மக ம்

ேவண் க் ேகட் க்ெகாண்டாள். ௧௬நாங்கள்

ெஜபம்பண் கிறஇடத்திற் ப் ேபா ம்ேபா

றெசால் கிறஆவியினால், ற ெசால் தன்

எஜமான்க க் அதிக வ மானத்ைத

ெபற் க்ெகா க் ம் ஒ ெபண் எங்க க்

எதிேர வந்தாள். ௧௭ அவள் ப ைல ம்

எங்கைள ம் பின்ெதாடர்ந் வந் : இந்த

மனிதர்கள் உன்னதமான ேதவ ைடய

ஊழயக்காரர்கள், இரட்சிப்பின் வழைய

நமக் த் ெதரிவிக்கிறவர்கள் என் சத்தமாக

ெசான்னாள். ௧௮அவள்பலநாட்கள் இப்ப ேய

ெசய் வந்தாள். ப ல் ேகாபமைடந் ,

தி ம்பிப்பார்த் : இவைளவிட் ெவளிேய

ேபா என் இேய கிற ஸ் வின் நாமத்தினாேல

உனக் க் கட்டைளக் ெகா க்கிேறன்
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என் அந்த ஆவி டேன ெசான்னான்;

அப்ெபா ேத அந்த ஆவி அவைளவிட்

ெவளிேயேபான . ௧௯ அவ ைடய

எஜமான்கள்தங்க ைடயவ மானத்திற்கான

நம்பிக்ைக ேபாய்விட்டதால்,

ப ைல ம் லாைவ ம் பி த் ,

சந்ைதெவளியி ள்ள அதிகாரிகளிடத்தில்

இ த் க்ெகாண் ேபானார்கள். ௨0

அவர்கைளஅதிகாரிகளிடத்தில் ஒப்பைடத் :

தர்களாகிய இந்த மனிதர்கள் நம் ைடய

பட்டணத்தில் ழப்பம் உண்டாக்கி, ௨௧

ேராமராகிய நாம் ஏற் க்ெகாள்ள ம்

கைடபி க்க ம் யாத தவறான

பழக்கவழக்கங்கைளப் ேபாதிக்கிறார்கள்

என்றனர். ௨௨ அப்ெபா மக்கள்

ட்டம் , அவர்க க் விேராதமாக

வந்தார்கள். அதிகாரிகள் அவர்க ைடய

ஆைடகைளக் கிழ க்க ம், அவர்கைள

அ க்க ம் ெசால் ; ௨௩அவர்கைளஅதிகமாக

அ த்தபின் , சிைறச்சாைலயிேல ைவத்

அவர்கைளப்பத்திரமாகக் காவல்காக் ம்ப

சிைறச்சாைலக்கார க் க் கட்டைளக்

ெகா த்தார்கள். ௨௪ அவன் இப்ப ப்பட்டக்

கட்டைளையப் ெபற் க்ெகாண் ,

அவர்கைள உள்காவல் அைறயிேல

அைடத் , அவர்கள் கால்கைள அைசக்க

யாதப க் ெதா மரத்தின் ஓட்ைடகளில்

மாட் ைவத்தான். ௨௫ ந ராத்திரியிேல

ப ம் லா ம் ெஜபம்பண்ணி,
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ேதவைனத் தித் ப்பா னார்கள்;

காவ ல் ைவக்கப்பட்டவர்கள்

அைதக்ேகட் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௨௬

தி ெரன் சிைறச்சாைலயின்அஸ்திபாரங்கள்

அைசயத்தக்கதாக ம மக ம் அதிர்ந்த ;

உடேன சிைறச்சாைல கத கெளல்லாம்

திறந்தன; எல்ேலா ைடய கட் க ம்

கழன் ேபான . ௨௭ சிைறச்சாைலக்காரன்

க்கம் ெதளிந் , சிைறச்சாைலயின் கத கள்

திறந்தி ப்பைதப் பார்த் , கட்டப்பட்

இ ந்தவர்கள் ஓ ப்ேபானார்கள் என்

நிைனத் , வாைள எ த் தற்ெகாைல

ெசய் ெகாள்ளப்ேபானான். ௨௮அப்ெபா ,

ப ல் சத்தம ட் : உனக் எந்தத்

ங்ைக ம் ெசய் ெகாள்ளாேத; நாங்கள்

எல்ேலா ம் இங் தான் இ க்கிேறாம்

என்றான். ௨௯ அப்ெபா அவன்

பங்கைளக் ெகாண் வரச்ெசால் ,

உள்ேள ஓ ப்ேபாய், ந ங்கி, ப க் ம்

லாவிற் ம் ன்பாக வி ந் , ௩0

அவர்கைள ெவளிேய ட் க்ெகாண் வந் :

ஆண்டவன்மாேர, இரட்சிக்கப்ப வதற் நான்

என்னெசய்யேவண் ம் என்றான். ௩௧அதற்

அவர்கள்: கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ைவ

வி வாசி, அப்ெபா ம் உன்

ம்பத்தா ம் இரட்சிக்கப்ப ர்கள்

என் ெசால் , ௩௨ அவ க் ம் அவன்

ட் ந்த எல்ேலா க் ம் கர்த்த ைடய

வசனத்ைதப் ேபாதித்தார்கள். ௩௩ ேம ம்அந்த
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இராத்திரி ேநரத்திேல அவன் அவர்கைள

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், அவர்க ைடய

காயங்கைளக் க வினான். அவ ம்

அவேனா ட இ ந்தவர்க ம் உடேன

ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். ௩௪ பின்

அவன் அவர்கைளத் தன் ட் ற் க்

ட் க்ெகாண் ேபாய், அவர்க க்

உண ெகா த் , தன் ம்பத்தார்

அைனவேரா ம் ேதவனிடத்தில் வி வாசம்

ைவத் மனமகிழ்ச்சியாக இ ந்தான். ௩௫

ெபா வி ந்தபின் : அந்த மனிதர்கைள

விட் வி ங்கள் என் ெசால்லஅதிகாரிகள்

காவலர்கைள அ ப்பினார்கள். ௩௬

சிைறச்சாைலக்காரன் ப க் இந்த

வார்த்ைதகைள அறவித் : உங்கைள

வி தைலெசய் ம்ப அதிகாரிகள்

கட்டைளக் ெகா த் அ ப்பி ள்ளார்கள்;

எனேவ ங்கள் இப்ெபா றப்பட்

சமாதானத்ேதா ேபாங்கள் என்றான். ௩௭

அதற் ப் ப ல்: ேராமராகிய எங்கைள

அவர்கள் நியாயம் விசாரிக்காமல்,

ெவளிப்பைடயாகஅ த் , சிைறச்சாைலயிேல

ேபாட்டார்கள்; இப்ெபா இரகசியமாக

எங்கைள வி தைல ெசய்கிறார்கேளா?

அப்ப யல்ல, அவர்கேள வந் ,

எங்கைள வி தைலெசய் ெவளிேய

அ ப்பிவிடட் ம் என்றான். ௩௮காவலர்கள்

இந்த வார்த்ைதகைளச் சிைறச்சாைல

அதிகாரிக க் த் ெதரிவித்தார்கள்.
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அவர்கள் ேராமர்கள் என் அதிகாரிகள்

ேகட்டெபா பயந் வந் , ௩௯

அவர்கேளா தயவாகப்ேபசி, அவர்கைள

ெவளிேய அைழத் க்ெகாண் ேபாய்,

பட்டணத்ைதவிட் ப் றப்பட் ப்ேபா ம்ப

ேகட் க்ெகாண்டார்கள். ௪0 அப்ப ேய

அவர்கள் சிைறச்சாைலயி ந் றப்பட்

தியாளின் ட் ற் ப்ேபாய், சேகாதரர்கைளப்

பார்த் ,அவர்க க் ஆ தல் ெசால் விட்

றப்பட் ப்ேபானார்கள்.

௧௭

அவர்கள்அம்பிேபா பட்டணத்ைத ம்

அப்ெபாேலானியா பட்டணத்ைத ம் கடந் ,

ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்திற் வந்தார்கள்;

அங்ேக தர்க க் ஒ ெஜப ஆலயம்

இ ந்த . ௨ ப ல் தன் வழக்கத்தின்ப ேய

அங் ேபாய், ன் ஓய் நாட்களில்

ேவதவாக்கியங்களின் நியாயங்கைளஎ த்

அவர்கேளா ேபசி, ௩ கிற ஸ் பா பட ம்

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ந்தி க்க ம்

ேவண் ெமன் ம், நான் உங்க க்

அறவிக்கிற இந்த இேய ேவ கிற ஸ் என் ம்

ேவதவாக்கியங்களி ந் காண்பித்தான். ௪

அவர்களில் சில ம், பக்தி ள்ள கிேரக்கர்களில்

அேநக ம், கனம்ெபற்ற ெபண்களில்

அேநக ம் வி வாசித் , ப ல் லாவிடம்

ேசர்ந் ெகாண்டார்கள். ௫ வி வாசிக்காத

தர்கள் ைவராக்கியத்ேதா ெபால்லாத

மனிதர்கள் சிலைரச் ேசர்த் க்ெகாண் ,

பட்டணத்தில் கலவரம் உண்டாக்கி,
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யாேசா ைடய ட்ைடச் ற்றவைளத் ,

அவர்கைளப் பட்டணத் மக்களிடம்

இ த் க்ெகாண் வரப் பார்த்தார்கள். ௬

அவர்கள்அங் இல்லாததால், யாேசாைன ம்

சில சேகாதரர்கைள ம் பட்டணத்

அதிகாரிகளிடத்தில் இ த் க்ெகாண் வந் :

உலகத்ைதக் கலக் கிறவர்கள் இங்ேக ம்

வந்தி க்கிறார்கள். ௭ இவர்கைள யாேசான்

தன் ட் ல் ேசர்த் க்ெகாண்டான்.

இவர்கள் எல்ேலா ம் இேய என் ம்

ேவ ஒ வைன ராஜா என் ெசால் ,

ேபரரச ைடய கட்டைளக க் எதிராக

ெசயல்ப கிறார்கள் என் சத்தம ட் , ௮

இைவகைளக் ேகட் க்ெகாண் ந்த

மக்கைள ம் பட்டணத் அதிகாரிகைள ம்

கலங்கப்பண்ணினார்கள். ௯பின் அவர்கள்

யாேசானிடத்தி ம் மற்றவர்களிடத்தி ம்

ஜா ன் வாங்கிக்ெகாண் , அவர்கைள

விட் விட்டார்கள். ௧0 அன் இரவிேல

சேகாதரர்கள் ப ைல ம் லாைவ ம்

ெபேராயா பட்டணத்திற் அ ப்பிவிட்டார்கள்;

அவர்கள் அங்ேக ெசன் , தர்க ைடய

ெஜப ஆலயத்திற் ப் ேபானார்கள். ௧௧

அந்தப் பட்டணத் மக்கள் வசனத்ைத

ஆர்வத்ேதா ஏற் க்ெகாண் ,

விஷயங்கள் இப்ப யி க்கிறதா

என் தின ம் ேவதவாக்கியங்கைள

ஆராய்ந் பார்த்ததினால், ெதசேலானிக்ேகயில்

உள்ளவர்கைளவிட நற்பண்
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உைடயவர்களாகஇ ந்தார்கள். ௧௨அதனால்

அவர்களில் அேநக ம், கிேரக்கர்களில்

கனம்ெபற்றஅேநகஆண்க ம் ெபண்க ம்

வி வாசித்தார்கள். ௧௩ ெபேராயாவி ம்

ேதவவசனம்ப னால்அறவிக்கப்ப கிற

என் ெதசேலானிக்ேகயரான தர்க க்

ெதரிந்தேபா , அங்ேக ம் வந் ,

மக்கைளத் ண் விட்டார்கள்.

௧௪ உடேன சேகாதரர்கள் ப ைலக்

கடல்வழயாகஅ ப்பிவிட்டார்கள். லா ம்

ேமாத்ேத ம் அங்ேக தங்கியி ந்தார்கள்.

௧௫ ப ைலக் ட் ச்ெசன்றவர்கள்

அவைன அத்ேதேன பட்டணம்வைரக் ம்

ட் க்ெகாண் ேபானார்கள். அங்ேக

ப ல், லாைவ ம் ேமாத்ேத ைவ ம்

க்கிரமாக என்னிடம் வரச் ெசால் ங்கள்

என் அவர்க க் ச் ெசால்

அ ப்பினான். ௧௬ அத்ேதேன

பட்டணத்தில் ப ல் அவர்க க்காகக்

காத் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,

அந்தப் பட்டணம் விக்கிரகங்களால்

நிைறந்தி க்கிறைதப் பார்த் ,

தன் மனதில் அதிக ைவராக்கியம்

ெகாண் , ௧௭ ெஜப ஆலயத்தில்

தர்கேளா ம், பக்தி ள்ளவர்கேளா ம்,

சந்ைதயில் பார்ப்பவர்கேளா ம் தின ம்

ேபசிக்ெகாண் ந்தான். ௧௮ அப்ெபா

எப்பிக் ரர்க ம் ஸ்ேதாயிக்கர்க மான

ஞானிகளில் சிலர் அவேனா ட
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வாக் வாதம்பண்ணினார்கள். சிலர்: இந்த

வாயா என்ன ேபசப்ேபாகிறான் என்றார்கள்.

சிலர்: இவன் அந்நிய ேதவைதகைள

அறவிக்கிறவைனப்ேபால இ க்கிறான்

என்றார்கள். அவன் இேய ைவ ம்

உயிர்த்ெத தைல ம் அவர்க க் ப்

ேபாதித்ததினால்அப்ப ச் ெசான்னார்கள். ௧௯

அவர்கள் அவைன மார்ஸ் ேமைடக்

ட் க்ெகாண் ேபாய்: ெசால் கிற இந்த

திய உபேதசம் என்ன என் நாங்கள்

ெதரிந் ெகாள்ளலாமா? ௨0 ெசான்னஅேநக

விேனாதமான காரியங்கைள எங்க ைடய

கா களில் ேகட்ேடாம்; அதின் விளக்கம்

என்ன என் ெதரிந் ெகாள்ள ஆர்வமாக

இ க்கிேறாம் என்றார்கள். ௨௧அந்தஅத்ேதேன

பட்டணத் மக்கள், அங்ேக தங் கிற

ெவளிமக்கள் எல்ேலா ம், விேனாதமான

காரியங்கைளச் ெசால் வதி ம் ேகட்பதி ேம

தங்க ைடய ேநரத்ைதச் ெசலவழ த்தார்கள்.

௨௨ அப்ெபா ப ல் மார்ஸ் ேமைடயின்

ந விேல நின் : அத்ேதேன பட்டணத்தாேர,

எல்லாக் காரியத்தி ம் உங்கைள அதிக

பக்தி ள்ளவர்களாகப் பார்க்கிேறன். ௨௩

எப்ப ெயன்றால், நான் ற்ற த்திரிந் ,

உங்க ைடயஆராதைனகைள கவனித் ப்

பார்த்தெபா , “அறயப்படாத ேதவ க் ”

என் எ தியி க்கிற ஒ ப டத்ைதப்

பார்த்ேதன்; ங்கள் அறயாமல் ஆராதைன

ெசய்கிற அவைரேய நான் உங்க க்
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அறவிக்கிேறன். ௨௪உலகத்ைத ம்அதி ள்ள

எல்லாவற்ைற ம் உண்டாக்கின ேதவனானவர்

வானத்திற் ம் ம க் ம் ஆண்டவராக

இ க்கிறப யால், ைககளினால் கட்டப்பட்ட

ேகாவில்களில் அவர் யி ப்பதில்ைல. ௨௫

எல்ேலா க் ம் வைன ம் வாசத்ைத ம்

எல்லாவற்ைற ம் ெகா க்கிற ஆண்டவர்,

தமக் ஏதாவ ேதைவெயன்றால், மனிதர்கள்

ைககளினால் ெபற் க்ெகாள்வதில்ைல. ௨௬

மனித இனமான எல்லா மக்கைள ம் அவர்

ஒேர இரத்தத்தினாேலஉண்டாக்கி, ம ெயங் ம்

யி க்கச்ெசய் , ன் ர்மானிக்கப்பட்ட

காலங்கைள ம் அவர்கள் யி க் ம்

எல்ைலகைள ம் ற த்தி க்கிறார்; ௨௭

கர்த்தராகிய அவைர மக்கள் தடவியாவ

ேத க் கண் பி க் ம்ப அப்ப ச் ெசய்தார்;

அவர் நம் ஒவ்ெவா வ க் ம் அ கில்

உள்ளார். ௨௮ஏெனன்றால்,அவ க் ள் நாம்

பிைழக்கிேறாம்,அைசகிேறாம், இ க்கிேறாம்;

அப்ப ேய உங்க ைடய லவர்களி ம்

சிலர், நாம் அவ ைடய வம்சத்தார் என்

ெசால் யி க்கிறார்கள். ௨௯ நாம்

ேதவ ைடய வம்சமாக இ ப்பதினால்,

மனித ைடய ேயாசைனயினா ம்

சித்திரேவைலயினா ம்உ வாக்கினதங்கம்,

ெவள்ளி, கல் ஆகியவற்ற க் ெதய்வம்

ஒப்பாவார் என் நாம் நிைனக்கக் டா . ௩0

மக்களின்அறயாைமயின் நாட்கைள ேதவன்

பார்க்காதவர்ேபால இ ந்தார்; இப்ெபா
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மனம் மாறேவண் ம் என் எல்லா

மனிதர்க க் ம் கட்டைளயி கிறார். ௩௧ஒ

நாைளக் ற த்தி க்கிறார்; அந்த நாளிேல

அவர் தாம் நியம த்த மனிதைனக்ெகாண் ,

ேலாகத்ைத தியாகநியாயந் ர்ப்பார்;அந்த

மனிதைன மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ப்பினதினாேல அதின் நிச்சயத்ைத

எல்ேலா க் ம் விளங்கப்பண்ணினார்

என்றான். ௩௨ மரித்தவர்களின்

உயிர்த்ெத தைலக் ற த் ப ல் ெசால்வைத

அவர்கள் ேகட்டேபா , சிலர் ேக ெசய்தார்கள்.

சிலர்: ெசால் கிறைத ேவெறா நாளில்

ேகட்ேபாம் என்றார்கள். ௩௩ எனேவ, ப ல்

அவர்கைளவிட் ப் ேபாய்விட்டான். ௩௪

சிலர் ப ேலா ேசர்ந் ெகாண் ,

வி வாசிகளானார்கள். அவர்களில் மார்ஸ்

ேமைடயின் நியாயாதிபதிகளில் ஒ வனாகிய

திெயா சி என்பவ ம், தாமரி என் ம்

ெபய ள்ள ஒ ெபண் ம், ேவ சில ம்

இ ந்தார்கள்.

௧௮

அதன்பின் ப ல் அத்ேதேன

பட்டணத்ைதவிட் , ெகாரிந்

பட்டணத்திற் வந் ; ௨ தெரல்ேலா ம்

ேராமா ரிையவிட் ப்ேபா ம்ப கில தி

ேபரரசன் கட்டைளயிட்டப யினாேல,

இத்தா யாவி ந் திதாக வந்தி ந்த

ெபாந் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்த ஆக்கில்லா

என் ம் ெபய ள்ளஒ தைன ம்அவன்

மைனவியாகிய பிரிஸ்கில்லாைள ம்
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அங்ேக பார்த் , அவர்களிடத்திற் ப்

ேபானான். ௩அவர்கள் டாரம்பண் கிற

ெதாழலாளிகளாக இ ந்தார்கள்;

தா ம் அந்தத் ெதாழ ல் ெசய்கிறவனாக

இ ந்தப யால் அவர்கேளா தங்கி, ேவைல

ெசய் ெகாண் வந்தான். ௪ஓய் நாட்களிேல

இவன் ெஜப ஆலயத்திேல, தர்க க் ம்

கிேரக்கர்க க் ம் த்திெசான்னான்.

௫ மக்ெகேதானியாவி ந் லா ம்

ேமாத்ேத ம் வந்தேபா , ப ல்

ைவராக்கியத்ேதா , இேய ேவ கிற ஸ்

என் தர்க க் நி பித்தான்.

௬ அவர்கள் எதிர்த் நின் ப க்

எதிராகப் ேபசினேபா , அவன் தன்

ஆைடகைள உதற : உங்க ைடய

இரத்தப்பழ உங்க ைடய தைலயின்ேமல்

இ க் ம்; நான் த்தமாக இ க்கிேறன்;

இனி நான் தர்களல்லாதவரிடத்திற்

ேபாேவன் என் அவர்க க் ச் ெசால் ,

௭ அந்த இடத்ைதவிட் , ேதவைன

வணங் கிறவனாகிய ஸ் என்பவ ைடய

ட் ற் வந்தான்; அவன் ெஜப

ஆலயத்திற் அ த் இ ந்த . ௮

ெஜப ஆலயத்தைலவனாகிய கிற ஸ்

என்பவன் ம்பமாக கர்த்தரிடத்தில்

வி வாச ள்ளவனானான். ெகாரிந்தியரில்

அேநக மக்கள் நற்ெசய்திையக் ேகட் ,

வி வாசித் , ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். ௯

இராத்திரியிேல கர்த்தர் ப க் த் தரிசனமாகி:
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பயப்படாமல் ேப , ம னமாக இ க்காேத;

௧0 நான் உன்ேனா ட இ க்கிேறன்,

ஒ வ ம் உனக் த் ங் ெசய்ய யா ;

இந்தப் பட்டணத்தில் எனக் அேநக

மக்கள் உண் என்றார். ௧௧ அவன் ஒ

வ டம் ஆ மாத காலங்கள் அங்ேக

தங்கி, ேதவவசனத்ைத அவர்க க்

உபேதசம்பண்ணிக்ெகாண் வந்தான். ௧௨

கல் ேயான் என்பவன் அகாயா நாட் ற்

அதிபதியானேபா , தர்கள் ஒன் ேசர்ந் ,

ப க் எதிராக எ ம்பி, அவைன

திமன்றத்திற் ெகாண் ேபாய்: ௧௩ இவன்

ேவதப்பிரமாணத்திற் ரண்பாடாக ேதவைன

வணங் ம்ப எல்ேலா க் ம் ேபாதிக்கிறான்

என்றார்கள். ௧௪ப ல் ேபசஆரம்பிக் ம்ேபா ,

கல் ேயான் தைர ேநாக்கி: தர்கேள, இ

ஒ அநியாயமாக அல்ல ெபால்லாத

ெசயலாக இ க் ெமன்றால் நான் ங்கள்

ெசால்வைதெபா ைமேயா ேகட்ப நல்ல .

௧௫ ஆனால் இ வார்த்ைதக க் ம்,

நாமங்க க் ம், உங்க ைடய ேவதத்திற் ம்

சம்பந்தப்பட்ட காரியமாக இ ப்பதால்,

இைவகைளப்பற்ற , விசாரைணெசய்ய

எனக் வி ப்பம ல்ைல, ங்கேள

பார்த் க்ெகாள் ங்கள் என் ெசால் , ௧௬

அவர்கைளஅங்கி ந் ரத்திவிட்டான். ௧௭

அப்ெபா கிேரக்கெரல்ேலா ம் ெஜப

ஆலயத்தைலவனாகிய ெசாஸ்ேதேனையப்

பி த் , திமன்றத்திற் ன்பாக
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அ த்தார்கள். இைவகைளக் ற த் க்

கல் ேயான் கவைலப்படவில்ைல. ௧௮ப ல்

அேநகநாட்கள் அங்ேக தங்கியி ந் ,

சேகாதரர்களிடம் விைடெபற் க்ெகாண் ,

தனக் ஒ பிராத்தைன இ க்கிறப யால்

ெகங்கிேரயா பட்டணத்தில்

தைலச்சவரம்பண்ணிக்ெகாண் , கப்பல்

ஏற ரியா ேதசத்திற் ப் ேபானான்.

பிரிஸ்கில்லா ம் ஆக்கில்லா ம்

அவேனா ட ேபானார்கள். ௧௯ அவன்

எேப பட்டணத்திற் வந்தேபா , அங்ேக

அவர்கைளவிட் ப் பிரிந் , ெஜப

ஆலயத்திற் ச் ெசன் , தர்க டேன

ேபசிக்ெகாண் ந்தான். ௨0 அவன்

இன் ம் ெகாஞ்சநாட்கள் அவர்கேளா

தங்கேவண் ெமன் அவர்கள் ேகட் க்

ெகாண்டேபா அவன் சம்மதிக்காமல், ௨௧

வ கிற பண் ைகயிேல, நான் எப்ப யாவ

எ சேலம ல் இ க்கேவண் ம். ேதவ க் ச்

சித்தமானால் தி ம்பி உங்களிடம்

வ ேவன் என் ெசால் , அவர்களிடம்

விைடெபற் க்ெகாண் , கப்பல் ஏற

எேப ைவவிட் ப் றப்பட் , ௨௨ ெசசரியா

பட்டணத்திற் வந் , எ சேல க் ப்ேபாய்,

சைபமக்கைளச் சந்தித் ,

அந்திேயாகியாவிற் ப் ேபானான். ௨௩அங்ேக

சிலகாலம் தங்கியி ந்தபின் , அங்கி ந்

றப்பட் , கலாத்தியா நாட் ேல ம்

பிரிகியா நாட் ேல ம் ற்ற த்திரிந் ,
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டெரல்ேலாைர ம் உற்சாகப்ப த்தினான்.

௨௪ அப்ெபா அெலக்சந்திரியா

பட்டணத்தில் பிறந்த ேபச்சிேல வல்லவ ம்,

ேவதாகமங்களில் ேதறனவ மான

அப்ெபால்ேலா என் ம் ெபயர்ெகாண்டஒ

தன் எேப பட்டணத்திற் வந்தான்.

௨௫ அவன் கர்த்த ைடய வழயிேல

ேபாதிக்கப்பட் , ேயாவான் ெகா த்த

ஞானஸ்நானத்ைதமட் ம் ெதரிந்தவனாக

இ ந் , ஆவியில் ைவராக்கியள்ளவனாகக்

கர்த்த க் ரிய காரியங்கைளத் ெதளிவாய்ப்

ேபாதகம்பண்ணிக்ெகாண் வந்தான். ௨௬

அவன் ெஜப ஆலயத்தில் ைதரியமாகப்

ேபசினேபா , ஆக்கில்லா ம்,

பிரிஸ்கில்லா ம்அவன் ேப கிறைதக் ேகட் ,

அவைனத் தங்கேளா ேசர்த் க்ெகாண் ,

ேதவ ைடய வழகைள அதிகத் ெதளிவாக

அவ க் விளக்கிக் காண்பித்தார்கள்.

௨௭ பின் அவன் அகாயா நாட் ற் ப்

ேபாகேவண் ம் என்றேபா , டர்கள்

அங்ேக அவைன ஏற் க்ெகாள் ம்ப

சேகாதரர்கள் அவர்க க் க தம்

எ தினார்கள். ௨௮அவன்அகாயா நாட் ற்

வந் ெவளிப்பைடயாக தர்க டேன

பலமாக வாதா , இேய ேவ கிற ஸ்

என் ேவதவாக்கியங்கைளக் ெகாண்

விளக்கினப யால், கி ைபயினாேல

வி வாசிகளானவர்க க் மக ம் உதவியாக

இ ந்தான்.
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௧௯

அப்ெபால்ேலா என்பவன் ெகாரிந்

பட்டணத்திேலஇ க் ம்ேபா , ப ல் ேமடான

ேதசங்கள்வழயாகப்ேபாய், எேப விற்

வந்தான்; அங்ேக சில டர்கைளக் கண் : ௨

ங்கள் வி வாசிகளானேபா , பரி த்த

ஆவியானவைரப் ெபற் ர்களா என்

ேகட்டான். அதற் அவர்கள்: பரி த்த

ஆவியானவர் உண்ெடன்பைத நாங்கள்

ேகள்விப்படேவ இல்ைல என்றார்கள். ௩

அப்ெபா அவன்:அப்ப யானால் ங்கள்

எந்த ஞானஸ்நானம் ெபற் ர்கள் என்றான்.

அதற் அவர்கள்: ேயாவான் ெகா த்த

ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம் என்றார்கள். ௪

அப்ெபா ப ல்: ேயாவான் தனக் ப்பின்

வ கிறவராகிய கிற ஸ் இேய வில்

வி வாசிகளாக இ க்கேவண் ம் என்

மக்க க் ச் ெசால் , மனந்தி ம் த க்

ஏற்ற ஞானஸ்நானத்ைதக் ெகா த்தாேன

என்றான். ௫அைதக் ேகட்டெபா அவர்கள்

கர்த்தராகிய இேய வின் நாமத்தினாேல

ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். ௬அல்லாம ம்

ப ல்அவர்கள்ேமல் கரங்கைளைவத்தேபா ,

பரி த்தஆவியானவர்அவர்கள்ேமல்வந்தார்;

அப்ெபா அவர்கள் பிறெமாழகைளப் ேபசி

ர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௭ அந்த

மனிதர்கள் ஏறக் ைறய பன்னிரண் ேபராக

இ ந்தார்கள். ௮பின் ப ல் ெஜபஆலயத்தில்

உள்ேள வந் , ைதரியமாகப் பிரசங்கித் ,

ன் மாதங்கள்வைர ேதவ ைடய
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ராஜ்யத் க்க த்தைவகைளக் ற த்

கலந் ைரயா , த்திெசால் க்ெகாண்

வந்தான். ௯ சிலர் க னப்பட்

நம்பிக்ைகயற்றவர்களாகிக் ட்டத்திற்

ன்பாக இந்த மார்க்கத்ைத இகழ்ந்

ேபசியேபா , அவன் அவர்கைளவிட்

விலகி, டர்கைள அவர்களி ந்

பிரித் க்ெகாண் , திறன் என் ம்

ஒ வ ைடய கல்விக் டத்திேல அ தின ம்

கலந் ைரயா க்ெகாண் ந்தான். ௧0

இரண் வ டகாலம் இப்ப நடந்ததினாேல

ஆசியாவில் யி ந்த தர்க ம்

கிேரக்கர்க மாகிய எல்ேலா ம் கர்த்தராகிய

இேய வின் வசனத்ைதக் ேகட்டார்கள். ௧௧

ப ன்ைககளினாேல ேதவன்அரிய ெபரிய

அற் தங்கைளச் ெசய் காண்பித்தார். ௧௨

அவ ைடய ச ரத்தி ந் ண் கைள ம்,

ைகக் ட்ைடகைள ம் ெகாண் வந் ,

வியாதிக்காரர்கள்ேமல் ேபாட வியாதிகள்

அவர்கைளவிட் ங்கிப்ேபாயின; ெபால்லாத

ஆவிக ம் அவர்கைளவிட் ப் றப்பட்டன.

௧௩ அப்ெபா நாேடா களாகத் திரிகிற

மந்திரவாதிகளாகிய தர்களில் சிலர்

ெபால்லாதஆவிகள் பி த்தி ந்தவர்கள்ேமல்

கர்த்தராகிய இேய வின் நாமத்ைதச்

ெசால்லத் ணிந் : ப ல் பிரசங்கிக்கிற

இேய வின்ேபரில்ஆைணயிட் உங்க க் க்

கட்டைளயி கிேறாம் என்றார்கள். ௧௪

பிரதான ஆசாரியனாகிய ஸ்ேகவா என் ம்
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ஒ த ைடய மாரர்கள் ஏ ேபர்

இப்ப ச்ெசய்தார்கள். ௧௫ ெபால்லாத ஆவி

அவர்கைள ேநாக்கி: இேய ைவ அறேவன்,

ப ைல ம் அறேவன், ங்கள் யார் என்

ெசால் , ௧௬அ த்தஆவிைய ைடய மனிதன்

அவர்கள்ேமல் பாய்ந் , பலவந்தம்பண்ணி,

அவர்கைள ேமற்ெகாள்ள, அவர்கள்

நிர்வாணிக ம் காயப்பட்டவர்க மாகி

அந்த ட்ைடவிட் ஓ ப்ேபானார்கள்.

௧௭ இ எேப விேல யி ந்த

தர்கள் கிேரக்கர்கள் அைனவ க் ம்

ெதரியவந்தேபா , அவர்கெளல்ேலா ம்

பயமைடந்தார்கள்; கர்த்தராகிய

இேய வின் நாமம் மகிைமப்பட்ட . ௧௮

வி வாசித்தவர்களில் அேநகர் வந் ,

தங்க ைடய ெபால்லாத வித்ைதகைள

ெவளிப்ப த்தி அற க்ைகயிட்டார்கள். ௧௯

மாயவித்ைதக்காரர்களாக இ ந்தவர்களில்

அேநகர் தங்க ைடய த்தகங்கைளக்

ெகாண் வந் , எல்ேலா க் ம் ன்பாகச்

ட்ெடரித்தார்கள்; அைவகளின் விைலையத்

ெதாைகபார்த் , ஐம்பதினாயிரம்

ெவள்ளிக்காசாகக் கண்டார்கள். ௨0இவ்வள

வல்லைமயாக கர்த்த ைடய வசனம்

பரவிய . ௨௧இைவகள் ந்தபின் , ப ல்

மக்ெகேதானியாஅகாயாஎன் ம் நா களில்

ற்ற நடந் , எ சேல க் ப் ேபா ம்ப

ஆவியில் ர்மானம்பண்ணிக்ெகாண் : நான்

அங்ேக ேபானபின் ேராமா ரிைய ம்
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பார்க்கேவண் ம் என் ெசால் , ௨௨தனக்

உதவி ெசய்தவர்களில் இரண் ேபராகிய

ேமாத்ேத ைவ ம் எரஸ் ைவ ம்

மக்ெகேதானியாவிற் அ ப்பிவிட் ;

தான் பின் ம் சிலநாட்கள் ஆசியாவிேல

தங்கினான். ௨௩ அக்காலத்திேல இந்த

மார்க்கத்ைதக் ற த் ப் ெபரிய கலகம்

உண்டான . ௨௪ எப்ப ெயன்றால்,

ெதேமத்திரி என் ம் ெபயர்ெகாண்ட ஒ

தட்டான் தியானாளின் ேகாவிைலப்ேபால

ெவள்ளியினால் சிறய ேகாவில்கைளச்

ெசய் , ெதாழலாளிக க் ம ந்த

ஆதாயம் வ வித் க்ெகாண் ந்தான்.

௨௫ இவர்கைள ம் இப்ப ப்பட்டத்

ெதாழ ல்ெசய்கிற மற்ற ேவைலயாட்கைள ம்

அவன் வரச்ெசய் : மக்கேள, இந்தத்

ெதாழ னால் நமக் நல்ல பிைழப்

உண்டாயி க்கிறெதன் அற ர்கள். ௨௬

இப்ப யி க்க, ைககளினால் ெசய்யப்பட்ட

ேதவர்கள் ேதவர்களல்லெவன் இந்தப் ப ல்

என்பவன் ெசால் , எேப விேல மாத்திரமல்ல,

ெகாஞ்சங் ைறய ஆசியா எங் ம் அேநக

மக்க க் ப் ேபாதித் , அவர்கைளத் தன்

பக்கமாகச் ேசர்த் க்ெகாண்டான் என் ங்கள்

கண் ம் ேகட் ம் இ க்கி ர்கள். ௨௭இதனால்

நம் ைடயெதாழ ல்அற் ப்ேபா ம்ப யான

அபாயம் சம்பவித்தி க்கிற மல்லாமல், மகா

ேதவியாகிய தியானா ைடய ேகாவில்

நிைனவில்லாமல் ேபாகிறதற் ம்,
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ஆசியா ைம ம் உலக வ ம்

ேசவிக்கிற அவ ைடய மகத் வம்

அழ ந் ேபாகிறதற் ம் ஏ வாக இ க்கிற

என்றான். ௨௮ அவர்கள் இைதக்ேகட் ,

ேகாபத்தால் நிைறந் : எேபசிய ைடய

தியானாேள ெபரியவள் என் சத்தம ட்டார்கள்.

௨௯ பட்டணம் வ ம் கலகத்தினால்

நிைறந்த . ப க் வழ த் ைணயாகவந்த

மக்ெகேதானியர்களாகிய கா ைவ ம்

அரிஸ்தர்க் ைவ ம் அவர்கள்

இ த் க்ெகாண் , ஒ மனப்பட்

மண்டபத்திற் பாய்ந்ேதா னார்கள். ௩0ப ல்

ட்டத்திற் ள்ேள ேபாக மனதாயி ந்தேபா ,

டர்கள் அவைனப் ேபாகவிடவில்ைல. ௩௧

ஆசியாநாட் த் தைலவரில் அவ க்

நண்பர்களாகஇ ந்த சில ம்அவனிடத்திற்

ஆள் அ ப்பி, மண்டபத்திற் ள்

ேபாகேவண்டாம் என் எச்சரித்தார்கள்.

௩௨ ட்டத்தில் ழப்ப ண்டாகி, சிலர்

இப்ப ம் சிலர்அப்ப மாகப் ேபசினார்கள்;

தாங்கள் வந்த காரணம் இன்னெதன்

அேநக க் த் ெதரியாதி ந்த . ௩௩

அப்ெபா தர்கள் அெலக்சந்தர்

என்பவைன ன்ேன நிற்கத் தள் ம்ேபா ,

ட்டத்திேல சிலர் அவைன ன்ேன

இ த் விட்டார்கள். அெலக்சந்தர்

ைகயால் ைசைக காட் , மக்க க்

உத்தர ெசால்ல மனதாயி ந்தான். ௩௪அவன்

தெனன் அவர்கள் அற ந்தேபா ,
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எேபசியர்க ைடய தியானாேள ெபரியவள்

என் இரண் மணி ேநரம்வைர எல்ேலா ம்

ஏகமாகச் சத்தம ட் க்ெகாண் ந்தார்கள். ௩௫

பட்டணத் அைவத்தைலவன் மக்கைள

அைமதிப்ப த்தி: எேபசியர்கேள, இந்த

பட்டணம் மகா ேதவியாகிய தியானாளின்

ேகாவி ம் வானத்தி ந் வி ந்த

சிைலைய ம்எேபசியர நகரின் பா காப்பில்

இ க்கிறெதன் அறயாதவன் உண்ேடா?

௩௬ இைத எவ ம் ம க்க யாத

காரியமாைகயால், ங்கள்பதற்றங்ெகாண்

ஒன் ம் ெசய்யாமல் அைமதியாக

இ க்கேவண் ம். ௩௭ இந்த மனிதர்கைள

இங்ேக ெகாண் வந் ர்கள்; இவர்கள் ேகாவில்

ெகாள்ைளக்காரர்க ம் அல்ல, உங்க ைடய

ேதவிைய நிந்தித் ப் ேப கிறவர்க ம்

அல்ல. ௩௮ ெதேமத்திரி விற் ம் அவைனச்

ேசர்ந்த ெதாழலாளிக க் ம் ஒ வன்ேமல்

ஒ காரியம் உண்டாயி ந்தால், நியாயம்

விசாரிக்கிற நாட்க ண் , ஆ னர்கள்

இ க்கிறார்கள்; ஒ வர் ேபரிெலா வர்

வழக்கா க்ெகாள்ளட் ம். ௩௯ ங்கள்

ேவ எந்தெவா காரியத்ைதக் ற த்

விசாரிக்கேவண் மானால், அைத

சட்டப்ப க் கின்ற சைபயில் ேபசித்

ர்த் க்ெகாள்ளலாம். ௪0 இன்ைறக்

உண்டான கலகத்ைதக் ற த் நாம்

உத்தர ெசால் கிறதற் எ ம்

இல்லாதப யால், இந்தக் கலகத்ைதக் ற த்
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நாங்கள் விசாரிக்கப்ப ம்ேபா ,

ற்றவாளிகளாகிறதற் ஏ வாகஇ ப்ேபாேம

என் ெசால் , ௪௧ பின் ட்டத்ைத

அ ப்பிவிட்டான்.

௨0

கலகம் ந்தபின் , ப ல் டர்கைளத்

தன்னிடத்திற் வரவைழத் , உற்சாகப்ப த்தி,

மக்ெகேதானியாவிற் ப் றப்பட் ப்ேபானான்

௨ அவன் அந்த ப திக க் ச் ெசன்

டர்க க் ப் த்திச்ெசால் , உற்சாகப்ப த்தி

கிேரக் ேதசத்திற் ச் ெசன்றான். ௩ அங்ேக

அவன் ன் மாதங்கள்வசித்தபின் ,அவன்

கப்பல் ஏற , ரியா ேதசத்திற் ப்ேபாக

நிைனத்தேபா , தர்கள் அவைனக்

ெகாைலெசய் ம்ப இரகசியமாக

ேயாசைன ெசய் ெகாண் ந்தப யால்,

மக்ெகேதானியா ேதசத்தின்வழயாகத்

தி ம்பிப்ேபாகத் ர்மானம்பண்ணினான். ௪

ெபேராயா ஊரானாகிய ேசாபத்த ம்,

ெதசேலானிக்ேகயரில் அரிஸ்தர்க் ம்,

ெசக் ந் ம், ெதர்ைபயானாகிய கா ம்,

ேமாத்ேத ம், ஆசியா நாட்ைடச்ேசர்ந்த

கிக் ம் ேராப் ம், ஆசியா

நா வைரக் ம் ைணக் வந்தார்கள். ௫

இவர்கள் எங்க க் ன்னால் ெசன் ,

ேராவா பட்டணத்திேல எங்க க்காகக்

காத்தி ந்தார்கள். ௬ ளிப்பில்லாத

அப்பப்பண் ைக நாட்க க் ப்பின் ,

நாங்கள் பி ப்பி பட்டணத்தி ந் கப்பல்

ஏற ஐந் நாட்கள் பயணத்திற் ப்பின்
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ேராவாபட்டணத்திற் வந் அவர்கேளா

ஏ நாட்கள் தங்கியி ந்ேதாம். ௭ வாரத்தின்

தல்நாளில், அப்பம் சிக் ம்ப டர்கள்

வந்தி க் ம்ெபா , ப ல் அ த்தநாள்

றப்படேவண் ம் என்பதால், அவர்கேளா

ேபசி, ந ராத்திரிவைரக் ம் பிரசங்கித்தான்.

௮ அவர்கள் யி ந்த ேமல் ட் ல்

அேநக விளக் கள் ைவக்கப்பட் ந்த .

௯ அப்ெபா ஐத்தி என் ம்

ெபய ைடய ஒ வா பன் ஜன்ன ல்

உட்கார்ந்தி ந்தான். ப ல் ெதாடர்ந்

பிரசங்கம்பண்ணிக்ெகாண் யி ந்ததால்,

அவன் க்க மயக்கத்தினால் சாய்ந்

ன்றாம் மா யி ந் ேழ வி ந் ,

க்கிெய த்தேபா மரித்தி ந்தான். ௧0

உடேன ப ல் இறங்கிப்ேபாய், அவைனஎ த் ,

அைணத் க்ெகாண் : கலங்காதி ங்கள்,

இவன் உயிேரா இ க்கிறான் என்றான். ௧௧

பின் ேமேல ஏற ப்ேபாய், அப்பம்பிட் சித் ,

வி யற்காைலவைர ேபசிக்ெகாண் ந் ,

பின் றப்பட்டான். ௧௨ அந்த

வா பைன அவர்கள் உயி ள்ளவனாகக்

ட் க்ெகாண் வந்தைதப் பார்த் ம ந்த

ஆ தலைடந்தார்கள். ௧௩ ப ல் ஆேசா

பட்டணம்வைரக் ம் தைரவழயாகப்

ேபாகத் திட்டம ட் ந்தான். நாங்கள்

கப்பல் ஏற , ப க் ன்னதாகேவ

ஆேசா பட்டணத்திற் ச் ெசன்ேறாம்.

அங்கி ந் தம்ைமக் கப்ப ல்
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ஏற்ற ச்ெசல்லேவண் ெமன் அவன்

திட்டம் ெசய்தி ந்தார். ௧௪ அவன் ஆேசா

பட்டணத்திேல எங்கைளப் பார்த்தெபா

நாங்கள் அவைனக் ட் க்ெகாண்

ம த்திேலேன பட்டணத்திற் வந்ேதாம்.

௧௫ அ த்தநாளில் விற் எதிேர

உள்ள ப திக் வந் , ௧௬ ப ல்

ெபந்ெதெகாஸ்ேத பண் ைகநாளிேல

எ சேலம ல் இ க்கேவண் ெமன்

வி ம்பியதால், தான்ஆசியாவிேலகாலத்ைத

ணாக்காமல், எேப பட்டணத்தி ந்

கடந் ேபாகேவண் ெமன் அவசரப்ப த்தி,

ம நாளிேல சா ைவ அைடந் ,

ேராகில் ேயான் ஊர்த் ைறயிேல தங்கி,

ம நாள் ம ேலத் பட்டணத்திற் வந்ேதாம்.

௧௭ ம ேலத் வி ந் அவன் எேப விற்

ஆள் அ ப்பி, சைபயின் ப்பர்கைள

வரவைழத்தான். ௧௮அவர்கள் தன்னிடத்தில்

வந்தெபா , அவன் அவர்கைள ேநாக்கி:

நான்ஆசியா நாட் ந் வந்த தல்நாள்

ெதாடங்கி எல்லாக் காலங்களி ம் உங்கேளா

நான் எப்ப இ ந்ேதன் என் ங்கள்

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௧௯ நான் ம ந்த

தாழ்ைமேயா ம், ம ந்த கண் ேரா ம்,

தர்க ைடய ைமயான ேயாசைனயால்

எனக் வந்த ேசாதைனகேளா ம்

கர்த்த க் ப் பணி ெசய்ேதன். ௨0

பிரேயாஜனமானைவகளில் ஒன்ைற ம்

நான் உங்க க் மைறத் ைவக்காமல்,
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ெவளியரங்கமாக கள்ேதா ம் உங்க க் ப்

பிரசங்கித் , உபேதசம்பண்ணி, ௨௧

ேதவனிடத்திற் மனந்தி ம் வைதக் ற த் ம்,

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ைவ

வி வாசிப்பைதக் ற த் ம், நான்

தர்க க் ம் கிேரக்கர்க க் ம் சாட்சியாக

அறவித்ேதன். ௨௨ இப்ெபா ம் நான்

பரி த்த ஆவியானவரிேல கட் ண்டவனாக

எ சேல க் ப் ேபாகிேறன்; அங்ேக எனக்

என்ன நடக் ம் என் ெதரியா . ௨௩

ெதாடர்ச்சியான கட் க ம் உபத்திரவங்க ம்

எனக் உள்ள என் பரி த்தஆவியானவர்

பட்டணங்கெளல்லாம் ெதரிவிக்கிறைதமட் ம்

அற ந்தி க்கிேறன். ௨௪ ஆனா ம்

எைதக் ற த் ம் நான்கவைலப்படமாட்ேடன்.

என் உயிைர ம் ெபரிதாக நிைனக்கமாட்ேடன்;

என்ஓட்டத்ைத சந்ேதாஷத்ேதா க்க ம்,

ேதவ ைடய கி ைபயின் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கம்பண் ம்ப க் நான் கர்த்தராகிய

இேய வினிடத்தில் ெபற்ற ஊழயத்ைத

நிைறேவற்ற ேமவி ம் கிேறன். ௨௫இேதா,

நான் உங்கேளா வசித் , ேதவ ைடய

ராஜ்யத்ைதக் ற த் பிரசங்கம்பண்ணினைதக்

ேகட்டவர்களாகிய ங்கள் எல்ேலா ம் இனி

என் கத்ைதப் பார்க்கமாட் ர்கள் என்

அற ந்தி க்கிேறன். ௨௬ ேதவ ைடய

ஆேலாசைனயில் ஒன்ைற ம் நான்

மைறத் ைவக்காமல், எல்லாவற்ைற ம்

உங்க க் அறவித்தப யால், ௨௭
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எல்ேலா ைடயஇரத்தப்பழ க் ம் ங்கி நான்

த்தமாக இ க்கிேறன் என்பதற் உங்கைள

இன் சாட்சிகளாகைவக்கிேறன். ௨௮ஆகேவ,

உங்கைளக் ற த் ம் ேதவன், தம் ைடய

ெசாந்த இரத்தத்தினாேல சம்பாதித் க்ெகாண்ட

தம சைபைய ேமய்ப்பதற் ப் பரி த்த

ஆவியானவர் உங்கைளக் கண்காணிகளாக

ைவத்த மந்ைத எல்லாவற்ைற ம் ற த் ம்,

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள். ௨௯ நான்

ேபானபின் மந்ைதையத் தப்பவிடாத ெகா ய

ஓநாய்கள் உங்க க் ள்ேள வ ம். ௩0

உங்களி ம் சிலர் எ ம்பி, டர்கைளத்

தங்களிடத்தில் இ த் க்ெகாள் ம்ப

தவறானைவகைளப் ேபாதிப்பார்கள் என்

அற ந்தி க்கிேறன். ௩௧எனேவ, நான் ன்

வ டங்கள் இர ம் பக ம் கண் ேரா

இைடவிடாமல் உங்கள்அைனவ க் ம் த்திச்

ெசான்னைதநிைனத் விழ த்தி ங்கள். ௩௨

இப்ெபா ம் சேகாதரர்கேள, உங்க ைடய

பக்தி ெப க ம், பரி த்தமாக்கப்பட்ட

அைனவ க் ள் ம் உங்க க்

உரிைமப்பங்ைகக் ெகா க்க ம்வல்லவராக

இ க்கிற ேதவ க் ம் அவ ைடய

கி ைப ள்ள வசனத்திற் ம் உங்கைள

ஒப் க்ெகா க்கிேறன். ௩௩ ஒ வ ைடய

ெவள்ளிையேயா ெபான்ைனேயா

ஆைடையேயா நான் இச்சிக்கவில்ைல.

௩௪ ங்கள் அற ந்தி க்கிறப , எனக் ம்

என் டேன இ ந்த மக்க க்காக ம்



அப்ேபாஸ்தலர் 4186

இந்தக் ைககேள ேவைலெசய்த . ௩௫

இப்ப ப் பிரயாசப்பட் , பல னைரத்

தாங்க ம்,வாங் கிறைதவிடெகா க்கிறேத

பாக்கியம் என் கர்த்தராகிய இேய

ெசான்ன வார்த்ைதகைள நிைனக்க ம்

ேவண் ெமன் எல்லாவிதத்திேல ம்

உங்க க் க் காண்பித்ேதன் என்றான். ௩௬

இைவகைளச் ெசான்னபின் , அவன்

ழங்கால்ப யிட் ,அவர்கள்எல்ேலாேரா ம்

ேசர்ந் ெஜபம்பண்ணினான். ௩௭அவர்கள்

எல்ேலா ம் மக ம் அ , என் கத்ைத

ங்கள் இனிப் பார்க்கமாட் ர்கள் என் அவன்

ெசான்ன வார்த்ைதயினால் அதிகமாகத்

க்கப்பட் , ௩௮ ப ைலக் கட் த்த வி,

அவைன த்தம் ெசய் , கப்பல்வைரக் ம்

அவேனா டச் ெசன்றார்கள்.

௨௧

நாங்கள் அவர்கைளவிட் ப் பிரிந் ,

எேப பட்டணத்தி ந் கப்பேலற ேநராக

ேகாஸ் ைவ ம், ம நாளில் ேரா ைவ ம்

அைடந் , அந்த இடத்ைதவிட் பத்தாரா

பட்டணத்திற் வந் , ௨அங்ேக ெபனிக்ேக

ேதசத்திற் ப் ேபாகிற ஒ கப்பைலப்

பார்த் , அதிேல ஏற ப்ேபாேனாம். ௩ ப்

ைவப் பார்த் , அதற் ெதற்ேக இ க்கிற

ரியா நாட் ற் ச் ெசன் , பட்டணத்

ைற கத்தில் இறங்கிேனாம்; அங்ேக

கப்ப ன் சரக் கைள இறக்கேவண் யதாக

இ ந்த . ௪அந்த இடத்திேல வாழ்ந் வந்த

டர்கைளக் கண் பி த் , அங்ேக ஏ நாட்கள்
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தங்கிேனாம். அவர்கள் ப ைலப் பார்த் : ர்

எ சேல க் ப் ேபாகேவண்டாம் என்

பரி த்த ஆவியானவரின் ஏ த னாேல

ெசான்னார்கள். ௫ அந்த நாட்கள் ந் ,

நாங்கள் றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா ,அவர்கள்

எல்ேலா ம் மைனவி மற் ம் பிள்ைளகேளா

பட்டணத்திற் ெவளிேய எங்கைள

வழய ப்ப வந்தார்கள். அப்ெபா

கடற்கைரயிேலநாங்கள் ழங்கால்ப யிட்

ெஜபம்பண்ணிேனாம். ௬ அவர்களிடத்தில்

விைடெபற் க்ெகாண்டபின் , நாங்கள்

கப்பல் ஏற ேனாம்; அவர்கள் தங்க ைடய

க க் த் தி ம்பிப்ேபானார்கள். ௭

நாங்கள் கப்பல் பயணத்ைத த் ,

பட்டணத்ைதவிட் பித்ெதாேலாமாய்

பட்டணத்திற் வந் , சேகாதரர்கைளச்

சந்தித் , அவர்கைளவாழ்த்தி அவர்கேளா

ஒ நாள் தங்கிேனாம். ௮ ம நாளிேல

ப ைலச் ேசர்ந்தவர்களாகிய நாங்கள்

றப்பட் ெசசரியா பட்டணத்திற் வந் , ஏ

நபர்களில் ஒ வனாகிய பி ப் என் ம்

நற்ெசய்தியாளர் ட் ற் ெசன் அங்

தங்கிேனாம். ௯ ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிற

கன்னிப் ெபண்களாகிய நான் மாரத்திகள்

அவ க் இ ந்தார்கள். ௧0 நாங்கள் பல

நாட்கள் அங் தங்கியி க் ம்ேபா ,

அக என்ற ெபயர் உள்ள ஒ ர்க்கதரிசி

ேதயாவி ந் வந்தான். ௧௧ அவன்

எங்களிடம் வந் , ப ைடய இ ப்பில்



அப்ேபாஸ்தலர் 4188

கட் யி ந்த கச்ைசைய உ வி தன்

ைககைள ம் கால்கைள ம் கட் க்ெகாண் :

இந்தக் கச்ைசக் ெசாந்தமானவைன

எ சேலம ள்ள தர்கள் பி த் இேதேபால

கட் தரல்லாதவர்க ைடய ைககளில்

ஒப் க்ெகா ப்பார்கள் என் பரி த்த

ஆவியானவர் ெசால் கிறார் என்றான். ௧௨

இைதக் ேகட்டெபா , எ சேல க் ப்

ேபாகேவண்டாெமன் , நாங்க ம் அங்ேக

இ ந்தவர்க ம் ப ைல ேவண் க்

ேகட் க்ெகாண்ேடாம். ௧௩ அதற் ப் ப ல்:

ங்கள் அ என் இ தயத்ைத ஏன் ேசார்ந்

ேபாகப்பண் கி ர்கள்? எ சேலம ல் நான்

கர்த்தராகிய இேய வின் நாமத்திற்காகக்

கட்டப்ப வதற் மட் மல்ல, இறப்பதற் ம்

தயாராக இ க்கிேறன் என்றான். ௧௪அவன்

சம்மதிக்காததினாேல, கர்த்த ைடய சித்தம்

நடக்கட் ம் என் விட் விட்ேடாம். ௧௫அந்த

நாட்க க் ப்பின் நாங்கள் பயணத்திற்கான

சாமான்கைள ஆயத்தம்பண்ணிக்ெகாண்

எ சேல க் ப் ேபாேனாம். ௧௬ ெசசரியா

பட்டணத்தி ள்ள டர்களில் சிலர் எங்கேளா

வந்தார்கள். ப் ைவச்ேசர்ந்த

மனாேசான் என் ம் ஒ பைழய டனிடம்

நாங்கள் தங் வதற்காக அவைன ம்

அவர்கேளா ட் க்ெகாண் வந்தார்கள்.

௧௭ நாங்கள் எ சேல க் வந்தேபா ,

சேகாதரர்கள் எங்கைள சந்ேதாஷமாக

வரேவற்றார்கள். ௧௮ ம நாளிேல
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ப ல் எங்கைள யாக்ேகாபிடம் ட் க்

ெகாண் ேபானான்; ப்பர்கெளல்ேலா ம்

அங்ேக வந்தார்கள். ௧௯ ப ல்

அவர்கைள வாழ்த்தி, தன் ஊழயத்தினாேல

ேதவன் தரல்லாேதார்களிடம்

ெசய்தைவகைளெயல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக

விளக்கிச்ெசான்னான். ௨0 யாக்ேகா ம்

அங் இ ந்தவர்க ம் அைதக்ேகட் க்

கர்த்த்தைர மகிைமப்ப த்தினார்கள். பின்

அவர்கள் ப ைலப் பார்த் : சேகாதரேன,

தர்களில் ஆயிரக்கணக்காேனார்

வி வாசிகளாக இ ப்ப உமக் த் ெதரி ம்,

அவர்கள் எல்ேலா ம் ேமாேசயின்

நியாயப்பிரமாணத்திற் கவனமாக

ழ்ப்ப கிறவர்களாக இ க்கிறார்கள்.

௨௧ தரல்லாேதார்கேளா இ க்கிற

தர்கெளல்ேலா ம் தங்க ைடய

பிள்ைளக க் வி த்தேசதனம்பண்ண ம்,

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

நடக்க ம் ேவண் யதில்ைல என் ர்

ெசால் , அவர்கள் ேமாேசையவிட் ப்

பிரிந் ேபா ம்ப ேபாதைன ெசய்கி ர்

என் இவர்கள் உம்ைமப்பற்ற

ேகள்விப்பட் க்கிறார்கள். ௨௨இப்ெபா

ெசய்யேவண் ய என்ன? ர்வந்தி க்கி ர்

என் அவர்கள் ேகள்விப்பட் , நிச்சயமாகக்

ேகாபத்ேதா இங் வ வார்கள். எனேவ

உம்ைமப்பற்ற அவர்கள் ேகள்விப்பட்ட

உண்ைமயில்ைலஎன்பைதக் காட்ட ஏதாவ
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ஒன்ைறச் ெசய்யேவண் ம். ௨௩ ஆகேவ,

நாங்கள் உமக் ச் ெசால் கிறைத ர்

ெசய்யேவண் ம்; அ என்னெவன்றால்,

ேதவனிடம் ெபா த்தைன ெசய் ெகாண்ட

நான் ேபர் எங்களிடம் இ க்கிறார்கள்.

௨௪ இவர்கைள அைழத் க்ெகாண்

ேதவாலயத்திற் ேபாய், இவர்கேளா உம்ைம

த்திகரிப் ச் ெசய் ெகாண் , இவர்கள்

ெவட் க்ெகாள்வதற் ேவண் ய

ெசலைவெயல்லாம் ேர ெசய் ம். அப்ப ச்

ெசய்தால் அவர்கள் உம்ைமப்பற்ற க்

ேகள்விப்பட்டவிஷயங்கள் ெபாய் என் ம்,

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

நடக்கிறவெரன் ம் எல்ேலா ம்

ெதரிந் ெகாள்வார்கள். ௨௫வி வாசிகளான

தரல்லாதவர்கள் இப்ப ப்பட்டைவகைளக்

ைகக்ெகாள்ளாமல், விக்கிரகங்க க் ப்

பைடத்த அ த்தமானைவகைள

சாப்பிடாம ம், க த்ைத ந க்கி

ெகால்லப்பட்ட ம கம் மற் ம் இரத்தம்

ஆகியவற்ைற சாப்பிடாம ம், தகாத உற

ெகாள்ளாம ம் இ க்கேவண் ம்

என் நாங்கள் ர்மானம்பண்ணி,

அவர்க க் க் க தம் எ தி அ ப்பிேனாம்

என்றார்கள். ௨௬ ம நாளிேல ப ல்

அந்த நான் மனிதர்கேளா ேசர்ந்

தா ம் த்திகரிப் ச் ெசய் ெகாண் ,

ேதவாலயத்தில் பிரேவசித் , அவர்களில்

ஒவ்ெவா வ க்காக ம் ேவண் ய ப ைய
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ெச த்தி க் ம்வைரக் ம் த்திகரிப்

நாட்கைள நிைறேவற் ேவன் என்

அறவித்தான். ௨௭ அந்த ஏ நாட்க ம்

நிைறேவ ம்ெபா ஆசியா நாட் ந்

வந்த தர்கள் அவைன ேதவாலயத்திேல

கண் ,மக்கெளல்ேலாைர ம் ண் விட் ,

அவைனப் பி த் : ௨௮ இஸ்ரேவலர்கேள,

உதவிெசய் ங்கள். நம் ைடய மக்க க் ம்

ேவதப்பிரமாணத்திற் ம் இந்த இடத்திற் ம்

எதிராக எல்லா இடத்தி ம் எல்ேலா க் ம்

ேபாதித் வ கிறவன் இவன்தான்; இந்த

ேதவாலயத்திற் ள்ேள கிேரக்கைர ம்

ட் க்ெகாண் வந் , இந்த பரி த்த

இடத்ைதத் ட் ப்ப த்தினான் என்

சத்தம ட்டார்கள். ௨௯ எேப பட்டணத்ைதச்

ேசர்ந்த ேராப் என்பவன் நகரத்தில்

ப ேலா இ க்கிறைத ஏற்கனேவ

பார்த்தி ந்தப யால், ப ல் அவைனத்

ேதவாலயத்திற் உள்ேள ம் ட் க்ெகாண்

வந்தி ப்பான் என் நிைனத்தார்கள். ௩0

அப்ெபா நகரம் வ ம் கலக்கம்

உண்டான ; மக்கள் ட்டமாக ஓ வந் ,

ப ைலப்பி த் ,அவைனேதவாலயத்திற்

ெவளிேய இ த் க்ெகாண் ேபானார்கள்;

உடேனகத கள் ட்டப்பட்ட . ௩௧அவர்கள்

அவைனக் ெகாைலெசய்ய யற்சி

ெசய் ம்ேபா , எ சேலம் வ ம்

கலக்கமாக இ க்கிற என் ேராம

இரா வ அதிபதிக் ச் ெசய்தி வந்த .
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௩௨ உடேன அவன் ேபார் ரர்கைள ம்

அவர்க ைடய அதிபதிகைள ம்

ட் க்ெகாண் , அங்ேக ஓ னான்; ேராம

அதிபதிைய ம் ேபார் ரர்கைள ம்அவர்கள்

பார்த்த டேன ப ைல அ க்கிறைத

நி த்திவிட்டார்கள். ௩௩ அப்ெபா ேராம

அதிபதி அ கில் வந் அவைனப் பி த் ,

இரண் சங்கி களினாேல அவைனக்

கட் ம்ப ெசால் : இவன் யார் என் ம்,

என்ன ெசய்தான் என் ம் விசாரித்தான்.

௩௪ அதற் மக்கள் பல காரியங்கைளச்

ெசால் அதிகமாகக் ச்சல் ேபாட்டார்கள்;

அதிக சத்தத்தினாேல அதிபதிக் ஒன் ம்

ரியாமல், அவைனக் ேகாட்ைடக் ள்ேள

ெகாண் ேபா ம்ப கட்டைளயிட்டான்.

௩௫ அவன் ப கள்ேமல் ஏறனேபா

மக்கள் ட்டம் அவ க் பின்ேனெசன் ,

௩௬ இவைனக் ெகால்லேவண் ம் என்

ம ந்த ேகாபமாக சத்தம் ேபாட்டதினாேல,

ேபார் ரர்கள் அவைனத் க்கிக்ெகாண்

ேபாகேவண் யதாக இ ந்த . ௩௭அவர்கள்

ப ைலக் ேகாட்ைடக் ள்ேளெகாண் ேபாகிற

ேநரத்தில், அவன் ேராமஅதிபதிைய ேநாக்கி:

நான் உம் டேன ஒ வார்த்ைத ேபசலாமா

என்றான். அதற் அவன்: உனக் கிேரக்க

ெமாழ ெதரி மா? ௩௮ பல நாட்க க்

ன்ேன கலகம் உண்டாக்கி, நான் ஆயிரம்

ெகாைலபாதகர்கைள வனாந்திரத்திற் க்

ெகாண் ேபானஎகிப்தியன் தாேனஎன்றான்.
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௩௯ அதற் ப் ப ல்: நான் சி சியா

நாட் ள்ள கழ்ெபற்ற தர் பட்டணத்ைதச்

ேசர்ந்த தன்; மக்க டேன ேப வதற்

எனக் அ மதி தரேவண் ம் என் உம்ைம

ேகட் க்ெகாள் கிேறன்என்றான். ௪0அவன்

அ மதிஅளித்தேபா , ப ல் ப களின்ேமல்

நின் மக்கைளப் பார்த் அைமதியாக

இ க்கச்ெசால் ைகையஅைசத்தான்; ம ந்த

அைமதி உண்டான ; அப்ெபா அவன்

எபிெரய ெமாழயிேல ேபசத்ெதாடங்கினான்.

௨௨

சேகாதரர்கேள, ெபரிேயார்கேள, நான்

இப்ெபா உங்க க் ச் ெசால்லப்ேபாகிற

நியாயங்கைள கவனித் க் ேக ங்கள்

என்றான். ௨ அவன் எபிெரய ெமாழயிேல

தங்கேளா ேப கிறைத அவர்கள்

ேகட்டெபா , ம க ம் அைமதியாக

இ ந்தார்கள். அப்ெபா அவன்: ௩

நான் தன், சி சியா நாட் ள்ள

தர் பட்டணத்திேல பிறந் , இந்த

நகரத்திேல கமா ேய ன் பாதத்த ேக

வளர்ந் , ன்ேனார்க ைடய

ேவதபிரமாணத்தின்ப ேய திட்டமாக

ேபாதிக்கப்பட் , இன்ைறயதினம்

ங்கெளல்ேலா ம் ேதவைனக் ற த்

ைவராக்கியம் உள்ளவர்களாக

இ க்கிற ேபால நா ம் ைவராக்கியம்

உள்ளவனாக இ ந்ேதன். ௪ நான் இந்த

மார்க்கத்ைதச் சார்ந்த ஆண்கைள ம்

ெபண்கைள ம் பி த் , சிைறச்சாைலகளில்
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ஒப்பைடத் , மரணம் ஏற்ப ம்வைர

ன்பப்ப த்திேனன். ௫ அதற் பிரதான

ஆசாரியர்க ம் ப்பர்கள் அைனவ ம்

சாட்சிெகா ப்பார்கள்;அவர்கள்ைகயினாேல

நான் சேகாதரர்க க் க தங்கைள

வாங்கிக்ெகாண் , தமஸ் வில்

இ க்கிறவர்கைளத் தண் ப்பதற் ,

அவர்கைளக் ைக ெசய் , எ சேல க் க்

ெகாண் வ வதற்காகஅங் ப்ேபாேனன். ௬

அப்ப நான் றப்பட் ப் ேபா ம் வழயில்

தமஸ் விற் அ கில், மத்தியான

ேநரத்திேல, தி ெரன் வானத்தி ந்

ெபரிய ெவளிச்சம் உண்டாகி, என்ைனச்

ற்ற ப் பிரகாசித்த . ௭ நான் தைரயிேல

வி ந்ேதன். அந்தேநரத்தில்: ச ேல, ச ேல,

என்ைன ஏன் ன்பப்ப த் கிறாய் என்

என் டேன ேப கிற ஒ சத்தத்ைதக்

ேகட்ேடன். ௮அதற் நான்: ஆண்டவேர, ர்

யார் என்ேறன். அவர்: ன்பப்ப த் கிற

நசேரயனாகிய இேய நாேன என்றார். ௯

அச்சமயம் என் டேன டஇ ந்தவர்கள்அந்த

ெவளிச்சத்ைதக் கண் , பயந் விட்டார்கள்;

என் டேன ேபசினவ ைடய

சத்தத்ைதேயா அவர்கள் ேகட்கவில்ைல. ௧0

அப்ெபா நான்: ஆண்டவேர, நான்

என்னெசய்யேவண் ம் என்ேறன். அதற் க்

கர்த்தர்: எ ந் , தமஸ் விற் ப் ேபா;

அங்ேக ெசய்யேவண் யெதல்லாம்

உனக் ச் ெசால்லப்ப ம் என்றார். ௧௧
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அந்த ஒளியின் ம தியினாேல நான்

பார்ைவைய இழந் ேபானதினால்,

என்ேனா ந்தவர்களின் உதவியால்

வழநடத்தப்பட் தமஸ் விற் வந்ேதன். ௧௨

அப்ெபா ேவதபிரமாணத்தின்ப ேய

பக்தி ள்ளவ ம், அங்ேக யி க்கிற

எல்லா தர்களா ம் நல்லவெனன்

ெபயர்ெபற்றவ மாகிய அனனியா

என்பவன், ௧௩ என்னிடத்தில் வந் நின் :

சேகாதரனாகிய ச ேல, பார்ைவயைடவாயாக

என்றான்; உடேன நான் பார்ைவயைடந் ,

அவைனப் பார்த்ேதன். ௧௪ அப்ெபா

அவன்: நம் ைடய ன்ேனார்களின்

ேதவனின் சித்தத்ைத ெதரிந் ெகாள்ள ம்,

தி ள்ளவைர தரிசிக்க ம், அவ ைடய

உயர்வானவாய்ெமாழையக் ேகட்க ம், அவர்

உன்ைன ன்னேம ெதரிந் ெகாண்டார்.

௧௫ பார்த்தைவகைள ம்

ேகட்டைவகைள ம் ற த் ச் எல்லா

மனிதர்க க் ன்பாக அவ க் ச்

சாட்சியாக இ ப்பாய். ௧௬ இப்ெபா

தாமதிக்கிற என்ன? எ ந்

கர்த்த ைடய நாமத்ைதத் பணிந் ெகாண் ,

ஞானஸ்நானம் ெபற் , உன் பாவங்கள் ேபாகக்

க வப்ப என்றான். ௧௭ பின் நான்

எ சேல க் த் தி ம்பிவந் , ேதவாலயத்திேல

ெஜபம் ெசய் ெகாண் க் ம்ேபா ,

நான் தரிசனத்திேல அவைரப் பார்த்ேதன்.

௧௮ அவர் என்ைனப் பார்த் :
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என்ைனக் ற த் ச் ெசால் ம் சாட்சிைய

இவர்கள் ஏற் க்ெகாள்ளமாட்டார்கள்;

ஆகேவ, தாமதம்பண்ணாமல் க்கிரமாக

எ சேலைமவிட் ப் றப்பட் ப்ேபாஎன்றார்.

௧௯அதற் நான்: ஆண்டவேர, உம்மடத்தில்

வி வாசமாக இ க்கிறவர்கைளநான் காவ ல்

ைவத் ெஜபஆலயங்களிேலஅ த்தைத ம்,

௨0 உம் ைடய சாட்சியாக வாழ்ந்த

ஸ்ேதவா ைடய இரத்தம் சிந்தப்ப கிறேபா ,

நா ம் அ ேக நின் , அவைனக் ெகாைல

ெசய்வதற் ச் சம்மதித் , அவைனக்

ெகாைலெசய்தவர்களின் உைடகைள

பா காத் க் ெகாண் ந்தைத ம், இவர்கள்

அற ந்தி க்கிறார்கேளஎன்ேறன். ௨௧அதற்

அவர்: ேபா, நான் உன்ைன ெதாைலவில்

உள்ள தரல்லாதவர்களிடத்திேல

அ ப் ேவன் என் ெசான்னார் என்றான்.

௨௨ இந்த வார்த்ைதவைரக் ம் அவன்

ெசால் வைத ேகட்டார்கள். பின் :

இப்ப ப்பட்டவைன மயி ந்

அகற்றேவண் ம்; இவன் உயிேரா க்கிற

நியாயமல்ல என் ம ந்த சத்தம ட் ச்

ெசான்னார்கள். ௨௩ இவ்விதமாக அவர்கள்

க் ர ட் த் தங்க ைடய ேமலாைடகைள

எற ந் விட் , ஆகாயத்திேல திையத்

ற்ற க்ெகாண் க் ம்ேபா , ௨௪ ேராம

அதிபதி அவைனக் ேகாட்ைடக் ள்ேள

ெகாண் வ ம்ப ஆைணயிட் ,

அவர்கள் அவ க் விேராதமாக
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இப்ப க் க் ர கிறக் காரணத்ைத

ெதரிந் ெகாள் ம்ப க் அவைன

சாட்ைடயினால் அ த் விசாரிக்கச்

ெசான்னான். ௨௫ அதன்ப அவர்கள்

அவைனக் கயிற்றால் இ கக் கட் ம்ேபா ,

ப ல் அ கில் நின்ற ற் க்

அதிபதிையப் பார்த் : ேராம ம்

நியாயம் விசாரிக்கப்படாதவ மாக

இ க்கிற மனிதைன அ க்கிற

உங்க க் நியாயமா? என்றான். ௨௬

ற் க் அதிபதி அைதக்ேகட் , ேராம

அதிபதியிடத்தில்ேபாய், அைதஅறவித் : ர்

ெசய்யப்ேபாகிறைதக் ற த் எச்சரிக்ைகயாக

இ ம்; இந்த மனிதன் ேராமன் என்றான். ௨௭

இைதஅற ந்த ேசனாதிபதி ப டத்தில் வந் :

ேராமனா? எனக் ச் ெசால் என்றான்.

அதற் அவன்: நான் ேராமன்தான்

என்றான். ௨௮ ேராம அதிபதி அவைனப்

பார்த் : நான் அதிக பணம் ெகா த்

இந்த ேராம உரிைமைய சம்பாதித்ேதன்

என்றான். அதற் ப் ப ல்: நாேனா ேராமக்

மகனாகப் பிறந்ேதன் என்றான். ௨௯

அவைன அ த் விசாரிக் ம்ப

ஆயத்தமாக இ ந்தவர்கள் உடேன

அவைனவிட் விட்டார்கள். ேராம அதிபதி

அவன் ேராமெனன் அற ந் , அவைனக்

கட் யதற்காகப் பயந்தான். ௩0 ப ன்ேமல்

தர்களாேல ஏற்ப த்தப்பட்ட ற்றம்

இன்னெதன் நிச்சயமாக அறயவி ம்பி,
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அவன் அ த்தநாளிேல அவைன

வி வித் , பிரதான ஆசாரியர்கைள ம்

ஆேலாசைனச் சங்கத்தினர்கள் அைனவைர ம்

வ ம்ப ஆைணயிட் , அவைன

அைழத் க்ெகாண் ேபாய், அவர்க க்

ன்பாக நி த்தினான்.

௨௩

ப ல் ஆேலாசைனச் சங்கத்தினைர

உற் ப்பார்த் : சேகாதரர்கேள, இந்தநாள்வைர

எல்லா விஷயங்களி ம் நான்

நல்மனச்சாட்சிேயா ேதவ க் ன்பாக

நடந் வந்ேதன் என் ெசான்னான். ௨

அப்ெபா பிரதான ஆசாரியனாகிய

அனனியா அவ க் அ கில்

நின்றவர்கைளப் பார்த் : இவன் வாயில்

அ ங்கள் என் கட்டைளயிட்டான். ௩

அப்ெபா ப ல் அவைனப் பார்த் :

ெவள்ைளய க்கப்பட்ட வேர, ேதவன் உம்ைம

அ ப்பார்; நியாயப்பிரமாணத்தின்ப என்ைன

நியாயம் விசாரிக்க உட்கார்ந்தி க்கிற

ர் நியாயபிரமாணத்திற் விேராதமாக

என்ைனஅ க்கச்ெசால்லலாமாஎன்றான். ௪

அ கில் நின்றவர்கள்: ேதவ ைடயபிரதான

ஆசாரியைர அவமதித் ப் ேபசலாமா

என்றார்கள். ௫அதற் ப் ப ல்: சேகாதரர்கேள,

இவர் பிரதான ஆசாரியெரன் எனக் த்

ெதரியா ; உன் மக்களின் தைலவைர ற்றம்

ெசால்லாேத” என் எ தியி க்கிறேத

என்றான். ௬பின் அவர்களில், ச ேசயர்கள்

ஒ ப தி ம் பரிேசயர்கள் ஒ ப தி மாக
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இ க்கிறார்கெளன் ப ல் அற ந் :

சேகாதரர்கேள, நான் பரிேசய ம்

பரிேசய ைடய மக மாக இ க்கிேறன்.

மரித்தவர்க ைடய உயிர்த்ெத தைலப்பற்றய

நம்பிக்ைகையக் ற த் நான் நியாயம்

விசாரிக்கப்ப கிேறன் என் ஆேலாசைனச்

சங்கத்திேல சத்தம ட் ச் ெசான்னான். ௭அவன்

இப்ப ச் ெசான்னேபா , பரிேசயர்க க் ம்

ச ேசயர்க க் ம் வாக் வாத ண்டாகி;

ட்டம் இரண்டாகப் பிரிந்த . ௮

ஏெனன்றால், ச ேசயர்கள் உயிர்த்ெத தல்

இல்ைலெயன் ம், ேதவ த ம் ஆவி ம்

இல்ைலெயன் ம் ெசால் கிறார்கள்.

பரிேசயர்கேளா அவ்விரண் ம் உண்ெடன்

ஒப் க்ெகாள் கிறார்கள். ௯ இதனாேல

ம ந்த இைரச்சல் உண்டான . பரிேசய

சமயத்தாரான ேவதபண் தர்களில் சிலர்

எ ந் : இந்த மனிதனிடத்தில் ஒ தவைற ம்

காணவில்ைல; ஒ ஆவி அல்ல ஒ

ேதவ தன் இவ டேன ேபசின ண்டானால்,

நாம் ேதவ டேன சண்ைடயி வ தகா

என் வாதா னார்கள். ௧0 அதிகமாக

கலவரம் உண்டானேபா , ப ல்அவர்களால்

ண் ேபாவாெனன் ேராமஅதிபதி பயந் ,

ேபார் ரர்கள்ேபாய், அவைன அவர்கள்

ந வி ந் அகற்ற ேகாட்ைடக் க்

ெகாண் ேபா ம்ப கட்டைளயிட்டான்.

௧௧ அன் இரவிேல கர்த்தர் ப ன்

அ ேக நின் : ப ேல, ைதரியமாக இ ;
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என்ைனக் ற த் எ சேலம ேல

சாட்சிெகா த்த ேபால ேராமாவி ம்

சாட்சி ெகா க்கேவண் ம் என்றார். ௧௨

வி யற்காலமானேபா , தர்களில் சிலர் ,

தாங்கள் ப ைலக் ெகாைலெசய் ம்வைரக் ம்

சிப்ப ம் ப்ப ம ல்ைலெயன்

சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டார்கள். ௧௩

இப்ப ச் சபதம்பண்ணிக்ெகாண்டவர்கள்

நாற்ப ேப க் அதிகமாகஇ ந்தார்கள். ௧௪

அவர்கள் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்தி ம்

ப்பர்களிடத்தி ம்ேபாய்: நாங்கள்

ப ைலக் ெகாைலெசய் ம்வைரக் ம்

ஒன் ம் சிப்பதில்ைலெயன்

உ தியான சபதம் ெசய் ெகாண்ேடாம்.

௧௫ ஆகேவ, ங்கள் ஆேலாசைனச்

சங்கத்தினேரா டப்ேபாய், அவ ைடய

காரியத்ைத மக சரியாக விசாரிக்க

வி ப்ப ள்ளவர்கள்ேபால ேராமஅதிபதிக் க்

காண்பித் , அவர் நாைளக் அவைன

உங்களிடம் அைழத் க்ெகாண் வ ம்ப

அவரிடத்தில் ேகட் ர்களாக.அவன்அ கில்

வ கிறதற் ள்ேள நாங்கள் அவைனக்

ெகாைலெசய்ய ஆயத்தமாக இ ப்ேபாம்

என்றார்கள். ௧௬ இந்த சதித்திட்டத்ைத

ப ைடய சேகாதரியின் மகன்

ேகள்விப்பட் , ேகாட்ைடக் ள்ேளேபாய்,

ப க் த் ெதரிவித்தான். ௧௭அப்ெபா

ப ல் ற் க் அதிபதிகளில் ஒ வைன

அைழத் , இந்த வா பைன ேராம
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அதிபதியினிடத்திற் க் ட் க்ெகாண் ேபாம்;

அவரிடத்தில் இவன் ெசால்லேவண் ய

ஒ ெசய்தி உண் என்றான். ௧௮

அப்ப ேய அவன் இவைன ேராம

அதிபதியினிடத்திற் க் ட் க்ெகாண் ேபாய்:

காவ ல் ைவக்கப்பட் க்கிற ப ல்

என்ைனஅைழத் , உமக்ெகா ெசய்திையச்

ெசால்லேவண் ெமன்ற க்கிற

இந்த வா பைன உம்மடத்திற் க்

ெகாண் ேபா ம்ப என்ைனக்

ேகட் க்ெகாண்டான் என்றான்.

௧௯ அப்ெபா ேராம அதிபதி

அவ ைடய ைகையப்பி த் த் தனிேய

அைழத் க்ெகாண் ேபாய்: என்னிடத்தில்

ெசால்லேவண் ய ெசய்தி என்ன? என்

ேகட்டான். ௨0 அதற் அவன்: தர்கள்

ப ன் காரியத்ைத மகச் சரியாக

விசாரிக்க வி ப்ப ள்ளவர்கள்ேபால,

ர் நாைளக் அவைன ஆேலாசைனச்

சங்கத்தினரிடத்தில் ெகாண் வ ம்ப உம்ைம

ேவண் க்ெகாள்ள ர்மானித்தி க்கிறார்கள்.

௨௧ ர் அவர்க க் ச் சம்மதிக்கேவண்டாம்;

அவர்களில் நாற்ப ேப க்

அதிகமானவர்கள் அவைனக்

ெகாைலெசய் ம்வைரக் ம் தாங்கள்

உண்ப ம் ப்ப ம ல்ைலெயன்

சபதம்ெசய் ெகாண் , உம் ைடய

உத்தர க்காகஇப்ெபா காத் க்ெகாண்

ஆயத்தமாக இ க்கிறார்கள் என்றான். ௨௨
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அப்ெபா ேராம அதிபதி: இைவகைள

எனக் த் ெதரிவித்ததாக ஒ வ க் ம்

ெசால்லாேதஎன் கட்டைளயிட் , வா பைன

அ ப்பிவிட்டான். ௨௩பின் அவன் ற் க்

அதிபதிகளில் இரண் ேபைர அைழத் ,

ெசசரியா பட்டணத்திற் ப் ேபா ம்ப

இ காலாட்கைள ம், எ ப திைர

ரைர ம், இ ஈட் க்காரர்கைள ம்,

இரவில் ன் மணியளவிேல, ஆயத்தம்

ெசய் ங்கள் என் ம்; ௨௪ ப ைல ஏற்ற ,

ேதசாதிபதியாகிய ேப க் னிடத்திற் ப்

பத்திரமாகக் ெகாண் ேபா ம்ப க்

திைரகைளஆயத்தப்ப த் ங்கெளன் ம்

ெசான்ன மன்ற , ௨௫ ஒ க தத்ைத ம்

எ தினான்; அதின் விபரமாவ : ௨௬

கனம்ெபா ந்திய ேதசாதிபதியாகிய ேப க்ஸ்

என்பவ க் க் கில தி சியாவாழ்த் தல்

ெசால் ெதரிவிப்ப என்னெவன்றால்:

௨௭ இந்த மனிதைன தர்கள் பி த் க்

ெகாைலெசய்யப்ேபாகிற ேநரத்தில், நான்

ேபார் ரர்கேளா டப்ேபாய், இவன்

ேராமெனன் அற ந் , இவைனவி வித்ேதன்.

௨௮அவர்கள்இவன்ேமல் சாட் ன ற்றத்ைத

நான் அறயேவண் ெமன் இவைன

அவர்கள் ஆேலாசைனச் சங்கத்திற் ன்

ெகாண் ேபாேனன். ௨௯இவன்அவர்க ைடய

ேவதத்திற் அ த்த காரியங்கைளக் ற த் க்

ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவெனன்

அற ந்தேதயல்லாமல், மரணத்திற்காவ
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ைக ெசய்வதற்காவ ஏற்ற ற்றம்

இவனிடத்தில் இல்ைலெயன் கண்டற ந்ேதன்.

௩0 தர்கள் இவ க் விேராதமாக

சதிேயாசைன ெசய்கிறார்கெளன்

எனக் த் ெதரியவந்தேபா , உடேன

இவைன உம்மடத்திற் அ ப்பிேனன்;

ற்றஞ்சாட் கிறவர்க ம் இவ க்

விேராதமாகச் ெசால் கிற காரியங்கைள

உமக் ன்பாக வந் ெசால் ம்ப

அவர்க க் க் கட்டைளயிட்ேடன். கமாக

இ ப் ராக என்ெற தினான். ௩௧ ேபார் ரர்கள்

தங்க க் க் கட்டைளயிட்டப ேய, ப ைல

அைழத் க்ெகாண் , இரவிேலஅந்திப்பத்திரி

ஊ க் ப்ேபாய், ௩௨ அ த்தநாளில்

திைர ரர்கைள அவ டேன டப்

ேபா ம்ப அ ப்பிவிட் , தாங்கள்

ேகாட்ைடக் த் தி ம்பினார்கள். ௩௩அவர்கள்

ெசசரியா பட்டணத்ைத அைடந் ,

க தத்ைத ேதசாதிபதியினிடத்தில்

ெகா த் , ப ைல ம் அவன் ன்பாக

நி த்தினார்கள். ௩௪ ேதசாதிபதி அைத

வாசித் : எந்த நாட்டாெனன் ேகட் , சி சியா

நாட்டாெனன் அற ந்தேபா : ௩௫உன்ேமல்

ற்றஞ்சாட் கிறவர்க ம் வ ம்ேபா உன்

காரியத்ைதத் திட்டமாகக் ேகட்ேபன் என்

ெசால் , ஏேராதின் அரண்மைனயிேல

அவைனக் காவல்பண் ம்ப

ஆைணயிட்டான்.
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௨௪

ஐந் நாட்க க் ப்பின் பிரதான

ஆசாரியனாகியஅனனியா ப்பர்கேளா ம்

ெதர்த் ல் என் ம்ஒ வழக்கறஞேரா ம்

டப்ேபானான்,அவர்கள் ப க் எதிராக

ேதசாதிபதியினிடத்தில் ைற ெசய்தார்கள்.

௨அவன்அைழக்கப்பட்டேபா , ெதர்த் ல்

ற்றஞ்சாட்டத்ெதாடங்கி: ௩கனம்ெபா ந்திய

ேப க்ேஸ, உம்மாேல நாங்கள் ம ந்த

சமாதான கத்ைத அ பவிக்கிறைத ம்,

உம் ைடய பராமரிப்பினாேல இந்த

ேதசத்தினர்க க் சிறந்த நன்ைமகள்

நடக்கிறைத ம் நாங்கள் எப்ெபா ம்

எங் ம் ம ந்த நன்றயறத டேன

ஒப் க்ெகாள் கிேறாம். ௪உம்ைம நான்அதிக

ெசாற்களினாேல வ த்தப்ப த்தாதப க் ,

நாங்கள் க்கமாகச் ெசால்வைத ர்

ெபா ைமயாகக் ேகட்கேவண் ெமன்

ேவண் கிேறன். ௫ என்னெவன்றால்,

இந்த மனிதன் ெகாள்ைளேநாயாக ம்,

மயி ள்ள அைனத் தர்கள் ந வில்

கலகம்எ ப் கிறவனாக ம், நசேரய ைடய

மத ழப்பத்திற் தைலவனாக ம்

இ க்கிறாெனன் கண்டற ந்ேதாம். ௬இவன்

ேதவாலயத்ைத ம் ட் ப்ப த்தப்பார்த்தான்.

நாங்கள் இவைனப்பி த் எங்க ைடய

ேவதபிரமாணத்தின்ப ேயநியாயம்விசாரிக்க

வி ம்பியி ந்ேதாம். ௭அப்ெபா இரா வ

அதிபதி சியா வந் , ம க ம் ணிகரமாக

இவைன எங்க ைடய ைககளி ந்
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இ த் க்ெகாண் ேபாய், ௮ இவன்ேமல்

ற்றஞ் மத் கிறவர்கள் உம்மடத்தில்

வ ம்ப கட்டைளயிட்டார். இவனிடத்தில்

ர் விசாரித்தால் நாங்கள் இவன்ேமல்

மத் கிற ற்றங்கள் அைனத்ைத ம்

அற ந் ெகாள்ளலாம் என்றான். ௯ தர்க ம்

அதற் சம்மதித் , இைவகள்உண்ைமதான்

என்றார்கள். ௧0 ப ல் ேபச ேதசாதிபதி

அ மதித்தேபா , அவன் பதிலாக: ர்

அேநக வ டகாலமாக இந்த நாட்டா க்

திபதியாக இ க்கி ர் என்றற ந் , நான்

என் காரியங்கைளக் ற த் அதிக

ைதரியத் டன் பதில் ெசால் கிேறன்.

௧௧ நான் ெதா ெகாள் ம்ப யாக

எ சேல க் ப் ேபான தல்இ வைரக் ம்

பன்னிரண் நாட்கள்மட் ம்ஆனெதன் ர்

அற ந் ெகாள்ளலாம். ௧௨ ேதவாலயத்திேல

நான் ஒ வரிடத்திலாவ தர்க்கம்

ெசய்தைத ம், நான் ெஜபஆலயங்களிலாவ

பட்டணத்திலாவ மக்க க் ள்ேள

கலகெம ப்பினைத ம், இவர்கள்

பார்த்ததில்ைல. ௧௩ இப்ெபா என்ேமல்

மத் கிற ற்றங்கைளஇவர்கள்உம்மடத்தில்

நி பிக்க ம் யா . ௧௪ உம்மடத்தில்

ஒன்ைற ஏற் க்ெகாள் கிேறன்; அ

என்னெவன்றால், இவர்கள் மதேபதம்

என் ெசால் கிற வழயின்ப ேய

எங்க ைடய ன்ேனார்களின் ேதவ க்

ஆராதைனெசய் நியாயப்பிரமாணத்திேல ம்
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ர்க்கதரிசிகள் த்தகங்களிேல ம்

எ தியி க்கிற எல்லாவற்ைற ம் நான் நம்பி,

௧௫ திமான்க ம் அ திமான்க மாகிய

மரித்ேதார் உயிர்த்ெத ந்தி ப்ப உண்ெடன்

இவர்கள் ேதவனிடத்தில் நம்பிக்ைக

ைவத்தி க்கிற ேபால, நா ம் நம்பிக்ைக

ைவத்தி க்கிேறன். ௧௬ இதனால் நான்

ேதவ க் ம் மனிதர்க க் ம் ன்பாக

எப்ெபா ம் ற்றமற்ற மனச்சாட்சிைய

உைடயவனாக இ க்க யற்சிக்கிேறன். ௧௭

பல வ டங்க க் ப்பின் நான் என்

மக்க க் நன்ெகாைடப் பணத்ைதக்

ெகா க்க ம், காணிக்ைககைளச் ெச த்த ம்

வந்ேதன். ௧௮அப்ெபா ட்டம ல்லாம ம்

ஆர்ப்பாட்டம ல்லாம ம் ேதவாலயத்திேல

த்திகரிப் ெசய் ெகாண்டவனாக

இ ந்தேபா ,ஆசியா நாட்டாரான சில தர்கள்

என்ைனப் பார்த்தார்கள். ௧௯அவர்க க்

என்ேபரில் விேராதமான காரியம் ஏதாவ

இ ந்தால், அவர்கேள இங்ேக வந் , உமக்

ன்பாகக் ற்றஞ் மத்தேவண் ம். ௨0

நான் ஆேலாசைனச் சங்கத்தினர்க க்

ன்பாக நின்றேபா அவர்கள் ஏதாவ

அநியாயத்ைதஎன்னிடத்தில் கண் ந்தால்

இவர்கேள அைதச் ெசால்லட் ம். ௨௧ நான்

அவர்கள் ந வில் நின்றேபா மரித்ேதார்

உயிர்த்ெத ந்தி ப்பைதக் ற த் , இன்

உங்களாேல நியாயந் ர்க்கப்ப கிேறன் என்

நான் ெசான்னஒ ெசால் னிம த்தேமயன்ற
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ேவெறான்றனிம த்த ம் ற்றம்

காணப்படவில்ைல என்றான். ௨௨ இந்த

மார்க்கத்தின் விஷயங்கைள ெதளிவாக

அற ந்தி ந்த ேப க்ஸ் இைவகைளக்

ேகட்டெபா : இரா வ அதிபதி சியா

வ ம்ேபா உங்க ைடய காரியங்கைளக்

கண் ப்பாய் விசாரிப்ேபன் என் ெசால் ;

௨௩ ப ைலக் காவ ல் ைவக்க ம்,

கண் ப்பில்லாமல் நடத்த ம், அவ க்

ேசைவெசய்கிறதற் ம் அவைனக்

கவனித் க்ெகாள் கிறதற் ம் வ கிற

அவ ைடய மனிதர்களில் ஒ வைர ம்

தைடெசய்யாதி க்க ம் ேப க்

அதிபதியானவ க் ஆைணயிட் ,

அவர்கைளக் காத்தி க் ம்ப ெசய்தான்.

௨௪ சில நாட்க க் ப்பின் ேப க்ஸ்

தப் ெபண்ணாகிய தன் மைனவி

சில்லா டேனவந் , ப ைலஅைழத்

வரச்ெசய் , கிற ஸ் ைவப்பற் ம்

வி வாசத்ைதக் ற த் அவன்

ெசால்லக்ேகட்டான். ௨௫அவன், திைய ம்,

இச்ைசயடக்கத்ைத ம், இனிவ ம்

நியாயத் ர்ப்ைபக் ற த் ப் ேப ம்ேபா ,

ேப க்ஸ் பயமைடந் : இப்ெபா

ேபாகலாம், எனக் ேநரம் கிைடக் ம்ேபா

உன்ைன வரவைழப்ேபன் என்றான். ௨௬

ேம ம்,அவன்ப ைலவி தைலெசய் ம்ப

தனக் அவன் பணங்ெகா ப்பாெனன்

நம்பிக்ைக ள்ளவனாக இ ந்தான்;
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அதினாேல அவன் அேநக ைற அவைன

அைழத் , அவ டேன ேபசினான். ௨௭

இரண் வ டங்கள் ெசன்றபின் ேப க்ஸ்

என்பவ க் ப் பதிலாக ெபார்க்கி ெபஸ்

ேதசாதிபதியாக வந்தான்; அப்ெபா

ேப க்ஸ் தர்க க் நன்ைமெசய்யவி ம்பி

ப ைலக் காவ ல்ைவத் விட் ப்ேபானான்.

௨௫

ெபஸ் என்பவன் நாட் ற்

அதிபதியாகவந் , ன் நாட்களானபின் ,

ெசசரியாவி ந் எ சேல க் ப் ேபானான்.

௨ அப்ெபா பிரதான ஆசாரிய ம்

தர்களில் தன்ைமயானவர்க ம்

அவனிடத்தில் வந் , ப க்

விேராதமாக ைற ெசய் , ௩

அவைன வழயிேல ெகான் ேபா ம்ப

சதித்திட்டம் ெகாண்டவர்களாக,

தங்கள்ேமல் தய ெசய் , அவைன

எ சேலம ற் அைழக்கேவண் ெமன்

ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௪அதற் ெபஸ்

பிரதி த்தரமாக: ப ைலெசசரியாவிேல காவல்

ெசய்யப்பட் க்கிறேத; நா ம் க்கிரமாக

அங்ேக ேபாகிேறன். ௫ ஆகேவ, உங்களில்

ந்தவர்கள் டவந் , அந்த மனிதனிடத்தில்

ற்றம் ஏதாவ இ ந்தால்,அந்தக் ற்றத்ைத

அவன்ேமல் மத்தட் ம் என்றான். ௬அவன்

அவர்களிடத்திேலஏறக் ைறயபத் நாட்கள்

தங்கியி ந் , பின் ெசசரியாவிற் ப்ேபாய்,

ம நாளிேல திமன்றத்தில் உட்கார்ந் ,

ப ைலஅைழத் வ ம்ப ஆைணயிட்டான்.
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௭ அவன் வந்தேபா , எ சேலம ந்

வந்த தர்கள் அவைனச் ற்ற நின் ,

தங்களால் நி பிக்கக் டாத பல க ைமயான

ற்றங்கைளஅவன்ேமல் மத்தினார்கள். ௮

அதற் அவன் பதிலாக: நான் தர்க ைடய

ேவதபிரமாணத்திற் ம், ேதவாலயத்திற் ம்,

இராய க் ம் விேராதமாக ஒ ற்ற ம்

ெசய்யவில்ைல என் ெசான்னான். ௯

அப்ெபா ெபஸ் தர்க க்

உதவிெசய்ய வி ம்பி, ப ைலப் பார்த் :

எ சேல க் ப்ேபாய், அந்த இடத்திேல

இந்தக் காரியங்கைளக் ற த் எனக்

ன்பாக தி விசாரிக்கப்பட உனக் ச்

சம்மதமா? என்றான். ௧0அதற் ப் ப ல்: நான்

இராய ைடய திமன்றத்திற் ன்பாக

நிற்கிேறன்; அதற் ன்பாக நான் தி

விசாரிக்கப்படேவண் யவன்; தர்க க்

நான் அநியாயம் ஒன் ம் ெசய்யவில்ைல,

அைத ம் நன்றாக அற ந்தி க்கி ர். ௧௧

நான் அநியாயஞ்ெசய் , மரணத்திற்

ஏ வாகஏதாவ ெசய்த ண்டானால், நான்

சாகாதப க் ைறயிடமாட்ேடன். இவர்கள்

என்ேமல் மத் கிற ற்றங்கள் ற்ற ம்

ெபாய்யான மல்லாமல், அவர்க க் த்

தய ெசய் ம்ப க் ஒ வ ம் என்ைன

அவர்க க் ஒப்பைடக்கக் டா என்

இராய க் ேமல் ைற ெசய்கிேறன்

என்றான். ௧௨ அப்ெபா ெபஸ் தன்

ஆேலாசைனக்காரர்க டேனஆேலாசித் :
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இராய க் ேமல் ைற ெசய்தாேய;

இராயரிடத்திற்ேக ேபாகக்கடவாய் என் பதில்

ெசான்னான். ௧௩ சிலநாட்கள் ெசன்றபின் ,

அகிரிப்பா ராஜா ம் ெபர் க்ேகயா ம்

ெபஸ் ைவப் பார்க் ம்ப ெசசரியாவிற்

வந்தார்கள். ௧௪ அவர்கள் அங்ேக

அேநகநாட்கள் தங்கியி க் ம்ேபா ,

ெபஸ் ப ன் சங்கதிைய ராஜாவிற் த்

ெதரிவித் : ேப க்ஸ் காவ ல்

ைவத் ப்ேபான ஒ மனிதன் இ க்கிறான்.

௧௫ நான் எ சேலம ல் இ ந்தேபா ,

பிரதான ஆசாரியர்க ம் தர்க ைடய

ப்பர்க ம் அவைனக் ற த்

என்னிடத்தில் ைற ெசய் , அவ க்

எதிராகத் ர்ப் ெசய்யேவண் ெமன்

ேகட் க்ெகாண்டார்கள். ௧௬அவர்க க் நான்

பிரதி த்தரமாக: ற்றஞ் மத்தப்பட்ட மனிதன்

ற்றஞ் மத்தினவர்க க் ேநராகநின் ,

மத்தின ற்றத்திற் த் தனக்காக எதிர்வாதம்

ெசால்ல அவ க் வாய்ப் கிைடப்பதற்

ன்ேன, ற்றஞ் மத்தினவர்கள் சாதகமாக

அவைன மரணத்திற் ஒப் க்ெகா க்கிற

ேராம க் வழக்கமல்ல என்ேறன். ௧௭

ஆகேவ, அவர்கள் இங்ேக வந்தேபா ,

நான் சிற ம் தாமதம் ெசய்யாமல்,

ம நாள் திமன்றத்தில் உட்கார்ந் ,

அந்த மனிதைனக் ெகாண் வ ம்ப

ஆைணயிட்ேடன். ௧௮ அப்ெபா

ற்றஞ் மத்தினவர்கள் வந் நின் , நான்



அப்ேபாஸ்தலர் 4211

எண்ணியி ந்த ற்றங்களில் ஒன்ைற ம்

அவன்ேமல் மத்தாமல், ௧௯ தங்க ைடய

மதத்ைதக் ற த் ம், மரித் ப்ேபான இேய

என் ம்ஒ வன்உயிேரா க்கிறாெனன்

ப ல் சாதித்தைதக் ற த் ம் சில

விவாதத்திற் ரிய காரியங்கைளஅவ க்

விேராதமாகச் ெசான்னார்கள். ௨0இப்ப ப்பட்ட

விவாதத்திற் ரிய காரியங்கைளக் ற த்

எனக் ச் சந்ேதகம ந்தப யினால்:

எ சேல க் ப்ேபாய், அங்ேக

இைவகைளக் ற த் தி விசாரிக்கப்பட

உனக் ச் சம்மதமா என் ேகட்ேடன். ௨௧

அதற் ப் ப ல், தான் இராய க்

ன்பாக தி விசாரிக்கப்ப ம்ப

நி த்தப்படேவண் ெமன் ைறயிட்டேபா ,

நான் அவைன இராயனிடத்திற்

அ ப் ம்வைர காவல் ெசய் ம்ப

ஆைணயிட்ேடன்என்றான். ௨௨அப்ெபா

அகிரிப்பா ெபஸ் ைவப் பார்த் : அந்த

மனிதன் ெசால் கிறைத நா ம் ேகட்க

வி ப்பமாக இ க்கிேறன் என்றான். அதற்

அவன்: நாைளக் ர் ேகட்கலாம்

என்றான். ௨௩ ம நாளிேல அகிரிப்பா ம்

ெபர் க்ேகயா ம் ம ந்தஆடம்பரத் டேன

வந் பைடத்தைலவர்கேளா ம் பட்டணத்

தைலவர்கேளா ம் திமன்றத்தில்

ைழந்தார்கள். உடேன ெபஸ் வி ைடய

ஆைணயின்ப ப ல்அைழத் வரப்பட்டான்.

௨௪ அப்ெபா ெபஸ் : அகிரிப்பா
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ராஜாேவ, எங்கேளா ட இந்த இடத்தில்

வந்தி க்கிறவர்கேள, ங்கள் காண்கிறஇந்த

மனிதைனக் ற த் தமக்கெளல்ேலா ம்

எ சேலம ம் இந்த இடத்தி ம் என்ைன

வ ந்திக் ேகட் க்ெகாண் , இவன் இனி

உயிேரா க்கிற சரியில்ைல என்

ெசால் ச் சத்தம ட்டார்கள். ௨௫ இவன்

மரணத்திற் ஏ வானெதான்ைற ம்

ெசய்யவில்ைலெயன் நான்

அற ந் ெகாண்டதினா ம், இவன் தாேன

இராய க் ேமல் ைற ெசய்ததினா ம்,

அவரிடத்தில் இவைன அ ப் ம்ப

ர்மானித்ேதன். ௨௬ இவைனக் ற த்

ஆண்டவ க் எ கிறதற்

உ திெசய்யப்பட்ட காரியெமான் ம் எனக்

ரியவில்ைல. காவல்பண்ணப்பட்டஒ வன்

ெசய்த ற்றங்கைள எ த் க்காட்டாமல்

அ ப் கிற த்தி னமான காரியெமன்

எனக் த் ேதான் கிறப யினாேல, ௨௭

இவைன விசாரித் க் ேகட்டபின்

எ தேவண் யெசய்தி ஏதாவ எனக் ரி ம்

என் , இவைன உங்க க் ன்பாக ம்,

விேசஷமாக அகிரிப்பா ராஜாேவ, உமக்

ன்பாக ம் ெகாண் வந்ேதன் என்றான்.

௨௬

அகிரிப்பா ப ைலப் பார்த் :

உனக்காகப் ேபச உன்ைனஅ மதிக்கிேறன்

என்றான். அப்ெபா ப ல் ைகைய ட் ,

தனக்காக பதில் ெசால்லத்ெதாடங்கினான். ௨

அகிரிப்பா ராஜாேவ, தர்கள் என்ேமல்
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மத் கிற எல்லாக் காரியங்கைளக் ற த் ம்

நான் இன்ைறக் உமக் ன்பாக பதில்

ெசால்லப்ேபாகிறப யினாேல என்ைனப்

பாக்கியவான் என்ெறண் கிேறன்.

௩ விேசஷமாக ர் தர்க ைடய

எல்லா ைறைமகைள ம்விவாதங்கைள ம்

அற ந்தவரானதால் அப்ப எண் கிேறன்;

ஆகேவ, நான் ெசால்வைதப் ெபா ைமேயா

ேகட் ம்ப உம்ைம ேவண் க்ெகாள் கிேறன்.

௪ நான் என் சி வய தற்ெகாண் ,

எ சேலம ேல என் மக்க க் ள்ேள

இ ந்தப யால், ஆரம்ப தல் நான்

நடந்த நடக்ைகைய தெரல்ேலா ம்

அற ந்தி க்கிறார்கள். ௫ நம் ைடய

மார்க்கத்தி ள்ளமதேவ பா களில் மக ம்

கண் ப்பான ேநரத்திற் ஏற்றப பரிேசயனாக

நடந்ேதெனன் சாட்சிெசால்லஅவர்க க்

வி ப்பம ந்தால் ெசால்லலாம். ௬ ேதவன்

நம் ைடய பிதாக்க க் அ ளிச்ெசய்த

வாக் த்தத்தம் நிைறேவ ெமன்கிற

நம்பிக்ைகக்காகேவ நான் இப்ெபா

நியாயம் விசாரிக்கப்ப கிறவனாக

நிற்கிேறன். ௭இர ம் பக ம் இைடவிடாமல்

ஆராதைன ெசய் வ கிற நம் ைடய

பன்னிரண் ேகாத்திரத்தார்க ம் அந்த

வாக் த்தத்தம் நிைறேவ ெமன்

நம்பியி க்கிறார்கள். அகிரிப்பா ராஜாேவ,

அந்த நம்பிக்ைகயினிம த்தேம தர்கள்

என்ேமல் ற்றஞ் மத் கிறார்கள். ௮ ேதவன்
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மரித்தவர்கைள எ ப் கிற நம்பப்படாத

காரியெமன் ங்கள் நிைனக்கிறெதன்ன? ௯

ன்ேன நா ம் நசேரயனாகிய இேய வின்

நாமத்திற் எதிராக அேநக காரியங்கைளச்

ெசய்யேவண் ெமன் நிைனத்தி ந்ேதன். ௧0

அப்ப ேய நான் எ சேலம ம் ெசய்ேதன்.

நான் பிரதான ஆசாரியர்களிடத்தில்

அ மதிெபற் , பரி த்தவான்களில்

அேநகைரச் சிைறச்சாைலகளில்அைடத்ேதன்;

அவர்கள் ெகாைலெசய்யப்ப ம்ேபா

நா ம் சம்மதித்தி ந்ேதன். ௧௧ எல்லா

ெஜபஆலயங்களி ம் நான் அவர்கைள

பல ைறத் தண் த் அவ ெசால்லக்

கட்டாயப்ப த்திேனன்; அவர்கள் ேபரில்

ேகாபெவறெகாண்டவனாக அந்நியப்

பட்டணங்கள்வைரக் ம் அவர்கைளத்

ன்பப்ப த்திேனன். ௧௨ இப்ப ச்

ெசய் வ ம்ேபா , நான் பிரதான

ஆசாரியர்களிடத்தில் அதிகார ம் அ மதி ம்

ெபற் , தமஸ் விற் ப் ேபா ம்ேபா ,

௧௩ மத்தியான ேநரத்தில், ராஜாேவ, நான்

வழயிேல ரிய ைடய பிரகாசத்தி ம்

அதிகமானஒளிவானத்தி ந் என்ைன ம்

என் டேன டப் பயணம் ெசய்தவர்கைள ம்

ற்ற ப் பிரகாசிக்கக்கண்ேடன். ௧௪

நாங்கெளல்ேலா ம் தைரயிேலவி ந்தேபா :

ச ேல, ச ேல, ஏன் என்ைனத்

ன்பப்ப த் கிறாய்? ள்ளில் உைதக்கிற

உனக் க் க னம் என் எபிெர ெமாழயிேல
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என் டேனேப கிறஒ சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.

௧௫அப்ெபா நான்:ஆண்டவேர, ர் யார்?

என்ேறன்.அதற் அவர்: ன்பப்ப த் கிற

இேய நாேன. ௧௬ இப்ெபா எ ந் ,

கா ன்ற நில். பார்த்தைவகைள ம்

நான் உனக் த் தரிசனமாகிக்

காண்பிக்கப்ேபாகிறைவகைள ம் ற த்

உன்ைன ஊழயக்காரனாக ம்

சாட்சியாக ம் ஏற்ப த் கிறதற்காக

உனக் க் காட்சியளித்ேதன். ௧௭

உன் ெசாந்த மக்களிடத்தி ந் ம்

அந்நிய மக்களிடத்தி ந் ம்

உன்ைன வி தைலயாக்கி, ௧௮

அவர்கள் என்ைனப் பற் ம்

வி வாசத்தினாேல பாவமன்னிப்ைப ம்,

பரி த்தமாக்கப்பட்டவர்க க் ரிய

உரிைமப்பங்ைக ம்

ெபற் க்ெகாள் ம்ப யாக, அவர்கள்

இ ைளவிட் ஒளியினிடத்திற் ம்,

சாத்தா ைடய அதிகாரத்ைதவிட்

ேதவனிடத்திற் ம் தி ம் ம்ப க்

அவர்க ைடய கண்கைளத்

திறப்பதற்காக, இப்ெபா உன்ைன

அவர்களிடத்திற் அ ப் கிேறன்

என்றார். ௧௯ ஆகேவ, அகிரிப்பா ராஜாேவ,

நான் அந்தப் பரமதரிசனத்திற் க்

ழப்ப யாதவனாக இ க்கவில்ைல. ௨0 ன்

தமஸ் வி ம் எ சேலம ம் ேதயா

நாெடங் ள்ளவர்களிடத்தி ம், பின்
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தரல்லாேதார்களிடத்தி ம் நான் ேபாய்,

அவர்கள் ேதவனிடத்திற் மனம்தி ம்பி

ணப்பட ம், மனம்தி ம் வதற்ேகற்ற

ெசயல்கைளச் ெசய்ய ம் ேவண் ெமன்

அறவித்ேதன். ௨௧ இதினிம த்தேம தர்கள்

ேதவாலயத்திேல என்ைனப் பி த் க்

ெகாைலெசய்ய யற்சிெசய்தார்கள். ௨௨

ஆனா ம் ேதவ உதவிையப் ெபற் , நான்

இந்த நாள்வைர சிற ேயார்க க் ம்

ெபரிேயார்க க் ம் சாட்சி ெசால் வ கிேறன்.

௨௩ ர்க்கதரிசிக ம் ேமாேச ம் ன்னேம

ெசால் யி ந்தப ேய, கிற ஸ்

பா படேவண் யெதன் ம், மரித்ேதார்

உயிர்த்ெத த ல் அவர் தல்வராகி,

ெசாந்த மக்க க் ம் அந்நிய மக்க க் ம்

ஒளிைய ெவளிப்ப த் கிறவெரன் ம்

ெசால் கிேறேனயன்ற , ேவெறான்ைற ம் நான்

ெசால் கிறதில்ைல என்றான். ௨௪இவ்விதமாக

அவன் தனக்காக பதில்ெசால் ம்ேபா ,

ெபஸ் மக ம் சத்தமாக: ப ேல,

உல கிறாய், அதிகக் கல்வி உனக் ப்

பயித்திய ண்டாக் கிற என்றான்.

௨௫ அதற் அவன்: கனம்ெபா ந்திய

ெபஸ் ேவ, நான் பயித்தியக்காரனல்ல,

சத்திய ம் ய த்திேயா வார்த்ைதகைளப்

ேப கிேறன். ௨௬ இந்தச் ெசய்திகைள ராஜா

அற ந்தி க்கிறார்; ஆகேவ, ைதரியமாக

அவ க் ன்பாகப் ேப கிேறன்; இைவகளில்

ஒன் ம் அவ க் மைறவானதல்லெவன்
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நிைனக்கிேறன்; இ ஒ பக்கம் நடந்த

காரியமல்ல. ௨௭ அகிரிப்பா ராஜாேவ,

ர்க்கதரிசிகைளநம் கி ரா? நம் கி ர் என்

அற ேவன் என்றான். ௨௮ அப்ெபா

அகிரிப்பா ப ைலப் பார்த் : நான்

கிற ஸ்தவனாகிறதற் க் ெகாஞ்சங் ைறய

என்ைனச் சம்மதிக்கச் ெசய்கிறாய் என்றான்.

௨௯ அதற் ப் ப ல்: ர் மாத்திரமல்ல,

இன் என் வசனத்ைதக் ேகட்கிற

அைனவ ம், ெகாஞ்சங் ைறயமட் ம்

அல்ல, இந்தக் கட் கள்தவிர, வ ம்

என்ைனப்ேபாலா ம்ப ேதவைன

ேவண் க்ெகாள் கிேறன் என்றான்.

௩0 இைவகைள அவன் ெசான்னேபா ,

ராஜா ம் ேதசாதிபதி ம் ெபர் க்ேகயா ம்

அவர்கேளா உட்கார்ந்தி ந்தவர்க ம்

எ ந் , ௩௧ தனிேயேபாய்: இந்த மனிதன்

மரணத்திற்காவ கட் க க்காவ

த தியான எைத ம் ெசய்யவில்ைலஎன்

தங்க க் ள்ேள ேபசிக்ெகாண்டார்கள். ௩௨

அகிரிப்பா ெபஸ் ைவப் பார்த் : இந்த

மனிதன் இராய க் ேமல் ைற

ெசய்யாதி ந்தானானால், இவைனவி தைல

ெசய்ய ம் என்றான்.

௨௭

நாங்கள்இத்தா யா ேதசத்திற் க் கப்பல்

ஏற ப்ேபா ம்ப ர்மானிக்கப்பட்டேபா ,

ப ைல ம் காவ ல் ைவக்கப்பட் ந்த

ேவ சிலைர ம்அ ஸ் பைடையச் ேசர்ந்த

என் ம் ெபயர்ெகாண்ட ேப க்
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தைலவனிடத்தில் ஒப் வித்தார்கள். ௨

அதிரம த்தியம் ஊர்க்கப்ப ல் நாங்கள்

ஏற , ஆசியா நாட் வழையபி த் ப்

ேபாகேவண் ெமன் நிைனத் ப்

றப்பட்ேடாம். மக்ெகேதானியா ேதசத் த்

ெதசேலானிக்ேக பட்டணத்தானாகிய

அரிஸ்தர்க் எங்க டேன டஇ ந்தான். ௩

ம நாள் ேதான் ைற கம் வந் ேசர்ந்ேதாம்.

ப ைல அன்பாக நடப்பித் ,

அவன் தன் நண்பர்களிடத்திேல ேபாய்

உபசரிக்கப்ப ம்ப க் உத்தர ெகா த்தான்.

௪அந்த இடத்ைதவிட் நாங்கள் றப்பட் ,

எதிர்க்காற்றாயி ந்தப யினால், ப்

வின் ஓரமாகப் பயணம் ெசய்ேதாம் ௫

பின் சி சியா பம்பி யா நா களின்

கடல்வழயாக பயணித் , சியா நாட்

றாப்பட்டணத்தில் ேசர்ந்ேதாம். ௬

இத்தா யாவிற் ப் ேபாகிறஅெலக்சந்திரியா

பட்டணத் க் கப்பைல, ேப க்

தைலவன் அங்ேக பார்த் , எங்கைள

அதில் ஏற்றனான். ௭ காற் எங்கைளத்

த த்தப யினாேல, நாங்கள் அேநகநாட்கள்

ெம வாய்ச் ெசன் , வ த்தத்ேதா கி

பட்டணத்திற் எதிேர வந் , சல்ேமாேன

ஊ க் எதிராய்க் கிேரத்தா வின் ஓரமாகப்

பயணம் ெசய்ேதாம். ௮அைதவ த்தத்ேதா

கடந் , நல்ல ைற கம் என்னப்பட்ட ஒ

இடத்திற் வந்ேதாம்; லேசயபட்டணம்அதற்

அ கில் இ ந்த . ௯ ெவ காலம் ெசன் ,
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உபவாசநா ம் ந் ேபானப யினாேல,

இனிக் கப்பல் பயணம் ெசய்கிற ஆபத்தாக

இ க் ெமன் , ப ல் அவர்கைள ேநாக்கி:

௧0 மனிதர்கேள, இந்த பயணத்தினாேல

ெபா ட்க க் ம், கப்ப க் ம்மாத்திரமல்ல,

நம் ைடய உயி க் ம் வ த்த ம், ம ந்த

ேசத ம்உண்டாயி க் ெமன் காண்கிேறன்

என் ெசால் அவர்கைளஎச்சரித்தான். ௧௧

ேப க் த் தைலவன் ப னால்

ெசால்லப்பட்டைவகைளவிட மா மைய ம்

கப்பல் ெசாந்தக்காரர்கைள ம் அதிகமாக

நம்பினான். ௧௨ அந்தத் ைற கம்

மைழகாலத்திேல தங் வதற் வசதியாக

இல்லாததினால், அந்த இடத்ைதவிட் த்

ெதன்ேமற்ைக ம் வடேமற்ைக ம்

ேநாக்கியி க் ம் கிேரத்தா வி ள்ள

ைற கமாகிய ேபனிக்ஸ் என் ம் இடத்தில்

ேசரக் மானால் ேசர்ந் , மைழகாலத்தில்

தங் ம்ப அேநகம்ேபர் ஆேலாசைன

ெசான்னார்கள். ௧௩ ெதன்றல் ெம வாக

சினப யால், தாங்கள் ேவண் க்ெகாண்ட

ைக வந்தெதன் எண்ணி, அந்த

இடத்ைதவிட் ப் றப்பட் கிேரத்தா

விற் அ கில் ெசன்றார்கள். ௧௪

ெகாஞ்சேநரத்திற் ள்ேள ேராக்கி ேதான்

என் ம் க ங்காற் அதில் ேமாதிற் . ௧௫

கப்பல்அதில்அகப்பட் க்ெகாண் , காற் க்

எதிர்த் ப்ேபாகக் டாதப யினால் காற்ற ன்

ேபாக்கிேல ெகாண் ேபாகப்பட்ேடாம். ௧௬
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அப்ப க் கில தா என்னப்பட்ட ஒ சின்ன

வின் அ கில் ேபா ம்ேபா ெவ ேநரம்

ேபாரா படைகைகப்பற்ற ேனாம். ௧௭அைத

அவர்கள் க்கிெய த்தப்பின் , கயிற்றனால்

கப்பைலச் ற்ற க் கட் , ைத மண ேல

வி ேவாெமன் பயந் , பாய்கைளஇறக்கி,

இவ்விதமாகக் ெகாண் ேபாகப்பட்டார்கள். ௧௮

ேம ம் ெப ங்காற் மைழயில் நாங்கள்

மக ம் அவதிப்பட்டப யினால் ம நாளில்

சில ெபா ட்கைளகட ல் எற ந்தார்கள். ௧௯

ன்றாம்நாளிேல கப்ப ன் க விகைள

எங்க ைடய ைககளினாேல எ த்

கட ல் சிேனாம் ௨0 அேநகநாளாகச்

ரியனாவ நட்சத்திரங்களாவ

காணப்படாமல், ம ந்த ெப ங்காற் மைழ ம்

அ த் க் ெகாண் ந்தப யினால், இனித்

தப்பிப்பிைழப்ேபாெமன் ம் நம்பிக்ைக

ைம ம் இல்லாமல்ேபான . ௨௧

அேநகநாட்கள் அவர்கள் சாப்பிடாமல்

இ ந்தேபா , ப ல் அவர்கள் ந விேல நின் :

மனிதர்கேள, இந்த வ த்த ம் ேசத ம்

வராதப க் என் ெசால்ைலக்ேகட் ,

கிேரத்தா ைவவிட் ப் றப்படாமல்

இ க்கேவண் யதாயி ந்த . ௨௨

ஆனா ம் மனதில் உ தி ள்ளவர்களாக

இ ங்கெளன் இப்ெபா

உங்க க் த் ைதரியஞ்ெசால் கிேறன்.

கப்பற்ேசதேமயல்லாமல் உங்களில்

ஒ வ க் ம் உயிர்ேசதம் வரா . ௨௩
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ஏெனன்றால், என்ைன ஆட்ெகாண்டவ ம்

நான் வணங் கிறவ மான ேதவ ைடய

தனானவன் இந்த இரவிேல என்னிடத்தில்

வந் நின் : ௨௪ ப ேல, பயப்படாேத,

இராய க் ன்பாக நிற்கேவண் ம், இேதா,

உன் டேன ட பயணம் பண் கிற

அைனவைர ம் ேதவன் உனக்

தய பண்ணினார் என்றான். ௨௫ ஆகேவ,

மனிதர்கேள, மனதில் உ தி ள்ளவர்களாக

இ ங்கள். எனக் ச் ெசால்லப்பட்டப ேய

நடக் ம் என் ேதவனிடத்தில் நம்பிக்ைகயாக

இ க்கிேறன். ௨௬ஆனா ம் நாம் ஒ விேல

விழேவண் யதாயி க் ம் என்றான்.

௨௭ பதினான்காம் இராத்திரியானேபா ,

நாங்கள் ஆதிரியாக் கட ேல

அைலக்கழ க்கப்பட் ப் ேபா ம்ேபா , ந

இராத்திரியிேல கப்பலாட்க க் ஒ

கைர ெந ங்கிவ கிறதாகத் ேதான்றய .

௨௮ உடேன அவர்கள் நங் ரம்விட் ப்

பார்த்தேபா இ ப அ ஆழம் என்

கண்டார்கள்; சிற ரம் ேபானெபா ,

ம ப ம் நங் ரம்விட் ப் பார்த்தேபா

பதிைனந் அ ஆழம் என் கண்டார்கள்.

௨௯ பாைறயிடங்களில் வி ேவாெமன்

பயந் , பின் ப தியி ந் நா

நங் ரங்கைளப்ேபாட் , எப்ேபா

ெபா வி ேமா என்ற ந்தார்கள். ௩0

அப்ெபா கப்பலாட்கள் கப்பைலவிட்

ஓ ப்ேபாக வைகேத , ன்ப தியி ந்
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நங் ரங்கைளப் ேபாடப்ேபாகிற ேபால

படைக கட ல் இறக் ம்ேபா , ௩௧

ப ல் ேப க் தைலவைன ம்,

ேபார் ரர்கைள ம் ேநாக்கி: இவர்கள்

கப்ப ல் இல்லாவிட்டால் ங்கள்

தப்பிப் பிைழக்கமாட் ர்கள் என்றான்.

௩௨ அப்ெபா , ேபார் ரர்கள் படகின்

கயி கைள அ த் , அைதக் ேழ

விழவிட்டார்கள். ௩௩ ெபா வி ம்ேபா

எல்ேலா ம் சாப்பி ம்ப ப ல்

அவர்க க் த் ைதரியஞ்ெசால் : ங்கள்

இன் பதினா நாட்களாக ஒன் ம்

சாப்பிடாமல் பட் னியாக இ க்கி ர்கள்.

௩௪ ஆகேவ, சாப்பி ம்ப உங்கைள

ேவண் க்ெகாள் கிேறன், ங்கள் தப்பிப்

பிைழப்பதற் அ உதவியாக இ க் ம்;

உங்க ைடய தைலயி ந் ஒ ம்

விழா என்றான். ௩௫ இப்ப ச் ெசால் .

அப்பத்ைதஎ த் , ேதவைனஸ்ேதாத்தரித் ,

அைதப் பிட் ச் சாப்பிடத் ெதாடங்கினான். ௩௬

அப்ெபா எல்ேலா ம் ைதரியப்பட்

சாப்பிட்டார்கள். ௩௭ கப்ப ல் இ ற்

எ பத்தா ேபர் இ ந்ேதாம். ௩௮தி ப்தியாக

சாப்பிட்டபின் அவர்கள் ேகா ைமையக்

கட ேல ேபாட் , கப்ப ன் பாரத்ைதக்

ைறத்தார்கள். ௩௯ ெபா வி ந்தபின் ,

எந்த இடம் என் அறயாதி ந்தார்கள்.

அப்ெபா சமமான கைர ள்ள ஒ

ைற கத்ைதஅவர்கள் பார்த் ; மானால்
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அதற் ள் கப்பைலேயாட்ட ேயாசைனயாக

இ ந் , ௪0 நங் ரங்கைள அ த் க்

கட ேல விட் விட் , க்கான்க ைடய

கட் கைளத் தளரவிட் , ெப ம்பாையக்

காற் கமாக விரித் , கைரக்

ேநராகப்ேபாய், ௪௧இ ற ம் கடல் ேமாதிய

ஒ இடத்திேல கப்பைல நி த்தினார்கள்;

ன்ப திஊன்ற அைசயாம ந்த , பின்

பாகங்கள் அைலக ைடய பலத்தினால்

உைடந் ேபான . ௪௨ அப்ெபா

காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில்

ஒ வ ம் ந்தி ஓ ப்ேபாகாதப க்

அவர்கைளக் ெகான் ேபாடேவண் ெமன்

ேபார் ரர்கள் ேயாசைனயாக இ ந்தார்கள்.

௪௩ ேப க் த் தைலவன் ப ைலக்

காப்பாற்ற மனதாயி ந் , அவர்க ைடய

ேயாசைனையத் த த் , ந்தத்தக்கவர்கள்

ந்திக் கட ல் வி ந் கைரேயற ம், ௪௪

மற்றவர்களில் சிலர் பலைககள்ேம ம், சிலர்

கப்ப ன் உைடந்த ண் கள்ேமல் உட்கார்ந்

கைரேயற ம் கட்டைளயிட்டான்; இவ்விதமாக

எல்ேலா ம் தப்பிக் கைரேசர்ந்தார்கள்.

௨௮

நாங்கள் தப்பிக் கைரையச்

ேசர்ந்தப்பின் , அந்தத் வின் ெபயர் ெம த்தா

என் அற ந்ேதாம். ௨அற கம ல்லாதஅந்தத்

வின் மக்கள் எங்க க் ப் பாராட் னஅன்

ெகாஞ்சமல்ல. அந்த ேநரத்திேல பி த்தி ந்த

மைழக்காக ம் ளி க்காக ம் அவர்கள்

ெந ப்ைப ட் , எங்கள் அைனவைர ம்
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ேசர்த் க்ெகாண்டார்கள். ௩ ப ல் சில

விற கைள வாரி அந்த ெந ப்பின்ேமல்

ேபா ம்ேபா , ஒ விரியன்பாம் ெவப்பம்

தாங்காமல் ெவளிேய வந் அவ ைடய

ைகையக் கவ்விக்ெகாண்ட . ௪விரியன்பாம்

அவன் ைகயிேல ெதாங் கிறைத

அற கம ல்லாத அந்தத் வின் மக்கள்

கண்டேபா , இந்தமனிதன்ெகாைலபாதகன்,

இதற் ச் சந்ேதகம ல்ைல; இவன் கட ந்

தப்பிவந் ம், பழயான இவைனப்பிைழக்க

விடவில்ைல என் தங்க க் ள்ேள

ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௫ அவன் அந்த

விரியன் பாம்ைப யிேல உதற ப்ேபாட் ,

ஒ ங் ம் அைடயாதி ந்தான். ௬

அவ க் க்கங்ெகாண் , அல்ல

அவன் உடன யாக வி ந் சாவாெனன்

அவர்கள் பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள்;

ெந ேநரமாகப் பார்த் க்ெகாண் ந் ம், ஒ

ேசத ம்அவ க் வராதைதக் கண்டேபா ,

தங்க ைடய எண்ணத்ைத மாற்ற , அவர் ஒ

ெதய்வம் என் ெசால் க்ெகாண்டார்கள். ௭

விற் தலாளியாகிய பி என் ம்

ெபயர்ெகாண்டவ ைடய நிலங்கள் அந்த

இடத்திற் அ கில் இ ந்த ; அவன்

எங்கைள ஏற் க்ெகாண் , ன்

நாட்கள் அன்ேபா உபசரித்தான். ௮

பி வி ைடய தகப்பன் காய்ச்சலா ம்

இரத்த ேபதியினா ம்வியாதிப்பட் கிடந்தான்;

ப ல் அவனிடத்திற் ப்ேபாய் ெஜபம்பண்ணி,
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அவன்ேமல் கரங்கைள ைவத் , அவைனக்

ணமாக்கினான். ௯இ நடந்தபின் , விேல

இ ந்த மற்ற வியாதிக்காரர்க ம் வந்

ணமாக்கப்பட்டார்கள். ௧0 அவர்கள்

எங்க க் அதிக மரியாைதெசய் , நாங்கள்

கப்பல் ஏற ப்ேபாகிறேபா எங்க க் த்

ேதைவயானைவகைள ஏற்றனார்கள். ௧௧

ன் மாதங்கள் ெசன்றபின் , அந்தத் விேல

மைழகாலத்திற் தங்கியி ந்த ம னம்

என் ம் அைடயாள ைடயஅெலக்சந்திரியா

பட்டணத் க் கப்ப ல் நாங்கள் ஏற ப்

றப்பட் , ௧௨ ர சா பட்டணத்ைதச் ேசர்ந் ,

அங்ேக ன் நாட்கள் தங்கிேனாம். ௧௩அந்த

இடத்ைதவிட் க் கைரேயாரமாகச் ற்ற

பயணம்ெசய் , ேரகி ைற கத்திற்

வந் ேசர்ந்ேதாம். ம நாளில் ெதன்றல்

காற்ற க் ம்ேபா றப்பட் , இரண்டாம் நாள்

த்ேதேயா பட்டணத்திற் வந் , ௧௪அங்ேக

சேகாதரர்கைளக் கண்ேடாம்; அவர்கள்

எங்கைள ஏ நாட்கள் தங்களிடத்தில்

இ க் ம்ப ேவண் க்ெகாண்டார்கள்;

அந்தப்ப நாங்கள் இ ந் , பின்

ேராமா ரிக் ப் ேபாேனாம். ௧௫ அந்த

இடத்தி ள்ள சேகாதரர்கள் நாங்கள்வ கிற

ெசய்திையக் ேகள்விப்பட் , சிலர்

அப்பி பரம்வைரக் ம், சிலர் ன் தங் ம்

வி தி என்ற இடம்வைரக் ம், எங்க க்

எதிர்ெகாண் வந்தார்கள்; அவர்கைளப்

ப ல் கண் , ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித் த்
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ைதரியமைடந்தார்கள். ௧௬ நாங்கள்

ேராமா ரியில் ேசர்ந்தேபா , ேப க் த்

தைலவன் தன் காவல ந்தவர்கைளப்

ேபார்த்தைலவனிடத்தில் ஒப் க்ெகா த்தான்;

அப்ெபா ப ல் தன்ைனக்

காத்தி க்கிற ேபார்ச்ேசவக டேன

தனித் க் யி க் ம்ப உத்தர

ெபற் க்ெகாண்டான். ௧௭ ன்

நாட்க க் ப்பின் , ப ல் தர்களில்

க்கியமானவர்கைள வரவைழத்தான்;

அவர்கள் வந்தி ந்தேபா , அவன்

அவர்கைள ேநாக்கி: சேகாதரர்கேள, நம் ைடய

மக்க க் ம் நம் ைடய ன்ேனார்களின்

பழக்கங்க க் ம்விேராதமானெதான்ைற ம்

நான் ெசய்யாம ந் ம், கட்டப்பட்டவனாக

எ சேலம ந் ேராமர்கள் ைககளில்

ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ேடன். ௧௮ அவர்கள்

என்ைன நியாயம் விசாரித்தேபா

மரணத்திற் ரிய ற்றம் ஒன் ம் என்னிடத்தில்

காணாதப யினால், என்ைனவி தைலயாக்க

மனதாயி ந்தார்கள். ௧௯ தர்கள் அதற்

எதிர்ேபசினேபா , நான் இராயனிடத்தில்

ைறயிடேவண் யதாயி ந்த ;

ஆனா ம் என் மக்கள்ேமல் எந்தெவா

ற்றஞ்சாட்டேவண் ெமன் நான் அப்ப ச்

ெசய்யவில்ைல. ௨0இந்தக் காரியத்தினிம த்தேம

உங்கைளக் காண ம் உங்கேளா ேபச ம்

உங்கைளஅைழப்பித்ேதன். இஸ்ரேவ ைடய

நம்பிக்ைகக்காகேவ இந்தச் சங்கி யால்
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கட்டப்பட் க்கிேறன் என்றான். ௨௧

அதற் அவர்கள்: உன்ைனக் ற த்

ேதயாவி ந் எங்க க் க் க தம்

ஒன் ம் வர ம ல்ைல, வந்த சேகாதரர்களில்

ஒ வ ம் உன்ேபரில் ஒ ங்கானக்

காரியத்ைத ம் அறவித்த ம ல்ைல,

அைதப்பற்ற ப் ேபசின ம ல்ைல. ௨௨

எங் ம் இந்த மதப்பிரிவிற் விேராதமாகப்

ேப கிறதாக நாங்கள்அற ந்தி க்கிறப யால்,

இைதக் ற த் உன் ைடய க த்

என்னெவன் ேகட்டறய வி ம் கிேறாம்

என்றார்கள். ௨௩ அதற்காக அவர்கள்

ஒ நாைளக் ற த் , அந்த நாளில்

அேநகம்ேபர் அவன் தங்கியி ந்த

ட் ற் அவனிடத்தில் வந்தார்கள்.

அவன் காைல வங்கி மாைலவைர

ேமாேசயின் நியாயப்பிரமாணத்தி ம்

ர்க்கதரிசிகளின் த்தகங்களி ந் ம்

இேய விற் ரியைவகைள அவர்க க் ப்

ேபாதித் , ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதக் ற த் ச்

சாட்சிக்ெகா த் வ த்திப் ேபசினான்.

௨௪ அவன் ெசான்னைவகைளச்

சிலர் ஏற் க்ெகாண்டனர், சிலர்

வி வாசிக்காம ந்தார்கள். ௨௫ இப்ப

அவர்கள் ஒ வேராெடா வர் க த்

ேவ பட்டவர்களாக, றப்பட் ப்ேபா ம்ேபா ,

ப ல் அவர்க க் ச் ெசான்ன

வார்த்ைதயாவ : ௨௬ ங்கள் காதாரக்ேகட் ம்

உணராதி ப் ர்கள், கண்ணாரக்கண் ம்
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பார்க்காதி ப் ர்கள். ௨௭ இவர்கள்

கண்களினால் காணாம ம், கா களினால்

ேகளாம ம், இ தயத்தினால் உணர்ந்

ணப்படாம ம், நான் இவர்கைள

ஆேராக்கியமாக்காம ம் இ க் ம்ப க் , இந்த

மக்களின் இ தயம் ெகா த்தி க்கிற ;

கா களினால் மந்தமாகக் ேகட் த்

தங்க ைடய கண்கைள க்ெகாண்டார்கள்’

என் இந்த மக்களினிடத்திற் ப்ேபாய்ச்

ெசால் என்பைதப் பரி த்த ஆவியானவர்

ஏசாயா ர்க்கதரிசிையக்ெகாண்

நம் ைடய ற்பிதாக்க டேன நன்றாகச்

ெசால் யி க்கிறார். ௨௮ ஆதலால்

ேதவ ைடய இரட்சிப் தரல்லாதவர்க க்

அ ப்பப்பட் க்கிறெதன் ம், அவர்கள்

அதற் ச் ெசவிெகா ப்பார்கெளன் ம்

உங்க க் த் ெதரிந்தி க்கக்கடவ

என்றான். ௨௯ இப்ப அவன்

ெசான்னபின் , தர்கள் தங்க க் ள்ேள

மக ம் விவாதம்பண்ணிக்ெகாண் ,

ேபாய்விட்டார்கள். ௩0 பின் ப ல்

தனக்காக வாடைகக் வாங்கியி ந்த

ட் ேல இரண் வ டங்கள் ம்

தங்கி, தன்னிடத்தில் வந்த அைனவைர ம்

ஏற் க்ெகாண் , ௩௧ம ந்தைதரியத் டேன

தைடயில்லாமல், ேதவ ைடய

ராஜ்யத்ைதக் ற த் ப் பிரசங்கித் ,

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ைவப்பற்றய

சத்தியங்கைளஉபேதசித் க்ெகாண் ந்தான்.



ேராமர் 4229

ேராமர்

௧

இேய கிற ஸ் வின்

ஊழயக்கார ம், அப்ேபாஸ்தலனாக

இ ப்பதற்காக அைழக்கப்பட்டவ ம்,

ேதவ ைடய நற்ெசய்திக்காகப்

பிரித்ெத க்கப்பட்டவ மாகிய

ப ல், ௨ ேராமா ரியில் உள்ள

ேதவ க் ப் பிரியமானவர்க ம்

பரி த்தவான்களாவதற்காக

அைழக்கப்பட்டவர்களாகியஅைனவ க் ம்

எ கிறதாவ ; ௩ நம் ைடய

பிதாவாகிய ேதவனா ம் கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வினா ம் உங்க க் க்

கி ைப ம் சமாதான ம் உண்டாவதாக. ௪

இேய கிற ஸ் ைவக் ற த் ேதவன்

தம் ைடய ர்க்கதரிசிகள் லமாகப்

பரி த்த ேவதாகமங்களில், ன்னேம

தம் ைடய நற்ெசய்திையப்பற்ற

வாக் த்தத்தம்பண்ணினப கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வானவர், ௫ ச ரத்தின்ப

தா தின் வம்சத்தில் பிறந்தவ ம், பரி த்த

ஆவியின்ப ேதவ ைடய மாரர்

என் மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்ததினாேல பலமாக நி பிக்கப்பட்ட

ேதவ மார மாக இ க்கிறார். ௬

அவர் எல்லா ேதசத் மக்கைள ம்,

அவர்க க் ள் இேய கிற ஸ் வினால்

அைழக்கப்பட்டவர்களாகிய உங்கைள ம், ௭

தம நாமத்தினிம த்தம் வி வாசத்திற் க்
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ழ்ப்ப யப்பண் வதற்காக, எங்க க் க்

கி ைபைய ம் அப்ேபாஸ்தல

ஊழயத்ைத ம் ெகா த்தி க்கிறார். ௮

உங்க ைடய வி வாசம் உலகெமங் ம்

பிரசித்தமாகிறப யினாேல, தலாவ

நான் உங்கெளல்ேலா க்காக ம்

இேய கிற ஸ் லமாக என் ேதவ க்

நன்ற ெச த் கிேறன். ௯ நான்

ெஜபம்பண் ம்ேபாெதல்லாம்

இைடவிடாமல் உங்கைள

நிைனத் க்ெகாண் க்கிறைதக் ற த் த்

ேதவ மார ைடய நற்ெசய்தியினாேல என்

ஆவிேயா நான் வணங் கிற ேதவன்

எனக் ச் சாட்சியாக இ க்கிறார். ௧0 ங்கள்

உ திப்ப த்தப்ப வதற்காகஆவிக் ரிய சில

வரங்கைளஉங்க க் க் ெகா ப்பதற்காக ம்,

௧௧ உங்க க் ள் ம் எனக் ள் ம் உள்ள

வி வாசத்தினால் உங்கேளா நா ம்

ஆ தல்அைடவதற் ம், உங்கைளப் பார்க்க

ஆவலாக இ க்கிறதினாேல, ௧௨ நான்

எப்ப யாவ உங்களிடம் வ கிறதற்

ேதவ ைடயவி ப்பத்தினாேலஎனக் நல்ல

பயணம் க்கிரத்தில் அைமயேவண் ம்

என் ெஜபித் க்ெகாள்கிேறன். ௧௩

சேகாதரர்கேள, தரல்லாதவர்களாகிய

மற்றவர்க க் ள்ேள நான் அேநகைர

இரட்சிப்பிற் ள் வழநடத்தின ேபால

உங்க க் ள் ம் சிலைர இரட்சிப்பிற் ள்

வழநடத் வதற்காக, உங்களிடம் வ வதற்காக
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பல ைற நான் ேயாசைனயாக இ ந்ேதன்,

ஆனா ம் இ வைரக் ம் எனக் த்

தைட உண்டான என் ங்கள்

அறயாமல் இ க்க எனக் மனம ல்ைல. ௧௪

கிேரக்கர்க க் ம், மற்ற அந்நியர்க க் ம்,

ஞானிக க் ம், டர்க க் ம் நான்

கடனாளியாக இ க்கிேறன். ௧௫ எனேவ,

ேராமா ரியில் இ க்கிற உங்க க் ம்

என்னால் ந்தவைர நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கம்பண்ண வி ம் கிேறன். ௧௬

கிற ஸ் வின் நற்ெசய்திையக் ற த்

நான் ெவட்கப்படமாட்ேடன்; த ல்

தர்களி ம், பின் கிேரக்கர்களி ம்

வி வாசிக்கிறவன் எவேனா அவ க்

இரட்சிப் உண்டாவதற் அ ேதவெபலனாக

இ க்கிற . ௧௭ “வி வாசத்தினாேல திமான்

பிைழப்பான்” என் எ தியி க்கிறப ,

வி வாசத்தினால் உண்டா ம் ேதவ தி

வி வாசத்திற்ெகன் அந்த நற்ெசய்தியினால்

ெவளிப்ப த்தப்ப கிற . ௧௮ சத்தியத்ைத

அநியாயத்தினாேல அடக்கிைவக்கிற

மனிதர்க ைடய எல்லாவிதமான

அவபக்திக் ம் அநியாயத்திற் ம் எதிராக,

ேதவ ைடய ேகாபம் வானத்தி ந்

ெவளிப்ப த்தப்பட் க்கிற . ௧௯

ேதவைனக் ற த் ெதரிந் ெகாள்வ

அவர்க க் ள்ேள ெவளிப்பட் க்கிற ;

ேதவேன அைத அவர்க க்

ெவளிப்ப த்தியி க்கிறார். ௨0
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எப்ப ெயன்றால், காணப்படாதைவகளாகிய

அவ ைடய நித்திய வல்லைம,

ெதய் கத்தன்ைம என்பைவகள்,

பைடக்கப்பட் க்கிறைவகளினாேல,

உலகம் உண்டாக்கப்பட்டதி ந் ,

ெதளிவாகக் காணப்ப ம்; எனேவஅவர்கள்

சாக் ப்ேபாக் ச் ெசால்ல யா . (aïdios g126) ௨௧

அவர்கள் ேதவைனத் ெதரிந் ம், அவைர

ேதவெனன் மகிைமப்ப த்தாம ம், நன்ற

ெசால்லாம ம் இ ந் , தங்க ைடய

சிந்தைனகளினாேல ணரானார்கள்;

உணர்ச்சி இல்லாத அவர்க ைடய

இ தயம் இ ள் அைடந்த . ௨௨ அவர்கள்

தங்கைள ஞானிகெளன் ெசால் ம்

ைபத்தியக்காரர்களாகி, ௨௩ அழவில்லாத

ேதவ ைடய மகிைமைய அழ ள்ள

மனிதர்கள், பறைவகள், ம கங்கள், ஊ ம்

பிராணிகள் ஆகிய இைவக ைடய

உ வங்க க் ஒப்பாக மாற்றனார்கள்.

௨௪ இதனால் அவர்கள் தங்க ைடய

இ தயத்தி ள்ள இச்ைசகளினாேல

ஒ வேராெடா வர் தங்க ைடய

ச ரங்கைள அவமானப்ப த் வதற்காக

ேதவன் அவர்கைள அ த்தத்திற்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௨௫ ேதவ ைடய

சத்தியத்ைத அவர்கள் ெபாய்யாக மாற்ற ,

பைடத்தவைரத் ெதா ெகாள்ளாமல்

பைடக்கப்பட்டைவகைளத்

ெதா ெகாண்டார்கள், அவேர
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என்ெறன்ைறக் ம் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்.

ஆெமன். (aiōn g165) ௨௬ இதனால் ேதவன்

அவர்கைள இழவான இச்ைசக க்

ஒப் க்ெகா த்தார்; அப்ப ேயஅவர்க ைடய

ெபண்கள் இயற்ைகயான இச்ைசைய

இயற்ைகக் எதிரான இச்ைசயாக

மாற்றனார்கள். ௨௭ அப்ப ேய ஆண்க ம்

ெபண்கைள இயற்ைகயின்ப

அ பவிக்காமல், ஒ வர்ேமல் ஒ வர்

இச்ைசயினாேல ெபாங்கி, ஆேணா

ஆண் அவலட்சணமானைத ெசய் ,

தங்க ைடய தவ க க் த்தக்க பலைனத்

தங்க க் ள் அைடந்தார்கள். ௨௮

ேதவைனத் ெதரிந் ெகாள் ம் அறைவப்

பற்ற க்ெகாண் க்க அவர்க க்

மனம ல்லாமல் இ ந்ததால், தவறான

காரியங்கைளச் ெசய்வதற்காக, ேதவன்

அவர்கைளக் ேகடான சிந்ைதக்

ஒப் க்ெகா த்தார். ௨௯ அவர்கள்

எல்லாவிதமான அநியாயத்தினா ம்,

ேவசித்தனத்தினா ம், ேராகத்தினா ம்,

ெபா ளாைசயினா ம், ேராதத்தினா ம்

நிைறயப்பட் ; ெபாறாைமயினா ம்,

ெகாைலயினா ம், வாக் வாதத்தினா ம்,

வஞ்சகத்தினா ம், வன்மத்தினா ம்

நிைறந்தவர்க மாக, ௩0 ேகாள்

ெசால் கிறவர்க மாக, அவ

பண் கிறவர்க மாக, ேதவைனப்

பைகக்கிறவர்க மாக, ர்க்கர்க மாக,
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அகந்ைத உள்ளவர்க மாக,

ம் க்காரர்க மாக, ெபால்லாதைவகைள

ேயாசிக்கிறவர்க மாக, ெபற்ேறா க் க்

ழ்ப்ப யாதவர்க மாக, ௩௧ உணர்

இல்லாதவர்க மாக, உடன்ப க்ைககைள

கிறவர்க மாக, பாவ அன்

இல்லாதவர்க மாக,இணங்காதவர்க மாக,

இரக்கம் இல்லாதவர்க மாக இ க்கிறார்கள்.

௩௨இப்ப ப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவர்கள்

மரணத்திற் த் த தியானவர்கள் என்

ேதவன் ர்மானித்த தியான ர்ப்ைப

அவர்கள் ெதரிந்தி ந் ம், அைவகைளத்

தாங்கேள ெசய்கிற மல்லாமல்,

அைவகைளச் ெசய்கிற மற்றவர்கைள ம்

ஏற் க்ெகாள் கிறவர்க மாக

இ க்கிறார்கள்.

௨

ஆகேவ,மற்றவர்கைளக் ற்றவாளியாகத்

ர்க்கிறவேன, யாரானா ம் சரி,

சாக் ப்ேபாக் ச் ெசால்ல யா ;

ற்றமாகத் ர்க்கிறைவகள்

எைவகேளா, அைவகைள ம்

ெசய்கிறதினால், மற்றவர்கைளக் ற த் ச்

ெசால் கிற ர்ப்பினாேல

உன்ைன ேய ற்றவாளியாக் கிறாய்.

௨ இப்ப ப்பட்டைவகைளச்

ெசய்கிறவர்க க் த் ேதவ ைடய

நியாயத் ர்ப் சத்தியத்தின்ப ேய

இ க்கிறெதன் அற ந்தி க்கிேறாம். ௩

இப்ப ப்பட்டைவகைளச் ெசய்கிறவர்கைளக்
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ற்றவாளிகள் என் ர்த் ம்,

அைவகைளேய ெசய்கிறவேன,

ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப் க் த்

தப்பித் க்ெகாள்ளலாம் என்

நிைனக்கிறாேயா? ௪அல்ல ேதவ ைடய

தய மனம்தி ம் வதற் உன்ைன

நடத் கிறெதன் ெதரியாமல், அவ ைடய

தய , ெபா ைம, ய சாந்தம் இைவகளின்

ஐ வரியத்ைத அசட்ைடபண் கிறாேயா?

௫ உன் மனதின் க னத்திற் ம்,

மனம்தி ம்பாத இ தயத்திற் ம்

த ந்தப , ேதவ ைடய தி ள்ள ர்ப்

ெவளிப்ப ம். ேகாபத்தின் தண்டைன

நாளிேல உனக்காகக் ேகாபத்திைனக்

வித் க்ெகாள் கிறாேய. ௬ ேதவன்

அவனவ ைடய ெசய்ைகக க் த் த ந்தப

அவனவ க் ப் பலன் ெகா ப்பார். ௭

ேசார்ந் ேபாகாமல் நல்ல ெசயல்கைளச்ெசய் ,

மகிைமைய ம் கனத்ைத ம்

அழயாைமைய ம் ேத கிறவர்க க்

நித்திய வைனக் ெகா ப்பார். (aiōnios g166) ௮

சண்ைடக்காரர்களாகஇ ந் , சத்தியத்திற் க்

ழ்ப்ப யாமல், அநியாயத்திற் க்

ழ்ப்ப ந்தி க்கிறவர்க க்ேகா

ேதவ ைடய உக்கிரமான ேகாபம்

வ ம். ௯ த ல் தர்களி ம் பின்

கிேரக்கர்களி ம் ெபால்லாப் ெசய்கிற

எந்தெவா மனித க் ம் உபத்திரவ ம்,

வியா ல ம் உண்டா ம். ௧0 த ல்
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தர்களி ம் பின் கிேரக்கர்களி ம் எவன்

நன்ைமெசய்கிறாேனாஅவ க் மகிைம ம்,

கன ம், சமாதான ம் உண்டா ம். ௧௧

ேதவனிடம் பட்சபாதம் இல்ைல. ௧௨எவர்கள்

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் பாவம்

ெசய்கிறார்கேளா, அவர்கள் நியாயப்பிரமாணம்

இல்லாமல் ெகட் ப்ேபாவார்கள்;

எவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்

உட்பட்டவர்களாகப் பாவம் ெசய்கிறார்கேளா,

அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல

நியாயத் ர்ப் அைடவார்கள். ௧௩

நியாயப்பிரமாணத்ைதக் ேகட்கிறவர்கள்

ேதவ க் ன்பாக திமான்களாவதில்ைல,

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ெசய்கிறவர்கேள

திமான்களாக்கப்ப வார்கள். ௧௪அன்ற ம்

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாத தரல்லாேதார்

பாவமாக நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

ெசய்கிறேபா , நியாயப்பிரமாணம் இல்லாத

அவர்கள் தங்க க் த் தாங்கேள

நியாயப்பிரமாணமாக இ க்கிறார்கள்.

௧௫ அவர்க ைடய மனச்சாட்சி ம்,

சாட்சியி கிறதினா ம், ற்றம் உண் ற்றம்

இல்ைலஎன் அவர்க ைடய சிந்தைனகள்

ஒன்ைற ஒன் ர்க்கிறதினா ம்,

நியாயப்பிரமாணத்திற் த ந்த

ெசயல்கள் தங்க ைடய இ தயங்களில்

எ தியி க்கிற என் காண்பிக்கிறார்கள்.

௧௬ என் ைடய நற்ெசய்தியின்ப ேய,

ேதவன் இேய கிற ஸ் ைவக்ெகாண்
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மனிதர்க ைடய இரகசியங்கைளக் ற த்

நியாயத் ர்ப் க்ெகா க் ம் நாளிேல இ

விளங் ம். ௧௭ தெனன் ெபயர்ெபற்

நியாயப்பிரமாணத்தில் நிைலத்தி ந் ,

ேதவைனக் ற த் ேமன்ைமபாராட் ,

௧௮ நியாயப்பிரமாணத்தினால்

உபேதசிக்கப்பட்டவனாக, அவ ைடய

வி ப்பத்ைத அற ந் , நன்ைம எ , ைம

எ , என் ெதரிந் ெகாள்கிறாேய.

௧௯ உன்ைனக் டர்க க்

வழகாட் யாக ம், இ ளில் இ ப்பவர்க க்

ெவளிச்சமாக ம், ௨0 ேபைதக க் ப்

ேபாதகனாக ம், ழந்ைதக க்

ஆசிரியராக ம், நியாயப்பிரமாணத்தின்

அறைவ ம் சத்தியத்ைத ம் காட் ய

சட்ட ைடயவனாக ம் நிைனக்கிறாேய. ௨௧

இப்ப யி க்க, மற்றவ க் ப் ேபாதிக்கிற

உனக் ேய ேபாதிக்காமல் இ க்கலாமா?

தி டக் டா என் பிரசங்கம் பண் கிற

தி டலாமா? ௨௨ “விபசாரம் ெசய்யக் டா ”

என் ெசால் கிற விபசாரம் ெசய்யலாமா?

விக்கிரகங்கைள அ வ க்கிற

ேகாவில்கைளக் ெகாள்ைளய க்கலாமா?

௨௩ நியாயப்பிரமாணத்ைதக் ற த்

ேமன்ைமபாராட் கிற

நியாயப்பிரமாணத்ைத ற நடந் ,

ேதவைனக் கன னம்பண்ணலாமா?

௨௪ எ தியி க்கிறப , “ேதவ ைடய

நாமம் தரல்லாதவர்க க் ள்ேள உங்கள்
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லமாக அவமதிக்கப்ப கிறேத.” ௨௫

நியாயப்பிரமாணத்திற் ழ்ப்ப ந் நடந்தால்

வி த்தேசதனம் பிரேயாஜன ள்ள தான்;

நியாயப்பிரமாணத்ைத றநடந்தால் உன்

வி த்தேசதனம் வி த்தேசதனம ல்ைலேய.

௨௬ ேம ம் வி த்தேசதனம ல்லாதவன்

நியாயப்பிரமாணத்திற் ரிய திகைளக்

ைகக்ெகாண் நடந்தால், அவ ைடய

வி த்தேசதனம ல்லாைம, வி த்தேசதனம்

என் எண்ணப்ப மல்லவா? ௨௭

பாவத்தின்ப வி த்தேசதனம ல்லாதவனாக

இ ந் ம் நியாயப்பிரமாணத்ைத

நிைறேவற் கிறவனாக இ ந்தால், அவன்

ேவத எ த் ம் வி த்தேசதன ம் உள்ளவனாக

இ ந் ம், நியாயப்பிரமாணத்ைத கிற

உன்ைனக் ற்றப்ப த் வாேன? ௨௮எனேவ,

ெவளிப் றமாக தனானவன் தன்இல்ைல,

ெவளிப் றமாக ச ரத்தில் ெசய்யப்ப ம்

வி த்தேசதன ம் வி த்தேசதனம் இல்ைல.

௨௯ உள்ளத்திேல தனானவேன தன்;

எ த்தின்ப உண்டாகாமல், ஆவியின்ப

இ தயத்தில் உண்டா ம் வி த்தேசதனேம

வி த்தேசதனம்; இப்ப ப்பட்டவ க் வ ம்

கழ்ச்சி மனிதராேல உண்டாகவில்ைல,

ேதவனாேலஉண்டாயி க்கிற .

௩

இப்ப யானால், த ைடய ேமன்ைம

என்ன? வி த்தேசதனத்தினாேல பிரேயாஜனம்

என்ன? ௨அ எல்லாவிதத்தி ம் உயர்ந்ததாக

இ க்கிற ; ேதவ ைடய வாக்கியங்கள்
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அவர்களிடத்தில் ஒப் விக்கப்பட்ட

விேசஷ த்த ேமன்ைமயாேம. ௩ சிலர்

வி வாசிக்காமற்ேபானா ம் என்ன?

அவர்க ைடய அவி வாசம் ேதவ ைடய

உண்ைமைய ஒன் ம ல்லாமல் ஆக் மா? ௪

அப்ப யாக்கா : “ ர் உம் ைடய

வசனங்களில் திமானாக விளங்க ம்,

உம் ைடய நியாயம் விசாரிக்கப்ப ம்ேபா

ெவற்றயைடய ம் இப்ப யான ” என்

எ தியி க்கிறப , ேதவேன சத்தியவான்

என் ம், எந்த மனித ம் ெபாய்யன் என் ம்

ெசால்ேவாமாக. ௫ நான் மனிதர்கள்

ேப கிற ேபாலப் ேப கிேறன்; நம் ைடய

அ தி ேதவ ைடய திையக் காண்பித்தால்

என்னெசால் ேவாம்? ேகாபத்ைதக்காட் கிற

ேதவன்அ தி உள்ளவராகஇ க்கிறார் என்

ெசால்லலாமா? ௬அப்ப ச் ெசால்லக் டா ;

அப்ப ச்ெசான்னால், ேதவன் உலகத்ைத

நியாயந் ர்ப்ப எப்ப ? ௭ அன்ற ம்,

என் ெபாய்யினாேல ேதவ ைடய

சத்தியம் அவ க் மகிைம ண்டாக

விளங்கின ண்டானால், இனி நான் பாவி

என் ர்க்கப்ப வ ஏன்? ௮ “நன்ைம

வ வதற்காகத் ைமெசய்ேவாமாக என் ம்

ெசால்லலாம் அல்லவா?” நாங்கள்

அப்ப ப் ேபாதிக்கிறவர்கள் என் ம்

சிலர் எங்கைள அவமதிக்கிறார்கேள;

அப்ப ப் ேபாதிக்கிறவர்கள்ேமல் வ ம்

தண்டைன தியாக இ க் ம். ௯ஆனா ம்
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என்ன? அவர்கைளவிட நாங்கள்

விேசஷமானவர்களா? ெகாஞ்சம் ட

விேசஷமானவர்கள் இல்ைல, தர்கள்

கிேரக்கர்கள் எல்ேலா ம் பாவத்திற்

உட்பட்டவர்கள் என்பைத ன்ேப

ெவளிப்ப த்திேனாேம. ௧0 அப்ப ேய:

“ஒ வன் ட திமான் இல்ைல; ௧௧

உணர் ள்ளவன் இல்ைல; ேதவைனத்

ேத கிறவன் இல்ைல; ௧௨ எல்ேலா ம்

வழதவற , ஒன்றாகக் ெகட் ப்ேபானார்கள்;

நன்ைமெசய்கிறவன் இல்ைல, ஒ வன் ட

இல்ைல. ௧௩ அவர்கள் ெதாண்ைட

திறக்கப்பட்ட சவக் ழ , தங்க ைடய

நாக் களால் ஏமாற் கிறார்கள்;

அவர்க ைடய உத களின் ேழ பாம்பின்

விஷம் இ க்கிற ; ௧௪ அவர்கள் வாய்

சபிக்கிறதினா ம், கசப்பினா ம்

நிைறந்தி க்கிற ; ௧௫ அவர்கள் கால்கள்

இரத்தம் சிந் கிறதற் அைலகிற ; ௧௬

நாச ம், உபத்திரவ ம் அவர்கள் வழகளில்

இ க்கிற ; ௧௭ சமாதானவழையஅவர்கள்

ெதரிந் ெகாள்ளாமல் இ க்கிறார்கள்; ௧௮

அவர்கள் கண்க க் ன்பாகத் ேதவபயம்

இல்ைல” என் எ தியி க்கிறேத. ௧௯ ேம ம்,

வாய்கள் எல்லாம் அைடக்கப்ப வதற் ம்,

உலகத்தார் எல்ேலா ம்

ேதவ ைடய தண்டைனத் ர்ப் க்

உள்ளானவர்களாவதற் ம்,

நியாயப்பிரமாணம் ெசால் கிறெதல்லாம்
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நியாயப்பிரமாணத்திற்

உட்பட் க்கிறவர்க க்ேக ெசால் கிற

என் ெதரிந்தி க்கிேறாம். ௨0இப்ப யி க்க,

பாவத்ைதத் ெதரிந் ெகாள் கிற அற

நியாயப்பிரமாணத்தினால் வ கிறதினால்,

எந்த மனித ம் நியாயப்பிரமாணத்தின்

ெசயல்களினாேல ேதவ க் ன்பாக

திமானாக்கப்ப வ இல்ைல. ௨௧

இப்ப யி க்க, நியாயப்பிரமாணம்இல்லாமல்

ேதவ தி ெவளியாக்கப்பட் க்கிற ; அதற்

நியாயப்பிரமாண ம் ர்க்கதரிசனங்க ம்

சாட்சியாக இ க்கிற . ௨௨ அ

இேய கிற ஸ் ைவ வி வாசிக் ம்

வி வாசத்தினாேல வ ம் ேதவ திேய;

வி வாசிக்கிறஎல்ேலா க் ள் ம் எவர்கள்

ேம ம்அ வ ம், வித்தியாசேம இல்ைல. ௨௩

எல்ேலா ம் பாவம்ெசய் , ேதவமகிைம

இல்லாதவர்களாகி, ௨௪ இலவசமாக

அவ ைடய கி ைபயினாேல கிற ஸ்

இேய வி ள்ள ட்ைபக்ெகாண்

திமான்களாக்கப்ப கிறார்கள்;

௨௫ ேதவன் ெபா ைமயாக இ ந்த

ற்காலத்தில் நடந்த பாவங்கைள அவர்

ெபா த் க்ெகாண்டைதக் ற த் த்

தம் ைடய திையக் காண்பிப்பதற்காக ம்,

தாம் தி ள்ளவ ம், இேய விடம்வி வாசமாக

இ க்கிறவைன திமானாக் கிறவ மாக

காண்பிப்பதற்காக ம், இக்காலத்திேல தம

திையக் காண்பிப்பதற்காக ம், ௨௬கிற ஸ்
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இேய வி ைடயஇரத்தத்ைதவி வாசிக் ம்

வி வாசத்தினாேலவ ம்கி பாதாரப யாக

அவைரேய ஏற்ப த்தினார். ௨௭இப்ப யி க்க,

ேமன்ைமபாராட் வ எங்ேக? அ

க்கப்பட்ட . எந்தப் பிரமாணத்தினாேல?

ெசய்ைகயின் பிரமாணத்தினாலா? இல்ைல;

வி வாசப்பிரமாணத்தினாேல. ௨௮

எனேவ, மனிதன் நியாயப்பிரமாணத்தின்

ெசயல்கள் இல்லாமல் வி வாசத்தினாேலேய

திமானாக்கப்ப கிறான் என்

ர்மானிக்கிேறாம். ௨௯ ேதவன் தர்க க்

மட் மா ேதவன்? தரல்லாேதார்க க் ம்

ேதவனல்லவா?ஆம் தரல்லாேதார்க க் ம்

அவர் ேதவன்தான். ௩0 வி த்தேசதனம்

உள்ளவர்கைள வி வாசத்தினா ம்,

வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்கைள

வி வாசத்தின் லமாக ம்

திமான்களாக் கிற ேதவன் ஒ வேர.

௩௧ அப்ப யானால், வி வாசத்தினாேல

நியாயப்பிரமாணத்ைத ஒன் ம ல்லாமல்

ஆக் கிேறாமா? அப்ப இல்ைல;

நியாயப்பிரமாணத்ைத நிைலநி த் கிேறாேம.

௪

அப்ப யானால், நம் ைடய

தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் ச ரத்தின்ப

என்னத்ைதக் கண் பி த்தான் என்

ெசால் ேவாம்? ௨ஆபிரகாம் ெசயல்களினாேல

திமானாக்கப்பட்டான் என்றால்

ேமன்ைமபாராட்ட அவ க் க் காரணம்

உண் ; ஆனால் ேதவ க் ன்பாக
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ேமன்ைமபாராட்ட யா . ௩ேவதவாக்கியம்

என்ன ெசால் கிற ? “ஆபிரகாம் ேதவைன

வி வாசித்தான், அ அவ க் தியாக

எண்ணப்பட்ட ” என் ெசால் கிற . ௪

ேவைலெசய்கிறவ க் வ கிற கி ைப

என் எண்ணப்படாமல், கடன் என்

எண்ணப்ப ம். ௫ ஒ வன் ெசயல்கைளச்

ெசய்யாமல் பாவிைய திமானாக் கிறவரிடம்

வி வாசம் ைவக்கிறவனாக இ ந்தால்,

அவ ைடய வி வாசேம அவ க்

தியாக எண்ணப்ப ம். ௬ அந்தப்ப ,

ெசயல்கள் இல்லாமல் ேதவனாேல திமான்

என் எண்ணப்ப கிற மனித ைடய

பாக்கியத்ைதக் காண்பிப்பதற்காக:

௭ எவர்க ைடய அக்கிரமங்கள்

மன்னிக்கப்பட்டேதா, எவர்க ைடய

பாவங்கள் டப்பட்டேதா, அவர்கள்

பாக்கியவான்கள். ௮ எவ ைடய

பாவத்ைதக் கர்த்தர் எண்ணாதி க்கிறாேரா,

அவன் பாக்கியவான்” என் தா

ெசால் யி க்கிறான். ௯ இந்தப் பாக்கியம்

வி த்தேசதனம் உள்ளவ க் மட் ம் வ ேமா

அல்ல வி த்தேசதனம் இல்லாதவ க் ம்

வ ேமா? “ஆபிரகா க் வி வாசம் தியாக

எண்ணப்பட்ட ” என் ெசால் கிேறாேம. ௧0

அ எப்ெபா அவ க் அப்ப

எண்ணப்பட்ட ? அவன் வி த்தேசதனம்

உள்ளவனாக இ ந்தேபாதா அல்ல

வி த்தேசதனம் இல்லாதவனாக இ ந்தேபாதா?
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வி த்தேசதனம் உள்ளவனாக இ ந்தேபா

இல்ைல, வி த்தேசதனம் இல்லாதவனாக

இ ந்தேபாேத. ௧௧ ேம ம், வி த்தேசதனம்

இல்லாத காலத்தில்அவன்வி வாசத்தினாேல

அைடந்த திக் த்திைரயாக

வி த்தேசதனமாகிய அைடயாளத்ைதப்

ெபற்றான். வி த்தேசதனம் இல்லாதவர்களாக

வி வாசிக்கிற எல்ேலா க் ம் தி

எண்ணப்ப வதற்காக அவர்க க்

அவன் தகப்பனாக இ ப்பதற் ம், ௧௨

வி த்தேசதனத்ைதப் ெபற்றவர்களாக

மட் ம ல்ைல, நம் ைடய தகப்பனாகிய

ஆபிரகாம் வி த்தேசதனம் இல்லாத

காலத்தில் அைடந்த வி வாசமாகிய

அ ச் வ களில் நடக்கிறவர்களாக ம்

இ க்கிறவர்க க் த் தகப்பனாக

இ ப்பதற் ம், அந்த அைடயாளத்ைதப்

ெபற்றான். ௧௩ அன்ற ம், உலகத்ைதச்

தந்தரிப்பான் என்கிற வாக் த்தத்தம்

ஆபிரகா க்ேகா அல்ல அவன்

வம்சத்திற்ேகா நியாயப்பிரமாணத்தினால்

கிைடக்காமல் வி வாசத்தினால்

வ கிற தியினால் கிைடத்த . ௧௪

நியாயப்பிரமாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்

வாரி களானால் வி வாசம் ணாகப்ேபா ம்,

வாக் த்தத்த ம் இல்லாமல்ேபா ம். ௧௫

ேம ம் நியாயப்பிரமாணம் ேகாபத்ைத

உண்டாக் கிற , நியாயப்பிரமாணம்

இல்ைல என்றால் ழ்ப்ப யாைம ம்
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இல்ைல. ௧௬ எனேவ, தந்திரமான

கி ைபயினால் உண்டாகிறதாக

இ ப்பதற்காக அ வி வாசத்தினாேல

வ கிற ; நியாயப்பிரமாணத்ைதச் ேசர்ந்த

வம்சத்தினர்க க் மட் ம் இல்ைல, நம்

எல்ேலா க் ம் தகப்பனாகியஆபிரகா ைடய

வி வாசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களான

எல்லா வம்சத்தினர்க க் ம் அந்த

வாக் த்தத்தம் நிச்சயமாக இ ப்பதற்காக

அப்ப வ கிற . ௧௭ “அேநக

ேதசமக்க க் உன்ைனத் தகப்பனாக

ஏற்ப த்திேனன்” என் எ தியி க்கிறப ,

அவன், தான் வி வாசித்தவ மாக,

மரித்ேதாைர உயிேரா எ ப்பி,

இல்லாதைவகைளஇ க்கிறைவகைளப்ேபால

அைழக்கிறவ மாக இ க்கிற

ேதவ க் ன்பாக நம்ெமல்ேலா க் ம்

தகப்பன் ஆனான். ௧௮ “உன் வம்சம்

இவ்வளவாக இ க் ம் என்

ெசால்லப்பட்டப ேய,” தான் அேநக

ேதசமக்க க் தகப்பனாவைத

நம் கிறதற் வழயில்லாதி ந் ம், அைத

நம்பிக்ைகேயா வி வாசித்தான். ௧௯

அவன் வி வாசத்திேல பல னமாக

இ க்கவில்ைல; அவன் ஏறக் ைறய

வய ள்ளவனாக இ க் ம்ேபா ,

தன் ச ரம் ெசத் ப்ேபானைத ம்,

சாரா ைடய கர்ப்பம் ெசத் ப்ேபானைத ம்

நிைனக்காமல் இ ந்தான். ௨0 ேதவ ைடய
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வாக் த்தத்தத்ைதக் ற த் அவன்

அவி வாசமாகச் சந்ேதகப்படாமல், ௨௧ ேதவன்

வாக் த்தத்தம்பண்ணினைத நிைறேவற்ற

வல்லவராகஇ க்கிறார் என் நிச்சயமாக

நம்பி, ேதவைன மகிைமப்ப த்தி,

வி வாசத்தில் வல்லவன்ஆனான். ௨௨எனேவ,

அ அவ க் தியாக எண்ணப்பட்ட . ௨௩

“அ அவ க் தியாக எண்ணப்பட்ட ,”

என்ப , அவ க்காகமட் ம் இல்ைல,

நமக்காக ம் எ தப்பட் க்கிற . ௨௪

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய ைவ

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்பினவைர

வி வாசிக்கிற நமக் ம் அப்ப ேய

எண்ணப்ப ம். ௨௫ அவர் நம் ைடய

பாவங்க க்காக ஒப் க்ெகா க்கப்பட் ம்,

நாம் திமான்களாக்கப்ப வதற்காக

எ ப்பப்பட் ம் இ க்கிறார்.

௫

இந்தவிதமாக, நாம் வி வாசத்தினாேல

திமான்களாக்கப்பட் க்கிறதினால்,

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

லமாக ேதவனிடம் சமாதானம்

ெபற்ற க்கிேறாம். ௨ அவர் லமாக

நாம் இந்தக் கி ைபக் ள் பிரேவசிக் ம்

பாக்கியத்ைத வி வாசத்தினால் ெபற்

நிைலெகாண் ந் , ேதவமகிைமைய

அைடேவாம் என்கிற நம்பிக்ைகயினாேல

ேமன்ைமபாராட் கிேறாம். ௩ அ மட் ம்

இல்ைல, உபத்திரவம் ெபா ைமைய ம்,

ெபா ைம ப ட்ைசைய ம், ப ட்ைச
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நம்பிக்ைகைய ம் உண்டாக் கிற என்

நாங்கள் அற ந் , ௪ உபத்திரவங்களி ம்

ேமன்ைமபாராட் கிேறாம். ௫ ேம ம் நமக்

அ ளப்பட்ட பரி த்த ஆவியானவராேல

ேதவ அன் நம் ைடய இ தயங்களில்

ஊற்றப்பட் க்கிறதினால், அந்த

நம்பிக்ைக நம்ைம ெவட்கப்ப த்தா . ௬

அன்ற ம், நாம் ெபலன் இல்லாதவர்களாக

இ க் ம்ேபாேத, ற த்தக் காலத்தில் கிற ஸ்

அக்கிரமக்காரர்க க்காக மரித்தார். ௭

திமா க்காக ஒ வன் இறப்ப அரி ;

நல்லவ க்காக ஒ ேவைள ஒ வன்

மரிக்கத் ணிவான். ௮ நாம் பாவிகளாக

இ க் ம்ேபா கிற ஸ் நமக்காக

மரித்ததினாேல, ேதவன் நம்ேமல் ைவத்த

அவர அன்ைப நி பிக்கிறார். ௯ இப்ப

நாம் அவ ைடய இரத்தத்தினாேல

திமான்களாக்கப்பட் க்க, ேதவ ைடய

ேகாபத்திற் த் தப்பி அவராேல நாம்

இரட்சிக்கப்ப வ அதிக நிச்சயேம. ௧0 நாம்

ேதவ க் பைகவர்களாக இ க் ம்ேபா ,

அவ ைடய மாரனின் மரணத்தினாேல

அவேரா ஒப் ரவாக்கப்பட்ேடாம் என்றால்,

ஒப் ரவாக்கப்பட்டப்பின் நாம்அவ ைடய

வனாேல இரட்சிக்கப்ப வ அதிக

நிச்சயேம. ௧௧ அ மட் ம் இல்லாமல்,

இப்ெபா ஒப் ரவா தைல நமக் க்

கிைடக்கப்பண்ணின நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் லமாக



ேராமர் 4248

நாம் ேதவ க் ள் களி கிேறாம். ௧௨

இப்ப யாக, ஒேர மனிதனாேல பாவ ம்

பாவத்தினாேல மரண ம் உலகத்திேல

ைழந்த ேபால ம், எல்லா மனிதர்க ம்

பாவம் ெசய்ததினால், மரணம்எல்ேலா க் ம்

வந்த ேபால ம் இ ம் ஆன . ௧௩

நியாயப்பிரமாணம் ெகா க்கப்ப வதற்

ன்ேப பாவம் உலகத்தில் இ ந்த ;

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதி ந்தால்

பாவம் எண்ணப்படமாட்டா . ௧௪

அப்ப யி ந் ம், மரணமான ஆதாம்

தல் ேமாேச வைரக் ம், ஆதாம ன்

ழ்ப்ப யாைமக் இைணயாகப் பாவம்

ெசய்யாதவர்கைள ம் ஆண் ெகாண்ட ;

அந்த ஆதாம், பின்ேப வந்தவ க் ந்தின

அைடயாளமானவன். ௧௫ ஆனா ம்

த ன்பலன்கி ைபவரத்தின் பல க்

ஒப்பான இல்ைல. எப்ப ெயன்றால்,

ஒ வ ைடய த னாேல அேநகர்

மரித்தி க்க, ேதவ ைடய கி ைப ம்

இேய கிற ஸ் என் ம் ஒேர மனித ைடய

கி ைபயினாேல வ ம் ஈ ம் அேநகர்ேமல்

அதிகமாகப் ெப கியி க்கிற . ௧௬

ேம ம் ஒ வன் பாவம் ெசய்ததினால்

உண்டான ர்ப் ேதவன் அ ம் ஈவிற்

ஒப்பான இல்ைல; அந்தத் ர்ப் ஒேர

ற்றத்தினால் தண்டைனக் ரியதாக

இ ந்த ; கி ைபவரேமாஅேநக ற்றங்கைள

க்கி திவிளங் ம் ர்ப் க் ரியதாக
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இ க்கிற . ௧௭அல்லாம ம், ஒ வ ைடய

த னாேல, அந்த ஒ வன் லமாக,

மரணம்ஆண் ெகாண் க்க, கி ைபயின்

பரி ரணத்ைத ம் தியாகிய ஈவின்

பரி ரணத்ைத ம் ெப கிறவர்கள்

இேய கிற ஸ் என் ம் ஒ வராேல வைன

அைடந் ஆ வார்கள் என்ப அதிக

நிச்சயேம. ௧௮ எனேவ, ஒேர த னாேல

எல்லா மனிதர்க க் ம் தண்டைனக் ரிய

ர்ப் உண்டான ேபால, ஒேர தியினாேல

எல்லா மனிதர்க க் ம் வைனக் ெகா க் ம்

திக் ரிய ர்ப் உண்டான . ௧௯அன்ற ம்

ஒேர மனித ைடய ழ்ப்ப யாைமயினாேல

அேநகர் பாவிகளாக்கப்பட்ட ேபால,

ஒ வ ைடய ழ்ப்ப த னாேல அேநகர்

திமான்களாக்கப்ப வார்கள். ௨0 ேம ம்,

தல் ெப ம்ப க் நியாயப்பிரமாணம்

வந்த ; அப்ப யி ந் ம், பாவம்

ெப கின இடத்தில் கி ைப அதிகமாகப்

ெப கின . ௨௧ஆதலால் பாவம்மரணத்ைத

ஆண் ெகாண்ட ேபால, கி ைபயான

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

லமாக தியினாேல நித்திய வைன

ஆண் ெகாண்ட . (aiōnios g166)

௬

ஆகேவ, என்னெசால் ேவாம்? கி ைப

ெப வதற்காகப் பாவத்திேல நிைலநிற்கலாம்

என் ெசால் ேவாமா? ெசால்லக் டாேத. ௨

பாவத்திற் மரித்த நாம் இனிஅதிேல எப்ப

வாழ்ேவாம்? ௩ கிற ஸ் இேய விற் ள்ளாக
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ஞானஸ்நானம் ெபற்ற நாம் அைனவ ம்

அவ ைடய மரணத்திற் ள்ளாக

ஞானஸ்நானம் ெபற்றைத அறயாமல்

இ க்கி ர்களா? ௪ ேம ம் பிதாவின்

மகிைமயினாேல கிற ஸ் மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ப்பப்பட்ட ேபால, நா ம் திய

வ ள்ளவர்களாக நடந் ெகாள்வதற் ,

அவ ைடய மரணத்திற் ள்ளாக் ம்

ஞானஸ்நானத்தினாேல கிற ஸ் ேவா

அடக்கம் பண்ணப்பட்ேடாம். ௫ ஆகேவ,

அவ ைடய மரணத்தின் சாய ல்

நாம் இைணக்கப்பட்டவர்களானால்,

அவர் உயிர்த்ெத த ன் சாய ம்

இைணக்கப்பட் ப்ேபாம். ௬ நாம் இனிப்

பாவத்திற் அ ைமயாக இல்லாதப க் ,

பாவச ரம் ஒழ ந் ேபாவதற்காக, நம் ைடய

பைழய மனிதன் அவேரா சி ைவயில்

அைறயப்பட்டெதன் அற ந்தி க்கிேறாம்.

௭ மரித்தவன் பாவத்திற் ங்கி

வி தைலயாக்கப்பட் க்கிறாேன. ௮எனேவ,

கிற ஸ் ேவா நாம் மரித்ேதாம் என்றால்,

அவேரா பிைழத் ம் இ ப்ேபாம் என்

நம் கிேறாம். ௯மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்த கிற ஸ் இனி இறப்பதில்ைல என்

அற ந்தி க்கிேறாம்; மரணம் இனி அவைர

ஆண் ெகாள் வதில்ைல. ௧0 அவர்

மரித்த , பாவத்திற்ெகன் ஒேர ைற

மரித்தார்; அவர் பிைழத்தி க்கிற ,

ேதவ க்ெகன் பிைழத்தி க்கிறார். ௧௧
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அப்ப ேய ங்க ம், உங்கைளப் பாவத்திற்

மரித்தவர்களாக ம், நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் விற் ள் ேதவ க்ெகன்

பிைழத்தி க்கிறவர்களாக ம்

எண்ணிக்ெகாள் ங்கள். ௧௨ ஆகேவ,

ங்கள் ச ர இச்ைசகளின்ப பாவத்திற் க்

ழ்ப்ப வதற்காக, மரணத்திற் ரிய

உங்க ைடய ச ரத்தில் பாவம் ஆ ைக

ெசய்யாமல் இ க்கட் ம். ௧௩ ங்கள்

உங்க ைடய ச ர உ ப் கைள

அ தியின் ஆ தங்களாகப் பாவத்திற்

ஒப் க்ெகா க்காமல், உங்கைள

மரித்ேதாரி ந் பிைழத்தி க்கிறவர்களாக

ேதவ க் ஒப் க்ெகா த் , உங்க ைடய

ச ர உ ப் கைள திக் ரிய ஆ தங்களாக

ேதவ க் ஒப் க்ெகா ங்கள். ௧௪ ங்கள்

நியாயப்பிரமாணத்திற் க் ழ்ப்பட் ராமல்

கி ைபக் க் ழ்பட் க்கிறதினால், பாவம்

உங்கைள ேமற்ெகாள்ள யா . ௧௫இதினால்

என்ன? நாம் நியாயப்பிரமாணத்திற் க்

ழ்ப்பட் ராமல் கி ைபக் க்

ழ்ப்பட் க்கிறதினால், பாவம்

ெசய்யலாமா? ெசய்யக் டாேத. ௧௬

மரணத்திற் ரிய பாவத்திற்கானா ம்,

திக் ரிய ழ்ப்ப த க்கானா ம்,

எதற் க் ழ்ப்ப வதற்காக உங்கைள

அ ைமகளாக ஒப் க்ெகா க்கி ர்கேளா,

அதற்ேக அ ைமகளாக இ க்கி ர்கள்

என் ெதரியாமல் இ க்கி ர்களா? ௧௭
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ன் ங்கள் பாவத்திற் அ ைமகளாக

இ ந் ம், இப்ெபா உங்க க்

ஒப் விக்கப்பட்டஉபேதச சட்டத்திற் ங்கள்

மனப் ர்வமாகக் ழ்ப்ப ந்ததினாேல

ேதவ க் ஸ்ேதாத்திரம். ௧௮பாவத்தி ந்

ங்கள் வி தைலயாக்கப்பட் , திக்

அ ைமகளா ர்கள். ௧௯ உங்க ைடய

ச ர பல னத்தினால் மனிதர்கள்

ேப கிற ேபாலப் ேப கிேறன். அக்கிரமத்ைதச்

ெசய்வதற்காக ன்ேப ங்கள் உங்க ைடய

ச ர உ ப் கைள அ த்தத்திற் ம்

அக்கிரமத்திற் ம் அ ைமகளாக

ஒப் க்ெகா த்த ேபால, இப்ெபா

பரி த்தமானைதச் ெசய்வதற்காக

உங்க ைடய ச ர உ ப் கைள திக்

அ ைமயாக ஒப் க்ெகா ங்கள். ௨0

பாவத்திற் ங்கள் அ ைமகளாக

இ ந்தகாலத்தில் திக் விலகினவர்களாக

இ ந் ர்கள். ௨௧ இப்ெபா உங்க க்

ெவட்கமாகத் ெதரிகிற காரியங்களினாேல

அந்தகாலத்தில் உங்க க் என்ன பலன்

கிைடத்த ? அைவகளின் மரணேம. ௨௨

இப்ெபா ங்கள் பாவத்தில் இ ந்

வி தைலயாக்கப்பட் , ேதவ க்

அ ைமகளானதினால், பரி த்தமா தல்

உங்க க் க் கிைடக் ம் பலன், ேவா

நித்திய வன். (aiōnios g166) ௨௩ பாவத்தின்

சம்பளம் மரணம்; ேதவ ைடய கி ைபவரேமா
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நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வினால்

உண்டானநித்திய வன். (aiōnios g166)

௭

நியாயப்பிரமாணத்ைத

ெதரிந்தி க்கிறவர்கேளா ேப கிேறன்.

சேகாதரர்கேள, ஒ மனிதன்

உயிேரா க் ம்வைரக் ம் நியாயப்பிரமாணம்

அவைன ஆ கிற என் ெதரியாமல்

இ க்கி ர்களா? ௨ அ எப்ப ெயன்றால்,

கணவைன ைடய ஒ ெபண் தன்

கணவன் உயிேரா க் ம்வைர

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப அவ ைடய

நிபந்தைனக் உட்பட் க்கிறாள்; கணவன்

மரித்தபின் கணவைனப்பற்றய

பிரமாணத்தி ந் வி தைலயாகி

இ க்கிறாள். ௩ ஆகேவ, கணவன்

உயிேரா க் ம்ேபா அவள் ேவெறா

மனிதைன தி மணம்ெசய்தால் அவள்

விபசாரி என் ெசால்லப்ப வாள்;ஆனால்,

கணவன் மரித்தபின் அவள் அந்தப்

பிரமாணத்தி ந் வி தைலயானப யால்,

ேவெறா மனிதைன தி மணம்

ெசய்தா ம் அவள் விபசாரி இல்ைல. ௪

அ ேபால, என் சேகாதரர்கேள, ங்கள்

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ந்த கிற ஸ்

என் ம் ேவெறா வ ைடயவர்களாகி,

ேதவ க்ெகன் பலன்

ெகா ப்பதற்காக கிற ஸ் வின்

ச ரத்தினாேல நியாயப்பிரமாணத்திற்

மரித்தவர்களா ர்கள். ௫ நாம்
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ச ரத்திற் உட்பட் ந்த காலத்தில்

நியாயப்பிரமாணத்தினாேல ேதான்றய பாவ

இச்ைசகள் மரணத்திற் ரிய பலன்கைளக்

ெகா க்கக் யதாக நம் ைடய ச ர

உ ப் களிேல ெபலன்ெசய்த . ௬

இப்ெபா ேதா நாம் பழைமயானஎ த்தின்ப

இல்ைல, ைமயான ஆவியின்ப

ஊழயம் ெசய்வதற்காக, நம்ைமக்

கட் யி ந்த நியாயப்பிரமாணத்திற்

நாம் மரித்தவர்களாகி, அதில் இ ந்

வி தைலயாக்கப்பட் க்கிேறாம். ௭எனேவ,

என்னெசால் ேவாம்? நியாயப்பிரமாணம்

பாவேமா?இல்ைலேய, பாவம் என்னெவன்

நியாயப்பிரமாணத்தினால்தான் நான்

ெதரிந் ெகாண்ேடேனதவிர மற்றப்ப

இல்ைல; “இச்சிக்காமல் இ ப்பாயாக” என்

நியாயப்பிரமாணம் ெசால்லாதி ந்தால்,

இச்ைச பாவம் என் நான் ெதரியாமல்

இ ப்ேபேன. ௮பாவமான கட்டைளயினாேல

வாய்ப்ைபப்ெபற் எல்லாவிதமான

இச்ைசகைள ம் எனக் ள் நடப்பித்த .

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாவிட்டால்

பாவம் ெசத்ததாக இ க் ேம. ௯ ன்ேப

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவனாக

இ ந்தேபா நான் வ ள்ளவனாக

இ ந்ேதன்; கட்டைள வந்தேபா பாவம்

உயிர்ெகாண்ட , நான் மரித்தவனாேனன். ௧0

இப்ப யி க்க, வ க் ரிய கட்டைள

எனக் மரணத்திற் ரியதாக இ ப்பைதப்
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பார்த்ேதன். ௧௧பாவமான கட்டைளயினாேல

வாய்ப்ைபப்ெபற் , என்ைன ஏமாற்றய ,

அதினாேலஎன்ைனக் ெகான்ற . ௧௨எனேவ,

நியாயப்பிரமாணம் பரி த்த ள்ள ,

கட்டைள ம் பரி த்தமாக ம் தியாக ம்

நன்ைமயாக ம் இ க்கிற . ௧௩இப்ப யி க்க,

நன்ைமயான எனக் மரணமானேதா?

அப்ப இல்ைல; பாவேம எனக்

மரணமான ; பாவம் கட்டைளயினாேல

அதிக பாவ ள்ளதாவதற் ம், அ

நன்ைமயானைதக்ெகாண் எனக்

மரணத்ைத உண்டாக்கினதினாேல,

பாவமாகேவஇ க் ம்ப க் ம்அப்ப யான .

௧௪ ேம ம், நமக் த் ெதரிந்தி க்கிறப ,

நியாயப்பிரமாணம் ஆவிக் ரியதாக

இ க்கிற , நாேனா பாவத்திற் க் ழாக

விற்கப்பட் , ச ரத்திற் ரியவனாக

இ க்கிேறன். ௧௫ எப்ப ெயன்றால், நான்

ெசய்கிற எனக்ேக ரியவில்ைல; நான்

வி ம் கிறைதச் ெசய்யாமல், நான்

ெவ க்கிறைதேய ெசய்கிேறன். ௧௬ இப்ப

நான் வி ம்பாதைதச் ெசய்கிறவனாக

இ க்க, நியாயப்பிரமாணம் நல்ல என்

ஏற் க்ெகாள் கிேறேன. ௧௭ எனேவ,

நான் இல்ைல, எனக் ள் வாழ்கிற

பாவேம அப்ப ச் ெசய்கிற . ௧௮ அ

எப்ப ெயன்றால், என்னிடம், அதாவ , என்

ச ரத்தில், நன்ைம வாழ்கிறதில்ைலெயன்

நான் அற ந்தி க்கிேறன்; நன்ைம
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ெசய்யேவண் ம் என்கிறவி ப்பம் என்னிடம்

இ க்கிற , நன்ைம ெசய்வேதா என்னிடம்

இல்ைல. ௧௯ எனேவ, நான் வி ம் கிற

நன்ைமையச் ெசய்யாமல், வி ம்பாத

ைமையேய ெசய்கிேறன். ௨0அதன்ப , நான்

வி ம்பாதைதநான் ெசய்தால், நான்இல்ைல,

எனக் ள் வாழ்கிற பாவேம அப்ப ச்

ெசய்கிற . ௨௧ஆனப யால் நன்ைமெசய்ய

வி ம் கிற என்னிடம் ைம உண் என்கிற

ஒ பிரமாணத்ைதப் பார்க்கிேறன். ௨௨

உள்ளான மனித க் த் த ந்தப

ேதவ ைடய நியாயப்பிரமாணத்தின்ேமல்

பிரியமாக இ க்கிேறன். ௨௩ ஆனா ம்

என் மனதின் பிரமாணத்திற் எதிராகப்

ேபாரா கிற ேவெறா பிரமாணத்ைத என்

உ ப் களில் இ க்கிறைதப் பார்க்கிேறன்;

அ என் உ ப் களில் உண்டாயி க்கிற

பாவப்பிரமாணத்திற் என்ைனச்

சிைறயாக்கிக் ெகாள் கிற . ௨௪நிர்பந்தமான

மனிதன் நான்! இந்த மரணச ரத்தி ந்

யார் என்ைன வி தைலயாக் வார்? ௨௫

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

லமாக ேதவ க் நன்ற ெச த் கிேறன்.

எனேவ, நாேனஎன்மனதினாேல ேதவ ைடய

நியாயப்பிரமாணத்திற் ம், ச ரத்தினாேல

பாவப்பிரமாணத்திற் ம் ேசைவெசய்கிேறன்.

௮

ஆனப யால், கிற ஸ் இேய விற்

உட்பட்டவர்களாக இ ந் , ச ரத்தின்ப

நடக்காமல் ஆவியானவ க் ஏற்றப
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நடக்கிறவர்க க் தண்டைனத் ர்ப்

இல்ைல. ௨ வ ைடய ஆவியானவரின்

பிரமாணம் கிற ஸ் இேய விற் ள்

என்ைனப் பாவம் மரணம் என்பைவகளின்

பிரமாணத்தி ந் வி தைலயாக்கினேத. ௩

அ எப்ப ெயன்றால், ச ரத்தினாேல

பல னமாக்கப்பட்ட நியாயப்பிரமாணம்

ெசய்ய யாதைத ேதவேன ெசய்வதற்காக,

தம் ைடய மாரைனப் பாவச ரத்தின்

சாயலாக ம், பாவத்ைத க் ம்

ப யாக ம் அ ப்பி, ச ரத்திேல

பாவத்ைத தண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்த்தார். ௪ ச ரத்தின்ப நடக்காமல்

ஆவியானவ க் ஏற்றப நடக்கிற

நம்மடம் நியாயப்பிரமாணத்தின் தி

நிைறேவ வதற்காகேவஅப்ப ச் ெசய்தார். ௫

அன்ற ம் ச ரத்தின்ப நடக்கிறவர்கள்

ச ரத்திற் ரியைவகைளச் சிந்திக்கிறார்கள்;

ஆவியானவ க் ஏற்றப நடக்கிறவர்கள்

ஆவியானவ க் ரியைவகைளச்

சிந்திக்கிறார்கள். ௬ ச ரசிந்ைத மரணம்;

ஆவியானவரின் சிந்ைதேயா வ ம்

சமாதான மா ம். ௭ எப்ப ெயன்றால்,

ச ரசிந்ைத ேதவ க் எதிரான பைக; அ

ேதவ ைடய நியாயப்பிரமாணத்திற் க்

ழ்ப்ப யாம ம், ழ்ப்ப ய யாம ம்

இ க்கிற . ௮ ச ரத்திற் உட்பட்டவர்கள்

ேதவ க் ப் பிரியமாக இ க்கமாட்டார்கள்.

௯ ேதவ ைடய ஆவியானவர்
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உங்க க் ள் இ ந்தால், ங்கள்

ச ரத்திற் உட்பட்டவர்களாக இல்லாமல்

ஆவியானவ க் உட்பட்டவர்களாக

இ ப் ர்கள். கிற ஸ் வின் ஆவியானவர்

இல்லாதவன் அவ ைடயவன் இல்ைல.

௧0 ேம ம் கிற ஸ் உங்க க் ள்

இ ந்தால் ச ரமான பாவத்தினிம த்தம்

இறந்ததாக ம்,ஆவியான தியினிம த்தம்

வ ள்ளதாக ம் இ க் ம். ௧௧அன்ற ம்

இேய ைவ மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ப்பினவ ைடய ஆவியானவர்

உங்க க் ள் இ ந்தால், கிற ஸ் ைவ

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்பினவர்

உங்க க் ள் வாழ்கிற தம் ைடய

ஆவியானவராேல மரணத்திற் ரிய

உங்க ைடய ச ரங்கைள ம் உயிர்ப்பிப்பார்.

௧௨ எனேவ, சேகாதரர்கேள, ச ரத்தின்ப

பிைழப்பதற் நாம் ச ரத்திற் க் கடனாளிகள்

இல்ைல. ௧௩ ச ரத்தின்ப பிைழத்தால்

இறப் ர்கள்; ஆவியானவராேல ச ரத்தின்

ெசயல்கைள அழ த்தால் பிைழப் ர்கள்.

௧௪ ேம ம் எவர்கள் ேதவ ைடய

ஆவியானவராேல நடத்தப்ப கிறார்கேளா,

அவர்கள் ேதவ ைடய மாரர்களாக

இ க்கிறார்கள். ௧௫ அப்ப ேய, தி ம்ப ம்

பயப்ப கிறதற் ங்கள்அ ைமத்தனத்தின்

ஆவிையப் ெபறாமல், ஆவியானவரால்,

அப்பா பிதாேவ என் ப்பிடக் ய

பிள்ைள என்கிற உரிைமையப் ெபற் ர்கள்.
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௧௬ நாம் ேதவ ைடய பிள்ைளகளாக

இ க்கிேறாம் என் ஆவியானவர்தாேம

நம் ைடய ஆவி டேன சாட்சிக்

ெகா க்கிறார். ௧௭ நாம் பிள்ைளகளானால்

வாரி க மாேம; ேதவ ைடயவாரி க ம்,

கிற ஸ் விற் உடன் வாரி க மாேம;

கிற ஸ் ேவா நாம் மகிைமப்ப வதற்காக

அவேரா பா பட்டால் அப்ப ஆ ம்.

௧௮ ஆதலால் இந்தக்காலத் ப் பா கள்

இனி நம்மடம் ெவளிப்ப ம் மகிைமக்

ஒப்பிடக் யைவகள் அல்லெவன்

எண் கிேறன். ௧௯ ேம ம் ேதவ ைடய

மாரர்கள் ெவளிப்ப த்தப்ப வதற்காக

ேதவ ைடய பைடப் கள் அதிக

ஆவேலா காத் க்ெகாண் க்கிற .

௨0 அ என்னெவன்றால் பைடப் கள்

அழவிற் ரிய அ ைமத்தனத்தில் இ ந்

வி தைலயாக்கப்பட் , ேதவ ைடய

பிள்ைளக க் ரிய மகிைமயான

தந்திரத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் ம் என்கிற

நம்பிக்ைகேயா , ௨௧ அந்தப் பைடப் கள்

ெசாந்த இஷ்டத்தினாேல இல்ைல,

ழ்ப்ப த்தினவராேலேய மாையக் க்

ழ்ப்பட் க்கிற . ௨௨ எனேவ, நமக் த்

ெதரிந்தி க்கிறப , இ வைரக் ம்

பைடப் கள் எல்லாம் ஒன்றாகத் தவித் ப்

பிரசவேவதைனப்ப கிற . ௨௩

அ ம் இல்லாமல், ஆவியானவரின்

தற்பலன்கைளப் ெபற்ற நா ம் நம் ைடய
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ச ர ட்பாகிய பிள்ைள என்கிற உரிைம

வ கிறதற் க் காத்தி ந் , நமக் ள்ேள

தவிக்கிேறாம். ௨௪அந்த நம்பிக்ைகயினாேல

நாம் இரட்சிக்கப்பட் க்கிேறாம்.

பார்க்கப்ப கிறைத நம் கிற நம்பிக்ைக

இல்ைல; ஒ வன் தான் பார்க்கிறைத

நம்பேவண் ய என்ன? ௨௫ நாம்

பார்க்காதைத நம்பிேனாமானால்,

அ வ கிறதற் ப் ெபா ைமேயா

காத்தி ப்ேபாம். ௨௬ அப்ப ேய

ஆவியானவ ம் நம பல னங்களில்

நமக் உதவிெசய்கிறார். நாம் ஏற்றப

ேவண் க்ெகாள்ளேவண் ய

என்னெவன் ெதரியாமல்

இ க்கிறதினால், ஆவியானவர்தாேம

ெசால் யாத ெப ச் கேளா

நமக்காக ேவண் தல்ெசய்கிறார்.

௨௭ ஆவியானவர் ேதவ ைடய

வி ப்பத்தின்ப ேய பரி த்தவான்க க்காக

ேவண் தல்ெசய்கிறதினால், இ தயங்கைள

ஆராய்ந் பார்க்கிறவர் ஆவியானவரின்

சிந்ைத என்னெவன் அறவார். ௨௮

அன்ற ம், அவ ைடய ர்மானத்தின்ப

அைழக்கப்பட்டவர்களாக ேதவனிடம்

அன்பாக இ க்கிறவர்க க் எல்லாம்

நன்ைமக் ரியைவகளாக நடக்கிற

என் அற ந்தி க்கிேறாம். ௨௯ தம் ைடய

மாரன் அேநக சேகாதரர்க க் ள்ேள

தற்ேபறானவராக இ ப்பதற்காக,
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ேதவன் எவர்கைள ன்னற ந்தாேரா

அவர்கைளத் தம மார ைடய

சாய க் ஒப்பாக இ ப்பதற்

ன் ற த்தி க்கிறார்; ௩0 எவர்கைள

ன் ற த்தாேரா அவர்கைள அைழத் ம்

இ க்கிறார்; எவர்கைள அைழத்தாேரா

அவர்கைள திமான்களாக்கி ம் இ க்கிறார்;

எவர்கைள திமான்களாக்கினாேரா

அவர்கைள மகிைமப்ப த்தி ம்

இ க்கிறார். ௩௧ இைவகைளக் ற த்

நாம் என்னெசால் ேவாம்? ேதவன்

நம் ைடய பட்சத்தில் இ ந்தால்

நமக் எதிராக இ ப்பவன் யார்? ௩௨

தம் ைடய ெசாந்தக் மாரன் என் ம்

பார்க்காமல் நம்ெமல்ேலா க்காக ம்

அவைர ஒப் க்ெகா த்தவர், அவேரா

ேசர்த் மற்ற எல்லாவற்ைற ம் நமக் க்

ெகா க்காமல் இ ப்ப எப்ப ? ௩௩

ேதவன் ெதரிந் ெகாண்டவர்கள்ேமல்

ற்றஞ்சாட் கிறவன் யார்? ேதவேன

அவர்கைள திமான்களாக் கிறவர்.

௩௪ தண்டைனக் ள்ளாகத் ர்க்கிறவன்

யார்? கிற ஸ் ேவ மரித்தவர்; அவேர

உயிேரா எ ந் ம் இ க்கிறவர்; அவேர

ேதவ ைடயவல பக்கத்தி ம் இ க்கிறவர்;

நமக்காக ேவண் தல் ெசய்கிறவ ம்

அவேர. ௩௫ “உமக்காக எந்தேநர ம்

ெகால்லப்ப கிேறாம், அ க்கப்ப ம்

ஆ கைளப்ேபால எண்ணப்ப கிேறாம்”
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என் எ தியி க்கிறப நடந்தா ம், ௩௬

கிற ஸ் வின் அன்ைபவிட் நம்ைமப்

பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவேமா,

வியா லேமா, ன்பேமா, பசிேயா,

நிர்வாணேமா. நாசேமாசேமா, பட்டயேமா?

௩௭ இைவகள் எல்லாவற்ற ேல ம் நாம்

நம்ேமல் அன் ைவத்தி க்கிறவராேல

ற்ற ம் ெவற்ற ெப கிறவர்களாக

இ க்கிேறாேம. ௩௮ மரணமானா ம்,

வனானா ம், ேதவ தர்களானா ம்,

அதிகாரங்களானா ம், வல்லைமகளானா ம்

நிகழ்காரியங்களானா ம்,

வ ம்காரியங்களானா ம், ௩௯

உயர்வானா ம், தாழ்வானா ம், ேவெறந்தப்

பைடப் களானா ம் நம் ைடய கர்த்தராகிய

கிற ஸ் இேய வி ள்ள ேதவ ைடய

அன்ைபவிட் நம்ைமப் பிரிக்க யா என்

நம்பியி க்கிேறன்.

௯

எனக் அதிக க்க ம் இைடவிடாத

மனேவதைன ம் உண்டாயி க்கிற ; ௨ நான்

ெசால் கிற ெபாய்யல்ல, கிற ஸ் விற் ள்

உண்ைமையச் ெசால் கிேறன் என்

பரி த்த ஆவியானவ க் ள் என்

மனச்சாட்சி ம் எனக் ச் சாட்சியாக

இ க்கிற . ௩ ச ரத்தின்ப என்

இனத்ைதச் ேசர்ந்த என் சேகாதரர்க க் ப்

பதிலாக நாேன கிற ஸ் ைவவிட் ச்

சபிக்கப்பட்டவனாகேவண் ெமன்

வி ம் ேவேன. ௪அவர்கள் இஸ்ரேவலர்கேள;
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த்திர விகார ம், மகிைம ம்,

உடன்ப க்ைகக ம், நியாயப்பிரமாண ம்,

ேதவ ஆராதைன ம், வாக் த்தத்தங்க ம்

அவர்க ைடயைவகேள; ௫ ற்பிதாக்கள்

அவர்க ைடயவர்கேள; ச ரத்தின்ப

கிற ஸ் ம் அவர்களில் பிறந்தாேர, இவர்

என்ெறன்ைறக் ம் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்ட

எல்லாவற்ற ற் ம் ேமலான ேதவன். ஆெமன்.

(aiōn g165) ௬ ேதவவசனம் நிைறேவறாமல்ேபான

என் ெசால்லக் டா ; ஏெனன்றால்,

இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலா ம் இஸ்ரேவலர்

இல்ைலேய. ௭ அவர்கள் ஆபிரகாம ன்

வம்சத்தினராக இ ந்தா ம் அைனவ ம்

பிள்ைளகள் அல்லேவ; “ஈசாக்கினிடம் உன்

வம்சம் விளங் ம்” என் ெசால் யி க்கிறேத.

௮ அ எப்ப ெயன்றால், ச ரத்தின்ப

பிள்ைளகள் ஆனவர்கள் ேதவ ைடய

பிள்ைளகள்அல்லேவ, வாக் த்தத்தத்தின்ப

பிள்ைளகள் ஆனவர்கேள அந்த வம்சம்

என் எண்ணப்ப கிறார்கள். ௯ அந்த

வாக் த்தத்தமானவார்த்ைதயாவ : ற த்த

காலத்திேல வ ேவன், அப்ெபா சாராள்

ஒ மகைனப் ெப வாள் என்பேத.

௧0 இ மட் மல்லாமல், நம் ைடய

ற்பிதாவாகிய ஈசாக் என் ம் ஒ வனாேல

ெரெபக்காள் கர்ப்பவதியானேபா , ௧௧

ழந்ைதகள்இன் ம் பிறக்காம ம், நன்ைம

ைம ஒன் ம் ெசய்யாமல் இ க் ம்ேபா ,

ேதவ ைடய ெதரிந் ெகாள் த ன்ப
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இ க்கிற அவ ைடய ர்மானம்,

ெசயல்களினாேல நிைலநிற்காமல்

அைழக்கிறவராேல நிைலநிற் ம்ப , ௧௨

த்தவன், இைளயவ க் ஊழயம்

ெசய்வான் என் அவ க் ெசால்லப்பட்ட .

௧௩அப்ப ேய, யாக்ேகாைப ேநசித் , ஏசாைவ

ெவ த்ேதன் என் ம் எ தியி க்கிற .

௧௪ ஆகேவ, நாம் என்னெசால் ேவாம்?

ேதவனிடத்திேல அ தி உண்ெடன்

ெசால்லலாமா? ெசால்லக் டாேத. ௧௫

அவர் ேமாேசையப் பார்த் : எவன்ேமல்

இரக்கமாகஇ க்கவி ப்பமாக இ ப்ேபேனா

அவன்ேமல் இரக்கமாக இ ப்ேபன், எவன்ேமல்

உ க்கமாகஇ க்கவி ப்பமாகஇ ப்ேபேனா

அவன்ேமல் உ க்கமாக இ ப்ேபன் என்றார்.

௧௬ ஆகேவ, வி ம் கிறவனா ம்

இல்ைல, ஓ கிறவனா ம் இல்ைல,

இரங் கிற ேதவனாேல ஆ ம். ௧௭ ேம ம்

என் ைடய வல்லைமைய உன்னிடம்

காண்பிப்பதற்காக ம், என் ைடய ெபயர்

மயில் எங் ம் பிரசித்தமைடவதற்காக ம்,

உன்ைன நிைலநி த்திேனன் என்

பார்ேவாேனா ெசான்னதாக ேவதத்தில்

ெசால் யி க்கிற . ௧௮எனேவ, எவன்ேமல்

இரக்கமாகஇ க்கவி ப்பாமாகஇ க்கிறாேரா

அவன்ேமல்இரக்கமாகஇ க்கிறார், எவைனக்

க னப்ப த்த வி ப்பமாக இ க்கிறாேரா

அவைனக் க னப்ப த் கிறார். ௧௯

அப்ப யானால், அவர் இன் ம் ஏன்
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ற்றம் கண் பி க்கிறார்? அவ ைடய

வி ப்பத்திற் எதிர்த் நிற்பவன்யார்? என்

என்ேனா ெசால் வாய். ௨0அப்ப யானால்,

மனிதேன, ேதவேனா எதிர்த் வாக் வாதம்

ெசய்கிற யார்? உ வாக்கப்பட்ட ெபா ள்

உ வாக்கினவைனப் பார்த் : என்ைனஏன்

இப்ப உ வாக்கினாய்என் ெசால்லலாமா?

௨௧ மதிக்கப்பட்ட ஒேர களிமண்ணினாேல

யவன் ஒ பாத்திரத்ைதக் கனமான

காரியத்திற்காக ம், ஒ பாத்திரத்ைதக்

கன னமான காரியத்திற்காக ம்

ெசய்கிறதற் மண்ணின்ேமல் அவ க்

அதிகாரம் இல்ைலேயா? ௨௨ ேதவன் தம

ேகாபத்ைதக் காண்பிக்க ம், தம

வல்லைமையத் ெதரிவிக்க ம், ௨௩ தாம்

மகிைமக்காக ஆயத்தம்பண்ணின கி பா

பாத்திரங்கள்ேமல் தம் ைடய மகிைமயின்

ெசல்வத்ைதத் ெதரியப்ப த்த ம் வி ப்பமாக,

அழவிற் ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட ேகாபத்தின்

தண்டைனயின் பாத்திரங்கள்ேமல் மக ம்

ய சாந்தத்ேதா ெபா ைமயாக

இ ந்தால் உனக் என்ன? ௨௪ அவர்

தர்களி ந் மட் மல்ல, தரல்லாத

மக்களிடம ந் நம்ைமஅைழத்தி க்கிறாேர.

௨௫ அந்தப்ப : “எனக் மக்களாக

இல்லாதவர்கைள என் ைடய மக்கள்

என் ம், ேநசிக்கப்படாமல் இ ந்தவைள

ேநசிக்கப்பட்டவள் என் ம் ெசால்

அைழப்ேபன். ௨௬ ங்கள் என் ைடய
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மக்கள் இல்ைல என் அவர்க க் ச்

ெசால்லப்பட்ட இடத்திேல அவர்கள்

வ ள்ள ேதவ ைடய பிள்ைளகள்

எனப்ப வார்கள்” என் ஓசியாவின்

ர்க்கதரிசனத்தில் ெசால் யி க்கிற . ௨௭

அல்லாம ம் இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

எண்ணிக்ைக கடற்கைர மணைலப்ேபால

இ ந்தா ம், தியாக இ ப்பவர்கள்மட் ம்

இரட்சிக்கப்ப வார்கள் என் ம்; ௨௮

அவர் திேயா க்கிரமாகத் தம் ைடய

காரியத்ைத நிைறேவற் வார்; கர்த்தர்

மயிேல க்கிரமாகேவ காரியத்ைத

நிைறேவற்ற ப்பார்” என் ம், ஏசாயா

இஸ்ரேவலைரக் ற த் ச் ெசால் கிறான். ௨௯

அல்லாம ம் ஏசாயா ன்ேப ெசான்னப :

“ேசைனகளின் கர்த்தர் நமக் ள்ேள ஒ

வம்சத்ைதக் ட தியாக ைவக்காமல்

இ ந்தாரானால் நாம் ேசாேதாைமப்ேபாலாகி

ெகாேமாராைவப்ேபாலஇ ந்தி ப்ேபாம்.” ௩0

இப்ப யி க்க நாம் என்னெசால் ேவாம்?

திையத் ேதடாத தரல்லாதமக்கள் திைய

அைடந்தார்கள்; அ வி வாசத்தினால்

உண்டா ம் திேய. ௩௧ திப்பிரமாணத்ைதத்

ேத ன இஸ்ரேவலேரா திப்பிரமாணத்ைத

அைடயவில்ைல. ௩௨ஏெனன்றால், அவர்கள்

வி வாசத்தினாேல அைதத் ேதடாமல்,

நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசயல்களினாேல

ேத னதினால் அைத அைடயவில்ைல;

இட தற்கான கல் ல் இடறனார்கள்.
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௩௩ “இேதா, இட தற்கான கல்ைல ம்,

தவ கிறதற்கான கன்மைலைய ம்,

ேயானில் ைவக்கிேறன்; அவரிடம்

வி வாசமாக இ ப்பவன் எவேனா

அவன் ெவட்கப்ப வதில்ைல” என்

எ தியி க்கிறப நடந்த .

௧0

சேகாதரர்கேள, இஸ்ரேவல் மக்கள்

இரட்சிக்கப்படேவண் ம் என்பேத என்

இ தயத்தின் வி ப்ப ம் நான் ேதவனிடம்

ெசய் ம் விண்ணப்பமாக ம் இ க்கிற . ௨

ேதவைனப்பற்ற அவர்க க் ைவராக்கியம்

உண் என் அவர்கைளக் ற த் ச்

சாட்சி ெசால் கிேறன்; ஆனா ம் அ

அறவிற் ரிய ைவராக்கியம் இல்ைல. ௩

எப்ப ெயன்றால், அவர்கள் ேதவ ைடய

திைய அறயாமல், தங்க ைடய

ய திைய நிைலநி த்தத் ேத கிறதினால்

ேதவ ைடய திக் க் ழ்ப்ப யாமல்

இ க்கிறார்கள். ௪வி வாசிக்கிற எவ க் ம்

தி உண்டா ம்ப யாகக் கிற ஸ்

நியாயப்பிரமாணத்தின் வாகஇ க்கிறார்.

௫ ேமாேச நியாயப்பிரமாணத்தினால் வ ம்

திையக் ற த் : இைவகைள ெசய்கிற

மனிதன் இைவகளால் பிைழப்பான் என்

எ தியி க்கிறான். ௬ வி வாசத்தினால்

வ ம் தியான : கிற ஸ் ைவ

இறங்கிவரப்பண் வதற்காக பரேலாகத்திற்

ஏ கிறவன் யார்? ௭அல்ல கிற ஸ் ைவ

மரித்ேதாரி ந் ஏறவரப்பண் வதற்
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பாதாளத்திற் இறங் கிறவன் யார்? என்

உன் உள்ளத்திேல ெசால்லாமல் இ ப்பாயாக

என் ெசால் கிற ம்அல்லாமல்; (Abyssos g12) ௮

இந்த வார்த்ைத உன்அ கில் உன் வாயி ம்

உன் இ தயத்தி ம் இ க்கிற என் ம்

ெசால் கிற ; இந்த வார்த்ைத நாங்கள்

பிரசங்கிக்கிற வி வாசத்தின் வார்த்ைதேய. ௯

என்னெவன்றால், கர்த்தராகிய இேய ைவ

உன் வாயினாேல அற க்ைகயிட் , ேதவன்

அவைர மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ப்பினார் என் உன் இ தயத்திேல

வி வாசித்தால் இரட்சிக்கப்ப வாய். ௧0

இ தயத்திேல வி வாசிக்கிறதினால்

தி உண்டா ம். வாயினாேல

அற க்ைகபண் கிறதினால் இரட்சிப்

உண்டா ம். ௧௧அவைர வி வாசிக்கிறவன்

எவேனா அவன் ெவட்கப்ப வ இல்ைல

என் ேவதம் ெசால் கிற . ௧௨ தெனன் ம்

கிேரக்கெனன் ம் வித்தியாசேம இல்ைல;

எல்ேலா க் ம் கர்த்தரானவர் தம்ைமத்

ெதா ெகாள் கிற எல்ேலாைர ம்

அளவில்லாமல் ஆ ர்வதிக்கிறவராக

இ க்கிறார். ௧௩ எனேவ, கர்த்த ைடய

நாமத்ைதத் ெதா ெகாள் கிற

எவ ம் இரட்சிக்கப்ப வான். ௧௪

அவைர வி வாசிக்காதவர்கள் எப்ப

அவைரத் ெதா ெகாள் வார்கள்?

அவைரக் ற த் க் ேகள்விப்படாதவர்கள்

எப்ப வி வாசிப்பார்கள்?பிரசங்கிக்கிறவன்
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இல்லாவிட்டால் எப்ப க் ேகள்விப்ப வார்கள்?

௧௫அ ப்பப்படவில்ைல என்றால் எப்ப ப்

பிரசங்கிப்பார்கள்? சமாதானத்ைதச் ெசால் ,

நல்ல காரியங்கைள நற்ெசய்தியாக

அறவிக்கிறவர்க ைடய பாதங்கள்

எவ்வள அழகானைவகள் என்

எ தியி க்கிறேத. ௧௬ஆனா ம் நற்ெசய்திக்

அவர்கள் எல்ேலா ம் ழ்ப்ப யவில்ைல.

அைதக் ற த் ஏசாயா: கர்த்தாேவ, எங்கள்

லமாகக் ேகள்விப்பட்டைதவி வாசித்தவன்

யார் என் ெசால் கிறான். ௧௭ எனேவ,

வி வாசம் ேகட்பதினாேலவ ம், ேதவ ைடய

வசனத்ைதக் ேகட்பதினாேல வி வாசம்

வ ம். ௧௮ இப்ப யி க்க, அவர்கள்

ேகள்விப்படவில்ைலயா என் ேகட்கிேறன்;

ேகள்விப்பட்டார்கள்; அைவகளின் சத்தம்

மெயங் ம் அைவகளின் வசனங்கள்

மயின் கைடசிவைரக் ம் ெசல் கிறேத. ௧௯

இஸ்ரேவலர்அைதஅறயவில்ைலயா என்

ேகட்கிேறன், அற ந்தார்கள். தலாவ

ேமாேச: என் மக்களாக இல்லாதவர்கைளக்

ெகாண் நான் உங்க க் எரிச்சல்

உண்டாக் ேவன்; த்தி ன ள்ளமக்களாேல

உங்க க் க் ேகாப ட் ேவன்” என்றான்.

௨0 அல்லாம ம் ஏசாயா: என்ைனத்

ேதடாதவர்களாேல கண் பி க்கப்பட்ேடன்,

என்ைனக் ேகட்காதவர்க க் என்ைன

ெவளிப்ப த்திேனன்” என் ைதரியத்ேதா

ெசால் கிறான். ௨௧இஸ்ரேவலைரக் ற த்ேதா:
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“ ழ்ப்ப யாதவர்க ம் எதிர்த் ப்

ேப கிறவர்க மாக இ க்கிற மக்களிடம்

நாள் வ ம் என் கரங்கைள ட் ேனன்”

என் அவன் ெசால் யி க்கிறான்.

௧௧

இப்ப யி க்க, ேதவன் தம் ைடய

மக்கைளத் தள்ளிவிட்டாேரா என்

ேகட்கிேறன், தள்ளிவிடவில்ைலேய; நா ம்

ஆபிரகாம ன் வம்சத்தி ம் ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தி ம் பிறந்த இஸ்ரேவலன்.

௨ ேதவன், தாம் ன் ற த் க்ெகாண்ட

தம் ைடய மக்கைளத் தள்ளிவிடவில்ைல.

எ யாைவக் ற த் ச் ெசால் ய இடத்தில்,

ேவதம் ெசால் கிறைத ெதரியாமல்

இ க்கி ர்களா?அவன் ேதவைனப் பார்த் : ௩

கர்த்தாேவ, உம் ைடய ர்க்கதரிசிகைள

அவர்கள் ெகாைலெசய் , உம் ைடய

ப டங்கைளஇ த் ப்ேபாட்டார்கள்; நான்

ஒ வன்மட் ம் தியாக இ க்கிேறன், என்

உயிைர ம் வாங்கத் ேத கிறார்கேள என்

இஸ்ரேவல க் எதிராக விண்ணப்பம்

ெசய்தேபா , ௪ அவ க் உண்டான

ேதவ ைடய பதில் என்ன? பாகா க்

ன்பாக ழங்கால்ப யிடாதஏழாயிரம்ேபைர

எனக்காக தியாக ைவத்ேதன் என்பேத. ௫

அ ேபாலஇந்தக்காலத்தி ம் கி ைபயினாேல

உண்டா ம் ெதரிந் ெகாள் த ன்ப

ஒ பங் தியாக இ க்கிற . ௬ அ

கி ைபயினாேல உண்டாயி ந்தால்

ெசயல்களினாேல உண்டாயி க்கா ;
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அப்ப யில்ைல என்றால், கி ைபயான

கி ைப இல்ைலேய. அன்ற ம் அ

ெசயல்களினாேல உண்டாயி ந்தால் அ

கி ைபயாக இ க்கா ; அப்ப யில்ைல

என்றால் ெசய்ைகயான ெசய்ைக இல்ைலேய.

௭ அப்ப யானால் என்ன? இஸ்ரேவலர்

ேத கிறைத அைடயாமல் இ க்கிறார்கள்;

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா அைத

அைடந்தி க்கிறார்கள்; மற்றவர்கள் இன்ைறய

நாள்வைர க னப்பட் க்கிறார்கள். ௮

க்கத்தின் ஆவிைய ம், பார்க்காமல்

இ க்கிறகண்கைள ம், ேகட்காமல்இ க்கிற

கா கைள ம், ேதவன் அவர்க க் க்

ெகா த்தார் என் எ தியி க்கிறப யான .

௯ அன்ற ம், “அவர்க ைடய பந்தி

அவர்க க் ச் க் ம், கண்ணி ம்,

இட தற்கான கல் ம், பதி க் ப்பதில்

ெகா ப்ப மாக இ க்கட் ம்; ௧0

பார்க்காதப க் அவர்க ைடய கண்கள்

இ ள்அைடயட் ம்;அவர்க ைடய ைக

எப்ேபா ம் னியப்பண் ம்” என் தா ம்

ெசால் யி க்கிறான். ௧௧ இப்ப யி க்க,

வி ந் ேபாவதற்காகவா இடறனார்கள்

என் ேகட்கிேறன், அப்ப இல்ைலேய;

அவர்க க் ள்ேள ைவராக்கியத்ைத

எ ப் வதற்காக அவர்க ைடய

தவ த னாேல தரல்லாத மக்க க்

இரட்சிப் கிைடத்த . ௧௨ அவர்க ைடய

தவ உலகத்திற் ெசல்வ ம்,அவர்க ைடய
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ைற தரல்லாத மக்க க் ெசல்வமாக ம்

இ க்க அவர்க ைடய நிைற

எவ்வள அதிகமாக அப்ப யி க் ம்.

௧௩ தரல்லாத மக்களாகிய உங்கேளா

ேப கிேறன்; தரல்லாத மக்க க் நான்

அப்ேபாஸ்தலனாக இ க்கிறதினாேல,

என் இனத்தார்க க் ள்ேள நான்

ைவராக்கியத்ைத எ ப்பி, அவர்களில்

சிலைர இரட்சிக்கேவண் ெமன் , ௧௪ என்

ஊழயத்ைத ேமன்ைமப்ப த் கிேறன். ௧௫

அவர்கைளத் தள்ளிவி தல் உலகத்ைத

ஒப் ரவாக் தலாக இ க்க, அவர்கைள

அங் கரித் க்ெகாள் தல் எப்ப இ க் ம்?

மரித்ேதா க் வன் உண்டான ேபால

இ க் ம் அல்லேவா? ௧௬ ேம ம்

தற்பலனாகிய மாவான பரி த்தமாக

இ ந்தால், பிைசந்த மா வ ம்

பரி த்தமாகஇ க் ம்; ேவரான பரி த்தமாக

இ ந்தால், கிைளக ம் பரி த்தமாக இ க் ம்.

௧௭சில கிைளகள் ற த் ப் ேபாடப்பட் க்க,

காட் ஒ வமரமாகிய அைவகள்

இ ந்த இடத்தில் ஒட்டைவக்கப்பட் ,

ஒ வமரத்தின் ேவ க் ம், சாரத்திற் ம்

உடன்பங்காளியாகஇ ந்தால், ௧௮ அந்தக்

கிைளக க் எதிராகப் ெப ைமப்படாேத;

ெப ைமப்பட்டால், ேவைரச் மக்காமல், ேவர்

உன்ைனச் மக்கிற என் நிைனத் க்ெகாள்.

௧௯ நான் ஒட்டைவக்கப்ப வதற் அந்தக்

கிைளகள் ற த் ப் ேபாடப்பட்ட
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என் ெசால் கிறாேய. ௨0 நல்ல ,

அவி வாசத்தினாேல அைவகள் ற த் ப்

ேபாடப்பட்டன, வி வாசத்தினாேல

நிற்கிறாய்; ேமட் ைமச் சிந்ைதயாகஇல்லாமல்

பயந்தி . ௨௧ பாவக்கிைளகைள ேதவன்

தப்பவிடாமல் இ க்க, உன்ைன ம்

தப்பவிடமாட்டார் என் எச்சரிக்ைகயாகஇ .

௨௨ எனேவ, ேதவ ைடய தயைவ ம்

கண் ப்ைப ம் பார்; வி ந்தவர்களிடம்

கண் ப்ைப ம், உன்னிடத்தில் தயைவ ம்

காண்பித்தார்; அந்தத் தயவிேல

நிைலத்தி ந்தால் உனக் த் தய கிைடக் ம்;

நிைலக்காவிட்டால் ம் ெவட்டப்பட் ப்

ேபாவாய். ௨௩ அன்ற ம், அவர்கள்

அவி வாசத்திேல நிைலத்திராதி ந்தால்

அவர்க ம் ஒட்டைவக்கப்ப வார்கள்;

அவர்கைள ண் ம் ஒட்டைவக்கிறதற்

ேதவன் வல்லவராக இ க்கிறாேர. ௨௪

பாவத்தின்ப காட் ஒ வமரத்தி ந்

ெவட்டப்பட் , பாவத்திற் எதிராக நல்ல

ஒ வமரத்திேலஒட்டைவக்கப்பட் ந்தால்,

பாவக்கிைளகளாகிய அவர்கள்

தங்க ைடய ய ஒ வமரத்திேல

ஒட்டைவக்கப்ப வ அதிகநிச்சயமல்லவா?

௨௫ ேம ம், சேகாதரர்கேள, ங்கள்

உங்கைளேய த்திமான்கள் என்

நிைனக்காதப ஒ இரகசியத்ைத ங்கள்

ெதரிந் ெகாள்ளேவண் ம் என்

இ க்கிேறன்; அ என்னெவன்றால்,
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தரல்லாத மக்க ைடய நிைற

உண்டா ம்வைரக் ம் இஸ்ரேவலரில்

ஒ ப தி மக்க க் க னமான மன

உண்டாயி க் ம். ௨௬இப்ப ேய இஸ்ரேவல்

மக்கள்அைனவ ம் இரட்சிக்கப்ப வார்கள்.

“ ட்கிறவர் ேயானி ந் வந் ,

அவபக்திைய யாக்ேகாைபவிட் க் வார்

என் ம்; ௨௭ நான் அவர்க ைடய

பாவங்கைள க் ம்ேபா , இ ேவ நான்

அவர்கேளா ெசய் ம் உடன்ப க்ைக” என் ம்

எ தியி க்கிற . ௨௮ நற்ெசய்திையக் ற த்

அவர்கள் உங்கள்நிம த்தம்

பைகவர்களாக இ க்கிறார்கள்;

ெதரிந் ெகாள் தைலக் ற த்

அவர்கள் ற்பிதாக்களினிம த்தம்

ேநசிக்கப்பட்டவர்களாகஇ க்கிறார்கள். ௨௯

ேதவ ைடய கி ைபவரங்க ம், அவர்கைள

அைழத்த அைழப் ம் மாறாதைவகேள. ௩0

எனேவ, ங்கள் ற்காலத்திேல ேதவ க் க்

ழ்ப்ப யாமல் இ ந் , இப்ெபா

அவர்க ைடய ழ்ப்ப யாைமயினாேல

இரக்கம் ெபற்ற க்கிற ேபால, ௩௧அவர்க ம்

இப்ெபா ழ்ப்ப யாமல் இ ந் ம், பின்

உங்க க் க் கிைடத்த இரக்கத்தினாேல

இரக்கம்ெப வார்கள். ௩௨ எல்ேலார்ேம ம்

இரக்கமாக இ ப்பதற்காக, ேதவன்

எல்ேலாைர ம் ழ்ப்ப யாைமக் ள்ேள

அைடத் ப்ேபாட்டார். ௩௩ஆ! ேதவ ைடய

ெசல்வம், ஞானம், அற என்பைவகளின்
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ஆழம்எவ்வளவாகஇ க்கிற !அவ ைடய

நியாயத் ர்ப் கள் அளந் பார்க்க

யாதைவகள், அவ ைடய வழகள்

ஆராய்ந் பார்க்க யாதைவகள்!

௩௪ “கர்த்த ைடய சிந்ைதையத்

ெதரிந் ெகாண்டவன் யார்? அவ க்

ஆேலாசைனக்காரனாகஇ ந்தவன் யார்? ௩௫

தனக் த் தி ம்பக்கிைடக் ம் என் த ல்

அவ க் ஒன்ைறக் ெகா த்தவன் யார்?” ௩௬

எல்லாம் அவரா ம், அவர் லமாக ம்,

அவ க்காக ம் இ க்கிற ; அவ க்ேக

என்ெறன்ைறக் ம் மகிைம உண்டாவதாக.

ஆெமன். (aiōn g165)

௧௨

அப்ப யி க்க, சேகாதரர்கேள, ங்கள்

உங்க ைடய ச ரங்கைளப் பரி த்த ம்

ேதவ க் ப் பிரிய மான வப யாக

ஒப் க்ெகா க்கேவண் ம் என் ,

ேதவ ைடய இரக்கங்கைள ன்னிட்

உங்கைளேவண் க்ெகாள் கிேறன்;இ ேவ

ங்கள் ெசய் ம் த்தி ள்ள ஆராதைன. ௨

ங்கள் இந்த உலகத்திற்ேகற்ற ேவஷம்

ேபாடாமல், ேதவ ைடய நன்ைம ம்

பிரிய ம் பரி ரண மான வி ப்பம்

என்னெவன் ப த்தறவதற்காக,

உங்க ைடயமனம் திதாகமா கிறதினாேல

ம பமா ங்கள். (aiōn g165) ௩அல்லாம ம்,

எனக் அ ளப்பட்ட கி ைபயினாேல நான்

ெசால் கிறதாவ ; உங்களில் யாராவ

தன்ைனக் ற த் நிைனக்கேவண் ய
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அளவிற் அதிகமாக நிைனக்காமல்,

அவனவ க் ேதவன் பகிர்ந் ெகா த்த

வி வாச அளவின்ப , ெதளிந்த எண்ணம்

உள்ளவனாக நிைனக்கேவண் ம். ௪

ஏெனன்றால், நமக் ஒேர ச ரத்திேல அேநக

உ ப் கள்இ ந் ம், எல்லாஉ ப் க க் ம்

ஒேர ேவைல இல்லாதைதப்ேபால, ௫

அேநகராகிய நா ம் கிற ஸ் விற் ள்

ஒேர ச ரமாக இ க்க, ஒ வ க்ெகா வர்

உ ப் களாக இ க்கிேறாம். ௬ நமக்

அ ளப்பட்ட கி ைபயின்ப ேய நாம்

ெவவ்ேவறான வரங்கள் உள்ளவர்களாக

இ க்கிறதினால், நம்ம ல் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிற வரத்ைத உைடயவன்

வி வாசப்பிரமாணத்தின்ப ெசால்லட் ம். ௭

ஊழயம் ெசய்கிறவன் ஊழயத்தி ம்,

ேபாதிக்கிறவன் ேபாதிக்கிறதி ம், ௮

த்திெசால் கிறவன் த்திெசால் கிறதி ம்

நிைலத்தி க்கேவண் ம்;

பகிர்ந் ெகா க்கிறவன்வஞ்சைனயில்லாமல்

ெகா க்கட் ம்; தலாளியானவன் கவனமாக

இ க்கேவண் ம்; இரக்கம் ெசய்கிறவன்

உற்சாகத் டேனெசய்யட் ம். ௯உங்க ைடய

அன் மாயம ல்லாமல் இ க்கட் ம்,

ைமைய ெவ த் , நன்ைமையப்

பி த் க்ெகாண் ங்கள். ௧0 சேகாதர

அன்பினாேல ஒ வர்ேமல் ஒ வர் பாசமாக

இ ங்கள்; மரியாைத ெகா க்கிறதிேல

ஒ வ க்ெகா வர் ந்திக்ெகாள் ங்கள். ௧௧
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அசதியாக இல்லாமல் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள்; ஆவியிேல அனலாக இ ங்கள்;

கர்த்த க் ஊழயம் ெசய் ங்கள். ௧௨

நம்பிக்ைகயிேல சந்ேதாஷமாக இ ங்கள்;

உபத்திரவத்திேல ெபா ைமயாக இ ங்கள்;

ெஜபத்திேல உ தியாக நிைலத்தி ங்கள்.

௧௩ பரி த்தவான்க ைடய ைறவில்

அவர்க க் உதவிெசய் ங்கள்;

அந்நியர்கைளஉபசரி ங்கள். ௧௪உங்கைளத்

ன்பப்ப த் கிறவர்கைளஆ ர்வதி ங்கள்;

ஆ ர்வதிக்கேவண் ேமதவிர சபிக்காமல்

இ ங்கள். ௧௫ சந்ேதாஷப்ப கிறவர்கேளா

சந்ேதாஷப்ப ங்கள்; அ கிறவர்கேளா

அ ங்கள். ௧௬ ஒ வேராெடா வர்

ஒேரசிந்ைத உள்ளவர்களாக இ ங்கள்;

ேமட் ைமயானைவகைளச் சிந்திக்காமல்,

தாழ்ைமயானவர்கைளஏற் க்ெகாள் ங்கள்;

உங்கைள ங்கேள த்திமான்கள் என்

நிைனக்கேவண்டாம். ௧௭ ஒ வ க் ம்

ைமக் த் ைம ெசய்யாமல் இ ங்கள்;

எல்லா மனிதர்க க் ன்பாக ம்

ேயாக்கியமானைவகைளச் ெசய் ங்கள்.

௧௮ உங்களால் ந்தவைர எல்லா

மனிதர்கேளா ம் சமாதானமாக இ ங்கள்.

௧௯ பிரியமானவர்கேள, “பழவாங் தல்

என் ைடய , நாேன பதில்ெசய்ேவன்,”

என் கர்த்தர் ெசால் கிறார் என் எ தி

இ க்கிறதினால், ங்கள் பழவாங்காமல்,

ேதவ ைடய ேகாபத்தின் தண்டைனக்
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இடம்ெகா ங்கள். ௨0 அன்ற ம், உன்

பைகவன் பசியாக இ ந்தால், அவ க்

ஆகாரம் ெகா ; அவன் தாகமாக இ ந்தால்,

அவ க் ஏதாவ க்கக்ெகா ;

இப்ப ச் ெசய்வதினால் ெந ப் த் தழைல

அவன் தைலயின்ேமல் விப்பாய்.” ௨௧

ைமயினாேல ெவல்லப்படாமல், ைமைய

நன்ைமயினாேல ெவல் .

௧௩

எந்த மனித ம் உயர் அதிகாரம்

உள்ளவர்க க் க் ழ்ப்ப யேவண் ம்;

ஏெனன்றால், ேதவனாேலயல்லாமல் ஒ

அதிகார ம் இல்ைல; உண்டாயி க்கிற

அதிகாரங்கள் ேதவனாேல

நியம க்கப்பட் க்கிற . ௨ எனேவ,

அதிகாரத்திற் எதிர்த் நிற்கிறவன்

ேதவ ைடய நியமத்திற் எதிர்த்

நிற்கிறான்; அப்ப எதிர்த் நிற்கிறவர்கள்

தங்க க் த் தாங்கேள தண்டைனைய

வரவைழத் க்ெகாள்கிறார்கள். ௩ ேம ம்

அதிகாரிகள் நல்ல ெசயல்க க் அல்ல, ய

ெசயல்க க்ேக பயங்கரமாகஇ க்கிறார்கள்;

எனேவ, அதிகாரத்திற் ப் பயப்படாமல்

இ க்கேவண் மானால், நன்ைமெசய்,

அதினால் உனக் ப் கழ்ச்சி உண்டா ம். ௪

உனக் நன்ைம உண்டாவதற்காக, அவன்

ேதவ ைடயஊழயக்காரனாக இ க்கிறான்.

ைமெசய்தால் பயந்தி ; பட்டயத்ைத

அவன் ணாகப் பி த்தி க்கவில்ைல;

ைமெசய்கிறவன்ேமல் ேகாபத்தின்



ேராமர் 4279

தண்டைனைய வரப்பண் வதற்காக,

அவன் திையச் ெச த் கிற ேதவ ைடய

ஊழயக்காரனாக இ க்கிறாேன. ௫ எனேவ,

ங்கள் ேகாபத்தின் தண்டைனக்காக

மட் ம ல்ைல, மனச்சாட்சிக்காக ம்

ழ்ப்ப யேவண் ம். ௬இதற்காகேவ ங்கள்

வரிைய ம் ெகா க்கி ர்கள். அவர்கள் இந்த

ேவைலையப் பார்த் வ கிற ேதவ ைடய

ஊழயக்காரர்களாக இ க்கிறார்கேள. ௭

எனேவ எல்ேலா க் ம் ெச த்தேவண் ய

கடைமகைளச் ெச த் ங்கள்; யா க்

வரிையச் ெச த்தேவண் ேமா அவ க்

வரிைய ம், யா க் ெசாத் வரிையச்

ெச த்தேவண் ேமா அவ க்

ெசாத் வரிைய ம் ெச த் ங்கள்;

யா க் ப் பயப்படேவண் ேமா

அவ க் ப் பயப்ப ங்கள்; யா க்

மதிப் க் ெகா க்கேவண் ேமா

அவ க் மதிப் க் ெகா ங்கள். ௮

ஒ வரிெலா வர் அன் ெச த் கிற

கடைனத்தவிர, ேவ எதி ம் யா க் ம்

கடன்படாமல் இ ங்கள்; அயலகத்தாரிடம்

அன் ெச த் கிறவன் நியாயப்பிரமாணத்ைத

நிைறேவற் கிறான். ௯ எப்ப ெயன்றால்,

விபசாரம் ெசய்யாதி ப்பாயாக,

ெகாைல ெசய்யாதி ப்பாயாக, கள

ெசய்யாதி ப்பாயாக, ெபாய்ச்சாட்சி

ெசால்லாதி ப்பாயாக, இச்சிக்காமல்

இ ப்பாயாக என்கிற இந்தக் கட்டைளக ம்,
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ேவ எந்தக் கட்டைள ம், உன்னிடத்தில்

அன்பாக ெச த் வ ேபால மற்றவனிட ம்

அன் ெச த் வாயாக என்கிற ஒேர

வாக்கியத்தில் அடங்கியி க்கிற . ௧0அன்

மற்றவ க் ைமெசய்யா ; எனேவ,அன்

நியாயப்பிரமாணத்தின் நிைறேவ தலாக

இ க்கிற . ௧௧ க்கத்ைதவிட் எ ந்தி க்க

ேவண் ய ேநரமான என் , நாம் ேநரத்ைத

அற ந்தவர்களாக, இப்ப நடக்கேவண் ம்; நாம்

வி வாசிகளானேபா இரட்சிப் அ கில்

இ ந்தைதவிடஇப்ெபா அ நமக் மக

அ கில் இ க்கிற . ௧௨இர கடந் ேபான ,

பகல்அ கில் வந் விட்ட ; எனேவ, இ ளின்

ெசயல்கைள நாம் தள்ளிவிட் , ஒளியின்

ஆ தங்கைள அணிந் ெகாள்ேவாம். ௧௩

களியாட் ம், ெவற ம், ேவசித்தன ம்

காமவிகார ம், வாக் வாத ம், ெபாறாைம ம்

உள்ளவர்களாக நடக்காமல், பக ேல

நடக்கிறவர்கள்ேபால ஒ ங்காக நடப்ேபாம். ௧௪

ய இச்ைசக க் இடமாக ச ரத்ைதக்

ெகா க்காமல், கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ைவ

அணிந் ெகாள் ங்கள்.

௧௪

வி வாசத்தில் பல னமாக

உள்ளவைனச் ேசர்த் க்ெகாள் ங்கள்;

ஆனா ம் அவ ைடய மன சந்ேதகங்கைளக்

ற்றமாக ர்மானிக்காமல் இ ங்கள். ௨

ஒ வன் எந்த உண ப்ெபா ைள ம்

சாப்பிடலாம் என் நம் கிறான்; பல னமாக

உள்ளவேனா காய்கறகைளமட் ம்
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சாப்பி கிறான். ௩ சாப்பி கிறவன்

சாப்பிடாமல் இ க்கிறவைன அற்பமாக

நிைனக்காமல் இ க்கேவண் ம்; சாப்பிடாமல்

இ க்கிறவ ம் சாப்பி கிறவைனக்

ற்றவாளியாகத் ர்க்காமல் இ க்கேவண் ம்;

ேதவன் அவைன ஏற் க்ெகாண்டாேர. ௪

மற்ெறா வ ைடய ேவைலக்காரைனக்

ற்றவாளியாகத் ர்க்கிறதற் யார்?அவன்

நின்றா ம் வி ந்தா ம் அவ ைடய

தலாளிக்ேக அவன் ெபா ப்பாளி; அவன்

நிைலநி த்தப்ப வான்; ேதவன் அவைன

நிைலநி த்த வல்லவராக இ க்கிறாேர. ௫

அன்ற ம், ஒ வன் ஒ நாைளவிட மற்ெறா

நாள் சிறந்த என் நிைனக்கிறான்;

ேவெறா வன் எல்லா நாட்கைள ம் சமமாக

நிைனக்கிறான்; அவனவன் தன்தன் மனதிேல

நிச்சயத்ைதஉைடயவனாகஇ க்கட் ம்.

௬ நாட்கைள சிறப்பாக்கிக்ெகாள்கிறவன்

கர்த்த க்ெகன் சிறப்பாக்கிக் ெகாள்கிறான்;

நாட்கைள சிறப்பாக்கிக் ெகாள்ளாதவ ம்

கர்த்த க்ெகன் சிறப்பாக்கிக் ெகாள்ளாமல்

இ க்கிறான். சாப்பி கிறவன் ேதவ க்

ஸ்ேதாத்திரம் ெச த் கிறப யால்,

கர்த்த க்ெகன் சாப்பி கிறான்; சாப்பிடாமல்

இ க்கிறவ ம் கர்த்த க்ெகன் சாப்பிடாமல்,

ேதவ க் ஸ்ேதாத்திரம் ெச த் கிறான். ௭

நம்ம ல் ஒ வ ம் தனக்ெகன் பிைழக்கிற ம்

இல்ைல, ஒ வ ம் தனக்ெகன்

மரிக்கிற ம் இல்ைல. ௮நாம் பிைழத்தா ம்
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கர்த்த க்ெகன் பிைழக்கிேறாம், நாம்

மரித்தா ம் கர்த்த க்ெகன் மரிக்கிேறாம்;

எனேவ, பிைழத்தா ம் மரித்தா ம் நாம்

கர்த்த ைடயவர்களாக இ க்கிேறாம்.

௯ கிற ஸ் ம் மரித்தவர்க க் ம்,

வ ள்ளவர்க க் ம் ஆண்டவராக

இ ப்பதற்காக, மரித் ம், உயிேரா

எ ந் ம், பிைழத் ம் இ க்கிறார். ௧0

இப்ப யி க்க, உன் சேகாதரைனக்

ற்றவாளி என் ர்க்கிற என்ன? உன்

சேகாதரைன அற்பமாக நிைனக்கிற

என்ன?நாெமல்ேலா ம் கிற ஸ் வி ைடய

நியாயாசனத்திற் ன்பாக நிற்ேபாேம. ௧௧

அப்ப ேய: “ ழங்கால்கள் எல்லாம் எனக்

ன்பாக டங் ம், நாக் கள் எல்லாம்

ேதவைன அற க்ைகப்பண் ம் என் என்

வைனக்ெகாண் உைரக்கிேறன்” என்பதாகக்

கர்த்தர் ெசால் கிறார் என் எ தியி க்கிற .

௧௨ எனேவ, நம்ம ல் ஒவ்ெவா வ ம்

தன்ைனக் ற த் ேதவ க் க் கணக்

ஒப் விப்பான். ௧௩ இப்ப யி க்க, நாம்

இனிேமல் ஒ வைரெயா வர் ற்றவாளிகள்

என் ர்க்காமல் இ ப்ேபாமாக. ஒ வ ம்

தன் சேகாதர க் ன்பாகத் தைடைய ம்

இடறைல ம் ேபாடக் டா என்

ர்மானித் க்ெகாள் ங்கள். ௧௪

எந்தப்ெபா ம் தன்னில்தாேன

ட்டானைவகள்இல்ைலஎன் கர்த்தராகிய

இேய விற் ள்அற ந் நிச்சயித்தி க்கிேறன்;
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ஒ ெபா ைளத் ட்டான என்

நிைனக்கிறவன் எவேனா அவ க் அ

ட்டானதாகஇ க் ம். ௧௫ஆகாரத்தினாேல

உன் சேகாதர க் விசனம் உண்டாக்கினால்,

அன்பாக நடக்கிறவன் இல்ைல; அவைனஉன்

ஆகாரத்தினாேல ெக க்காேத, கிற ஸ்

அவ க்காக மரித்தாேர. ௧௬ உங்க ைடய

நல்ல ெசயல்கள் அவமதிக்கப்பட

இடங்ெகா க்காமல் இ ங்கள். ௧௭

ேதவ ைடயராஜ்யம் சாப்பி வ ம் ப்ப ம்

இல்ைல, அ தி ம் சமாதான ம் பரி த்த

ஆவியானவரால் உண்டா ம் சந்ேதாஷமாக ம்

இ க்கிற . ௧௮ இைவகளிேல

கிற ஸ் விற் ஊழயம் ெசய்கிறவன்

ேதவ க் ப் பிரியமானவ ம் மனிதனால்

அங் கரிக்கப்பட்டவ மாக இ க்கிறான். ௧௯

எனேவ, சமாதானத்திற் ரியைவகைள ம்,

ஐக்கிய பக்திவளர்ச்சிைய

உண்டாக்கக் யைவகைள ம்நா ேவாம்.

௨0ஆகாரத்திற்காக ேதவ ைடயெசயல்கைள

அழ த் ப்ேபாடாேத. எந்தஉண ப்ெபா ம்

த்தமான தான்; ஆனா ம் இடறல்

உண்டாகச் சாப்பி கிறவ க் அ

ைமயாக இ க் ம். ௨௧ இைறச்சி

சாப்பி வ ம், ம பானம் அ ந் கிற ம்,

ேவ எைதயாவ ெசய்கிற ம், உன்

சேகாதரன் இட வதற்ேகா, தவ வதற்ேகா,

பல னப்ப கிறதற்ேகா காரணமாக இ ந்தால்,

அைவகளில் ஒன்ைற ம் ெசய்யாமல்
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இ ப்பேத நன்ைமயாகஇ க் ம். ௨௨உனக்

வி வாசம் இ ந்தால் அ ேதவ க் ன்பாக

உனக் ள்மட் ம் இ க்கட் ம். நல்ல

என் நிச்சயித்த விஷயத்தில் தன்ைனக்

ற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கியவான். ௨௩

ஒ வன் சந்ேதகத் டன் சாப்பிட்டால், அவன்

வி வாசம் இல்லாமல் சாப்பி கிறதினால்,

தண்டைனக் ரியவனாகத் ர்க்கப்ப கிறான்.

வி வாசத்தினாேலவராத எ ம் பாவேம.

௧௫

அன்ற ம், பலம் உள்ளவர்களாகிய

நாம் நமக்ேக பிரியமாக நடக்காமல்,

பல ன ைடய பல னங்கைளத்

தாங்கேவண் ம். ௨நம்ம ல்ஒவ்ெவா வ ம்

அயலகத்தா க் பக்திவளர்ச்சிக் ரிய

நன்ைமைய உண்டாக் வதற்காக

அவ க் ப் பிரியமாக நடக்கேவண் ம். ௩

கிற ஸ் ம் தமக்ேக பிரியமாக நடக்காமல்:

உம்ைம அவமதிக்கிறவர்க ைடய

அவமானங்கள் என்ேமல் வி ந்த

என் எ தியி க்கிறப ேய நடந்தார்.

௪ ேதவவசனத்தினால் உண்டா ம்

ெபா ைமயினா ம், ஆ த னா ம் நாம்

நம்பிக்ைக உள்ளவர்களாவதற்காக, ன்ேப

எ தியி க்கிறைவகள் எல்லாம் நமக் ப்

ேபாதைனயாக எ தியி க்கிற . ௫ ங்கள்

ஒ மனப்பட் நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் பிதாவாகிய ேதவைனஒேர

வாயினால் மகிைமப்ப த் வதற்காக, ௬

ெபா ைமைய ம் ஆ தைல ம் அளிக் ம்
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ேதவன், கிற ஸ் இேய வி ைடய

மாதிரியின்ப ேய, ங்கள் ஒேர சிந்ைத

உள்ளவர்களாக இ க்க உங்க க் தய

ெசய்வாராக. ௭ எனேவ, ேதவ க்

மகிைம ண்டா ம்ப , கிற ஸ் நம்ைம

ஏற் க்ெகாண்ட ேபால, ங்க ம்

ஒ வைரெயா வர் ஏற் க்ெகாள் ங்கள். ௮

ேம ம், ற்பிதாக்க க் க் ெகா க்கப்பட்ட

வாக் த்தத்தங்கைள உ தியாக் வதற்காக,

ேதவ ைடய சத்தியத்தினால் இேய கிற ஸ்

வி த்தேசதனம் உள்ளவர்க க்

ஊழயக்காரர்ஆனார் என் ம்; ௯ “ தரல்லாத

மக்க ம் இரக்கம் ெபற்றதினால் ேதவைன

மகிைமப்ப த் கிறார்கள் என் ம்

ெசால் கிேறன். அப்ப ேய: இதனால் நான்

தரல்லாத மக்க க் ள்ேள உம்ைம

அற க்ைகெசய் , உம் ைடய நாமத்ைதச்

ெசால் , சங் தம் பா ேவன்” என்

எ தியி க்கிற . ௧0 ேம ம், தரல்லாத

மக்கேள, அவ ைடய மக்க டன் ேசர்ந்

களி ங்கள் என்கிறார். ௧௧ ேம ம்,

தரல்லாத மக்கேள, எல்ேலா ம் கர்த்த்தைர

தி ங்கள்; மக்கேள, எல்ேலா ம் அவைரப்

க ங்கள்” என் ம் ெசால் கிறார். ௧௨

ேம ம், “ஈசாயின் ேவ ம் தரல்லாத

மக்கைள ஆ ைக ெசய்கிற ஒ வர்

ேதான் வார்; அவரிடம் தரல்லாத

மக்கள் நம்பிக்ைக ைவப்பார்கள்” என்

ஏசாயா ெசால் கிறான். ௧௩ பரி த்த
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ஆவியானவரின் பலத்தினாேல உங்க க்

நம்பிக்ைக ெப க, நம்பிக்ைகயின் ேதவன்

வி வாசத்தினால் உண்டா ம் எல்லாவிதமான

சந்ேதாஷத்தினா ம், சமாதானத்தினா ம்

உங்கைள நிரப் வாராக. ௧௪ என்

சேகாதரர்கேள, ங்கள் நற் ணத்தினால்

நிைறந்தவர்க ம், எல்லா அறவினா ம்

நிரப்பப்பட்டவர்க ம், ஒ வ க்ெகா வர்

த்திெசால்ல வல்லவர்க மாக இ க்கி ர்கள்

என் நா ம் உங்கைளக் ற த்

நிச்சயித்தி க்கிேறன். ௧௫அப்ப யி ந் ம்,

சேகாதரர்கேள, தரல்லாதவர்கள் பரி த்த

ஆவியானவராேல பரி த்தமாக்கப்பட் ,

ேதவ க் ப் பிரியமானப யா ம்ப , நான்

ேதவ ைடய நற்ெசய்திஊழயத்ைத நடத் ம்

ஆசாரியனாக இ ந் தரல்லாதவர்க க்

இேய கிற ஸ் வி ைடய

ஊழயக்காரனாவதற் , ௧௬ ேதவன் எனக்

அளித்த கி ைபயினாேல உங்க க்

ஞாபகப்ப த் வதற்காக இைவகைள நான்

அதிக ைதரியமாக எ திேனன். ௧௭ எனேவ,

நான் ேதவ க் ரியைவகைளக் ற த்

இேய கிற ஸ் ைவக்ெகாண் ேமன்ைம

பாராட்ட ம். ௧௮ தரல்லாதவர்கைள

வார்த்ைதயினா ம் ெசய்ைகயினா ம்

ழ்ப்ப யப்பண் வதற் , அற் த

அைடயாளங்களின் பலத்தினா ம்,

ேதவ ஆவியானவரின் பலத்தினா ம்,

கிற ஸ் வானவர் என்ைனக்ெகாண்
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ெசய்தைவகைளத்தவிர ேவெறான்ைற ம்

ெசால்ல நான் ணியவில்ைல. ௧௯

இப்ப எ சேலம ந் ஆரம்பித் ,

இல் ரிக்கம் ேதசம்வைரக் ம், கிற ஸ் வின்

நற்ெசய்திையப் ரணமாகப் பிரசங்கம்

ெசய்தி க்கிேறன். ௨0 ேம ம் அவ ைடய

ெசய்திைய அறயாமல் இ ந்தவர்கள்

பார்ப்பார்கள் என் ம், ேகள்விப்படாமல்

இ ந்தவர்கள் உணர்ந் ெகாள்வார்கள்

என் ம் எ தியி க்கிறப ேய, ௨௧ நான்

மற்ெறா வ ைடய அஸ்திபாரத்தின்ேமல்

கட்டாமல் கிற ஸ் வி ைடய நாமம்

ெசால்லப்படாத இடங்களில் நற்ெசய்திைய

அறவிக் ம்ப வி ம் கிேறன். ௨௨

உங்களிடம் வ வதற் இதினாேல

அேநக ைற தைடபட்ேடன். ௨௩இப்ெபா

இந்தப் ப திகளிேல எனக் இடம்

இல்லதாதினா ம், உங்களிடம் வ ம்ப

அேநக வ டமாக எனக் அதிக வி ப்பம்

உண்டாயி க்கிறப யினா ம், ௨௪ நான்

ஸ்பானியா ேதசத்திற் பயணம்ெசய் ம்ேபா

உங்களிடம் வந் , உங்கைளப் பார்க்க ம்,

உங்களிடம் ெகாஞ்சம் தி ப்தியைடந்தபின் ,

அந்த இடத்திற் உங்களால் நான்

வழய ப்பப்பட ம், எனக் ேநரம் கிைடக் ம்

என் நம்பியி க்கிேறன். ௨௫இப்ெபா ேதா

பரி த்தவான்க க் உதவிெசய்வதற்காக

நான் எ சேல க் ப் பயணம் ெசய்ய

இ க்கிேறன். ௨௬ மக்ெகேதானியாவி ம்,
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அகாயாவி ம் உள்ளவர்கள் எ சேலம ள்ள

பரி த்தவான்க க் ள்ேள இ க்கிற

ஏைழக க் சில ெபா தவிகைளச்

ெசய்ய வி ப்பமாக இ க்கிறார்கள்;

௨௭ இப்ப ச்ெசய்வ நல்லெதன்

நிைனத்தார்கள்; இப்ப ச் ெசய்கிறதற்

அவர்கள் கடனாளிகளாக ம் இ க்கிறார்கள்.

எப்ப ெயன்றால், தரல்லாதவர்கள்

அவர்க ைடய ஞானநன்ைமகளில்

பங் ெபற்ற க்க, ச ர நன்ைமகளால்

அவர்க க் உதவிெசய்ய இவர்கள்

கடனாளிகளாகஇ க்கிறார்கேள. ௨௮இந்தக்

காரியத்ைத நான் நிைறேவற்ற , இந்தப்

பலைன அவர்கள் ைகயிேல பத்திரமாக

ஒப் வித்தப்பின் , உங்க ைடயஊர்வழயாக

ஸ்பானியாவிற் ப் ேபாேவன். ௨௯ நான்

உங்களிடம்வ ம்ேபா கிற ஸ் வி ைடய

நற்ெசய்தியின் சம் ரணமானஆ ர்வாதத்ேதா

வ ேவன் என் அற ந்தி க்கிேறன். ௩0 ேம ம்

சேகாதரர்கேள, ேதவ வி ப்பத்தினாேல

நான் சந்ேதாஷத்ேதா உங்களிடம் வந்

உங்கேளா ஓய்ெவ ப்பதற்காக, ௩௧

ேதயாவி க்கிற அவி வாசிக க்

நான் தப் விக்கப்ப வதற்காக ம், நான்

எ சேலம ள்ள பரி த்தவான்க க் ச்

ெசய்யப்ேபாகிற தர்மஉதவிகள் அவர்களால்

அங் கரிக்கப்ப வதற்காக ம், ௩௨ ங்கள்

ேதவைன ேநாக்கி ெசய் ம் ெஜபங்களில், நான்

ேபாரா வ ேபால ங்க ம் என்ேனா
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ேசர்ந் ேபாராடேவண் ம் என் நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம், பரி த்த

ஆவியானவ ைடய அன்பினா ம், உங்கைள

ேவண் க்ெகாள்கிேறன். ௩௩ சமாதானத்தின்

ேதவன்உங்கள்அைனவேரா ம்இ ப்பாராக.

ஆெமன்.

௧௬

ெகங்கிேரயா ஊர் சைபக்

ஊழயக்காரியாகிய நம் ைடய சேகாதரி

ெபேபயாைள ங்கள் கர்த்த க் ள்

பரி த்தவான்க க்ேகற்றப ஏற் க்ெகாண் ,

௨ எந்தக் காரியத்தில் உங்க ைடய உதவி

அவ க் த் ேதைவயாக இ க்கிறேதா,

அந்தக் காரியத்திேல ங்கள் அவ க்

உதவிெசய்யேவண் ம் என் அவைள

உங்களிடம் ஒப் விக்கிேறன்; அவள்

அேநக க் ம், எனக் ம் ட ஆதரவாக

இ ந்தவள். ௩ கிற ஸ் இேய விற் ள்

என் உடன்ேவைலயாட்களாகிய

பிரிஸ்கில்லாைள ம், ஆக்கில்லாைவ ம்

வாழ்த் ங்கள். ௪ அவர்கள் என் ைடய

வ க்காகத் தங்க ைடய க த்ைதக்

ெகா த்தவர்கள்; அவர்கைளப்பற்ற

நான்மட் ம் அல்ல, தரல்லாதவர்களில்

உண்டான சைபயார் எல்ேலா ம்

நன்ற ள்ளவர்களாக இ க்கிறார்கள். ௫

அவர்க ைடய ட் ேல வ கிற

சைபைய ம் வாழ்த் ங்கள். அகாயாவிேல

கிற ஸ் விற் தற்பலனாகியஎன்பிரியமான

எப்பெனத்ைதவாழ்த் ங்கள். ௬எங்க க்காக
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அதிகமாக பிரயாசப்பட்ட மரியாைள

வாழ்த் ங்கள். ௭ அப்ேபாஸ்தலர்க க் ள்

ெபயர்ெபற்றவர்க ம் எனக் ன்ேப

கிற ஸ் விற் ள்ளானவர்க ம் என்

இனத்தா ம் என்ேனா காவ ல்

கட்டப்பட்டவர்க மாக இ க்கிற

அன்ேறா க்ைக ம், னியாைவ ம்

வாழ்த் ங்கள். ௮ கர்த்த க் ள்

எனக் ப் பிரியமான அம்பி யாைவ

வாழ்த் ங்கள். ௯கிற ஸ் விற் ள் நம்ேமா

உடன்ேவைலயாளாகிய உர்பாைன ம், என்

பிரியமான ஸ்தாக்கிைய ம் வாழ்த் ங்கள்.

௧0 கிற ஸ் விற் ள் உத்தமனாகிய

அப்ெபல்ேலைய வாழ்த் ங்கள்.

அரிஸ்ெதா வின் ம்பத்தாைர

வாழ்த் ங்கள். ௧௧ என் இனத்தானாகிய

ஏேராதிேயாைன வாழ்த் ங்கள்.

நர் வின் ம்பத்தாரில் கர்த்த க் ள்

இ க்கிறவர்கைள வாழ்த் ங்கள். ௧௨

கர்த்த க் ள் அதிகமாக பிரயாசப்ப கிற

திரிேபனாைள ம், திரிேபாசாைள ம்

வாழ்த் ங்கள். கர்த்த க் ள் அதிகமாக

பிரயாசப்பட்ட பிரியமான ெபர்சியாைள

வாழ்த் ங்கள். ௧௩ கர்த்த க் ள்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட ைப ம்,எனக் ம்

தாயாகிய அவ ைடய தாைய ம்

வாழ்த் ங்கள். ௧௪ அசிங்கி த் ைவ ம்,

பிெலேகாைன ம், எர்மாைவ ம்,

பத்திெராபாைவ ம், எர்ேமைய ம்,
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அவர்கேளா இ க்கிற சேகாதரர்கைள ம்

வாழ்த் ங்கள். ௧௫ பிெலாேலாைக ம்,

யாைள ம், ேநேரைய ம், அவ ைடய

சேகாதரிைய ம், ஒ ம்பாைவ ம்,

அவர்கேளா இ க்கிற பரி த்தவான்கள்

எல்ேலாைர ம் வாழ்த் ங்கள். ௧௬

ஒ வைரெயா வர் பரி த்த த்தத்ேதா

வாழ்த் ங்கள். கிற ஸ் வின் சைபயார்

உங்கைள வாழ்த் கிறார்கள். ௧௭

அன்ற ம் சேகாதரர்கேள, ங்கள்

கற் க்ெகாண்ட உபேதசத்திற் எதிராகப்

பிரிவிைனகைள ம், இடறல்கைள ம்

உண்டாக் கிறவர்கைளக் ற த்

எச்சரிக்ைகயாக இ ந் , அவர்கைளவிட்

விலகேவண் ம் என் உங்க க் ப்

த்திெசால் கிேறன். ௧௮அப்ப ப்பட்டவர்கள்

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் விற்

ஊழயம் ெசய்யாமல் தங்க ைடய

வயிற் க்ேக ஊழயம் ெசய் , நயமான

ெமாழகளா ம், இனிய ேபச்சினா ம்,

கப இல்லாதவர்களின் இ தயங்கைள

ஏமாற் கிறவர்களாக இ க்கிறார்கள். ௧௯

உங்க ைடய ழ்ப்ப தல் எல்ேலா க் ம்

ெதரியவந்தி க்கிற . எனேவ,

உங்கைளக் ற த் சந்ேதாஷப்ப கிேறன்;

ஆனா ம் ங்கள் நன்ைமக்

ஞானிக ம், ைமக் ப் ேபைதக மாக

இ க்கேவண் ம் என் வி ம் கிேறன்.

௨0 சமாதானத்தின் ேதவன் க்கிரமாகச்
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சாத்தாைன உங்க ைடய கால்களின்

ேழ ந க்கிப்ேபா வார். நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வி ைடய

கி ைப உங்கேளா இ ப்பதாக.

ஆெமன். ௨௧ என் உடன்ேவைலயாளாகிய

ேமாத்ேத ம், என் இனத்தாராகிய கி ம்,

யாேசா ம், ெசாசிபத்த ம் உங்கைள

வாழ்த் கிறார்கள். ௨௨ இந்தக் க தத்ைத

எ தின ெதர்தி வாகிய நான் கர்த்த க் ள்

உங்கைளவாழ்த் கிேறன். ௨௩என்ைன ம்,

சைபகள்அைனத்ைத ம் உபசரித் வ கிற

கா உங்கைள வாழ்த் கிறான்.

பட்டணத்தின் ெபா ளாளரான ஏரஸ் ம்,

சேகாதரனாகிய வர்த் ம் உங்கைள

வாழ்த் கிறார்கள். ௨௪நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வி ைடய கி ைப உங்கள்

அைனவேரா ம் இ ப்பதாக. ஆெமன். ௨௫

ஆதிகாலம் தல் இரகசியமாக இ ந் ,

இப்ெபா ர்க்கதரிசனஆகமங்களினாேல

அநாதி ேதவ ைடய கட்டைளயின்ப

ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ம், எல்லா ேதசத்

மக்க ம் வி வாசத்திற் க் ழ்ப்ப ம்ப

அவர்க க் அறவிக்கப்பட்ட மாகஇ க்கிற

இரகசியத்ைத ெவளிப்ப த் கிற, (aiōnios

g166) ௨௬ இேய கிற ஸ் ைவப்பற்றய

பிரசங்கமாகிய என் நற்ெசய்தியின்ப ேய

உங்கைளப் பலப்ப த்தவல்லவ ம், ௨௭தாம்

ஒ வேர ஞானம் உள்ளவ மாக இ க்கிற

ேதவ க் இேய கிற ஸ் வின் லமாக
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என்ெறன்ைறக் ம் மகிைம உண்டாவதாக.

ஆெமன். (aiōn g165)
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1 ெகாரிந்தியர்

௧

ேதவ ைடயவி ப்பத்தினாேல கிற ஸ்

இேய வின் அப்ேபாஸ்தலனா ம்ப

அைழக்கப்பட்டவனாகிய ப ம்,

சேகாதரனாகிய ெசாஸ்ெதேன ம், ௨

ெகாரிந் விேல கிற ஸ் இேய விற் ள்

பரி த்தமாக்கப்பட்டவர்களாக ம்,

பரி த்தவான்களா ம்ப

அைழக்கப்பட்டவர்களாக ம் இ க்கிற

ேதவ ைடய சைபக் ம், எங்க க் ம்

அவர்க க் ம் ஆண்டவராக இ க்கிற

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

நாமத்ைத எங் ம் ெதா ெகாள் கிற

அைனவ க் ம் எ கிறதாவ : ௩

நம் ைடய பிதாவாகிய ேதவனா ம்

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்

உங்க க் க் கி ைப ம் சமாதான ம்

உண்டாவதாக. ௪கிற ஸ் ைவப்பற்றய சாட்சி

உங்க க் ள்ேளஉ திப்ப த்தப்பட்டப ேய,

௫ ங்கள் இேய கிற ஸ் விற் ள்ளாக

எல்லா உபேதசத்தி ம் எல்லா

அறவி ம், மற்ெறல்லாவற்ற ம்,

நிைற ள்ளவர்களாக்கப்பட் க்கிறப யால்,

௬அவர் லமாகஉங்க க் அளிக்கப்பட்ட

ேதவகி ைபக்காக, நான்உங்கைளக் ற த்

எப்ெபா ம் என் ேதவ க் நன்ற

ெச த் கிேறன். ௭அப்ப ேய ங்கள் எந்த ஒ

வரத்தி ம் ைறவில்லாதவர்களாக,

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ்



1 ெகாரிந்தியர் 4295

ெவளிப்ப வதற் க் காத்தி க்கி ர்கள். ௮

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ்

ெவளிப்ப ம் நாளிேல ங்கள்

ற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக இ க் ம்ப

இ திவைரக் ம் அவர் உங்கைள

உ திப்ப த் வார். ௯தம் ைடய மார ம்

நம் ைடய கர்த்த மாக இ க்கிற

இேய கிற ஸ் ேவா ஐக்கியமாகஇ ப்பதற்

உங்கைளஅைழத்த ேதவன் உண்ைம ள்ளவர்.

௧0 சேகாதரர்கேள, ங்கெளல்ேலா ம் ஒேர

காரியத்ைதப் ேபச ம், பிரிவிைனகள்

இல்லாமல் ஒேர மன ம் ஒேர ேயாசைன ம்

உள்ளவர்களாகச் ர்ெபா ந்தியி க்க ம்

ேவண் ெமன் , நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் நாமத்தினாேல

உங்க க் ப் த்திெசால் கிேறன்.

௧௧ ஏெனன்றால், என் சேகாதரர்கேள,

உங்க க் ள்ேள வாக் வாதங்கள்

உண்ெடன் ேலாேவயாளின் ம்பத்தாரால்

உங்கைளக் ற த் எனக் அறவிக்கப்பட்ட .

௧௨ உங்களில் சிலர்: நான் ப ைலச்

ேசர்ந்தவெனன் ம், நான் அப்ெபால்ேலாைவச்

ேசர்ந்தவெனன் ம், நான் ேகபாைவச்

ேசர்ந்தவெனன் ம், நான் கிற ஸ் ைவச்

ேசர்ந்தவெனன் ம் ெசால் கிறப யால், நான்

இப்ப ச் ெசால் கிேறன். ௧௩ கிற ஸ்

பிரிந்தி க்கிறாரா? ப லா உங்க க்காகச்

சி ைவயில் அைறயப்பட்டான்? ப ன்

நாமத்தினாேலயா ஞானஸ்நானம்
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ெபற் ர்கள்? ௧௪ என் நாமத்தினாேல

ஞானஸ்நானம் ெபற் க்ெகாண்ேடன்

என் ஒ வ ம் ெசால்லாதப க் , ௧௫

நான் கிற ஸ் விற் ம் கா விற் ம்தவிர,

உங்களில் ேவெறா வ க் ம்ஞானஸ்நானம்

ெகா க்கவில்ைல; இதற்காக ேதவ க் நன்ற

ெச த் கிேறன். ௧௬ ஸ்ேதவா ைடய

ம்பத்தின க் ம் நான் ஞானஸ்நானம்

ெகா த்த ண் . இ மல்லாமல் ேவ

யா க்காவ நான் ஞானஸ்நானம்

ெகா த்ேதேனா இல்ைலேயா என்ப

எனக் த் ெதரியா . ௧௭ஞானஸ்நானத்ைதக்

ெகா க் ம்ப கிற ஸ் என்ைன

அ ப்பவில்ைல; நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கிக்கேவ அ ப்பினார்; கிற ஸ் வின்

சி ைவ ணாகப் ேபாகாதப க் , மனித

ஞானம ல்லாமல் பிரசங்கிக்கேவ அ ப்பினார்.

௧௮ சி ைவையப்பற்றய உபேதசம்

ெகட் ப்ேபாகிறவர்க க் ப் ைபத்தியமாக

இ க்கிற , இரட்சிக்கப்ப கிற நமக்ேகா

அ ேதவெபலனாக இ க்கிற . ௧௯

அந்தப்ப : “ஞானிக ைடயஞானத்ைதநான்

அழ த் , த்திசா க ைடய த்திைய

அவமாக் ேவன்” என் எ தியி க்கிற . ௨0

ஞானி எங்ேக? ேவதபண் தன் எங்ேக?

இந்த உலகத்தின் தர்க்கஞானி எங்ேக?

இந்த உலகத்தின் ஞானத்ைத ேதவன்

ைபத்தியமாக்கவில்ைலயா? (aiōn g165) ௨௧

எப்ப ெயன்றால், ேதவஞானத் க்ேகற்றப
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உலகமான யஞானத்தினாேல ேதவைன

அறயாமல் இ ந்ததினால், ைபத்தியமாகத்

ேதான் கிற பிரசங்கத்தினாேல வி வாசிகைள

இரட்சிக்க ேதவ க் ப் பிரியமான . ௨௨

தர்கள் அைடயாளத்ைதக் ேகட்கிறார்கள்,

கிேரக்கர்கள்ஞானத்ைதத் ேத கிறார்கள்; ௨௩

நாங்கேளா சி ைவயில் அைறயப்பட்ட

கிற ஸ் ைவப் பிரசங்கிக்கிேறாம்; அவர்

தர்க க் இடறலாக ம் கிேரக்கர்க க் ப்

ைபத்தியமாக ம் இ க்கிறார். ௨௪ஆனா ம்

தர்களானா ம் கிேரக்கர்களானா ம்

எவர்கள் அைழக்கப்பட் க்கிறார்கேளா

அவர்க க் க் கிற ஸ் ேதவெபல ம்

ேதவஞான மாகஇ க்கிறார். ௨௫இந்தப்ப ,

ேதவ ைடய ைபத்தியம் எனப்ப வ

மனிதர்க ைடய ஞானத்தி ம் அதிக

ஞானமாக இ க்கிற ; ேதவ ைடய

பல னம் எனப்ப வ மனிதர்க ைடய

பலத்தி ம் அதிக பலமாக இ க்கிற .

௨௬ எப்ப ெயன்றால், சேகாதரர்கேள,

ங்கள் அைழக்கப்பட்ட அைழப்ைபப்

பா ங்கள்; மனிதர் பார்ைவயில் ஞானிகள்

அேநகர் இல்ைல, வல்லவர்கள் அேநகர்

இல்ைல, பிர க்கள் அேநகர் இல்ைல. ௨௭

ஞானிகைள ெவட்கப்ப த் ம்ப ேதவன்

உலகத்தில் ைபத்தியமானைவகைளத்

ெதரிந் ெகாண்டார்; பல ள்ளைவகைள

ெவட்கப்ப த் ம்ப ேதவன் உலகத்தில்

பல னமானைவகைளத் ெதரிந் ெகாண்டார்.
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௨௮ உள்ளைவகைள அவமாக் ம்ப ,

உலகத்தின் இழவானைவகைள ம்,

அற்பமாக எண்ணப்பட்டைவகைள ம்,

இல்லாதைவகைள ம் ேதவன்

ெதரிந் ெகாண்டார். ௨௯ மாம்சமான

எவ ம் ேதவ க் ன்பாகப்

ெப ைமபாராட்டாதப க் அப்ப ச்

ெசய்தார். ௩0 அந்தப்ப , ங்கள் அவராேல

கிற ஸ் இேய விற் ட்பட் க்கி ர்கள்.

எ தியி க்கிறப , ேமன்ைமபாராட் கிறவன்

கர்த்த்தைரக் ற த்ேத

ேமன்ைமபாராட்டத்தக்கதாக, ௩௧ அவேர

ேதவனால் நமக் ஞான ம் தி ம்

பரி த்த ம் ட் மானார்.

௨

சேகாதரர்கேள, நான்உங்களிடம்வந்தேபா ,

ேதவைனப்பற்றய சாட்சிையச் சிறந்த ேபச் த்

திறைமேயாடாவ ஞானத்ேதாடாவ

அறவிக்கிறவனாக வரவில்ைல. ௨ நான்

உங்கேளா இ க் ம்ேபா சி ைவயில்

அைறயப்பட்ட இேய கிற ஸ் ைவத்தவிர,

ேவெறான்ைற ம் அறயாதி க்கத்

ர்மானித்தி ந்ேதன். ௩ அல்லாம ம் நான்

பல னத்ேதா ம் பயத்ேதா ம் ம ந்த

ந க்கத்ேதா ம் உங்களிடம் இ ந்ேதன். ௪

உங்க ைடய வி வாசம் மனிதர்க ைடய

ஞானத்தில் அல்ல, ேதவ ைடய ெபலத்தில்

நிற் ம்ப க் , ௫ என் ேபச் ம் என்

பிரசங்க ம் மனித ஞானத்திற் ரிய

நயவசன ள்ளதாக இல்லாமல், பரி த்த
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ஆவியானவரா ம், ெபலத்தினா ம்

உ திப்ப த்தப்பட்டதாக இ ந்த . ௬

அப்ப யி ந் ம், ேதறனவர்க க் ள்ேள

ஞானத்ைதப் ேப கிேறாம்; இந்த

உலகத்தின் ஞானத்ைதயல்ல, அழ ந்

ேபாகிறவர்களாகிய இந்த உலகத்தின்

பிர க்க ைடயஞானத்ைத மல்ல, (aiōn g165)

௭ உலகத்ேதாற்றத்திற் ன்ேன ேதவன்

நம் ைடய மகிைமக்காக ஏற்ப த்தின ம்,

மைறக்கப்பட்ட மாக இ ந்த இரகசியமான

ேதவஞானத்ைதேய ேப கிேறாம். (aiōn g165) ௮

அைதஇந்த உலகத் ப் பிர க்களில் ஒ வ ம்

அறயவில்ைல; அற ந்தார்களானால்,

மகிைமயின் கர்த்த்தைர அவர்கள்

சி ைவயில் அைறயமாட்டார்கேள. (aiōn g165)

௯ எ தியி க்கிறப : “ேதவன் தம்ேமல்

அன் ெச த் கிறவர்க க் ஆயத்தம்

ெசய்தைவகைளக் கண் காண ம் இல்ைல,

கா ேகட்க ம் இல்ைல, அைவகள்

மனித ைடய இ தயத்தில் ேதான்ற ம்

இல்ைல; ௧0 நமக்ேகா ேதவன் அைவகைளத்

தம ஆவியானவராேலெவளிப்ப த்தினார்;

அந்த ஆவியானவர் எல்லாவற்ைற ம்,

ேதவ ைடய ஆழமான காரியங்கைள ம்

ஆராய்ந்தி க்கிறார். ௧௧ மனிதனி ள்ள

ஆவிேயதவிர மனிதர்களில் எவன்

மனித க் ரியைவகைள அறவான்?

அைதப்ேபால, ேதவ ஆவியானவைரத்தவிர,

ஒ வ ம் ேதவ க் ரியைவகைள



1 ெகாரிந்தியர் 4300

அறயமாட்டான். ௧௨ நாங்கேளா உலகத்தின்

ஆவிையப் ெபறாமல், ேதவனால்

எங்க க் அ ளப்பட்டைவகைள

அற ம்ப க் ேதவனிடத்தி ந்

றப்ப கிற ஆவியானவைரேய

ெபற்ேறாம். ௧௩ அைவகைள நாங்கள்

மனிதஞானம் ேபாதிக்கிற வார்த்ைதகளாேல

ேபசாமல், பரி த்த ஆவியானவர்

ேபாதிக்கிற வார்த்ைதகளாேல ேபசி,

ஆவியானவ க் ரியைவகைள

ஆவியானவ க் ரியைவகேளா

சம்பந்தப்ப த்திக் காண்பிக்கிேறாம்.

௧௪ ெஜன்ம பாவமான மனிதேனா

ேதவ ஆவியானவ க் ரியைவகைள

ஏற் க்ெகாள்ளான்; அைவகள்

அவ க் ப் ைபத்தியமாகத் ேதான் ம்;

அைவகள் ஆவிக்ேகற்றப ஆராய்ந்

நிதானிக்கப்ப கிறைவகளானதால்,

அைவகைள அறய ம் மாட்டான். ௧௫

ஆவியானவ க் ரியவன் எல்லாவற்ைற ம்

ஆராய்ந் நிதானிக்கிறான்; ஆனா ம்

அவன் மற்ெறா வனா ம் ஆராய்ந்

நிதானிக்கப்படான். ௧௬ “கர்த்த க் ப்

ேபாதிக்கத்தக்கதாகஅவ ைடயசிந்ைதைய

அற ந்தவன் யார்?” எங்க க்ேகா கிற ஸ் வின்

சிந்ைதஉண்டாயி க்கிற .

௩

ேம ம், சேகாதரர்கேள, நான்

உங்கைள ஆவியானவ க் ரியவர்கள்

என் நிைனத் உங்கேளா ேபசாமல்,
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மாம்சத்திற் ரியவர்கெளன் ம்,

கிற ஸ் விற் ள் ழந்ைதகெளன் ம்

நிைனத் ப் ேபசேவண் யதாகஇ க்கிற . ௨

ங்கள் ெபலன் இல்லாதவர்களானதால்,

உங்க க் உண ெகா க்காமல்,

பாைலக் க்கக்ெகா த்ேதன்; இன்ன ம்

ங்கள் ச ரத்திற் ரியவர்களாக

இ க்கிறப யால், இப்ெபா ம் உங்க க் ப்

ெபலனில்ைல. ௩ ெபாறாைம ம்

வாக் வாத ம் ேவ பா க ம்

உங்க க் ள் இ க்கிறப யால், ங்கள்

மாம்சத்திற் ரியவர்களாக இ ந் மனித

வழ ைறயில் நடக்கி ர்களல்லவா? ௪

ஒ வன் நான் ப ைலச் ேசர்ந்தவெனன் ம்,

மற்ெறா வன் நான் அப்ெபால்ேலாைவச்

ேசர்ந்தவெனன் ம் ெசால் கிறப யால்

ங்கள் ச ரத்திற் ரியவர்களல்லவா? ௫

ப ல் யார்? அப்ெபால்ேலா யார்? கர்த்தர்

அவனவ க் கி ைபஅளித்தப ேய ங்கள்

வி வாசிக்கிறதற் காரணமாக இ ந்த

ஊழயக்காரர்கள்தாேன. ௬ நான் நட்ேடன்,

அப்ெபால்ேலா தண் ர்ப் பாய்ச்சினான்,

ேதவேனவிைளயச்ெசய்தார். ௭அப்ப யி க்க,

ந கிறவனா ம் ஒன் ம ல்ைல, தண் ர்ப்

பாய்ச் கிறவனா ம் ஒன் ம ல்ைல,

விைளயச்ெசய்கிற ேதவனாேல எல்லாம்

ஆ ம். ௮ ேம ம் ந கிறவ ம் தண் ர்ப்

பாய்ச் கிறவ ம் ஒன்றாயி க்கிறார்கள்;

அவனவன் தன்தன் ேவைலக் த் த ந்தப
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ையப் ெப வான். ௯ நாங்கள்

ேதவ க் உடன்ேவைலயாட்களாக

இ க்கிேறாம்; ங்கள் ேதவ ைடய

பண்ைண ம், ேதவ ைடயமாளிைக மாக

இ க்கி ர்கள். ௧0 எனக் அளிக்கப்பட்ட

ேதவகி ைபயின்ப ேய த்தி ள்ள

சிற்ப ஆசாரிையப்ேபால அஸ்திபாரம்

ேபாட்ேடன். ேவெறா வன் அதின்ேமல்

கட் கிறான். அவனவன் தான் அதின்ேமல்

எப்ப க் கட் கிறான் என் கவனமாக

இ க்கேவண் ம். ௧௧ ேபாடப்பட் க்கிற

அஸ்திபாரமாகிய இேய கிற ஸ் ைவ

அல்லாமல் ேவ அஸ்திபாரத்ைதப்ேபாட

ஒ வனா ம் யா . ௧௨ ஒ வன் அந்த

அஸ்திபாரத்தின்ேமல் ெபான், ெவள்ளி,

விைலேயறப்ெபற்ற கல், மரம், ல், ைவக்ேகால்

ஆகிய இைவகைளக்ெகாண் கட் னால்,

௧௩ அவனவ ைடய ேவைலப்பா

ெவளிப்ப ம்; நியாயத் ர்ப் நாளான

அைத ெவளிப்ப த் ம். ஏெனன்றால், அ

அக்கினியினாேல ெவளிப்ப த்தப்ப ம்;

அவனவ ைடய ேவைலப்பா

எத்தன்ைம ள்ள என் அக்கினியான

பரிேசாதிக் ம். ௧௪ அதின்ேமல் ஒ வன்

கட் ன நிைலத்தால், அவன் ையப்

ெப வான். ௧௫ ஒ வன் கட் ன

ெவந் ேபானால், அவன் நஷ்டமைடவான்;

அவேனா இரட்சிக்கப்ப வான்; அ ம்

அக்கினியில் அகப்பட் த் தப்பின ேபால
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இ க் ம். ௧௬ ங்கள் ேதவ ைடயஆலயமாக

இ க்கி ர்கெளன் ம், ேதவ ைடய

ஆவியானவர் உங்களில் வாசமாக

இ க்கிறாெரன் ம் அறயாதி க்கி ர்களா?

௧௭ ஒ வன் ேதவ ைடய ஆலயத்ைதக்

ெக த்தால், ேதவன் அவைனக் ெக ப்பார்;

ேதவ ைடய ஆலயம் பரி த்தமாக

இ க்கிற ; ங்கேள அந்த ஆலயம். ௧௮

ஒ வ ம் தன்ைனத்தாேன ஏமாற்றாமல்

இ க்கட் ம்; இந்த உலகத்திேல உங்களில்

ஒ வன் தன்ைன ஞானிெயன்

நிைனத்தால் அவன் ஞானியா ம்ப க் ப்

ைபத்தியக்காரனாகேவண் ம். (aiōn

g165) ௧௯ ஏெனனில், இந்த உலகத்தின்

ஞானம் ேதவ க் ன்பாகப்

ைபத்தியமாக இ க்கிற . அப்ப ேய,

ஞானிகைள அவர்க ைடய தந்திரத்திேல

பி க்கிறாெரன் ம், ௨0 ஞானிக ைடய

எண்ணங்கள் ணாக இ க்கிறெதன்

கர்த்தர் அற ந்தி க்கிறாெரன் ம்

எ தியி க்கிற . ௨௧ இப்ப யி க்க,

ஒ வ ம் மனிதர்கைளக் ற த்

ேமன்ைமபாராட்டாம ப்பானாக;எல்லாம்

உங்க ைடயேத; ௨௨ ப லானா ம்,

அப்ெபால்ேலாவானா ம், ேகபாவானா ம்,

உலகமானா ம், வனானா ம்

மரணமானா ம், நிகழ்காரியங்களானா ம்,

வ ம்காரியங்களானா ம், எல்லாம்

உங்க ைடய ; ௨௩ ங்கள்
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கிற ஸ் வி ைடயவர்கள்; கிற ஸ்

ேதவ ைடயவர்.

௪

இப்ப யாக, எந்த மனித ம்

எங்கைளக் கிற ஸ் வின் ஊழயக்காரன்

என் ம், ேதவ ைடய இரகசியங்களின்

ேமற்பார்ைவக்காரர்கெளன் ம்

நிைனத் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௨ ேம ம்,

ேமற்பார்ைவக்காரன் உண்ைம ள்ளவன்

என் காணப்ப வ அவசியமா ம்.

௩ ஆனா ம் நான் உங்களாேலயாவ

மனிதர்க ைடய நியாயநாளின்

விசாரைணயினாேலா ர்ப்ைபப்ெப வ

எனக் மக ம் சாதாரண காரியமாக

இ க்கிற ; நா ம் என்ைனக் ற த் த்

ர்ப் ச்ெசால் கிறதில்ைல. ௪என்னிடத்தில்

நான் எந்தெவா ற்றத்ைத ம்

அறேயன்; ஆனா ம் அதினாேல நான்

திமானாகிறதில்ைல; என்ைன நியாயம்

விசாரிக்கிறவர் கர்த்தேர. ௫ஆதலால், கர்த்தர்

வ ம்வைரக் ம் ங்கள் காலத்திற் ன்ேன

எைதக் ற த் ம் ர்ப் ச்ெசால்லாதி ங்கள்;

இ ளில் மைறந்தி க்கிறைவகைள அவர்

ெவளிப்பைடயாக்கி, இ தயங்களின்

ேநாக்கங்கைள ம் ெவளிப்ப த் வார்;

அப்ெபா அவனவ க் ரிய

கழ்ச்சி ேதவனால் உண்டா ம். ௬

சேகாதரர்கேள, எ தப்பட்டதற் அதிகமாக

நிைனக்கேவண்டாெமன் ங்கள்

எங்களாேல கற் க்ெகாள்ள ம், ஒ வ ம்
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ஒ வனிம த்தம் மற்ெறா வ க் விேராதமாக

கர்வமைடயாதி க்க ம், நான் உங்கள்நிம த்தம்

என்ைன ம்அப்ெபால்ேலாைவ ம்ஆதாரமாக

ைவத் , இைவகைளஎ திேனன். ௭அன்ற ம்

உன்ைன சிறப்பானவனா ம்ப ெசய்கிறவர்

யார்? உனக் உண்டாயி க்கிறைவகளில்

ெபற் க்ெகாள்ளாத எ ?

ெபற் க்ெகாண்டவனானால்

ெபற் க்ெகாள்ளாதவன்ேபால ஏன்

ேமன்ைமபாராட் கிறாய்? ௮ இப்ெபா

தி ப்தியைடந்தி க்கி ர்கேள, இப்ெபா

ஐ வரியவான்களாக இ க்கி ர்கேள,

எங்கைளயல்லாமல் ஆ கி ர்கேள;

ங்கள் ஆ கிறவர்களானால் நலமாக

இ க் ம்; அப்ெபா உங்கேளா ட

நாங்க ம் ஆ ேவாேம. ௯ ேதவன்

அப்ேபாஸ்தலர்களாகிய எங்கைள

மரணத்திற் க் ற க்கப்பட்டவர்கள்ேபாலக்

கைடசியானவர்களாகக்

காணப்படப்பண்ணினார் என்

ேதான் கிற ; நாங்கள் உலகத்திற் ம்

தர்க க் ம் மனிதர்க க் ம்

ேவ க்ைகயாேனாம். ௧0 நாங்கள்

கிற ஸ் வினிம த்தம் ைபத்தியக்காரர்கள்,

ஆனால் ங்கள் கிற ஸ் வில் த்திசா கள்;

நாங்கள் பல னமானவர்கள், ஆனால் ங்கள்

பலவான்கள்; ங்கள் ேமன்ைமயானவர்கள்,

ஆனால் நாங்கள் ேமன்ைமயற்றவர்கள். ௧௧

இந்ேநரம்வைரக் ம் பசி ள்ளவர்க ம்,
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தாக ள்ளவர்க ம், நிர்வாணிக ம்,

ெகா ரமாக தாக்கப்பட்டவர்க ம், தங்கஇடம்

இல்லாதவர்க மாக இ க்கிேறாம். ௧௨

எங்க ைடயைககளினாேலேவைலெசய்

பா ப கிேறாம், சபிக்கப்ப ம்ேபா

ஆ ர்வதிக்கிேறாம், ன்பப்ப ம்ேபா

சகிக்கிேறாம். ௧௩ நிந்திக்கப்ப ம்ேபா

ேவண் க்ெகாள் கிேறாம், இந்தநாள்வைர

உலகத்தின் ப்ைபையப்ேபால ம்,

எல்ேலா ம் ைடத் ப்ேபா கிற

அ க்ைகப்ேபால ம் ஆேனாம். ௧௪

உங்கைள ெவட்கப்ப த் ம்ப க் நான்

இைவகைளஎ தவில்ைல, ங்கள் எனக் ப்

பிரியமான பிள்ைளகெளன் உங்க க் ப்

த்திெசால் கிேறன். ௧௫ கிற ஸ் விற் ள்

பத்தாயிரம் ஆசிரியர்கள் உங்க க்

இ ந்தா ம், தகப்பன்மார்கள் அேநகர்

உங்க க் இல்ைலேய; கிற ஸ்

இேய விற் ள் நற்ெசய்தியினால் நான்

உங்கைளப்ெபற்ேறன். ௧௬ஆகேவ, என்ைனப்

பின்பற் கிறவர்களாக இ ங்கள் என்

உங்க க் ப் த்திெசால் கிேறன். ௧௭

இதினிம த்தமாக, எனக் ப் பிரிய ம்,

கர்த்த க் ள் உண்ைம ள்ள என்

மாரனாகிய ேமாத்ேத ைவ உங்களிடம்

அ ப்பிேனன்; நான் எங் ம் எந்தச்

சைபயி ம் ேபாதித் வ கிற பிரகாரம்

கிற ஸ் விற் ள்ளான என் நடக்ைககைள

அவன் உங்க க் ஞாபகப்ப த் வான்.
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௧௮ நான் உங்களிடத்திற்

வ கிறதில்ைல என்கிறதற்காகச் சிலர்

இ மாப்பைடந்தி க்கிறார்கள். ௧௯

ஆனா ம் கர்த்த க் வி ப்பமானால்

நான் க்கிரமாக உங்களிடத்திற் வந் ,

இ மாப்பைடந்தி க்கிறவர்க ைடய ேபச்ைச

அல்ல, அவர்க ைடய ெபலத்ைதேய

அற ந் ெகாள்ேவன். ௨0 ேதவ ைடய

ராஜ்யம் ேபச்சிேல இல்ைல, ெபலத்திேல

உண்டாயி க்கிற . ௨௧ உங்க க் என்ன

ேவண் ம்? நான் பிரம்ேபா உங்களிடம்

வரேவண் ேமா? அல்ல அன்ேபா ம்

சாந்த ள்ளஆவிேயா ம் வரேவண் ேமா?

௫

உங்க க் ள்ேள விபசாரம் உண்ெடன்

ெவளிப்பைடயாக ெசால்லப்ப கிறேத;

ஒ வன் தன் தகப்ப ைடய மைனவிைய

ைவத் க்ெகாண் க்கிறாேன; அ

அஞ்ஞானிக க் ள் ம் ெசால்லப்படாத

விபசாரமாக இ க்கிறேத. ௨ இப்ப ப்பட்டக்

காரியத்ைதச் ெசய்தவைன ங்கள்

உங்கைளவிட் க்காம ம் க்கப்படாம ம்,

இ மாப்பைடந்தி க்கி ர்கள். ௩

நான் ச ரத்தினாேல உங்க க் த்

ரமாக இ ந் ம், ஆவியினாேல

உங்கேளா ட இ க்கிறவனாக, இப்ப ச்

ெசய்தவைனக் ற த் நான் டஇ க்கிேறன்.

௪அப்ப ேய ங்க ம், என் ைடயஆவி ம்,

நம கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின்

அதிகாரத்ேதா வந்தி க் ம்ேபா ,
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௫ அப்ப ப்பட்டவ ைடய ஆவி

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின் நாளிேல

இரட்சிக்கப்ப ம்ப , மாம்சத்தின்அழ க்காக,

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

நாமத்தினாேல அவைனச் சாத்தா க்

ஒப் க்ெகா க்கேவண் ெமன்

ர்ப் ச்ெசய்கிேறன். ௬ ங்கள்

ேமன்ைமபாராட் கிற நல்லதல்ல; ெகாஞ்சம்

ளித்த மா பிைசந்த மா வைத ம்

ளிப்பாக் ெமன் உங்க க் த் ெதரியாதா?

௭ ஆகேவ, ங்கள் ளிப்பில்லாதவர்களாக

இ க்கிறப ேய, திதாகப் பிைசந்த மாவாக

இ க் ம்ப க் , பைழய ளித்த மாைவ

ெவளிேய க்கிப்ேபா ங்கள். ஏெனன்றால்,

நம் ைடய பஸ்கா ஆட் க் ட் யாகிய

கிற ஸ் நமக்காக ப யிடப்பட் க்கிறாேர.

௮ஆதலால் ர்க் ணம் ெபால்லாப் என் ம்

பைழய ளித்தமாேவா அல்ல, பரி த்தம்

உண்ைமஎன் ம் ளிப்பில்லாதஅப்பத்ேதா

பண் ைகைய அ சரிக்கக்கடேவாம்.

௯ விபசாரக்காரர்கேளா

கலந்தி க்கக் டாெதன் க தத்தில்

உங்க க் எ திேனன். ௧0 ஆனா ம்,

இந்த உலகத்தி ள்ள விபசாரக்காரர்கள்,

ெபா ளாைசக்காரர்கள்,ெகாள்ைளக்காரர்கள்,

விக்கிரகஆராதைனக்காரர்கள்இவர்கேளா

ெகாஞ்சம் ட கலந்தி க்கக் டா

என் நான் எ தவில்ைல;

அப்ப யானால் ங்கள் உலகத்ைதவிட் ப்
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ேபாகேவண் யதாயி க் ேம. ௧௧

நான் உங்க க் எ தின

என்னெவன்றால், சேகாதரன் என்னப்பட்ட

ஒ வன் விபசாராக்காரனாகேவா,

ெபா ளாைசக்காரனாகேவா,

விக்கிரக ஆராதைனக்காரனாகேவா,

ஷ க்கிறவனாகேவா, ெவறயனாகேவா,

ெகாள்ைளக்காரனாகேவா இ ந்தால்,

அவேனா ட கலந்தி க்கக் டா ;

அப்ப ப்பட்டவேனா ட உண்ண ம்

டா . ௧௨ சைபக் ெவளிேய

இ க்கிறவர்கைளக் ற த் த்

ர்ப் ச்ெசய்கிற என் ேவைலயா?

சைபக் ள்ேள இ க்கிறவர்கைளயல்லேவா

ங்கள் ர்ப் ச்ெசய்கி ர்கள்? ௧௩ ெவளிேய

இ க்கிறவர்கைளக் ற த் ேதவேன

ர்ப் ச்ெசய்வார். ஆகேவ, அந்தப்

ெபால்லாதவைன உங்கைளவிட்

விலக் ங்கள்.

௬

உங்களில் ஒ வ க் ேவெறா வேனா

வழக் ண்டானால், வழக்கா ம்ப

அவன் பரி த்தவான்களிடம் ேபாகாமல்,

அநியாயக்காரர்களிடம் ேபாகத்

ணிகிறெதன்ன? ௨ பரி த்தவான்கள்

உலகத்ைத நியாயந் ர்ப்பார்கெளன்

உங்க க் த் ெதரியாதா? உலகம் உங்களால்

நியாயந் ர்க்கப்ப வதாயி க்க,

சாதாரண வழக் கைளத் ர்க்க ங்கள்

த தியற்றவர்களா? ௩நாம் ேதவ தர்கைள ம்
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நியாயந் ர்ப்ேபாெமன் உங்க க் த்

ெதரியாதா? அப்ப யி க்க, இந்த

வாழ்க்ைகக் ரியைவகைள ங்கள்

நியாயந் ர்த் க்ெகாள்ள யாதி க்கிற

எப்ப ? ௪ இந்த வாழ்க்ைகக் ரிய

வழக் கள் உங்க க் இ ந்தால்,

ர்ப் ச்ெசய்கிறதற் , சைபயில்

சாதாரணமாக எண்ணப்பட்டவர்கைள

நியம த் க்ெகாள் ங்கள். ௫ உங்க க்

ெவட்கம் உண்டா ம்ப இைதச்

ெசால் கிேறன். சேகாதர க் ம்

சேகாதர க் ம் உண்டான வழக்ைகத்

ர்க்கத்தக்க ப த்தற உள்ளவன்

ஒ வன் ட உங்க க் ள் இல்ைலயா? ௬

சேகாதரேனா சேகாதரன் வழக்கா கிறான்,

அவி வாசிக க் ன்பாக ம்

அப்ப ச்ெசய்கிறான். ௭ ங்கள்

ஒ வேராெடா வர் வழக்கா கிற

எல்லாவிதத்தி ம் ற்றமாக

இ க்கிற . அப்ப ச் ெசய்கிறைதவிட

ங்கள் ஏன் அநியாயத்ைதச்

சகித் க்ெகாள் கிறதில்ைல, ஏன்

நஷ்டத்ைதப் ெபா த் க்ெகாள் கிறதில்ைல?

௮ ங்கேள அநியாயஞ்ெசய்கி ர்கள்,

நஷ்டப்ப த் கி ர்கள்; உங்கள்

சேகாதரர்க க் ம் அப்ப ச் ெசய்கி ர்கேள. ௯

அநியாயக்காரர்கள் ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதச்

தந்தரிப்பதில்ைல என் உங்க க் த்

ெதரியாதா? ஏமாற்றப்படாம ங்கள்;
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ேவசிமார்க்கத்தார்க ம், விக்கிரக

ஆராதைனக்காரர்க ம், விபசாரக்காரர்க ம்,

ய ணர்ச்சிக்காரர்க ம்,

ஆண் ணர்ச்சிக்காரர்க ம், ௧0

தி டர்க ம், ெபா ளாைசக்காரர்க ம்,

ெவறயர்க ம், உதாசினக்காரர்க ம்,

ெகாள்ைளக்காரர்க ம் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்ைதச் தந்தரிப்பதில்ைல. ௧௧உங்களில்

சிலர் இப்ப ப்பட்டவர்களாக இ ந் ர்கள்;

ஆனா ம் கர்த்தராகிய இேய வின்

நாமத்தினா ம், நம ேதவஆவியானவரா ம்

க வப்பட் ர்கள், பரி த்தமாக்கப்பட் ர்கள்,

திமான்களாக்கப்பட் ர்கள். ௧௨

எல்லாவற்ைற ம் அ பவிக்க எனக்

அதிகாரம் உண் , ஆனா ம் எல்லாம்

த தியாக இ க்கா ; எல்லாவற்ைற ம்

அ பவிக்க எனக் அதிகாரம்

உண் , ஆனா ம் நான் ஒன்ற ற் ம்

அ ைமப்படமாட்ேடன். ௧௩ வயிற் க்

உண ம், உணவிற் வயி ம் ஏற் ம்;

ஆனா ம் ேதவன் இைத ம் அைத ம்

அழயச்ெசய்வார். ச ரேமா ேவசித்தனத்திற்

அல்ல, கர்த்த க்ேக உரிய ; கர்த்தர்

ச ரத்திற் ரியைவகைளத் தந்த வார்.

௧௪ ேதவன் கர்த்த்தைர எ ப்பினாேர,

நம்ைம ம் தம வல்லைமயினாேல

எ ப் வார். ௧௫ உங்க ைடய ச ரங்கள்

கிற ஸ் வின் அவயவங்கெளன்

உங்க க் த் ெதரியாதா? அப்ப யி க்க,
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நான் கிற ஸ் வின் அவயவங்கைள

ேவசியின் அவயவங்களாக்கலாமா?

அப்ப ச் ெசய்யக் டாேத. ௧௬ ேவசிேயா

இைணந்தி க்கிறவன் அவ டேன

ஒேர ச ரமாக இ க்கிறாெனன்

உங்க க் த் ெதரியாதா? இ வ ம்

ஒேர மாம்சமாக இ ப்பார்கள் என்

ெசால் யி க்கிறேத. ௧௭அப்ப ேய கர்த்தேரா

இைணந்தி க்கிறவ ம், அவ டேன ஒேர

ஆவியாகஇ க்கிறான். ௧௮ ேவசித்தனத்திற்

விலகி ஓ ங்கள். மனிதன் ெசய்கிற எந்தப்

பாவ ம் ச ரத்திற் ெவளிேய இ க் ம்;

ேவசித்தனம் ெசய்கிறவேனா தன் ெசாந்த

ச ரத்திற் விேராதமாகப் பாவம் ெசய்கிறான்.

௧௯ உங்க ைடய ச ரமான ங்கள்

ேதவனாேல ெபற் ம் உங்களில் தங்கி ம்

இ க்கிற பரி த்த ஆவியானவ ைடய

ஆலயமாக இ க்கிறெதன் ம், ங்கள்

உங்க ைடயவர்கள் அல்லெவன் ம்

உங்க க் த் ெதரியாதா? ௨0 விைலக்

வாங்கப்பட் ர்கேள; ஆகேவ, ேதவ க்

உைடயைவகளாகிய உங்க ைடய

ச ரத்தினா ம் உங்க ைடயஆவியினா ம்

ேதவைனமகிைமப்ப த் ங்கள்.

௭

ங்கள் எனக் எ தின

காரியங்கைளக் ற த் நான் எ கிற

என்னெவன்றால், ெபண்ைணத்

ெதாடாம க்கிற மனித க் நல்ல . ௨

ஆனா ம் ேவசித்தனம் இல்லாதப க்
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அவனவன் தன் ெசாந்த மைனவிைய ம்,

அவளவள் தன் ெசாந்த கணவைன ம்

உைடயவர்களாக இ க்கேவண் ம். ௩

கணவன் தன் மைனவிக் ச் ெசய்யேவண் ய

கடைமையச் ெசய்யேவண் ம்; அப்ப ேய

மைனவி ம் தன் கணவ க் ச்

ெசய்யேவண் ம். ௪ மைனவியானவள்

தன் ெசாந்த ச ரத்திற் அதிகாரியல்ல,

கணவேன அதற் அதிகாரி; அப்ப ேய

கணவ ம் தன் ெசாந்த ச ரத்திற்

அதிகாரியல்ல, மைனவிேயஅதற் அதிகாரி.

௫ உபவாசத்திற் ம் ெஜபத்திற் ம்

தைடயில்லாதப க் இ வ ம் சிலகாலம்

பிரிந்தி க்கேவண் ெமன் சம்மதித்தாலன்ற ,

ஒ வைரவிட் ஒ வர் பிரியாமல் இ ங்கள்;

உங்க க் யக்கட் ப்பா இல்லாததினால்

சாத்தான் உங்கைள ேசாதிக்காதப க் ,

ம ப ம் இைணந் வா ங்கள். ௬

இைத நான் கட்டைளயாகச் ெசால்லாமல்,

ஆேலாசைனயாகச் ெசால் கிேறன். ௭எல்லா

மனிதர்க ம் என்ைனப்ேபாலேவ இ க்க

வி ம் கிேறன். ஆனா ம் அவனவ க்

ேதவனால்ெகா க்கப்பட்டஅவனவ க் ரிய

வரம் உண் ; அ ஒ வ க்

ஒ விதமாக ம், மற்ெறா வ க்

ேவ விதமாக ம் இ க்கிற . ௮

தி மணம் ெசய்யாதவர்கைள ம், விதைவ

ெபண்கைள ம் ற த் நான் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்,அவர்கள்என்ைனப்ேபால
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இ ந் விட்டால் அவர்க க் நலமாக

இ க் ம். ௯ ஆனா ம் அவர்கள்

யக்கட் ப்பா இல்லாதி ந்தால்

தி மணம்ெசய் ெகாள்ளக்கடவர்கள்;

ேவகிறைதவிட தி மணம்ெசய்கிற நல்ல .

௧0 தி மணம்ெசய் ெகாண்டவர்க க்

நானல்ல, கர்த்தேர கட்டைளயி கிறதாவ :

மைனவியானவள் தன் கணவைனவிட் ப்

பிரிந் ேபாகக் டா . ௧௧ பிரிந் ேபானால்

அவள் தி மணம் ெசய்யாதி க்கேவண் ம்,

அல்ல கணவேனா சமாதானமாகேவண் ம்;

கணவ ம் தன் மைனவிைய விவாகரத்

ெசய்யக் டா . ௧௨ மற்றவர்கைளக் ற த்

கர்த்தர்அல்ல, நாேனெசால் கிறதாவ : ஒ

சேகாதர ைடய மைனவி வி வாசம்

இல்லாதவளாகஇ ந் ம்,அவ டேனவாழ

அவ க் ச் சம்மதம ந்தால்,அவன்அவைள

விவாகரத் ெசய்யாம க்கேவண் ம்.

௧௩ அப்ப ேய ஒ ெபண் ைடய

கணவன் வி வாசம் இல்லாம ந் ம்,

அவ டேன இைணந் வாழ அவ க் ச்

சம்மதம ந்தால், அவள்அவைனவிவாகரத்

ெசய்யாம க்கேவண் ம். ௧௪ஏெனன்றால்,

வி வாசம் இல்லாத கணவன் தன்

மைனவியால் பரி த்தமாக்கப்ப கிறான்;

வி வாசம் இல்லாத மைனவி ம் தன்

கணவனால் பரி த்தமாக்கப்ப கிறாள்.

இல்லாவிட்டால் உங்க ைடய பிள்ைளகள்

அ த்தமாக இ க் ேம; இப்ெபா ேதா
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அவர்கள் பரி த்தமாக இ க்கிறார்கள்.

௧௫ ஆனா ம், வி வாசம் இல்லாதவர்

பிரிந் ேபானால் பிரிந் ேபாகட் ம்,

இப்ப ப்பட்ட விஷயத்தில் சேகாதரனாவ

சேகாதரியாவ அ ைமப்பட்டவர்கள்

இல்ைல. சமாதானமாக இ க் ம்ப க்ேக

ேதவன் நம்ைம அைழத்தி க்கிறார். ௧௬

மைனவியானவேள, உன் கணவைன

இரட்சிப்பாேயா இல்ைலேயா உனக் எப்ப த்

ெதரி ம்? கணவேன, உன் மைனவிைய

இரட்சிப்பாேயா இல்ைலேயா உனக் எப்ப த்

ெதரி ம்? ௧௭ ேதவன் அவனவ க் ப்

பங்களித்த எப்ப ேயா, கர்த்தர் அவனவைன

அைழத்தெதப்ப ேயா,அப்ப ேயஅவனவன்

நடக்கேவண் ம். எல்லாச் சைபகளிேல ம்

இப்ப ேய திட்டம் ெசய்கிேறன். ௧௮

ஒ வன் வி த்தேசதனம் ெபற்றவனாக

அைழக்கப்பட் ந்தால், வி த்தேசதனம்

இல்லாதவனாக இ க்க வைகேதடானாக;

ஒ வன் வி த்தேசதனம் இல்லாதவனாக

அைழக்கப்பட் ந்தால், வி த்தேசதனம்

ெபறாதி ப்பானாக. ௧௯ வி த்தேசதன ம்

ஒன் ம ல்ைல,வி த்தேசதனம்இல்லாைம ம்

ஒன் ம ல்ைல; ேதவ ைடய கட்டைளகைளக்

ைகக்ெகாள் கிறேத க்கியமான காரியம்.

௨0 அவனவன் தான் அைழக்கப்பட்ட

நிைலைமயிேல நிைலத்தி க்கேவண் ம். ௨௧

அ ைமயாக அைழக்கப்பட் ந்தால்,

கவைலப்படாேத; வி தைலயாக
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மானால்,அைதெசய். ௨௨கர்த்த க் ள்

அைழக்கப்பட்ட அ ைமயானவன்

கர்த்த ைடய வி தைலெபற்றவனாக

இ க்கிறான்; அப்ப ேய வி வாசிக் ம்ப

அைழக்கப்பட்ட வி தைலெபற்றவன்

கிற ஸ் வி ைடயஅ ைமயாக இ க்கிறான்.

௨௩ ங்கள் விைலக் வாங்கப்பட் ர்கள்;

மனிதர்க க் அ ைமகளாகாமல்

இ ங்கள். ௨௪ சேகாதரர்கேள, அவனவன்

தான் அைழக்கப்பட்ட நிைலைமயிேல

ேதவ க் ன்பாகநிைலத்தி க்கேவண் ம்.

௨௫ அன்ற ம் கன்னிைககைளக் ற த் ,

கர்த்தரால் எனக் க் கட்டைள இல்ைல.

ஆனா ம் நான் உண்ைம ள்ளவனாக

இ க்கிறதற் க் கர்த்தரால் இரக்கம் ெபற் ,

என் க த்ைதத் ெதரியப்ப த் கிேறன்.

௨௬ அ என்னெவன்றால், இப்ெபா

உண்டாயி க்கிற ன்பத்தினிம த்தம்

தி மணம்இல்லாம க்கிற மனித க்

நலமாகஇ க் ெமன் நிைனக்கிேறன். ௨௭

மைனவிேயா இைணக்கப்பட் ந்தால்,

பிரிந் ேபாக வைகேதடாேத; மைனவி

இல்லாதவனாக இ ந்தால். மைனவிையத்

ேதடாேத. ௨௮ தி மணம் ெசய்தா ம்

பாவமல்ல; கன்னிைக தி மணம் ெசய்தா ம்

பாவமல்ல. ஆனா ம் அப்ப ப்பட்டவர்கள்

ச ரத்திேல ன்பப்ப வார்கள்; அதற்

ங்கள் தப்பேவண் ம் என்

வி ம் கிேறன். ௨௯ ேம ம், சேகாதரர்கேள,
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நான் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

இனிவ ம் காலம் கினதானப யால்,

மைனவிக ள்ளவர்கள் மைனவிகள்

இல்லாதவர்கள்ேபால ம், ௩0

அ கிறவர்கள் அழாதவர்கள்ேபால ம்,

சந்ேதாஷப்ப கிறவர்கள்

சந்ேதாஷப்படாதவர்கள்ேபால ம்,

வாங் கிறவர்கள் வாங்காதவர்கள்ேபால ம்,

௩௧ இந்த உலகத்ைத அ பவிக்கிறவர்கள்

அைதத் தகாதவிதமாக

அ பவிக்காதவர்கள்ேபால ம்

இ க்கேவண் ம்; இந்த உலகத்தின் ேவஷம்

கடந் ேபாகிறேத. ௩௨ ங்கள் கவைல

இல்லாதவர்களாக இ க்கவி ம் கிேறன்.

தி மணமல்லாதவன் கர்த்த க்

எப்ப ப் பிரியமாக இ க்கலாெமன் ,

கர்த்த க் ரியைவக க்காகக்

கவைலப்ப கிறான். ௩௩ தி மணம்

ெசய்தவன் தன் மைனவிக் எப்ப ப்

பிரியமாக இ க்கலாெமன் ,

உலகத்திற் ரியைவக க்காகக்

கவைலப்ப கிறான். ௩௪

அ ேபால, மைனவியானவ க் ம்,

கன்னிப்ெபண் க் ம் வித்தியாச ண் .

தி மணம் ெசய்யாதவள் ச ரத்தி ம்

ஆத் மாவி ம் பரி த்தமாக இ க் ம்ப ,

கர்த்த க் ரியைவக க்காகக்

கவைலப்ப கிறாள்; தி மணம்

ெசய்தவள் தன் கணவ க் எப்ப ப்
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பிரியமாக இ க்கலாெமன் ,

உலகத்திற் ரியைவக க்காகக்

கவைலப்ப கிறாள். ௩௫ இைத

நான் உங்கைளக் கட் ப்பாட் க் ள்

அகப்ப த்தேவண் ெமன் ெசால்லாமல்,

உங்க க் த் த தியாக இ க் ெமன் ம்,

ங்கள் கவைலயில்லாமல் கர்த்த்தைரச்

சார்ந் ெகாண் க்கேவண் ெமன் ம்,

உங்க ைடய ெசாந்த பிரேயாஜனத் க்காகேவ

ெசால் கிேறன். ௩௬ ஆனா ம்

ஒ வன் தன் மகளின் கன்னிப்ப வம்

கடந் ேபானதினாேல, அவள் தி மணம்

ெசய்யாம ப்ப அவ க் த்

த தியல்லெவன் ம், அவள் தி மணம்

ெசய்வ அவசியெமன் ம் நிைனத்தால்,

அவன் தன் மனதின்ப ெசய்யேவண் ம்; அ

பாவமல்ல, தி மணம் ெசய்யட் ம். ௩௭

ஆனா ம்அதற் அவசியத்ைதப் பார்க்காமல்,

தன் இ தயத்திேல உ தி ள்ளவனாக ம்,

ெசாந்த வி ப்பத்தின்ப ெசய்ய அதிகாரம்

உள்ளவனாக ம் இ ந் , தன் மகளின்

கன்னிப்ப வத்ைதக் காக்கேவண் ெமன்

தன்இ தயத்தில் ெசய்கிறவன் நன்ைம

ெசய்கிறான். ௩௮ இப்ப யி க்க, அவைளத்

தி மணம்ெசய் ெகா க்கிறவ ம் நன்ைம

ெசய்கிறான்; ெகா க்காம க்கிறவ ம்

அதிக நன்ைம ெசய்கிறான். ௩௯

மைனவியானவள் தன் கணவன்

உயிேரா க் ம் காலம்வைர தி மண
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உடன்பாட் னால்இைணக்கப்பட் க்கிறாள்;

தன் கணவன் இறந்தபின் தனக்

வி ப்பமானவனாக ம் கர்த்த க்

உட்பட்டவனாக ம் இ க்கிற யாைரயாவ

தி மணம் ெசய் ெகாள்ள வி தைலயாக

இ க்கிறாள். ௪0 ஆனா ம் என் ைடய

க த்தின்ப அவள் அப்ப ேய

இ ந் விட்டால் பாக்கியவதியாக இ ப்பாள்.

என்னிடத்தி ம் ேதவ ைடயஆவியானவர்

உண் என் நிைனக்கிேறன்.

௮

விக்கிரகங்க க் ப்

பைடக்கப்பட்டைவகைளக் ற த்த

விஷயத்தில், நம்ெமல்ேலா க் ம் அற

உண்ெடன் நமக் த் ெதரி ேம. அற

இ மாப்ைப உண்டாக் ம், அன்ேபா

பக்திவளர்ச்சிைய உண்டாக் ம். ௨ ஒ வன்

தான் ஏேத ம் ஒன்ைற அற ந்தவெனன்

எண்ணிக்ெகாள்வானானால்,

ஒன்ைற ம் அறயேவண் ய விதத்தில்

அவன் இன் ம் அறயவில்ைல. ௩

ேதவனிடம் அன் ெச த் கிறவன்

யாேரா, அவன் ேதவனால்

அறயப்பட் க்கிறான். ௪விக்கிரகங்க க் ப்

பைடக்கப்பட்டைவகைளச் சாப்பி கிற

விஷயத்ைதப்பற்ற , உலகத்திேல

விக்கிரகமான ஒன் ம ல்ைலெயன் ம்

ஒ வேரதவிர ேவெறா ேதவன்

இல்ைலெயன் ம் அற ந்தி க்கிேறாம். ௫

வானத்திேல ம் மயிேல ம் ேதவர்கள்
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எனப்ப கிறவர்கள் உண் ; இப்ப அேநக

ேதவர்க ம் அேநக ஆண்டவன்மார்க ம்

உண்டாயி ந்தா ம், ௬ பிதாவாகிய ஒேர

ேதவன் நமக் உண் ,அவராேலஅைனத் ம்

உண்டாயி க்கிற ; அவ க்ெகன் நா ம்

உண்டாயி க்கிேறாம். இேய கிற ஸ் என் ம்

ஒேர கர்த்த ம் நமக் உண் ; அவர் லமாக

அைனத் ம் உண்டாயி க்கிற , அவர்

லமாக நா ம் உண்டாயி க்கிேறாம். ௭

ஆனா ம், இந்த அற எல்ேலாரிடத்தி ம்

இல்ைல. சிலர் இன்ைறயவைரக் ம்

விக்கிரகத்ைத ஒ ெபா ெளன் எண்ணி,

விக்கிரகத்திற் ப் பைடக்கப்பட்டைதச்

சாப்பி கிறார்கள்; அவர்க ைடய

மனச்சாட்சி பல னமாக இ ப்பதால்

அ த்தமாக்கப்ப கிற . ௮ உணவான

நம்ைம ேதவ க் உகந்தவர்களாக்கமாட்டா

ஏெனன்றால், சாப்பி வதினால் நமக்

ஒ ேமன்ைம ம் இல்ைல, சாப்பிடாமல்

இ ப்பதினால் நமக் ஒ ைற ம்

இல்ைல. ௯ ஆனா ம் இைதக் ற த்

உங்க க் உண்டாயி க்கிற அதிகாரம்

எவ்விதத்தி ம் பல னர்க க்

இைட வராதப க் ப் பா ங்கள். ௧0

எப்ப ெயன்றால், அற ள்ளவனாகிய

விக்கிரகக் ேகாவி ேல சாப்பி வைத

ஒ வன் பார்த்தால், பல னனாக

இ க்கிற அவ ைடய மனச்சாட்சி

விக்கிரகங்க க் ப் பைடக்கப்பட்டைவகைள
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சாப்பி வதற் த் ணி ெகாள் மல்லவா?

௧௧ பல ன ள்ள சேகாதரன் உன்

அறவினிம த்தம் ெகட் ப்ேபாகலாமா?

அவ க்காகக் கிற ஸ் மரித்தாேர. ௧௨

இப்ப ச் சேகாதரர்க க் விேராதமாகப்

பாவம்ெசய் , பல ன ள்ளஅவர்க ைடய

மனச்சாட்சிையவ த்தப்ப த் கிறதினாேல,

ங்கள் கிற ஸ் விற் விேராதமாகப்

பாவம் ெசய்கி ர்கள். ௧௩ஆதலால் மாம்சம்

சாப்பி வ என் சேகாதர க் இடறல்

உண்டாக்கினால், நான் என் சேகாதர க்

இடறல் உண்டாக்காதப க் , என்ைறக் ம்

மாம்சம் சாப்பிடாமல் இ ப்ேபன். (aiōn g165)

௯

நான் அப்ேபாஸ்தலன் அல்லவா? நான்

தந்திரவாளி அல்லவா? நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ைவ நான்

தரிசிக்கவில்ைலயா? கர்த்த க் ள் ங்கள் என்

ெசயல்களாக இ க்கி ர்களல்லவா? ௨

நான் மற்றவர்க க் அப்ேபாஸ்தலனாக

இல்லாமற்ேபானா ம், உங்க க்கல்லேவா

அப்ேபாஸ்தலனாக இ க்கிேறன்; கர்த்த க் ள்

ங்கள் என் அப்ேபாஸ்தல ஊழயத்திற்

அைடயாளமாக இ க்கி ர்கேள. ௩என்ைன

நியாயம் விசாரிக்கிறவர்க க் நான்

ெசால் கிற ம ெமாழ என்னெவன்றால்: ௪

சிக்க ம் க்க ம் எங்க க் உரிைம

இல்ைலயா? ௫ மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்க ம்,

கர்த்த ைடய சேகாதரர்க ம், ேகபா ம்

ெசய்கிற ேபால, வி வாசியாகிய ஒ
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மைனவிைய ட் க்ெகாண் ேபாக

எங்க க் உரிைமஇல்ைலயா? ௬அல்ல ,

ைகத்ெதாழ ல் ெசய்யாம க்க எனக் ம்

பர்னபாவிற் ம்மட் ம்தானா உரிைம

இல்ைல? ௭ எவன் தன் ெசாந்தப்பணத்ைதச்

ெசலவழ த் , இரா வத்திேல ேசைவ

ெசய்வான்? எவன் திராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத

உண்டாக்கி, அதின் கனிைய சாப்பிடாமல்

இ ப்பான்? எவன் மந்ைதைய ேமய்த் ,

அதின் பாைலக் க்காமல் இ ப்பான்? ௮

இைவகைள மனிதர்கள் வழக்கத்தின்ப

ெசால் கிேறேனா? நியாயப்பிரமாண ம்

இைவகைளச் ெசால் கிறதில்ைலயா? ௯

ேபார க்கிற மாட் ன் வாையக் கட்டாேத என்

ேமாேசயின் பிரமாணத்திேல எ தியி க்கிறேத.

ேதவன் மா க க்காகேவ கவைலயாக

இ க்கிறாேரா? ௧0 நமக்காகத்தான்

இைதச் ெசால் கிறாேரா? உ கிறவன்

நம்பிக்ைகேயா உழ ம், ேபார க்கிறவன்

தான் நம் கிறதில் பங்கைடேவன் என்கிற

நம்பிக்ைகேயா ேபார க்க ம் ேவண் ம்.

ஆகேவ,அ நமக்காகேவஎ தியி க்கிற .

௧௧நாங்கள் உங்க க் ஆவியானவ க் ரிய

நன்ைமகைளவிைதத்தி க்க,உங்க ைடய

ச ர நன்ைமகைள அ த்தால் அ ெபரிய

காரியமா? ௧௨ மற்றவர்கள் உங்களிடத்திேல

இந்த அதிகாரத்ைதச் ெச த்தினால்,

அவர்கைளவிட நாங்கள் அதிகமாகச்

ெச த்தலாமல்லவா? அப்ப யி ந் ம்,
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கிற ஸ் வின் நற்ெசய்திக் எந்தெவா

தைட ம் உண்டாகாதப க் , நாங்கள்

இந்த அதிகாரத்ைதச் ெச த்தாமல்

எல்லாப் பா க ம் ப கிேறாம். ௧௩

ஆசாரிய ஊழயம் ெசய்கிறவர்கள்

ேதவாலயத்தில் இ க்கிறைவகளி ந்

சாப்பி கிறார்கள் என் ம், ப டத்ைத

அ த் ப் பணிவிைட ெசய்கிறவர்க க்

ப டத்தில் உள்ளைவகளில் பங்

உண்ெடன் ம் உங்க க் த் ெதரியாதா?

௧௪ அந்தப்ப ேய நற்ெசய்திைய

அறவிக்கிறவர்க க் நற்ெசய்தியினாேல

பிைழப் உண்டாகேவண் ெமன்

கர்த்த ம் கட்டைளயிட் க்கிறார். ௧௫

அப்ப யி ந் ம், நான் இைவகளில்

ஒன்ைற ம் அ பவிக்கவில்ைல;

இப்ப எனக் நடக்கேவண் ெமன்

இைவகைள நான் எ கிற ம ல்ைல.

என் ேமன்ைமபாராட் தைல ஒ வன்

மனேவதைனயாக் கிறைதவிட நான் சாகிற

எனக் நலமாகஇ க் ம். ௧௬நற்ெசய்திைய

நான்பிரசங்கித் வந் ம், ேமன்ைமப்பாராட்ட

எனக் இடம ல்ைல; அ என்ேமல் வி ந்த

கடைமயாக இ க்கிற ; நற்ெசய்திைய நான்

பிரசங்கிக்காமல் இ ந்தால், எனக் ஐேயா. ௧௭

நான் உற்சாகமாகஅப்ப ச் ெசய்தால் எனக் ப்

பலன் உண் ; உற்சாகம் இல்லாதவனாகச்

ெசய்தா ம், ேமற்பார்ைவயாளர் பதவி எனக்

ஒப் விக்கப்பட் க்கிறேத. ௧௮ ஆதலால்
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எனக் ப் பலன் என்ன? நான் நற்ெசய்திைய

பிரசங்கிக் ம்ேபா அைதப்பற்ற

எனக் உண்டாயி க்கிற அதிகாரத்ைத

ற்ற ம் ெச த்தாமல், கிற ஸ் வின்

நற்ெசய்திையச் ெசலவில்லாமல் பிரசங்கிப்பேத

எனக் ப் பலன். ௧௯ நான் ஒ வ க் ம்

அ ைமப்படாதவனாக இ ந் ம், நான்அதிக

மக்கைளஆதாயப்ப த்திக்ெகாள் ம்ப க் ,

என்ைனத்தாேன எல்ேலா க் ம்

அ ைமயாக்கிேனன். ௨0 தர்கைள

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாள் ம்ப க் ,

தர்க க் தைனப்ேபால ம்,

நியாயப்பிரமாணத்திற் க் ழ்ப்பட்டவர்கைள

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாள் ம்ப க் ,

நியாயப்பிரமாணத்திற் க்

ழ்ப்பட்டவைனப்ேபால ம் ஆேனன். ௨௧

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவர்கைள

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாள் ம்ப க்

அவர்க க் நியாயப்பிரமாணம்

இல்லாதவைனப்ேபால ம் ஆேனன்.

அப்ப யி ந் ம், நான் ேதவ க் ன்பாக

நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவனாக

இல்லாமல், கிற ஸ் வின் பிரமாணத்திற்

உட்பட்டவனாகஇ க்கிேறன். ௨௨பல னைர

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாள் ம்ப க் ப்

பல ன க் ப் பல னைனப்ேபாலாேனன்;

எப்ப யாவ சிலைர இரட்சிக் ம்ப க்

நான் எல்ேலா க் ம் எல்லாமாேனன். ௨௩

நற்ெசய்தியின் ஆ ர்வாதங்களில் நான்
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உடன்பங்காளியா ம்ப க் , அதினிம த்தேம

இப்ப ச்ெசய்கிேறன். ௨௪பந்தயப் பாைதயில்

ஓ கிறவர்கெளல்ேலா ம் ஓ வார்கள்;

ஆனா ம், ஒ வேன ெவற்றைய

ெப வாெனன் உங்க க் த் ெதரியாதா?

ங்கள் ெபற் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக

ஓ ங்கள். ௨௫ பந்தயத்திற் ப் ேபாரா கிற

அைனவ ம் எல்லாவற்ற ேல ம்

இச்ைசயடக்கமாக இ ப்பார்கள். அவர்கள்

அழ ள்ள கி டத்ைதப் ெப ம்ப க்

அப்ப ச் ெசய்கிறார்கள், நாேமா

அழவில்லாத கி டத்ைதப் ெப ம்ப க்

அப்ப ச் ெசய்கிேறாம். ௨௬ ஆதலால் நான்

நிச்சயம ல்லாதவனாக ஓடமாட்ேடன்;

ஆகாயத்ைத அ க்கிறவனாகச் சிலம்பம்

பண்ணமாட்ேடன். ௨௭ மற்றவர்க க் ப்

பிரசங்கம் ெசய்கிற நான்தாேனஆகாதவனாகப்

ேபாகாதப க் , என் ச ரத்ைத ஒ க்கி

அடக் கிேறன்.

௧0

இப்ப யி க்க, சேகாதரர்கேள, ங்கள்

எைவகைள அறயேவண் ெமன்

இ க்கிேறெனன்றால்; நம் ைடய

பிதாக்கெளல்ேலா ம் ேமகத்திற் க் ேழ

இ ந்தார்கள், எல்ேலா ம், கட ன்வழயாக

நடந் வந்தார்கள். ௨ எல்ேலா ம்

ேமாேசக் ள்ளாக ேமகத்தினா ம்

கட னா ம்ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். ௩

எல்ேலா ம் ஒேர ஆவிக் ரிய ஆகாரத்ைதச்

சாப்பிட்டார்கள். ௪ எல்ேலா ம் ஒேர
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ஆவிக் ரிய தண் ைரக் த்தார்கள்.

எப்ப ெயன்றால்,அவர்கேளா டச்ெசன்ற

ஆவிக் ரிய கன்மைலயின் தண் ைரக்

த்தார்கள்;அந்தக் கன்மைலகிற ஸ் ேவ.

௫ அப்ப யி ந் ம், அவர்களில்

அதிகமானவர்களிடத்தில் ேதவன் பிரியமாக

இ க்கவில்ைல; ஆகேவ வனாந்திரத்திேல

அவர்கள் அழ க்கப்பட்டார்கள். ௬

அவர்கள் இச்சித்த ேபால நா ம்

ங்கானைவகைள இச்சிக்காதப க் ,

இைவகள்நமக் அைடயாளமாகஇ க்கிற .

௭ மக்கள் உட்கார்ந் உண்ண ம்,

க்க ம், ேவசித்தன எண்ணத்ேதா

விைளயாட ம் எ ந்தி ந்தார்கள் என்

எ தியி க்கிறப , அவர்களில் சிலர்

விக்கிரக ஆராதைனக்காரர்களான ேபால

ங்க ம்ஆகாதி ங்கள். ௮அவர்களில் சிலர்

ேவசித்தனம்ெசய் , ஒேரநாளில் இ பத்

வாயிரம்ேபர் இறந் ேபானார்கள்; அ ேபால

நா ம் ேவசித்தனம்ெசய்யாதி ப்ேபாமாக.

௯ அவர்களில் சிலர் கர்த்த்தைரச்

ேசாதித் ப்பார்த் , பாம் களால்

அழ க்கப்பட்டார்கள்; அ ேபால

நா ம் கிற ஸ் ைவச்

ேசாதித் ப்பார்க்காம ப்ேபாமாக. ௧0

அவர்களில் சிலர் த் , மரண

தனாேல அழ க்கப்பட்டார்கள்; அ ேபால

ங்க ம் க்காம ங்கள். ௧௧

இைவகெளல்லாம் அைடயாளங்களாக
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அவர்க க் நடந்த ; உலகத்தின்

காலத்தி ள்ள நமக் எச்சரிப்

உண்டாக் ம்ப எ தப்பட் ம் இ க்கிற .

(aiōn g165) ௧௨ இப்ப யி க்க, தன்ைன

நிற்கிறவெனன் நிைனக்கிறவன்

விழாதப க் எச்சரிக்ைகயாக

இ க்கேவண் ம். ௧௩ மனிதர்க க் ச்

சம்பவிக்கிற ேசாதைனேய அல்லாமல் ேவ

ேசாதைன உங்க க் ச் சம்பவிக்கவில்ைல.

ேதவன் உண்ைம ள்ளவராக இ க்கிறார்;

உங்க ைடய ெபலத்திற் ேமலாக

ங்கள் ேசாதிக்கப்ப கிறதற் அவர்

இடங்ெகா க்காமல், ேசாதைனையத்

தாங்கத்தக்கதாக, ேசாதைனேயா ட

அதற் த் தப்பிக்ெகாள் ம்ப யான

வழைய ம் உண்டாக் வார். ௧௪ ஆகேவ,

எனக் ப் பிரியமானவர்கேள, விக்கிரக

ஆராதைனக் விலகி ஓ ங்கள். ௧௫

உங்கைளப் த்திமான்கெளன்

நிைனத் ப்ேப கிேறன்; நான் ெசால் கிறைத

ங்கேள நிதானித் ப்பா ங்கள். ௧௬ நாம்

ஆ ர்வதிக்கிற ஆ ர்வாதத்தின் பாத்திரம்

கிற ஸ் வி ைடயஇரத்தத்தின்ஐக்கியமாக

இ க்கிறதல்லவா? நாம் பிட்கிற அப்பம்

கிற ஸ் வி ைடய ச ரத்தின் ஐக்கியமாக

இ க்கிறதல்லவா? ௧௭அந்தஒேரஅப்பத்தில்

நாெமல்ேலா ம் பங் ெப கிறப யால்,

அேநகரான நாம் ஒேரஅப்ப ம் ஒேர ச ர மாக

இ க்கிேறாம். ௧௮ மாம்சத்தின்ப யான



1 ெகாரிந்தியர் 4328

இஸ்ரேவலைரப் பா ங்கள்; ப கைளச்

சாப்பி கிறவர்கள் ப டத்ேதா ஐக்கியமாக

இ க்கிறார்களல்லவா? ௧௯ இப்ப யி க்க,

விக்கிரகம் ஒ ெபா ெளன் ம்,

விக்கிரகத்திற் ப் பைடக்கப்பட்ட ஒ

ெபா ெளன் ம் நான் ெசால் கிேறேனா? ௨0

பிறமார்க்கத்தார்கள் ப யி கிறைவகைள

ேதவ க் இல்ைல, ேபய்க க்ேக

ப யி கிறார்கள் என் ெசால் கிேறன்;

ங்கள் ேபய்கேளா ஐக்கியமாக இ க்க

எனக் மனதில்ைல. ௨௧ ங்கள் கர்த்த ைடய

பாத்திரத்தி ம் ேபய்க ைடயபாத்திரத்தி ம்

பானம்பண்ணக் டாேத; ங்கள் கர்த்த ைடய

உண பந்திக் ம் ேபய்க ைடய

உண பந்திக் ம் பங் ள்ளவர்களாக

இ க்கக் டாேத. ௨௨ நாம் கர்த்த க்

எரிச்சைலத் ண்டலாமா?அவைரவிட நாம்

பலவான்களா? ௨௩ எல்லாவற்ைற ம்

அ பவிக்க எனக் அதிகாரம் உண் ,

ஆனா ம் எல்லாம் த தியாக இ க்கா ;

எல்லாவற்ைற ம் அ பவிக்க எனக்

அதிகாரம் உண் , ஆனா ம் எல்லாம்

பக்திவளர்ச்சிைய உண்டாக்கா . ௨௪

ஒவ்ெவா வ ம்தன்ெசாந்தஆதாயத்ைதத்

ேதடாமல், மற்றவர்க ைடய ஆதாயத்ைதத்

ேதடேவண் ம். ௨௫கைடயிேலவிற்கப்ப கிற

எைத ம் வாங்கிச்சாப்பி ங்கள்;

மனச்சாட்சியினிம த்தம் ங்கள் ஒன்ைற ம்

விசாரிக்கேவண் யதில்ைல. ௨௬ ம ம்
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அதில் உள்ளைவக ம் கர்த்த ைடய . ௨௭

அன்ற ம் வி வாசம் இல்லாதவர்களில்

ஒ வன் உங்கைள வி ந் க்

அைழக் ம்ேபா , ேபாக உங்க க்

மனம ந்தால், மனச்சாட்சியினிம த்தம்

ஒன்ைற ம் விசாரிக்காமல், உங்கள் ன்

ைவக்கப்ப கிற எல்லாவற்ைற ம்

சாப்பி ங்கள். ௨௮ ஆனா ம் இ

விக்கிரகங்க க் ப் பைடக்கப்பட்டெதன்

ஒ வன் உங்க க் ச் ெசான்னால்,

அப்ப அறவித்தவனிம த்த ம்

மனச்சாட்சியினிம த்த ம்

சாப்பிடாம ங்கள்; ம ம் அதில்

உள்ளைவக ம் கர்த்த ைடய . ௨௯

உன் ைடய மனச்சாட்சிையக் ற த் நான்

இப்ப ச் ெசால்லாமல், மற்ெறா வ ைடய

மனச்சாட்சிையக் ற த்ேத ெசால் கிேறன்.

என் தந்திரம் மற்ெறா வ ைடய

மனச்சாட்சியினாேல ற்றமாக

நிைனக்கேவண் யெதன்ன? ௩0

ேம ம் நான் அைத நன்ற ேயா

அ பவித்தால், நன்றெச த்தி

அ பவிக்கிற ெபா ைளக் ற த் நான்

ற்றப்ப வாேனன்? ௩௧ ஆகேவ,

ங்கள், சாப்பிட்டா ம் த்தா ம்,

எைதச்ெசய்தா ம், எல்லாவற்ைற ம்

ேதவ ைடய மகிைமக்ெகன் ெசய் ங்கள்.

௩௨ நான் என் ெசாந்தப் பிரேயாஜனத்ைதத்

ேதடாமல், அேநக ைடய பிரேயாஜனத்ைதத்
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ேத , அவர்கள் இரட்சிக்கப்ப ம்ப க் ,

எவ்விதத்தி ம் எல்ேலா க் ம் பிரியமாக

நடக்கிற ேபால; ௩௩ ங்க ம் தர்க க் ம்,

கிேரக்கர்க க் ம், ேதவ ைடய சைபக் ம்

இடறல் இல்லாதவர்களாகஇ ங்கள்.

௧௧

நான் கிற ஸ் ைவப்

பின்பற் கிற ேபால, ங்கள் என்ைனப்

பின்பற் கிறவர்களாக இ ங்கள். ௨

சேகாதரர்கேள, ங்கள் எல்லாவற்ற ம்

என்ைன நிைனத் க்ெகாண் , நான்

உங்க க் ஒப் வித்தப ங்கள்

கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்

வ கிறதினால் உங்கைளப் க கிேறன். ௩

ஒவ்ெவா ஆ க் ம் கிற ஸ் தைலயாக

இ க்கிறார் என் ம், ெபண் க் ஆண்

தைலயாகஇ க்கிறார் என் ம், கிற ஸ் விற்

ேதவன் தைலயாக இ க்கிறார் என் ம், ங்கள்

அறயேவண் ெமன் வி ம் கிேறன். ௪

ெஜபம் ெசய்கிறேபாதாவ , ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறேபாதாவ , தன் தைலைய

க்ெகாண் க்கிற எந்த ஆ ம் தன்

தைலைய அவமதிக்கிறான். ௫ ெஜபம்

ெசய்கிறேபாதாவ , ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறேபாதாவ , தன் தைலைய

க்ெகாள்ளாம க்கிற எந்தப் ெபண் ம்

தன் தைலைய அவமதிக்கிறாள்; அ

அவ க் த் தைல சிைரக்கப்பட்ட ேபால

இ க் ேம. ௬ ெபண்ணானவள்

க்கா ட் க்ெகாள்ளாவிட்டால்
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தைல ைய ம் கத்தரித் ப்ேபாடேவண் ம்;

தைல கத்தரிக்கப்ப கிற ம்

சிைரக்கப்ப கிற ம்

ெபண்க க் ெவட்கமானால்

க்கா ட் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௭

ஆணானவன் ேதவ ைடய சாய ம்

மகிைம மாக இ க்கிறப யால், தன்

தைலைய க்ெகாள்ளேவண் யதில்ைல;

ெபண்ணானவள் ஆ ைடய மகிைமயாக

இ க்கிறாள். ௮ ஆண் ெபண்ணி ந்

ேதான்றனவனல்ல, ெபண்ேணஆணி ந்

ேதான்றனவள். ௯ ஆண் ெபண் க்காகச்

சி ஷ் க்கப்பட்டவனல்ல, ெபண்ேண

ஆ க்காக சி ஷ் க்கப்பட்டவள்.

௧0 ஆகேவ, தர்களினிம த்தம்

ெபண்ணானவள் தைலயின்ேமல்

க்கா ட் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௧௧

ஆனா ம் கர்த்த க் ள் ெபண்ணில்லாமல்

ஆ ம ல்ைல, ஆணில்லாமல்

ெபண் ம ல்ைல. ௧௨ ெபண்ணானவள்

ஆணி ந் ேதான் கிற ேபால, ஆ ம்

ெபண்ணி ந் ேதான் கிறான்;

அைனத் ம் ேதவனால் உண்டாயி க்கிற .

௧௩ ெபண்ணானவள் ேதவைன ேநாக்கி

ெஜபம்ெசய் ம்ேபா , தன் தைலைய

க்ெகாள்ளாம க்கிற ைறயாக

இ க் ேமா என் உங்க க் ள்ேள

ர்மானித் க்ெகாள் ங்கள். ௧௪ ஆண்

ைய ளமாக வளர்க்கிற அவ க்
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அவமானமாகஇ க்கிறெதன் ம், ௧௫ெபண்

தன் ைய ளமாகவளர்க்கிற அவ க்

மகிைமயாக இ க்கிறெதன் ம் பாவேம

உங்க க் ப் ேபாதிக்கிறதில்ைலயா?

தைல அவ க் க்காடாகக்

ெகா க்கப்பட் க்கிறேத. ௧௬ ஆனா ம்

ஒ வன்வாக் வாதம்ெசய்ய மனதாயி ந்தால்,

எங்க க் ம், ேதவ ைடய சைபக க் ம்

அப்ப ப்பட்டப் பழக்கம் இல்ைலெயன்

அறயேவண் ம். ௧௭ உங்கைளப் கழாமல்

இந்த விஷயத்ைதக் ற த் உங்க க் க்

கட்டைளக் ெகா க்கிேறன்; ங்கள்

வ தல் நன்ைமக் ரியதாக இல்லாமல்,

ைமக் ரியதாகஇ க்கிறேத. ௧௮ தலாவ ,

ங்கள் சைபயிேல வந்தி க் ம்ேபா ,

உங்களில் பிரிவிைனகள் உண்ெடன் ,

ேகள்விப்ப கிேறன்; அதில் சிலவற்ைற

நம் கிேறன். ௧௯ உங்களில் உத்தமர்கள்

எவர்கெளன் ெதரி ம்ப க் ேவ பா கள்

உங்க க் ள்ேளஉண்டாயி க்கேவண் யேத.

௨0 ங்கள் ஓரிடத்தில் வ ம்ேபா ,

அவனவன் தன்தன் ெசாந்த ேபாஜனத்ைத

த ல் சாப்பி கிறான்; ஒ வன் பசியாக

இ க்கிறான், ஒ வன் ெவறயாக இ க்கிறான்.

௨௧ இப்ப ச் ெசய்கிற கர்த்த ைடய

இராப்ேபாஜனம்பண் தல் இல்ைலேய. ௨௨

சாப்பி கிறதற் ம், க்கிறதற் ம் உங்க க்

கள்இல்ைலயா? ேதவ ைடயசைபைய

அலட்சியம்ெசய் , இல்லாதவர்கைள
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ெவட்கப்ப த் கி ர்களா?உங்க க் நான்

என்ன ெசால் ேவன்? இைதக் ற த்

உங்கைளப் கழ்ேவேனா? கழமாட்ேடன்.

௨௩ நான் உங்க க் ஒப் வித்தைதக்

கர்த்தரிடத்தில் ெபற் க்ெகாண்ேடன்;

என்னெவன்றால், கர்த்தராகிய இேய தாம்

காட் க்ெகா க்கப்பட்டஅன் இராத்திரியிேல

அப்பத்ைதஎ த் , ௨௪ ஸ்ேதாத்திரம்பண்ணி,

அைதப் பிட் : ங்கள் வாங்கிப் சி ங்கள்,

இ உங்க க்காகப் பிட்கப்ப கிற

என் ைடய ச ரமாக இ க்கிற ; என்ைன

நிைன ம்ப இைதச்ெசய் ங்கள் என்றார்.

௨௫ ேபாஜனம்பண்ணினபின் , அவர்

அந்தப்ப ேயபாத்திரத்ைத ம்எ த் : இந்தப்

பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய திய

உடன்ப க்ைகயாக இ க்கிற ; ங்கள் இைதப்

பானம்பண் ம்ேபாெதல்லாம் என்ைன

நிைன ம்ப இைதச்ெசய் ங்கள்

என்றார். ௨௬ ஆகேவ, ங்கள் இந்த

அப்பத்ைதப் சித் , இந்தப் பாத்திரத்தில்

பானம்பண் ம்ேபாெதல்லாம் கர்த்தர்

வ ம்வைரக் ம் அவ ைடய மரணத்ைதத்

ெதரிவிக்கி ர்கள். ௨௭இப்ப யி க்க, எவன்

த தியின்ற கர்த்த ைடய அப்பத்ைதப்

சித் , அவ ைடய பாத்திரத்தில்

பானம்பண் கிறாேனா,அவன்கர்த்த ைடய

ச ரத்ைத ம் இரத்தத்ைத ம் ற த் க்

ற்ற ள்ளவனாக இ ப்பான். ௨௮ எந்த

மனித ம் தன்ைனத்தாேன ேசாதித்தற ந் ,
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இந்த அப்பத்ைதப் சித் , இந்தப்

பாத்திரத்தில் பானம்பண்ணேவண் ம். ௨௯

ஏெனன்றால், த தியில்லாமல் சித் ,

பானம்பண் கிறவன், கர்த்த ைடய ச ரம்

என்னெவன் நிதானித் அறயாததினால்,

தனக் நியாயத் ர்ப் வ ம்ப சிக்க ம்,

பானம்பண்ண ம் ெசய்கிறான். ௩0

இதினிம த்தம், உங்களில்அேநகர் பல ன ம்

வியாதி உள்ளவர்க மாக இ க்கிறார்கள்;

அேநகர் மரண ம்அைடந்தி க்கிறார்கள். ௩௧

நம்ைமநாேம நிதானித் அற ந்தால் நாம்

நியாயந் ர்க்கப்படமாட்ேடாம். ௩௨ நாம்

நியாயந் ர்க்கப்ப ம்ேபா உலகத்ேதா

தண்டைனக் ள்ளாகத் ர்க்கப்படாதப க் ,

கர்த்தராேல சிட்சிக்கப்ப கிேறாம். ௩௩ஆகேவ,

என் சேகாதரர்கேள, ங்கள் உண உண்ணக்

வ ம்ேபா , ஒ வ க்காக ஒ வர்

காத்தி ங்கள். ௩௪ ங்கள் தண்டைனக்

ஏ வாகக் வராதப க் , ஒ வ க் ப்

பசியி ந்தால் ட் ேல சாப்பிடேவண் ம்.

மற்றக்காரியங்கைள நான் வ ம்ேபா

திட்டமாக ெசால் ேவன்.

௧௨

அன்ற ம், சேகாதரர்கேள,

ஆவியானவ க் ரிய வரங்கைளக் ற த்

ங்கள்அறயாம க்கஎனக் மனதில்ைல.

௨ ங்கள் ேதவைன அறயாதவர்களாக

இ ந்தேபா ஏவப்பட்டப ேய, ஊைமயான

விக்கிரகங்களிடத்தில் மனைதச்

ெச த்தி ர்கெளன் உங்க க் த் ெதரி ேம.
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௩ஆதலால், ேதவ ைடயஆவியானவராேல

ேப கிற எவ ம் இேய ைவச்

சபிக்கப்பட்டவன் என் ெசால்லமாட்டான்

என் ம், பரி த்தஆவியானவைரத்தவிர ேவ

ஒ வ ம் இேய ைவக் கர்த்தெரன்

ெசால்லக் டாெதன் ம், உங்க க் த்

ெதரிவிக்கிேறன். ௪வரங்களில்வித்தியாசங்கள்

உண் , ஆவியானவர் ஒ வேர. ௫

ஊழயங்களிேல ம்வித்தியாசங்கள் உண் ,

கர்த்தர் ஒ வேர. ௬ கிரிையகளிேல ம்

வித்தியாசங்கள்உண் ,எல்ேலா க் ள் ம்

எல்லாவற்ைற ம் நடப்பிக்கிற ேதவன்

ஒ வேர. ௭ ஒவ்ெவா வ க் ம்

அ ளப்பட்ட ஆவியானவரின் வரங்கள்

அைனவ ைடய பிரேயாஜனத்திற்ெகன்

அளிக்கப்பட் க்கிற . ௮எப்ப ெயன்றால்,

ஒ வ க் ஆவியானவராேலஞானத்ைதப்

ேபாதிக் ம் வசன ம், ேவெறா வ க்

அந்த ஆவியானவராேலேய அறைவ

உணர்த் ம் வசன ம், ௯ ேவெறா வ க்

அந்த ஆவியானவராேலேய வி வாச ம்,

ேவெறா வ க் அந்தஆவியானவராேலேய

ணமாக் ம் வரங்க ம், ௧0 ேவெறா வ க்

அற் தங்கைளச் ெசய் ம் சக்தி ம்,

ேவெறா வ க் த் ர்க்கதரிசனம்

உைரத்த ம், ேவெறா வ க் ஆவிகைளப்

ப த்தறத ம், ேவெறா வ க் ப் பற்பல

ெமாழகைளப் ேப த ம், ேவெறா வ க்

ெமாழகைள வியாக்கியானம் ெசய்த ம்
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அளிக்கப்ப கிற . ௧௧இைவகைளெயல்லாம்

அந்த ஒேர ஆவியானவர் நடப்பித் , தம

வி ப்பத்தின்ப ேய அவனவ க் ப்

பகிர்ந் ெகா க்கிறார். ௧௨எப்ப ெயன்றால்,

ச ரம் ஒன் ,அதற் உ ப் கள்அேநகம்; ஒேர

ச ரத்தின் உ ப் கெளல்லாம் அேநகமாக

இ ந் ம், ச ரம் ஒன்றாகேவ இ க்கிற ;

அந்தப்பிரகாரமாகக் கிற ஸ் ம்

இ க்கிறார். ௧௩ நாம் தர்களானா ம்,

கிேரக்கர்களானா ம், அ ைமகளானா ம்,

யா னர்களானா ம், எல்ேலா ம் ஒேர

ஆவியானவராேல ஒேர ச ரத்திற் ள்ளாக

ஞானஸ்நானம் ெசய்யப்பட் , எல்ேலா ம்

ஒேர ஆவியானவ க் ள்ளாகேவ தாகம்

ர்க்கப்பட்ேடாம். ௧௪ ச ர ம் ஒேர

உ ப்பாக இல்லாமல் அேநக உ ப் களாக

இ க்கிற . ௧௫ காலான நான் ைகயாக

இல்லாதப யினாேல, நான் ச ரத்தின் உ ப்

இல்ைலெயன்றால், அதினாேலஅ ச ரத்தின்

உ ப்பாக இ க்காேதா? ௧௬காதான நான்

கண்ணாக இல்லாதப யினாேல, நான்

ச ரத்தின் உ ப் இல்ைலெயன்றால்,

அதினாேல அ ச ரத்தின் உ ப்பாக

இ க்காேதா? ௧௭ ச ரம் வ ம்

கண்ணாக இ ந்தால், ேகட் ம் திறன்

எங்ேக? அ வ ம் காதாக இ ந்தால்,

ேமாப்பம் ெசய் ம் திறன் எங்ேக? ௧௮

ேதவன் தம வி ப்பத்தின்ப உ ப் கள்

ஒவ்ெவான்ைற ம் ச ரத்திேல ைவத்தார்.
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௧௯ அைவெயல்லாம் ஒேர உ ப்பாக

இ ந்தால், ச ரம் எங்ேக? ௨0 உ ப் கள்

அேநகமாக இ ந் ம், ச ரம் ஒன்ேற. ௨௧

கண்ணான ைகையப்பார்த் : எனக்

ேதைவயில்ைலெயன் ம்; தைலயான

கால்கைளப் பார்த் : ங்கள் எனக் த்

ேதைவயில்ைலெயன் ம் ெசால்ல யா . ௨௨

ச ர உ ப் களில் பல ன ள்ளைவகளாகக்

காணப்ப கிறைவகேள மக ம்

ேதைவயானைவகளாக இ க்கிற . ௨௩

ேம ம், ச ர உ ப் களில் கன னமாகக்

காணப்ப கிறைவக க்ேக அதிக

கனத்ைதக் ெகா க்கிேறாம்; நம்ம ல்

இலட்சணமல்லாதைவகேளஅதிகஅலங்காரம்

ெப ம்; ௨௪நம்ம ல் இலட்சணமானைவக க்

அலங்கரிப் ேதைவயில்ைல. ௨௫ ச ரத்திேல

பிரிவிைன உண்டாகாமல், உ ப் கள்

ஒன்ைறக் ற த் ஒன் கவைலயாக

இ க் ம்ப க் , ேதவன் கனத்தில்

ைற ள்ளதற் அதிக கனத்ைதக் ெகா த் ,

இப்ப ச் ச ரத்ைத அைமத்தி க்கிறார்.

௨௬ ஆதலால் ஒ உ ப் பா பட்டால்

எல்லா உ ப் க ம் அேதா ேசர்ந்

பா ப ம்; ஒ உ ப் மகிைமப்பட்டால்

எல்லா உ ப் க ம் அேதா ேசர்ந்

சந்ேதாஷப்ப ம். ௨௭ ங்கேள கிற ஸ் வின்

ச ரமாக ம், தனித்தனிேயஉ ப் களாக ம்

இ க்கி ர்கள். ௨௮ ேதவனானவர் சைபயிேல

தலாவ அப்ேபாஸ்தலர்கைள ம்,
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இரண்டாவ ர்க்கதரிசிகைள ம், ன்றாவ

ேபாதகர்கைள ம், பின் அற் தங்கைள ம்,

பின் ணமாக் ம் வரங்கைள ம்,

உதவி ெசய் ம் ஊழயங்கைள ம்,

ஆ ைககைள ம், பலவித அந்நிய

ெமாழகைள ம் ஏற்ப த்தினார். ௨௯

எல்ேலா ம்அப்ேபாஸ்தலர்களா? எல்ேலா ம்

ர்க்கதரிசிகளா? எல்ேலா ம் ேபாதகர்களா?

எல்ேலா ம் அற் தங்கைளச் ெசய்கிறவர்களா?

௩0 எல்ேலா ம் ணமாக் ம் வரங்கைள

உைடயவர்களா? எல்ேலா ம் அந்நிய

ெமாழகைளப் ேப கிறார்களா? எல்ேலா ம்

வியாக்கியானம் ெசய்கிறார்களா? ௩௧

இப்ப யி க்க, க்கியமான வரங்கைள

வி ம் ங்கள்; இன் ம்அதிக ேமன்ைமயான

வழைய ம் உங்க க் க் காண்பிக்கிேறன்.

௧௩

நான் மனிதர்க ைடய ெமாழகைள ம்

தர்க ைடய ெமாழகைள ம் ேபசினா ம்,

எனக் அன் இல்ைலெயன்றால், சத்தம கிற

ெவண்கலம்ேபால ம், ஓைசயி கிற

ைகத்தாளம்ேபால ம் இ ப்ேபன். ௨ நான்

ர்க்கதரிசன வரத்ைத உைடயவனாக

இ ந் , எல்லா இரகசியங்கைள ம்,

எல்லா அறைவ ம் அற ந்தா ம்,

மைலகைளப் ெபயர்க்கத்தக்கதாக வி வாச ம்

உள்ளவனாக இ ந்தா ம், அன்

இல்ைலெயன்றால் நான் ஒன் ம ல்ைல. ௩

எனக் உண்டான எல்லாவற்ைற ம் நான்

அன்னதானம் ெசய்தா ம், என் ச ரத்ைதச்
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ட்ெடரிக்கப்ப வதற் க் ெகா த்தா ம்,

அன் இல்ைலெயன்றால் எனக்

பயன் ஒன் ம ல்ைல. ௪ அன் ய

சாந்த ம் தய ள்ள ; அன் க் ப்

ெபாறாைம இல்ைல; அன் தன்ைனப்

கழா , இ மாப்பாக இ க்கா , ௫

அேயாக்கியமானைதச் ெசய்யா ,

தன்னலத்ைதத் ேதடா , ேகாபமைடயா ,

ங் நிைனக்கா , ௬ அநியாயத்தில்

சந்ேதாஷப்படாமல், சத்தியத்தில்

சந்ேதாஷப்ப ம். ௭ எல்லாவற்ைற ம்

தாங் ம், எல்லாவற்ைற ம் வி வாசிக் ம்,

எல்லாவற்ைற ம் நம் ம், எல்லாவற்ைற ம்

சகிக் ம். ௮ அன் ஒ ேபா ம் ஒழயா .

ர்க்கதரிசனங்களானா ம் ஒழ ந் ேபா ம்,

அந்நிய ெமாழகளானா ம் ஓய்ந் ேபா ம்,

அறவானா ம் ஒழ ந் ேபா ம். ௯ நம் ைடய

அற ைற ள்ள , நாம் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் த ம் ைற ள்ள . ௧0

நிைறவான வ ம்ேபா ைறவான

ஒழ ந் ேபா ம். ௧௧ நான் ழந்ைதயாக

இ ந்தேபா ழந்ைதையப்ேபாலப்

ேபசிேனன், ழந்ைதையப்ேபால

சிந்தித்ேதன், ழந்ைதையப்ேபால

ேயாசித்ேதன்; நான் வா பனானேபாேதா

ழந்ைதக் ரியைவகைளஒழ த் விட்ேடன்.

௧௨ இப்ெபா கண்ணா யிேல மங்கலான

உ வத்ைதப் பார்க்கிேறாம், அப்ெபா

க கமாகப் பார்ப்ேபாம்; இப்ெபா நான்
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ைறந்த அற ள்ளவன், அப்ெபா

நான் அறயப்பட் க்கிறப ேய

அற ந் ெகாள் ேவன். ௧௩ இப்ெபா

வி வாசம், நம்பிக்ைக, அன் இம் ன் ம்

நிைலத்தி க்கிற ; இைவகளில் அன்ேப

ெபரிய .

௧௪

அன்ைப வி ம் ங்கள்;

ஆவியானவ க் ரிய வரங்கைள ம்

வி ம் ங்கள்; விேசஷமாகத்

ர்க்கதரிசனவரத்ைத வி ம் ங்கள். ௨

ஏெனன்றால்,அந்நிய ெமாழயில் ேப கிறவன்,

ஆவியானவராேல இரகசியங்கைளப்

ேபசினா ம், அவன் ேப கிறைத ஒ வ ம்

அறயாம க்கிறப யினாேல, அவன்

மனிதர்களிடம் ேபசாமல், ேதவனிடத்தில்

ேப கிறான். ௩ ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறவேனா மனிதர்க க்

பக்திவளர்ச்சி ம், த்தி ம், ஆ த ம்

உண்டாகத்தக்கதாகப் ேப கிறான். ௪

அந்நிய ெமாழயில் ேப கிறவன் தனக்ேக

பக்திவளர்ச்சி உண்டாகப் ேப கிறான்;

ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறவேனா சைபக்

பக்திவளர்ச்சி உண்டாகப்ேப கிறான். ௫

ங்கெளல்ேலா ம் அந்நிய ெமாழகைளப்

ேப ம்ப வி ம் கிேறன்; ஆனா ம்,

அந்நிய ெமாழகளில் ேப கிறவன்

சைபக் ப் பக்திவளர்ச்சி உண்டா ம்ப க்

அர்த்தத்ைத ம் ெசால்லாவிட்டால்,

ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிறவன்
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அவைனவிட ேமன்ைம ள்ளவன்;

ஆதலால் ங்கள் ர்க்கதரிசனம்

ெசால் கிறவர்களாகேவண் ெமன்

அதிகமாக வி ம் கிேறன். ௬ ேம ம்,

சேகாதரர்கேள, நான் உங்களிடம்

வந் உங்க க் இரகசியங்கைள

ெவளிப்ப த் வதற்காவ ,

அற ண்டாக் வதற்காவ , ர்க்கதரிசனத்ைத

ெசால் கிறதற்காவ , ேபாதகத்ைதப்

ேபாதிக்கிறதற்காவ ஏ வானைதச்

ெசால்லாமல், அந்நிய ெமாழகளில் ேபசினால்

என்னாேல உங்க க் பலன் என்ன? ௭

அப்ப ேய ல்லாங் ழல், ரமண்டலம்

த ய சத்தம கிற உயிரில்லாத

வாத்தியங்களின் ெதானிகளில் வித்தியாசம்

காட்டாவிட்டால், ழலாேலஊதப்ப கிற ம்,

ரமண்டலத்தாேல வாசிக்கப்ப கிற ம்

என்னெவன் எப்ப த் ெதரி ம்? ௮அந்தப்ப

எக்காள ம் விளங்காத சத்தம ட்டால் எவன்

ேபா க் ஆயத்தம் ெசய்வான்? ௯அ ேபால,

ங்க ம் ெதளிவான ேபச்ைசப் ேபசாவிட்டால்

ேபசப்பட்ட என்னெவன் எப்ப த் ெதரி ம்?

ஆகாயத்தில் ேப கிறவர்களாகஇ ப் ர்கேள.

௧0 உலகத்திேல எத்தைனேயாவிதமான

ெமாழகள் உண்டாயி க்கிற , அைவகளில்

ஒன் ம்அர்த்தம ல்லாததல்ல. ௧௧ஆனா ம்,

ெமாழயின் க த்ைத நான்அறயாம ந்தால்,

ேப கிறவ க் அந்நியனாக இ ப்ேபன்,

ேப கிறவ ம் எனக் அந்நியனாக
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இ ப்பான். ௧௨ ங்க ம்ஆவியானவ க் ரிய

வரங்கைள நா கிறவர்களானப யால்,

சைபக் ப் பக்திவளர்ச்சி உண்டாகத்தக்கதாக

அைவகளில் ேத ம்ப வி ம் ங்கள்;

௧௩ அந்தப்ப அந்நிய ெமாழயில்

ேப கிறவன் அதின் அர்த்தத்ைத ம்

ெசால்லத்தக்கதாக ெஜபம் ெசய்யேவண் ம். ௧௪

எதினாெலன்றால், நான்அந்நிய ெமாழயிேல

விண்ணப்பம் ெசய்தால் என் ஆவி

விண்ணப்பம் ெசய் ேமதவிர, என் க த்

பயனில்லாததாகஇ க் ம். ௧௫இப்ப யி க்க,

ெசய்யேவண் யெதன்ன? நான்ஆவிேயா ம்

விண்ணப்பம் ெசய்ேவன்; க த்ேதா ம்

விண்ணப்பம்ெசய்ேவன்; நான்ஆவிேயா ம்

பா ேவன், க த்ேதா ம் பா ேவன். ௧௬

இல்லாவிட்டால், ஆவிேயா ஸ்ேதாத்திரம்

ெசய் ம்ேபா , ப ப்பறயாதவன் உன்

ஸ்ேதாத்திரத்திற் ஆெமன் என் எப்ப ச்

ெசால் வான்? ேப கிற என்னெவன்

அவ க் த் ெதரியாேத. ௧௭ நன்றாக

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்கிறாய்,ஆனா ம் மற்றவன்

பக்திவளர்ச்சியைடயமாட்டாேன. ௧௮

உங்கெளல்ேலாைர ம்விட நான் அதிகமான

ெமாழகைளப் ேப கிேறன், இதற்காக என்

ேதவ க் நன்ற ெச த் கிேறன். ௧௯

அப்ப யி ந் ம், நான் சைபயிேல அந்நிய

ெமாழயில் பத்தாயிரம் வார்த்ைதகைளப்

ேப கிறைதவிட, மற்றவர்கைளஉணர்த் ம்ப

என் க த்ேதா ஐந் வார்த்ைதகைளப்
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ேப கிறேத எனக் அதிக வி ப்பமாக

இ க் ம். ௨0 சேகாதரர்கேள, ங்கள் த்தியிேல

ழந்ைதகளாக இ க்கேவண்டாம்;

ர்க் ணத்திேல ழந்ைதகளாக ம்,

த்தியிேலா ேதறனவர்களாக ம் இ ங்கள். ௨௧

ம ெமாழ க்காரர்களா ம், ம உத களா ம்

இந்த மக்களிடத்தில் ேப ேவன்; ஆனா ம்

அவர்கள் எனக் ச் ெசவிெகா ப்பதில்ைல

என் கர்த்தர் ெசால் கிறார் என் ேவதத்தில்

எ தியி க்கிறேத. ௨௨ அப்ப யி க்க,

அந்நியெமாழகள் வி வாசிக க்

அைடயாளமாக இல்லாமல், வி வாசம்

இல்லாதவர்க க் அைடயாளமாக

இ க்கிற ; ர்க்கதரிசனேமா வி வாசம்

இல்லாதவர்க க் அைடயாளமாக

இல்லாமல்,வி வாசிக க் அைடயாளமாக

இ க்கிற . ௨௩ஆகேவ, சைபயார் எல்ேலா ம்

ஏகமாகக் வந் , எல்ேலா ம் அந்நிய

ெமாழகளிேல ேபசிக்ெகாள் ம்ேபா ,

ப ப்பறயாதவர்களாவ , வி வாசம்

இல்லாதவர்களாவ உள்ேள ைழந்தால்,

அவர்கள் உங்கைளப் ைபத்தியம்

பி த்தவர்கள் என்பார்களல்லவா? ௨௪

எல்ேலா ம் ர்க்கதரிசனம் ெசால் ம்ேபா ,

வி வாசம் இல்லாத ஒ வன் அல்ல

ப ப்பறயாதவன் ஒ வன் உள்ேள

ைழந்தால்,அவ ைடயபாவம்அவ க்

உணர்த்தப்பட் ம், ெசால்லப்பட்ட

எல்லாவற்றா ம் நியாயந் ர்க்கப்பட் ம்



1 ெகாரிந்தியர் 4344

இ ப்பான். ௨௫ அவ ைடய இ தயத்தின்

இரகசியங்க ம் ெவளியரங்கமா ம்; அவன்

கங் ப் றவி ந் , ேதவைனப்

பணிந் ெகாண் , ேதவன் ெமய்யாக

உங்க க் ள்ேள இ க்கிறார் என்

அற க்ைகயி வான். ௨௬ ங்கள்

வந்தி க்கிறேபா , உங்களில் ஒ வன்

சங் தம் பா கிறான், ஒ வன் ேபாதகம்

பண் கிறான், ஒ வன்அந்நிய ெமாழையப்

ேப கிறான், ஒ வன் இரகசியத்ைத

ெவளிப்ப த் கிறான், ஒ வன் விளக்கம்

ெசால் கிறான். சேகாதரர்கேள, இ என்ன?

அைனத் ம் பக்திவளர்ச்சிக்ேக வாகச்

ெசய்யப்படேவண் ம். ௨௭யாராவ அந்நிய

ெமாழயிேல ேப கிற ண்டானால், அ

இரண் ேபர்மட் ம் அல்ல ம ஞ்சினால்

ன் ேபர்மட் ம் ேபச ம், அவர்கள்

ஒவ்ெவா வராகப் ேபச ம், இன்ெனா வன்

அர்த்தத்ைதச் ெசால்ல ம் ேவண் ம். ௨௮

அர்த்தம் ெசால் கிறவன் இல்லாவிட்டால்,

சைபயிேல ேபசாமல், தனக் ம் ேதவ க் ம்

ெதரியப்ேபசேவண் ம். ௨௯ ர்க்கதரிசிகள்

இரண் ேபராவ ன் ேபராவ ேபசலாம்,

மற்றவர்கள் நிதானிக்கேவண் ம். ௩0அங்ேக

உட்கார்ந்தி க்கிற மற்ெறா வ க்

ஏதாவ ெவளிப்ப த்தப்பட்டால், த ல்

ேபசினவன் ேபசாம க்கேவண் ம். ௩௧

எல்ேலா ம் கற்கிறதற் ம் எல்ேலா ம்

ேத கிறதற் ம், ங்கள் அைனவ ம்
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ஒவ்ெவா வராகத் ர்க்கதரிசனம் ெசால்லலாம்.

௩௨ ர்க்கதரிசிக ைடய ஆவிகள்

ர்க்கதரிசிக க் அடங்கியி க்கிறேத. ௩௩

ேதவன் கலகத்திற் ேதவனாக இல்லாமல்,

சமாதானத்திற் ேதவனாக இ க்கிறார்;

பரி த்தவான்க ைடய சைபகள்

எல்லாவற்ற ேல ம்அப்ப ேய இ க்கிற . ௩௪

சைபகளில் உங்க ைடய ெபண்கள்

ேபசாம க்கேவண் ம்; ேப கிறதற்

அவர்க க் அ மதி இல்ைல; அவர்கள்

அடங்கியி க்கேவண் ம்; ேவத ம்அப்ப ேய

ெசால் கிற . ௩௫அவர்கள் ஒ காரியத்ைதக்

கற் க்ெகாள்ளவி ம்பினால்,தங்க ைடய

கணவரிடத்தில் ட் ேல விசாரிக்கட் ம்;

ெபண்கள் சைபயிேல ேப கிற

அவமானத்ைத ஏற்ப த் கிறதாக இ க் ேம.

௩௬ ேதவவசனம் உங்களிடத்தி ந்தா

றப்பட்ட ? அ உங்களிடத்திற்

மாத்திரமா வந்த ? ௩௭ ஒ வன் தன்ைனத்

ர்க்கதரிசிெயன்றாவ , ஆவிையப்

ெபற்றவெனன்றாவ நிைனத்தால்,

நான் உங்க க் எ கிறைவகள்

கர்த்த ைடய கட்டைளகெளன்

அவன் ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௩௮

ஒ வன் அறயாதவனாக இ ந்தால்,

அவன் அறயாதவனாக இ க்கட் ம்.

௩௯ இப்ப யி க்க, சேகாதரர்கேள,

ர்க்கதரிசனம் ெசால்ல வி ம் ங்கள்,

அந்நிய ெமாழகைளப் ேப கிறதற் ம்
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தைடெசய்யாம ங்கள். ௪0 அைனத்

காரியங்க ம் நல்ெலா க்கமாக ம்,

ைறயாக ம் ெசய்யப்படேவண் ம்.

௧௫

அன்ற ம், சேகாதரர்கேள, நான்

உங்க க் ப் பிரசங்கித்த நற்ெசய்திைய

ம ப ம் உங்க க் ஞாபகப்ப த் கிேறன்;

ங்க ம் அைத ஏற் க்ெகாண் , அதிேல

நிைலத்தி க்கி ர்கள். ௨நான் உங்க க் ப்

பிரசங்கித்தபிரகாரமாக, ங்கள் அைதக்

ைகக்ெகாண் ந்தால், அதினாேல

ங்கள் இரட்சிக்கப்ப ர்கள்; மற்றப்ப

உங்க ைடய வி வாசம் பயனில்லாததாக

இ க் ேம. ௩ நான் ெபற்ற ம் உங்க க்

க்கியமாக ஒப் வித்த ம் என்னெவன்றால்,

கிற ஸ் வானவர் ேவதவாக்கியங்களின்ப

நம பாவங்க க்காக மரித் , ௪அடக்கம்

ெசய்யப்பட் , ேவதவாக்கியங்களின்ப

ன்றாம்நாளில் உயிர்த்ெத ந் , ௫

ேகபாவிற் ம், பின் பன்னிரண் ேப க் ம்

தரிசனமானார். ௬ அதன்பின்

அவர் ஐந் ேப க் அதிகமான

சேகாதரர்க க் ம் ஒேர ேநரத்தில்

காட்சியளித்தார்; அவர்களில் அேநகர்

இந்தநாள்வைர இ க்கிறார்கள், சிலர்மட் ம்

மரணமைடந்தார்கள். ௭பின் யாக்ேகா க் ம்,

அதன்பின் அப்ேபாஸ்தலர்கள்

எல்ேலா க் ம் காட்சியளித்தார். ௮

எல்ேலா க் ம்பின் ,அகாலப்பிறவிேபான்ற

எனக் ம் தரிசனமானார். ௯ நான்
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அப்ேபாஸ்தலர்கள் எல்ேலாைர ம்விட

ைறந்தவனாக இ க்கிேறன்; ேதவ ைடய

சைபையத் ன்பப்ப த்தினதினாேல, நான்

அப்ேபாஸ்தலன் என் ேபர்ெப வதற் ம்

த தியற்றவன். ௧0 ஆனா ம் நான்

இ க்கிற ேதவகி ைபயினாேல

இ க்கிேறன்; அவர் எனக் அ ளிய

கி ைப ணாயி க்கவில்ைல; அவர்கள்

எல்ேலாைர ம்விட நான் அதிகமாகப்

பிரயாசப்பட்ேடன்; ஆனா ம் நான் இல்ைல,

என் டன் இ க்கிற ேதவகி ைபேய

அப்ப ச்ெசய்த . ௧௧ ஆகேவ,

நானாயி ந்தா ம் அவர்களாயி ந்தா ம்

இப்ப ேயபிரசங்கித் வ கிேறாம், ங்க ம்

இைதேய வி வாசித்தி க்கி ர்கள். ௧௨

கிற ஸ் மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்தாெரன் பிரசங்கிக்கப்பட் க்க,

மரித்ேதாரின் உயிர்த்ெத தல் இல்ைலெயன்

உங்களில் சிலர் எப்ப ச் ெசால்லலாம்?

௧௩ மரித்ேதாரின் உயிர்த்ெத தல்

இல்லாவிட்டால், கிற ஸ் ம் உயிேரா

எ ந்தி க்கவில்ைலேய. ௧௪ கிற ஸ்

உயிேரா எ ந்தி க்கவில்ைலெயன்றால்,

எங்க ைடயபிரசங்க ம் ண், உங்க ைடய

வி வாச ம் ண். ௧௫ மரித்ேதார்

உயிர்த்ெதழாவிட்டால், ேதவன் எ ப்பாத

கிற ஸ் ைவ அவர் எ ப்பினார் என்

நாங்கள் ேதவைனக் ற த் ச் சாட்சி

ெசான்னதினாேல, ேதவ க்காகப்
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ெபாய்ச்சாட்சி ெசால் கிறவர்களாக ம்

காணப்ப ேவாேம. ௧௬ மரித்ேதார்

உயிர்த்ெதழாவிட்டால், கிற ஸ் ம் உயிேரா

எ ந்தி க்கவில்ைல. ௧௭கிற ஸ் உயிேரா

எ ந்திராவிட்டால், உங்க ைடயவி வாசம்

ணாயி க் ம்; ங்கள் இன் ம்

உங்க ைடயபாவங்களில் இ ப் ர்கள். ௧௮

கிற ஸ் விற் ள் மரணமைடந்தவர்க ம்

அழ ந் ேபாயி ப்பார்கேள. ௧௯ இவ் லக

வாழ்விற்காகமட் ம் நாம் கிற ஸ் வின்ேமல்

நம்பிக்ைக உள்ளவர்களாக இ ந்தால்,

எல்லா மனிதர்கைள ம்விட மக ம்

பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாக இ ப்ேபாம்.

௨0 கிற ஸ் ேவா மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந் , மரணமைடந்தவர்களில்

தற்பலனானார். ௨௧ மனிதனால்

மரணம் உண்டானப யால், மனிதனால்

மரித்ேதாரின் உயிர்த்ெத த ம்

உண்டான . ௨௨ஆதா க் ள் எல்ேலா ம்

மரிக்கிற ேபால, கிற ஸ் விற் ள்

எல்ேலா ம் உயிர்ப்பிக்கப்ப வார்கள். ௨௩

அவனவன் தன்தன் ஒ ங்கின்ப ேய

உயிர்ப்பிக்கப்ப வான், தற்பலனானவர்

கிற ஸ் ; பின் அவர் வ ம்ேபா

அவ ைடயவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்ப வார்கள்.

௨௪ அதன்பின் உண்டா ம்;

அப்ெபா அவர் எல்லாத்

ைரத்தனத்ைத ம் எல்லாஅதிகாரத்ைத ம்

வல்லைமைய ம் அழ த் , ேதவ ம்
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பிதா மாக இ க்கிறவ க் ராஜ்யத்ைத

ஒப் க்ெகா ப்பார். ௨௫ எல்லா

விேராதிகைள ம் தம கா க் க்

ழாக்கிப்ேபா ம்வைரக் ம், அவர்

ஆ ைகெசய்யேவண் ம். ௨௬

அழ க்கப்ப ம் கைடசி விேராதி மரணம். ௨௭

எல்லாவற்ைற ம் அவ ைடய கா க் க்

ழ்ப்ப த்தினாேர; ஆனா ம் அைனத் ம்

அவ க் க் ழ்ப்ப த்தப்பட்டெதன்

ெசால் யி க் ம்ேபா , அைனத்ைத ம்

அவ க் க் ழ்ப்ப த்தினவர்

ழ்ப்ப த்தப்படவில்ைல என்ப

ெவளியரங்கமாகஇ க்கிற . ௨௮அைனத் ம்

அவ க் க் ழ்ப்பட் க் ம்ேபா , ேதவேன

எல்லாவற்ற ம் எல்லாமாக இ ப்பதற் ,

மாரன் தா ம் தமக் எல்லாவற்ைற ம்

ழ்ப்ப த்தினவ க் க் ழ்ப்பட் ப்பார். ௨௯

ேம ம் மரித்ேதார் உயிர்த்ெதழாவிட்டால்,

மரித்தவர்க க்காக ஞானஸ்நானம்

ெப கிறவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்?

மரித்தவர்க க்காக ஏன் ஞானஸ்நானம்

ெப கிறார்கள்? ௩0நாங்க ம் ஏன் எந்ேநர ம்

நாசேமாசத்திற் ஏ வாக இ க்கிேறாம்?

௩௧ நான் அ தின ம் சாகிேறன்; அைத

நம் ைடய கர்த்தராகிய கிற ஸ்

இேய வினால் உங்கைளக் ற த் , நான்

பாராட் கிற ேமன்ைமையக் ெகாண்

உண்ைமயாகச் ெசால் கிேறன். ௩௨ நான்

எேப விேல ெகா ய ம கங்க டேன
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ேபாரா ேனெனன் மனிதர்கள் வழக்கமாகச்

ெசால் கிேறன்;அப்ப ப் ேபாரா னதினாேல

எனக் பலன் என்ன? மரித்ேதார்

உயிர்த்ெதழாவிட்டால், சிப்ேபாம் ப்ேபாம்,

நாைளக் ச் சாேவாம் என் ெசால்லலாேம? ௩௩

ேமாசம்ேபாகா ர்கள்;ஆகாத உைரயாடல்கள்

நல்ெலா க்கங்கைளக் ெக க் ம். ௩௪ ங்கள்

பாவம் ெசய்யாமல் தி ள்ளவர்களாக

வாழ்ந் , ெதளிந்தவர்களாக இ ங்கள்;

சிலர் ேதவைனப்பற்ற அற

இல்லாதி க்கிறார்கேள; உங்க க்

ெவட்க ண்டாக இைதச் ெசால் கிேறன். ௩௫

ஆனா ம், மரித்ேதார் எப்ப உயிேரா

எ ந்தி ப்பார்கள், எப்ப ப்பட்ட ச ரத்ேதா

வ வார்கெளன் ஒ வன் ேகட்பானானால்,

௩௬ த்தி னேன, விைதக்கிற விைத

ெசத்தாெலாழய உயிரைடயாேத. ௩௭

விைதக்கிறேபா , இனி உண்டா ம் ேமனிைய

விைதக்காமல், ேகா ைம,அல்ல மற்ெறா

தானியத்தி ைடய ெவ ம் விைதையேய

விைதக்கிறாய். ௩௮ அதற் ேதவன் தம

வி ப்பத்தின்ப ேய ேமனிையக்ெகா க்கிறார்;

விைத வைககள் ஒவ்ெவான்ற ற் ம்

அதற்ேகற்ற ேமனிையேய ெகா க்கிறார்.

௩௯ எல்லா மாம்ச ம் ஒேரவிதமான

மாம்சமல்ல; மனிதர்க ைடய மாம்சம் ேவ ,

ம கங்க ைடய மாம்சம் ேவ , ன்க ைடய

மாம்சம் ேவ , பறைவக ைடய மாம்சம்

ேவ . ௪0 வானத்திற் ரிய ேமனிக ம்
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உண் , ம க் ரிய ேமனிக ம் உண் ;

வானத்திற் ரிய ேமனிக ைடயமகிைம ம்

ேவ , ம க் ரிய ேமனிக ைடயமகிைம ம்

ேவ ; ௪௧ ரிய ைடய மகிைம ம்

ேவ , சந்திர ைடய மகிைம ம் ேவ ,

நட்சத்திரங்க ைடய மகிைம ம்

ேவ , மகிைமயிேல நட்சத்திரத்திற்

நட்சத்திரம் விேசஷ த்தி க்கிற . ௪௨

மரித்ேதாரின் உயிர்த்ெத த ம் அப்ப ேய

இ க் ம். அழ ள்ளதாக விைதக்கப்ப ம்,

அழவில்லாததாக எ ந்தி க் ம்; ௪௩

மதிப்பில்லாததாக விைதக்கப்ப ம்,

மகிைம ள்ளதாக எ ந்தி க் ம்;

பல ன ள்ளதாக விைதக்கப்ப ம்,

பல ள்ளதாக எ ந்தி க் ம். ௪௪ சாதாரண

ச ரம் விைதக்கப்ப ம், ஆவிக் ரிய ச ரம்

எ ந்தி க் ம்; சாதாரண ச ர ம் உண் ,

ஆவிக் ரிய ச ர ம் உண் . ௪௫அந்தப்ப ேய

ந்தின மனிதனாகிய ஆதாம் வ

ஆத் மாவானான் என் எ தியி க்கிற ;

பிந்தினஆதாம் உயிர்ப்பிக்கிறஆவியானவர்.

௪௬ஆனா ம்ஆவிக் ரிய ச ரம் ந்தினதல்ல,

சாதாரண ச ரேம ந்தின ; ஆவிக் ரிய

ச ரம் பிந்தின . ௪௭ ந்தின மனிதன்

மயி ந் உண்டான மண்ணானவன்;

இரண்டாம் மனிதன் வானத்தி ந்

வந்த கர்த்தர். ௪௮ மண்ணானவன்

எப்ப ப்பட்டவேனா மண்ணானவர்க ம்

அப்ப ப்பட்டவர்கேள; வானத்திற் ரியவர்
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எப்ப ப்பட்டவேரா, வானத்திற் ரியவர்க ம்

அப்ப ப்பட்டவர்கேள. ௪௯ ேம ம்

மண்ணானவ ைடய சாயைல நாம்

அணிந்தி க்கிற ேபால, வானவ ைடய

சாயைல ம் அணிந் ெகாள் ேவாம்.

௫0 சேகாதரர்கேள, நான் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், மாம்ச ம் இரத்த ம்

ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத தந்தரிக்கமாட்டா ;

அழ ள்ள அழயாைமைய

தந்தரிப்பதில்ைல. ௫௧ இேதா, ஒ

இரகசியத்ைத உங்க க் அறவிக்கிேறன்;

நாெமல்ேலா ம் மரணமைடவதில்ைல;

ஆனா ம் கைடசி எக்காளம்

ெதானிக் ம்ேபா , ஒ நிமடத்திேல,

ஒ இைமப்ெபா திேல, நாெமல்ேலா ம்

ம பமாக்கப்ப ேவாம். ௫௨ எக்காளம்

ெதானிக் ம், அப்ெபா மரித்ேதார்

அழவில்லாதவர்களாக எ ந்தி ப்பார்கள்;

நா ம் ம பமாக்கப்ப ேவாம். ௫௩

அழ ள்ளதாகிய இ அழயாைமைய ம்,

சா க்ேக வாகிய இ சாவாைமைய ம்

அணிந் ெகாள்ளேவண் ம். ௫௪

அழ ள்ளதாகிய இ அழயாைமைய ம்,

சா க்ேக வாகிய இ சாவாைமைய ம்

அணிந் ெகாள் ம்ேபா , மரணம் ெஜயமாக

வி ங்கப்பட்ட என் எ தியி க்கிற

வார்த்ைத நிைறேவ ம். ௫௫மரணேம! உன் ர்

எங்ேக? பாதாளேம! உன் ெஜயம் எங்ேக? (Hadēs g86)

௫௬ மரணத்தின் ர் பாவம், பாவத்தின்
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ெபலன் நியாயப்பிரமாணம். ௫௭ நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினாேல

நமக் ெஜயம் ெகா க்கிற ேதவ க்

ஸ்ேதாத்திரம். ௫௮ஆகேவ, எனக் ப் பிரியமான

சேகாதரர்கேள, கர்த்த க் ள் ங்கள் ெசய்கிற

யற்சி ணாக இ க்காெதன் அற ந் ,

ங்கள் உ திப்பட்டவர்களாக ம்,

அைசயாதவர்களாக ம், கர்த்த ைடய

ெசய ேல எப்ெபா ம்

ெப கிறவர்களாக ம் இ ப் ர்களாக.

௧௬

பரி த்தவான்க க்காகச் ேசர்க்கப்ப ம்

நன்ெகாைட பணத்ைதக் ற த் நான்

கலாத்தியா நாட் ச் சைபக க் ெசய்த

திட்டத்தின்ப ேய ங்க ம் ெசய் ங்கள். ௨

நான் வந்தி க் ம்ேபா பணம் ேசர்க் தல்

இல்லாதப க் , உங்களில் அவனவன்

வாரத்தின் தல்நாள்ேதா ம், தன்தன்

வரவிற் ஏற்றப எைதயாவ தன்னிடத்திேல

ேசர்த் ைவக்கேவண் ம். ௩ நான்

வ ம்ேபா உங்க ைடய உதவிைய

எ சேல க் க் ெகாண் ேபா ம்ப க் ,

ங்கள் த தி ள்ளவர்களாகக் ற க்கிறவர்கள்

எவர்கேளா, அவர்களிடத்தில் க தங்கைளக்

ெகா த் , அவர்கைள அ ப் ேவன். ௪

நா ம் அைத ேநரில் எ த் ச்ெசல்வ

த தியான என் ேதான்றனால்,

அவர்கள் என்ேனா ட வரலாம். ௫

நான் மக்ெகேதானியா நாட் ன்வழயாக

ேபாகிறப யால், மக்ெகேதானியா நாட்ைடக்
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கடந்தபின் உங்களிடத்திற் வ ேவன். ௬

நான் எங்ேக ேபானா ம் ங்கள் என்ைன

வழய ப் ம்ப க் , நான் உங்களிடம்

சிலநாட்கள் தங்கேவண் யதாயி க் ம்;

ஒ ேவைள மைழகாலம் ம்வைரக் ம்

இ ப்ேபன். ௭ இப்ெபா ேபாகிற

வழயில் உங்கைள சிற காலம்

சந்தித் விட் ப் ேபாக மனதில்ைல; கர்த்தர்

உத்தர ெகா த்தால் உங்களிடம் வந்

சிலநாட்கள் தங்கியி க்கலாெமன்

நம் கிேறன். ௮ஆனா ம் ெபந்ெதேகாஸ்ேத

பண் ைகவைரக் ம் எேப பட்டணத்தில்

இ ப்ேபன். ௯ ஏெனன்றால், இங்ேக

ெபரி ம் சாதகமான கத எனக் த்

திறக்கப்பட் க்கிற ; விேராதம்

ெசய்கிறவர்க ம் அேநகர் இ க்கிறார்கள்.

௧0 ேமாத்ேத உங்களிடத்திற்

வந்தாேனயாகில், அவன் உங்களிடம்

பயம ல்லாம க்கப்பா ங்கள்;

என்ைனப்ேபால அவ ம் கர்த்த ைடய

ேவைலையச் ெசய்கிறாேன. ௧௧

ஆனப யினால் ஒ வ ம் அவைன

இழவாக நிைனக்காதி ப்பானாக;

சேகாதரர்கேளா ட அவன்

வ கிறதற் நான் காத்தி க்கிறப யால்,

என்னிடத்தில் வ ம்ப க் அவைனச்

சமாதானத்ேதா வழய ப்பிைவ ங்கள்.

௧௨ சேகாதரர்கேளா ட உங்களிடம்

வ ம்ப சேகாதரனாகியஅப்ெபால்ேலாைவ
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மக ம் ேவண் க்ெகாண்ேடன்; ஆனா ம்

இப்ெபா வர அவ க் மனதில்ைல;

அவ க் சமயம் கிைடக் ம்ேபா வ வான்.

௧௩ விழ த்தி ங்கள், வி வாசத்திேல

நிைலத்தி ங்கள், ணி ள்ளவர்களாக

இ ங்கள், திடன்ெகாள் ங்கள். ௧௪

உங்க ைடயகாரியங்கெளல்லாம்அன்ேபா

ெசய்யப்படேவண் ம். ௧௫ சேகாதரர்கேள,

ஸ்ேதவா ைடய ம்பத்தார் அகாயா

நாட் ேல தல்கனியானவர்கெளன் ம்,

பரி த்தவான்க க் ஊழயம்

ெசய் ம்ப க் த் தங்கைள

ஒப் வித்தி க்கிறார்கெளன் ம்

அற ந்தி க்கி ர்கேள. ௧௬

இப்ப ப்பட்டவர்க க் ம்,

உடன்ேவைலயாட்களாக பிரயாசப்ப கிற

மற்ற அைனவ க் ம் ங்கள்

ழ்ப்ப ந்தி க்கேவண் ெமன் உங்க க் ப்

த்திெசால் கிேறன். ௧௭ ஸ்ேதவான்,

ெபார்த் னாத் , அகா க் என்பவர்கள்

வந்ததற்காகச் சந்ேதாஷமாக இ க்கிேறன்,

ங்கள் எனக் ச் ெசய்யேவண் யைத

அவர்கள் ெசய்தி க்கிறார்கள். ௧௮அவர்கள்

என் ஆவிக் ம் உங்க ைடய ஆவிக் ம்

ஆ தல் ெசய்தார்கள்; இப்ப ப்பட்டவர்கைள

அங் காரம்பண் ங்கள். ௧௯ ஆசியா

நாட் ள்ள சைபயார் உங்கைள

வாழ்த் கிறார்கள். ஆக்கில்லா ம்

பிரிஸ்கில்லா ம் தங்க ைடய ட் ேல
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கிற சைபேயா டக் கர்த்த க் ள்

உங்கைள மக ம் வாழ்த் கிறார்கள்.

௨0 சேகாதரர்கெளல்ேலா ம் உங்கைள

வாழ்த் கிறார்கள். ஒ வைரெயா வர்

பரி த்த த்தத்ேதா வாழ்த் ங்கள். ௨௧

ப லாகிய நான் என் ைகெய த்தாேல

உங்கைள வாழ்த் கிேறன். ௨௨ ஒ வன்

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினிடத்தில்

அன் ெச த்தாமல்ேபானால், அவன்

சபிக்கப்பட்டவனாக இ க்கேவண் ம்,

கர்த்தர் வ கிறார். ௨௩ கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வி ைடய கி ைப

உங்கேளா ட இ ப்பதாக. ௨௪ கிற ஸ்

இேய விற் ள்ளான என் ைடய அன்

உங்கள் அைனவேரா ம் ட இ ப்பதாக.

ஆெமன்.
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2 ெகாரிந்தியர்

௧

ேதவ ைடய வி ப்பத்தினாேல

இேய கிற ஸ் வின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய

ப ம், சேகாதரனாகிய ேமாத்ேத ம்,

ெகாரிந் பட்டணத்தில் உள்ள ேதவ ைடய

சைபக் ம், அகாயா நா வ ம்

உள்ள எல்லாப் பரி த்தவான்க க் ம்

எ கிற என்னெவன்றால்: ௨

நம் ைடய பிதாவாகிய ேதவனா ம்,

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்

உங்க க் க் கி ைப ம் சமாதான ம்

உண்டாவதாக. ௩ நம கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் பிதாவாகிய ேதவ ம்,

இரக்கங்களின் பிதா ம், எல்லாவிதமான

ஆ த ன் ேதவ மாக இ க்கிறவ க்

ஸ்ேதாத்திரம். ௪ ேதவனால் எங்க க்

அ ளப்ப கிறஆ த னாேல, எப்ப ப்பட்ட

உபத்திரவங்களி ம் இ ப்பவர்க க்

நாங்கள் ஆ தல்ெசய்கிறவர்களாவதற் ,

எங்க க் வ ம் எல்லா உபத்திரவங்களி ம்

அவேர எங்க க் ஆ தல் ெசய்கிறவர். ௫

எப்ப ெயன்றால், கிற ஸ் வி ைடய

பா கள் எங்களிடம் ெப கிற ேபால,

கிற ஸ் வினாேல எங்க க் ஆ த ம்

ெப கிற . ௬ எனேவ, நாங்கள்

உபத்திரவப்பட்டா ம், அ உங்க ைடய

ஆ த க் ம் இரட்சிப்பிற் ம் ஏற்றதா ம்;

நாங்கள் ஆ தல் அைடந்தா ம்,

அ ம் உங்க ைடய ஆ த க் ம்
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இரட்சிப்பிற் ம் ஏற்றதா ம்; நாங்கள்

பா ப கிற ேபால ங்க ம் பா பட் ச்

சகித் க்ெகாள்கிறதினாேல அந்த இரட்சிப்

பலன் த கிற . ௭ ங்கள் எங்கேளா

பா ப கிற ேபால, எங்கேளா ஆ த ம்

ெபற் க்ெகாள்கி ர்கள் என் நாங்கள்

அற ந் , உங்கைளக் ற த் உ தியான

நம்பிக்ைக ள்ளவர்களாக இ க்கிேறாம்.

௮ எனேவ, சேகாதரர்கேள, ஆசியாவில்

எங்க க் ஏற்பட்டஉபத்திரவத்ைத ங்கள்

ெதரிந் ெகாள்ளாம க்க எங்க க்

மனம ல்ைல. என்னெவன்றால், நாங்கள்

பிைழப்ேபாம் என்கிற நம்பிக்ைக எங்க க்

இல்லாமல்ேபா ம்அளவிற் , எங்க ைடய

பலத்திற் ம் ம ஞ்சின அதிக பாரமான

வ த்தம் எங்க க் உண்டான . ௯

நாங்கள் எங்கள்ேமல் நம்பிக்ைகயாக

இல்லாமல், மரித்தவர்கைள உயிேரா

எ ப் கிற ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைகயாக

இ ப்பதற்காக, மரணம்வ ம் என் நாங்கள்

எங்க க் ள்ேள உ தியாக இ ந்ேதாம். ௧0

அப்ப ப்பட்ட மரணத்தி ந் ம் அவர்

எங்கைளக் காப்பாற்றனார், இப்ெபா ம்

காப்பாற் கிறார், இனிேம ம்காப்பாற் வார்

என் அவைரேய நம்பியி க்கிேறாம். ௧௧

அேநகர் லமாக எங்க க் உண்டான

இரக்கத்திற்காகஅேநகரால் எங்கள் நிம த்தம்

ஸ்ேதாத்திரங்கள் ெச த்தப்ப வதற் ,

ங்க ம் ெஜபத்தினால் எங்க க்
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உதவிெசய் ங்கள். ௧௨ உலகத்திற் ரிய

ஞானத்ேதா நடக்காமல், ேதவ ைடய

கி ைபயினால் நாங்கள் உலகத்தி ம்,

விேசஷமாக உங்களிட ம், கபடம்

இல்லாமல் உண்ைமேயா நடந்ேதாம்

என் , எங்க ைடய மன எங்க க் ச்

ெசால் ம் சாட்சிேய எங்க ைடய கழ்ச்சியாக

இ க்கிற . ௧௩ஏெனன்றால், ங்கள் ப த் ம்

ரிந் ம் இ க்கிற விஷயங்கைளத்தவிர,

ேவெறான்ைற ம் நாங்கள் உங்க க்

எ தவில்ைல; வைரக் ம் அப்ப ேய

ரிந் ெகாள் ர்கள் என் நம்பியி க்கிேறன்.

௧௪ கர்த்தராகிய இேய வ ம்நாளிேல

ங்கள் எங்க க் ப் கழ்ச்சியாக

இ ப்ப ேபால, நாங்க ம் உங்க க் ப்

கழ்ச்சியாக இ ப்ேபாம் என்பைத

ஓரள ஒத் க்ெகாண் க்கி ர்கேள.

௧௫ நான் இப்ப ப்பட்ட நம்பிக்ைகைய

உைடயவனாகஇ க்கிறதினால், உங்க க்

இரண்டாவ ைற ம் பிரேயாஜனம்

உண்டாவதற்காக, தலாவ உங்களிடம்

வர ம், ௧௬பின் உங்க ைடயஊர்வழயாக

மக்ெகேதானியா நாட் ற் ப் ேபாக ம்,

மக்ெகேதானியாைவவிட் ண் ம்

உங்களிடம் வர ம், உங்களால் ேதயா

நாட் ற் நான் வழய ப்பப்படேவண் ம்

என் ம் ேயாசைனயாகஇ ந்ேதன். ௧௭இப்ப

நான் ேயாசித்த ணாக ேயாசித்ேதேனா?

அல்ல ஆம் ஆம் என்கிற ம், இல்ைல
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இல்ைல என்கிற ம், என்னிடத்திேல

இ ப்பதற்காக, நான் ேயாசிக்கிறைவகைள

ச ரத்தின்ப ேயாசிக்கிேறேனா? ௧௮நாங்கள்

உங்க க் ச் ெசான்ன வார்த்ைத ஆம்

என் ம் இல்ைல என் ம் இல்ைல;

அதற் உண்ைம ள்ள ேதவேன சாட்சி.

௧௯ என்னா ம், சில்வா வினா ம்,

ேமாத்ேத வினா ம், உங்க க் ள்ேள

பிரசங்கிக்கப்பட்ட ேதவ மாரனாகிய

இேய கிற ஸ் ம் ஆம் என் ம், இல்ைல

என் ம் இல்லாமல்,ஆம் என்ேற இ க்கிறார். ௨0

எங்களால் ேதவ க் மகிைம உண்டா ம்ப ,

ேதவ ைடய வாக் த்தத்தங்கெளல்லாம்

இேய கிற ஸ் விற் ள் ஆம் என் ம்,

அவ க் ள் ஆெமன் என் ம்

இ க்கிறேத. ௨௧ உங்கேளா எங்கைள ம்

கிற ஸ் விற் ள் உ திப்ப த்தி, நம்ைம

அபிேஷகம்பண்ணினவர் ேதவேன.

௨௨ அவர் நம்ைம த்திைர ெசய் ,

நம் ைடய இ தயங்களில் ஆவியானவைர

உத்திரவாதமாகக் ெகா த்தி க்கிறார். ௨௩

ேம ம் நான் உங்கைளவ த்தப்ப த்தாமல்

இ ப்பதற்காகத்தான் இ வைரக் ம் ெகாரிந்

பட்டணத்திற் வராமல் இ க்கிேறன் என் ,

என் ஆத் மாவின்ேபரில் ேதவைனேய

சாட்சியாக ைவக்கிேறன். ௨௪ உங்க ைடய

வி வாசத்திற் நாங்கள் அதிகாரிகளாக

இல்லாமல், ங்கள் உங்க ைடய

வி வாசத்தில் நிைலத் நிற்பதால்,
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உங்க ைடய சந்ேதாஷத்திற் உதவியாக

இ க்கிேறாம்.

௨

நான் ண் ம் க்கத்ேதா உங்களிடம்

வரக் டா என் எனக் ள்ேள

ர்மானம்பண்ணிக்ெகாண்ேடன். ௨ நான்

உங்கைளத் க்கப்ப த்தினால், என்னாேல

க்கமைடந்தவைனத்தவிர, ேவ யார்

என்ைனச் சந்ேதாஷப்ப த் வான்? ௩

என் ைடய சந்ேதாஷம் உங்கெளல்ேலா க் ம்

சந்ேதாஷமாக இ க் ம் என் ,

நான் உங்கெளல்ேலாைர ம்பற்ற

நம்பிக்ைக உள்ளவனாக இ ந் ,

நான் வ ம்ேபா , என்ைனச்

சந்ேதாஷப்ப த்தேவண் யவர்களால் நான்

க்கமைடயாமல் இ ப்பதற்காக, அைத

உங்க க் எ திேனன். ௪ அன்ற ம்,

ங்கள் க்கப்ப வதற்காக எ தாமல்,

உங்கள்ேமல் நான்ைவத்தஅன்பின்அளைவ

ங்கள் ெதரிந் ெகாள்வதற்காகேவ,

அதிக வியா ல ம் மனவ த்த ம்

அைடந்தவனாக அதிகக் கண் ேரா

உங்க க் எ திேனன். ௫ க்கம்

உண்டாக்கினவன் எனக் மாத்திரமல்ல,

ஏறக் ைறய உங்கெளல்ேலா க் ம்

க்கம் உண்டாக்கினான்; நான் உங்கள்

எல்ேலார்ேம ம்அதிக ைமையச் மத்தாமல்

இ ப்பதற்காக இைதச் ெசால் கிேறன். ௬

அப்ப ப்பட்டவ க் அேநகரால் உண்டான

இந்தத் தண்டைனேய ேபா ம். ௭ எனேவ
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அவன் அதிக க்கத்தில் ழ்கிப்ேபாகாமல்

இ க்க, ங்கள்அவ க் மன்னித் ஆ தல்

ெசய்யேவண் ம். ௮அப்ப ேய, உங்க ைடய

அன்ைப அவ க் க் காண்பிக்கேவண் ம்

என் உங்கைள ேவண் க்ெகாள்கிேறன்.

௯ ங்கள் எல்லாவற்ற ம்

ழ்ப்ப ந்தி க்கி ர்கேளாஎன் உங்கைளச்

ேசாதித் ப் பார்ப்பதற்காக இப்ப எ திேனன்.

௧0யாைர ங்கள் மன்னிக்கி ர்கேளா,அவைன

நா ம் மன்னிக்கிேறன்; ேம ம் எைத நான்

மன்னித்தி க்கிேறேனா, அைதஉங்க க்காக

கிற ஸ் வி ைடய சந்நிதானத்திேல

மன்னித்தி க்கிேறன். ௧௧ சாத்தானாேல

நாம் ேமாசமைடயாமல் இ க்க அப்ப ச்

ெசய்ேதன்; அவ ைடய தந்திரங்கள்

நமக் த் ெதரியாதைவகள் இல்ைல. ௧௨

ேம ம் நான் கிற ஸ் வின் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கிப்பதற்காக ேராவாபட்டணத்திற்

வந்தேபா , கர்த்தராேல எனக் க்

கத திறக்கப்பட் க் ம்ேபா , ௧௩

நான் என் சேகாதரனாகிய த் ைவப்

பார்க்காததினாேல, என் மனதில் சமாதானம்

இல்லாமல் இ ந்த . எனேவ நான்

அவர்கைளவிட் , மக்ெகேதானியா

நாட் ற் ப் றப்பட் ப்ேபாேனன்.

௧௪ கிற ஸ் விற் ள் எப்ெபா ம்

எங்கைள ெவற்றயைடயச்ெசய் , எல்லா

இடங்களி ம் எங்கைளக்ெகாண் அவைரத்

ெதரிந் ெகாள்கிற அறவின் ந மணத்ைத
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ெவளிப்ப த் கிற ேதவ க் ஸ்ேதாத்திரம்.

௧௫ இரட்சிக்கப்ப கிறவர்க க் ள் ம்,

ெகட் ப்ேபாகிறவர்க க் ள் ம்,

நாங்கள் ேதவ க் க் கிற ஸ் வின்

ந மணமாக இ க்கிேறாம். ௧௬

ெகட் ப்ேபாகிறவர்க க் ள்ேள

மரணத்திற்கான மரணவாசைனயாக ம்,

இரட்சிக்கப்ப கிறவர்க க் ள்ேள

வ க்கான வவாசைனயாக ம்

இ க்கிேறாம். இைவகைள நடத் வதற்

த தியானவன் யார்? ௧௭அேநகைரப்ேபால,

நாங்கள் ேதவவசனத்ைதக் கலப்படம்

ெசய் ேபசாமல், த்தமாக ம், ேதவனால்

அ ளப்பட்டப யாகேவ, கிற ஸ் விற் ள்

ேதவசந்நிதியில் ேப கிேறாம்.

௩

எங்கைள நாங்கேள ண் ம்

ெப ைமப்ப த்தத் ெதாடங் கிேறாேமா?

அல்ல சில க் ேவண் யதாக

இ க்கிற ேபால, உங்க க் சிபாரி க்

க தங்கைளஅ ப் வ ம், உங்களிடம ந்

சிபாரி க் க தங்கைளப்ெபற் க்ெகாள்வ ம்

எங்க க் த் ேதைவேயா? ௨ எங்க ைடய

இ தயங்களில் எ தப்பட் ம், எல்லா

மனிதர்களா ம்அற ந் ம், ப த் ம் இ க்கிற

எங்க ைடய சிபாரி க் க தங்கள்

ங்கள்தாேன. ௩ ஏெனன்றால், ங்கள்

எங்க ைடய ஊழயத்தினால் உண்டாகிய

கிற ஸ் வின் க தமாக இ க்கி ர்கள்

என் ெவளிக்காட்டப்பட் க்கிற ;
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அ ைமயினால் இல்ைல, வ ள்ள

ேதவ ைடயஆவியினா ம்; கற்பலைககளில்

இல்ைல, இ தயங்களாகிய பலைககளி ம்

எ தப்பட் க்கிற . ௪ நாங்கள்

ேதவ க் ன்பாகக் கிற ஸ் வின்

லமாக இப்ப ப்பட்ட நம்பிக்ைகைய

உைடயவர்களாகஇ க்கிேறாம். ௫எங்களால்

ஏதாவ ஆ ம் என்ப ேபால ஒன்ைற

ேயாசிக்கிறதற் நாங்கள் எங்களாேல

த தியானவர்கள் இல்ைல; எங்க ைடய த தி

ேதவனால் உண்டாயி க்கிற . ௬ திய

உடன்ப க்ைகயின் ஊழயக்காரர்களாக

இ ப்பதற் , அவேர எங்கைளத்

த தி ள்ளவர்களாக்கினார்; அந்த

உடன்ப க்ைக எ த்திற் ரியதாக இல்லாமல்,

ஆவியானவ க் ரியதாக இ க்கிற ;

எ த் ெகால் கிற , ஆனால், ஆவிேயா

உயிர் ெகா க்கிற . ௭ எ த் க்களினால்

எ தப்பட் க் கற்களில் ெபாற க்கப்பட் ந்த

மரணத்திற்கான ஊழயத்ைதச் ெசய்த

ேமாேசயி ைடய கத்திேல மகிைமயின்

பிரகாசம் உண்டானதினால், இஸ்ரேவல்

மக்கள் அவன் கத்ைத ேநர யாகப்

பார்க்க யாமல் இ ந்தார்கேள. ௮

மங்கிப்ேபாகிற மகிைம ைடய அந்த

ஊழயம் அப்ப ப்பட்ட மகிைம ள்ளதாக

இ ந்தால், ஆவியானவ க் ரிய ஊழயம்

எவ்வள அதிக மகிைம ள்ளதாகஇ க் ம்?

௯ அழ க்கான ர்ப்ைபக் ெகா க் ம்
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ஊழயம் மகிைம ள்ளதாக இ ந்தால்,

திையக் ெகா க் ம் ஊழயம் அதிக

மகிைம ள்ளதாகஇ க் ேம. ௧0இப்ப யாக,

மகிைமப்பட் ந்த அந்த ஊழயம் இந்த

ஊழயத்திற் உண்டாயி க்கிற சிறந்த

மகிைமக் ன்பாக மகிைமேய அல்ல. ௧௧

அன்ற ம் மங்கிப்ேபாவேதமகிைம ள்ளதாக

இ ந்ததானால், நிைலத்தி ப்ப அதிக

மகிைம ள்ளதாக இ க் ேம. ௧௨ நாங்கள்

இப்ப ப்பட்ட நம்பிக்ைக ைடயவர்களாக

இ ப்பதால், ம க ம் தாராளமாகப் ேப கிேறாம்.

௧௩ ேம ம் மங்கிப்ேபாகிற மகிைமயின்

ைவ இஸ்ரேவல் மக்கள் ேநாக்கிப்

பார்க்காதப , ேமாேச தன் கத்தின்ேமல்

க்கா ேபாட் க்ெகாண்ட ேபால நாங்கள்

ேபா கிறதில்ைல. ௧௪அவர்க ைடய மன

க னப்பட்ட ; இந்தநாள்வைரக் ம் பைழய

ஏற்பா ப க் ம்ேபா , அந்த க்கா

ங்காமல்இ க்கிற ;அ கிற ஸ் வினாேல

க்கப்ப கிற . ௧௫ ேமாேசயின்ஆகமங்கள்

ப க்கப்ப ம்ேபா , இந்தநாள் வைரக் ம்

க்கா அவர்கள் இ தயத்தின்ேமல்

இ க்கிறேத. ௧௬ அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில்

மனம்தி ம் ம்ேபா , அந்த க்கா

எ க்கப்ப ம். ௧௭ கர்த்தேர ஆவியானவர்;

கர்த்த ைடய ஆவி எங்ேகேயா அங்ேக

வி தைல ம் உண் . ௧௮ நாெமல்ேலா ம்

திறந்த கமாகக் கர்த்த ைடயமகிைமையக்

கண்ணா யிேல பார்க்கிற ேபாலப்



2 ெகாரிந்தியர் 4366

பார்த் , ஆவியாக இ க்கிற கர்த்தரால்

அந்தச் சாயலாகேவ மகிைமயின்ேமல்

மகிைமயைடந் ம பமைடகிேறாம்.

௪

இப்ப ப்பட்டஊழயத்ைதஉைடயவர்களாகிய

நாங்கள் இரக்கம் ெபற்ற ப்பதால்

ேசார்ந் ேபாகிற இல்ைல. ௨ ெவட்கமான

அந்தரங்க காரியங்கைள நாங்கள்

ெவ த் , தந்திரமாக நடக்காம ம்,

ேதவ வசனத்ைதத் திரித் க் றாம ம்,

சத்தியத்ைத ெவளிப்ப த் கிறதினாேல

ேதவ க் ன்பாக எல்லா மனிதர்க ைடய

மனச்சாட்சிக் ம் எங்கைள உத்தமர்கள்

என் விளங்கப்பண் கிேறாம். ௩

எங்க ைடய நற்ெசய்தி மைறெபா ளாக

இ ந்தால், ெகட் ப்ேபாகிறவர்க க்ேகஅ

மைறெபா ளாக இ க் ம். ௪ ேதவ ைடய

சாயலாகஇ க்கிற கிற ஸ் வின் மகிைமயான

நற்ெசய்தியின் ஒளி, அவி வாசிகளாகிய

அவர்க க் ப் பிரகாசமாகஇல்லாதப , இந்த

உலகத்தின் ேதவனானவன் அவர்க ைடய

மனைதக் டாக்கினான். (aiōn g165) ௫

நாங்கள் எங்கைளேய பிரசங்கிக்காமல்,

கிற ஸ் இேய ைவக் கர்த்தர் என் ம்,

எங்கைளேயா இேய வினிம த்தம் நாங்கள்

உங்க ைடய ஊழயக்காரர்கள் என் ம்

பிரசங்கிக்கிேறாம். ௬ இ ளில் இ ந்

ெவளிச்சத்ைதப் பிரகாசிக்கச்ெசான்ன

ேதவன்இேய கிற ஸ் வின் கத்தில் உள்ள

தம மகிைமயின் அறவாகிய ஒளிையத்
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ேதான்றப்பண் வதற்காக, எங்க ைடய

இ தயங்களிேல பிரகாசித்தார். ௭ இந்த

மகத் வ ள்ள வல்லைம எங்களால்

உண்டாகாமல், ேதவனால்உண்டாகியி க்கிற

என் ெதரி ம்ப , இந்தப் ெபாக்கிஷத்ைத

மண்பாண்டங்களில் ெபற்ற க்கிேறாம்.

௮ நாங்கள் எல்லாப் பக்கங்களி ம்

ெந க்கப்பட் ம் ஒ ங்கிப்ேபாகிறதில்ைல;

கலக்கம் அைடவ ம், மனம் உைடவ ம்

இல்ைல; ௯ ன்பப்ப த்தப்பட் ம்

ைகவிடப்ப வதில்ைல; ேழ தள்ளப்பட் ம்

ம ந் ேபாகிறதில்ைல. ௧0 கர்த்தராகிய

இேய வி ைடய வன் எங்க ைடய

ச ரத்திேல ெதரி ம்ப , இேய வின் மரணத்ைத

எப்ெபா ம் எங்க ைடய ச ரத்தில்

மந் திரிகிேறாம். ௧௧ எப்ப ெயன்றால்,

மரணத்திற் ரிய எங்க ைடய ச ரத்திேல

இேய வி ைடய வன் ெதரி ம்ப உயிேரா

இ க்கிற நாங்கள் எப்ெபா ம் இேய க்காக

மரணத்திற் ஒப் க்ெகா க்கப்ப கிேறாம்.

௧௨ இப்ப மரணமான எங்களிட ம்,

வனான உங்களிட ம் ெபலன்ெசய்கிற .

௧௩ வி வாசித்ேதன், ஆகேவ, ேபசிேனன்

என் எ தியி க்கிறப , நாங்க ம் அந்த

வி வாசத்தின் ஆவிைய உைடயவர்களாக

இ ந் , வி வாசிக்கிறதினால் ேப கிேறாம். ௧௪

கர்த்தராகிய இேய ைவஉயிேரா எ ப்பினவர்

எங்கைள ம் இேய ைவக்ெகாண்

எ ப்பி, உங்கேளா தமக் ன்பாக
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நி த் வார் என் அற ந்தி க்கிேறாம்.

௧௫ ேதவ ைடய மகிைம அேநக க்

ெவளிப்ப வதற்ேக வாக அேநக ைடய

ஸ்ேதாத்திரத்தினாேல கி ைபயான

ெப ம்ப , இைவகெளல்லாம் உங்க க்காக

உண்டாகியி க்கிற . ௧௬ எனேவ, நாங்கள்

ேசார்ந் ேபாகிறதில்ைல; எங்க ைடய

றம்பான மனிதன் அழ ந்தா ம், உள்ளான

மனிதன் நா க் நாள் திதாக்கப்ப கிறான்.

௧௭ ேம ம் காணப்ப கிறைவகைள

இல்ைல, காணாதைவகைளேநாக்கியி க்கிற

நமக் , அதி க்கிரத்தில் ங்கிப்ேபா ம்

இேலசான நம் ைடய உபத்திரவம், ம க ம்

அதிகமான நித்திய கனமகிைமைய

உண்டாக் கிற . (aiōnios g166) ௧௮ஏெனன்றால்,

காணப்ப கிறைவகள் தற்கா கமானைவகள்,

காணப்படாதைவகேளா நித்தியமானைவகள்.

(aiōnios g166)

௫

ம க் ரிய டாரமாகிய நம் ைடய

ச ரம் அழ ந் ேபானா ம், ேதவனால்

கட்டப்பட்ட ைகேவைல இல்லாத நித்திய

பரேலாகத்தில் நமக் உண்ெடன்

அற ந்தி க்கிேறாம். (aiōnios g166) ௨ஏெனன்றால்,

இந்தக் டாரத்திேல நாம் தவித் , நம் ைடய

பரம ட்ைட அணிந் ெகாள்ள அதிக

ஏக்கம் உள்ளவர்களாக இ க்கிேறாம்;

௩ அணிந் ெகாண்டவர்களானால்,

நிர்வாணிகளாகக் காணப்படமாட்ேடாம். ௪

இந்தக் டாரத்தில் இ க்கிற நாம்
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ைம மந் தவிக்கிேறாம்; இந்தப்

ேபார்ைவையக் கைளந் ேபாடேவண் ம்

என் வி ம்பாமல், மரணமான வனாேல

வி ங்கப்ப வதற்காக ேபார்ைவ

தரித்தவர்களாக இ க்கேவண் ம் என்

வி ம் கிேறாம். ௫ இதற் நம்ைம

ஆயத்தப்ப த் கிறவர் ேதவேன; ஆவி

என் ம் உத்திரவாதத்ைத நமக் த் தந்தவ ம்

அவேர. ௬ நாம் காண்பைவகளின்ப

நடக்காமல், அவைரவி வாசித் நடக்கிேறாம்.

௭இந்த ச ரத்தில் யி க் ம்ேபா கர்த்தரிடம்

யில்லாதவர்களாக இ க்கிேறாம் என்

ெதரிந் ம், எப்ெபா ம் ைதரியமாக

இ க்கிேறாம். ௮நாம்ைதரியமாகேவஇ ந் ,

இந்த ச ரத்ைதவிட் ப் ேபாக ம் கர்த்தரிடம்

யி க்க ம்அதிகமாகவி ம் கிேறாம். ௯

அதினாேலேய நாம் ச ரத்தில் யி ந்தா ம்

யில்லாமல் ேபானா ம் அவ க் ப்

பிரியமானவர்களாக இ க்கவி ம் கிேறாம்.

௧0 ஏெனன்றால், ச ரத்தில் அவனவன்

ெசய்த நன்ைமக்காவ ைமக்காவ

த ந்த பலைனப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக,

நாெமல்ேலா ம் கிற ஸ் வின்

நியாயாசனத்திற் ன்பாக நிற்கேவண் ம்.

௧௧ எனேவ, கர்த்த க் ப் பயப்படேவண் ம்

என் அற ந் , மனிதர்க க் ப்

த்திெசால் கிேறாம்; ேதவ க் ன்பாக

ெவளிப்பைடயாகஇ க்கிேறாம்; உங்க ைடய

மனச்சாட்சிக் ம் ெவளிப்பைடயாக
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இ க்கிேறாம் என் நம் கிேறன். ௧௨இதனாேல

நாங்கள் உங்க க் ன்பாக எங்கைள

ண் ம் ெப ைமப்ப த்திக்ெகாள்ளாமல்,

இ தயத்தில் இல்ைல, ெவளிேவஷத்தில்

ேமன்ைம பாராட் கிறவர்க க்

எதிேர, எங்கைளக் ற த் ங்கள்

ேமன்ைமபாராட் ம்ப வாய்ப்ைப

உண்டாக் கிேறாம். ௧௩ நாங்கள்

ைபத்தியம் பி த்தவர்கெளன்றால்

ேதவ க்காக அப்ப யி க்கிேறாம்;

ெதளிந்த த்தி ள்ளவர்கெளன்றால்

உங்க க்காக அப்ப யி க்கிேறாம். ௧௪

கிற ஸ் வி ைடய அன் எங்கைள

அதிகமாக உற்சாகப்ப த் கிற ; ஏெனன்றால்,

எல்ேலா க்காக ம் ஒ வேர மரித்தி க்க,

எல்ேலா ம் மரித்தார்கள் என் ம்; ௧௫

வாழ்கிறவர்கள் இனித் தங்க க்ெகன்

வாழாமல், தங்க க்காக மரித் உயிேரா

எ ந்தவ க்ெகன் வாழ்வதற்காக, அவர்

எல்ேலா க்காக ம் மரித்தார் என் ம்

நிதானிக்கிேறாம். ௧௬ எனேவ, இனிேமல்,

நாங்கள் ஒ வைன ம் ச ரத்தின்ப

அறேயாம்; நாங்கள் கிற ஸ் ைவ ம்

ச ரத்தின்ப அற ந்தி ந்தா ம், இனி

ஒ ேபா ம்அவைர ச ரத்தின்ப அறேயாம்.

௧௭இப்ப யி க்க, ஒ வன் கிற ஸ் விற் ள்

இ ந்தால் ப்பைடப்பாக இ க்கிறான்;

பைழயைவகள் எல்லாம் ஒழ ந் ேபான ,

எல்லாம் திதான . ௧௮இைவகெளல்லாம்
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ேதவனாேல உண்டாயி க்கிற ; அவர்

இேய கிற ஸ் ைவக்ெகாண் நம்ைம

அவேரா ஒப் ரவாக்கி, ஒப் ரவாக் த ன்

ஊழயத்ைத எங்க க் ஒப் க்ெகா த்தார்.

௧௯ அ என்னெவன்றால், ேதவன்

உலகத்தா ைடயபாவங்கைளஎண்ணாமல்,

கிற ஸ் விற் ள் அவர்கைளத் தம்ேமா

ஒப் ரவாக்கி, ஒப் ரவாக் த ன் உபேதசத்ைத

எங்களிடம் ஒப் வித்தார். ௨0 ஆகேவ,

ேதவனானவர் எங்கைளக்ெகாண்

த்திெசால் கிற ேபால, நாங்கள்

கிற ஸ் வின் பிரதிநிதிகளாக

இ ந் , ேதவேனா ஒப் ரவா ங்கள்

என் கிற ஸ் வினால் உங்கைள

ேவண் க்ெகாள்கிேறாம். ௨௧நாம்அவ க் ள்

ேதவ ைடய தியாகஇ ப்பதற்காக, பாவம்

அறயாதஅவைர நமக்காகப் பாவமாக்கினார்.

௬

ேதவ ைடய கி ைபைய ங்கள்

ணாகப் ெபற் க்ெகாள்ளாதப ,

ேதவ ைடய உடன்ேவைலயாட்களாகிய

நாங்கள்உங்க க் ப் த்திெசால் கிேறாம். ௨

சரியான காலத்திேல நான் உன் வார்த்ைதையக்

ேகட் , இரட்சிப்பின் நாளிேல உனக்

உதவிெசய்ேதன் என் ெசால் யி க்கிறாேர;

இேதா, இப்ெபா ேத சரியான காலம்,

இப்ெபா ேத ட்பின் நாள். ௩இந்தஊழயம்

ற்றஞ்சாட்டப்படாமல் இ க்க, நாங்கள்

யா க் ம் இடறல் உண்டாக்காமல்,

எல்லாவிதத்தி ம், எங்கைள ேதவ
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ஊழயர்களாக விளங்கப்பண் கிேறாம். ௪

அதிக ெபா ைமயி ம், உபத்திரவங்களி ம்,

ெந க்கங்களி ம், இ க்கண்களி ம், ௫

அ களி ம், காவல்களி ம், கலகங்களி ம்,

பிரயாசங்களி ம், கண்விழ ப் களி ம்,

உபவாசங்களி ம், ௬ கற்பி ம், அறவி ம்,

ய சாந்தத்தி ம், தயவி ம், பரி த்த

ஆவியி ம், மாயம ல்லாத அன்பி ம், ௭

சத்தியவசனத்தி ம், ேதவபலத்தி ம்;

தியாகியவல இட பக்கத் ஆ தங்கைள

அணிந்தி க்கிறதி ம், ௮ கனத்தி ம்,

கன னத்தி ம், இகழ்ச்சியி ம், கழ்ச்சியி ம்;

ஏமாற் பவர்கள் என் ெசால்லப்பட்டா ம்,

உண்ைம உள்ளவர்களாக ம், ௯

அறயப்படாதவர்கள் என்னப்பட்டா ம்

நன்றாகத் அறயப்பட்டவர்களாக ம்,

சாகிறவர்கள் என்னப்பட்டா ம்

உயிேரா இ க்கிறவர்களாக ம்,

தண் க்கப்ப கிறவர்கள்என்னப்பட்டா ம்

ெகால்லப்படாதவர்களாக ம், ௧0

க்கப்ப கிறவர்கள் என்னப்பட்டா ம்

எப்ெபா ம் சந்ேதாஷப்ப கிறவர்களாக ம்,

ஏைழகள் என்னப்பட்டா ம் அேநகைர

ெசல்வந்தர்களாக் கிறவர்களாக ம்,

ஒன் ம் இல்லாதவர்கள் என்னப்பட்டா ம்

எல்லாவற்ைற ம் உைடயவர்களாக ம்

எங்கைள விளங்கப்பண் கிேறாம். ௧௧

ெகாரிந்தியர்கேள, எங்க ைடய வாய்

உங்கேளா ேபசத் திறந்தி க்கிற ,
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எங்க ைடய இ தயம் உங்க க் த்

திறந்தி க்கிற . ௧௨ எங்க ைடய உள்ளம்

உங்கைளக் ற த் ெந க்கமைடயவில்ைல,

உங்க ைடய உள்ளேம எங்கைளக் ற த்

ெந க்கமைடந்தி க்கிற . ௧௩ எனேவ

அதற் ப் பதிலாக ங்க ம் உங்க ைடய

இ தயங்கைளத் திற ங்கள் என் ,

ழந்ைதக க் ச் ெசால் கிற ேபால,

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௧௪

அவி வாசிக டன் இைணக்கப்படாமல்

இ ங்கள்; திக் ம் அ திக் ம் சம்பந்தம் ஏ ?

ஒளிக் ம் இ க் ம் ஐக்கியம் ஏ ?

௧௫ கிற ஸ் விற் ம் ேப யா க் ம்

ஒப்பந்தம் ஏ ? அவி வாசி டன்

வி வாசிக் ப் பங் ஏ ? ௧௬ ேதவ ைடய

ஆலயத்திற் ம் விக்கிரகங்க க் ம் சம்பந்தம்

ஏ ? நான் அவர்க க் ள்ேள வாழ்ந் ,

அவர்க க் ள்ேள உலாவி, அவர்க க்

ேதவனாகஇ ப்ேபன்,அவர்கள் என் மக்களாக

இ ப்பார்கள் என் , ேதவன் ெசான்னப ேய,

ங்கள் வ ள்ள ேதவ ைடயஆலயமாக

இ க்கி ர்கேள. ௧௭எனேவ, ங்கள்அவர்கள்

ந வி ந் றப்பட் ப் பிரிந் ேபாய்,

அ த்தமானைதத் ெதாடாமல்இ ங்கள்என்

கர்த்தர் ெசால் கிறார். ௧௮அப்ெபா , நான்

உங்கைள ஏற் க்ெகாண் , உங்க க் ப்

பிதாவாக இ ப்ேபன், ங்கள் எனக் க்

மாரர்க ம் மாரத்திக மாக இ ப் ர்கள்
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என் சர்வவல்லைம ள்ள கர்த்தர்

ெசால் கிறார்.

௭

இப்ப ப்பட்ட வாக் த்தத்தங்கள்

நமக் உண்டாயி க்கிறப யினால்,

பிரியமானவர்கேள, ச ரத்தி ம் ஆவியி ம்

உண்டான எல்லா அ த்தமானைவக ம்

ங்க, நம்ைமச் த்திகரித் க்ெகாண் ,

பரி த்தமா தைல ேதவபயத்ேதா

நிைறவாக் ேவாம். ௨ எங்க க் உங்கள்

இ தயத்தில் இடங்ெகா ங்கள்; நாங்கள்

யா க் ம் அநியாயம் ெசய்யவில்ைல,

யாைர ம் ெக க்கவில்ைல, யாைர ம்

ஏமாற்றவில்ைல. ௩ உங்கைளக்

ற்றவாளிகளாக் வதற் இப்ப நான்

ெசால் கிறதில்ைல; ன்ேன நான்

ெசால் யப , உங்கேளா மரிக்க ம்

பிைழக்க ம் எங்க ைடய இ தயங்களில்

ங்கள் இ க்கி ர்கேள. ௪அதிகைதரியத்ேதா

உங்கேளா ேப கிேறன்; உங்கைளக் ற த்

அதிகமாக ேமன்ைமபாராட் கிேறன்,

ஆ தலால் நிைறந்தி க்கிேறன். எங்க க்

உண்டான எல்லா உபத்திரவத்திேல ம்

பரி ரண சந்ேதாஷமாக இ க்கிேறன். ௫

எப்ப ெயன்றால், நாங்கள் மக்ெகேதானியா

நாட் ற் வந்தேபா , எங்க ைடய

ச ரத்திற் ஓய் இல்லாமல், எல்லாப்

பக்கத்திேல ம் உபத்திரவப்பட்ேடாம்;

ெவளிேய ேபாராட்டங்க ம், உள்ேள

பயங்க ம் இ ந்தன. ௬ ஆனா ம்,
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சி ைமப்பட்டவர்க க் ஆ தல்

ெசய்கிற ேதவன், த் வந்ததினாேல

எங்க க் ஆ தல் ெசய்தார். ௭ அவன்

வந்ததினாேல மாத்திரமல்ல, உங்க ைடய

வாஞ்ைசைய ம், உங்க ைடய

வ த்தத்ைத ம், என்ைனப்பற்ற உங்க க்

உண்டான பக்திைவராக்கியத்ைத ம்

அவன் பார்த் , உங்களால் அைடந்த

ஆ தைலத் ெதரியப்ப த்தினதினா ம்,

நா ம் ஆ தலைடந் அதிகமாகச்

சந்ேதாஷப்பட்ேடன். ௮ ஆதலால்

நான் க தத்தினால் உங்கைளத்

க்கப்ப த்தியி ந் ம், அந்தக் க தம்

ெகாஞ்சகாலம் உங்கைளத் க்கப்ப த்தின

என் பார்த் நான் வ த்தப்பட் ந் ம்,

இப்ெபா வ த்தப்ப கிற இல்ைல.

௯ இப்ெபா சந்ேதாஷப்ப கிேறன்;

ங்கள் க்கப்பட்டதற்காக இல்ைல,

மனம்தி ம் கிறதற்ேகற்றத்

க்கப்பட்டதற்காகேவசந்ேதாஷப்ப கிேறன்;

ங்கள் ஒன்ற ம் எங்களால் நஷ்டப்படாதப ,

ேதவ க்ேகற்ற க்கம் அைடந் ர்கேள.

௧0 ேதவ க்ேகற்ற க்கம் பின்

வ த்தப்ப கிறதற் ஏ வாக இல்லாமல்

இரட்சிப்பிற் ரிய மனந்தி ம் தைல

உண்டாக் கிற ; உலகத்தின் க்கேமா

மரணத்ைத உண்டாக் கிற . ௧௧

பா ங்கள், ங்கள் ேதவ க்ேகற்ற

க்கமைடந்த ண்ேட; அ உங்களிடம்
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எவ்வள வாஞ்ைசைய ம், ற்றம் ர

எவ்வள நியாயம் ெசால் தைல ம்,

எவ்வள ெவ ப்ைப ம், எவ்வள

பயத்ைத ம், எவ்வள ஆவைல ம்,

எவ்வள பக்திைவராக்கியத்ைத ம்,

எவ்வள கண் ப்ைப ம் உண்டாக்கிய .

இந்தக் காரியத்திேல ங்கள் எல்லாவிதத்தி ம்

உங்கைளக் ற்றமற்றவர்கள் என்

விளங்கப்பண்ணி ர்கள். ௧௨ எனேவ,

நான் உங்க க் அப்ப எ தியி ந் ம்,

அநியாயம் ெசய்தவனா ம் இல்ைல,

அநியாயம் ெசய்யப்பட்டவனா ம் இல்ைல,

ேதவ க் ன்பாக உங்கைளக் ற த்

எங்க க் உண்டாயி க்கிற வாஞ்ைசைய

உங்க க் த் ெதரியப்ப த் வதற்காகேவ

அப்ப எ திேனன். ௧௩ இதனால் ங்கள்

ஆ தலைடந்ததினாேல நாங்க ம்

ஆ தலைடந்ேதாம்; விேசஷமாகத்

த் வி ைடயஆவி உங்கள்அைனவரா ம்

ஆ தல் அைடந்ததினாேல, அவ க்

உண்டான சந்ேதாஷத்தினால் அதிக

சந்ேதாஷப்பட்ேடாம். ௧௪ இப்ப யி க்க,

உங்க க் ப் கழ்ச்சியாக நான்

அவ டன் ெசான்ன எைதக் ற த் ம்

ெவட்கப்படமாட்ேடன்; நாங்கள்

எல்லாவற்ைற ம்உங்க க் ச் சத்தியமாகச்

ெசான்ன ேபால, த் டேன நாங்கள்

உங்க க் ப் கழ்ச்சியாகச் ெசான்ன ம்

சத்தியமாகவிளங்கினேத. ௧௫ ேம ம் ங்கள்
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எல்ேலா ம் கட்டைளக் க் ழ்ப்ப ந் ,

பயத்ேதா ம் ந க்கத்ேதா ம் தன்ைன

ஏற் க்ெகாண்டைதஅவன் நிைனக் ம்ேபா ,

அவ ைடய உள்ளம் உங்கைளப்பற்ற

அதிக அன்பாக இ க்கிற . ௧௬ எனேவ,

எல்லாவிதத்தி ம் உங்கைளக் ற த்

எனக் த் திடமான நம்பிக்ைக இ க்கிற

என் சந்ேதாஷப்ப கிேறன்.

௮

அன்ற ம் சேகாதர, சேகாதரிகேள

மக்ெகேதானியா நாட் சைபக க்

ேதவன் அளித்த கி ைபைய உங்க க்

அறவிக்கிேறாம். ௨ அவர்கள் அதிக

உபத்திரவத்தினாேல ேசாதிக்கப்ப ம்ேபா ,

ெகா ய தரித்திரம் உைடயவர்களாக இ ந் ம்,

தங்க ைடய பரி ரண சந்ேதாஷத்தினாேல

அதிக தாராளமாகக் ெகா த்தார்கள். ௩

ேம ம் அவர்கள் தங்க ைடய த திக் ம்,

தங்க ைடய த திக் ம ஞ்சி ம் ெகா க்க,

தாங்கேள வி ப்பம் உள்ளவர்களாக

இ ந்தார்கள் என்பதற் , நான் சாட்சியாக

இ க்கிேறன். ௪தங்க ைடயஉதவிகைள ம்,

பரி த்தவான்க க் ச் ெசய்யப்ப ம்

தர்ம ஊழயத்தின் பங்ைக ம் நாங்கள்

ஏற் க்ெகாள் ம்ப அவர்கள் எங்கைள

அதிகமாக ேவண் க்ெகாண்டார்கள்.

௫ ேம ம் நாங்கள் எதிர்பார்த்தப

ெகா க்காமல், ேதவ ைடயவி ப்பத்தினாேல

தங்கைளத்தாேம, த ல் கர்த்த க் ம், பின்

எங்க க் ம் ஒப் க்ெகா த்தார்கள். ௬
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எனேவ, த் இந்தத் தர்மகாரியத்ைத

உங்களிடம் ெதாடங்கினப ேய, அைத

க்க ம் ேவண் ம் என் அவைனக்

ேகட் க்ெகாண்ேடாம். ௭ அல்லாம ம்,

வி வாசத்தி ம், ேபாதிப்பதி ம், அறவி ம்,

எல்லாவிதமான எச்சரிக்ைகயி ம்,

எங்கள்ேமல் உள்ள உங்க ைடய

அன்பி ம், மற்ற எல்லாக் காரியங்களி ம்,

ங்கள் ெப கியி க்கிற ேபால, இந்தத்

தர்மகாரியத்தி ம் ெப கேவண் ம். ௮

இைத நான் கட்டைளயாகச் ெசால்லாமல்,

மற்றவர்க ைடயவாஞ்ைசையக்ெகாண் ,

உங்க ைடய அன்பின் உண்ைமையச்

ேசாதிப்பதற்காகேவ ெசால் கிேறன். ௯

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

கி ைபைய அற ந்தி க்கி ர்கேள; அவர்

ெசல்வந்தராகஇ ந் ம், ங்கள்அவ ைடய

ஏழ்ைமயினாேல ெசல்வந்தர்களாவதற் ,

உங்க க்காக ஏைழயானாேர. ௧0

இைதக் ற த் என் ேயாசைனையஉங்க க்

அறவிக்கிேறன்; இைதச் ெசய்கிறதற்

மட் ம ல்ைல, ெசய்யேவண் ம் என்

வி ப்பப்பட் கடந்த வ டத்தில்

ஆரம்பம்பண்ணினஉங்க க் இ த தியாக

இ க் ம். ௧௧ எனேவ, அைத இப்ெபா

ெசய் நிைறேவற் ங்கள்; ெகா க்கேவண் ம்

என்கிற வி ப்பம் உண்டாயி ந்த ேபால,

உங்களிடம் இ க்கிறைவகளில் எ த் அைத

நிைறேவற் த ம் உண்டாவதாக. ௧௨
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ஒ வ க் மனவி ப்பம் இ ந்தால்,

அவ க் இல்லாதைவகளின்ப யல்ல,

அவ க் இ க்கிறைவகளின்ப ேய

அங் கரிக்கப்ப ம். ௧௩ மற்றவர்க க்

உதவி ம், உங்க க் வ த்த ம்

உண்டா ம்ப யல்ல, ஏற்றத்தாழ்வில்லாமல்

இ க் ம்ப யாகேவ ெசால் கிேறன்.

௧௪ எப்ப ெயன்றால், அதிகமாகச்

ேசர்த்தவ க் அதிகமான ம் இல்ைல,

ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவ க் க் ைறவான ம்

இல்ைல என் எ தியி க்கிறப , ௧௫

ஏற்றத்தாழ்வற்றப் பிரமாணத்தின்ப ேய,

அவர்க ைடய ெசல்வம் உங்க ைடய

வ ைமக் உத ம்ப க் இக்காலத்திேல

உங்க ைடய ெசல்வம் அவர்க ைடய

வ ைமக் உத வதாக. ௧௬ அன்ற ம்

உங்க க்காக இப்ப ப்பட்ட வாஞ்ைச

உண்டாயி க் ம்ப த் வின்இ தயத்தில்

அ ளின ேதவ க் ஸ்ேதாத்திரம். ௧௭

நாங்கள் ேகட் க்ெகாண்டைத அவன்

அங் கரித்தேதா , அவன்அதிக வாஞ்ைசயாக

இ ந் , தன் மனவி ப்பத்தின்ப ேய

உங்களிடம் வ வதற்காகப் றப்பட்டான்.

௧௮ நற்ெசய்தி ஊழயத்தில் எல்லா

சைபகளி ம் கழ்ச்சிெபற்ற ஒ சேகாதரைன

அவேனா ட அ ப்பியி க்கிேறாம்.

௧௯ அ மட் ம் இல்ைல, கர்த்த க்

மகிைம உண்டாக ம், உங்க ைடய

மனவி ப்பம் விளங்க ம், எங்க ைடய
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ஊழயத்தினாேல ேசர்க்கப்ப ம்

தர்மப்பணத்ைதக் ெகாண் ேபா ம்ேபா ,

எங்க ைடய பயணத்தில் ைணயாக

இ ப்பதற்காக,அவன் சைபகளால் ெதரிந்

நியம க்கப்பட்டவனாக ம் இ க்கிறான். ௨0

எங்க ைடயஊழயத்தினாேல ேசர்க்கப்ப ம்

இந்த அதிகமான தர்மப்பணத்ைதக் ற த்

யா ம் எங்கைளக் ற்றப்ப த்தாதப நாங்கள்

எச்சரிக்ைகயாக இ ந் , ௨௧ கர்த்த க்

ன்பாகமட் ம் இல்ைல, மனிதர்க க்

ன்பாக ம் ேயாக்கியமானைவகைளச்

ெசய்ய வி ம் கிேறாம். ௨௨ ேம ம், அேநக

காரியங்களில் ஜாக்கிரைத ள்ளவன்

என் நாங்கள் பல ைற பார்த்

அற ந்தவ ம், இப்ெபா உங்கள்ேமல்

உள்ள அதிக நம்பிக்ைகயினாேல

அதிக எச்சரிக்ைக ள்ளவ மாகிய

நம் ைடய சேகாதரைன ம் இவர்கேளா

அ ப்பியி க்கிேறாம். ௨௩ த் ைவக் ற த்

யாராவ விசாரித்தால், அவன் எனக் க்

ட்டாளி ம், உங்க க்காக என்

உடன்ேவைலயா மாகஇ க்கிறான் என் ம்;

எங்க ைடய சேகாதரர்கைளக் ற த்

ஒ வன்விசாரித்தால்,அவர்கள் சைபகளில்

இ ந் அ ப்பப்பட்ட பிரதிநிதிக ம்,

கிற ஸ் விற் மகிைம மாக இ க்கிறார்கள்

என் ம் அறயேவண் ம். ௨௪ எனேவ,

உங்க ைடய அன்ைப ம், நாங்கள்

உங்கைளக் ற த் ச் ெசான்ன கழ்ச்சிைய ம்,
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சைபக க் ன்பாக அவர்க க் த்

ெதரியப்ப த் ங்கள்.

௯

பரி த்தவான்களின் ஊழயத்திற்

ெசய்யேவண் யஉதவிகைளக் ற த் , நான்

அதிகமாக உங்க க் எ தேவண் யதில்ைல.

௨ உங்க ைடய மனவி ப்பத்ைத

அற ந்தி க்கிேறன்; அகாயாவில் உள்ளவர்கள்

ஒ வ டமாக ஆயத்தமாக இ க்கிறார்கள்

என் , நான் மக்ெகேதானியரிடம் ெசால் ,

உங்கைளப் கழ்ந்ேதேன; உங்க ைடய

வாஞ்ைசஅேநகைர ெசய ல் ஈ படைவத்த .

௩ அப்ப யி ந் ம், உங்கைளக் ற த்

நாங்கள் ெசான்ன கழ்ச்சி இந்தக் காரியத்தில்

ணாகப்ேபாகாமல், நான் ெசான்னப ங்கள்

ஆயத்தப்பட்டவர்களாக இ ப்பதற் ,

இந்தச் சேகாதரர்கைள அ ப்பிேனன். ௪

மக்ெகேதானியர்கள்என்ேனா வந் , ங்கள்

ஆயத்தப்படாதவர்களாக இ ப்பைதப்

பார்த்தால், இவ்வள உ தியாகஉங்கைளப்

கழ்ந்ததற்காக, ங்கள் ெவட்கப்ப ர்கள்

என் நாங்கள் ெசால்லாமல், நாங்கேள

ெவட்கப்படேவண் யதாக இ க் ம். ௫ஆகேவ,

வாக் திபண்ணப்பட் க்கிற உங்க ைடய

தர்ம உதவியான கட்டாயப்ப த்திக்

ெகா க்கப்பட்டதாகஇல்லாமல், தாராளமாகக்

ெகா க்கப்பட்டதாக இ ப்பதற்காக அைத

ஆயத்தப்ப த் கிறதற் ச் சேகாதரர்கைள

த ல் உங்களிடம் அ ப் வ அவசியம்

என் எனக் த் ேதான்றய . ௬ பின் ம்
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நான் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

ெகாஞ்சம் விைதக்கிறவன் ெகாஞ்சம்

அ ப்பான், அதிகமாக விைதக்கிறவன்

அதிகமாக அ ப்பான். ௭ அவனவன்

வ த்தத்ேதா ம் அல்ல, கட்டாயமாக ம்

அல்ல, தன் மனதில் திட்டம ட்டப ேய

ெகா க்கேவண் ம்; உற்சாகமாகக்

ெகா க்கிறவனிடம் ேதவன் பிரியமாக

இ க்கிறார். ௮ ேம ம், ங்கள் எல்லாவற்ற ம்

எப்ெபா ம்சம் ரண ைடயவர்களாக ம்,

எல்லாவித நல்ல ெசயல்களி ம்

ெப கிறவர்களாக ம் இ ப்பதற்காக,

ேதவன் உங்களில் எல்லாவிதமான

கி ைபைய ம் ெப கச்ெசய்ய வல்லவராக

இ க்கிறார். ௯ வாரி இைறத்தான்,

ஏைழக க் க் ெகா த்தான், அவ ைடய

தி என்ெறன்ைறக் ம் நிற் ம் என்

எ தியி க்கிறப ேய ஆ ம். (aiōn g165)

௧0 விைதக்கிறவ க் விைதைய ம்,

சாப்பி கிறதற் ஆகாரத்ைத ம்

ெகா க்கிறவர் உங்க க் விைதையக்

ெகா த் , அைதப் ெப கப்பண்ணி,

உங்க ைடய தியின் விைளச்சைலப்

ெப கச்ெசய்வார். ௧௧ ங்கள் எல்லா

வைகயி ம் ெசல்வந்தராகி தாராள ணத்திேல

சம் ரண ள்ளவர்களா ர்கள்.

இதனால் ேதவ க் எங்கள் லமாக

ஸ்ேதாத்திர ண்டா ம். ௧௨ இந்த

தர்ம உதவியாகிய பணிவிைட
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பரி த்தவான்க ைடய ைற கைள

க் கிற மட் மல்லாமல்,அேநகர் ேதவைன

ஸ்ேதாத்திரிப்பதினாேல சம் ரண பலன்

உள்ளதாக ம் இ க் ம். ௧௩அவர்கள் இந்த

தர்ம உதவிகளாகிய நன்ைமையஅ பவித் ,

ங்கள் கிற ஸ் வின் நற்ெசய்திையக்

ழ்ப்ப தேலா அற க்ைகயிட்டதினால்,

தங்க க் ம் மற்ற அைனவ க் ம் ங்கள்

தாராளமாக தர்மஉதவிகள் ெசய்கிறதினா ம்,

அவர்கள் ேதவைன மகிைமப்ப த்தி; ௧௪

உங்க க்காக ேவண் தல்ெசய் , ேதவன்

உங்க க் அளித்த மக ம் விேசஷ த்த

கி ைபயினால் உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக

இ க்கிறார்கள். ௧௫ ேதவன் அ ளிய

ெசால் யாத ஈ க்காக அவ க்

ஸ்ேதாத்திரம்.

௧0

உங்க க் ன்பாக இ க் ம்ேபா

தாழ்ைமயாக ம், ரத்திேல இ க் ம்ேபா

உங்கள்ேமல் கண் ப் ட ம் இ க்கிற

ப லாகிய நான் கிற ஸ் வின் சாந்தத்ைத ம்

தயைவ ம் ன்ைவத் உங்க க் ப்

த்திெசால் கிேறன். ௨எங்கைள ச ரத்தின்ப

நடக்கிறவர்கள் என் நிைனக்கிற

சிலைரக் ற த் நான் கண் ப் டன்

இ க்கேவண் ம் என் நிைனத்தி க்கிற

ைதரியத்ேதா , உங்கள் ன்பாக

இ க் ம்ேபா , நான் கண் ப் ள்ளவனாக

இல்லாதப ங்கள் எச்சரிக்ைகயாக இ க்க

உங்கைள ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௩
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நாங்கள் ச ரத்தில் நடக்கிறவர்களாகஇ ந் ம்

ச ரத்தின்ப ேபார் ெசய்கிறவர்கள் இல்ைல. ௪

எங்க ைடய ேபாரா தங்கள் ச ரத்திற்

உரியைவகளாக இல்லாமல், அரண்கைள

அழ க்கிறதற் ேதவபல ள்ளைவகளாக

இ க்கிற . ௫ அைவகளால் நாங்கள்

வாக் வாதங்கைள ம், ேதவைன அறகிற

அறவிற் விேராதமாக எ ம் கிற எல்லா

ேமட் ைமைய ம் அழ த் , எல்லா

எண்ணங்கைள ம் கிற ஸ் விற் க்

ழ்ப்ப மா சிைறப்ப த் கிறவர்களாக

இ க்கிேறாம். ௬ உங்க ைடய

ழ்ப்ப தல் நிைறேவ ம்ேபா , எல்லாக்

ழ்ப்ப யாைமக் ம் த ந்த தி ள்ள

தண்டைனையச் ெச த்த ஆயத்தமாக

இ க்கிேறாம். ௭ ெவளித்ேதாற்றத்தின்ப

பார்க்கி ர்களா? ஒ வன் தன்ைனக்

கிற ஸ் விற் ரியவன் என் நம்பினால், தான்

கிற ஸ் விற் ரியவனாக இ க்கிற ேபால

நாங்க ம் கிற ஸ் விற் ரியவர்கள் என்

அவன் தனக் ள்ேள சிந்திக்கட் ம். ௮ ேம ம்,

உங்கைளஅழ க்கிறதற்காகஅல்ல, உங்கைள

உ தியாகக் கட் எ ப் கிறதற் க் கர்த்தர்

எங்க க் க் ெகா த்தஅதிகாரத்ைதக் ற த் ,

நான் இன் ம் ெகாஞ்சம் அதிகமாக

ேமன்ைமபாராட் னா ம் நான்

ெவட்கப்ப வதில்ைல. ௯ நான் க தங்களாேல

உங்கைளப் பய த் கிறவனாகத்

ேதான்றாதப க் இைதச் ெசால் கிேறன். ௧0
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அவ ைடய க தங்கள் க னமானைவ ம்

பல ம் உள்ளைவகள்; ச ரத்தின் ேதாற்றேமா

பல ன ம், வசனம் அற்பமாக ம்

இ க்கிற என்கிறார்கேள. ௧௧ அப்ப ச்

ெசால் கிறவன், நாங்கள் ரத்தில்

இ க் ம்ேபா எ கிற க தங்களால்

வசனத்தில் எப்ப ப்பட்டவர்களாக

இ க்கிேறாேமா அப்ப ப்பட்டவர்களாகேவ

அ கில் இ க் ம்ேபா ம், ெசய்ைகயி ம்

இ ப்ேபாம் என் சிந்திக்கட் ம். ௧௨எனேவ,

தங்கைளத்தாங்கேள ெப ைமப்ப த்திக்

ெகாள்கிற சில க் நாங்கள் எங்கைள

சரியாக்க ம், ஒப்பிட ம் ணியமாட்ேடாம்;

தங்கைளக்ெகாண் தங்கைளேய

அளந் ெகாண் , தங்க க்ேக தங்கைள

ஒப்பிட் க்ெகாள்கிறஅவர்கள் த்திமான்கள்

இல்ைல. ௧௩ நாங்கள் அளவிற் ம ஞ்சி

ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்களிடம்

வந்தைடவதற்காக, ேதவன் எங்க க்

அளந் பகிர்ந்த அள ப்பிரமாணத்தின்ப ேய

ேமன்ைமபாராட் கிேறாம். ௧௪ உங்களிடம்

வந்தைடயாதவர்களாக நாங்கள்

அளவிற் ம ஞ்சிப்ேபாகிற இல்ைல;

நாங்கள் கிற ஸ் வின் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கித் உங்களிடம் வந்ேதாேம.

௧௫ எங்க ைடய அளைவக் கடந்

மற்றவர்க ைடய ேவைலக் உட்பட்

ேமன்ைமபாராட்டமாட்ேடாம். ௧௬ஆனா ம்

உங்க ைடய வி வாசம் ெப ம்ேபா ,
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மற்றவர்க ைடய எல்ைலக க் ள்ேள

ெசய்யப்பட்டைவகைள நாங்கள் ெசய்ததாக

ேமன்ைமபாராட்டாமல், உங்க க் அப்பால்

உள்ள இடங்களில் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கிக்கத்தக்கதாக, எங்க ைடய

அளவின்ப உங்களால் மக ம் ெப கி

வி த்தியைடேவாம் என் நம்பிக்ைகயாக

இ க்கிேறாம். ௧௭ ேமன்ைமபாராட் கிறவன்

கர்த்த்தைரக் ற த்ேத ேமன்ைம

பாராட்டேவண் ம். ௧௮ தன்ைனத்தான்

க கிறவன் உத்தமன் இல்ைல, கர்த்தரால்

கழப்ப கிறவேனஉத்தமன்.

௧௧

என் த்தி னத்ைத ங்கள் ெகாஞ்சம்

சகித் க்ெகாண்டால் நலமாக இ க் ம்;

என்ைனச் சகித் ம க்கி ர்கேள. ௨ நான்

உங்கைளக் கற் ள்ள கன்னிைகயாகக்

கிற ஸ் என் ம் ஒேர கணவ க்

ஒப் க்ெகா க்க நியம த்தப யால்,

உங்க க்காக ேதவைவராக்கியமான

ைவராக்கியம் ெகாண் க்கிேறன். ௩

ஆனா ம், பாம்பான தன் ைடய

தந்திரத்தினாேல ஏவாைளஏமாற்றன ேபால,

உங்க ைடய மன ம் கிற ஸ் ைவப்பற்றய

உண்ைமயி ந் வில ம்ப

ெக க்கப்ப ேமா என் பயந்தி க்கிேறன். ௪

எப்ப ெயன்றால், உங்களிடம் வ கிறவன்

நாங்கள் பிரசங்கிக்காத ேவெறா

இேய ைவப் பிரசங்கித்தால்,அல்ல ங்கள்

ெபற் க்ெகாள்ளாத ேவெறா ஆவிைய ம்,
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ங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளாத ேவெறா

நற்ெசய்திைய ம் ெபற் ர்களானால்,

நன்றாகச் சகித்தி ப் ர்கேள. ௫ மாெப ம்

பிரதான அப்ேபாஸ்தலர்களி ம், நான்

ஒன்ற ம் ைற ள்ளவன் இல்ைல

என் நிைனக்கிேறன். ௬ நான் ேபச்சிேல

கற் க்ெகாள்ளாதவனாக இ ந்தா ம்,

அறவிேல கற் க்ெகாள்ளாதவன் இல்ைல;

எல்லாக் காரியத்தி ம், எல்ேலா க் ம்

ன்பாக ம் உங்க க் ள்ேளநாங்கள் இைத

ெவளிப்ப த்தியி க்கிேறாேம. ௭ ங்கள்

உயர்த்தப்ப ம்ப நான் என்ைனத்தாேன

தாழ்த்தி, ேதவ ைடய நற்ெசய்திைய

இலவசமாக உங்க க் ப் பிரசங்கித்ததினாேல

ற்றம் ெசய்ேதேனா? ௮உங்க க் ஊழயம்

ெசய் ம்ப க் , மற்றச் சைபகளில்

சம்பளத்ைதப் ெபற் , அவர்கைளக்

ெகாள்ைளயிட்ேடன். ௯ நான் உங்கேளா

இ ந் ைற பட்டேபா ம், யாைர ம் நான்

வ த்தப்ப த்தவில்ைல; மக்ெகேதானியாவில்

இ ந் வந்த சேகாதரர்கள் என் ைறைவ

நிைறவாக்கினார்கள்; எந்தவிதத்தி ம் நான்

உங்க க் ச் ைமயாக இல்லாதப க்

ஜாக்கிரைதயாக இ ந்ேதன், இனிேம ம்

ஜாக்கிரைதயாக இ ப்ேபன். ௧0 அகாயா

நாட் ன் ப திகளிேல இந்தப் கழ்ச்சி

என்ைனவிட் ங் வதில்ைல என்

என்னில் உள்ள கிற ஸ் வி ைடய

சத்தியத்ைதக்ெகாண் ெசால் கிேறன். ௧௧
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இப்ப ச் ெசால்லேவண் யெதன்ன? நான்

உங்கைள ேநசிக்காதப யாேலா? ேதவன்

அறவார். ௧௨ ேம ம், எங்கைளஎதிர்க்க ேநரம்

ேத கிறவர்க க் ேநரம் கிைடக்காதப க் ,

தங்கைளக் ற த் ேமன்ைமபாராட் கிற

காரியத்தில் அவர்கள் எங்கைளப்ேபாலக்

காணப்ப ம்ப , நான் ெசய்வைதேய

இன் ம் ெசய்ேவன். ௧௩அப்ப ப்பட்டவர்கள்

கள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கள், கபட ள்ள

ேவைலயாட்கள், கிற ஸ் வி ைடய

அப்ேபாஸ்தலரின் ேவஷத்ைத

அணிந் ெகாண்டவர்களாகஇ க்கிறார்கள்.

௧௪ அ ஆச்சரியம் இல்ைல, சாத்தா ம்

ஒளியின் த ைடய ேவஷத்ைத

அணிந் ெகாள்வாேன. ௧௫ எனேவ

அவ ைடய ஊழயக்காரர்க ம் தியின்

ஊழயக்காரர்க ைடய ேவஷத்ைத

அணிந் ெகாண்டால் அ ஆச்சரியம்

இல்ைலேய; அவர்கள் அவர்கள்

ெசய்ைககைளப் ெபா த்தி க் ம்.

௧௬ பின் ம் நான் ெசால் கிேறன்;

யா ம் என்ைனப் த்தி னன் என்

நிைனக்கேவண்டாம்; அப்ப நிைனத்தால்,

நா ம் ெகாஞ்சம் ேமன்ைமபாராட் ம்ப ,

என்ைனப் த்தி னைனப்ேபாலாவ

ஏற் க்ெகாள் ங்கள். ௧௭ இப்ப நான்

ெசால் கிற கர்த்த க்ேகற்றப

ெசால்லாமல், ேமன்ைமபாராட் ம்

ைதரியத்தினாேல த்தி னைனப்ேபாலச்
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ெசால் கிேறன். ௧௮அேநகர் ச ரத்திற்ேகற்றப

ேமன்ைம பாராட் க்ெகாள் ம்ேபா ,

நா ம் ேமன்ைமபாராட் ேவன். ௧௯

ங்கள் த்தி உள்ளவர்களாக இ ந்

த்தியில்லாதவர்கைளச் சந்ேதாஷமாகச்

சகித்தி க்கி ர்கேள. ௨0ஒ வன்உங்கைளச்

சிைறயாக்கினா ம், ஒ வன் உங்கைள

அழ த்தா ம், ஒ வன் உங்கைளக்

ைகவசப்ப த்தினா ம், ஒ வன்

தன்ைன உயர்த்தினா ம், ஒ வன்

உங்கைள கத்தில் அைறந்தா ம்

சகித்தி க்கி ர்கேள. ௨௧ நாங்கள்

பல னரான ேபால, எங்க க் வந்த

கன னத்ைதக் ற த் ப்ேப கிேறன்; ஒ வன்

எதிேல ணி ள்ளவனாக இ க்கிறாேனா

அதிேல நா ம் ணி ள்ளவனாக

இ க்கிேறன்; இப்ப ப் த்தி னமாகப்

ேப கிேறன். ௨௨அவர்கள் எபிெரயரா? நா ம்

எபிெரயன்; அவர்கள் இஸ்ரேவலரா? நா ம்

இஸ்ரேவலன்; அவர்கள் ஆபிரகாம ன்

வம்சத்தாரா? நா ம்ஆபிரகாம ன்வம்சத்தான்.

௨௩அவர்கள் கிற ஸ் வின்ஊழயக்காரர்களா?

நான் அதிகம்; த்தி னமாகப் ேப கிேறன்;

நான் அதிகமாகப் பிரயாசப்பட்டவன்,

அதிகமாக அ பட்டவன், அதிகமாக

சிைறக் காவல்களில் ைவக்கப்பட்டவன்,

அேநக ைற மரணேவதைனயில்

சிக்கிக்ெகாண்டவன். ௨௪ தர்களால்

ஒன் ைறய நாற்ப அ களாக ஐந்
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ைற அ க்கப்பட்ேடன்; ௨௫ ன் ைற

பிரம் களால் அ க்கப்பட்ேடன், ஒ ைற

கல்ெலறயப்பட்ேடன், ன் ைற கப்பல்

ேசதத்தில் இ ந்ேதன், கட ேல ஒ இர ம்

பக ம் கழ த்ேதன். ௨௬அேநக ைறபயணம்

ெசய்ேதன்; ஆ களால் வந்த ேமாசங்களி ம்,

தி டர்களால் வந்த ேமாசங்களி ம், என்

ெசாந்த மக்களால் வந்த ேமாசங்களி ம்,

தரல்லாதவர்கள் லம் வந்த ேமாசங்களி ம்,

பட்டணங்களில் உண்டான ேமாசங்களி ம்,

வனாந்திரத்தில் உண்டான ேமாசங்களி ம்,

கட ல் உண்டான ேமாசங்களி ம்,

கள்ளச்சேகாதரர்களால்வந்த ேமாசங்களி ம்;

௨௭ பிரயாசத்தி ம், வ த்தத்தி ம்

அேநக ைறகண்விழ ப் களி ம், பசியி ம்

தாகத்தி ம், அேநக ைறஉபவாசங்களி ம்,

ளிரி ம், நிர்வாணத்தி ம் இ ந்ேதன்.

௨௮ இைவகள் மட் மல்லாமல், எல்லா

சைபகைளக் ற த் ம் உண்டாயி க்கிற

கவைல என்ைன தினந்ேதா ம்

க்கப்ப த் கிற . ௨௯ ஒ வன்

பல னனானால் நா ம் பல னனாகிற

இல்ைலேயா? ஒ வன் பாவத்தில் வி ந்தால்

என் மனம் எரியாமல் இ க் ேமா? ௩0 நான்

ேமன்ைமபாராட்டேவண் ெமன்றால்,

என் பல னங்கைளக்

காண்பிக்கிறைவகைளக் ற த்

ேமன்ைமபாராட் ேவன். ௩௧என்ெறன்ைறக் ம்

ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவ ம், நம் ைடய
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கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின்

பிதா மானவர் நான் ெபாய் ெசால் கிற

இல்ைலஎன் அறவார். (aiōn g165) ௩௨தமஸ்

பட்டணத் அேரத்தா ராஜாவி ைடய

பைடத்தைலவன்என்ைனப்பி க்கேவண் ம்

என் தமஸ்க ைடய பட்டணத்ைதச் ற்ற

காவல்ைவத் க் காத்தான்; ௩௩அப்ெபா

நான் ைடயிேலைவக்கப்பட் , மதி ந்த

ஜன்னல் வழயாக இறக்கிவிடப்பட் ,

அவ ைடயைகக் த் தப்பிேனன்.

௧௨

ேமன்ைமபாராட் கிற எனக் த்

த தியான இல்ைலேய; ஆனா ம்,

கர்த்தர் அ ளிய தரிசனங்கைள ம்

ெவளிப்ப த்தல்கைள ம்ெசால் கிேறன். ௨

கிற ஸ் விற் ள்ளான ஒ மனிதைன

அறேவன்; அவன் பதினான் வ டத்திற்

ன்ேப ன்றாம் வானம்வைரக் ம்

எ க்கப்பட்டான்; அவன் ச ரத்தில்

இ ந்தாேனா அல்ல ச ரத்திற் ெவளிேய

இ ந்தாேனா, அைத நான் அறேயன்;

ேதவன் அறவார். ௩ அந்த மனிதன்

பர க் ள் எ க்கப்பட் , மனிதன்

ேபசப்படாத ம் வாக் க்ெகட்டாத மான

வார்த்ைதகைளக் ேகட்டான் என்

அற ந்தி க்கிேறன். ௪ அவன் ச ரத்தில்

இ ந்தாேனா அல்ல ச ரத்திற் ெவளிேய

இ ந்தாேனா, அைத நான்அறேயன்; ேதவன்

அறவார். ௫ இப்ப ப்பட்டவைனக் ற த்

ேமன்ைமபாராட் ேவன்; ஆனா ம்
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என்ைனக் ற த் என் பல னங்கைளத்தவிர,

ேவெறான்ற ம் ேமன்ைமபாராட்டமாட்ேடன்.

௬ சத்தியமானைத நான் ேப கிேறன்; நான்

ேமன்ைமபாராட்ட வி ம்பினா ம், நான்

த்தி னன் இல்ைல, ஆனா ம் ஒ வ ம்

என்னிடம் பார்த்ததற் ம், ேகட்டதற் ம் ேமலாக

என்ைனநிைனக்காம க்கநான்அப்ப ச்

ெசய்யாதி ப்ேபன். ௭ அன்ற ம், எனக்

ெவளிப்ப த்தப்பட்டைவக க் ரிய

ேமன்ைமயினால் நான்என்ைனஉயர்த்தாமல்

இ க்க, என் ச ரத்திேல ஒ ள்

ெகா க்கப்பட் க்கிற ; நான் என்ைன

உயர்த்தாமல் இ க்க, அ என்ைனக் த் ம்

சாத்தா ைடய தனாகஇ க்கிற . ௮அ

என்ைனவிட் ங் ம்ப , நான் ன் ைற

கர்த்தரிடம் ேவண் க்ெகாண்ேடன். ௯

அதற் அவர்: என் கி ைப உனக் ப்

ேபா ம்; உன் பல னத்திேல என் பலம்

ரணமாக இ க் ம் என்றார். எனேவ,

கிற ஸ் வின் வல்லைமஎன்ேமல் தங் ம்ப ,

என் பல னங்கைளக் ற த் நான் மக ம்

சந்ேதாஷமாக ேமன்ைமபாராட் ேவன்.

௧0 அப்ப ேய நான் பல னமாக

இ க் ம்ேபாேத பல ள்ளவனாக

இ க்கிேறன்; எனேவ கிற ஸ் க்காக

எனக் வ ம் பல னங்களி ம்,

நிந்ைதகளி ம், ெந க்கங்களி ம்,

ன்பங்களி ம், இ க்கண்களி ம் நான்

பிரியப்ப கிேறன். ௧௧ ேமன்ைமபாராட் ,
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த்தி னன் ஆேனன்; ங்கேள இதற்

என்ைனக் கட்டாயப்ப த்தி ர்கள். நான்

ஒன் ம ல்ைல என்றா ம், பிரதான

அப்ேபாஸ்தலர்க க் ம் நான் சிற தள ம்

ைறந்தவனாக இல்லாதப யால், உங்களாேல

பாராட்டப்பட ேவண் யதாக இ ந்தேத. ௧௨

அப்ேபாஸ்தல க் ரிய அைடயாளங்கள்

எல்லாவிதமான ெபா ைமேயா ம்,

அதிசயங்கேளா ம், அற் தங்கேளா ம்,

வல்லைமகேளா ம், உங்க க் ள்ேள

நடத்தப்பட்டேத. ௧௩ எதிேல மற்றச்

சைபக க் க் ைறவாக இ ந் ர்கள்?

நான் உங்கைள வ த்தப்ப த்தாமல்

இ ந்தேத உங்க க் க் ைற ; இந்த

அநியாயத்திற்காக என்ைனமன்னி ங்கள். ௧௪

இேதா, உங்களிடம் ன்றாவ ைற ம்

வ வதற் ஆயத்தமாக இ க்கிேறன்; நான்

உங்கைள வ த்தப்ப த் வ இல்ைல;

நான் உங்க ைடயைவகைள அல்ல,

உங்கைளேய ேத கிேறன்; ெபற்ேறா க் க்

ழந்ைதகள் இல்ைல, ழந்ைதக க் ப்

ெபற்ேறார்கேள ெபாக்கிஷங்கைளச்

ேசர்த் ைவக்கேவண் ம். ௧௫ எனேவ,

நான் உங்கைள எவ்வள அதிகமாக

ேநசிக்கிேறேனா அவ்வள ைறவாக

உங்களால் நான் ேநசிக்கப்பட் ந்தா ம்,

ம க ம் சந்ேதாஷமாக நான் உங்க ைடய

ஆத் மாக்க க்காகச் ெசல பண்ண ம்

ெசல பண்ணப்பட ம் வி ம் கிேறன். ௧௬
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அப்ப ேய ஆகட் ம், நான் உங்க க் ச்

ைமயாகஇ க்கவில்ைல;ஆனா ம், உதவி

ெசய்கிறவனாக இ ந் , தந்திரத்தினாேல

உங்கைளப் பி த்ேதனாம். ௧௭ நான் உங்களிடம்

அ ப்பினவர்களில் எவன் லமாவ

உங்களிடம் நன்ைமையத் ேத ன உண்டா?

௧௮ த் உங்களிடம்வ ம்ப நான்அவைனக்

ேகட் க்ெகாண் , அவேனா ட ஒ

சேகாதரைனஅ ப்பிேனன்; த் உங்களிடம்

ஏதாவ நன்ைமையத் ேத னானா? நாங்கள்

ஒேர ஆவிைய உைடயவர்களாக, ஒேர

அ ச் வ களில் நடந்ேதாம் அல்லவா?

௧௯ நாங்கள் ேயாக்கியமானவர்கள்

என் ெதரி ம்ப உங்களிடம்

ேப கிேறாம் என் நிைனக்கி ர்கேளா?

ேதவ க் ன்பாகக் கிற ஸ் விற் ள்

ேப கிேறாம். பிரியமானவர்கேள,

எல்லாவற்ைற ம் உங்க ைடய

பக்திவளர்ச்சிக்காகச் ெசய்கிேறாம். ௨0

ஆனா ம் நான் வந் , உங்கைள என்

மனவி ப்பத்தின்ப இ க்கிறவர்களாகப்

பார்க்காம ம், நா ம் உங்க ைடய

மனவி ப்பத்தின்ப இ க்கிறவனாகப்

பார்க்கப்படாமல் இ ப்ேபேனா என் ம்;

விேராதங்கள், ைவராக்கியங்கள், ேகாபங்கள்,

வாக் வாதங்கள், றங் தல், ேகாள்

ெசால் தல், இ மாப் , கலகங்கள்

ஆகிய இைவகள் உங்க க் ள்ேள

உண்டாயி க் ேமா என் ம்; ௨௧ ண் ம் நான்
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வ கிறேபா , என் ேதவன் உங்களிடம்

என்ைனத் தாழ்த் ம்ப க் ன்

பாவம் ெசய்தவர்களாகிய அேநகர்

தாங்கள் ெசய்த அ த்தத்ைத ம்

ேவசித்தனத்ைத ம் காமவிகாரத்ைத ம்விட்

மனம்தி ம்பாமல் இ க்கிறைதக் ற த் , நான்

க்கப்படேவண் யதாக இ க் ேமா என் ம்

பயந்தி க்கிேறன்.

௧௩

ன்றாவ ைற நான் உங்களிடம்

வ கிேறன்; எல்லாக் காரியங்க ம்

இரண் ன் சாட்சிகளினாேல

உ திப்ப த்தப்ப ம். ௨ நான் இரண்டாம் ைற

உங்கேளா இ ந்தேபா ெசான்ன ேபால,

இப்ெபா ரத்தில் இ ந் ம் உங்களிடம்

இ க்கிறவனாக, நான் ண் ம் வந்தால்

தப்பவிடமாட்ேடன் என் ன் பாவம்

ெசய்தவர்க க் ம் மற்ற எல்ேலா க் ம்

ன்னறவித் எ கிேறன். ௩கிற ஸ் என்

லம் ேப கிறார் என்பதற் ஆதாரம்

ேத கி ர்கேள;அவர் உங்களிடம் பல னராக

அல்ல, உங்களிடம்வல்லவராகஇ க்கிறார். ௪

ஏெனன்றால்,அவர் பல னத்தால் சி ைவயில்

அைறயப்பட் ந் ம், ேதவ ைடய

வல்லைமயினால் பிைழத்தி க்கிறார்;

அப்ப நாங்க ம் அவ க் ள் பல னராக

இ ந் ம், உங்களிடம் விளங்கிய

ேதவ ைடய வல்லைமயினால் அவேரா

பிைழத்தி ப்ேபாம். ௫ ங்கள் வி வாசம்

உள்ளவர்கேளா என் உங்கைள ங்கேள
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ேசாதித் ப்பா ங்கள்; உங்கைள ங்கேள

ப ட்ைச ெசய் பா ங்கள். இேய கிற ஸ்

உங்க க் ள் இ க்கிறார் என் உங்க க் த்

ெதரியாதா? ங்கள் ப ட்ைசக்

நிற்காதவர்களாக இ ந்தால் ெதரியா . ௬

நாங்கேளா ப ட்ைசக் நிற்காதவர்கள்

அல்ல என்பைதத் ெதரிந் ெகாள் ர்கள்

என் நம் கிேறன். ௭ ேம ம் ங்கள் ஒ

ெபால்லாங் ம் ெசய்யாமல்இ க் ம்ப யாக,

ேதவைன ேநாக்கி ேவண் தல்ெசய்கிேறன்.

நாங்கள் ப ட்ைசக் நின்றவர்கள் என்

ெதரிவதற்காகஇல்ைல, நாங்கள்ப ட்ைசக்

நிற்காதவர்கள்ேபால இ ந்தா ம்,

ங்கள் நலமானைதச் ெசய் ம்ப ேய

ேவண் தல்ெசய்கிேறன். ௮ சத்தியத்திற்

எதிராக நாங்கள் ஒன் ம் ெசய்ய யாமல்,

சத்தியத்திற் சாதகமாகேவெசய்ய ம். ௯

நாங்கள் பல ன ள்ளவர்க ம்

ங்கள் பல ள்ளவர்களாக ம்

இ க் ம்ேபா சந்ேதாஷப்ப கிேறாம்; ங்கள்

ரணர்களா ம்ப ேவண் தல்ெசய்கிேறாம்.

௧0 ஆகேவ, இ த் ப்ேபா வதற் அல்ல,

உ தியாகக் கட்டேவ கர்த்தர் எனக் க்

ெகா த்தஅதிகாரத்தின்ப , நான் உங்களிடம்

வ ம்ேபா , உங்கைளக் கண் க்காமல்

இ ப்பதற்காக, நான் ரத்தில் இ க் ம்ேபாேத

இைவகைள எ கிேறன். ௧௧ கைடசியாக,

சேகாதரர்கேள, சந்ேதாஷமாக இ ங்கள்,

ரணராகநா ங்கள்,ஆ தல்அைட ங்கள்;
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ஒேர சிந்ைதயாக இ ங்கள், சமாதானமாக

இ ங்கள், அப்ெபா அன் க் ம்

சமாதானத்திற் ம் காரணராகிய ேதவன்

உங்கேளா இ ப்பார். ௧௨ஒ வைரெயா வர்

பரி த்த த்தத்ேதா வாழ்த் ங்கள். ௧௩

பரி த்தவான்கள் எல்ேலா ம் உங்க க்

வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள். ௧௪

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வி ைடய

கி ைப ம், ேதவ ைடய அன் ம், பரி த்த

ஆவியி ைடய ஐக்கிய ம், உங்கள்

அைனவேரா ம் இ ப்பதாக.ஆெமன்.
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கலாத்தியர்

௧

மனிதர்களா ம் இல்ைல,

மனிதர்கள் லமாக ம் இல்ைல,

இேய கிற ஸ் வினா ம், அவைர

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்பின

பிதாவாகிய ேதவனா ம்அப்ேபாஸ்தலனாக

இ க்கிற ப லாகிய நா ம், ௨ என்ேனா

இ க்கிற சேகாதரர்கள் எல்ேலா ம், கலாத்தியா

நாட் ல் உள்ள சைபக க் எ கிறதாவ :

௩ பிதாவாகிய ேதவனா ம், நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்

உங்க க் க் கி ைப ம், சமாதான ம்

உண்டாவதாக; ௪அவர் நம்ைம இப்ெபா

இ க்கிற ெபால்லாத உலகத்தி ந்

வி விப்பதற்காக நம் ைடய பிதாவாகிய

ேதவ ைடயவி ப்பத்தின்ப ேய நம் ைடய

பாவங்க க்காகத் தம்ைமத்தாேம

ஒப் க்ெகா த்தார்; (aiōn g165) ௫ அவ க்

என்ெறன்ைறக் ள்ள எல்லாக்

காலங்களி ம் மகிைம உண்டாவதாக.

ஆெமன். (aiōn g165) ௬ உங்கைளக்

கிற ஸ் வின் கி ைபயினாேல

அைழத்தவைர ங்கள் இவ்வள

க்கிரமாகவிட் , ேவெறா வித்தியாசமான

நற்ெசய்திக் த் தி ம் கிறைதப்பற்ற நான்

ஆச்சரியப்ப கிேறன்; ௭ ேவெறா நற்ெசய்தி

இல்ைலேய; சிலர் உங்கைளக் கலங்கப்ப த்தி,

கிற ஸ் வி ைடய நற்ெசய்திைய மாற்ற

வி ம் கிறார்கள். ௮ நாங்கள் உங்க க் ப்
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பிரசங்கித்த நற்ெசய்திையத்தவிர, நாங்கேளா

அல்ல வானத்தி ந் வ கிற ஒ

தேனா, ேவெறா நற்ெசய்திைய

உங்க க் ப் பிரசங்கித்தால், அவன்

சபிக்கப்பட்டவனாக இ ப்பான். ௯ ன்ேப

ெசான்ன ேபால ண் ம் ெசால் கிேறன்;

ங்கள்ஏற் க்ெகாண்டநற்ெசய்திையத்தவிர

ேவெறா நற்ெசய்திைய ஒ வன் உங்க க் ப்

பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக

இ ப்பான். ௧0இப்ெபா மனித ைடயதா,

ேதவ ைடயதா? யா ைடயஅங் காரத்ைதத்

ேத கிேறன்? மனிதைனப் பிரியப்ப த்தப்

பார்க்கிேறனா? நான் இன் ம் மனிதைனப்

பிரியப்ப த் கிறவனாக இ ந்தால் நான்

கிற ஸ் வின் ஊழயக்காரன் இல்ைலேய.

௧௧ ேம ம், சேகாதரர்கேள, என்னால்

பிரசங்கிக்கப்பட்ட நற்ெசய்தி மனிதர்க ைடய

ேயாசைனயினால் உண்டான

இல்ைலெயன் உங்க க் த் ெதரிவிக்கிேறன்.

௧௨ நான் அைத ஒ மனிதனிடம ந்

ெபற்ற ம் இல்ைல, மனிதனிடம ந்

கற்ற ம் இல்ைல, இேய கிற ஸ் ேவ

அைத எனக் ெவளிப்ப த்தினார்.

௧௩ நான் தமதத்தில் இ ந்தேபா

என் ைடய நடத்ைதையக் ற த் க்

ேகள்விப்பட் ப் ர்கள்; ேதவ ைடய

சைபைய நான் அதிகமாக ன்பப்ப த்தி,

அைதப் பாழாக்கி; ௧௪ என் மக்களில் என்

வய ள்ள அேநகைரவிட தமதத்தில்
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ேதறனவனாக, என் ற்பிதாக்க ைடய

பாரம்பரிய நியாயங்க க்காக அதிக

பக்திைவராக்கியம் உள்ளவனாக இ ந்ேதன்.

௧௫ அப்ப யி ந் ம், நான் என் தாயின்

வயிற்ற ந்த தல், என்ைனப்

பிரித்ெத த் , தம் ைடய கி ைபயினால்

அைழத்த ேதவன், ௧௬தம் ைடய மாரைன

நான் தரல்லாத மக்க க் நற்ெசய்தியாக

அறவிப்பதற் , அவைர எனக் ள்

ெவளிப்ப த்த வி ப்பமாக இ ந்தேபா ,

உடேன நான் ச ரத்ேதா ம் இரத்தத்ேதா ம்

ேயாசைன பண்ணாம ம்; ௧௭ எனக்

ன்ேப எ சேலம ல் அப்ேபாஸ்தலர்களாக

இ ந்தவர்களிடம் ேபாகாம ம்;

அரபிேதசத்திற் ப் றப்பட் ப்ேபாய், ண் ம்

தமஸ் ஊ க் த் தி ம்பிவந்ேதன். ௧௮

ன் வ டங்க க் ப்பின் , ேப ைவப்

பார்ப்பதற்காக நான் எ சேல க் ப்ேபாய்,

அவேனா ட பதிைனந் நாட்கள்

தங்கியி ந்ேதன். ௧௯ கர்த்த ைடய

சேகாதரனாகிய யாக்ேகாைபத்தவிர,

அப்ேபாஸ்தலரில் ேவெறா வைர ம் நான்

பார்க்கவில்ைல. ௨0 நான் உங்க க்

எ கிற இைவகள் ெபாய் இல்ைல

என் ேதவ க் ன்பாக நிச்சயமாகச்

ெசால் கிேறன். ௨௧ பின் , ரியா சி சியா

நா க க் ச் ெசன்ேறன். ௨௨ ேம ம்

ேதயா நாட் ேல கிற ஸ் விற் ள்ளான

சைபமக்க க் அற கம் இல்லாதவனாக
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இ ந்ேதன். ௨௩ ன்ேன நம்ைமத்

ன்பப்ப த்தினவேன, தான்அழ க்கப்பார்த்த

வி வாசத்ைதஇப்ெபா பிரசங்கிக்கிறான்

என்பைதமட் ம்அவர்கள் ேகள்விப்பட் , ௨௪

எனக்காக ேதவைனமகிைமப்ப த்தினார்கள்.

௨

பதினான் வ டங்க க் ப்பின் , நான்

த் ைவக் ட் க்ெகாண் , பர்னபாேவா

ண் ம் எ சேல க் ப் ேபாேனன். ௨

நான் ேதவ அறவிப்பினாேல அங் ேபாய்,

தரல்லாத மக்க க் நான் பிரசங்கிக்கிற

நற்ெசய்திைய அவர்க க் விளக்கிச்

ெசான்ேனன்; ஆனா ம் நான் ஓ கிற ம்,

ஓ ன ம் ணாகப் ேபாகாதப சைபைய

நடத் கிற தைலவர்க க்ேக தனிைமயாக

விளக்கிச் ெசான்ேனன். ௩ ஆனா ம்

என்ேனா இ ந்த த் கிேரக்கனாகஇ ந் ம்

வி த்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள் வதற் க்

கட்டாயப்ப த்தப்படவில்ைல. ௪ கிற ஸ்

இேய விற் ள் நமக் உண்டான தந்திரத்ைத

உள பார்த் நம்ைம நியாயப்பிரமாணத்திற்

அ ைமகளாக் வதற்காக க் வழயாக

ைழந்த கள்ளச் சேகாதரர்களினால்

அப்ப யான . ௫ நற்ெசய்தியாகிய சத்தியம்

உங்களிடம் மாறாமல் நிைலத்தி ப்பதற்காக,

நாங்கள் ஒ மணிேநரம் டஅவர்க க் க்

ழ்ப்ப ந் இணங்கவில்ைல. ௬அல்லாம ம்

அங்கி ந்த சைபத் தைலவர்கள் எனக்

ஒன் ம் ேபாதிக்கவில்ைல; அவர்கள்

எப்ப ப்பட்டவர்களாக இ ந்தா ம் எனக் க்
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கவைலயில்ைல. ேதவன் மனிதர்களிடம்

பட்சபாதம் உள்ளவர் இல்ைலேய. ௭

அ மட் மல்லாமல், வி த்தேசதனம்

உள்ளவர்க க் அப்ேபாஸ்தலனாக

இ ப்பதற்காக ேப ைவப்

பலப்ப த்தினவர், தரல்லாத மக்க க்

அப்ேபாஸ்தலனாக இ ப்பதற்காக என்ைன ம்

பலப்ப த்தினதினால், ௮ வி த்தேசதனம்

உள்ளவர்க க் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கிப்பதற்காக ேப விற் அதிகாரம்

ெகா க்கப்பட்ட ேபால, வி த்தேசதனம்

இல்லாதவர்க க் ப் பிரசங்கிப்பதற்காக

எனக் ம் அதிகாரம் ெகா க்கப்பட்டெதன்

அவர்கள் பார்த் ; ௯எனக் க் ெகா க்கப்பட்ட

கி ைபைய அற ந்தேபா , ண்களாக

நிைனக்கப்பட்ட யாக்ேகா ம், ேகபா ம்,

ேயாவா ம், தாங்கள் வி த்தேசதனம்

உள்ளவர்க க் ம், நாங்கள் தரல்லாத

மக்க க் ம் பிரசங்கிப்பதற்காக, ெந ங்கிய

ஐக்கியத்திற் அைடயாளமாக எனக் ம்

பர்னபாவிற் ம் வல கரம் ெகா த் ,

௧0 ஏைழகைள நிைனத் க்ெகாள்ளச்

ெசான்னார்கள்; அப்ப ச் ெசய்வதற்காக

அதற் ன்னேம நா ம்ஆவலாகஇ ந்ேதன்.

௧௧ ேம ம், ேப அந்திேயாகியாவிற்

வந்தேபா ,அவன்ேமல் ற்றஞ் மத்தினால்,

நான் அவைன க கமாக எதிர்த்ேதன். ௧௨

எப்ப ெயன்றால், யாக்ேகாபினிடம ந்

சிலர் வ கிறதற் ன்ேப அவன்
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தரல்லாத மக்கேளா சாப்பிட்டான்;

அவர்கள் வந்தேபாேதா, வி த்தேசதனம்

உள்ளவர்க க் ப் பயந் , விலகிப் பிரிந்தான்.

௧௩ மற்ற தர்க ம் அவேனா ட

இைணந் மாய்மாலம்பண்ணினார்கள்;

அவர்க ைடய மாய்மாலத்தினாேல

பர்னபா ம் ஈர்க்கப்பட்டான். ௧௪ இப்ப

அவர்கள் நற்ெசய்தியின் சத்தியத்தின்ப

சரியாக நடக்காதைத நான் பார்த்தேபா ,

எல்ேலா க் ம் ன்பாக நான் ேப ைவப்

பார்த் ெசான்ன என்னெவன்றால்:

தனாக இ க்கிற தர்கள் ைறப்ப

நடக்காமல், தரல்லாதவர்களின் ைறப்ப

நடந் ெகாண் க்க, தரல்லாேதாைர

தர்கள் ைறப்ப நடக்கச்ெசால்

எப்ப க் கட்டாயப்ப த்தலாம்? ௧௫

தரல்லாதவர்களில் பிறந்த பாவிகளாக

இல்லாமல், பிறப்பின்ப தர்களாக

இ க்கிற நா ம் இேய கிற ஸ் விற் ள்

உள்ள வி வாசத்தினாேலதவிர,

நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசய்ைககளினாேல

மனிதன் திமானாக்கப்ப வ இல்ைல

என் அற ந் , நியாயப்பிரமாணத்தின்

ெசய்ைககளினால் இல்ைல,

கிற ஸ் விற் ள் உள்ள வி வாசத்தினாேல

திமான்களாக்கப்ப வதற் க் கிற ஸ்

இேய வின்ேமல் வி வாசிகளாேனாம்.

௧௬ நியாயப்பிரமாணத்தின்

ெசய்ைககளினாேல எந்த மனித ம்
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திமானாக்கப்ப வதில்ைலேய. ௧௭

கிற ஸ் விற் ள் திமான்களாக்கப்ப வதற்

வி ம் கிற நா ம் பாவிகளாக

இ ப்ேபாெமன்றால், கிற ஸ் பாவத்திற் க்

காரணேரா? இல்ைலேய. ௧௮ நான்

இ த் ப்ேபாட்டைவகைளேய நான்

ண் ம் கட் னால், பிரமாணத்ைத

கிறவனாக இ ப்ேபன். ௧௯

ேதவ க்ெகன் பிைழப்பதற்காக

நான் நியாயப்பிரமாணத்தினாேல

நியாயப்பிரமாணத்திற் மரித்ேதேன.

௨0 கிற ஸ் ேவா சி ைவயில்

அைறயப்பட்ேடன்; ஆனா ம்,

பிைழத்தி க்கிேறன்; இனி நான்

இல்ைல, கிற ஸ் ேவ எனக் ள்

பிைழத்தி க்கிறார்; நான் இப்ெபா

ச ரத்தில் பிைழத்தி க்கிறேதா, என்ேமல்

அன் ைவத் எனக்காகத் தம்ைமத்தாேம

ஒப் க்ெகா த்த ேதவ ைடய மாரன்ேமல்

உள்ளவி வாசத்தினாேல பிைழத்தி க்கிேறன்.

௨௧ நான் ேதவ ைடய கி ைபைய

ணாக் கிறதில்ைல; தியான

நியாயப்பிரமாணத்தினாேல வ ெமன்றால்

கிற ஸ் மரித்த ணாயி க் ேம.

௩

த்தியில்லாத கலாத்தியர்கேள, ங்கள்

சத்தியத்திற் க் ழ்ப்ப யாம க்க உங்கைள

மயக்கினவன் யார்? இேய கிற ஸ்

சி ைவயில் அைறயப்பட்டவராக

உங்க ைடய கண்க க் ன்



கலாத்தியர் 4405

ெதளிவாக உங்க க் ள்ேள

ெவளிப்ப த்தப்பட் ந்தாேர. ௨

ஒன்ைறமட் ம் உங்களிடம ந்

ெதரிந் ெகாள்ள வி ம் கிேறன்;

நியாயப்பிரமாணத்தின் ெசய்ைககளினாேலா,

வி வாசக் ேகள்வியினாேலா, எதினாேல

ஆவியானவைரப் ெபற் க்ெகாண் ர்கள்? ௩

ஆவியினாேல ஆரம்பம்பண்ணின ங்கள்

இப்ெபா ச ரத்தினாேல

ெபறப்ேபாகி ர்கேளா? ங்கள் இவ்வள த்தி

இல்லாதவர்களா? ௪இத்தைனபா கைள ம்

ணாக அ பவித் ர்கேளா? அைவகள்

ணாகப்ேபாய்விட்டேத. ௫ அன்ற ம்

உங்க க் ஆவியானவைரக் ெகா த் ,

உங்க க் ள்ேள அற் தங்கைளச்

ெசய்கிறவர் அைத நியாயப்பிரமாணத்தின்

ெசய்ைககளினாேலா, வி வாசக்

ேகள்வியினாேலா, எதினாேல ெசய்கிறார்?

௬ அப்ப ேய ஆபிரகாம் ேதவைன

வி வாசித்தான், அ அவ க்

தியாக நிைனக்கப்பட்ட . ௭ ஆகேவ,

வி வாசிக்கிறவர்கள் எவர்கேளாஅவர்கேள

ஆபிரகாம ன் பிள்ைளகள் என்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள். ௮ ேம ம் ேதவன்

வி வாசத்தினாேல தரல்லாத மக்கைள

திமான்களாக் கிறார் என் ேவதம் ன்னேம

கண் : உனக் ள் எல்லா ேதசங்க ம்

ஆ ர்வதிக்கப்ப ம் என் ஆபிரகா க்

நற்ெசய்தியாக ன்னறவித்த . ௯அப்ப ேய
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வி வாசம் உள்ளவர்கள் வி வாச ள்ள

ஆபிரகாேமா ஆ ர்வதிக்கப்ப கிறார்கள்.

௧0 நியாயப்பிரமாணத்தின்

ெசய்ைகக்காரர்களாகிய எல்ேலா ம்

சாபத்திற் உட்பட் க்கிறார்கள்;

ஏெனன்றால் நியாயப்பிரமாணப் த்தகத்தில்

எ தப்பட்டைவகள் எல்லாவற்ைற ம்

ெதாடர்ந் ெசய்யாதவன் எவேனா அவன்

சபிக்கப்பட்டவன் என் எ தியி க்கிறேத.

௧௧ நியாயப்பிரமாணத்தினாேல ேதவன்

ஒ வைன ம் திமானாக் கிறதில்ைல

என்ப ெவளிப்பைடயாக இ க்கிற .

ஏெனன்றால், வி வாசத்தினாேல திமான்

பிைழப்பான் என் எ தியி க்கிறேத. ௧௨

நியாயப்பிரமாணேமா வி வாசத்திற் ரிய

இல்ைல; அைவகைளச் ெசய்கிற மனிதேன

அைவகளால் பிைழப்பான். ௧௩ மரத்திேல

ெதாங்கவிடப்பட்ட எவ ம் சபிக்கப்பட்டவன்

என் எ தியி க்கிறப , கிற ஸ் நமக்காகச்

சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்

நம்ைம க்கி ட் க்ெகாண்டார். ௧௪

ஆபிரகா க் உண்டான ஆ ர்வாதம்

கிற ஸ் இேய வினால் தரல்லாத

மக்க க் வ வதற்காக ம்,

ஆவியானவைரக் ற த் ச் ெசால்லப்பட்ட

வாக் த்தத்தத்ைத நாம் வி வாசத்தினாேல

ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம் இப்ப

ஆன . ௧௫ சேகாதரர்கேள, மனிதர்களின்

ைறகளின்ப ச் ெசால் கிேறன்;
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மனிதர்க க் ள்ேள உ திபண்ணப்பட்ட

உடன்ப க்ைகைய ஒ வ ம்

தள் கிற ம ல்ைல, அதிேனா

எைத ம் ட் கிற ம ல்ைல. ௧௬

ஆபிரகா க் ம் அவ ைடய சந்ததிக் ம்

வாக் த்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன;

சந்ததிக க் என் அேநகைரப்பற்ற ச்

ெசால்லாமல், உன் சந்ததிக் என்

ஒ வைனக் ற த் ச் ெசால் யி க்கிறார்,

அந்த சந்ததி கிற ஸ் ேவ. ௧௭ ஆகேவ,

நான் ெசால் கிற என்னெவன்றால்,

கிற ஸ் ைவ ன்னிட் ேதவனால் ன்னேம

உ திப்பண்ணப்பட்ட உடன்ப க்ைகைய

நா ற் ப்ப வ டங்க க் ப்பின்

உண்டான நியாயப்பிரமாணமான ,

வாக் த்தத்தத்ைதப் பயனற்றதாக்கா .

௧௮ அன்ற ம், உரிைமப்பங்கான

நியாயப்பிரமாணத்தினாேல உண்டானால்

அ வாக் த்தத்தத்தினாேல

உண்டாயி க்கா ; ேதவன் அைத

ஆபிரகா க் வாக் த்தத்தத்தினாேல

அ ளிச்ெசய்தாேர. ௧௯ அப்ப ெயன்றால்,

நியாயப்பிரமாணத்தின் ேநாக்கம் என்ன?

வாக் த்தத்தத்ைதப் ெபற்ற சந்ததி

வ ம்வைரக் ம் அக்கிரமங்களினிம த்தமாக

நியாயப்பிரமாணம் ேதவ தர்கைளக்ெகாண்

மத்தியஸ்த ைடய ைகயிேல

ெகா க்கப்பட்ட . ௨0 மத்தியஸ்தன்

ஒ வ க் ரியவன்அல்ல, ேதவன் ஒ வேர.
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௨௧ அப்ப ெயன்றால் நியாயப்பிரமாணம்

ேதவ ைடய வாக் த்தத்தங்க க்

எதிரானதா? இல்ைலேய; நியாயப்பிரமாணம்

உயிைரக் ெகா க்கக் யதாகஇ ந்தி ந்தால்,

தியான நியாயப்பிரமாணத்தினால்

உண்டாயி க் ேம. ௨௨ அப்ப

இல்லாததினால், இேய கிற ஸ் ைவ

வி வாசிக் ம் வி வாசத்தினாேல ப க்கிற

வாக் த்தத்தம்வி வாசம் உள்ளவர்க க் க்

ெகா க்கப்ப ம்ப ேவதம் எல்லாவற்ைற ம்

பாவத்தின் ழ் அைடத் ப்ேபாட்ட . ௨௩

ஆகேவ, வி வாசம் வ கிறதற் ன்ேப,

ெவளிப்படப்ேபாகிற வி வாசத்திற்

ஏ வாக நாம் அைடக்கப்பட்டவர்களாக

நியாயப்பிரமாணத்தின் ழ்

காவல்பண்ணப்பட் ந்ேதாம். ௨௪

இந்தவிதமாக, நாம் வி வாசத்தினாேல

திமான்களாக்கப்ப வதற்

நியாயப்பிரமாணம் நம்ைமக் கிற ஸ் விடம்

வழநடத் கிற ஆசிரியராக இ ந்த .

௨௫ வி வாசம் வந்தபின் நாம்

நியாயப்பிரமாணத்திற் க் ழானவர்கள்

இல்ைலேய. ௨௬ ங்கள் எல்ேலா ம் கிற ஸ்

இேய ைவவி வாசிக் ம் வி வாசத்தினால்

ேதவ ைடய பிள்ைளகளாக

இ க்கி ர்கேள. ௨௭ ஏெனன்றால், உங்களில்

கிற ஸ் விற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம்

ெபற்ற அைனவ ம் கிற ஸ் ைவ

அணிந் ெகாண் ர்கேள. ௨௮ தெனன் ம்
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கிேரக்கெனன் ம் இல்ைல, அ ைமெயன் ம்

தந்திரமானவெனன் ம் இல்ைல,

ஆெணன் ம் ெபண்ெணன் ம் இல்ைல;

ங்கள் எல்ேலா ம் கிற ஸ் இேய விற் ள்

ஒன்றாக இ க்கி ர்கள். ௨௯ ங்கள்

கிற ஸ் ைடயவர்களானால்,ஆபிரகாம ன்

சந்ததியாராக ம், வாக் த்தத்தத்தினால்

வாரி களாக ம் இ க்கி ர்கள்.

௪

பின் ம் நான் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், வாரிசானவன்

எல்லாவற்ற ற் ம் எஜமானாகஇ ந் ம், அவன்

சி பிள்ைளயாகஇ க் ம் காலம்வைரக் ம்,

அவ க் ம் அ ைமயானவ க் ம்

வித்தியாசம் இல்ைல. ௨ தகப்பன் ற த்த

காலம்வைரக் ம் அவன் காப்பாள க் ம்

ட் விசாரைணக்காரர்க க் ம்

ழ்ப்பட் க்கிறான். ௩ அப்ப ேய நா ம்

சி பிள்ைளகளாக இ ந்தகாலத்தில்

இந்த உலகத்தின் வழபா க க்

அ ைமப்பட்டவர்களாக இ ந்ேதாம். ௪

நாம் த்திர விகாரத்ைத அைடவதற்காக

நியாயப்பிரமாணத்திற் க் ழ்ப்பட்டவர்கைள

ட் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக, ௫ காலம்

நிைறேவறனேபா , ெபண்ணிடத்தில்

பிறந்தவ ம் நியாயப்பிரமாணத்திற் க்

ழானவ மாகிய தம் ைடய மாரைன

ேதவன் அ ப்பினார். ௬ ேம ம் ங்கள்

பிள்ைளகளாக இ க்கிறதினால், அப்பா,

பிதாேவ! என் ப்பி வதற்காக
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ேதவன் தம மார ைடய ஆவிைய

உங்க ைடயஇ தயங்களில்அ ப்பினார். ௭

ஆகேவ, இனி அ ைமயாக இல்லாமல்

அவ ைடய பிள்ைளயாக இ க்கிறாய்;

அவ ைடய பிள்ைளெயன்றால், கிற ஸ்

லமாக ேதவ ைடய வாரிசாக ம்

இ க்கிறாய். ௮ ங்கள் ேதவைனஅறயாமல்

இ ந்தேபா , பாவத்தின்ப ேதவர்களாக

இல்லாதவர்க க் அ ைமகளாக

இ ந் ர்கள். ௯ இப்ெபா ேதா ங்கள்

ேதவைனஅற ந்தி க்கஅல்ல ேதவனாேல

அறயப்பட் க்க, ெபலன் இல்லாத ம்

ெவ ைமயான மானஅந்த வழபா க க்

ங்கள் ண் ம் தி ம்பி, ண் ம்

அைவக க் அ ைமகளாவதற்

வி ம் கிற ஏன்? ௧0 நாட்கைள ம்,

மாதங்கைள ம், காலங்கைள ம்,

வ டங்கைள ம் கைடபி த்

வ கி ர்கேள. ௧௧ நான் உங்க க்காகப்

பிரயாசப்பட்ட ணாகப் ேபானேதா என்

உங்கைளக் ற த் ப் பயந்தி க்கிேறன். ௧௨

சேகாதரர்கேள, என்ைனப்ேபால மா ங்கள்

என் உங்கைள ேவண் க்ெகாள் கிேறன்;

நான் உங்கைளப்ேபா ம்ஆேனேன. எனக்

ங்கள்அநியாயம் எ ம் ெசய்யவில்ைல. ௧௩

உங்க க் த் ெதரிந்தி க்கிறப , நான்

என் ைடய ச ர பல னத்தினிம த்தம்

தலாம் ைற உங்க க் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கித்ேதன். ௧௪ அப்ப இ ந் ம்,
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என் ச ரத்தில் இ க்கிற ெபல னம்

உங்க க் ேசாதைனயாக இ ந்தா ம்

ங்கள் என்ைன ெவ க்காம ம்,

தள்ளிவிடாம ம், ேதவ தைனப்ேபால ம்,

கிற ஸ் இேய ைவப்ேபால ம்

ஏற் க்ெகாண் ர்கள். ௧௫அப்ெபா ங்கள்

ெகாண் ந்த ஆனந்தபாக்கியம் எங்ேக?

உங்க ைடய கண்கைளப் பி ங்கி எனக் க்

ெகா க்க ம் என்றால், அைத ம்

ெசய்தி ப் ர்கள் என் உங்க க் ச்

சாட்சியாக இ க்கிேறன். ௧௬நான் உங்க க் ச்

சத்தியத்ைதச் ெசான்னதினாேல உங்க க்

எதிரியாக ஆேனேனா? ௧௭ அவர்கள்

ைவராக்கியத்ேதா உங்கைளத் ேத கிறார்கள்;

ஆனா ம் நல்லமனேதா அப்ப ச்

ெசய்யாமல், ங்கள் என்ைனவிட் விட் ,

அவர்கைள ைவராக்கியத்ேதா

பின்பற்றேவண் ம்என் வி ம் கிறார்கள்.

௧௮நல்லக் காரியத்திற்காக, நான் உங்கேளா

இ க் ம்ெபா மட் ம ல்ைல, எப்ெபா ம்

ைவராக்கியம் ெகாள்வ நல்ல தான். ௧௯என்

சி ப்பிள்ைளகேள, கிற ஸ் உங்க க் ள்

உ வா ம்வைரக் ம் உங்க க்காக

ண் ம் கர்ப்பேவதைனப்ப கிேறன்;

௨0 உங்கைளக் ற த் நான்

சந்ேதகப்ப கிறதினால், நான்

இப்ெபா உங்களிடம் வந் ,

ேவ விதமாகப் ேபச வி ம் கிேறன். ௨௧

நியாயப்பிரமாணத்திற் க் ழ்ப்பட் க்க
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வி ம் கிற ங்கள் நியாயப்பிரமாணம்

ெசால் கிறைதக் ேகட்கவில்ைலயா?

இைத எனக் ச் ெசால் ங்கள். ௨௨

ஆபிரகா க் இரண் மாரர்கள்

இ ந்தார்கள் என் எ தியி க்கிற ;

ஒ வன் அ ைமயான ெபண் க் ம்

மற்ெறா வன் தந்திரமான ெபண் க் ம்

பிறந்தவன். ௨௩ அ ைமயானவ க் ப்

பிறந்தவன் ச ரத்தின்ப பிறந்தான்,

தந்திர ள்ளவ க் ப் பிறந்தவன்

வாக் த்தத்தத்தின்ப பிறந்தான். ௨௪

இைவகள்ஞானஅர்த்தம் உள்ளைவகள்; அந்த

இரண் ெபண்க ம் இரண் ஏற்பா களாம்;

ஒன் னாய்மைலயில் உண்டான ஏற்பா ,

அ அ ைமத்தனத்திற் ள்ளாகக் ழந்ைதப்

ெப கிற ,அ ஆகார் என்பவள் தாேன. ௨௫

ஆகார் என்ப அரபிேதசத்தில் உள்ள

னாய்மைல; அந்த ஆகார் இப்ெபா

இ க்கிற எ சேல க் அைடயாளம்;

ஏெனன்றால், இவள் தன் பிள்ைளகேளா

அ ைமப்பட் க்கிறாேள. ௨௬ ேமலான

எ சேலேமா தந்திரம் உள்ளவள், அவேள

நம்ெமல்ேலா க் ம் தாயானவள். ௨௭

அந்தப்ப பிள்ைளெபறாத மல ேய,

மகிழ்ந்தி ; கர்ப்பேவதைனப்படாதவேள,

மகிழ்ச்சியாக எ ம்பி ஆர்ப்பரி; கணவன்

உள்ளவைளவிட மல யான ெபண் க்ேக

அதிக பிள்ைளகள் உண் என்

எ தியி க்கிற . ௨௮ சேகாதரர்கேள,
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நாம் ஈசாக்ைகப்ேபால வாக் த்தத்தத்தின்

பிள்ைளகளாக இ க்கிேறாம். ௨௯

ஆனா ம் ச ரத்தின்ப பிறந்தவன்

ஆவியின்ப பிறந்தவைன அப்ெபா

ன்பப்ப த்தின ேபால, இப்ெபா ம்

நடந் வ கிற . ௩0அைதக் ற த் ேவதம்

என்ன ெசால் கிற : அ ைமயானவளின்

மகன் தந்திர ள்ளவ ைடய

மகேனா வாரிசாக இ ப்பதில்ைல;

ஆகேவ, அ ைமயானவைள ம்,

அவ ைடய மகைன ம் ெவளிேய

தள் என் ெசால் கிற . ௩௧

இப்ப யி க்க, சேகாதரர்கேள, நாம்

அ ைமயானவ க் ப் பிள்ைளகளாக

இல்லாமல், தந்திர ள்ளவ க்ேக

பிள்ைளகளாகஇ க்கிேறாம்.

௫

ஆனப யால், ங்கள் ண் ம்

அ ைமத்தனத்தின் கத்திற் க் ழாகாமல்,

கிற ஸ் நமக் உண்டாக்கின தந்திர

நிைலைமயிேல நிைலத்தி ங்கள். ௨ இேதா,

ங்கள் வி த்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாண்டால்

கிற ஸ் வினால் உங்க க் ஒ

பிரேயாஜன ம்இ க்கா , என் ப லாகிய

நான் உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௩ ேம ம்,

வி த்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள் கிற

எந்த மனித ம் நியாயப்பிரமாணம்

வைத ம் நிைறேவற்றக் கடனாளியாக

இ க்கிறான் என் ண் ம்

அப்ப ப்பட்டவ க் உ தியாக
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அறவிக்கிேறன். ௪நியாயப்பிரமாணத்தினால்

திமான்களாக வி ம் கிற ங்கள்

எல்ேலா ம் கிற ஸ் ைவவிட் ப் பிரிந்

கி ைபயி ந் வி ந் ர்கள். ௫நாங்கேளா

திகிைடக் ம் என் ஆவிையக்ெகாண்

வி வாசத்தினால் நம்பிக்ைகேயா

காத்தி க்கிேறாம். ௬ கிற ஸ் இேய விடம்

வி த்தேசதன ம், வி த்தேசதனம்

இல்லாத ம் ஒன் க் ம் உதவா , அன்பினால்

ெசய்ைககைளச் ெசய்கிற வி வாசேம

உத ம். ௭ ங்கள் நன்றாக ஓ ர்கேள;

சத்தியத்திற் க் ழ்ப்ப யாமற்ேபாக

உங்க க் த் தைடெசய்தவன் யார்? ௮இந்தப்

ேபாதைன உங்கைள அைழத்தவரால்

உண்டான இல்ைல. ௯ ளிப்பான ெகாஞ்சம்

மா பிைசந்த மா அைனத்ைத ம்

உப்பப்பண் ம். ௧0 ங்கள் ேவ விதமாகச்

சிந்திக்கமாட் ர்கள் என் நான் கர்த்த க் ள்

உங்கைளக் ற த் நம்பிக்ைகயாக

இ க்கிேறன்; உங்கைளக் ழப் கிறவன்

எப்ப ப்பட்டவனாகஇ ந்தா ம் தனக் ரிய

தண்டைனையஅைடவான். ௧௧ சேகாதரர்கேள,

இ வைரக் ம் நான் வி த்தேசதனத்ைதப்

பிரசங்கிக்கிறவனாக இ ந்தால்,

இ வைரக் ம் எதற்காகத் ன்பப்ப கிேறன்?

அப்ப ெயன்றால் சி ைவையப்பற்ற வ ம்

இடறல் ஒழ ந்தி க் ேம. ௧௨ உங்கைளக்

ழப் கிறவர்கள் உங்களிடம ந்

ண் த் க்ெகாண்டால் நலமாக இ க் ம்.
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௧௩ சேகாதரர்கேள, ங்கள் தந்திரமாக

இ ப்பதற்காக அைழக்கப்பட் ர்கள், இந்தச்

தந்திரத்ைத ங்கள் ச ரத்திற்ேக வாக

அ சரிக்காமல், அன்பினாேல

ஒ வ க்ெகா வர்பணிவிைடெசய் ங்கள்.

௧௪ உன்ைன ேநசிக்கிற ேபால

மற்றவைன ம் ேநசிப்பாயாக, என்கிற இந்த

ஒேர வார்த்ைதயிேல நியாயப்பிரமாணம்

வ ம் நிைறேவ ம். ௧௫ ங்கள்

ஒ வைரெயா வர் க த் வி ங் ர்கள்

என்றால் அழ ர்கள், அப்ப ஒ வரால்

ஒ வர் அழ க்கப்படாதப க் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள். ௧௬பின் ம் நான் ெசால் கிற

என்னெவன்றால், ஆவியானவ க் ஏற்றப

நடந் ெகாள் ங்கள், அப்ெபா ச ர

இச்ைசைய நிைறேவற்றாமல் இ ப் ர்கள்.

௧௭ ச ர இச்ைச ஆவியானவ க்

எதிராக ெசயல்ப கிற . ஆவியானவர்

ச ர இச்ைசக் எதிராக ெசயல்ப கிறார்;

ங்கள் ெசய்யேவண் யைவகைளச்

ெசய்யாதப , இைவகள் ஒன் க்ெகான்

எதிராக இ க்கிற . ௧௮ ஆவியானவரால்

நடத்தப்ப ர்களானால், ங்கள்

நியாயப்பிரமாணத்திற் க் ழ்ப்பட்டவர்கள்

இல்ைல. ௧௯ ச ரத்தின் ெசய்ைககள்

ெவளியரங்கமாக இ க்கின்றன;

அைவயாவன: விபசாரம், ேவசித்தனம்,

அ த்தம், காமவிகாரம், ௨0 விக்கிரக

ஆராதைன, பில் னியம், பைககள்,
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விேராதங்கள், ைவராக்கியங்கள்,

ேகாபங்கள், சண்ைடகள், பிரிவிைனகள்,

மார்க்கேபதங்கள், ௨௧ ெபாறாைமகள்,

ெகாைலகள், ெவறகள், களியாட் கள்

தலானைவகேள;இப்ப ப்பட்டைவகைளச்

ெசய்கிறவர்கள் ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைதப்

ெபற் க்ெகாள்வதில்ைல என் ன்னேம

நான் ெசான்ன ேபால இப்ெபா ம்

உங்க க் ச் ெசால் கிேறன். ௨௨

ஆவியானவரின் கனிேயா, அன் ,

சந்ேதாஷம், சமாதானம், யெபா ைம,

தய , நற் ணம், வி வாசம், ௨௩ சாந்தம்,

இச்ைசயடக்கம்; இப்ப ப்பட்டைவக க்

எதிரான பிரமாணம் ஒன் ம் இல்ைல.

௨௪ கிற ஸ் வி ைடயவர்கள்

தங்க ைடய ச ரத்ைத ம் அதின்

ஆைசகைள ம் இச்ைசகைள ம்

சி ைவயில்அைறந்தி க்கிறார்கள். ௨௫நாம்

ஆவியானவராேல பிைழத்தி ந்தால்,

அவ க்ேகற்றப நடப்ேபாம். ௨௬

ண் கழ்ச்சிைய வி ம்பாம ம்,

ஒ வைரெயா வர் ேகாப ட்டாம ம்,

ஒ வர்ேமல்ஒ வர் ெபாறாைமெகாள்ளாம ம்

இ ப்ேபாம்.

௬

சேகாதரர்கேள, ஒ வன் எந்தெவா

ற்றத்தில் அகப்பட்டா ம்,

ஆவியானவ க் ரியவர்களாகிய ங்கள்

சாந்த ள்ளஆவிேயா அப்ப ப்பட்டவைனச்

ர்ப்ப த் ங்கள்; ம் ேசாதிக்கப்படாதப
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உன்ைனக் ற த் எச்சரிக்ைகயாக

இ . ௨ ஒ வர் பாரத்ைத ஒ வர்

மந் , இப்ப ேய கிற ஸ் வி ைடய

கட்டைளையநிைறேவற் ங்கள். ௩ஒ வன்,

தான் ஒன் ம ல்லாதி ந் ம், தன்ைன

ஒ ெபா ட்ெடன் நிைனத்தால்,

தன்ைனத்தாேனஏமாற் கிறவன்ஆவான். ௪

அவனவன் தன்தன் யெசய்ைககைளச்

ேசாதித் ப்பார்க்கேவண் ம்; அப்ெபா

மற்றவைனப் பார்க் ம்ெபா

அல்ல, தன்ைனேய பார்க் ம்ெபா

ெப ைமபாராட்ட அவ க் இடம்

உண்டா ம். ௫ அவனவன் தன்தன்

பாரத்ைதச் மப்பாேன. ௬ ேம ம்,

தி வசனத்தில் உபேதசிக்கப்ப கிறவன்

உபேதசிக்கிறவ க் எல்லா நன்ைமகளி ம்

பகிர்ந் ெகா க்கேவண் ம். ௭

ஏமார்ந் ேபாகாமல் இ ங்கள், ேதவன்

தம்ைமப் பரிகாசம்பண்ண விடமாட்டார்;

மனிதன் எைத விைதக்கிறாேனா அைதேய

அ ப்பான். ௮ தன் ச ரத்திற்ெகன்

விைதக்கிறவன் ச ரத்தினால் அழைவ

அ ப்பான்; ஆவியானவ க்ெகன்

விைதக்கிறவன் ஆவியானவராேல

நித்திய வைன அ ப்பான். (aiōnios g166) ௯

நன்ைமெசய்கிறதில் ேசார்ந் ேபாகாமல்

இ ப்ேபாமாக; நாம் தளர்ந் ேபாகாமல்

இ ந்தால் சரியான ேநரத்தில்அ ப்ேபாம். ௧0

ஆகேவ, நமக் க் கிைடக் ம் வாய்ப்பின்ப ,
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எல்ேலா க் ம், விேசஷமாக வி வாச

ம்பத்தார்க க் ம் நன்ைமெசய்ேவாம்.

௧௧ என் ைகெய த்தாக எவ்வள

எ திேனன் என் பா ங்கள். ௧௨

ச ரத்தின்ப நல்லவர்கைளப்ேபாலக்

காணப்படவி ம் கிறவர்கள் எவர்கேளா,

அவர்கள் தாங்கள் கிற ஸ் வி ைடய

சி ைவயினிம த்தம் ன்பப்படாதப க்

உங்கைள வி த்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளக்

கட்டாயப்ப த் கிறார்கள். ௧௩

வி த்தேசதனம்பண்ணியி க்கிறஅவர்க ம்

நியாயப்பிரமாணத்ைதக் கைடப்பி க்காமல்

இ க்கிறார்கள்; அப்ப யி ந் ம், அவர்கள்

உங்க ைடய ச ரத்ைதக் ற த் ப்

ெப ைமப்பாராட் ம்ப ங்கள்

வி த்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளேவண் ம்

என் வி ம் கிறார்கள். ௧௪

நாேனா நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் சி ைவையக் ற த்ேத

அல்லாமல் ேவெறான்ைற ம் ற த் ப்

ெப ைமபாராட்டாமல் இ ப்ேபனாக;

அவரால் உலகம் எனக் ச் சி ைவயில்

அைறயப்பட் க்கிற , நா ம்

உலகத்திற்காகச் சி ைவயில்

அைறயப்பட் க்கிேறன். ௧௫ கிற ஸ்

இேய விற் ள் வி த்தேசதன ம்

ஒன் ம ல்ைல,வி த்தேசதனம்இல்லாத ம்

ஒன் ம ல்ைல; திய பைடப்ேப க்கியம். ௧௬

இந்தக் கட்டைளயின்ப நடந் வ கிறவர்கள்
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எவர்கேளா, அவர்க க் ம், ேதவ ைடய

இஸ்ரேவல க் ம், சமாதான ம், இரக்க ம்

உண்டாயி ப்பதாக. ௧௭இனிேமல் ஒ வ ம்

எனக் வ த்தம் உண்டாக்காமல்

இ ப்பானாக; கர்த்தராகிய இேய வி ைடய

அைடயாளங்கைள நான் என் ச ரத்திேல

அணிந் ெகாண் க்கிேறன். ௧௮

சேகாதரர்கேள, நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் கி ைப உங்கள்

ஆவிேயா இ ப்பதாக.ஆெமன்.
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எேபசியர்

௧

ேதவ ைடய வி ப்பத்தினாேல

இேய கிற ஸ் வி ைடய

அப்ேபாஸ்தலனாகிய ப ல், எேப விேல

கிற ஸ் இேய விற் ள் வி வாசிகளாக

இ க்கிற பரி த்தவான்க க்

எ கிறதாவ : ௨ நம் ைடய

பிதாவாகிய ேதவனா ம், கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வினா ம், உங்க க் க்

கி ைப ம், சமாதான ம் உண்டாவதாக. ௩

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

பிதாவாகிய ேதவ க் ஸ்ேதாத்திரம்;

அவர் கிற ஸ் விற் ள் உன்னதங்களிேல

ஆவியானவ க் ரிய எல்லா

ஆ ர்வாதங்களினா ம் நம்ைம

ஆ ர்வதித்தி க்கிறார். ௪ அவ க்

ன்பாக நாம் எல்ேலா ம் பரி த்தம்

உள்ளவர்க ம், ற்றம் இல்லாதவர்க மாக

இ ப்பதற் , உலகம் உ வாக்கப்ப வதற்

ன்ேப கிற ஸ் விற் ள் அவர்

நம்ைமத் ெதரிந் ெகாண்டப ேய, ௫

பிரியமானவ க் ள் அவர் நமக்

அ ளிய அவ ைடய கி ைபயின்

மகிைமக் ப் கழ்ச்சியாக, ௬ அவ ைடய

தய ள்ள வி ப்பத்தின்ப ேய,

இேய கிற ஸ் வின் லமாக அவ க் ச்

ெசாந்த பிள்ைளகளா ம்ப நம்ைம

ன் ற த்தி க்கிறார். ௭ ேதவ ைடய

கி ைபயின் ஐ வரியத்தின்ப ேய
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இேய கிற ஸ் வி ைடய இரத்தத்தினாேல

பாவமன்னிப்பாகிய ட் இவ க் ள் நமக்

உண்டாயி க்கிற . ௮அந்தக் கி ைபைய

அவர் எல்லா ஞானத்தி ம் த்தியி ம்

எங்க க் ள் ெப கப்பண்ணினார். ௯

காலங்கள் நிைறேவ ம்ேபா விளங் ம்

ஒ ங்கின்ப பரேலாகத்தி க்கிறைவக ம்

ேலாகத்தி க்கிறைவக மாகிய

எல்லாம் கிற ஸ் விற் ள்ேள ஒன்

ேசர்க்கப்படேவண் ெமன் , ௧0தமக் ள்ேள

ர்மானித்தி ந்த அவ ைடய தய ள்ள

திட்டத்தின் இரகசியத்ைத எங்க க்

அறவித்தார். ௧௧ ேம ம் கிற ஸ் வின்ேமல்

ன் நம்பிக்ைகயாக இ ந்த நாங்கள்

அவ ைடய மகிைமக் ப் கழ்ச்சியாக

இ ப்பதற்காக, ௧௨அவ ைடயவி ப்பத்தின்

ஆேலாசைனக் த்தக்கதாகஎல்லாவற்ைற ம்

நடப்பிக்கிறஅவ ைடய ர்மானத்தின்ப ேய

நாங்கள் ன் ற க்கப்பட் , கிற ஸ் விற் ள்

அவ ைடய உரிைமப்பங்கா ம்ப

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ேடாம்.

௧௩ ங்க ம் உங்க ைடய

இரட்சிப்பின் நற்ெசய்தியாகிய சத்திய

வசனத்ைதக்ேகட் , வி வாசிகளானேபா ,

வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்ட பரி த்த

ஆவியானவரால் அவ க் ள்

த்திைரேபாடப்பட் ர்கள். ௧௪ அவ க் ச்

ெசாந்தமானவர்கள் அவ ைடய மகிைமக் ப்

கழ்ச்சியாக ட்கப்ப வார்கள்
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என்பதற் ஆவியானவர் நம் ைடய

உரிைமப்பங்கின் உத்திரவாதமாக

இ க்கிறார். ௧௫ எனேவ, கர்த்தராகிய

இேய வின்ேமல் உள்ள உங்க ைடய

வி வாசத்ைத ம், பரி த்தவான்கள்

எல்ேலார்ேம ம் உள்ள உங்க ைடய

அன்ைப ம் ற த் நான் ேகள்விப்பட் ,

௧௬ இைடவிடாமல் உங்க க்காக

ஸ்ேதாத்திரம்பண்ணி, என் ெஜபங்களில்

உங்கைள நிைனத் , ௧௭ நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின் ேதவ ம்

மகிைமயின் பிதா மானவர் தம்ைம ங்கள்

அற ந் ெகாள்வதற்கான ஞானத்ைத ம்

ெதளிைவ ம் அளிக்கிற ஆவிைய

உங்க க் த் தந்த ளேவண் ெமன் ம், ௧௮

அவர் நம்ைம அைழத்ததினாேல நமக்

உண்டாயி க்கிற நம்பிக்ைகஎன்னெவன் ம்,

பரி த்தவான்களிடத்தில் தமக்

உண்டாயி க்கிற உரிைமப்பங்கி ைடய

மகிைமயின் ஐ வரியம் என்னெவன் ம்; ௧௯

தாம் கிற ஸ் ைவ மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ப்பி, அவரிடத்தில் நடப்பித்த

தம பலத்த வல்லைமயின்ப ேய

வி வாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மடம்

காண்பிக் ம் அவ ைடய வல்லைமயின்

மகா ேமன்ைமயான மகத் வம்

என்னெவன் ம், ங்கள் அற ம்ப க் ,

அவர் உங்க க் ப் பிரகாச ள்ள

மனக்கண்கைளக் ெகா க்கேவண் ம்
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என் ம் ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௨0

எல்லா ஆ ைகக் ம், அதிகாரத்திற் ம்,

வல்லைமக் ம், கர்த்தத் வத்திற் ம்,

இக்காலத்தில் மட் மல்லவ ங்காலத்திற் ம்

ெபயர்ெபற்ற க் ம் எல்லா நாமத்திற் ம்

ேமலாகஅவர் உயர்ந்தி க்கத்தக்கதாக, (aiōn g165)

௨௧ அவைர உன்னதங்களில் தம் ைடய

வல பக்கத்தில் உட்கா ம்ப ச் ெசய் , ௨௨

எல்லாவற்ைற ம்அவ ைடயபாதங்க க் க்

ழ்ப்ப த்தி, ௨௩ எல்லாவற்ைற ம்

எல்லாவற்றா ம் நிரப் கிறவ ைடய

நிைறவாகிய ச ரமான சைபக் அவைர

எல்லாவற்ற ற் ம் ேமலான தைலயாகத்

தந்த ளினார்.

௨

அக்கிரமங்களினா ம் பாவங்களினா ம்

மரித்தவர்களாக இ ந்த உங்கைள

உயிர்ப்பித்தார். ௨ அைவகளில் ங்கள்

ற்காலத்திேல இந்த உலக வழக்கத்திற்

ஏற்றப ம், ழ்ப்ப யாத பிள்ைளகளிடம்

இப்ெபா ெசயலாற் ம் ஆகாயத்

அதிகாரப் பிர வின் ஆவிக் ரியப ம்

நடந் ெகாண் ர்கள். (aiōn g165) ௩

அவர்க க் ள்ேள நாெமல்ேலா ம்

ற்காலத்திேல நம ச ரவி ப்பத்தின்ப ேய

நடந் , நம ச ர ம் மன ம்

வி ம்பினைவகைளச் ெசய் ,

பாவத்தினாேல மற்றவர்கைளப்ேபாலக்

ேகாபத்தின் பிள்ைளகளாக இ ந்ேதாம். ௪

ேதவேனா இரக்கத்தில் ெசல்வந்த ள்ளவராக
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நம்ம ல் அன் ர்ந்த தம் ைடய ம ந்த

அன்பினாேல, ௫ அக்கிரமங்களில்

மரித்தவர்களாக இ ந்த நம்ைமக்

கிற ஸ் ேவா உயிர்ப்பித்தார்;

கி ைபயினாேல இரட்சிக்கப்பட் ர்கள்; ௬

கிற ஸ் இேய விற் ள் அவர் நம்ேமல்ைவத்த

தயவினாேல, தம் ைடய கி ைபயின் மகா

ேமன்ைமயானெசல்வத்ைதவ ங்காலங்களில்

விளங்கச்ெசய்வதற்காக, (aiōn g165) ௭ கிற ஸ்

இேய விற் ள் நம்ைம அவேரா எ ப்பி,

உன்னதங்களிேல அவேரா உட்கார ம்

ெசய்தார். ௮கி ைபயினாேலவி வாசத்ைதக்

ெகாண் இரட்சிக்கப்பட் ர்கள்; இ

உங்களால் உண்டான இல்ைல, இ

ேதவ ைடய ஈ ; ௯ ஒ வ ம்

ெப ைமப்படாதப இ ெசயல்களினால்

உண்டான இல்ைல; ௧0 ஏெனன்றால்,

நற்ெசயல்கைளச்ெசய்கிறதற் நாம் கிற ஸ்

இேய விற் ள் உ வாக்கப்பட் , ேதவ ைடய

ெசய்ைகயாக இ க்கிேறாம்; அைவகளில் நாம்

நடக் ம்ப அவர் ன்னதாக அைவகைள

ஆயத்தம்பண்ணியி க்கிறார். ௧௧ எனேவ,

ன் ச ரத்தின்ப தரல்லாதவராக

இ ந் , ச ரத்தில் ைகயினாேல

வி த்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவர்களால்

வி த்தேசதனம்பண்ணப்பாடாதவர்கள்

என் ெசால்லப்பட்ட ங்கள், ௧௨

அக்காலத்திேல கிற ஸ் ைவச் ேசராதவர்க ம்,

இஸ்ரேவ ைடய ரிைமக் ப்
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றம்பானவர்க ம், வாக் த்தத்தத்தின்

உடன்ப க்ைகக க் அந்நியர்களாக ம்,

நம்பிக்ைக இல்லாதவர்க ம், இந்த உலகத்தில்

ேதவனில்லாதவர்க மாக இ ந் ர்கள்

என்பைத நிைனத் க்ெகாள் ங்கள். ௧௩

ன்ேன ரத்தில் இ ந்த ங்கள் இப்ெபா

கிற ஸ் இேய விற் ள் கிற ஸ் வின்

இரத்தத்தினாேல அ கில் வந் ர்கள். ௧௪

எப்ப ெயன்றால், அவேர நம் ைடய

சமாதான காரணராகி, இ ட்டத்தாைர ம்

ஒன்றாக்கி, பைகயாக நின்ற பிரிவிைனயாகிய

ந ச் வைரத் தகர்த் , ௧௫சட்டதிட்டங்களாகிய

நியாயப்பிரமாணத்ைதத் தம் ைடய

ச ரத்தினாேலஒழ த் , இ ட்டத்தாைர ம்

அவ க் ள்ளாக ஒேர திய மனிதனாக

உ வாக்கி, இப்ப ச் சமாதானம்பண்ணி, ௧௬

பைகையச் சி ைவயினால் ெகான் ,

அதினாேல இ ட்டத்தாைர ம் ஒேர

ச ரமாக ேதவ க் ஒப் ரவாக்கினார். ௧௭

அல்லாம ம், அவர் வந் , ரத்தில் இ ந்த

உங்க க் ம்,அ கில் இ ந்தஅவர்க க் ம்,

சமாதானத்ைத நற்ெசய்தியாக அறவித்தார்.

௧௮ அப்ப ேய நாம் இ ட்டத்தா ம்

ஒேர ஆவியானவராேல பிதாவினிடத்தில்

ேச ம் பாக்கியத்ைத அவர் லமாகப்

ெபற்ற க்கிேறாம். ௧௯ஆகேவ, ங்கள் இனி

அந்நியர்க ம் பரேதசிக மாக இல்லாமல்,

பரி த்தவான்கேளா ஒேர நகரத்தா ம்

ேதவ ைடய ம்பத்தினராக இ ந் ,
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௨0 அப்ேபாஸ்தலர்கள் ர்க்கதரிசிகள்

என்பவர்க ைடய அஸ்திபாரத்தின்ேமல்

கட்டப்பட்டவர்க மாக இ க்கி ர்கள்;

அதற் இேய கிற ஸ் ேவ ைலக்கல்லாக

இ க்கிறார்; ௨௧ அவர்ேமல் மாளிைக

வ ம் ராக இைணக்கப்பட் ,

கர்த்த க் ள் பரி த்த ஆலயமாக

எ ம் கிற ; ௨௨ அவர்ேமல் ங்க ம்

ஆவியானவராேல ேதவன் தங் ம் இடமாகச்

ேசர்த் க் கட்டப்பட் வ கி ர்கள்.

௩

இதினிம த்தம், ப லாகிய நான்

தரல்லாேதார்களாக இ க்கிற உங்கள்

ெபா ட் க் கிற ஸ் இேய வினிம த்தம்

கட் ண்டவனாக இ க்கிேறன். ௨

உங்க க்காக எனக் அளிக்கப்பட் க்கிற

ேதவகி ைபக் ரிய ஒ ங் ைற

இன்னெதன் ேகட் ப் ர்கேள; ௩ அ

என்னெவன்றால் தரல்லாதவர்கள்

நற்ெசய்தியினால் உடன்பங்காளிக மாக, ஒேர

ச ரத்திற் உரியவர்க மாக, கிற ஸ் விற் ள்

அவர்பண்ணின வாக் த்தத்தத்திற்

உடன்பங்காளிக மாக இ க்கிறார்கள்

என்கிற இந்த இரகசியத்ைத அவர் எனக்

ெவளிப்ப த்தி அறவித்தார். ௪இைதக் ற த்

நான் ன்னேம க்கமாக எ தியி க்கிேறன்.

௫அைத ங்கள் ப க் ம்ேபா கிற ஸ் வின்

இரகசியத்ைதப்பற்ற எனக் உண்டாயி க்கிற

அறைவ அற ந் ெகாள்ளலாம்; ௬ இந்த

இரகசியம் இப்ெபா அவ ைடய
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பரி த்த அப்ேபாஸ்தலர்க க் ம்

ர்க்கதரிசிக க் ம் ஆவியானவராேல

ெவளிப்ப த்தப்பட் க்கிற ேபால,

ற்காலங்களில் ம க் லத்திற்

அறவிக்கப்படவில்ைல. ௭ ேதவ ைடய

பலத்த வல்லைமயினால் எனக்

அளிக்கப்பட்ட வரமாகிய அவ ைடய

கி ைபயினாேல இந்த நற்ெசய்திப் பணிக்

ஊழயக்காரன்ஆேனன். ௮பரி த்தவான்கள்

எல்ேலாைர ம்விட சிறயவனாகிய நான்

கிற ஸ் வி ைடய அளவில்லாத

ஐ வரியத்ைத தரல்லாதவர்க க்

நற்ெசய்தியாக அறவிக்கிறதற்காக இந்தக்

கி ைப எனக் அளிக்கப்பட் க்கிற .

௯ ேதவன் நம் ைடய கர்த்தராகிய

கிற ஸ் இேய விற் ள் ெகாண் ந்த

அநாதி ர்மானத்தின்ப , (aiōn g165)

௧0 உன்னதங்களி ள்ள ஆட்சிக் ம்

அதிகாரங்க க் ம் அவ ைடய

அநந்த ஞானமான சைபயின்

லமாக இப்ெபா ெதரியவ ம்ப ,

௧௧ இேய கிற ஸ் ைவக்ெகாண்

எல்லாவற்ைற ம் சி ஷ் த்த ேதவ க் ள்ேள

ஆதிகாலங்கள் தல் மைறந்தி ந்த

இரகசியத்தி ைடயஐக்கியம் என்னெவன் ,

எல்ேலா க் ம் ெவளிப்பைடயாகக்

காண்பிக்கிறதற் , இந்தக் கி ைப எனக்

அளிக்கப்பட் க்கிற . (aiōn g165) ௧௨அவர்ேமல்

உள்ள வி வாசத்தால் அவ க் ள் நமக் த்
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ைதரிய ம் திடநம்பிக்ைகேயா ேதவனிடம்

ேச ம் பாக்கிய ம் உண்டாயி க்கிற .

௧௩ ஆகேவ, உங்க க்காக நான்

அ பவிக்கிற உபத்திரவங்களினால்

ங்கள் ேசார்ந் ேபாகாம க்க

ேவண் க்ெகாள் கிேறன்; அைவகள்

உங்க க் மகிைமயாக இ க்கிற .

௧௪ இதற்காக நான் பரேலாகத்தி ம்

ேலாகத்தி ம் உள்ளஎல்லாக் ம்பத்திற் ம்

ெபயரிட்ட சி ஷ் கராகிய, ௧௫ நம் ைடய

கர்த்தராகஇ க்கிறஇேய கிற ஸ் வி ைடய

பிதாைவ ேநாக்கி ழங்கால்ப யிட் , ௧௬

ங்கள் அவ ைடய ஆவியானவராேல

உள்ளானமனிதனில் வல்லைமயாகப்

பலப்பட ம், ௧௭ வி வாசத்தினாேல

கிற ஸ் உங்க ைடய இ தயங்களில்

யி க்க ம், ங்கள் அன்பிேல ேவர்ஊன்ற ,

நிைலெபற்றவர்களாகி, ௧௮ எல்லாப்

பரி த்தவான்கேளா ம் கிற ஸ் வி ைடய

அன்பின்அகல ம், ள ம்,ஆழ ம், உயர ம்

என்னெவன் உணர்ந் ; ௧௯ அறவிற்

எட்டாத அந்த அன்ைப அற ந் ெகாள்ள

வல்லவர்களாக ம், ேதவ ைடய எல்லாப்

பரி ரணத்தா ம் நிைறயப்பட ம், அவர் தம

மகிைமயி ைடய ஐ வரியத்தின்ப ,

உங்க க் ஆசிய ளேவண் ம்

என் ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௨0

நாம் ேவண் க்ெகாள் கிறதற் ம்

நிைனக்கிறதற் ம் ம க ம் அதிகமாக நமக் ள்
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கிரிையெசய்கிற வல்லைமயின்ப , நமக் ச்

ெசய்ய வல்லவராகியஅவ க் , ௨௧ சைபயிேல

கிற ஸ் இேய வின் லமாகத் தைல ைற

தைல ைறக் ம் எல்லாக் காலங்களி ம்

மகிைமஉண்டாவதாக.ஆெமன். (aiōn g165)

௪

எனேவ, கர்த்த க்காக

சிைறப்பட்டவனாகிய நான் உங்க க் ச்

ெசால் கிற த்தி என்னெவன்றால், ங்கள்

அைழக்கப்பட்ட அைழப் க் த் த தி

உள்ளவர்களாக நடந் , ௨ ம ந்த

மனத்தாழ்ைம ம் சாந்த ம் அதிக

ெபா ைம ம் உள்ளவர்களாக,

அன்பினால் ஒ வைரெயா வர் தாங்கி, ௩

சமாதானக்கட் னால் ஆவியானவர் த ம்

ஒற் ைமையக் காத் க்ெகாள்வதற்

கவனமாக இ ங்கள். ௪உங்க க் உண்டான

அைழப்பினாேல ங்கள் ஒேர நம்பிக்ைகக்

அைழக்கப்பட்ட ேபால, ஒேர ச ர ம்,

ஒேர ஆவி ம் உண் ; ௫ ஒேர கர்த்த ம்,

ஒேர வி வாச ம், ஒேர ஞானஸ்நான ம்,

௬ எல்ேலா க் ம் ஒேர ேதவ ம்

பிதா ம் உண் ; அவர் எல்ேலார்ேம ம்,

எல்ேலாேரா ம், உங்கள் எல்ேலா க் ள் ம்

இ க்கிறவர். ௭ கிற ஸ் வி ைடய பரிசின்

அளவிற் த்தக்கதாக நம் ஒவ்ெவா வ க் ம்

கி ைப அளிக்கப்பட் க்கிற .

௮ ஆைகயால், அவர் உன்னதத்திற்

ஏற , சிைறப்பட்டவர்கைளச் சிைறயாக்கி,

மனிதர்க க் வரங்கைள அளித்தார்
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என் ெசால் யி க்கிறார். ௯ ஏறனார்

என்பதினாேல அவர் அதற் ன்ேப

மயின் தாழ்வானஇடங்களில் இறங்கினார்

என் ம் ரிகிறதல்லவா? ௧0 இறங்கினவேர

எல்லாவற்ைற ம் நிரப் வதற்காக, எல்லா

வானங்க க் ம் ேமலாக உன்னதத்திற்

ஏறனவ மாக இ க்கிறார். ௧௧ ேம ம்

நாம் அைனவ ம் ேதவ ைடய

மாரன்ேம ள்ள வி வாசத்தி ம் அறவி ம்

ஒன் பட்டவர்களாகி, கிற ஸ் வி ைடய

நிைறவானவளர்ச்சியின்அளவிற் த்தக்கதாக

ேதறன வி வாசியா ம் வைரக் ம், ௧௨

பரி த்தவான்கள் ர்ப த்தப்ப வதற்காக ம்,

நற்ெசய்தி ஊழயத்தின் ேவைலக்காக ம்,

கிற ஸ் வின் ச ரமாகிய ஆலயமான

பக்தியில் வளர்ச்சி அைடவதற்காக ம், ௧௩

அவர், சிலைர அப்ேபாஸ்தலர்களாக ம்,

சிலைரத் ர்க்கதரிசிகளாக ம், சிலைரச்

விேசஷகர்களாக ம், சிலைர

ேமய்ப்பர்களாக ம், ேபாதகர்களாக ம்

ஏற்ப த்தினார். ௧௪ நாம் இனிக்

ழந்ைதகைளப்ேபால இல்லாமல்,

மனிதர்க ைடயவஞ்சகமானதந்திர ள்ள

ேபாதைனயாகிய பலவிதமானகாற்றனாேல,

அைலகளினால்அ பட் அைலகிறவர்களாக

இல்லாமல், ௧௫ அன் டன் சத்தியத்தில்

நடந் , தைலயாகிய கிற ஸ் விற் ள்

எல்லாவற்ற ேல ம், நாம் வள கிறவர்களாக

இ ப்பதற்காக அப்ப ச் ெசய்தார். ௧௬
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அவராேல ச ரம் வ ம், அதற் உதவியாக

இ க்கிற எல்லா பாகங்களினா ம்

சரியாகச் ேசர்த் இைணக்கப்பட் ,

ஒவ்ெவா ச ர பாகங்க ம் தன்தன்

அளவிற் த்தக்கதாகேவைலெசய்கிறப ேய,

அ அன்பினாேல தனக் பக்திவளர்ச்சிைய

உண்டாக் வதற்காகச் ச ரவளர்ச்சிைய

உண்டாக் கிற . ௧௭எனேவ, கர்த்த க் ள்

நான் உங்க க் ச் சாட்சியாகச் ெசால்

எச்சரிக்கிற என்னெவன்றால்,

தரல்லாதவர்கள் தங்க ைடய ணான

சிந்ைதயிேல நடக்கிற ேபால ங்கள்

இனி நடக்காமல் இ ங்கள். ௧௮

அவர்கள் த்தியில் இ ள் அைடந் ,

தங்க ைடய இ தயக் க னத்தினால்

தங்களில் இ க் ம் அறயாைமயினாேல

ேதவன் த ம் வ க் அந்நியர்களாக

இ ந் ; ௧௯ உணர்வில்லாதவர்களாக,

எல்லாவித அ த்தங்கைள ம் ஆவேலா

ெசய்வதற் , தங்கைளக் காமஇச்ைசக க்

ஒப் க்ெகா த்தி க்கிறார்கள். ௨0

ங்கேளா இந்தவிதமாகக் கிற ஸ் ைவக்

கற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ௨௧ இேய விடம்

உள்ள சத்தியத்தின்ப , ங்கள்

அவரிடம் ேகட் , அற ந் , அவரால்

ேபாதிக்கப்பட் ர்கேள. ௨௨ அப்ப ேய,

ந்தின நடக்ைகக் ரிய ேமாசம்ேபாக் ம்

இச்ைசகளாேல ெகட் ப்ேபாகிற பைழய

மனிதைன ங்கள் கைளந் விட் , ௨௩
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உங்க ைடய உள்ளத்திேல தியவர்களாகி,

௨௪உண்ைமயான தியி ம் பரி த்தத்தி ம்

ேதவ ைடய சாயலாக உ வாக்கப்பட்ட திய

மனிதைன அணிந் ெகாள் ங்கள். ௨௫

அன்ற ம், நாம் ஒ வ க்ெகா வர் ச ர

பாகங்களாக இ க்கிறப யால், ெபாய்ையப்

ேபசாமல், ஒவ்ெவா வ ம் மற்றவேனா

உண்ைமையப் ேபசேவண் ம். ௨௬ ங்கள்

ேகாபப்பட்டா ம் பாவம் ெசய்யாமல்

இ ங்கள்; ரியன் மைறவதற் ன்ேப

உங்க ைடய எரிச்சல் மைறந் ேபாகட் ம்;

௨௭ பிசா க் இடம் ெகா க்கேவண்டாம்.

௨௮ தி கிறவன் இனித் தி டாமல்,

ைறவாகஉள்ளவ க் த் தன்னிடம ந்

ெகா க் ம்ப , தன்ைககளினால்பய ள்ள

ேவைலெசய் யற்சி ெசய்யேவண் ம். ௨௯

ெகட்டவார்த்ைத எ ம் உங்க ைடய

வாய்களால் ேபசேவண்டாம்; பக்திவளர்ச்சிக்

த ந்த நல்லவார்த்ைத இ ந்தால்,

ேகட்கிறவர்க க் ப் பிரேயாஜனமாக

இ ப்பதற்காக அைதேய ேப ங்கள். ௩0

அன்ற ம், ங்கள் ட்கப்ப ம் நா க்காக

த்திைரயாகப் ெபற்ற ேதவ ைடய பரி த்த

ஆவியானவைரத் க்கப்ப த்தாமல் இ ங்கள்.

௩௧ எல்லாவிதமான கசப் ம், ேகாப ம்,

எரிச்ச ம், க் ர ம்,அவமதிப்ப ம், மற்ற

எல்லாக் ெகட்ட ண ம் உங்கைளவிட்

ங்கட் ம். ௩௨ஒ வ க்ெகா வர் தயவாக ம்

மனஉ க்கமாக ம் இ ந் , கிற ஸ் விற் ள்
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ேதவன் உங்க க் மன்னித்த ேபால,

ங்க ம் ஒ வ க்ெகா வர் மன்னி ங்கள்.

௫

எனேவ, ங்கள் பிரியமான

பிள்ைளகைளப்ேபால ேதவைனப்

பின்பற் கிறவர்களாக இ ந் , ௨ கிற ஸ்

நமக்காகத் தம்ைம ேதவ க் இனிய

வாசைனயான காணிக்ைகயாக ம்

ப யாக ம் ஒப் க்ெகா த் நம்ம ல்

அன் ைவத்த ேபால, ங்க ம் அன்பாக

நடந் ெகாள் ங்கள். ௩ ேம ம்,

பரி த்தவான்க க் த் த ந்தப ,

ேவசித்தன ம், மற்ற எந்த ஒ அ த்த ம்,

ெபா ளாைச ம் ஆகிய இைவகளின்

ெபயர்கள் ட உங்க க் ள்ேள

ெசால்லப்படக் டா . ௪ அப்ப ேய

நிந்தைன ம், த்தியில்லாத ேபச் ம்,

பரிகாசம் ெசய்வ ம் தவறானைவகள்;

ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்வேத நல்ல . ௫

விபசாரக்காரனாவ , அ த்தனாவ ,

விக்கிரக ஆராதைனக்காரனாகிய

ெபா ளாைசக்காரனாவ ேதவ ைடய

ராஜ்யமாகிய கிற ஸ் வின் ராஜ்யத்திேலஇடம்

ெப வதில்ைலெயன் அற ந்தி க்கி ர்கேள.

௬ இப்ப ப்பட்டைவகளினால்

ழ்ப்ப யாத பிள்ைளகள்ேமல்

ேதவ ைடய ேகாபம் வ வதால், யா ம்

ண்வார்த்ைதகளினாேல உங்கைள

ஏமாற்றாதப ங்கள் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள்; ௭அப்ப ப்பட்டவர்கேளா ேசராமல்



எேபசியர் 4434

இ ங்கள். ௮ ற்காலத்தில் ங்கள் இ ளாக

இ ந் ர்கள், இப்ெபா ேதா கர்த்த க் ள்

ெவளிச்சமாக இ க்கி ர்கள்; ெவளிச்சத்தின்

பிள்ைளகளாக நடந் ெகாள் ங்கள். ௯

ெவளிச்சத்தின் கனி, எல்லா நற் ணத்தி ம்

தியி ம் உண்ைமயி ம் ெதரி ம். ௧0

கர்த்த க் ப் பிரியமான என்னெவன்

ங்கள் ேசாதித் ப்பா ங்கள். ௧௧ கனி

இல்லாத இ ளின் ெசயல்க க்

உடன்படாமல், அைவகள் தவறானைவகள்

என் ட் க்காட் ங்கள். ௧௨ அவர்கள்

மைறவானஇடத்தில் ெசய் ம் ெசயல்கைளச்

ெசால் கிற ம் ெவட்கமாகஇ க்கிறேத. ௧௩

அைவகள் எல்லாம் ெவளிச்சத்தினால்

ெவளியாக்கப்ப ம்; ெவளியாக்கப்ப வ

எல்லாம் ெவளிச்சமாக இ க்கிற .

௧௪ எனேவ, ங் கிற விழ த் ,

மரித்ேதாைரவிட் எ ந்தி , அப்ெபா

கிற ஸ் உன்ைனப் பிரகாசிக்கப்பண் வார்

என் ெசால் யி க்கிறார். ௧௫ எனேவ,

ங்கள் ஞானம் இல்லாதவர்கைளப்ேபால

நடக்காமல்,ஞானம்உள்ளவர்கைளப்ேபாலக்

கவனமாக நடந் ெகாண் , ௧௬ நாட்கள்

ெபால்லாதைவகளாக இ ப்பதால் காலத்ைதச்

சரியாகப் பயன்ப த்திக்ெகாள் ங்கள். ௧௭

எனேவ, ங்கள் அறவில்லாதவர்களாக

இல்லாமல், கர்த்த ைடய வி ப்பம்

என்னெவன் உணர்ந் ெகாள் ங்கள்.

௧௮ ெபால்லாதவழ க் உன்ைனக்
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ெகாண் ச்ெசல் ம் ம பானத்ைத

த் ெவறெகாள்ளாமல், பரி த்த

ஆவியானவரால் நிைறந் ; ௧௯

சங் தங்களினா ம் ர்த்தைனகளினா ம்

ஞானப்பாட் களினா ம் ஒ வ க்ெகா வர்

த்திெசால் க்ெகாண் , உங்க ைடய

இ தயத்தில் கர்த்த்தைரப் பா க்

ர்த்தனம்பண்ணி, ௨0 நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் நாமத்தினாேல

எப்ெபா ம் எல்லாவற்ற ற்காக ம்

பிதாவாகிய ேதவைன ஸ்ேதாத்திரித் , ௨௧

ெதய்வபயத்ேதா ஒ வ க்ெகா வர்

ழ்ப்ப ந்தி ங்கள். ௨௨ மைனவிகேள,

கர்த்த க் க் ழ்ப்ப கிற ேபால,

உங்க ைடய ெசாந்தக் கணவ க் க்

ழ்ப்ப ங்கள். ௨௩ கிற ஸ் சைபக் த்

தைலயாக இ க்கிற ேபால, கணவ ம்

மைனவிக் த் தைலயாக இ க்கிறான்;

கிற ஸ் ேவ ச ரத்திற் ம் இரட்சகராக

இ க்கிறார். ௨௪ எனேவ, சைபயான

கிற ஸ் விற் க் ழ்ப்ப கிற ேபால

மைனவிக ம் தங்க ைடய ெசாந்தக்

கணவர்க க் எல்லாக் காரியங்களி ம்

ழ்ப்ப ந்தி க்கேவண் ம். ௨௫கணவர்கேள,

உங்க ைடய மைனவிகளிடம் அன்பாக

இ ங்கள்; அப்ப ேய கிற ஸ் ம்

சைபயின்ேமல் அன்பாக இ ந் ,

௨௬ தாம் அைதத் தி வசனத்ைதக்

ெகாண் தண் ர் க்கினால்
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த்தப்ப த்தி, பரி த்தமாக் கிறதற் ம், ௨௭

கைறேய ம்இல்லாமல் பரி த்த ம் பிைழ

இல்லாத மான மகிைம ள்ள சைபயாக

அைதத் தமக் ன் நி த்திக்ெகாள்வதற் ம்

தம்ைமத்தாேமஅதற்காகஒப் க்ெகா த்தார்.

௨௮அப்ப ேய, கணவர்க ம் தங்க ைடய

மைனவிகைளத் தங்க ைடய ெசாந்த

ச ரங்களாக நிைனத் , அவர்கள்ேமல்

அன்பாக இ க்கேவண் ம்; தன் மைனவியிடம்

அன்பாக இ க்கிறவன் தன்ைனத்தாேன

ேநசிக்கிறான். ௨௯ தன் ெசாந்த ச ரத்ைதப்

பைகத்தவன் ஒ வ ம் இல்ைலேய; கர்த்தர்

சைபையப் ேபணிக்காப்பாற் கிற ேபால

ஒவ்ெவா வ ம் தன் ச ரத்ைதப்

ேபணிக்காப்பாற் கிறான். ௩0 நாம்

அவ ைடய ச ரத்தின் பாகங்களாக ம்,

அவ ைடய ச ரத்திற் ம் அவ ைடய

எ ம் க க் ம் உரியவர்களாக ம்

இ க்கிேறாம். ௩௧ இதனால் மனிதன் தன்

தகப்பைன ம் தன் தாைய ம்விட் , தன்

மைனவி டன் இைணந் , இ வ ம் ஒேர

ச ரமாக இ ப்பார்கள். ௩௨ இந்த இரகசியம்

ெபரிய ; நான் கிற ஸ் ைவப்பற்ற ம்

சைபையப்பற்ற ம் ெசால் கிேறன்.

௩௩ எப்ப ம், உங்கள்ேமல் ங்கள்

அன்பாக இ ப்ப ேபால, உங்க ைடய

மைனவிகளிட ம் அன்பாக இ க்கேவண் ம்;

மைனவி ம் கணவனிடத்தில் பயபக்தியாக

இ க்கேவண் ம்.
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௬

பிள்ைளகேள, உங்க ைடய

ெபற்ேறா க் க் கர்த்த க் ள் ழ்ப்ப ங்கள்,

இ ேவ சரியான . ௨ உனக் நன்ைம

உண்டாயி ப்பதற் ம், மயிேல உன்

ஆ நாட்கள் அதிகரிப்பதற் ம், ௩

உன் தகப்பைன ம் உன் தாைய ம்

கனம்பண் வாயாக என்பேத ேதவன்

வாக் த்தத்தம்பண்ணின தலாம்

கட்டைளயாக இ க்கிற . ௪தகப்பன்மார்கேள,

ங்க ம் உங்க ைடய பிள்ைளகைளக்

ேகாபப்ப த்தாமல், கர்த்த க்ேகற்ற

ஒ க்கத்தி ம் ேபாதைனயி ம்அவர்கைள

வளர்த் ங்கள். ௫ ேவைலக்காரர்கேள, ங்கள்

கிற ஸ் விற் க் ழ்ப்ப கிற ேபால,

ச ரத்தின்ப உங்க ைடய எஜமான்களாக

இ க்கிறவர்க க் ம் பயத்ேதா ம்

மரியாைதேயா ம் ேநர்ைம ள்ள மனேதா ம்

ழ்ப்ப ந் ; ௬ மனிதர்க க் ப் பிரியமாக

இ க்கவி ம் கிறவர்களாகஅவர்க ைடய

பார்ைவக் ஊழயம் ெசய்யாமல்,

கிற ஸ் வின் ஊழயக்காரர்களாக,

மனப் ர்வமாக ேதவ ைடயவி ப்பத்தின்ப

ெசய் ங்கள். ௭அ ைமயானவன் என்றா ம்,

தந்திரமானவன் என்றா ம், அவனவன்

ெசய்கிற நன்ைமயின்ப ேய கர்த்தரிடத்தில்

பலைன ெப வான் என் அற ந் , ௮

மனித க்ெகன் ஊழயம் ெசய்யாமல்,

கர்த்த க்ெகன்ேற நல்லமனேதா ஊழயம்

ெசய் ங்கள். ௯ எஜமான்கேள, அப்ப ேய
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ங்க ம், ேவைலக்காரர்க க் ச்

ெசய்யேவண் யைவகைளச் ெசய் ,

அவர்க க் ம் உங்க க் ம் எஜமானானவர்

பரேலாகத்தில் இ க்கிறார் என் ம்,

அவரிடத்தில் பட்சபாதம் இல்ைல என் ம்

அற ந் , க ைமயான வார்த்ைதகைள

விட் வி ங்கள். ௧0 கைடசியாக, என்

சேகாதரர்கேள, கர்த்தரி ம் அவ ைடய

வல்லைமயி ம் பலப்ப ங்கள். ௧௧ ங்கள்

பிசாசின் தந்திரங்கேளா எதிர்த் நிற்கத்

திறைம ள்ளவர்களா ம்ப , ேதவ ைடய

சர்வா தங்கைள ம்அணிந் ெகாள் ங்கள்.

௧௨ ஏெனன்றால், ச ரத்ேதா ம்

இரத்தத்ேதா ம் இல்ைல,ஆ ைககேளா ம்,

அதிகாரங்கேளா ம், இந்த உலகத்தின் இ ளின்

அதிபதிகேளா ம்,வானமண்டலங்களி ள்ள

ெபால்லாத ஆவிகளின் பைடகேளா ம்

நமக் ப் ேபாராட்டம் உண் . (aiōn g165) ௧௩

எனேவ, ங் நாளிேல அைவகைள

ங்கள் எதிர்க்க ம், எல்லாவற்ைற ம்

ெசய் த்தவர்களாக நிற்க ம்

திறைம ள்ளவர்களா ம்ப , ேதவ ைடய

சர்வா தங்கைள ம் எ த் க்ெகாள் ங்கள்.

௧௪ சத்தியம் என் ம் கச்ைசையஉங்க ைடய

இ ப்பில் கட் னவர்களாக ம், தி என் ம்

மார் க்கவசத்ைதஅணிந்தவர்களாக ம்; ௧௫

சமாதானத்தின் நற்ெசய்திக் ரிய ஆயத்தம்

என் ம் காலணிகைளக் கால்களிேல

ெதா த்தவர்களாக ம்; ௧௬ சாத்தான்



எேபசியர் 4439

எய் ம் அக்கினி அம் கைளெயல்லாம்

அவித் ப்ேபாடத்தக்கதாக, எல்லாவற்ற ற் ம்

ேமலாக வி வாசம் என் ம் ேகடயத்ைதப்

பி த் க்ெகாண்டவர்களாக ம் நில் ங்கள்.

௧௭இரட்சிப் என் ம் தைலக்கவசத்ைத ம்,

ேதவவசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்ைத ம்

எ த் க்ெகாள் ங்கள். ௧௮

எந்த ேநரத்தி ம் எல்லாவிதமான

ேவண் தேலா ம் விண்ணப்பத்ேதா ம்

ஆவியினாேல ெஜபம்பண்ணி, அதினால்

ம ந்த மனஉ திேயா ம் எல்லாப்

பரி த்தவான்க க்கான ேவண் தேலா ம்

விழ த் க்ெகாண் ங்கள். ௧௯

நற்ெசய்திக்காகக் கட்டப்பட் க்கிற

பிரதிநிதியாகிய நான் அைதப்பற்ற ப்

ேபசேவண் யைதத்ைதரியமாகப் ேபச ம், ௨0

நான் ைதரியமாக என் வாையத் திறந்

நற்ெசய்தியின் இரகசியத்ைத அறவிக்கிறதற்

வாக் எனக் க் ெகா க்கப்ப ம்ப

எனக்காக ம் விண்ணப்பம்பண் ங்கள். ௨௧

அன்ற ம், நான் ெசய் ம் காரியங்கைள ம்,

என் கெசய்திகைள ம், நமக் ப்

பிரியமான சேகாதர ம் கர்த்த க் ள்

உண்ைம ள்ளஊழயக்கார மாகஇ க்கிற

கிக் உங்க க் அறவிப்பான். ௨௨

ங்கள் எங்க ைடய ெசய்திகைளத்

ெதரிந் ெகாள்ள ம், அவன் உங்க ைடய

இ தயங்க க் ஆ தல் ெசய்ய ம்,

அவைன உங்களிடம் அ ப்பிேனன். ௨௩
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பிதாவாகிய ேதவனா ம் கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வினா ம்,சேகாதரர்க க் ச்

சமாதான ம் வி வாசத் டன் அன் ம்

உண்டாவதாக. ௨௪ நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் விடம் அழயாத அன்ேபா

அன் காட் கிற எல்ேலா க் ம் கி ைப

உண்டாயி ப்பதாக.ஆெமன்.
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பி ப்பியர்

௧

இேய கிற ஸ் வின்ஊழயக்காரர்களாகிய

ப ம், ேமாத்ேத ம், பி ப்பி

பட்டணத்தில் கிற ஸ் இேய விற் ள்ளான

பரி த்தவான்கள் அைனவ க் ம்,

கண்காணிக க் ம், உதவிக்காரர்க க் ம்

எ கிறதாவ : ௨ நம் ைடய

பிதாவாகிய ேதவனா ம் கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வினா ம் உங்க க் க்

கி ைப ம் சமாதான ம் உண்டாவதாக. ௩

நற்ெசய்தி உங்க க் அறவிக்கப்பட்ட

நாள் தல் இ வைரக் ம் ங்கள் எங்கேளா

ஊழயத்தில் ஐக்கியப்பட் ப்பதால், ௪நான்

பண் கிற ஒவ்ெவா விண்ணப்பத்தி ம்

உங்கள் அைனவ க்காக ம் எப்ெபா ம்

சந்ேதாஷத்ேதா ெஜபம்பண்ணி, ௫உங்களில்

நல்லெசயல்கைளத் ெதாடங்கினவர்

அைத இேய கிற ஸ் வின் நாள்வைர

நடத்திவ வார் என் நம்பி, ௬ நான் உங்கைள

நிைனக் ம்ேபாெதல்லாம் என் ேதவைன

ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறன். ௭என் சிைறச்சாைலயின்

கட் களி ம், நான் நற்ெசய்திையப் ேபாதித்

அைதத் உ திப்ப த்திவ கிறதி ம்,

ங்கள் அைனவ ம் எனக் அளிக்கப்பட்ட

கி ைபயில் பங் ள்ளவர்களானதால்,

உங்கைள என் இ தயத்தில்

ைவத் க்ெகாண் க்கிறப யினாேல,

உங்கள் எல்ேலாைர ம் ற த் நான் இப்ப

நிைனக்கிற எனக் த் த தியாக இ க்கிற .
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௮ இேய கிற ஸ் வின் உ க்கமான

அன்பினாேல உங்கெளல்ேலாைர ம்

காண எவ்வளேவா ஆவலாக இ க்கிேறன்

என்பதற் ேதவேன எனக் ச் சாட்சி. ௯

ேம ம், உத்தமமானைவகைள ங்கள்

ஒப் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக உங்க ைடய

அன்பான அறவி ம் எல்லாஉணர்வி ம்

இன் ம் அதிகமதிகமாகப் ெப க ம்,

௧0 ேதவ க் மகிைம ம் தி ம்

உண்டா ம்ப இேய கிற ஸ் வினால்

வ கிற தியின் கனிகளால்

நிைறந்தவர்களாகி, ௧௧ ங்கள் கிற ஸ் வின்

நா க்ெகன் ேநர்ைமயானவர்க ம்,

ற்றம் இல்லாதவர்க மாக இ க்க ம்

ேவண் தல் ெசய்கிேறன். ௧௨ சேகாதரர்கேள,

எனக் சம்பவித்தைவகள் நற்ெசய்தி

பர வதற் ஏ வான என் ங்கள்அறய

மனதாயி க்கிேறன். ௧௩ அரண்மைனயில்

உள்ளவர்க க் ம் மற்ற எல்ேலா க் ம்

என் கட் கள் கிற ஸ் விற் ள்ளான

கட் கள்என் ெதரிந் , ௧௪சேகாதரர்களில்

அேநகர் என் கட் களாேல கர்த்த க் ள்

ைதரியம்ெகாண் பயம் இல்லாமல்

தி வசனத்ைதச் ெசால் ம்ப அதிகமாகத்

ணிந்தி க்கிறார்கள். ௧௫ சிலர்

ெபாறாைமயினா ம் விேராதத்தினா ம்,

சிலர் நல்ல மனதினா ம் கிற ஸ் ைவப்

பிரசங்கிக்கிறார்கள். ௧௬ சிலர் என்

கட் கேளா உபத்திரவத்ைத ம் ேசர்க்க
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நிைனத் , த்த மனேதா கிற ஸ் ைவ

அறவிக்காமல், விேராதத்தினாேல

அறவிக்கிறார்கள். ௧௭நற்ெசய்திக்காக நான்

உத்தர ெசால்ல நியம க்கப்பட்டவன்

என் அற ந் , சிலர் அன்பினாேல

அறவிக்கிறார்கள். ௧௮ இதனால் என்ன?

ஏமாற் வதினாேலா, உண்ைமயினாேலா,

எப்ப யாவ , கிற ஸ் அறவிக்கப்ப கிறார்;

அதனால் சந்ேதாஷப்ப கிேறன், இனிேம ம்

சந்ேதாஷப்ப ேவன். ௧௯அ உங்க ைடய

ேவண் த னா ம் இேய கிற ஸ் வி ைடய

ஆவியின் உதவியினா ம் எனக் இரட்சிப்பாக

ம் என் அறேவன். ௨0நான் ஒன்ற ம்

ெவட்கப்பட் ப்ேபாகாமல்,எப்ெபா ம்ேபால

இப்ெபா ம், ம ந்த ைதரியத்ேதா

வனாலாவ , மரணத்தினாலாவ , கிற ஸ்

என் ச ரத்தினாேல மகிைமப்ப வார் என்

எனக் உண்டாயி க்கிற வாஞ்ைசக் ம்

நம்பிக்ைகக் ம் த ந்ததாக அப்ப

ம். ௨௧ கிற ஸ் எனக் வன்,

மரணம் எனக் ஆதாயம். ௨௨ ஆனா ம்

ச ரத்தில் பிைழத்தி க்கிறதினாேல என்

ெசய்ைகக் ப் பலன் கிைடத்தி ப்பதால்,

நான் ெதரிந் ெகாள்ளேவண் ய

என்னெவன் ெதரியா . ௨௩ ஏெனன்றால்,

இந்த இரண் ற் ம் இைடேய நான்

ெந க்கப்ப கிேறன்; ச ரத்ைதவிட் ப்

பிரிந் , கிற ஸ் ேவா இ க்க எனக்

ஆைச உண் , அ அதிக நன்ைமயாக
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இ க் ம்; ௨௪அப்ப யி ந் ம், நான் ச ரத்தில்

வாழ்ந்தி ப்ப உங்க க் அதிகஅவசியம்.

௨௫ இந்த நிச்சயத்ைதக்ெகாண் ந் ,

நான் ண் ம் உங்களிடம் வ கிறதினால்

என்ைனக் ற த் உங்க ைடய மகிழ்ச்சி

கிற ஸ் இேய விற் ள் ெப வதற்காக,

௨௬ உங்க ைடய வி வாசத்தின்

வளர்ச்சிக்காக ம் சந்ேதாஷத்திற்காக ம்

நான் பிைழத் , உங்கள் அைனவேரா ம்

இ ப்ேபன் என் அற ந்தி க்கிேறன். ௨௭ நான்

வந் உங்கைளப் பார்த்தா ம், நான்

வராம ந்தா ம், ங்கள் ஒேர ஆவியிேல

உ தியாக நின் , ஒேர ஆத் மாவினாேல

நற்ெசய்தியின் வி வாசத்திற்காகப் ேபாரா ,

எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன் க் ம் பயப்படாமல்

இ க்கி ர்கள் என் உங்கைளக் ற த்

நான் ேகள்விப்ப ம்ப , எந்தவிதத்தி ம்

ங்கள் கிற ஸ் வின் நற்ெசய்திற் த்

த தியானவர்களாக நடந் ெகாள் ங்கள்.

௨௮ ங்கள் பயப்படாம க்கிற

அவர்கள் ெகட் ப்ேபாகிறதற் ம், ங்கள்

இரட்சிக்கப்ப கிறதற் ம் அைடயாளமாக

இ க்கிற ; இ ம் ேதவ ைடய

ெசயேல. ௨௯ ஏெனன்றால், கிற ஸ் ைவ

வி வாசிக்கிறதற் மட் ம் இல்ைல,

அவ க்காகப் பா கள்ப கிறதற் ம்

உங்க க் ெகா க்கப்பட் க்கிற .

௩0 ங்கள் என்னிடம் பார்த்த ம்

எனக் உண்ெடன் இப்ெபா
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ேகள்விப்ப கிற மான ேபாராட்டேம

உங்க க் ம் உண் .

௨

ஆகேவ, கிற ஸ் விற் ள் எந்தெவா

ஆ த ம், அன்பினாேல எந்தெவா

ேத த ம்,ஆவியின் எந்தெவா ஐக்கிய ம்,

எந்தெவா உ க்கமான பரி ம் இரக்கங்க ம்

உண்டானால், ௨ ங்கள் ஒேர சிந்ைத ம் ஒேர

அன் ம் உள்ளவர்களாக இ ந் , இைசந்த

ஆத் மாக்களாக ஒன்ைறேய சிந்தித் ,

என் சந்ேதாஷத்ைத நிைறவாக் ங்கள்.

௩ ஒன்ைற ம் யநலத்தினாேலா,

ண்ெப ைமயினாேலா ெசய்யாமல்,

மனத்தாழ்ைமயினாேல ஒ வைரெயா வர்

உங்கைளவிட ேமன்ைமயானவர்களாக

நிைனக்கேவண் ம். ௪ அவனவன்

தன் ைடய காரியங்கைள மட் மல்ல,

மற்றவர்க ைடய காரியங்களி ம்

உதவிெசய்யேவண் ம். ௫ கிற ஸ்

இேய வில் இ ந்த சிந்ைதேய உங்க க் ம்

இ க்கேவண் ம்; ௬ அவர் ேதவ ைடய

உ வமாக இ ந் ம், ேதவ க் ச்

சமமாக இ ப்பைதக் ெகாள்ைளயா ன

ெபா ளாகநிைனக்காமல், ௭தம்ைமத்தாேம

ெவ ைமயாக்கி,அ ைமயின்உ வெம த் ,

மனிதனின் சாயல் ஆனார். ௮அவர் மனித

உ வமாக ெவளிப்பட் , மரணம்வைரக் ம்,

அதாவ சி ைவயின் மரணம்வைரக் ம்

ழ்ப்ப ந்தவராகி, தம்ைமத்தாேம தாழ்த்தினார்.

௯ ஆகேவ, ேதவன் எல்லாவற்ற ற் ம்
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ேமலாக அவைர உயர்த்தி, ௧0 இேய வின்

நாமத்தில் வானத்தில் உள்ளைவக ம்,

மயில் உள்ளைவக ம், மயின் ழ்

உள்ளைவக ைடய ழங்கால்கள் எல்லாம்

டங் ம்ப க் ம், ௧௧ பிதாவாகிய

ேதவ க் மகிைமயாக இேய கிற ஸ் ேவ

கர்த்தர் என் நாக் கெளல்லாம்

அற க்ைகபண் வதற் ம், எல்லா

நாமத்திற் ம் ேமலானநாமத்ைதஅவ க் த்

தந்த ளினார். ௧௨ ஆகேவ, எனக் ப்

பிரியமானவர்கேள, ங்கள் எப்ெபா ம்

ழ்ப்ப கிறப ேய, நான் உங்க க்

அ கில் இ க் ம்ெபா மட் ம ல்ைல,

நான் ரத்தில் இ க் ம்ெபா ம்,

அதிக பயத்ேதா ம் ந க்கத்ேதா ம்

உங்க ைடய இரட்சிப் நிைறேவறப்

பிரயாசப்ப ங்கள். ௧௩ஏெனன்றால், ேதவேன

தம் ைடய தய ள்ள வி ப்பத்தின்ப

வி ப்பத்ைத ம் ெசய்ைகைய ம் உங்களில்

உண்டாக் கிறவராக இ க்கிறார். ௧௪ நான்

ணாகஓ ன ம் ணாகப் பிரயாசப்பட்ட ம்

இல்ைல என்கிற மகிழ்ச்சி கிற ஸ் வின்

நாளில் எனக் உண்டாயி ப்பதற் ,

வவசனத்ைதப் பி த் க்ெகாண் ,

உலகத்திேல டர்கைளப்ேபாலப் பிரகாசிக்கிற

ங்கள், ௧௫ ேகாண ம் மா பா மான

வம்சத்தின் ந விேல ற்றம் இல்லாதவர்க ம்

கப இல்லாதவர்க ம், ேதவ ைடய

மாசற்ற பிள்ைளகளாக இ ப்பதற் , ௧௬
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எல்லாவற்ைற ம் ப் இல்லாம ம்

வாக் வாதம் இல்லாம ம் ெசய் ங்கள். ௧௭

ேம ம், உங்க ைடய வி வாசமாகிய

ப யின்ேம ம் ஊழயத்தின்ேம ம் நான்

பானப யாக வார்க்கப்பட் ப் ேபானா ம்,

நான் மகிழ்ந் , உங்கள் அைனவேரா ம்

ேசர்ந் சந்ேதாஷப்ப ேவன். ௧௮ இதினால்

ங்க ம் மகிழ்ந் , என்ேனா ேசர்ந்

சந்ேதாஷப்ப ங்கள். ௧௯அன்ற ம், நா ம்

உங்க ைடய ெசய்திகைளத் ெதரிந்

மன ஆ தல் அைடவதற் ச் க்கிரமாகத்

ேமாத்ேத ைவ உங்களிடம் அ ப்பலாம்

என் கர்த்தராகிய இேய விற் ள்

நம்பியி க்கிேறன். ௨0ஆகேவ,உங்க ைடய

காரியங்கைளஉண்ைமயாகக்கவனிப்பதற்

என்ைனப்ேபால மன ள்ளவன்

அவைனத்தவிர ேவ யா ம் என்னிடம்

இல்ைல. ௨௧ மற்ற எல்ேலா ம் கிற ஸ்

இேய விற் ரியைவகைளத் ேதடாமல்,

தங்க க் ரியைவகைளேய ேத கிறார்கள்.

௨௨ தகப்ப க் ப் பிள்ைள ஊழயம்

ெசய்வ ேபால, அவன் என்ேனா ேசர்ந்

நற்ெசய்திக்காக ஊழயம் ெசய்தான்

என் அவ ைடய உத்தம ணத்ைத

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௨௩ ஆகேவ, என்

காரியங்கள் எப்ப நடக் ம் என் நான்

அற ந்த டேனஅவைனஅ ப்பலாம் என்

நிைனத்தி க்கிேறன். ௨௪ அன்ற ம் நாேன

க்கிரத்தில் வ ேவன் என் கர்த்த க் ள்
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வி வாசமாக இ க்கிேறன். ௨௫ ேம ம், என்

சேகாதர ம், உடன்ேவைலக்கார ம்,

கிற ஸ் வின் பைட ர ம், உங்க ைடய

வனாக ம், என் ைடய ைறவில் உதவி

ெசய்தவ மான எப்பாப்பிேரா த் ைவ

உங்களிடம் அ ப்பேவண் ம் என்

நிைனத்ேதன். ௨௬ அவன் உங்கள்

எல்ேலார்ேம ம் வாஞ்ைச ள்ளவ ம்,

தான் வியாதிப்பட்டைத ங்கள்

ேகள்விப்பட்டதினாேல அதிக மனச்ேசார்

அைடந்தவனாக ம் இ க்கிறான். ௨௭அவன்

வியாதிப்பட் மரணத்திற் அ கில்

இ ந்த உண்ைமதான். ஆனா ம், ேதவன்

அவ க் இரங்கினார்; அவ க்

இரங்கின மட் மல்லாமல், க்கத்தின்ேமல்

க்கம் எனக் உண்டாகாதப , எனக் ம்

இரங்கினார். ௨௮ஆகேவ, ங்கள் அவைன

ண் ம் பார்த் சந்ேதாஷப்பட ம், என்

க்கம் ைறய ம், அவைன க்கிரமாக

அ ப்பிேனன். ௨௯ ஆனப யால்

ங்கள் கர்த்த க் ள் அதிகமான

சந்ேதாஷத்ேதா அவைனஏற் க்ெகாண் ,

இப்ப ப்பட்டவர்கைளக் கனம்பண் ங்கள்.

௩0 ஏெனன்றால், ங்கள் எனக் ச்

ெசய்யேவண் யஊழயத்திேலஉங்க ைடய

ைறைவ நிைறவாக் வதற் , அவன்

தன் உயிைர ம் ெபரிதாக நிைனக்காமல்,

கிற ஸ் வின்ஊழயத்திற்காக மரணத்திற்

அ கில் இ ந்தான்.
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௩

ேம ம், என் சேகாதரர்கேள,

கர்த்த க் ள் சந்ேதாஷப்ப ங்கள்.

எ தினைவகைளேய ண் ம் எ வ

எனக் வ த்தம் இல்ைல, அ உங்க க்

நலமாக இ க் ம். ௨ நாய்க க்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள், ெபால்லாத

ேவைலயாட்க க் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்.

வி த்தேசதனக்காரர்க க் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள். ௩ ஏெனன்றால், ச ரத்தின்ேமல்

நம்பிக்ைகயாக இல்லாமல், ஆவியினாேல

ேதவ க் ஆராதைனெசய் , கிற ஸ்

இேய விற் ள் ேமன்ைமபாராட் கிற நாேம

வி த்தேசதன ள்ளவர்கள். ௪ ச ரத்தின்ேமல்

நம்பிக்ைக ைவக்கேவண் மானால்

நா ம் ைவக்கலாம்; ேவெறா வன்

ச ரத்தின்ேமல் நம்பிக்ைகயாக இ க்க

நிைனத்தால் நான் அைதவிட அதிகமாக

அப்ப ச் ெசய்யலாம். ௫நான் எட்டாம்நாளில்

வி த்தேசதனம்பண்ணப்பட்டவன், இஸ்ரேவல்

வம்சத்ைதச் ேசர்ந்தவன், ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவன், எபிெரயரில் பிறந்த

எபிெரயன், நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

பரிேசயன்; ௬ பக்திைவராக்கியத்தின்ப

சைபையத் ன்பப்ப த்தினவன்,

நியாயப்பிரமாணத்தின் தியின்ப

ற்றஞ்சாட்டப்படாதவன். ௭ ஆனா ம்,

எனக் இலாபமாக இ ந்தைவகள்

எைவகேளா, அைவகைளக் கிற ஸ் க்காக

நஷ்டம் என் நிைனத்ேதன். ௮
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அ மட் ம் இல்ைல, என் கர்த்தராகிய

கிற ஸ் இேய ைவ அறகிற அறவின்

ேமன்ைமக்காக எல்லாவற்ைற ம் நஷ்டம்

என் நிைனத் க்ெகாண் க்கிேறன்.

௯ நான் கிற ஸ் ைவ

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாள்வதற்காக,

நியாயப்பிரமாணத்தினால் வ கிற

ய திைய உைடயவனாக இல்லாமல்,

கிற ஸ் வின்ேமல் உள்ள வி வாசத்தினால்

வ கிற ம், வி வாசம் லமாக

ேதவனால் உண்டாயி க்கிற மான

திைய உைடயவனாக இ ந் ,

கிற ஸ் விற் ள் இ க்கிறவன் என்

ெதரி ம்ப க் ம், ௧0 இப்ப நான்

அவைர ம் அவ ைடய உயிர்த்ெத த ன்

வல்லைமைய ம், அவ ைடய பா களின்

ஐக்கியத்ைத ம் ெதரிந் ெகாள்வதற் ம்,

அவ ைடய மரணத்திற் இைணயான

மரணத்திற் ள்ளாகி, எப்ப யாவ

நான் மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்தி ப்பதற் த் த தியாவதற் ம், ௧௧

அவ க்காகஎல்லாவற்ைற ம் நஷ்டெமன் ம்

ப்ைபெயன் ம் நிைனக்கிேறன். ௧௨

நான் ெபற் க்ெகாண்ேடன் அல்ல

வ ம் ேதறனவனாேனன் என்

நிைனக்காமல், கிற ஸ் இேய வினால் நான்

எதற்காகப் பி க்கப்பட்ேடேனா அைத நான்

பி த் க்ெகாள்வதற்காக ஆைசயாகத்

ெதாட கிேறன். ௧௩ சேகாதரர்கேள,
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அைதப் பி த் க்ெகாண்ேடன் என்

நான் நிைனக்கிறதில்ைல; ஒன்

ெசய்கிேறன், கடந்தைவகைள மறந் ,

வ கிறைவகைளத் ேத , ௧௪ கிற ஸ்

இேய விற் ள் ேதவன் அைழத்த பரம

அைழப்பின் பந்தயப்ெபா க்காக இலக்ைக

ேநாக்கித் ெதாட கிேறன். ௧௫ ஆகேவ,

நம்ம ல் ேதறனவர்கள் எல்ேலா ம் இந்தச்

சிந்ைதயாகேவ இ க்கேவண் ம்; எந்தக்

காரியத்திலாவ ங்கள் ேவ சிந்ைதயாக

இ ந்தால், அைத ம் ேதவன் உங்க க்

ெவளிப்ப த் வார். ௧௬ ஆனா ம் நாம்

எ வைரக் ம் ேதறயி க்கிேறாேமா,

அ தல் ஒேர ஒ ங்காக நடந் ெகாண் ,

ஒேர சிந்ைதயாக இ ப்ேபாமாக. ௧௭

சேகாதரர்கேள, ங்கள் என்ேனா

பின்பற் கிறவர்களாகி, நாங்கள்உங்க க்

வழகாட் கிறப நடக்கிறவர்கைள மாதிரியாக

ேநாக்கிப் பா ங்கள். ௧௮ ஏெனன்றால்,

அேநகர் ேவ விதமாக நடக்கிறார்கள்;

அவர்கள் கிற ஸ் வின் சி ைவக் ப்

பைகவர்கெளன் உங்க க் அேநக ைறச்

ெசான்ேனன், இப்ெபா கண் ேரா ம்

ெசால் கிேறன். ௧௯அவர்க ைடய

அழ , அவர்க ைடய ேதவன் வயி ,

அவர்க ைடய மகிைம அவர்க ைடய

ெவட்கேம, அவர்கள் ம க் ரியைவகைளச்

சிந்திக்கிறார்கள். ௨0 நம் ைடய

யி ப்ேபா பரேலாகத்தில் இ க்கிற ,
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அங்ேகயி ந் கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ்

என் ம் இரட்சகர் வ வதற்காக

எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கிேறாம்.

௨௧ அவர் எல்லாவற்ைற ம் தமக் க்

ழ்ப்ப த்திக்ெகாள்வதற் தம் ைடய

வல்லைமயான ெசய ன்ப , நம் ைடய

அற்பமான ச ரத்ைதஅவ ைடய மகிைமயான

ச ரத்திற் ஒப்பாக ம பப்ப த் வார்.

௪

ஆகேவ, எனக் ப் பிரிய ம்

வாஞ்ைச மான சேகாதரர்கேள, எனக் ச்

சந்ேதாஷ ம் கி ட மானவர்கேள,

பிரியமானவர்கேள, இப்ப ேய கர்த்த க் ள்

நிைலத் நில் ங்கள். ௨கர்த்த க் ள் ஒேர

சிந்ைதயாக இ க்க எேயாதியா க் ம்

சிந்திேகயா க் ம் த்திெசால் கிேறன்.

௩ அன்ற ம், என் உத்தம ட்டாளிேய,

அவர்க க் உதவியாக இ க் ம்ப

உன்ைன ம் ேவண் க்ெகாள் கிேறன்;

அவர்கள் கிேலெமந்ேதா ம் மற்ற என்

உடன்ேவைலயாட்கேளா ம் நற்ெசய்திைய

அறவிப்பதில் என்ேனா அதிகமாக

உைழத்தார்கள், அவர்க ைடய ெபயர்கள்

வ த்தகத்தில் இ க்கிற . ௪கர்த்த க் ள்

எப்ெபா ம் சந்ேதாஷமாக இ ங்கள்;

சந்ேதாஷமாக இ ங்கள் என் ண் ம்

ெசால் கிேறன். ௫ உங்க ைடய

சாந்த ணம் எல்லா மனிதர்க க் ம்

ெதரிந்தி ப்பதாக. கர்த்தர் அ கில்

இ க்கிறார். ௬ ங்கள் எைதக் ற த் ம்
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கவைலப்படாமல், எல்லாவற்ைற ம் ற த்

உங்க ைடய விண்ணப்பங்கைள

ஸ்ேதாத்திரத் டன் ெஜபத்தினா ம்

ேவண் த னா ம் ேதவ க் த்

ெதரியப்ப த் ங்கள். ௭ அப்ெபா ,

எல்லாப் த்திக் ம் ேமலான ேதவசமாதானம்

உங்க ைடய இ தயங்கைள ம்

உங்க ைடய சிந்ைதகைள ம்

கிற ஸ் இேய விற் ள்ளாகக்

காத் க்ெகாள் ம். ௮ கைடசியாக,

சேகாதரர்கேள, உண்ைம ள்ளைவகள்

எைவகேளா, ஒ க்க ள்ளைவகள்

எைவகேளா, தி ள்ளைவகள்

எைவகேளா, கற் ள்ளைவகள் எைவகேளா,

அன் ள்ளைவகள் எைவகேளா, நற்ெபயர்

உள்ளைவகள் எைவகேளா, ண்ணியம்

எ ேவா, கழ் எ ேவா அைவகைளேய

சிந்தித் க்ெகாண் ங்கள். ௯ ங்கள்

என்னிடம் கற் க்ெகாண்டைவக ம்,

ெபற் க்ெகாண்டைவக ம், ேகட்டைவக ம்,

பார்த்தைவக ம் எைவகேளா,

அைவகைளேய ெசய் ங்கள்; அப்ெபா

சமாதானத்தின் ேதவன் உங்கேளா

இ ப்பார். ௧0 என்ைன விசாரிப்பதற்

ங்கள் இப்ெபா ண் ம் அக்கைற

ெகாண்டதினாேல கர்த்த க் ள் மக ம்

சந்ேதாஷப்பட்ேடன்; ன்னேம இப்ப ச் ெசய்ய

நிைனத் ர்கள், ஆனால் உதவிெசய்ய

உங்க க் வாய்ப் கிைடக்கவில்ைல.
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௧௧ என் ைறகளினால் நான் இப்ப ச்

ெசால்லவில்ைல; ஏெனன்றால், நான் எந்த

நிைலைமயில் இ ந்தா ம் மனதி ப்தியாக

இ க்கக் கற் க்ெகாண்ேடன். ௧௨

தாழ்ந்தி க்க ம் எனக் த் ெதரி ம்,

வாழ்ந்தி க்க ம் எனக் த் ெதரி ம்; எந்த

இடத்தி ம் எல்லாவற்ற ம் தி ப்தியாக

இ க்க ம், பட் னியாக இ க்க ம்,

பரி ரணமைடய ம், ைற பட ம்

கற் க்ெகாண்ேடன். ௧௩ என்ைனப்

ெபலப்ப த் கிற கிற ஸ் வினாேல

எல்லாவற்ைற ம் ெசய்ய எனக் ப் ெபலன்

உண் . ௧௪ ஆனா ம் ங்கள் என்

உபத்திரவத்தில் என்ேனா பங் ெகாண்ட

நலமாகஇ க்கிற . ௧௫ ேம ம், பி ப்பியேர,

நற்ெசய்தி ஊழயத்தின் ஆரம்பத்திேல நான்

மக்ெகேதானியாவி ந் றப்பட்டேபா ,

உங்கைளத்தவிர ேவ எந்த சைப ம் எனக் ப்

பணம் ெகா த் உதவிெசய்யவில்ைல

என் உங்க க் த் ெதரி ம். ௧௬ நான்

ெதசேலானிக்ேகயில் இ ந்தேபா ம், என்

ைற களில் உதவிெசய்ய ங்கள் பல ைற

பணம் அ ப்பி உதவி ெசய் ர்கள். ௧௭

உங்க ைடய உதவிகைள நான் ேதடாமல்,

உங்க ைடயஉதவிகளால்உங்க க் வ ம்

பலன் ெப வைதேய பார்க்க வி ம் கிேறன்.

௧௮ எல்லாம் எனக் க் கிைடத்த ,

பரி ரண ம்உண்டாயி க்கிற ; உங்களால்

அ ப்பப்பட்டைவகைள ேதவ க் ச்
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கந்த வாசைனயாக ம், பிரியமான

ப யாக ம் எப்பாப்பிேரா த் வின்

ைககளினால் ெபற் க்ெகாண்டதினால் நான்

தி ப்தியைடந்தி க்கிேறன். ௧௯என் ேதவன்

தம் ைடயஐ வரியத்தின்ப உங்க ைடய

ைறகைளெயல்லாம் கிற ஸ் இேய விற் ள்

மகிைமயிேல நிைறவாக் வார். ௨0நம் ைடய

பிதாவாகிய ேதவ க் என்ெறன்ைறக் ம்

மகிைம உண்டாவதாக. ஆெமன். (aiōn g165)

௨௧ கிற ஸ் இேய விற் ள்ளான

பரி த்தவான்கள் எல்ேலா க் ம் வாழ்த் தல்

ெசால் ங்கள். என்ேனா இ க்கிற

சேகாதரர்கள் உங்க க் வாழ்த் தல்

ெசால் கிறார்கள். ௨௨ பரி த்தவான்கள்

அைனவ ம், விேசஷமாக இராய ைடய

அரண்மைனயில் உள்ளவர்க ம் உங்க க்

வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள். ௨௩ நம

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வி ைடய கி ைப

உங்கள்அைனவேரா ம் இ ப்பதாக.ஆெமன்.
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ெகாேலாெசயர்

௧

ேதவ ைடய வி ப்பத்தினாேல

இேய கிற ஸ் வின் அப்ேபாஸ்தலனாகிய

ப ம், சேகாதரனாகிய ேமாத்ேத ம், ௨

ெகாேலாேச பட்டணத்தில் கிற ஸ் விற் ள்

பரி த்தவான்க ம் வி வாசிக மாக

இ க்கிறசேகாதரர்க க் எ கிறதாவ :

நம் ைடய பிதாவாகிய ேதவனா ம்

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்

உங்க க் க் கி ைப ம் சமாதான ம்

உண்டாவதாக. ௩ கிற ஸ்

இேய வின்ேம ள்ள உங்க ைடய

வி வாசத்ைத ம், பரி த்தவான்கள்

எல்லார்ேம ள்ள உங்க ைடய

அன்ைப ம் ற த் நாங்கள் ேகள்விப்பட் , ௪

பரேலாகத்தில்உங்க க்காகைவத்தி க்கிற

நம்பிக்ைகயினிம த்தம், ௫ நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின் பிதாவாகிய

ேதவ க் நன்றெச த்தி, எப்ெபா ம்

உங்க க்காக ேவண் தல் ெசய்கிேறாம்.

௬ அந்த நம்பிக்ைகையக் ற த் ,

ங்கள் ன்னேம சத்தியவசனமாகிய

நற்ெசய்தியினாேல ேகள்விப்பட் ர்கள்;

அந்த நற்ெசய்தி உலகெமங் ம்பரவிப்

பலன்த கிற ேபால, உங்களிடத்தி ம் வந் ,

ங்கள் அைதக்ேகட் , ேதவகி ைபையச்

சத்தியத்தின்ப அற ந் ெகாண்ட

நாள் தல், அ உங்க க் ள் ம் பலன்

த கிறதாக இ க்கிற ; ௭ அைத
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எங்க க் ப் பிரியமான உடன்

ேவைலயா ம், உங்க க்காகக் கிற ஸ் வின்

உண்ைமயான ஊழயக்கார மாக

இ க்கிற எப்பாப்பிராவினிடம்

ங்கள் கற்றற ந்தி க்கி ர்கள்; ௮

ஆவியானவ க் ள்ளான உங்க ைடய

அன்ைப ம் அவேன எங்க க் த்

ெதரியப்ப த்தினான். ௯ இதினிம த்தம்,

நாங்கள் அைதக் ேகட்ட நாள் தல்

உங்க க்காக இைடவிடாமல் ெஜபம்

ெசய்கிேறாம்; ங்கள் எல்லா ஞானத்ேதா ம்,

ஆவியானவ க் ரிய விேவகத்ேதா ம்

அவ ைடய வி ப்பத்ைத அறகிற

அறவினாேல நிரப்பப்பட ம், ௧0எல்லாவித

நல்ல ெசயல்களாகிய கனிகைளத் தந் ,

ேதவைனஅறகிற அறவில் வளர்ச்சியைடந் ,

கர்த்த க் ப் பிரிய ண்டாக வாழ ம்

அவ க் த் த தியாக நடந் ெகாள்ள ம், ௧௧

சந்ேதாஷத்ேதா ய எல்லாப் ெபா ைம ம்

ய சாந்த ம் உண்டாவதற் மகிைமயான

அவ ைடய வல்லைமயின்ப , எல்லா

வல்லைமயா ம் பலப்ப த்தப்பட ம்,

உங்க க்காக ெஜபம் ெசய்கிேறாம். ௧௨

ஒளியி ள்ள பரி த்தவான்க ைடய

தந்திரத்தில் பங்கைடவதற் , நம்ைமத்

த தி ள்ளவர்களாக்கினவ ம், ௧௩இ ளின்

அதிகாரத்தி ந் நம்ைமவி தைலயாக்கி,

தம அன்பின் மார ைடய ராஜ்யத்திற்

உட்ப த்தினவ மாக இ க்கிற பிதாவிற்
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நன்ற ெச த் கிேறாம். ௧௪ மாரனாகிய

இேய கிற ஸ் விற் ள், அவ ைடய

இரத்தத்தினாேல, பாவமன்னிப்பாகிய ட்

நமக் உண்டாயி க்கிற . ௧௫ அவர்

கண் க் த் ெதரியாத ேதவ ைடய

ப ம், எல்லாப் பைடப் க் ம்

தற்ேப மானவர். ௧௬ ஏெனன்றால்,

அவ க் ள் எல்லாம் பைடக்கப்பட்ட ;

பரேலாகத்தி ள்ளைவக ம்

ேலாகத்தி ள்ளைவக மாகிய

காணப்ப கிறைவக ம்

காணப்படாதைவக மான எல்லாப்

ெபா ட்க ம், சிங்காசனங்களானா ம்,

கர்த்தத் வங்களானா ம், அரசாங்க ஆட்சி

ரிேவார்களானா ம்,அதிகாரங்களானா ம்,

எல்லா ம் அவைரக் ெகாண் ம்

அவ க்ெகன் ம் பைடக்கப்பட்ட . ௧௭அவர்

எல்லாவற்ற ற் ம் ந்தினவர், எல்லாம்

அவ க் ள் நிைலநிற்கிற . ௧௮ அவேர

சைபயாகிய ச ரத்திற் த் தைலயானவர்;

எல்லாவற்ற ம் தல்வராக இ க் ம்ப ,

அவேர வக்க ம் மரித்ேதாரி ந்

உயிேரா எ ந்த தற்ேப மானவர். ௧௯

எல்லாப் பரி ரண ம் அவ க் ள்ேள

வாசமாக இ க்க ம், ௨0அவர் சி ைவயில்

சிந்தின இரத்தத்தினாேல சமாதானத்ைத

உண்டாக்கி, ேலாகத்தி ள்ளைவகள்

பரேலாகத்தி ள்ளைவகள் யாைவ ம்அவர்

லமாகத்தமக் ஒப் ரவாக்கிக்ெகாள்ள ம்
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ேதவ க் வி ப்பமான . ௨௧

ன்ேன ேதவ க் அந்நியர்களாக ம்

ய ெசயல்களினால் மனதிேல

விேராதிகளாக ம் இ ந்த உங்கைள ம்

பரி த்தர்களாக ம் ற்றமற்றவர்களாக ம்

கண் க்கப்படாதவர்களாக ம் தமக் ன்

நி த் ம்ப யாக அவ ைடய மாம்சச ரத்தில்

அைடந்த மரணத்தினாேல இப்ெபா

ஒப் ரவாக்கினார். ௨௨ ங்கள் ேகட்ட

நற்ெசய்தியினால் உண்டா ம்

நம்பிக்ைகையவிட் அைசயாமல்,

நிைலயாக ம் உ தியாக ம் வி வாசத்திேல

நிைலத்தி ப் ர்களானால் அப்ப யா ம்.

௨௩ அந்த நற்ெசய்தி வானத்தின் ேழ

இ க்கிற எல்லாப் பைடப் க க் ம்

பிரசங்கிக்கப்பட் வ கிற ;

அதற்ெகன்ேற ப லாகிய நான்

ஊழயக்காரனாேனன். ௨௪இப்ெபா நான்

உங்கள்நிம த்தம் அ பவிக்கிற பா களில்

சந்ேதாஷமைடந் , கிற ஸ் வி ைடய

உபத்திரவங்களில் ைறவானைத

அவ ைடய ச ரமாகிய சைபக்காக, என்

ச ரத்தினாேல நிைறேவற் கிேறன். ௨௫

ஆரம்ப காலங்க க் ம் தைல ைற

தைல ைறக க் ம் மைறவாக

இ ந் , இப்ெபா அவ ைடய

பரி த்தவான்க க் ெவளியாக்கப்பட்ட

இரகசியமாகிய ேதவவசனத்ைத நிைறவாகத்

ெதரியப்ப த் கிறதற் , (aiōn g165) ௨௬



ெகாேலாெசயர் 4460

உங்கள்நிம த்தம் ேதவனால் எனக்

அளிக்கப்பட்ட ேவைலயின்ப ேய நான்

அந்தச் சைபக் ஊழயக்காரனாேனன். ௨௭

தரல்லாதவர்க க் ள்ேள விளங்கிய

இந்த இரகசியத்தி ள்ள மகிைமயின்

ஐ வரியம் இன்னெதன் , ேதவன் தம் ைடய

பரி த்தவான்க க் த் ெதரியப்ப த்தப்

பிரியமானார்; கிற ஸ் வானவர்மகிைமயின்

நம்பிக்ைகயாக உங்க க் ள் இ ப்பேத

அந்த இரகசியம். ௨௮ எந்த மனிதைன ம்

கிற ஸ் இேய விற் ள் ேதறனவனாக

நி த் ம்ப க் , அவைரேய நாங்கள்

அறவித் , எந்த மனித க் ம் த்திெசால் ,

எந்த மனித க் ம் எல்லா ஞானத்ேதா ம்

உபேதசம் ெசய்கிேறாம். ௨௯அதற்காக நான்

எனக் ள்ேள வல்லைமயான ெசய்ைகைய

நடப்பிக்கிற அவ ைடய பலத்தின்ப

ேபாரா ப் பிரயாசப்ப கிேறன்.

௨

உங்க க்காக ம் லேவாதிக்ேகயாவில்

இ க்கிறவர்க க்காக ம், ச ரத்தில்

என் கத்ைதக் காணாதி க்கிற

மற்ெறல்ேலா க்காக ம் ம ந்த

ேபாராட்டம் எனக் உண்ெடன்

ங்கள் அறயவி ம் கிேறன். ௨

அவர்க ைடய இ தயங்கள்

ேதற்றப்பட் , அவர்கள் அன்பினால்

இைணக்கப்பட் , பிதாவாகிய ேதவ க் ம்

கிற ஸ் விற் ம் உரிய இரகசியத்ைத

அற ந் ெகாள் கிற உணர்வின் ரண
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நிச்சயத்தி ைடய எல்லா ஐ வரியத்திற் ம்

உரியவர்களாகேவண் ெமன்ேற இப்ப

வி ம் கிேறன். ௩அவ க் ள்ஞானம்அற

என்பைவகளாகிய ெபாக்கிஷங்கெளல்லாம்

அடங்கியி க்கிற . ௪ஒ வ ம் ெபாய்யான

வாதங்களால் உங்கைள ஏமாற்றாதப க்

இைதச் ெசால் கிேறன். ௫ ச ரத்தின்ப

நான் ரமாக இ ந் ம், ஆவியின்ப

உங்கேளா ட இ ந் , உங்க ைடய

ஒ ங்ைக ம், கிற ஸ் வின் ேம ள்ள

உங்க ைடய வி வாசத்தின் உ திைய ம்

பார்த் ச் சந்ேதாஷப்ப கிேறன். ௬

ஆகேவ, ங்கள் கர்த்தராகிய கிற ஸ்

இேய ைவ ஏற் க்ெகாண்டப ேய,

அவ க் ள் ேவர்ெகாண்டவர்களாக ம்,

அவர்ேமல் கட்டப்பட்டவர்களாக ம்,

அவ க் ள் நடந் ெகாண் , ௭ ங்கள்

ேபாதிக்கப்பட்டப ேய, வி வாசத்தில்

உ திப்பட் , நன்ற ெச த் வேதா

அதிேல ெப ர்களாக. ௮ உலக

ஞானத்தினா ம், மாயமானதந்திரத்தினா ம்,

ஒ வ ம் உங்கைளக் ெகாள்ைளெகாண்

ேபாகாதப க் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்; அ

மனிதர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்ைத ம் உலக

வழபா கைள ம் பற்றனேதயல்லாமல்

கிற ஸ் ைவப்பற்றனதல்ல. ௯ஏெனன்றால்,

ேதவத் வத்தின் பரி ரணெமல்லாம்

ச ரப்பிரகாரமாக அவ க் ள்

ெகாண் க்கிற . ௧0 ேம ம் எல்லாத்
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ைரத்தனங்க க் ம் அதிகாரத்திற் ம்

தைலவராக இ க்கிற அவ க் ள் ங்கள்

பரி ரணம்உள்ளவர்களாகஇ க்கி ர்கள். ௧௧

அல்லாம ம், ங்கள் கிற ஸ் ைவப்பற் ம்

வி த்தேசதனத்தினாேல மாம்சத்திற் ரிய

பாவச ரத்ைதக் கைளந் விட்டதினால்,

ைகயால் ெசய்யப்படாத வி த்தேசதனத்ைத

அவ க் ள் ெபற் ர்கள். ௧௨

ஞானஸ்நானத்திேல அவேரா ட

அடக்கம்பண்ணப்பட்டவர்களாக ம், அதிேல

அவைர மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ப்பின ேதவ ைடய ெசய ன்ேம ள்ள

வி வாசத்தினாேல அவேரா ட உயிேரா

எ ந்தவர்களாக ம் இ க்கி ர்கள். ௧௩

உங்க ைடய பாவங்களினாேல ம்,

உங்க ைடய ச ரவி த்தேசதனம்

இல்லாைமயினாேல ம் மரித்தவர்களாக

இ ந்த உங்கைள ம் அவேரா ட

உயிர்ப்பித் ,அக்கிரமங்கள்எல்லாவற்ைற ம்

உங்க க் மன்னித் ; ௧௪ நமக்

எதிரானதாக ம் கட்டைளகளால் நமக்

விேராதமாக ம் இ ந்த ைகெய த்ைத

அழ த் , அைத ந வில் இல்லாதப க்

எ த் , சி ைவயின்ேமல்ஆணிய த் ; ௧௫

ைரத்தனங்கைள ம் அதிகாரங்கைள ம்

பற த் க்ெகாண் , ெவளியரங்கமாக

ெவளிப்ப த்தி, அைவகளின்ேமல்

சி ைவயிேல ெவற்ற சிறந்தார். ௧௬ஆகேவ,

உணைவ ம், பானத்ைத ம் ற த்தாவ ,
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பண் ைக நாைள ம் மாதப்பிறப்ைப ம்

ஓய் நாட்கைள ம் ற த்தாவ ,ஒ வ ம்

உங்கைளக் ற்றப்ப த்தாமல்இ ப்பானாக.

௧௭ அைவகள் வ ங்காரியங்க க்

நிழலாக இ க்கிற ; அைவகளின்

ெபா ள் கிற ஸ் ைவப்பற்றன . ௧௮

ட் களா ம் தைச நரம் களா ம்

உதவிெபற் இைணக்கப்பட் ,

ேதவவளர்ச்சியாக வளர்ந்ேத கிற

ச ர வைத ம் ஆதரிக்கிற தைலையப்

பற்ற க்ெகாள்ளாமல், ௧௯ மாய்மாலமான

தாழ்ைமயி ம், ேதவ தர்க க் ச் ெசய் ம்

ஆராதைனயி ம்வி ப்பமைடந் , காணாத

காரியங்களிேல ணிவாய் ைழந் ,

தன் ச ரசிந்ைதயினாேல ணாக கர்வம்

ெகாண் க்கிற எவ ம் உங்க ைடய

பந்தயப்ெபா ைள ங்கள்இழந் ேபா ம்ப

உங்கைள ஏமாற்றாதி க்கப் பா ங்கள். ௨0

ங்கள் கிற ஸ் ேவா ட உலகத்தின்

வழக்கங்க க் மரித்த ண்டானால், இன் ம்

உலக வழக்கத்தின்ப பிைழக்கிறவர்கள்ேபால,

௨௧மனிதர்க ைடயகட்டைளகளின்ப ம்

ேபாதைனகளின்ப ம் நடந் : ெதாடாேத, சி

பாராேத, ண்டாேத என்கிற கட்டைளக க்

உடன்ப கிறெதன்ன? ௨௨ இைவெயல்லாம்

அ பவிக்கிறதினால் அழ ந் ேபா ேம. ௨௩

இப்ப ப்பட்டப் ேபாதைனகள் யவி ப்பமான

ஆராதைனைய ம், ேபா யான

தாழ்ைமைய ம், ச ர ஒ க்கத்ைத ம்பற்ற
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ஞானம் என்கிற ெபயர்ெகாண் ந்தா ம்,

இைவகள் மாம்சத்ைதப் பா காப்பதற்ேகயன்ற

ேவ எதற் ம் உபேயாகப்படா .

௩

ங்கள் கிற ஸ் டன் ட

எ ந்த ண்டானால், கிற ஸ் ேதவ ைடய

வல பாரிசத்தில் ற்ற க் ம் இடத்தி ள்ள

ேமலானைவகைளத் ேத ங்கள். ௨

மயி ள்ளைவகைள இல்ைல,

ேமலானைவகைளேய வி ம் ங்கள். ௩

ஏெனன்றால், ங்கள் மரித் ர்கள்,

உங்க ைடய வன் கிற ஸ் ேவா

ேதவ க் ள் மைறந்தி க்கிற . ௪நம் ைடய

வனாகிய கிற ஸ் ெவளிப்ப ம்ேபா ,

ங்க ம் அவேரா ட மகிைமயிேல

ெவளிப்ப ர்கள். ௫ ஆகேவ, விபசாரம்,

அ த்தம், ேமாகம், ய எண்ணம், விக்கிரக

ஆராதைனயான ெபா ளாைச ஆகிய

இந்த உலகத்திற் ரிய பாவ பாவத்ைத

அழ த் ப்ேபா ங்கள். ௬இைவகளினாேலேய

ழ்ப்ப யாைமயின் பிள்ைளகள்ேமல்

ேதவ ைடய ேகாபம் வ ம். ௭ ங்க ம்

ற்காலத்தில் அவர்க க் ள்ேள

வாழ்ந்தேபா , அைவகைளச்

ெசய் ெகாண் வந் ர்கள். ௮இப்ெபா ேதா

ேகாப ம் ர்க்க ம் ெபாறாைம ம்,

உங்க ைடய வாயி ந் வரக் டாத

நிந்தைன ம், வம் வார்த்ைதக மாகிய

இைவகைளெயல்லாம் விட் வி ங்கள். ௯

ஒ வ க்ெகா வர் ெபாய் ெசால்லாதி ங்கள்;
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பைழய மனிதைன ம் அவன்

ெசய்ைககைள ம் கைளந் ேபாட் , ௧0

தன்ைனப் பைடத்தவ ைடய சாய க்

ஒப்பாக ரண அறவைட ம்ப

திதாக்கப்பட்ட திய மனிதைன

அணிந் ெகாண் க்கி ர்கேள. ௧௧அதிேல

கிேரக்கெனன் ம் தெனன் ம ல்ைல,

வி த்தேசதனம் உள்ளவெனன் ம்,

வி த்தேசதனம் இல்லாதவெனன் ம ல்ைல,

தனல்லாதவெனன் ம்

ெவளிேதசத்தாெனன் ம ல்ைல,

அ ைமெயன் ம்

தந்திரமானவெனன் ம ல்ைல;

கிற ஸ் ேவ எல்ேலாரி ம் எல்லா மாக

இ க்கிறார். ௧௨ஆகேவ, ங்கள் ேதவனால்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட பரி த்த ம்

பிரிய மாக, உ க்கமான இரக்கத்ைத ம்,

தயைவ ம், மனத்தாழ்ைமைய ம்,

அைமதிைய ம், ய ெபா ைமைய ம்

அணிந் ெகாண் ; ௧௩ ஒ வைரெயா வர்

ஏற் க்ெகாண் , ஒ வர்ேபரில்

ஒ வ க் க் ைறபா உண்டானால்,

கிற ஸ் உங்க க் மன்னித்த ேபால,

ஒ வ க்ெகா வர் மன்னி ங்கள். ௧௪இைவ

எல்லாவற்ற ன்ேம ம், ரண நற் ணத்தின்

கட்டாகிய அன்ைபஅணிந் ெகாள் ங்கள்.

௧௫ ேதவசமாதானம் உங்க ைடய

இ தயங்களில்ஆளக்கடவ , இதற்ெகன்ேற

ங்கள் ஒேர ச ரமாக அைழக்கப்பட் ர்கள்;
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நன்ற ள்ளவர்களாக ம் இ ங்கள். ௧௬

கிற ஸ் வின்வசனம்உங்க க் ள்ேளஎல்லா

ஞானத்ேதா ம் பரி ரணமாக யி ப்பதாக;

பாடல்களினா ம் ர்த்தைனகளினா ம்

ஞானப்பாட் களினா ம் ஒ வ க்ெகா வர்

ேபாதித் த்திெசால் க்ெகாண் ,

உங்க ைடய இ தயத்திேல கர்த்த்தைரப்

பக்தி டன் பா ; ௧௭வார்த்ைதயினாலாவ

ெசயல்களினாலாவ , ங்கள்

எைதச்ெசய்தா ம், அைதெயல்லாம்

கர்த்தராகிய இேய வின் நாமத்தினாேல ெசய் ,

அவர் லமாகப் பிதாவாகிய ேதவ க்

நன்ற ெச த் ங்கள். ௧௮ மைனவிகேள,

கர்த்த க்ேகற் ம்ப உங்க ைடய

கணவர்க க் க் ழ்ப்ப ங்கள். ௧௯

கணவன்மார்கேள, உங்க ைடய

மைனவிகளில் அன் ெச த் ங்கள்,

அவர்கள்ேமல் கசந் ெகாள்ளாதி ங்கள்.

௨0 பிள்ைளகேள, உங்க ைடய

ெபற்ேறா க் எல்லாக் காரியத்திேல ம்

ழ்ப்ப ங்கள்; இ கர்த்த க்

வி ப்பமான . ௨௧பிதாக்கேள, உங்க ைடய

பிள்ைளகள் மனம் தளர்ந் ேபாகாதப ,

அவர்கைள ேகாப ட்டாம ங்கள்.

௨௨ ேவைலக்காரர்கேள, ச ரத்தின்ப

உங்க ைடய எஜமான்களாக

இ க்கிறவர்க க் எல்லாக்

காரியத்திேல ம் ழ்ப்ப ந் , ங்கள்

மனிதர்கைளப் பிரியப்ப த்த
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வி ம் கிறவர்களாகப் பார்ைவக்

பணிவிைடெசய்யாமல், ேதவ க் ப்

பயப்ப கிறவர்களாகக் கபடம ல்லாத

இ தயத்ேதா பணிவிைடெசய் ங்கள்.

௨௩ ங்கள் கர்த்தராகிய கிற ஸ் ைவத்

ெதா ெகாள் கிறதினாேல,

உரிைமப்பங்கின் பலைனக் கர்த்தராேல

ெப ர்கெளன் அற ந் , ௨௪

எைதச்ெசய்தா ம், அைத மனிதர்க க்ெகன்

ெசய்யாமல், கர்த்த க்ெகன்ேற மனப் ர்வமாகச்

ெசய் ங்கள். ௨௫ அநியாயம் ெசய்கிறவன்

தான் ெசய்த அநியாயத்திற் ரிய பலைன

அைடவான்; பட்சபாதேமஇல்ைல.

௪

எஜமான்கேள, உங்க க் ம்

பரேலாகத்தில் எஜமான் இ க்கிறாெரன்

அற ந் , ேவைலக்காரர்க க் தி ம்

ெசம்ைம மானைதச் ெசய் ங்கள். ௨

இைடவிடாமல் ெஜபம்பண் ங்கள்,

நன்ற ள்ள இ தயத்ேதா ெஜபத்தில்

விழ த்தி ங்கள். ௩ கிற ஸ் வி ைடய

இரகசியத்தினிம த்தம் கட்டப்பட் க்கிற

நான் அந்த இரகசியத்ைதக் ற த் ப்

ேபசேவண் ய பிரகாரமாகப் ேபசி,

அைத ெவளிப்ப த் வதற் , ௪

ேதவவார்த்ைத ெசல் ம்ப யான

வாசைல ேதவன் திறந்த ம்ப

எங்க க்காக ம் ேவண் க்ெகாள் ங்கள்.

௫ அவி வாசிக க் ன்பாக

ஞானமாக நடந் , காலத்ைதப்
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பயன்ப த்திக்ெகாள் ங்கள்.

௬ அவனவ க் எவ்வா

பதில்ெசால்லேவண் ெமன் ங்கள்

அற ம்ப க் , உங்க ைடய வசனம்

எப்ெபா ம் கி ைப ெபா ந்தினதாக ம்

உப்பினால் சாரேமறனதாக ம் இ ப்பதாக. ௭

பிரியமான சேகாதர ம், உண்ைம ள்ள

ஊழயக்கார ம், கர்த்த க் ள் எனக்

உடன் ேவைலயா மாக இ க்கிற கிக்

என்பவன் என் ெசய்திகைளெயல்லாம்

உங்க க் அறவிப்பான். ௮உங்க ைடய

ெசய்திகைள அறய ம், உங்க ைடய

இ தயங்கைளத் ேதற்ற ம், ௯அவைன ம்,

உங்களில் ஒ வனாகஇ க்கிற உண்ைம ம்

பிரிய ம் உள்ள சேகாதரனாகிய

ஒேநசி என்பவைன ம், உங்களிடம்

அ ப்பியி க்கிேறன்; அவர்கள் இந்த

இடத் ச் ெசய்திகைளெயல்லாம்உங்க க்

அறவிப்பார்கள். ௧0 என்ேனா டக்

காவ ல் இ க்கிற அரிஸ்தர்க் ம்,

பர்னபாவிற் ெந ங்கிய உறவினரான

மாற் ம் வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள்.

மாற் ைவக் ற த் உத்தர ெபற் ர்கேள;

இவன் உங்களிடம் வந்தால் இவைன

அங் கரித் க்ெகாள் ங்கள். ௧௧ ஸ்

என்னப்பட்ட இேய ம் வாழ்த் தல்

ெசால் கிறான். வி த்தேசதனம்

உள்ளவர்களில் இவர்கள்மட் ம் ேதவ ைடய

ராஜ்யத்திற்காகஎன்உடன்ேவைலயாட்களாக
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இ ந் , எனக் ஆ தல் ெசய் வந்தார்கள்.

௧௨எப்பாப்பிரா ம் உங்க க் வாழ்த் தல்

ெசால் கிறான்; உங்கைளச் ேசர்ந்தவ ம்

கிற ஸ் வின் ஊழயக்கார மாகிய இவன்,

ங்கள் ேதவ க் ச் சித்தமானைவகள்

எல்லாவற்ற ம் ேதறனவர்களாக ம்

ரண நிச்சய ள்ளவர்களாக ம்

நிைலநிற்கேவண் ெமன் , தன்

ெஜபங்களில் உங்க க்காக

எப்ெபா ம் ேபாரா கிறான். ௧௩ இவன்

உங்க க்காக ம், லேவாதிக்ேகய க்காக ம்,

எராப்ேபா ய க்காக ம், ம ந்த

விழ ப் ள்ளவனாகஇ க்கிறான் என்பதற்

நான் சாட்சியாக இ க்கிேறன். ௧௪பிரியமான

ம த் வனாகிய க்கா ம், ேதமா ம்,

உங்க க் வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள்.

௧௫ லேவாதிக்ேகயாவி க்கிற

சேகாதரர்கைள ம், நிம்பாைவ ம்,

அவன் ட் ல் கிற சைபைய ம்

வாழ்த் ங்கள். ௧௬ இந்தக் க தம்

உங்களிடம் வாசிக்கப்பட்டபின் இ

லேவாதிக்ேகயா சைபயி ம் வாசிக்கப்ப ம்ப

ெசய் ங்கள்; லேவாதிக்ேகயாவி ந் வ ம்

க தத்ைத ங்க ம் வாசி ங்கள். ௧௭

அர்க்கிப்ைபக் கண் : கர்த்தரிடத்தில்

ெபற்ற ஊழயத்ைத நிைறேவற் ம்ப

கவனமாக இ ப்பாயாகெவன்

ெசால் ங்கள். ௧௮ ப லாகிய நான்

என் ைகயினால் எ தி, உங்கைள
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வாழ்த் கிேறன். நான் கட்டப்பட் க்கிறைத

நிைனத் க்ெகாள் ங்கள். கி ைப

உங்கேளா ப்பதாக.ஆெமன்.
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௧

ப ம், சில்வா ம், ேமாத்ேத ம்,

பிதாவாகிய ேதவ க் ள் ம் கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் விற் ள் ம் இ க்கிற

ெதசேலானிக்ேகயர் சைபக் எ கிறதாவ :

நம் ைடய பிதாவாகிய ேதவனா ம்

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்

உங்க க் க் கி ைப ம் சமாதான ம்

உண்டாவதாக. ௨ ேதவ க் ப் பிரியமான

சேகாதரர்கேள, உங்க ைடயவி வாசத்தின்

ெசயல்கைள ம், உங்க ைடய அன்பின்

பிரயாசத்ைத ம், நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின்ேம ள்ள உங்க ைடய

நம்பிக்ைகயின் ெபா ைமைய ம், நம் ைடய

பிதாவாகிய ேதவ க் ன்பாக நாங்கள்

இைடவிடாமல் நிைன ர்ந் , ௩ ங்கள்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கெளன்

நாங்கள் அற ந் , ௪ எங்க ைடய

ெஜபங்களில் இைடவிடாமல்

உங்கைளக் ற த் ேவண் தல்ெசய் ,

உங்கெளல்ேலா க்காக ம் எப்ெபா ம்

ேதவ க் நன்ற ெச த் கிேறாம். ௫

எங்க ைடய நற்ெசய்தி உங்களிடம்

வசனத்ேதா மாத்திரமல்ல, வல்லைமேயா ம்,

பரி த்த ஆவியானவேரா ம்,

நிச்சயத்ேதா ம் வந்த ; நாங்க ம்

உங்க க் ள்ேள இ ந்தேபா

உங்க க்காக எப்ப ப்பட்டவர்களாக

இ ந்ேதாெமன் அற ந்தி க்கி ர்கேள.
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௬ ங்கள் ம ந்த உபத்திரவத்திேல,

பரி த்த ஆவியானவரின் மகிழ்ச்சிேயா ,

தி வசனத்ைதஏற் க்ெகாண் , எங்கைள ம்

கர்த்த்தைர ம் பின்பற் கிறவர்களாகி,

௭ இவ்விதமாக மக்ெகேதானியாவி ம்

அகாயாவி ள்ள வி வாசிகள்

அைனவ க் ம் மாதிரிகளா ர்கள். ௮

எப்ப ெயன்றால், உங்களிடம ந்

கர்த்த ைடயவசனம் மக்ெகேதானியாவி ம்

அகாயாவி ம் பரவிய மல்லாமல், நாங்கள்

அைதக் ற த் ஒன் ம் ெசால்லேவண் யதாக

இல்லாதப க் , ேதவைனப்பற்றன

உங்க ைடயவி வாசம் எல்லா இடங்களி ம்

பிரசித்தமான . ௯ ஏெனன்றால்,

அவர்கள்தாேம எங்கைளக் ற த் , உங்களிடம்

எங்க க் க் கிைடத்த வரேவற்

இன்னெதன்பைத ம், வ ள்ள ெமய்யான

ேதவ க் ஊழயம் ெசய்வதற் ,

ங்கள் சிைல வழபா கைளவிட்

ேதவனிடத்திற் மனந்தி ம்பினைத ம்,

௧0 அவர் மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்தவ ம், இனிவ ம் ேகாபத்தி ந்

நம்ைம வி வித் இரட்சிக்கிறவ மாக

இ க்கிற அவ ைடய மாரனாகிய இேய

பரேலாகத்தி ந் வ வைத ங்கள்

எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கிறைத ம்

அறவிக்கிறார்கேள.

௨

சேகாதரர்கேள, நாங்கள் உங்களிடம்

வந்த பிரேயாஜனம ல்லாததாக
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இ க்கவில்ைலெயன் ங்கேள

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௨ உங்க க் த்

ெதரிந்தி க்கிறப , ன்ேன

பி ப்பிப்பட்டணத்திேல நாங்கள்

பா கள்பட் நிந்ைதயைடந்தி ந் ம்,

ம ந்த ேபாராட்டத்ேதா ேதவ ைடய

நற்ெசய்திைய உங்க க் ச்

ெசால் ம்ப , நம் ைடய ேதவ க் ள்

ைதரியங்ெகாண் ந்ேதாம். ௩எங்க ைடய

ேபாதகம் வஞ்சகத்தினா ம் தவறான

வி ப்பத்தினா ம் உண்டாகவில்ைல, அ

தந்திர ள்ளதாக ம் இ க்கவில்ைல. ௪

ேதவன் எங்கைள ேநர்ைமயானவர்கள்

என் நம்பி நற்ெசய்திைய எங்களிடம்

ஒப் வித்தார். நாங்கள் மனிதர்க க் அல்ல,

எங்க ைடயஇ தயங்கைளச் ேசாதித்தறகிற

ேதவ க்ேக பிரிய ண்டாகப் ேப கிேறாம். ௫

உங்க க் த் ெதரிந்தி க்கிறப ,

நாங்கள் ஒ ேபா ம் கத் தியான

வசனங்கைளச் ெசால்ல ம ல்ைல,

ெபா ளாைச ள்ளவர்களாக

மாயம்பண்ண ம் இல்ைல; ேதவேன

சாட்சி. ௬ நாங்கள் கிற ஸ் வின்

அப்ேபாஸ்தலர்களாக உங்க க் ப்

பாரமாக இ க்கக் யவர்களானா ம்,

உங்களிடத்திலாவ , மற்றவர்களிடத்திலாவ ,

மனிதர்களால் வ ம் மகிைமைய நாங்கள்

ேதடவில்ைல. ௭ பால் ெகா க்கிற

தாயானவள் தன் பிள்ைளகைளக்
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காப்பாற் கிற ேபால நாங்கள் உங்களிடம்

கனிவாக நடந் ெகாண்ேடாம்; ௮ நாங்கள்

உங்கள்ேமல் வாஞ்ைசயாக இ ந் ,

ேதவ ைடய நற்ெசய்திைய உங்க க் க்

ெகா த்த மல்லாமல், ங்கள் எங்க க் ப்

பிரியமானவர்களானப யினாேல,

எங்க ைடய உயிைர ம் உங்க க் க்

ெகா க்க வி ப்பமாக இ ந்ேதாம். ௯

சேகாதரர்கேள, நாங்கள் பட்ட பிரயாச ம்

வ த்த ம் உங்க க் ஞாபகமாக

இ க் ம்; உங்களில் ஒ வ க் ம்

பாரமாக இல்லாதப க் , இர ம் பக ம்

நாங்கள் ேவைலெசய் , ேதவ ைடய

நற்ெசய்திையஉங்க க் ப் பிரசங்கித்ேதாம்.

௧0 வி வாசிகளாகிய உங்க க் ள்ேள

நாங்கள் எவ்வள பரி த்த ம் தி ம்

பிைழயில்லாம ம் நடந்ேதாம் என்பதற்

ங்க ம் சாட்சி, ேதவ ம் சாட்சி. ௧௧

ேம ம், தம் ைடய ராஜ்யத்திற் ம்

மகிைமக் ம் உங்கைள அைழத்த

ேதவ க் ங்கள் த தி ள்ளவர்களாக

நடக்கேவண் ெமன் , ௧௨ தகப்பன் தன்

பிள்ைளக க் ச் ெசால் கிற ேபால,

நாங்கள் உங்களில் ஒவ்ெவா வ க் ம்

த்தி ம், பாராட் த ம், எச்சரிப் மாகச்

ெசான்னைத அற ந்தி க்கி ர்கள். ௧௩

ஆகேவ, ங்கள் ேதவவசனத்ைத எங்களாேல

ேகள்விப்பட் ஏற் க்ெகாண்டேபா , அைத

மனித வசனமாக ஏற் க்ெகாள்ளாமல்,
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ேதவவசனமாகேவ ஏற் க்ெகாண்டதினாேல

நாங்கள் இைடவிடாமல் ேதவ க் நன்ற

ெச த் கிேறாம்; அ ெமய்யாகேவ

ேதவவசனம்தான், வி வாசிக்கிற

உங்க க் ள்ேள அ ெபலனாக

இ க்கிற . ௧௪ எப்ப ெயன்றால்,

சேகாதரர்கேள, ேதயா நாட் ல் கிற ஸ்

இேய விற் ள்ளான ேதவ ைடய சைபகைள

ங்கள் பின்பற்றனவர்களாகி, அவர்கள்

தர்களாேலஎப்ப ப்பா கள்பட்டார்கேளா,

அப்ப ேய ங்க ம் உங்க ைடய ெசாந்த

மக்களாேல பா கள்பட் ர்கள். ௧௫ அந்த

தர்கள் கர்த்தராகிய இேய ைவ ம்,

தங்க ைடய ர்க்கதரிசிகைள ம்,

ெகாைல ெசய்தவர்க ம், எங்கைளத்

ன்பப்ப த்தினவர்க ம், ேதவ க்

வி ப்பம ல்லாதவர்க ம், மனிதர்கள்

அைனவ க் ம் விேராதிக மாக இ ந் , ௧௬

தரல்லாதவர்கள் இரட்சிக்கப்ப வதற்

நாங்கள் அவர்கேளா ேபசாதப க் த்

தைட ெசய்கிறார்கள்; இவ்விதமாக

எக்காலத்தி ம் தங்க ைடய பாவங்கைள

ைமயாக் கிறார்கள்; அவர்கள்ேமல்

ேகாபம் ரணமாக வந்தி க்கிற . ௧௭

சேகாதரர்கேள, நாங்கள் இ தயத்தின்ப

உங்கேளா ந் , ச ரத்தின்ப

ெகாஞ்சநாட்கள் உங்கைளவிட் ப்

பிரிந்தி ந்ததினாேல, உங்க ைடய

கத்ைதப் பார்க்கேவண் ெமன் ம ந்த
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ஆைசேயா அதிகமாக யற்சி ெசய்ேதாம். ௧௮

ஆகேவ, நாங்கள் உங்களிடம் வர ஒன்

இரண் ைற வி ப்பமாக இ ந்ேதாம்.

ப லாகிய நாேனவரவி ப்பமாகஇ ந்ேதன்;

சாத்தாேனா எங்கைளத் தைடெசய்தான். ௧௯

எங்க க் நம்பிக்ைக ம் சந்ேதாஷ ம்

மகிழ்ச்சியின் கி ட மாகஇ ப்பவர்கள் யார்?

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ்

வ ம்ேபா அவ ைடய சந்நிதானத்திேல

ங்களல்லவாஅப்ப யி ப் ர்கள்; ௨0 ங்கேள

எங்க க் மகிைம ம் சந்ேதாஷ மாக

இ க்கி ர்கள்.

௩

ஆகேவ, நாங்கள் இனிக்

காத்தி க்க யாமல், அத்ேதேன பட்டணத்தில்

தனிைமயாக இ ப்ப நல்ல என்

நிைனத்ேதாம். ௨இந்தஉபத்திரவங்களினாேல

ஒ வ ம் அைசக்கப்படாதப க்

உங்கைளத் திடப்ப த்த ம், உங்க ைடய

வி வாசத்ைதப்பற்ற உங்க க் ப்

த்திெசால்ல ம், நம் ைடய சேகாதர ம் ேதவ

ஊழயக்கார ம் கிற ஸ் வின் நற்ெசய்தியில்

எங்க ைடய உடன்ேவைலயா மாகிய

ேமாத்ேத ைவ அ ப்பிேனாம். ௩

இப்ப ப்பட்ட உபத்திரவங்கைளச் சகிக்க

நாம் நியம க்கப்பட் க்கிேறாெமன்

ங்கள் அற ந்தி க்கி ர்கேள. ௪

நமக் உபத்திரவம் வ ெமன்

நாங்கள் உங்களிடத்தி ந்தேபா ,

உங்க க் ன்னறவித்ேதாம்;
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அப்ப ேய சம்பவித்தெதன் ம்

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௫ஆகேவ, நான் இனிப்

ெபா த்தி க்க யாமல், எங்க ைடய

ேவைல ணாகப்ேபாகத்தக்கதாகச்

ேசாதைனக்காரன் உங்கைளச் ேசாதைனக்

உட்ப த்தின ண்ேடாெவன் ,உங்க ைடய

வி வாசத்ைத அற ம்ப க் அவைன

அ ப்பிேனன். ௬ இப்ெபா

ேமாத்ேத உங்களிடம ந் எங்களிடம்

வந் , உங்க ைடய வி வாசத்ைத ம்

அன்ைப ம் ற த் , ங்கள் எப்ெபா ம்

எங்கைள அன்பாக நிைனத் க்ெகாண் ,

நாங்கள் உங்கைளக் காண வாஞ்ைசயாக

இ க்கிற ேபால ங்க ம் எங்கைளக்

காண வாஞ்ைசயாக இ க்கி ர்கள்

என்பைதக் ற த் ம், எங்க க் நற்ெசய்தி

ெசான்னதினாேல, ௭ சேகாதரர்கேள,

எங்க க் ச் சம்பவித்த எல்லா

ெந க்கத்தி ம், உபத்திரவத்தி ம்

உங்க ைடயவி வாசத்தினாேலஉங்களால்

ஆ தல்அைடந்ேதாம். ௮ ங்கள் கர்த்த க் ள்

நிைலத்தி ந்தால் நாங்கள் பிைழத்தி ப்ேபாம்.

௯ ேம ம், நம் ைடய ேதவ க் ன்பாக

நாங்கள்உங்கைளக் ற த் அைடந்தி க்கிற

ம ந்த சந்ேதாஷத்திற்காக, நாங்கள் ேதவ க்

எவ்விதமாக நன்ற ெச த் ேவாம்? ௧0

உங்க ைடய கத்ைதக் கண் ,

உங்க ைடய வி வாசத்தின் ைற கைள

நிைறவாக் ம்ப க் , இர ம் பக ம் மக ம்
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ேவண் க்ெகாள் கிேறாேம. ௧௧ நம் ைடய

பிதாவாகிய ேதவ ம் நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் ம் உங்களிடத்திற் எங்கைள

ேநராக வழநடத் வாராக. ௧௨ நாங்கள்

உங்களிடம் ைவத்தி க்கிறஅன் க் ஒப்பாக,

ங்க ம் ஒ வரிெலா வர் ைவக் ம்

அன்பி ம் மற்ற எல்லா மனிதர்களிடத்தில்

ைவக் ம் அன்பி ம் கர்த்தர் உங்கைளப்

ெப க ம் நிைலத்ேதாங்க ம் ெசய் , ௧௩

இவ்விதமாக நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் தம பரி த்தவான்கள்

அைனவேரா ம் ட வ ம்ேபா , ங்கள்

நம் ைடயபிதாவாகிய ேதவ க் ன்பாகப்

பிைழயற்ற பரி த்த ள்ளவர்களாக

இ க் ம்ப உங்க ைடயஇ தயங்கைளப்

பலப்ப த் வாராக.

௪

அன்ற ம், சேகாதரர்கேள, ங்கள்

இந்தவிதமாக நடக்க ம், ேதவ க் ப்

பிரியமாகஇ க்க ம்ேவண் ெமன் , ங்கள்

எங்களால் ேகட் ஏற் க்ெகாண்டப ேய,

அதிகமதிகமாக ன்ேன ம்ப க் ,

கர்த்தராகிய இேய விற் ள் உங்கைள

ேவண் க்ெகாண் த்திெசால் கிேறாம். ௨

கர்த்தராகிய இேய வினாேல நாங்கள்

உங்க க் க் ெகா த்த வழ ைறகைள

அற ந்தி க்கி ர்கேள. ௩ ங்கள்

பரி த்த ள்ளவர்களாக ேவண் ெமன்பேத

ேதவ ைடய வி ப்பமாக இ க்கிற .

அந்தப்ப , ங்கள் ேவசித்தனத்திற்
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விலகியி ந் , ௪ ேதவைன அறயாத

மக்கைளப்ேபால ேமாகஇச்ைசக் ட்படாமல், ௫

உங்களில் அவனவன் தன்தன் ச ரத்ைதப்

பரி த்தமாக ம் மரியாைதயாக ம்

ஆண் ெகாள் ம்ப அற ந் : ௬ இந்தக்

காரியத்தில் ஒ வ ம் தன் சேகாதரைன

ஏமாற்றாம ம் ெக தல் ெசய்யாம ம்

இ க்கேவண் ம்; ன்னேம நாங்கள்

உங்க க் ச் ெசால் , சாட்சியாக

எச்சரித்தப ேய இப்ப ப்பட்டக் காரியங்கள்

எல்லாவற்ைற ம் ற த் க் கர்த்தர் திைய

நிைலநாட் கிறவராக இ க்கிறார். ௭

ேதவன் நம்ைம அ த்தத்திற் அல்ல

பரி த்தத்திற்ேக அைழத்தி க்கிறார். ௮

ஆகேவ, றக்கணிக்கிறவன் மனிதர்கைள

அல்ல, தம பரி த்தஆவியானவைரநமக் த்

தந்த ளின ேதவைனேய றக்கணிக்கிறான்.

௯ சேகாதர அன்ைபக் ற த் நான்

உங்க க் எ தேவண் யதில்ைல; ங்கள்

ஒ வரிெலா வர் அன்பாக இ ப்பதற்

ேதவனால் ேபாதிக்கப்பட்டவர்களாக

இ க்கி ர்கேள. ௧0 அந்தப்ப ங்கள்

மக்ெகேதானியா நாெடங்கி ம்

உள்ள சேகாதரர்கெளல்ேலா க் ம்

ெசய் வ கி ர்கள். சேகாதரர்கேள,

அன்பிேல ங்கள் இன் ம் அதிகமாகப்

ெப க ம்; ௧௧ அவி வாசிகளிடத்தில்

ஒ க்கமாக நடந் , ஒன்ற ம் உங்க க் க்

ைறவில்லாதி க் ம்ப க் , ௧௨ நாங்கள்
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உங்க க் க் கட்டைளயிட்டப ேய,

அைமத ள்ளவர்களாக இ க்கவி ம்ப ம்,

உங்க ைடய ெசாந்த ேவைலகைளப்

பார்க்க ம், உங்க ைடய ெசாந்தக்

ைககளினாேல ேவைலெசய்ய ம்

ேவண் ெமன் உங்க க் ப்

த்திெசால் கிேறாம். ௧௩ அன்ற ம்,

சேகாதரர்கேள, மரித் ப்ேபானவர்க க்காக

ங்கள் நம்பிக்ைக இல்லாதவர்களான

மற்றவர்கைளப்ேபால க்கப்பட் ,

அறவில்லாம க்க எனக் மனதில்ைல. ௧௪

இேய வானவர் மரித் , பின் உயிேரா

எ ந்தி ந்தாெரன் நம் கிேறாேம; அப்ப ேய

இேய விற் ள் மரித்தவர்கைள ம் ேதவன்

அவேரா ெகாண் வ வார். ௧௫கர்த்த ைடய

வார்த்ைதைய ன்னிட் நாங்கள்

உங்க க் ச் ெசால் கிறதாவ : கர்த்த ைடய

வ ைகவைரக் ம் உயிேரா க் ம் நாம்

மரித்தவர்க க் ந்திக்ெகாள்வதில்ைல. ௧௬

ஏெனன்றால், கர்த்தர்தாேமஆரவாரத்ேதா ம்,

பிரதான த ைடய சத்தத்ேதா ம், ேதவ

எக்காளத்ேதா ம் பரேலாகத்தி ந்

இறங்கிவ வார்; அப்ெபா

கிற ஸ் விற் ள் மரித்தவர்கள் தலாவ

எ ந்தி ப்பார்கள். ௧௭பின் , உயிேரா க் ம்

நா ம் கர்த்த க் எதிர்ெகாண் ேபாக,

ேமகங்கள்ேமல் அவர்கேளா ஆகாயத்தில்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட் , இவ்விதமாக

எப்ெபா ம் கர்த்தேரா இ ப்ேபாம். ௧௮
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ஆகேவ, இந்த வார்த்ைதகளினாேல ங்கள்

ஒ வைரெயா வர் ேதற் ங்கள்.

௫

சேகாதரர்கேள, இைவகள் நடக் ம்

நாட்கைள ம் ேநரங்கைள ம் ற த்

உங்க க் எ தேவண் யதில்ைல. ௨

இரவிேல தி டன் வ கிறவிதமாகக்

கர்த்த ைடய நாள் வ ெமன் ங்கேள

நன்றாகஅற ந்தி க்கி ர்கள். ௩சமாதான ம்

பா காப் ம் உண்ெடன் அவர்கள்

ெசால் ம்ேபா , கர்ப்பவதியானவ க்

ேவதைன வ கிற ேபால, அழ

தி ெரன அவர்கள்ேமல் வ ம்; அவர்கள்

தப்பிப்ேபாவதில்ைல. ௪ சேகாதரர்கேள,

அந்த நாள் தி டைனப்ேபால உங்கைளப்

பி த் க்ெகாள்ளத்தக்கதாக, ங்கள்

இ ளில் இ க்கிறவர்களில்ைலேய. ௫

ங்கெளல்ேலா ம் ெவளிச்சத்தின்

பிள்ைளக ம், பக ன் பிள்ைளக மாக

இ க்கி ர்கள்; நாம் இரவிற் ம்

இ க் ம் உரியவர்களல்ல. ௬ ஆகேவ,

மற்றவர்கள் ங் கிற ேபால நா ம்

ங்காமல், விழ த் க்ெகாண்

ெதளிந்தவர்களாக இ க்கக்கடேவாம்.

௭ ங் கிறவர்கள் இரவிேல

ங் வார்கள்; ெவறெகாள் கிறவர்கள்

இரவிேல ெவறெகாள் வார்கள்.

௮ பக க் ரியவர்களாகிய நாேமா

ெதளிந்தவர்களாகஇ ந் , வி வாசம், அன்

என் ம் மார் க்கவசத்ைத ம், இரட்சிப்பின்
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நம்பிக்ைகெயன் ம் தைலக்கவசத்ைத ம்

அணிந் ெகாண் க்கக்கடேவாம். ௯

ேதவன் நம்ைமத் தண் ப்பதற்காக

நியம க்காமல், நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் லமாக

இரட்சிப்பைடவதற்ெகன் நியம த்தார். ௧0

நாம் உயிேரா க்கிறவர்களானா ம்,

மரித்தவர்களானா ம், அவேரா நாம்

ஒன்றாகப் பிைழத்தி ப்பதற்காக அவர்

நமக்காக மரித்தாேர. ௧௧ ஆகேவ, ங்கள்

ெசய் வ கிறப ேய, ஒ வைரெயா வர்

ேதற்ற , ஒ வ க்ெகா வர் பக்திவளர்ச்சி

உண்டா ம்ப ச் ெசய் ங்கள். ௧௨அன்ற ம்,

சேகாதரர்கேள, உங்க க் ள்ேள க ைமயாக

உைழத் , கர்த்த க் ள் உங்கைள

விசாரைண ெசய்கிறவர்களாக இ ந் ,

உங்க க் ப் த்திெசால் கிறவர்கைள

ங்கள் மதித் , ௧௩ அவர்க ைடய

ெசயல்களின் அ ப்பைடயில் அவர்கைள

மக ம்அன்பாக நிைனத் க்ெகாள் ம்ப

உங்கைள ேவண் க்ெகாள் கிேறாம்.

உங்க க் ள்ேள சமாதானமாக இ ங்கள்.

௧௪ ேம ம், சேகாதரர்கேள, நாங்கள்

உங்க க் ப் ேபாதிக்கிறெதன்னெவன்றால்,

ஒ ங்கில்லாதவர்க க் ப்

த்திெசால் ங்கள், திடனற்றவர்கைளத்

ேதற் ங்கள், பல னைரத் தாங் ங்கள்,

எல்ேலாரிடத்தி ம் யசாந்தமாக

இ ங்கள். ௧௫ ஒ வ ம் மற்ெறா வன்
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ெசய் ம் ைமக் த் ைமெசய்யாதப

பா ங்கள்; உங்க க் ள் ம் மற்ற

அைனவ க் ள் ம் எப்ெபா ம்

நன்ைமெசய்யவி ம் ங்கள். ௧௬எப்ெபா ம்

சந்ேதாஷமாக இ ங்கள். ௧௭ இைடவிடாமல்

ெஜபம்ெசய் ங்கள். ௧௮ எல்லாவற்ற ேல ம்

நன்ற ெசால் ங்கள்; அப்ப ச் ெசய்வேத

கிற ஸ் இேய விற் ள் உங்கைளக் ற த்

ேதவ ைடய வி ப்பமாக இ க்கிற . ௧௯

ஆவிைய அவித் ப்ேபாடாம ங்கள்.

௨0 ர்க்கதரிசனங்கைள சாதாரணமாக

எண்ணாதி ங்கள். ௨௧ எல்லாவற்ைற ம்

ேசாதித் ப்பார்த் , நலமானைதப்

பி த் க்ெகாள் ங்கள். ௨௨ ைமயாகத்

ேதான் கிற எல்லாவற்ைற ம்விட்

வில ங்கள். ௨௩ சமாதானத்தின்

ேதவன்தாேம உங்கைள ற்ற ம்

பரி த்தமாக் வாராக. உங்க ைடய

ஆவி, ஆத் மா, ச ரம் வ ம்,

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ்

வ ம்ேபா ற்றமற்றதாயி க் ம்ப

காக்கப்ப வதாக. ௨௪ உங்கைள

அைழக்கிறவர் உண்ைம ள்ளவர், அவர்

அப்ப ேய ெசய்வார். ௨௫ சேகாதரர்கேள,

எங்க க்காக ேவண் க்ெகாள் ங்கள். ௨௬

சேகாதரர்கள் எல்ேலாைர ம் பரி த்த

த்தத்ேதா வாழ்த் ங்கள். ௨௭ இந்தக்

க தம் பரி த்தமான சேகாதரர்கள்

எல்ேலா க் ம் வாசிக்கப்படேவண் ெமன்
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கர்த்தரின்ேபரில்ஆைணயிட் உங்க க் ச்

ெசால் கிேறன். ௨௮நம் ைடயகர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வி ைடய கி ைப

உங்கேளா டஇ ப்பதாக.ஆெமன்.
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௧

ப ம், சில்வா ம், ேமாத்ேத ம்,

நம் ைடய பிதாவாகிய ேதவ க் ள் ம்,

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் விற் ள் ம்

இ க்கிற ெதசேலானிக்ேகயர் சைபக்

எ கிறதாவ : ௨ நம் ைடய

பிதாவாகிய ேதவனா ம் கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வினா ம் உங்க க் க்

கி ைப ம் சமாதான ம் உண்டாவதாக. ௩

சேகாதரர்கேள, நாங்கள் எப்ெபா ம்

உங்க க்காக ேதவ க் நன்றெச த்த

கடனாளிகளாகஇ க்கிேறாம்;உங்க ைடய

வி வாசம் மக ம் ெப கிறதினா ம்,

ங்கெளல்ேலா ம் ஒ வரிெலா வர்

ைவத்தி க்கிறஅன் அதிகரிக்கிறதினா ம்,

அப்ப ச் ெசய்கிற த தியாகஇ க்கிற . ௪

ங்கள் சகிக்கிற எல்லாத் ன்பங்களி ம்

உபத்திரவங்களி ம் ெபா ைமைய ம்

வி வாசத்ைத ம் காண்பிக்கிறதினாேல

உங்கைளக் ற த் நாங்கள் ேதவ ைடய

சைபகளில் ேமன்ைமபாராட் கிேறாம். ௫

ங்கள் ேதவ ைடய ராஜ்யத்தினிம த்தம்

பா கள் அ பவிக்கிறவர்களாக இ க்க, அந்த

ராஜ்யத்திற் ங்கள் த தி ைடயவர்கள்

என் எண்ணப்ப ம்ப க் , ேதவன்

நியாயமானத் ர்ப் ச் ெசய்கிறவெரன்பதற் ,

அ ேவஆதாரமாகஇ க்கிற . ௬உங்கைள

உபத்திரவப்ப த் கிறவர்க க்

உபத்திரவத்ைத ம், உபத்திரவப்ப கிற
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உங்க க் எங்கேளா ட

இைளப்பா தைல ம்

பிரதிபலனாகக்ெகா ப்ப ேதவ க் தியாக

இ க்கிறேத. ௭ ேதவைனஅறயாதவர்க க் ம்,

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

நற்ெசய்திக் க் ழ்ப்ப யாதவர்க க் ம்

தி ள்ளதண்டைனையக் ெகா க் ம்ப க் ,

௮ கர்த்தராகிய இேய தம வல்லைமயின்

தர்கேளா ம், எரிகிற அக்கினிேயா ம்,

வானத்தி ந் ெவளிப்ப ம்ேபா

அப்ப யா ம். ௯ அந்த நாளிேல

தம் ைடய பரி த்தவான்களில்

மகிைமப்படத்தக்கவராக ம்,

ங்கள் எங்க ைடய சாட்சிைய

நம்பினப யினாேல உங்களிடத்தி ம்,

நம் கிறவர்கெளல்ேலாரிடத்தி ம்

ஆச்சரியப்படத்தக்கவராக ம், ௧0 அவர்

வ ம்ேபா , அவர்கள் கர்த்த ைடய

சந்நிதானத்தி ந் ம், அவ ைடய

வல்லைமெபா ந்திய மகிைமயி ந் ம்

விலகி, நித்திய அழவாகிய தண்டைனைய

அைடவார்கள். (aiōnios g166) ௧௧ ஆகேவ,

நம் ைடய ேதவ ம் கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் ம் அளிக் ம்

கி ைபயின்ப ேய நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் நாமம் உங்களிடத்தி ம்,

ங்கள்அவரிடத்தி ம் மகிைமப்ப ம்ப க் ;

௧௨ நம் ைடய ேதவன் உங்கைளத் தம

அைழப் க் த் த தி ள்ளவர்களாக்க ம்,
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தம தய ள்ள வி ப்பம் வைத ம்

வி வாசத்தின் ெசயல்கைள ம்

பலமாக உங்களிடம் நிைறேவற்ற ம்

ேவண் ெமன் , எப்ெபா ம்உங்க க்காக

ேவண் க்ெகாள் கிேறாம்.

௨

அன்ற ம், சேகாதரர்கேள, நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின்

வ ைகைய ம், நாம் அவரிடத்தில்

ேசர்க்கப்ப வைத ம் ற த் , நாங்கள்

உங்கைள ேவண் க்ெகாள் கிற

என்னெவன்றால், ௨கிற ஸ் வி ைடயநாள்

வந் விட்ட என் ர்க்கதரிசனமாகேவா

எங்க ைடய வார்த்ைதயாகேவா

எங்களிடத்தி ந் க தம் வந்ததாகேவா

ெசால்லப்பட்டால், உடேனசஞ்சலப்படாம ம்

கலங்காம ம் இ ங்கள். ௩எவ்விதத்தினா ம்

ஒ வ ம் உங்கைளேமாசம்ேபாக்காதப க்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்; ஏெனன்றால்,

வி வாச ேராகம் ன்னதாக

நடந் , பின் அழவின் மகனாகிய

பாவமனிதன் ெவளிப்பட்டாெலாழய,

அந்த நாள் வரா . ௪ அவன் எதிர்த்

நிற்கிறவனாக ம், ேதவெனன்னப்ப வ

எ ேவா, ஆராதிக்கப்ப வ எ ேவா,

அைவெயல்லாவற்ற ற் ம்ேமலாகத்

தன்ைன உயர்த் கிறவனாக ம்,

ேதவ ைடய ஆலயத்தில் ேதவன்ேபால

உட்கார்ந் , தன்ைனத்தான் ேதவெனன்

காண்பிக்கிறவனாக ம் இ ப்பான்.
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௫ நான் உங்களிடத்தி ந்தேபா

இைவகைளச் ெசான்ன உங்க க்

ஞாபகம ல்ைலயா? ௬அவன்தன் காலத்திேல

ெவளிப்ப ம்ப க் , இப்ெபா

அவைனத் தைடெசய்கிற இன்னெதன் ம்

அற ந்தி க்கி ர்கேள. ௭ அக்கிரமத்தின்

இரகசியம் இப்ெபா ேத கிரிையெசய்கிற ;

ஆனா ம், தைடெசய்கிறவன்ந வி ந்

க்கப்ப வதற் ன்ேனஅ ெவளிப்படா .

௮ க்கப்ப ம்ேபா , அந்த அக்கிரமக்காரன்

ெவளிப்ப வான்; அவைனக் கர்த்தர்

தம் ைடய வாயின் வாசத்தினாேல

அழ த் , தம் ைடய வ ைகயின்

ேதாற்றத்தினாேல நாசம்பண் வார்.

௯ அந்த அக்கிரமக்கார ைடய

வ ைக சாத்தா ைடய ெசய ன்ப

எல்லா ெபாய்யான வல்லைமேயா ம்

அைடயாளங்கேளா ம்அற் தங்கேளா ம், ௧0

ெகட் ப்ேபாகிறவர்க க் ள்ேளஅ தியினால்

உண்டா ம் எல்லாவித வஞ்சகத்ேதா ம்

இ க் ம். இரட்சிக்கப்படத்தக்கதாகச்

சத்தியத்ைத ேநசிக்க அவர்கள்

ம த்ததினால் அப்ப நடக் ம். ௧௧

ஆகேவ, சத்தியத்ைத வி வாசிக்காமல்

அ தியில் பிரியப்ப கிற எல்ேலா ம்

தண்டைனக் ள்ளாக்கப்ப ம்ப க் , ௧௨

அவர்கள் ெபாய்ையவி வாசிக்கத்தக்கதாகக்

ெகா ய மாய வஞ்சகத்ைத ேதவன்

அவர்க க் அ ப் வார். ௧௩
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கர்த்த க் ப் பிரியமான சேகாதரர்கேள,

ங்கள் ஆவியானவராேல

பரி த்தமாக்கப்ப கிறதினா ம்,

சத்தியத்ைத வி வாசிக்கிறதினா ம்

இரட்சிப்பைட ம்ப க் , ெதாடக்கம்

தல் ேதவன் உங்கைளத்

ெதரிந் ெகாண்டப யினாேல, நாங்கள்

உங்கைளக் ற த் எப்ெபா ம்

ேதவ க் நன்றெசால்ல கடனாளிகளாக

இ க்கிேறாம். ௧௪ ங்கள் நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின் மகிைமைய

அைட ம்ப க் எங்க ைடய

நற்ெசய்தியினாேல அந்த இரட்சிப்பிற்

அவர் உங்கைள அைழத்தார். ௧௫ ஆகேவ,

சேகாதரர்கேள, ங்கள் உ திெகாண் ,

வார்த்ைதயினாலாவ க தத்தினாலாவ

நாங்கள் உங்க க் உபேதசித்த

ைறைமகைளக் ைகக்ெகாள் ங்கள்.

௧௬ நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் ம், நம்மடத்தில் அன் ர்ந்

நித்தியஆ தைல ம் நல்நம்பிக்ைகைய ம்

கி ைபயாக நமக் க் ெகா த்தி க்கிற

நம் ைடய பிதாவாகிய ேதவ ம், (aiōnios g166) ௧௭

உங்க ைடயஇ தயங்கைளத் ேதற்ற , எல்லா

நல்வசனத்தி ம் ெசயல்களி ம் உங்கைள

உ திப்ப த் வாராக.

௩

கைடசியாக, சேகாதரர்கேள,

உங்களிடம் கர்த்த ைடய வசனம் பரவி

மகிைமப்ப கிற ேபால, எவ்விடத்தி ம் பரவி
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மகிைமப்ப ம்ப க் ம், ௨ ன்மார்க்கமான

ெபால்லாத மனிதர்க ைடய ைகயி ந்

நாங்கள் வி விக்கப்ப ம்ப க் ம்,

எங்க க்காக ேவண் க்ெகாள் ங்கள்;

வி வாசம் எல்ேலாரிடத்தி ம் இல்ைலேய.

௩ கர்த்தேரா உண்ைம ள்ளவர், அவர்

உங்கைள உ திப்ப த்தி, ைமயி ந்

விலக்கிக் காத் க்ெகாள் வார். ௪ ேம ம்,

நாங்கள் கட்டைளயி கிறைவகைள ங்கள்

ெசய் வ கி ர்கெளன் ம், இனிேம ம்

ெசய் ர்கெளன் ம், உங்கைளக் ற த் க்

கர்த்த க் ள் நம்பிக்ைகயாக இ க்கிேறாம். ௫

கர்த்தர் உங்க ைடய இ தயங்கைள

ேதவைனப்பற் ம்அன் க் ம் கிற ஸ் வின்

ெபா ைமக் ம் ேநராக நடத் வாராக.

௬ ேம ம், சேகாதரர்கேள, எங்களிடம்

ஏற் க்ெகாண்ட ைறைமயின்ப

நடக்காமல், ேசாம்ேபறயாக இ க்கிற

எந்தச் சேகாதரைன ம் ங்கள்

விட் விலகேவண் ெமன் , நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின்

நாமத்தினாேல, உங்க க் க்

கட்டைளயி கிேறாம். ௭ இன்னவிதமாக

எங்கைளப் பின்பற்றேவண் ெமன்

ங்கள் அற ந்தி க்கி ர்கேள; நாங்கள்

உங்க க் ள்ேளேசாம்ேபறயாகநடக்காமல்,

௮ ஒ வனிடத்தி ம் இலவசமாகச்

சாப்பிடாம ம், உங்களில் ஒ வ க் ம்

பாரமாக இல்லாதப க் இர ம் பக ம்
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பிரயாசத்ேதா ம் வ த்தத்ேதா ம்

ேவைலெசய் சாப்பிட்ேடாம். ௯உங்கள்ேமல்

பாரத்ைத ைவப்பதற்கான அதிகாரம்

எங்க க் இல்ைலெயன்பதினாேல

அப்ப ச் ெசய்யாமல், ங்கள் எங்கைளப்

பின்பற் ம்ப க் நாங்கள் உங்க க்

மாதிரியாக இ க்கேவண் ெமன்ேற

அப்ப ச்ெசய்ேதாம். ௧0 ஒ வன்

ேவைலெசய்ய மனதில்லாதி ந்தால் அவன்

சாப்பிட ம் டாெதன் நாங்கள்

உங்களிடம் இ ந்தேபா உங்க க் க்

கட்டைளயிட்ேடாேம. ௧௧ உங்களில் சிலர்

எந்தெவா ேவைல ம் ெசய்யாமல்,

மற்றவர்க ைடய ேவைலயில் தைலயிட் ,

ேசாம்ேபறகளாகத் திரிகிறார்கெளன்

ேகள்விப்ப கிேறாம். ௧௨இப்ப ப்பட்டவர்கள்

அைமதேலா ேவைலெசய் , தங்க ைடய

ெசாந்த உணைவச் சாப்பிடேவண் ெமன் ,

நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வினாேல அவர்க க் க்

கட்டைளயிட் ப் த்திெசால் கிேறாம். ௧௩

சேகாதரர்கேள, ங்கள் நன்ைம ெசய்வதிேல

ேசார்ந் ேபாகாமல் இ ங்கள். ௧௪ ேம ம்,

இந்தக் க தத்தில் ெசால் ய எங்க ைடய

வசனத்திற் ஒ வன் ழ்ப்ப யாமற்ேபானால்,

அவைனக் கவனத்தில் ெகாண் , அவன்

ெவட்கப்ப ம்ப க் அவேனா ட

ேசராமல் இ ங்கள். ௧௫ஆனா ம் அவைன

விேராதியாக நிைனக்காமல், சேகாதரனாக
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நிைனத் , அவ க் ப் த்திெசால் ங்கள்.

௧௬ சமாதானத்தின் கர்த்தர்தாேம எப்ெபா ம்

எல்லாவிதத்தி ம் உங்க க் ச்

சமாதானத்ைதத் தந்த வாராக. கர்த்தர்

உங்கள் அைனவேரா ம் இ ப்பாராக. ௧௭

ப லாகிய நான் என் ைகெய த்தாேல

உங்கைள வாழ்த் கிேறன், என் க தங்கள்

ஒவ்ெவான் க் ம் இ ேவ அைடயாளம்;

இப்ப ேய எ கிேறன். ௧௮ நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின் கி ைப

உங்கள்அைனவேரா ம் இ ப்பதாக.ஆெமன்.
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1 ேமாத்ேத

௧

நம் ைடய இரட்சகராக இ க்கிற

ேதவ ம், நம் ைடய நம்பிக்ைகயாக

இ க்கிற கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ம்

கட்டைளயிட்டப ேய, இேய கிற ஸ் வின்

அப்ேபாஸ்தலனாகிய ப ல், ௨வி வாசத்தில்

உத்தம மாரனாகிய ேமாத்ேத விற்

எ கிறதாவ : நம் ைடய பிதாவாகிய

ேதவனா ம் நம் ைடயகர்த்தராகிய கிற ஸ்

இேய வினா ம் கி ைப ம் இரக்க ம்

சமாதான ம்உண்டாவதாக. ௩மா பாடான

உபேதசங்கைளப் ேபாதிக்காதப க் ம்,

வி வாசத்தினால் விளங் ம் ெதய் க

பக்திவளர்ச்சிக் ஏ வாக இல்லாமல்,

வாக் வாதங்க க் ஏ வாக இ க்கிற

கட் க்கைதகைள ம் வில்லாத

வம்சவரலா கைள ம் கவனிக்காதப க் ம்,

சில க் க் கட்டைளயி ம்ப , ௪ நான்

மக்ெகேதானியாவிற் ப் ேபா ம்ேபா ,

உன்ைன எேப பட்டணத்தில்

இ க்கக் ேகட் க்ெகாண்டப ேய ெசய்.

௫ இந்த கட்டைளயின் ெபா ள்

என்னெவன்றால், த்தமான இ தயத்தி ம்

நல்லமனச்சாட்சியி ம் மாயம ல்லாத

வி வாசத்தி ம் பிறக் ம் அன்ேப. ௬

இைவகைளச் சிலர் பார்க்காமல் ண்ேபச் க்

இடம்ெகா த் விலகிப்ேபானார்கள். ௭

தாங்கள் ெசால் கிற ம், தாங்கள் உ தியாக

நம் கிற ம் என்னெவன் ம் ெதரியாமல்,
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ேவதபண் தர்களாக இ க்க வி ம் கிறார்கள்.

௮ஒ வன் நியாயப்பிரமாணத்ைத நியாயப்ப

கைடபி த்தால், நியாயப்பிரமாணம்

நல்ல என் அற ந்தி க்கிேறாம்.

௯ எங்க க் த் ெதரிந்தி க்கிறப ,

நியாயப்பிரமாணம் திமா க்

விதிக்கப்படாமல், அக்கிரமக்காரர்க க் ம்,

அடங்காதவர்க க் ம்,

பக்தியில்லாதவர்க க் ம்,

பாவிக க் ம், அ த்தமானவர்க க் ம்,

ர்ெகட்டவர்க க் ம், தகப்பைன ம்

தாைய ம் ெகாைல ெசய்கிறவர்க க் ம்,

ெகாைலபாதகர்க க் ம்,

௧0 ேவசிக்கள்ளர்க க் ம்,

ஆண் ணர்ச்சிக்காரர்க க் ம்,

ெகாத்த ைமகளாக விற்க மனிதர்கைளத்

தி கிறவர்க க் ம், ெபாய்யர்க க் ம்,

ெபாய்யாைண இ கிறவர்க க் ம்,

ஆேராக்கியமான உபேதசத்திற்

எதிராக ேபாதிக்கிறவர்க க் ம், ௧௧

ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ேதவ ைடய

மகிைமயான நற்ெசய்தியின்ப எனக்

ஒப் விக்கப்பட் க்கிற . ௧௨ என்ைனப்

பலப்ப த் கிற நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் என்ைனஉண்ைமயானவன்

என் நிைனத் , இந்த ஊழயத்திற்

நியம த்தப யால் அவ க் நன்ற

ெச த் கிேறன். ௧௩ கடந்த காலத்தில் நான்

நிந்திக்கிறவ ம், ன்பப்ப த் கிறவ ம்,
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ெகா ைமப்ப த் கிறவ மாக இ ந்ேதன்;

அப்ப இ ந் ம், நான் ெதரியாமல், வி வாசம்

இல்லாமல் அப்ப ச் ெசய்ததினால்

இரக்கம்ெபற்ேறன். ௧௪ நம் ைடய கர்த்தரின்

கி ைப கிற ஸ் இேய வின்ேம ள்ள

வி வாசத்ேதா ம் அன்ேபா ம் ேசர்ந்

என்னிடத்தில் பரி ரணமாகப் ெப கிய . ௧௫

பாவிகைள இரட்சிக்க கிற ஸ் இேய

உலகத்திற் வந்தார் என்கிற வார்த்ைத

உண்ைம ம் எல்லா அங் கரிப் க் ம்

த தி ள்ளதாக இ க்கிற ; அவர்களில்

ேமாசமானபாவி நான். ௧௬அப்ப இ ந் ம்,

நித்திய வைன அைடவதற்காக இனிேமல்

இேய கிற ஸ் விடம் வி வாசமாக

இ ப்பவர்க க் மாதிரியாக இ க் ம்ப க்

ேமாசமான பாவியாகிய என்னிடத்தில்

அவர் எல்லா ய ெபா ைமைய ம்

காண்பிக் ம்ப இரக்கம்ெபற்ேறன். (aiōnios g166)

௧௭நித்தியமாக நிைலத்தி க்கிறஅழவில்லாத

கண் க் த் ெதரியாத ராஜ மாக, தாம்

ஒ வேர ஞான ள்ள ேதவ மாக

இ க்கிறவ க் , கன ம் மகிைம ம்

எல்லாக்காலங்களி ம்உண்டாயி ப்பதாக.

ஆெமன். (aiōn g165) ௧௮ என் மாரனாகிய

ேமாத்ேத ேவ, உன்ைனக் ற த் ன்னேம

ெசான்ன ர்க்கதரிசனங்களின்ப ேய,

வி வாசத்ைத ம் மனசாட்சிைய ம்

பற்ற க்ெகாண் நல்லப் ேபாராட்டத்ைதப்

ேபாரா ம்ப , இந்தக் கட்டைளைய
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உனக் ஒப் விக்கிேறன். ௧௯

இந்த நல்ல மனச்சாட்சிையச் சிலர்

தள்ளிவிட் , வி வாசமாகிய கப்பைலச்

ேசதப்ப த்தினார்கள். ௨0 இெமேன ம்

அெலக்சந்த ம் அப்ப ப்பட்டவர்கள்;

அவர்கள் கர்த்த்தைரஅவமதிக்காமல்இ க்கக்

கற் க்ெகாள்ளஅவர்கைள சாத்தானிடத்தில்

ஒப் க்ெகா த்ேதன்.

௨

நான் தலாவ ெசால் கிற த்தி

என்னெவன்றால், எல்லா மனித க்காக ம்

விண்ணப்பங்கைள ம் ெஜபங்கைள ம்

ேவண் தல்கைள ம் நன்றெச த் தைல ம்

ெசய்யேவண் ம்; ௨ நாம் எல்லாப்

பக்திேயா ம், நல்ெலா க்கத்ேதா ம்,

சண்ைட இல்லாமல்அைமதியானவாழ்க்ைக

வா ம்ப க் , ராஜாக்க க்காக ம்,

அதிகார ள்ளஎல்ேலா க்காக ம்அப்ப ேய

ெசய்யேவண் ம். ௩நம் ைடயஇரட்சகராகிய

ேதவ க் ன்பாக அ நன்ைம ம்

பிரிய மாக இ க்கிற . ௪ எல்லா

மனிதர்க ம்இரட்சிக்கப்பட ம், சத்தியத்ைத

அறகிற அறைவ அைடய ம், அவர்

வி ப்ப ள்ளவராக இ க்கிறார். ௫ ேதவன்

ஒ வேர, ேதவ க் ம் மனிதர்க க் ம்

மத்தியஸ்த ம் ஒ வேர. ௬ எல்ேலாைர ம்

ட்பதற்காகத் தம்ைமத்தாேமஒப் க்ெகா த்த

மனிதனாகிய கிற ஸ் இேய அவேர;

இதற் ரிய சாட்சி ஏற்ற காலங்களில்

விளங்கிவ கிற . ௭ இதற்காகேவ நான்
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பிரசங்கியாக ம், அப்ேபாஸ்தலனாக ம்,

தரல்லாேதார்க க் வி வாசத்ைத ம்

சத்தியத்ைத ம் விளங்கப்பண் கிற

ேபாதகனாக ம் நியம க்கப்பட் க்கிேறன்;

நான் ெபாய் ெசால்லாமல் கிற ஸ் விற் ள்

உண்ைமையச் ெசால் கிேறன். ௮அன்ற ம்,

ஆண்கள் ேகாப ம், வாக் வாத ம் இல்லாமல்

பரி த்தமான கரங்கைள உயர்த்தி, எல்லா

இடங்களிேல ம் ெஜபம்பண்ணேவண் ம்

என் வி ம் கிேறன். ௯ ெபண்க ம்

மயிைரப் பின் வதினா ம்,

ெபான்னினா ம் மற் ம் த் க்களினா ம்,

விைல யர்ந்த ஆைடகளினா ம்

தங்கைள அலங்கரிக்காமல், ௧0 த தியான

ஆைடயினா ம், நாணத்தினா ம், ெதளிந்த

த்தியினா ம், ேதவபக்தி ள்ளவர்கள்

என் ெசால் க்ெகாள் கிற

ெபண்க க் ரிய நற்கிரிையகளினா ம்,

தங்கைள அலங்கரிக்கேவண் ம். ௧௧

ெபண் என்பவள் எல்லாவற்ற ம்

அடக்க ைடயவளாக இ ந் ,

அைமதிேயா கற் க்ெகாள்ளேவண் ம்.

௧௨ உபேதசம்பண்ண ம், ஆணின்ேமல்

அதிகாரம்பண்ண ம் ெபண்ணிற்

நான் அ மதி ெகா ப்ப இல்ைல;

அவள் அைமதியாக இ க்கேவண் ம்.

௧௩ ஏெனன்றால், தலாவ ஆதாம்

உ வாக்கப்பட்டான், பின் ஏவாள்

உ வாக்கப்பட்டாள். ௧௪ ேம ம், ஆதாம்
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ஏமாற்றப்படவில்ைல, ெபண்ேண

ஏமாற்றப்பட் த க் உட்பட்டாள். ௧௫

அப்ப இ ந் ம், ெதளிந்த த்திேயா

வி வாசத்தி ம் அன்பி ம் பரி த்தத்தி ம்

நிைலத்தி ந்தால், ழந்ைதப் ெப வதினாேல

காக்கப்ப வாள்.

௩

கண்காணி ெபா ப்ைப வி ம் கிறவன்

நல்ல ேவைலைய வி ம் கிறான்,

இ உண்ைமயான வார்த்ைத.

௨ எனேவ கண்காணியானவன்

ற்றஞ்சாட்டப்படாதவ ம், ஒேர

மைனவிைய ைடய கணவ ம்,

நிதான ள்ளவ ம், ெதளிந்த த்தி

உள்ளவ ம், ேயாக்கியைத உள்ளவ ம்,

அந்நியர்கைள உபசரிக்கிறவ ம்,

திறைமயாகப் ேபாதிக்கிறவ மாக

இ க்கேவண் ம். ௩அவன் ம பானத்திற்

அ ைமயானவ ம், அ க்கிறவ ம்,

இழவானஆதாயத்ைதவி ம் கிறவ மாக

இல்லாமல், ெபா ைம உள்ளவ ம்,

சண்ைடபண்ணாதவ ம், பணஆைச

இல்லாதவ மாக இ ந் , ௪ தன்

ெசாந்தக் ம்பத்ைத நன்றாக

நடத் கிறவ ம், தன் ழந்ைதகைள

எல்லா நல்ெலா க்க ம் உள்ளவர்களாகக்

ழ்ப்ப யப்பண் கிறவ மாக

இ க்கேவண் ம். ௫ ஒ வன் தன்

ெசாந்தக் ம்பத்ைத நடத்தத்ெதரியாமல்

இ ந்தால், ேதவ ைடய சைபைய



1 ேமாத்ேத 4499

எப்ப விசாரிப்பான்? ௬ அவன்

ெப ைம அைடந் , சாத்தாைனப்ேபால

தண்டைனயிேல விழாதப க் , திய டனாக

இ க்கக் டா . ௭அவன் நிந்தைனயி ம்,

பிசாசின் கண்ணியி ம் விழாதப க் ,

வி வாசம ல்லாத மக்களிடம் நற்ெபயர்

ெபற்றவனாக இ க்கேவண் ம். ௮

அப்ப ேய, உதவிக்காரர்க ம் இ நாக்

உள்ளவர்களாக ம், ம பானத்திற்

அ ைமயானவர்களாக ம், இழவான

ஆதாயத்ைத வி ம் கிறவர்களாக ம்

இல்லாமல், நல்ெலா க்கம்

உள்ளவர்களாக ம், ௯ வி வாசத்தின்

இரகசியத்ைதச் த்த மனச்சாட்சியிேல

காத் க்ெகாள் கிறவர்களாக ம்

இ க்கேவண் ம். ௧0 ேம ம், இவர்கள்

த ல் ேசாதிக்கப்படேவண் ம்;

ற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்கெளன்றால்

உதவிக்காரர்களாக ஊழயம்

ெசய்யலாம். ௧௧ அப்ப ேய ெபண்க ம்

நல்ெலா க்க ள்ளவர்க ம்,

அவ பண்ணாதவர்க ம், ெதளிந்த

த்தி ள்ளவர்க ம், எல்லாவற்ற ம்

உண்ைம ள்ளவர்களாக ம்இ க்கேவண் ம்.

௧௨ ேம ம், உதவிக்காரர்கள் ஒேர

மைனவிைய ைடய கணவ ம்,

தங்க ைடய ழந்ைதகைள ம்

ெசாந்தக் ம்பத்ைத ம் நன்றாக

நடத் கிறவர்க மாக இ க்கேவண் ம்.
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௧௩ இப்ப உதவிக்காரர்க ைடய

ஊழயத்ைத நன்றாகச் ெசய்கிறவர்கள்

தங்க க் நல்ல நிைலைய ம், கிற ஸ்

இேய வில் உள்ள வி வாசத்தில் ம ந்த

ைதரியத்ைத ம் அைடவார்கள். ௧௪ நான்

உன்னிடத்திற் ச் க்கிரமாகவ ேவன்என்

நம்பியி க்கிேறன். ௧௫தாமதிப்ேபன் என்றால்,

ேதவ ைடய ட் ேல நடக்கேவண் ய

ைறைய அற ம்ப இைவகைள

உனக் எ கிேறன்;அந்த வ ள்ள

ேதவ ைடய சைபயாய்ச் சத்தியத்திற் த்

ம் ஆதார மாக இ க்கிற . ௧௬

அன்ற ம், ேதவபக்திக் ரிய இரகசியமான

அைனவ ம் ஒப் க்ெகாள் கிறப ேய

மகாேமன்ைம ள்ள . ேதவன் ச ரத்திேல

ெவளிப்பட்டார், ஆவியானவராேல

தி ள்ளவர் என் விளங்கப்பட்டார்,

ேதவ தர்களால் காணப்பட்டார்,

தரல்லாதவர்களிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார்,

உலகத்திேல வி வாசிக்கப்பட்டார்,

மகிைமயிேல எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டார்.

௪

ஆனா ம், ஆவியானவர்

ெவளிப்பைடயாக ெசால் கிறப ,

கைடசிகாலத்தில் மனச்சாட்சியில்

ண்ட ெபாய்ய ைடய மாயத்தினாேல

சிலர் ஏமாற் கிற ஆவிக க் ம்,

பிசா களின் உபேதசங்க க் ம்

ழ்ப்ப ந் , வி வாசத்ைதவிட்

விலகிப்ேபாவார்கள். ௨ தி மணம்
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ெசய்யக் டா என் ம், ௩ வி வாசிக ம்,

சத்தியத்ைதஅற ந்தவர்க ம் நன்ற ெச த்தி

அ பவிக் ம்ப ேதவன் பைடத்த

உண கைளச் சாப்பிடக் டா என் ம்

அந்தப் ெபாய்யர்கள் கட்டைளயி வார்கள். ௪

ேதவன் பைடத்தைவகள் அைனத் ம்

நல்லதாக இ க்கிற ; நன்ற ேயா

ஏற் க்ெகாள்ளப்ப மானால் ஒன் ம்

தள்ளப்படேவண் ய இல்ைல. ௫ அ

ேதவவசனத்தினா ம் ெஜபத்தினா ம்

பரி த்தமாக்கப்ப ம். ௬ இைவகைள

சேகாதரர்க க் ப் ேபாதித் வந்தால்,

வி வாசத்திற் ரிய வார்த்ைதகளி ம்

அ சரித்த நல்லேபாதகத்தி ம் ேதறனவனாகி,

இேய கிற ஸ் விற் நல்லஊழயக்காரனாக

இ ப்பாய். ௭ ர்ேக ம், கிழவிகள் ேபச் மாக

இ க்கிற கட் க்கைதக க் விலகி,

ேதவபக்திக்கானைவகைள யற்சிபண் . ௮

ச ர யற்சி ெகாஞ்சம் பிரேயாஜன ள்ள ;

ஆனால், ேதவபக்தியான இந்த வ க் ம்

இதற் ப்பின் வ ம் வ க் ம்

உள்ள வாக் த்தத்த ள்ளதாைகயால்

எல்லாவற்ற ம் பிரேயாஜன ள்ள .

௯ இந்த வார்த்ைத உண்ைம ம் எல்லா

அங் கரிப் க் ம் த தி உள்ளதாக இ க்கிற .

௧0 இதற்காகேவ பிரயாசப்ப கிேறாம்,

நிந்ைத ம் அைடகிேறாம்; ஏெனன்றால்,

எல்லா மனிதர்க க் ம், விேசஷமாக

வி வாசிக க் ம் இரட்சகராகிய
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வ ள்ள ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைக

ைவத்தி க்கிேறாம். ௧௧ இைவகைள

கட்டைளயிட் ப் ேபாதித் க்ெகாண் . ௧௨

உன் இளைமையக் ற த் ஒ வ ம்

உன்ைன அசட்ைடபண்ணாதப , உன்

வார்த்ைதயி ம், நடக்ைகயி ம், அன்பி ம்,

ஆவியி ம், வி வாசத்தி ம், கற்பி ம்,

வி வாசிக க் ன்மாதிரியாக இ . ௧௩

நான் வ ம்வைரக் ம் வாசிக்கிறதி ம்

த்திெசால் கிறதி ம் உபேதசிக்கிறதி ம்

ஜாக்கிரைதயாகஇ . ௧௪சைப ப்பர்களாகிய

சங்கத்தினர்கள் உன்ேமல் கரங்கைள

ைவத்தேபா ர்க்கதரிசனத்தினால் உனக்

அளிக்கப்பட்ட வரத்ைதக் ற த் அசதியாக

இ க்கேவண்டாம். ௧௫ உன் ைடய

வளர்ச்சி எல்ேலா க் ம் ெதரி ம்ப

இைவகைளேய சிந்தித் , இைவகளில்

நிைலத்தி . ௧௬ உன்ைனக் ற த் ம், உன்

உபேதசத்ைதக் ற த் ம்எச்சரிக்ைகயாகஇ ,

இைவகளில் நிைலெகாண் , இப்ப ச்

ெசய்தால், உன்ைன ம், உன் உபேதசத்ைதக்

ேகட்பவர்கைள ம் இரட்சித் க்ெகாள் வாய்.

௫

திர்வயதானவைரக் க ந் ேபசாமல்,

அவைரத் தகப்பைனப்ேபால ம்,

வா பர்கைள சேகாதரர்கைளப்ேபால ம்,

௨ திர்வய ள்ள ெபண்கைளத்

தாய்கைளப்ேபால ம், வா பப்ெபண்கைள

எல்லாக் கற் டன் சேகாதரிகைளப்ேபால ம்

நிைனத் , த்திெசால் . ௩ ஆதரவற்ற



1 ேமாத்ேத 4503

விதைவகைளக் கனம்பண் . ௪

விதைவயானவ க் ழந்ைதகளாவ ,

ேபரன் ேபத்திகளாவ இ ந்தால், இவர்கள்

தலாவ தங்க ைடய ெசாந்தக்

ம்பத்ைதத் ேதவபக்தியாக நடத்தி, ெபற்ேறார்

ெசய்த நன்ைமக க் ப் பதில் நன்ைமகைளச்

ெசய்யக் கற் க்ெகாள்ளேவண் ம்; அ

நன்ைம ம் ேதவ க் ன்பாகப் பிரிய மாக

இ க்கிற . ௫ஆதரவற்றவிதைவயாக இ ந்

தனிைமயாக இ க்கிறவள் ேதவன்ேமல்

நம்பிக்ைக ள்ளவளாக, இர ம் பக ம்

ேவண் தல்களி ம் ெஜபங்களி ம்

நிைலத்தி ப்பாள். ௬ கேபாகமாக

வாழ்கிறவள் உயிேரா ெசத்தவள். ௭அவர்கள்

ற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாக இ க் ம்ப

இைவகைளக் கட்டைளயி . ௮ஒ வன் தன்

ெசாந்த உறவினர்கைள ம், விேசஷமாகத் தன்

ம்பத்ைத ம் கவனிக்காமல் இ ந்தால்,

அவன் வி வாசத்ைத ம த த்தவ ம்,

அவி வாசிையவிட ெகட்டவ மாக

இ ப்பான். ௯ அ ப வய க் க்

ைறயாதவ ம், ஒேர கணவ க்

மைனவியாக இ ந் , ௧0 ழந்ைதகைள

வளர்த் , அந்நியர்கைள உபசரித் ,

பரி த்தவான்க ைடய கால்கைளக்க வி,

உபத்திரவப்ப கிறவர்க க் உதவிெசய் ,

எல்லா நல்லகிரிையகைள ம் கவனமாக

ெசய் , இவ்விதமாகநற்கிரிையகைளக் ற த்

நற்ெபயர் ெபற்றவ மாக இ ந்தால்,
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அப்ப ப்பட்டவிதைவகைளேயவிதைவகள்

ட்டத்தில் ேசர்த் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௧௧

இளம்வய ள்ள விதைவகைள அதிேல

ேசர்த் க்ெகாள்ளாேத; ஏெனன்றால்,

அவர்கள் கிற ஸ் விற் விேராதமாக

காமஇச்ைசெகாள் ம்ேபா தி மணம்

ெசய் ெகாள்ள வி ம்பி, ௧௨ த ல்

ெகாண் ந்த வாக் திைய

விட் வி வதினாேல தண் க்கப்ப வார்கள்.

௧௩ அ மல்லாமல், அவர்கள்

ேசாம்ப ள்ளவர்களாக, டாகத்

திரியப்பழ வார்கள்; ேசாம்ப ள்ளவர்களாக

மட் மல்ல, அலப் கிறவர்களாக ம்,

மற்றவர்க ைடய ேவைலயில்

தைலயி கிறவர்களாக ம், ேவண்டாத

காரியங்கைளப் ேப கிறவர்களாக ம்

இ ப்பார்கள். ௧௪ எனேவ இளவய ள்ள

விதைவகள் தி மணம்ெசய்ய ம்,

ழந்ைதகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள ம், ட்ைட

நடத்த ம், எதிரியானவன் அவ றாக

ேப வதற் இடம்ெகா க்காம ம்

இ க்கேவண் ம் என் வி ம் கிேறன்.

௧௫ ஏெனன்றால், இதற் ன் சிலர்

சாத்தாைனப் பின்பற்ற விலகிப்ேபானார்கள்.

௧௬ வி வாசியாகிய ெபண்ணின்

ெசாந்தத்தில் விதைவகள் இ ந்தால், அவள்

அவர்க க் உதவிெசய்யேவண் ம்;

சைபயான ஆதரவற்ற விதைவக க்

உதவிெசய்யேவண் யி ப்பதால் அந்தச்
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ைமைய அதின்ேமல் ைவக்கக் டா .

௧௭ நன்றாக விசாரிக்கிற ப்பர்கைள,

விேசஷமாகத் தி வசனத்தி ம் உபேதசத்தி ம்

பிரயாசப்ப கிறவர்கைள, இரட் ப்பான

கனத்திற் த தி ள்ளவர்களாகக்

க தேவண் ம். ௧௮ ேபார க்கிற மாட் ன்

வாையக் கட்டக் டா என் ம்,

ேவைலெசய்கிறவன் தன் க் த்

த தியானவன் என் ம், ேவதவாக்கியம்

ெசால் கிறேத. ௧௯ ப்பனானவ க்

விேராதமாகஒ வன்ெசய் ம் ற்றச்சாட்ைட

இரண் ன் சாட்சிகள் இல்லாமல்

ஏற் க்ெகாள்ளக் டா . ௨0மற்றவர்க க் ப்

பய ண்டா ம்ப . பாவம் ெசய்தவர்கைள

எல்ேலா க் ம் ன்பாகக் க ந் ெகாள். ௨௧

பட்சபாதத்ேதா ஒன் ம் ெசய்யாம ம்,

விசாரிப்பதற் ன் பண்ணாம ம்,

இைவகைளக் காத் நடக் ம்ப , ேதவ க் ம்,

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் விற் ம்,

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

தர்க க் ம் ன்பாக, உ தியாகக்

கட்டைளயி கிேறன். ௨௨ யார்ேம ம்

க்கிரமாகக் கரங்கைள ைவக்கேவண்டாம்;

மற்றவர்கள் ெசய் ம் பாவங்க க் ம்

உடன்படாேத; உன்ைனச் த்தமானவனாகக்

காத் க்ெகாள். ௨௩ இனிேமல் தண் ர்மட் ம்

க்காமல், உன் வயிற் க்காக ம், உனக்

அ க்க வ கிற பல னங்க க்காக ம்,

ெகாஞ்சம் திராட்ைசரசத்ைத ம்
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த் க்ெகாள். ௨௪ சில ைடய பாவங்கள்

ெவளிப்பைடயாகஇ ந் , நியாயத் ர்ப் க்

ந்திக்ெகாள் ம்; சில ைடய பாவங்கள்

அவர்கைளப் பின்ெதாட ம். ௨௫

அப்ப ேய சில ைடய நல்லெசயல்க ம்

ெவளிப்பைடயாக இ க் ம்; அப்ப

இல்லாதைவக ம் மைறந்தி க்க யா .

௬

ேதவ ைடய நாம ம் உபேதச ம்

அவமதிக்கப்படாதப க் ,அ ைமத்தனத்திற்

உட்பட் க்கிற ேவைலக்காரர்கள்

அைனவ ம் தங்க ைடய எஜமான்கைள

எல்லாக் கனத்திற் ம் த தி ள்ளவர்கள்

என் நிைனத் க்ெகாள்ளேவண் ம். ௨

வி வாசிகளாகிய எஜமான்கைள

உைடயவர்கள், தங்க ைடய எஜமான்கள்

சேகாதரர்களாக இ ப்பதினால் அவர்கைள

அசட்ைடபண்ணாமல், நல்ல ேவைலயின்

பலைனப் ெபற் க்ெகாள் கிறவர்கள்

வி வாசிக ம், பிரிய ள்ளவர்க மாக

இ ப்பதினால் அவர்க க் அதிகமாக

ஊழயம் ெசய் ங்கள்; இந்தப்ப ேய

ேபாதித் ப் த்திெசால் . ௩ ஒ வன்

நம் ைடயகர்த்தராகியஇேய கிற ஸ் வின்

ஆேராக்கியமான வார்த்ைதகைள ம்,

ேதவபக்திக் ரிய உபேதசங்கைள ம்

ஏற் க்ெகாள்ளாமல், மா பாடான

உபேதசங்கைளப் ேபாதிக்கிறவனானால், ௪

அவன் ெப ைம உள்ளவ ம், ஒன் ம்

அறயாதவ ம், தர்க்க ம், வாக் வாத ம்
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பண் கிற ேநாய்ெகாண்டவ மாக

இ க்கிறான்; அைவகளினாேல

ெபாறாைம ம், சண்ைட ம்,அவ க ம்,

ெபால்லாத சந்ேதகங்க ம் உண்டாகி,

௫ ெகட்ட சிந்ைத ள்ளவர்க ம்

சத்தியம ல்லாதவர்க ம்

ேதவபக்திைய ஆதாயத்ெதாழ ல்

என் நிைனக்கிறவர்க மாக

இ க்கிற மனிதர்களால் உண்டா ம்

மா பாடான தர்க்கங்க ம் பிறக் ம்;

இப்ப ப்பட்டவர்கைளவிட் விலகி இ . ௬

ேபா ம் என்கிற மனேதா ய ேதவபக்திேய

ம ந்தஆதாயம். ௭உலகத்திேல நாம் ஒன் ம்

ெகாண் வந்த ம் இல்ைல, இதி ந் நாம்

ஒன் ம் ெகாண் ேபாவ ம ல்ைல என்ப

நிச்சயம். ௮ உண்பதற் ம் உ த் வதற் ம்

நமக் இ ந்தால் அ ேபா ம் என்

இ க்கேவண் ம். ௯ெசல்வந்தர்களாவதற்

வி ம் கிறவர்கள் ேசாதைனயி ம்

கண்ணியி ம், மனிதர்கைளத் ைமயி ம்,

அழவி ம் அம ழ்த்திப்ேபா கிற மதிேக ம்

ேசத மான பலவிதமான இச்ைசகளி ம்

வி கிறார்கள். ௧0 பணஆைச எல்லாத்

ைமக க் ம் ேவராக இ க்கிற ; சிலர்

அைத வி ம்பி, வி வாசத்ைதவிட் விலகி,

அேநக ேவதைனகளாேலதங்கைளத்தாங்கேள

ெக த் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ௧௧ ேயா,

ேதவ ைடய மனிதேன, இைவகைளவிட்

விலகி, திைய ம் ேதவபக்திைய ம்
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வி வாசத்ைத ம் அன்ைப ம்

ெபா ைமைய ம் சாந்த ணத்ைத ம்

நா ப் ெபற் க்ெகாள். ௧௨ வி வாசத்தின்

நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாரா ,

நித்திய வைனப்பற்ற க்ெகாள்;அதற்காகேவ

அைழக்கப்பட்டாய்; அேநக சாட்சிக க்

ன்பாக நல்லஅற க்ைகபண்ணினவ மாக

இ க்கிறாய். (aiōnios g166) ௧௩ நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வ ம்வைரக் ம்,

இந்தக் கட்டைளைய மாசில்லாம ம்

ற்றம ல்லாம ம் கைடபி க் ம்ப , ௧௪

எல்லாவற்ைற ம்உயிேரா இ க்கச்ெசய்கிற

ேதவ ைடய சந்நிதானத்திேல ம்,

ெபாந்தி பிலாத் விற் ன்பாக

நல்ல அற க்ைகையச் சாட்சியாக

விளங்கப்பண்ணின கிற ஸ்

இேய வி ைடய சந்நிதானத்திேல ம்

உனக் க் கட்டைளயி கிேறன். ௧௫

இேய வின் வ ைகைய ேதவன் தம் ைடய

காலங்களில் ெவளிப்ப த் வார். அவேர

ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்ட ஏகசக்கராதிபதி ம்,

ராஜாதி ராஜா ம், கர்த்தாதி கர்த்தா ம், ௧௬

அவர் ஒ வேர மரணம் இல்லாதவ ம்,

ஒ வ ம் ெந ங்க யாத ஒளியில்

வாழ்கிறவ ம், மனிதர்களில் ஒ வ ம்

காணாதவ ம், காணக் டாதவ மாக

இ க்கிறவர்; அவ க்ேக கன ம் நித்திய

வல்லைம ம் உண்டாயி ப்பதாக.

ஆெமன். (aiōnios g166) ௧௭ இந்த உலகத்தில்
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ெசல்வந்தர்கள் ெப ைமயான

சிந்ைத ள்ளவர்களாக இல்லாம ம்,

நிைலயில்லாதெசல்வத்தின்ேமல் நம்பிக்ைக

ைவக்காம ம், நாம் அ பவிக்கிறதற்

எல்லாவித நன்ைமகைள ம் நமக்

பரி ரணமாகக் ெகா க்கிற வ ள்ள

ேதவன்ேமல் நம்பிக்ைகைவக்க ம், (aiōn g165) ௧௮

நன்ைமெசய்ய ம், நல்ல ெசயல்களில்

ெசல்வந்தர்களாக ம், தாராளமாகக்

ெகா க்கிறவர்க ம், தங்களிடம்உள்ளைதப்

பகிர்ந் ெகா க்கிறவர்களாக ம்இ க்க ம்,

௧௯ நித்திய வைனப் ெபற் க்ெகாள் ம்ப

வ ங்காலத்திற்காகத் தங்க க் உ தியான

அஸ்திபாரத்ைதப்ெபாக்கிஷமாகைவக்க ம்

அவர்க க் க் கட்டைளயி . (aiōnios g166)

௨0 ஓ ேமாத்ேத ேவ, உன்னிடத்தில்

ஒப் விக்கப்பட்டைத காத் க்ெகாண் ,

ர்ேகடான ண்ேபச் க க் ம், ஞானெமன்

ெபாய்யாகப் ெபயர்ெபற்ற க்கிற

ெகாள்ைகயின் விப தங்க க் ம் விலகி இ .

௨௧ சிலர் அைதப் பாராட் , வி வாசத்ைதவிட்

விலகிப்ேபானார்கள். கி ைபயான

உன்ேனா இ ப்பதாக.ஆெமன்.
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2 ேமாத்ேத

௧

கிற ஸ் இேய வினால்உண்டாயி க்கிற

வைனக் ற த்த வாக் த்தத்தத்தின்ப ,

ேதவ ைடய வி ப்பத்தினாேல,

இேய கிற ஸ் வின் அப்ேபாஸ்தலனாக

இ க்கிற ப ல், ௨ பிரிய ள்ள

மாரனாகிய ேமாத்ேத விற்

எ கிறதாவ : பிதாவாகிய ேதவனா ம்

நம் ைடய கர்த்தராகிய கிற ஸ்

இேய வினா ம் கி ைப ம் இரக்க ம்

சமாதான ம் உண்டாவதாக. ௩ நான்

இர ம் பக ம் இைடவிடாமல் என்

ெஜபங்களில் உன்ைன நிைனத் ,

உன் கண் ைர ம் நிைன ர்ந் ,

மகிழ்ச்சியால் நிைறயப்ப ம்ப க்

உன்ைனக் காண வாஞ்ைசயாக இ ந் , ௪

உன்னி ள்ள மாயம ல்லாத வி வாசத்ைத

நிைன கிறதினால், என் ன்ேனார்கள்

தற்ெகாண் த்தமனச்சாட்சிேயா

ஆராதித் வ ம் ேதவ க் நான் நன்ற

ெச த் கிேறன். ௫ அந்த வி வாசம் ந்தி

உன் பாட் யாகிய ேலாவிசா க் ள் ம்

உன் தாயாகிய ஐனிக்ேகயா க் ள் ம்

நிைலத்தி ந்த ; அ உனக் ள் ம்

நிைலத்தி க்கிறெதன் நிச்சயித்தி க்கிேறன்.

௬ இதினிம த்தமாக, நான் உன்ேமல் என்

கரங்கைளைவத்ததினால் உனக் உண்டான

ேதவவரத்ைத அனல் ட் எ ப்பிவி ம்ப

உனக் நிைனப் ட் கிேறன். ௭ ேதவன்
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நமக் ப் பய ள்ளஆவிையக்ெகா க்காமல்,

பல ம் அன் ம் ெதளிந்த த்தி ள்ள

ஆவிையேய ெகா த்தி க்கிறார். ௮

ஆகேவ, நம் ைடய கர்த்த்தைரப்பற்றய

சாட்சிையக் ற த்தாவ , அவர்நிம த்தம்

கட்டப்பட் க்கிற என்ைனக் ற த்தாவ ,

ெவட்கப்படாமல், ேதவ வல்லைமக் ரியப

நற்ெசய்திக்காக என்ேனா டத்

ங் அ பவி. ௯ அவர் நம் ைடய

ெசயல்களின்ப நம்ைம இரட்சிக்காமல்,

தம் ைடய ர்மானத்தின்ப ம்,

ஆரம்பகால தல் கிற ஸ் இேய விற் ள்

நமக் அ ளப்பட்ட கி ைபயின்ப ம்,

நம்ைமஇரட்சித் , பரி த்தஅைழப்பினாேல

அைழத்தார். ௧0 நம் ைடய இரட்சகராகிய

இேய கிற ஸ் இந்த உலகத்தில்

ேதான்றயதன் லமாக அந்தக் கி ைப

இப்ெபா ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ;

அவர் மரணத்ைத அழ த் , வைன ம்

அழயாைமைய ம் நற்ெசய்தியினாேல

ெவளியரங்கமாக்கினார். (aiōnios g166) ௧௧அதற்

நான் பிரசங்கியாக ம், அப்ேபாஸ்தலனாக ம்,

தரல்லாதவர்க க் ப் ேபாதகனாக ம்

நியம க்கப்பட்ேடன். ௧௨ அதினாேல நான்

இந்தப் பா கைள ம் அ பவிக்கிேறன்;

ஆனா ம், நான் ெவட்கப்ப கிறதில்ைல;

ஏெனன்றால், நான் வி வாசித்தவர் யார்

என் அறேவன், நான் அவரிடத்தில்

ஒப் க்ெகா த்தைதஅவர்அந்தநாள்வைரக்
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காத் க்ெகாள்ள வல்லவராக இ க்கிறார்

என் உ தியாக நம் கிேறன். ௧௩ கிற ஸ்

இேய ைவப்பற் ம் வி வாசத்ேதா ம்

அன்ேபா ம் என்னிடத்தில் ேகட் க்கிற

ஆேராக்கியமானவார்த்ைதகைளமாதிரியாக

ைவத் ப் பின்பற் . ௧௪ உன்னிடத்தில்

ஒப் விக்கப்பட்ட அந்த நற்காரியங்கைள

நமக் ள்ேள வாசம்பண் கிற பரி த்த

ஆவியானவராேலகாத் க்ெகாள். ௧௫ஆசியா

நாட் க்கிற அைனவ ம், அவர்களில்

பிெகல் , எர்ெமாெகேன என்பவர்கள்

என்ைனவிட் விலகினார்கெளன்

அற ந்தி க்கிறாய். ௧௬ ஒேநசிப்ேபா வின்

ம்பத்தின க் க் கர்த்தர் இரக்கம்

கட்டைளயி வாராக; அவன் அேநக ைற

என்ைன இைளப்பாரச்ெசய்தான்;

என் கட் க்கைளக் ற த் அவன்

ெவட்கப்பட ம ல்ைல; ௧௭அவன் ேராமாவில்

வந்தி ந்தேபா ம ந்த பிரயாசப்பட்

என்ைனத் ேத க் கண் பி த்தான். ௧௮அந்த

நாளிேலஅவன் கர்த்தரிடத்தில் இரக்கத்ைதக்

கண்டைட ம்ப , கர்த்தர் அவ க்

இரக்கம்ெசய்வாராக; அவன் எேப விேல ெசய்த

பலவிதமான உதவிகைள ம் நன்றாக

அற ந்தி க்கிறாேய.

௨

ஆதலால், என் மகேன, கிற ஸ்

இேய வி ள்ள கி ைபயில் பலப்ப .

௨ அேநக சாட்சிக க் ன்பாக

என்னிடத்தில் ேகட்டைவகைள
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மற்றவர்க க் ப் ேபாதிக்கத்தக்க

உண்ைம ள்ள மனிதர்களிடத்தில்

ஒப் வி. ௩ ம் இேய கிற ஸ் விற்

நல்ல ேபார் ரனாக ங் அ பவி. ௪

பைடயில் ேசர்ந் ெகாண்ட எவ ம், தன்ைன

அதில் ேசர்த் க்ெகாண்ட தைலவ க் ப்

பிரியமாக இ க் ம்ப , பிைழப் க்க த்த

ேவைலகளில் சிக்கிக்ெகாள்ளமாட்டான். ௫

ேம ம் ஒ விைளயாட் ரன் சட்டத்தின்ப

விைளயாடாவிட்டால் ட்டப்படமாட்டான்.

௬ பிரயாசப்பட் ப் பயிரி கிறவன் பலனில்

தலாவதாக பங்கைடயேவண் ம். ௭ நான்

ெசால் கிறைவகைளச் சிந்தித் க்ெகாள்;

கர்த்தர் எல்லாக் காரியங்களி ம் உனக் ப்

த்திையத் தந்த வார். ௮ தா தின்

சந்ததியில் பிறந்த இேய கிற ஸ் ,

என் ைடய நற்ெசய்தியின்ப ேய,

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்பப்பட்டவர்

என் நிைனத் க்ெகாள். ௯ இந்த

நற்ெசய்தியினிம த்தம் நான் ெப ம் பாவம்

ெசய்தவைனப்ேபாலக் கட்டப்பட் , ன்பத்ைத

அ பவிக்கிேறன்; ேதவவசனேமா

கட்டப்பட் க்கவில்ைல. ௧0 ஆகேவ,

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்கள் கிற ஸ்

இேய வினால்உண்டானஇரட்சிப்ைபநித்திய

மகிைமேயா ெபற் க்ெகாள் ம்ப ,

எல்லாவற்ைற ம் அவர்கள் நிம த்தமாக

சகித் க்ெகாள் கிேறன். (aiōnios g166) ௧௧இந்த

வார்த்ைத உண்ைம ள்ள ; என்னெவன்றால்,
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நாம் அவேரா ட மரித்ேதாமானால்,

அவேரா டப் பிைழத் ம ப்ேபாம்; ௧௨

அவேரா டப் பா கைளச் சகித்ேதாமானால்

அவேரா ட ஆ ைக ம் ெசய்ேவாம்;

நாம் அவைர ம த த்தால், அவ ம்

நம்ைம ம த ப்பார்; ௧௩ நாம் உண்ைம

இல்லாதவர்களாக இ ந்தா ம், அவர் உண்ைம

உள்ளவராக இ க்கிறார்; அவர் தம்ைமத்தாம்

ம த க்கமாட்டார். ௧௪ இைவகைள

அவர்க க் நிைனப் ட் , ஒன் க் ம்

பிரேயாஜனம ல்லாமல், ேகட்கிறவர்கைளக்

ேதால்வியைடயச் ெசய்வதற் ஏ வான

வாக் வாதம் ெசய்யாதப க் , கர்த்த க்

ன்பாக அவர்க க் எச்சரித் ப்

த்திெசால் . ௧௫ ெவட்கப்படாத

ஊழயக்காரனாக ம் சத்திய வசனத்ைத

நிதானமாகப் ப த் ப் ேபாதிக்கிறவனாக ம்

உன்ைன ேதவ க் ன்பாக உத்தமனாக

நி த் ம்ப விழ ப்பாக இ . ௧௬

ர்ேகடான ண்ேபச் க க் விலகியி ;

அைவகளால் (கள்ளப்ேபாதகர்களான)

அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்கள்

ஆவார்கள்; ௧௭ அவர்க ைடய வார்த்ைத

அ கல் ேநாையப்ேபால பர ம்; இெமேன ம்

பிேலத் ம்அப்ப ப்பட்டவர்கள்; ௧௮அவர்கள்

சத்தியத்ைதவிட் விலகி, உயிர்த்ெத தல்

நடந் விட்டெதன் ெசால் , சில ைடய

நம்பிக்ைகைய அழ த் ப்ேபா கிறார்கள்.

௧௯ ஆனா ம் ேதவ ைடய உ தியான
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அஸ்திபாரம் நிைலத்தி க்கிற ; கர்த்தர்

தம் ைடயவர்கைள அறவாெரன்ப ம்,

கிற ஸ் வின் நாமத்ைதச் ெசால் கிற எவ ம்

அநியாயத்ைதவிட் விலகக்கடவன்என்ப ம்,

அதற் த்திைரயாக இ க்கிற . ௨0 ஒ

ெபரிய ட் ேல ெபான் ம் ெவள்ளி மான

பாத்திரங்கள் மட் மல்லாமல், மர ம்

மண் மான பாத்திரங்க ம் உண் ;

அைவகளில் சிலமதிப் ம க்கைவக ம், சில

மதிப்பற்றைவக ம் ஆ ம். ௨௧ ஆகேவ,

ஒ வன் இைவகைளவிட் த் தன்ைனச்

த்திகரித் க்ெகாண்டால், அவன்

பரி த்தமாக்கப்பட்ட ம், எஜமா க்

உபேயாகமான ம், எந்த நல்ல ெசயல்க க் ம்

ஆயத்தம் ெசய்யப்பட்ட மானமதிப் ம க்கப்

பாத்திரமாக இ ப்பான். ௨௨ அன்ற ம்,

பா யத்திற் ரிய இச்ைசக க் விலகி

ஓ , த்த இ தயத்ேதா கர்த்த்தைர

ெதா ெகாள் கிறவர்க டேன,

திைய ம் வி வாசத்ைத ம் அன்ைப ம்

சமாதானத்ைத ம் அைட ம்ப நா .

௨௩ த்தி ன ம் அறவில்லாத மான

வாக் வாதங்கள் சண்ைடகைள

உண்டாக் ெமன் அற ந் , அைவக க்

விலகி இ . ௨௪கர்த்த ைடயஊழயக்காரன்

சண்ைடபண் கிறவனாக இல்லாமல்,

எல்ேலாரிடத்தி ம் சாந்த ள்ளவ ம்,

ேபாதிப்பதற் த் திறைம ள்ளவ ம்,

ைமையச் சகிக்கிறவ மாகஇ க்கேவண் ம்.
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௨௫ எதிர்ேப கிறவர்கள் சத்தியத்ைத

அற ம்ப ேதவன் அவர்க க்

மனந்தி ம் தைல ெகா க்கத்தக்கதாக ம்,

௨௬பிசாசானவ ைடயஇச்ைசயின்ப ெசய்ய

அவனால் பி க்கப்பட் க்கிற அவர்கள்

ம ப ம் மயக்கம் ெதளிந் அவன்

தந்திரத்திற் ங்கத்தக்கதாக ம், சாந்தமாக

அவர்க க் உபேதசிக்கேவண் ம்.

௩

ேம ம், கைடசிநாட்களில்

ெகா யகாலங்கள் வ ெமன்

அறவாயாக. ௨ எப்ப ெயன்றால்,

மனிதர்கள் தற்பிரியர்களாக ம்,

பணப்பிரியர்களாக ம், ம் க்காரர்களாக ம்,

அகந்ைத உள்ளவர்களாக ம்,

நிந்திக்கிறவர்களாக ம், தாய்

தகப்பன்மா க் க் ழ்ப்ப யாதவர்களாக ம்,

நன்ற இல்லாதவர்களாக ம்,

பரி த்தம ல்லாதவர்களாக ம், ௩

ெமய்யான அன் இல்லாதவர்களாக ம்,

மன்னிக்காதவர்களாக ம், அவ

ெசய்கிறவர்களாக ம், இச்ைசயடக்கம்

இல்லாதவர்களாக ம், ெகா ைம

ெசய்கிறவர்களாக ம், நல்லைவகைள

ெவ க்கிறவர்களாக ம், ௪ ேராகிகளாக ம்,

ணிகரம் உள்ளவர்களாக ம், இ மாப்

உள்ளவர்களாக ம், ேதவ க் ப்

பிரியமானவர்களாக இல்லாமல்

கேபாகப்பிரியர்களாக ம், ௫ ேதவபக்தியின்

ேவஷத்ைதத்தரித் அதின் ெபலைன
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ம த க்கிறவர்களாக ம் இ ப்பார்கள்;

இப்ப ப்பட்டவர்கைள விட் வில . ௬

பாவங்களால் நிைறந் , பற்பலஇச்ைசகளால்

இ க்கப்பட் , ௭ எப்ேபா ம் கற்றா ம்

ஒ ேபா ம் சத்தியத்ைத அற ந்

உணராதவர்களாகஇ க்கிற ெபண்க ைடய

களில் இப்ப ப்பட்டவர்கள் ைழந் ,

அவர்கைளவசப்ப த்திக்ெகாள் கிறார்கள்.

௮ யந்ேந ம் யம்பிேர ம் ேமாேசக்

எதிர்த் நின்ற ேபால இவர்க ம்

சத்தியத்திற் எதிர்த் நிற்கிறார்கள்;

இவர்கள் ய சிந்ைத ள்ள மனிதர்கள்,

வி வாச காரியத்தில் ப ட்ைசக்

நிற்காதவர்கள். ௯ ஆனா ம், இவர்கள்

அதிகமாகப் பலப்ப வதில்ைல; அந்த

இ வ ைடய அற னம் எல்ேலா க் ம்

ெவளிப்பட்ட ேபால, இவர்க ைடய

அற ன ம் ெவளிப்ப ம். ௧0 ேயா

என் ேபாதகத்ைத ம் நடக்ைகைய ம்

ேநாக்கத்ைத ம் வி வாசத்ைத ம் ய

சாந்தத்ைத ம்அன்ைப ம்ெபா ைமைய ம்,

௧௧ அந்திேயாகியா, இக்ேகானியா,

ஸ்திரா என் ம் பட்டணங்களில்

எனக் உண்டான ன்பங்கைள ம்

பா கைள ம் நன்றாக அற ந்தி க்கிறாய்;

எவ்வளேவா ன்பங்கைளச் சகித்ேதன்;

இைவகள் எல்லாவற்ற ந் ம் கர்த்தர்

என்ைனக் காப்பாற்றனார். ௧௨

அன்ற ம் கிற ஸ் இேய விற் ள்
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ேதவபக்தியாக நடக்க வி ப்பமாக இ க்கிற

அைனவ ம் ன்பப்ப வார்கள். ௧௩

ெபால்லாதவர்க ம் ஏமாற் கிறவர்களாக ம்

ேமாசம்ேபாக் கிறவர்களாக ம்,

ேமாசம்ேபாகிறவர்களாக ம் இ ந்

ேமன்ேம ம் ேக ள்ளவர்களாவார்கள். ௧௪

கற் உ திெசய் ெகாண்டைவகளில்

நிைலத்தி ;அைவகைளயாரிடத்தி ந்

கற் க்ெகாண்டாய் என்

அற ந்தி க்கிற மல்லாமல், ௧௫ கிற ஸ்

இேய ைவப்பற் ம் வி வாசத்தினாேல

உன்ைன இரட்சிப்பிற் ஏற்ற ஞானம்

உள்ளவனாக்கத்தக்க பரி த்த ேவத

எ த் க்கைள, சி வய தல்

அற ந்தவெனன் ம் உனக் த் ெதரி ம்.

௧௬ ேவத வாக்கியங்கெளல்லாம்

ேதவனால் அ ளப்பட் க்கிற ;

ேதவ ைடய மனிதன் ேதறனவனாக ம்,

எந்த நல்லெசயல்கைள ம் ெசய்யத்

த தி ள்ளவனாக ம் இ க் ம்ப யாக,

௧௭ அைவகள் உபேதசத்திற் ம்,

க ந் ெகாள் த க் ம், ர்தி த்த க் ம்,

திையப் ப ப்பிக் த க் ம்

பிரேயாஜன ள்ளைவகளாகஇ க்கிற .

௪

நான் ேதவ க் ன்பாக ம், உயிேரா

இ க்கிறவர்கைள ம் மரித்தவர்கைள ம்

நியாயந் ர்க்கப்ேபாகிற கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் விற் ன்பாக ம்,

அவ ைடய வ ைகைய ம், அவ ைடய
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ராஜ்யத்ைத ம் சாட்சியாக ைவத் க்

கட்டைளயி கிறதாவ : ௨ சமயம்

வாய்த்தா ம் வாய்க்காவிட்டா ம் கவனமாக

தி சனத்ைதப் பிரசங்கம்பண் ; எல்லா

ய சாந்தத்ேதா ம் உபேதசத்ேதா ம்

தவெறன் எ த் ைறத் , க ந் ெகாண் ,

த்திெசால் . ௩ ஏெனன்றால், அவர்கள்

ஆேராக்கியமான உபேதசத்ைதப் ெபா க்க

மனதில்லாமல், ெசவி ெகா க்காதவர்களாகி,

தங்க ைடய யவி ப்பங்க க் த் த ந்த

ேபாதகர்கைளத் தங்க க் ம தியாக

ேசர்த் க்ெகாண் . ௪ சத்தியத்திற் ச்

ெசவிைய விலக்கி, கட் க்கைதக க் ச்

சாய்ந் ேபா ம் காலம் வ ம். ௫ ேயா

எல்லாவற்ற ம் மனத்ெதளி ள்ளவனாக

இ , ங் அ பவி, விேசஷக ைடய

ேவைலையச் ெசய், உன் ஊழயத்ைத

நிைறேவற் . ௬ ஏெனன்றால், நான்

இப்ெபா ேதபானப யாகத்தந் விட்ேடன்;

நான் ச ரத்ைதவிட் ப் பிரி ம் ேநரம் வந்த . ௭

நல்ல ேபாராட்டத்ைதப் ேபாரா ேனன்,

ஓட்டத்ைத த்ேதன், வி வாசத்ைதக்

காத் க்ெகாண்ேடன். ௮இப்ெபா தியின்

கி டம் எனக்காக ைவக்கப்பட் க்கிற ,

தி ள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்த

நாளிேலஅைதஎனக் க் ெகா ப்பார்; எனக்

மாத்திரமல்ல, அவ ைடய வ ைகைய

வி ம் ம் அைனவ க் ம் அைதக்

ெகா ப்பார். ௯ க்கிரமாக என்னிடத்தில்
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வ ம்ப ஆயத்தப்ப . ௧0ஏெனன்றால், ேதமா

இந்த உலகத்தின்ேமல் ஆைசைவத் ,

என்ைனவிட் ப் பிரிந் , ெதசேலானிக்ேக

பட்டணத்திற் ப் ேபாய்விட்டான்;

கிெரஸ்ேக கலாத்தியா நாட் ற் ம், த்

தல்மாத்தியா நாட் ற் ம் ேபாய்விட்டார்கள்.

(aiōn g165) ௧௧ க்காமட் ம் என்ேனா

இ க்கிறான். மாற் ைவ உன்ேனா

அைழத் க்ெகாண் வா;ஊழயத்தில்அவன்

எனக் ப் பிரேயாஜன ள்ளவன். ௧௨

கிக் ைவநான் எேப விற் அ ப்பிேனன்.

௧௩ ேராவா பட்டணத்தி க்கிற கார்ப்

என்பவனிடத்தில் நான் ைவத் விட் வந்த

ேமலங்கிைய ம், த்தகங்கைள ம்,

விேசஷமாகத் ேதால் ள்கைள ம்,

வ கிறேபா எ த் க்ெகாண் வா. ௧௪

கன்னானாகிய அெலக்சந்தர் எனக்

ெவ ைமெசய்தான்; அவ ைடய

ெசய்ைகக் த்தக்கதாகக் கர்த்தர் அவ க் ப்

பதிலளிப்பாராக. ௧௫ ம்அவைனக் ற த்

எச்சரிக்ைகயாக இ ; அவன் நம் ைடய

வார்த்ைதக க் மக ம் எதிர்த் நின்றவன்.

௧௬ நான் தல் ைற உத்தர ெசால்ல

நிற் ம்ேபா ஒ வ ம் என்ேனா ட

இ க்கவில்ைல, எல்ேலா ம் என்ைனக்

ைகவிட்டார்கள்;அந்தக் ற்றம்அவர்கள்ேமல்

சாராதி ப்பதாக. ௧௭ கர்த்தேரா எனக் த்

ைணயாக நின் , என்னாேல பிரசங்கம்

நிைறேவ கிறதற்காக ம், தரல்லாத
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எல்ேலா ம் ேகட்கிறதற்காக ம், என்ைனப்

பலப்ப த்தினார்; சிங்கத்தின்வாயி ந் ம்

நான் காப்பாற்றப்பட்ேடன். ௧௮கர்த்தர் எல்லாத்

ைமயி ந் ம் என்ைன இரட்சித் ,

தம் ைடய பரேலாக ராஜ்யத்ைதஅைட ம்ப

காப்பாற் வார்; அவ க் எல்லாக்

காலங்களி ம் மகிைம உண்டாவதாக.

ஆெமன். (aiōn g165) ௧௯ பிரிஸ்கா க் ம்

ஆக்கில்லாவிற் ம், ஒேநசிப்ேபா வின்

ம்பத்தின க் ம் என் வாழ்த் தைலச்

ெசால் . ௨0எரஸ் ெகாரிந் பட்டணத்தில்

தங்கிவிட்டான்; ேராப் ைவமேலத் வில்

வியாதிப்பட்டவனாக விட் வந்ேதன். ௨௧

மைழக்காலத்திற் ன் வந் ேச ம்ப

ஆயத்தப்ப . ஐ ம், ேதஞ் ம், ம்,

கல தியா ம், மற்ெறல்லா சேகாதரர்க ம்

உனக் வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள்.

௨௨ கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் உன்

ஆவி டேன ட இ ப்பாராக. கி ைப

உங்கேளா ப்பதாக.ஆெமன்.
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த்

௧

ேதவ ைடய ஊழயக்கார ம்,

இேய கிற ஸ் வி ைடய

அப்ேபாஸ்தல மாகிய ப ல், ெபா வான

வி வாசத்தின்ப உத்தம மகனாகிய

த் விற் எ கிறதாவ : ௨ பிதாவாகிய

ேதவனா ம், நம் ைடயஇரட்சகராக இ க்கிற

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்,

கி ைப ம் இரக்க ம் சமாதான ம்

உண்டாவதாக. ௩ ெபாய் ைரயாத ேதவன்

ஆரம்பகால தல் நித்திய வைனக் ற த்

வாக் த்தத்தம் ெசய் அைதக் ற த்த

நம்பிக்ைகையப்பற்ற ேதவபக்திக்ேக வான

சத்தியத்ைத அறகிற அற ம் வி வாச ம்

ேதவனால்ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்க க்

உண்டா ம்ப , (aiōnios g166) ௪

ஏற்றகாலங்களிேலநம் ைடயஇரட்சகராகிய

ேதவ ைடய கட்டைளயின்ப எனக்

ஒப் விக்கப்பட்ட பிரசங்கத்தினாேல தம

வார்த்ைதைய ெவளிப்ப த்தினார்.

௫ ைறவாயி க்கிறைவகைள

ஒ ங் ப த் ம்ப க் ம், நான் உனக் க்

கட்டைளயிட்டப ேய, பட்டணங்கள்ேதா ம்

ப்பர்கைள ஏற்ப த் ம்ப க் ம்,

உன்ைனக் கிேரத்தா விேல விட் வந்ேதன்.

௬ ற்றஞ்சாட்டப்படாதவ ம்,

ஒேர மைனவிைய ைடய

ஷ ம், ன்மார்க்கர்கெளன் ம்

அடங்காதவர்கெளன் ம் ெபயெர க்காத
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வி வாச ள்ள பிள்ைளகைள

உைடயவ மாகிய ஒ வன்

இ ந்தால் அவைனேய ப்பராக

ஏற்ப த்தலாம். ௭ ஏெனன்றால்,

கண்காணியானவன் ேதவ ைடய

ேமற்பார்ைவக்கார க் ரியவிதமாக,

ற்றஞ்சாட்டப்படாதவ ம், தன் இஷ்டப்ப

ெசய்யாதவ ம், ற்ேகாபம ல்லாதவ ம்,

ம பானப்பிரியம ல்லாதவ ம்,

அ க்காதவ ம், இழவான

ஆதாயத்ைத இச்சிக்காதவ ம், ௮

அந்நியர்கைள உபசரிக்கிறவ ம்,

நல்லைவகள்ேமல் பிரிய ள்ளவ ம்,

ெதளிந்த த்தி ள்ளவ ம், திமா ம்,

பரி த்தவா ம், இச்ைசயடக்க ள்ளவ ம்,

௯ ஆேராக்கியமான உபேதசத்தினாேல

த்திெசால்ல ம், எதிர்த் ேப கிறவர்கைளக்

க ந் ெகாள்ள ம் வல்லவ மாக

இ க் ம்ப , தான் ேபாதிக்கப்பட்டதற்ேகற்ற

உண்ைமயான வசனத்ைத நன்றாகப்

பற்ற க்ெகாள் கிறவ மாக

இ க்கேவண் ம். ௧0 அேநகர்,

விேசஷமாக வி த்தேசதன ள்ளவர்கள்,

அடங்காதவர்க ம், ண் ேபச் க்காரர்க ம்,

மனைத மயக் கிறவர்க மாக

இ க்கிறார்கள். ௧௧அவர்க ைடய வாைய

அடக்கேவண் ம்; அவர்கள் இழவான

ஆதாயத்திற்காகத் தகாதைவகைள

உபேதசித் , க் ம்பங்கைள ம்
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கவிழ்த் ப்ேபா கிறார்கள். ௧௨ கிேரத்தா

ைவச்ேசர்ந்தவர்கள் ஓயாத ெபாய்யர்கள்,

காட் ம ராண் கள், ெப ந் னிச்

ேசாம்ேபறகள் என் அவர்களில்

ஒ வனாகியஅவர்கள் ர்க்கதரிசியானவேன

ெசால் யி க்கிறான். ௧௩ இந்தச் சாட்சி

உண்ைமயாகஇ க்கிற ; எனேவ,அவர்கள்

தர்க ைடய கட் க்கைதக க் ம்,

சத்தியத்ைதவிட் வில கிற

மனிதர்க ைடய கட்டைளக க் ம்

ெசவிெகா க்காமல், ௧௪ வி வாசத்திேல

ஆேராக்கிய ள்ளவர்களாக இ க் ம்ப ,

அவர்கைளக் கண் ப்பாய்க் க ந் ெகாள். ௧௫

த்த ள்ளவர்க க் ச் சகல ம் த்தமாக

இ க் ம்; அ த்த ள்ளவர்க க் ம்

அவி வாச ள்ளவர்க க் ம் ஒன் ம்

த்தமாகஇ க்கா ;அவர்க ைடய த்தி ம்

மனச்சாட்சி ம் அ த்தமாக இ க் ம். ௧௬

அவர்கள் ேதவைனஅற ந்தி க்கிேறாெமன்

அற க்ைகபண் கிறார்கள்,

ெசயல்களினாேலா அவைர

ம த க்கிறார்கள்; அவர்கள்

அ வ க்கப்படத்தக்கவர்க ம்,

ழ்ப்ப யாதவர்க ம், எந்த நல்ல

ெசயல்கைள ம் ெசய்ய த தியற்றவர்க மாக

இ க்கிறார்கள்.

௨

ேயா ஆேராக்கியமான

உபேதசத்திற் ரியைவகைளப்

ேபாதிக்கேவண் ம். ௨ திர்வய ள்ள
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ஆண்கள் ஜாக்கிரைத ள்ளவர்க ம்,

நல்ெலா க்க ள்ளவர்க ம், ெதளிந்த

த்தி ள்ளவர்க ம், வி வாசத்தி ம்

அன்பி ம் ெபா ைமயி ம்

ஆேராக்கிய ள்ளவர்க மாக

இ க் ம்ப த்திெசால் . ௩

திர்வய ள்ள ெபண்க ம் அப்ப ேய

பரி த்தத்திற் ரியவிதமாகநடக்கிறவர்க ம்,

அவ பண்ணாதவர்க ம், ம பானத்திற்

அ ைமப்படாதவர்க மாக இ க்க ம், ௪

ேதவவசனம் ஷ க்கப்படாதப க் வா பப்

ெபண்கள் தங்க ைடய கணவர்களிட ம்,

தங்க ைடய பிள்ைளகளிட ம்

அன் ள்ளவர்க ம், ௫ ெதளிந்த

த்தி ள்ளவர்க ம், கற் ள்ளவர்க ம்,

ட் ல் தரித்தி க்கிறவர்க ம், நல்லவர்க ம்,

தங்க ைடய கணவர்க க் க்

ழ்ப்ப கிறவர்க மாக இ க் ம்ப ,

அவர்க க் க் கற் க்ெகா க்கத்தக்க

நல்லகாரியங்கைளப் ேபாதிக்கிறவர்க மாக

இ க்க ம் திர்வய ள்ள ெபண்க க் ப்

த்திெசால் . ௬அப்ப ேய, இைளஞர்க ம்

ெதளிந்த த்தி ள்ளவர்களாக

இ க்க ம் த்திெசால் , ௭ ேய

எல்லாவற்ற ம் உன்ைன நல்ல

ெசயல்க க் மாதிரியாகக் காண்பித் ,

௮ எதிரியானவன் உங்கைளக் ற த் ப்

ெபால்லாங் ெசால் கிறதற்

ஒன் ம ல்லாமல் ெவட்கப்படத்தக்கதாக,
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உபேதசத்திேல ேவ பா ல்லாதவ ம்,

நல்ெலா க்க ள்ளவ ம் ற்றம்

கண் பி க்க யாத ஆேராக்கியமான

வசனத்ைதப் ேப கிறவ மாகஇ ப்பாயாக.

௯ ேவைலக்காரர்கள் நம் ைடய

இரட்சகராகிய ேதவ ைடய உபேதசத்ைத

எல்லாவிதத்தி ம் கவரக் யதாக் ம்ப ,

௧0 தங்க ைடய எஜமான்க க் க்

ழ்ப்ப ந்தி ந் எதிர்த் ப்ேபசாமல்,

எல்லாவற்ற ம் பிரிய ண்டாக

நடந் ெகாள்ள ம், தி டாம ந் ,

எல்லாவிதத்தி ம் உண்ைமைய ம்

ேநர்ைமைய ம் காண்பிக் ம்ப

த்திெசால் . ௧௧ ஏெனன்றால்,

எல்லா மனிதர்க க் ம் இரட்சிப்ைப

அளிக்கத்தக்க ேதவகி ைபயான

ெவளிப்பட்ட . ௧௨ நாம் அவபக்திைய ம்

உலக இச்ைசகைள ம் ெவ த் ,

ெதளிந்த த்தி ம் தி ம் ேதவபக்தி ம்

உள்ளவர்களாக இந்த உலகத்திேல

வாழ்ந் , (aiōn g165) ௧௩ நாம் நம்பியி க்கிற

ஆனந்தபாக்கியத்திற் ம், மகா ேதவ ம் நம

இரட்சக மாகிய இேய கிற ஸ் வி ைடய

மகிைமயின் வ ைகக்காக

எதிர்பார்த் க்ெகாண் க் ம்ப நமக் ப்

ேபாதிக்கிற . ௧௪ அவர் நம்ைம எல்லா

அக்கிரமங்களி ந் ட் க்ெகாண் ,

தமக் ரிய ெசாந்த மக்களாக ம்,

நல்லெசயல்கைளச் ெசய்ய பக்திைவராக்கியம்
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உள்ளவர்களாக ம் நம்ைமச் த்திகரிக் ம்ப ,

நமக்காகத் தம்ைமத்தாேம ஒப் க்ெகா த்தார்.

௧௫ இைவகைள ேபசி, ேபாதித் ,

எல்லா அதிகாரத்ேதா ம் க ந் ெகாள்.

ஒ வ ம் உன்ைன அசட்ைடபண்ண

இடங்ெகா க்காதி ப்பாயாக.

௩

தைலவர்க க் ம் அதிகாரங்க க் ம்

ழ்ப்ப ந் அடங்கியி க்க ம்,

எல்லாவிதமானநல்லெசயல்கைள ம்ெசய்ய

ஆயத்தமாக இ க்க ம், ௨ ஒ வைன ம்

அவமதிக்காம ம், சண்ைடபண்ணாம ம்,

ெபா ைம ள்ளவர்களாக எல்லா

மனிதர்க க் ம் சாந்த ணத்ைதக்

காண்பிக்க ம் அவர்க க் நிைனப் ட் .

௩ ஏெனன்றால், ற்காலத்திேல நா ம்

த்தி னர்க ம், ழ்ப்ப யாதவர்க ம்,

வழதப்பி நடக்கிறவர்க ம், பலவிதமான

இச்ைசக க் ம் இன்பங்க க் ம்

அ ைமப்பட்டவர்க ம், ர்க் ணத்ேதா ம்

ெபாறாைமேயா ம் வாழ்கிறவர்க ம்,

பைகக்கப்படத்தக்கவர்க ம்,

ஒ வைரெயா வர் பைகக்கிறவர்க மாக

இ ந்ேதாம். ௪ நம் ைடய இரட்சகராகிய

ேதவ ைடய தய ம் மனிதர்கள்ேம ள்ள

அன் ம் ெவளிப்பட்டேபா , ௫ நாம் ெசய்த

தியின் ெசயல்களினிம த்தம் அவர் நம்ைம

இரட்சிக்காமல், தம இரக்கத்தின்ப ேய,

ம பிறப் க்கினா ம், பரி த்த

ஆவியானவ ைடய திதாக் த னா ம்
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நம்ைமஇரட்சித்தார். ௬தம கி ைபயினாேல

நாம் திமான்களாக்கப்பட் , நித்திய

வ ண்டா ம் என்கிற நம்பிக்ைகயின்ப

தந்திரராகத்தக்கதாக, (aiōnios g166) ௭அவர் நம

இரட்சகராகிய இேய கிற ஸ் வின் லமாக,

அந்தப் பரி த்த ஆவியானவைர நம்ேமல்

சம் ரணமாகப் ெபாழ ந்த ளினார். ௮

இந்த வார்த்ைத உண்ைம ள்ள ;

ேதவைன வி வாசிக்கிறவர்கள் நல்ல

ெசயல்கைளச்ெசய்ய ஜாக்கிரைதயாக

இ க் ம்ப இைவகைளக் ற த் த்

திட்டமாகப் ேபாதிக்கேவண் ெமன்

வி ம் கிேறன்; இைவகேள நன்ைம ம்

மனிதர்க க் ப்பிரேயாஜன மானைவகள்.

௯ த்தி னமான தர்க்கங்கைள ம்,

வம்சவரலா கைள ம், சண்ைடகைள ம்,

நியாயப்பிரமாணத்ைதக் ற த் உண்டாகிற

வாக் வாதங்கைள ம் விட் வில ;

அைவகள் பிரேயாஜனம ல்லாத ம்

ணானதாக ம் இ க் ம். ௧0

ேவதப் ரட்டனாக இ க்கிற ஒ வ க்

இரண்ெடா ைற த்தி ெசான்னபின்

அவைனவிட் வில . ௧௧அப்ப ப்பட்டவன்

நிைலதவற , தன்னிேலதாேன

ஆக்கிைனத் ர்ப் ைடயவனாகப் பாவம்

ெசய்கிறவெனன் அற ந்தி க்கிறாேய.

௧௨ நான் அர்த்ெதமாைவயாவ

கிக் ைவயாவ உன்னிடத்தில்

அ ப் ம்ேபா நிக்ெகாப்ேபா க்
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என்னிடத்தில் வ வதற் த்

விரப்ப ; ளிர்காலத்திேல அங்ேக

தங் ம்ப ர்மானித்தி க்கிேறன். ௧௩

நியாயப்பண் தனாகிய ேசனாவிற் ம்,

அப்ெபால்ேலாவிற் ம் ஒ

ைற ம ல்லாதப க் அவர்கைள

ஜாக்கிரைதயாக விசாரித் வழய ப் . ௧௪

நம் ைடயவர்க ம் கனியற்றவர்களாக

இல்லாதப மற்றவர்க ைடய அன்றாட

ேதைவகைளநிைற ெசய் ம் ைறயில் நல்ல

ெசயல்கைளச் ெசய்யப் பழகிக்ெகாள்ளட் ம்.

௧௫என்ேனா இ க்கிறஅைனவ ம் உனக்

வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள். வி வாசத்திேல

நம்ைமச் சிேநகிக்கிறவர்க க் வாழ்த் தல்

ெசால் . கி ைபயான உங்கள்

அைனவேரா ம் இ ப்பதாக.ஆெமன்.
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பிேலேமான்

௧

கிற ஸ் இேய க்காக சிைறச்சாைலயில்

கட்டப்பட்டவனாக இ க்கிற ப ம்,

சேகாதரனாகிய ேமாத்ேத ம், எங்க க் ப்

பிரிய ள்ளவ ம் உடன்ேவைலயா மாக

இ க்கிற பிேலேமா க் ம், ௨ பிரிய ள்ள

அப்பியா க் ம், எங்க ைடய உடன்

ேபார் ரனாகிய அர்க்கிப் விற் ம்,

உம் ைடய ட் ேல வ கிற சைப

வி வாசிக க் ம் எ கிறதாவ : ௩

நம் ைடய பிதாவாகிய ேதவனா ம்,

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்,

உங்க க் க் கி ைப ம் சமாதான ம்

உண்டாவதாக. ௪ கர்த்தராகிய இேய விடம்

உள்ள உம் ைடய வி வாசத்ைத ம்,

எல்லாப் பரி த்தவான்களிட ம் உள்ள

உம் ைடயஅன்ைப ம் நான் ேகள்விப்பட் ,

௫ என் ெஜபங்களில் உம்ைம நிைனத் ,

எப்ெபா ம் என் ேதவ க் நன்ற ெச த்தி,

௬ கிற ஸ் வில் நமக் ள் உள்ள எல்லா

நன்ைமக ம் ெதரியப்ப கிறதினாேல

உம் ைடயவி வாசத்தின் ஐக்கியம் கிற ஸ்

இேய க்காகப் பயன்படேவண் ெமன்

ேவண் தல் ெசய்கிேறன். ௭ சேகாதரேன,

பரி த்தவான்க ைடய உள்ளங்கள்

உம்மாேல உற்சாகமானதினால், உம் ைடய

அன்பினாேல அதிக சந்ேதாஷ ம்

ஆ த ம் அைடந்தி க்கிேறன். ௮ஆகேவ,

ப லாகிய நான் திர்வயதானவனாக ம்,
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இேய கிற ஸ் க்காக இப்ெபா

சிைறச்சாைலயில் கட்டப்பட்டவனாக ம்

இ க்கிறதினால், ௯ ர் ெசய்யேவண் யைத

உமக் க் கட்டைளயி வதற் க்

கிற ஸ் விற் ள் நான் ணி ள்ளவனாக

இ ந்தா ம், அப்ப ச் ெசய்யாமல்,

அன்பினாேல மன்றா கிேறன். ௧0

என்னெவன்றால், சிைறச்சாைலயில்

கட்டப்பட் க் ம்ேபா நான் ெபற்ற

என் மகனாகிய ஒேநசி க்காக உம்ைம

மன்றா கிேறன். ௧௧ ன்ேன அவன்

உமக் ப் பிரேயாஜனம ல்லாதவனாக

இ ந்தான், இப்ெபா ேதா உமக் ம் எனக் ம்

பிரேயாஜனமாக இ க்கிறான். ௧௨அவைன

நான் உம்மடம் அ ப் கிேறன்; என்

இ தயம்ேபால் இ க்கிற அவைன ர்

ஏற் க்ெகாள் ம். ௧௩ நற்ெசய்திக்காகக்

கட்டப்பட் க்கிற எனக் ஊழயம்

ெசய்வதற்காக உமக் ப் பதிலாக அவைன

என்ேனா ைவத் க்ெகாள்ளேவண் ம்

என் நிைனத்ேதன். ௧௪ ஆனா ம் ர்

ெசய் ம் நன்ைமையக் கட்டாயத்தினால்

இல்ைல, மனப் ர்வமாகச் ெசய்வதற்காக,

நான் உம் ைடய சம்மதம் இல்லாமல்

ஒன் ம் ெசய்வதற் எனக் மனம ல்ைல.

௧௫ அவன் என்ெறன்ைறக் ம்

உம் ைடயவனாக இ ப்பதற்காக ம்,

இனிேமல்அவன்அ ைமயானவனாக இல்ைல,

அ ைமயானவ க் ேமலானவனாக ம்
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பிரிய ள்ள சேகாதரனாக ம்

இ ப்பதற்காக ம் ெகாஞ்சக்காலம்

உம்ைமவிட் ப் பிரிந் ேபானான்.

(aiōnios g166) ௧௬ அவன் எனக் ப்

பிரியமான சேகாதரெனன்றால், உமக்

ச ரத்தின்ப ம் கர்த்த க் ள் ம் எவ்வள

பிரிய ள்ளவனாக இ க்கேவண் ம்!

௧௭ ஆகேவ, ர் என்ைன உம் ைடய

உடன்ஊழயனாக ஏற் க்ெகாள்வ ேபால

அவைன ம் ஏற் க்ெகாள் ம். ௧௮அவன்

உமக் ஏதாவ அநியாயம் ெசய்த ம்,

உம்மடம் கடன்பட்ட ம ந்தால், அைத

என் கணக்கிேல ைவத் க்ெகாள் ம்.

௧௯ ப லாகிய நான் இைத என் ெசாந்தக்

கரத்தினாேல எ கிேறன், நான் அைதத்

தி ம்பச்ெச த் ேவன். ர் உன்ைன ேய

எனக் க் கடனாகச் ெச த்தேவண் ம்

என் நான் உமக் ச் ெசால்லேவண் ய

இல்ைலேய. ௨0 ஆம், சேகாதரேன,

கர்த்த க் ள் உம்மாேல எனக் ப் பிரேயாஜனம்

உண்டாகட் ம்; கிற ஸ் விற் ள் என்

இ தயத்ைத ஆ தல் ெசய் ம். ௨௧ நான்

ெசால் கிறைதவிட அதிகமாகச் ெசய் ர்

என் அற ந் , இதற் ர் சம்மதிப் ர் என்கிற

உ திேயா , உமக் எ தியி க்கிேறன். ௨௨

ேம ம், உங்க ைடய ெஜபங்களினாேல

நான் உங்களிடம் அ ப்பப்ப ேவன்

என் நம்பியி க்கிறதினால், நான்

தங் வதற்காக ஒ அைறைய எனக்காக
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ஆயத்தம்பண் ம். ௨௩ கிற ஸ்

இேய க்காக என்ேனா சிைறக்காவ ல்

ைவக்கப்பட் க்கிற எப்பாப்பிரா ம், ௨௪

என் உடன்ேவைலயாட்களாகிய மாற் ம்,

அரிஸ்தர்க் ம், ேதமா ம், க்கா ம்உமக்

வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள். ௨௫நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின் கி ைப

உங்க ைடய ஆவிேயா இ ப்பதாக.

ஆெமன்.
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எபிேரயர்

௧

ற்காலத்தில் ெவவ்ேவ காலங்களில்,

அேநக விதங்களில் ர்க்கதரிசிகள் லமாக

ற்பிதாக்கேளா ேபசின ேதவன், ௨

இந்தக் கைடசிநாட்களில் மாரன் லமாக

நம்ேமா ேபசினார்; இவைர எல்லாவற்ற ற் ம்

வாரிசாக நியம த்தார், இவர் லமாக

உலகங்கைள ம் உண்டாக்கினார். (aiōn g165) ௩

இவர் பிதா ைடய மகிைமயின் பிரகாச ம்,

அவ ைடய ணத்தின் சாயலாக ம் இ ந் ,

எல்லாவற்ைற ம் தம் ைடயவல்லைம ள்ள

வசனத்தினாேல தாங் கிறவராக,

அவர்தாேம நம் ைடய பாவங்கைள

க் ம் த்திகரிப்ைப உண் பண்ணி,

உன்னதத்தி ள்ள மகத் வமானவ ைடய

வல பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார். ௪ இவர்

ேதவ தர்கைளவிடஎவ்வள விேசஷமான

நாமத்ைதச் தந்தரித் க்ெகாண்டாேரா,

அவ்வள அதிகமாக அவர்கைளவிட

ேமன்ைம ள்ளவரானார். ௫எப்ப ெயன்றால்,

ர் என் ைடய ேநச மாரன், இன் நான்

உம் தகப்பனாேனன் என் ம்; நான்

அவ க் ப் பிதாவாக இ ப்ேபன்,

அவர் எனக் க் மாரனாக இ ப்பார்

என் ம், அவர் தர்களில் யா க்காவ

எப்ேபாதாவ ெசான்ன உண்டா? ௬

ேம ம், தம தற்ேபறானவைர

உலகத்தில் பிரேவசிக்கச்ெசய்தேபா :

ேதவ தர்கள் எல்ேலா ம் அவைரத்
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ெதா ெகாள்ளேவண் ம் என்றார்.

௭ ேதவ தர்கைளப்பற்ற : தம் ைடய

தர்கைளக் காற் களாக ம்,

தம் ைடய ஊழயக்காரர்கைள

அக்கினிஜூவாைலகளாக ம் ெசய்கிறார்

என் ெசால் யி க்கிற . ௮

மாரைனப்பற்ற : ேதவேன, உம் ைடய

சிங்காசனம் என்ெறன்ைறக் ம் உள்ள ,

உம் ைடய ராஜ்யத்தின் ெசங்ேகால் தி ள்ள

ெசங்ேகாலாகஇ க்கிற . (aiōn g165) ௯ ர் திைய

வி ம்பி, அக்கிரமத்ைத ெவ த்தி க்கி ர்;

எனேவ, ேதவேன, உம் ைடய ேதவன்,

உம ேதாழர்கைளவிட உம்ைம ஆனந்தத்

ைதலத்தினால் அபிேஷகம்பண்ணினார்

என் ம்; ௧0 கர்த்தாேவ, ர் ஆரம்பத்திேல

மையஅஸ்திபாரப்ப த்தி ர்; வானங்கள்

உம் ைடயைகேவைலகளாகஇ க்கிற ; ௧௧

அைவகள் அழ ந் ேபா ம்; ேரா

நிைலத்தி ப் ர்; அைவகள் எல்லாம்

ஆைடேபாலப் பைழைமயாகப்ேபா ம்; ௧௨

ஒ சால்ைவையப்ேபால அைவகைளச்

ட் ர், அப்ெபா அைவகள்

மாற ப்ேபா ம்; ஆனால், ேரா மாறாதவராக

இ க்கி ர், உம் ைடய ஆண் கள் ந்

ேபாவதில்ைலஎன் ம் ெசால் யி க்கிற . ௧௩

ேம ம், நான் உம் ைடய எதிரிகைள

உம பாதத்தின் ேழ ேபா ம்வைர ர்

என் ைடயவல பக்கத்தில்உட்கார்ந்தி ம்

என் தர்களில் யா க்காவ
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எப்ேபாதாவ அவர் ெசான்ன ண்டா?

௧௪ அவர்கள் எல்ேலா ம், இரட்சிப்ைபச்

தந்தரிக்கப்ேபாகிறவர்க க்காக ஊழயம்

ெசய்வதற் அ ப்பப்பட்ட பணிவிைட

ெசய் ம் ஆவிகளாக இ க்கிறார்கள்

அல்லவா?

௨

எனேவ, நாம் ேகட்டைவகைளவிட்

விலகாமல் இ க்க, அைவகைள அதிக

கவனமாகக் கவனிக்கேவண் ம். ௨

ஏெனன்றால், ேதவ தர்கள் லமாகச்

ெசால்லப்பட்ட வசனத்திற் எதிரான எந்தச்

ெசய்ைகக் ம் ழ்ப்ப யாைமக் ம் தியான

தண்டைன வரத்தக்கதாக அவர்க ைடய

வசனம் உ திப்ப த்தப்பட் க்கிற . ௩

தலாவ கர்த்தர் லமாகஅறவிக்கப்பட் ,

பின் அவரிடம் ேகட்டவர்களாேல நமக்

உ தியாக்கப்பட்ட ம், ௪அற் தங்களினா ம்,

அதிசயங்களினா ம் பலவிதமான

பலத்த ெசய்ைககளினா ம், தம் ைடய

வி ப்பத்தின்ப பகிர்ந் ெகா த்த பரி த்த

ஆவியின் வரங்களினா ம், ேதவன்தாேம

சாட்சி ெகா த்த மாக இ க்கிற இவ்வள

ெபரிதானஇரட்சிப்ைபக் ற த் நாம் கவைல

இல்லாமல் இ ப்ேபாம் என்றால் தண்டைனக்

எப்ப த் தப்பித் க்ெகாள் ேவாம்.

௫ இனிவ ம் உலகத்ைதப்பற்ற ப்

ேப கிேறாேம, அைத அவர் தர்க க் க்

ழ்ப்ப த்தவில்ைல. ௬ ஒ இடத்திேல

ஒ வன் சாட்சியாக: மனிதைன ர்
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நிைனக்கிறதற் ம், மனித ைடய மாரைன

ர் விசாரிக்கிறதற் ம் அவன் எம்மாத்திரம்? ௭

அவைன ேதவ தர்கைளவிட ெகாஞ்சம்

சிறயவனாக்கி ர்; மகிைமயினா ம்

கனத்தினா ம் அவ க் ட் ,

உம் ைடய ைககளின் ெசயல்களின்

அவைன அதிகாரியாக ைவத் ,

எல்லாவற்ைற ம் அவ ைடய

பாதங்க க் க் ழ்ப்ப த்தி ர் என்

ெசான்னான். ௮எல்லாவற்ைற ம்அவ க் க்

ழ்ப்ப த்தினார் என்கிற காரியத்தில், அவர்

அவ க் க் ழ்ப்ப த்தாத ெபா ள் ஒன் ம்

இல்ைல;ஆனால், இன் ம் எல்லாம் அவ க்

ழ்ப்பட் ப்பைதக் காண யவில்ைல. ௯

என்றா ம், ேதவ ைடய கி ைபயினால்

ஒவ்ெவா வ க்காக ம், மரணத்ைத

சிபார்க்க ேதவ தர்கைளவிட ெகாஞ்சம்

சிறயவராக்கப்பட் ந்த இேய

மகிைமயினா ம் கனத்தினா ம்

ட்டப்பட்டைதப் பார்க்கிேறாம். ௧0

ஏெனன்றால், தமக்காக ம் தம் லமாக ம்

எல்லாவற்ைற ம் உண்டாக்கினவர், அேநக

பிள்ைளகைள மகிைமயில் ெகாண் வந்

ேசர்க் ம்ேபா அவர்க ைடய இரட்சிப்பின்

அதிபதிைய உபத்திரவங்களினாேல

ரணப்ப த் வ அவ க் ஏற்றதாக

இ ந்த . ௧௧ எப்ப ெயன்றால்,

பரி த்தம் பண் கிறவ ம் பரி த்தம்

பண்ணப்பட்டவர்க மாகிய எல்ேலா ம்
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ஒ வராேலஉண்டாயி க்கிறார்கள்; இதினால்

அவர்கைளச் சேகாதரர்கள் என் ெசால்ல

அவர் ெவட்கப்படாமல்: ௧௨ உம் ைடய

நாமத்ைத என் சேகாதரர்க க் அறவித் ,

சைப ந வில் உம்ைமத் தித் ப்பா ேவன்

என் ம்; ௧௩ நான் அவரிடம் நம்பிக்ைகயாக

இ ப்ேபன் என் ம்; இேதா, நா ம், ேதவன்

எனக் க் ெகா த்த பிள்ைளக ம் என் ம்

ெசால் யி க்கிறார். ௧௪எனேவ, பிள்ைளகள்

ச ரத்ைத ம்இரத்தத்ைத ம்உைடயவர்களாக

இ க்க, அவ ம் அவர்கைளப்ேபால

ச ரத்ைத ம் இரத்தத்ைத ம் உைடயவரானார்;

மரணத்திற் அதிகாரியாகிய பிசாசானவைனத்

தம மரணத்தினாேல அழ ப்பதற் ம், ௧௫

வகாலெமல்லாம் மரணபயத்தினாேல

அ ைமத்தனத்தில் வாழ்ந்தவர்கள்

எல்ேலாைர ம் வி தைலபண் வதற் ம்

அப்ப யானார். ௧௬ எனேவ, அவர்

ேதவ தர்க க் உதவியாகக்

ைகெகா க்காமல், ஆபிரகாம ன்

வம்சத்திற் உதவியாகக் ைகெகா த்தார்.

௧௭ அன்ற ம், அவர் மக்களின்

பாவங்கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக,

ேதவகாரியங்கைளக் ற த் இரக்க ம்

உண்ைம ம் உள்ள பிரதான ஆசாரியராக

இ ப்பதற் எல்லாவிதத்தி ம் தம் ைடய

சேகாதரர்கைளப்ேபால மாறேவண் யதாக

இ ந்த . ௧௮ எனேவ, அவர்தாேம

ேசாதிக்கப்பட் ப் பா கள்பட்டதினாேல, அவர்
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ேசாதிக்கப்ப கிறவர்க க் உதவிெசய்ய

வல்லவராக இ க்கிறார்.

௩

இப்ப யி க்க, பரேலாக அைழப் க் ப்

பங் ள்ளவர்களாகிய பரி த்த

சேகாதரர்கேள, நாம் அற க்ைகபண் கிற

அப்ேபாஸ்தலர்க ம் பிரதானஆசாரிய மாக

இ க்கிற கிற ஸ் இேய ைவக்

கவனித் ப்பா ங்கள்; ௨ ேமாேச

ேதவ ைடய ட் ல் எல்லாவற்ற ம்

உண்ைம ள்ளவனாக இ ந்த ேபால

இவ ம் தம்ைம நியம த்தவ க்

உண்ைம ள்ளவராக இ ந்தார். ௩

ட்ைடக் கட் கிறவன் ட்ைடவிட அதிக

கனத்திற் ரியவனாக இ க்கிறான்;

அ ேபால ேமாேசையவிட இவர் அதிக

மகிைமக் த் த தியானவராகஇ க்கிறார். ௪

ஏெனன்றால், எந்த ம் ஒ வனால்

உண்டாக்கப்ப ம்; எல்லாவற்ைற ம்

உண் பண்ணினவர் ேதவன். ௫

ெசால்லப்படப்ேபாகிற காரியங்க க் ச்

சாட்சியாக, ேமாேச பணிவிைடக்காரனாக,

ேதவ ைடய ட் ல் எல்லாவற்ற ம்

உண்ைம ள்ளவனாக இ ந்தான். ௬

கிற ஸ் ேவா ேதவ ைடய ட் ல்

அதிகார ள்ள மகனாக உண்ைம ள்ளவராக

இ க்கிறார்; நம்பிக்ைகயினாேலஉண்டா ம்

ைதரியத்ைத ம் ேமன்ைமபாராட்டைல ம்

வைரக் ம் உ தியாகப்

பற்ற க்ெகாண் ப்ேபாம் என்றால், நாேம
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அவ ைடய டாக இ ப்ேபாம். ௭ எனேவ,

பரி த்த ஆவியானவர் ெசால் கிறப :

இன் அவ ைடய சத்தத்ைதக்

ேகட் ர்களானால், ௮ வனாந்திரத்திேல

ேகாப ட் னேபா ம், ேசாதைனநாளி ம்

நடந்த ேபால, உங்க ைடய இ தயங்கைளக்

க னப்ப த்தாமல் இ ங்கள். ௯ அங்ேக

உங்க ைடய ற்பிதாக்கள் என்ைனச்

ேசாதித் , என்ைனப் ப ட்ைசபார்த் , நாற்ப

வ டகாலங்கள் என் ெசய்ைககைளப்

பார்த்தார்கள். ௧0 எனேவ, நான் அந்த

வம்சத்தாைர ெவ த் , அவர்கள்

எப்ெபா ம்வ விப்ேபாகிற இ தய ள்ள

மக்கெளன் ம், என் ைடய வழகைளத்

ெதரியாதவர்கெளன் ம் ெசால் ;

௧௧ என் ைடய இைளப்பா த ல்

அவர்கள் பிரேவசிக்கமாட்டார்கள் என்

என் ைடய ேகாபத்திேல ஆைணயிட்ேடன்

என்றார். ௧௨ சேகாதரர்கேள, வ ள்ள

ேதவைனவிட் வில வதற்கான

அவி வாச ள்ள ெபால்லாத இ தயம்

உங்களில் யா க் ம் இல்லாதப ங்கள்

எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள். ௧௩ உங்களில்

ஒ வ ம் பாவத்தின் ஏமாற் த னாேல

க னப்பட் ப்ேபாகாமல் இ க்க, இன் என்

ெசால்லப்ப ம் நாள்வைரஒவ்ெவா நா ம்

ஒ வ க்ெகா வர் த்திெசால் ங்கள்.

௧௪ நாம் ஆரம்பத்திேல ெகாண்ட

நம்பிக்ைகைய வைரக் ம்உ தியாகப்
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பி த் க்ெகாண் ப்ேபாமானால்,

கிற ஸ் விடம் பங் ள்ளவர்களாக இ ப்ேபாம்.

௧௫ இன் அவ ைடய சத்தத்ைதக்

ேகட் ர்களானால், ேகாப ட் த ல்

நடந்த ேபால உங்க ைடய இ தயங்கைளக்

க னப்ப த்தாமல் இ ங்கள் என்

ெசால் யி க்கிறேத. ௧௬ ேகட்டவர்களில்

ேகாப ட் னவர்கள் யார்? ேமாேசயினால்

எகிப்தி ந் றப்பட்ட எல்ேலா ம் அப்ப ச்

ெசய்தார்களல்லவா? ௧௭ ேம ம்,அவர் நாற்ப

வ டங்களாக யாைர ெவ த்தார்? பாவம்

ெசய்தவர்கைளத்தாேன? அவர்க ைடய

மரித்த சடலங்கள் வனாந்திரத்தில்

வி ந் ேபானேத. ௧௮பின் ம், என் ைடய

இைளப்பா த ல் பிரேவசிக்கமாட்டார்கள்

என் அவர் யாைரப்பற்ற ஆைணயிட்டார்?

ழ்ப்ப யாதவர்கைளப்பற்ற த்தாேன? ௧௯

எனேவ,அவி வாசத்தினாேலஅவர்கள்அதில்

பிரேவசிக்க யாமல் ேபானார்கள் என்

பார்க்கிேறாம்.

௪

ஆகேவ, அவ ைடய இைளப்பா த ல்

பிரேவசிப்பதற் த் த ந்த வாக் த்தத்தம்

நமக் உண்டாயி க்க, உங்களில்ஒ வ ம்

அைதஅைடயாமல் பின்வாங்கிப்ேபானவனாக

இல்லாம க்கக் கவனமாக இ ப்ேபாம். ௨

ஏெனன்றால், நற்ெசய்தி அவர்க க்

அறவிக்கப்பட்ட ேபால நமக் ம்

அறவிக்கப்பட்ட ; ேகட்டவர்கள் வி வாசம்

இல்லாமல் ேகட்டதினால், அவர்கள் ேகட்ட
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வசனம் அவர்க க் ப் பய ள்ளதாக

இ க்கவில்ைல. ௩ வி வாசித்த நாேமா

அந்த இைளப்பா த ல் ைழகிேறாம்;

வி வாசியாதவர்கைளக் ற த் ேதவன்:

இவர்கள் என் ைடய இைளப்பா த ல்

ைழயமாட்டார்கள் என் என் ைடய

ேகாபத்திேல ஆைணயிட்ேடன் என்றார்.

அவ ைடய ெசயல்கள் உலகம் ேதான்றய

காலத்திேலேய ந்தி ந் ம் இப்ப ச்

ெசான்னார். ௪ஏெனன்றால், ேதவன் தம் ைடய

ெசயல்கைளெயல்லாம் த் ஏழாம் நாளிேல

ஓய்ந்தி ந்தார் என் ஏழாம்நாைளக் ற த்

ஒ இடத்தில் ெசால் யி க்கிறார். ௫

அன்ற ம், அவர்கள் என் ைடய

இைளப்பா த ல் ைழயமாட்டார்கள்

என் ம் அந்த இடத்திேலதாேன

ெசால் யி க்கிறார். ௬எனேவ, சிலர் அதில்

பிரேவசிப்ப இன் ம் வரப்ேபாகிற காரியமாக

இ க்கிறதினா ம், நற்ெசய்திைய தலாவ

ேகட்டவர்கள் ழ்ப்ப யாததினாேல அதில்

ைழயாமல்ேபானதினா ம், ௭ இன்

அவ ைடய சத்தத்ைதக் ேகட் ர்களானால்

உங்க ைடய இ தயங்கைளக்

க னப்ப த்தாமல் இ ங்கள் என்

ண்டகாலத்திற் ப்பின் தா தின்

சங் தத்திேல ெசால் யி க்கிறப , இன்

என் ெசால்வதினாேல பின் ம் ஒ நாைளக்

ற த்தி க்கிறார். ௮ ேயா வா அவர்கைள

இைளப்பா த க் ள் நடத்தியி ந்தால்,
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பின் அவர் மற்ெறா நாைளக் ற த் ச்

ெசால் யி க்கமாட்டாேர. ௯ எனேவ,

ேதவ ைடய மக்க க் இைளப்பா கிற

காலம் இனி வ கிறதாக இ க்கிற . ௧0

ஏெனன்றால்,அவ ைடயஇைளப்பா த ல்

ைழந்தவன், ேதவன் தம் ைடயெசயல்கைள

த் ஓய்ந்த ேபால, தா ம் தன்

ெசயல்கைள த் ஓய்ந்தி ப்பான். ௧௧

எனேவ, இந்த மாதிரியின்ப ஒ வ ம்

ழ்ப்ப யாைமயினாேல வி ந் ேபாகாமல்

இ க்க, நாம் இந்த இைளப்பா த ல்

ைழய கவனமாக இ ப்ேபாம். ௧௨

ேதவ ைடய வார்த்ைதயான வ ம்

வல்லைம ம் உள்ளதாக ம், இரண் பக்க ம்

ர்ைமயான எல்லாப் பட்டயத்ைத ம்விட

ர்ைமயானதாக ம், ஆத் மாைவ ம்,

ஆவிைய ம், க க்கைள ம் ஊைன ம்

பிரிக்க உ வக் த் கிறதாக ம், இ தயத்தின்

நிைன கைள ம் ேயாசைனகைள ம்

ப த்தறகிறதாக ம் இ க்கிற . ௧௩

அவ ைடய பார்ைவக் மைறவான பைடப்

ஒன் ம் இல்ைல; எல்லாம் அவ ைடய

கண்க க் ன்பாக மைறக்கப்படாததாக ம்,

ெவளிப்பைடயாக ம் இ க்கிற ,அவ க்ேக

நாம் கணக் ஒப் விக்கேவண் ம்.

௧௪ வானங்களின்வழயாகப்

பரேலாகத்திற் ப்ேபான ேதவ மாரனாகிய

இேய என் ம் மகா பிரதான

ஆசாரியர் நமக் இ க்கிறதினால், நாம்
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பண்ணின அற க்ைகைய உ தியாகப்

பற்ற க்ெகாண் ப்ேபாம். ௧௫

நம் ைடய பல னங்கைளக் ற த் ப்

பரிதாபப்பட யாத பிரதான ஆசாரியர்

நமக் இல்லாமல், எல்லாவிதத்தி ம்

நம்ைமப்ேபால ேசாதிக்கப்பட் ம், பாவம்

இல்லாதவராகஇ க்கிறபிரதானஆசாரியேர

நமக் இ க்கிறார். ௧௬ எனேவ, நாம்

இரக்கத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள ம், சரியான

ேநரத்தில் உதவிெசய் ம் கி ைபைய

அைடய ம், ைதரியமாகக் கி ைபயின்

சிங்காசனத்திடம் ேச ேவாம்.

௫

அன்ற ம், மனிதர்களில் இ ந்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட எந்தப் பிரதான

ஆசாரிய ம் பாவங்க க்காகக்

காணிக்ைககைள ம்ப கைள ம் ெச த்த,

மனிதர்க க்காக ேதவகாரியங்கள்

ெசய்வதற் நியம க்கப்ப கிறான். ௨

பிரதானஆசாரிய ம் பல ன ள்ளவனாக

இ க்கிறதினாேல, அறயாதவர்க க் ம் வழ

தவற ப்ேபானவர்க க் ம்இரங்கத்தக்கவனாக

இ க்கிறான். ௩இதனால், அவன் மக்க ைடய

பாவங்க க்காகப்ப யிடேவண் ய ேபால,

தன் ைடய பாவங்க க்காக ம்

ப யிடேவண் யதாக இ க்கிற . ௪

ேம ம், ஆேராைனப்ேபால ேதவனால்

அைழக்கப்படாமல், ஒ வ ம் இந்தக்

கனமான ஊழயத்திற் த் தானாக

ஏற்ப கிறதில்ைல. ௫அப்ப ேயகிற ஸ் ம்
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பிரதானஆசாரியராகிறதற் த் தம்ைமத்தாேம

உயர்த்தவில்ைல; ர் என் ைடய ேநச மாரன்,

இன் நான் உம் தகப்பனாேனன் என்

அவேரா ெசான்னவேரஅவைரஉயர்த்தினார்.

௬ அப்ப ேய ேவெறா இடத்தி ம்: ர்

ெமல்கிேசேதக்கின் ைறைமயின்ப

என்ெறன்ைறக் ம் ஆசாரியராக இ க்கி ர்

என் ெசால் யி க்கிறார். (aiōn g165) ௭

அவர் ச ரத்தில் இ ந்த நாட்களில்,

தம்ைம மரணத்தி ந் இரட்சிக்க

வல்லைம உள்ளவைர ேநாக்கி பலத்த

சத்தத்ேதா ம்கண் ேரா ம்ெஜபம்பண்ணி,

ேவண் தல்ெசய் , தமக் உண்டான

பயபக்தியினால் ேகட்கப்பட் , ௮

அவர் மாரனாக இ ந் ம், அவர்

பட்டபா களினாேல ழ்ப்ப தைலக்

கற் க்ெகாண் , ௯ தாம் ரணரானபின் ,

தமக் க் ழ்ப்ப கிற எல்ேலா ம் நித்திய

இரட்சிப்ைப அைடவதற் க் காரணராகி,

(aiōnios g166) ௧0 ெமல்கிேசேதக்கின்

ைறைமயின்ப யான பிரதான ஆசாரியர்

என் ேதவனாேலெபயர் ெகா க்கப்பட்ட .

௧௧ இந்த ெமல்கிேசேதக்ைகப்பற்ற நாம்

அதிகமாகப் ேபசலாம்; ங்கள் ேகட்பதில்

மந்தமாக இ ப்பதினால், அைத உங்க க்

விளக்கிச் ெசால் கிற எனக் க்

க னமாக இ க் ம். ௧௨ காலத்ைதப்

பார்த்தால், ேபாதகர்களாக இ க்கேவண் ய

உங்க க் ேதவ ைடய வார்த்ைதகளின்
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அ ப்பைட உபேதசங்கைள ண் ம்

உபேதசிக்கேவண் யதாகஇ க்கிற ; ங்கள்

திடமான உணைவச் சாப்பி கிறவர்களாக

இல்ைல, பாைலக் க்கிறவர்களா ர்கள். ௧௩

பாைலக் க்கிறவன் ழந்ைதயாக

இ க்கிறதினாேல தியின் வசனத்தில்

அ பவம் இல்லாதவனாக இ க்கிறான். ௧௪

திடமான உணவான , நன்ைம எ ? ைம

எ ? என் ரிந் ெகாள் ம் பயிற்சியினால்

சரியான என்ன? தவறான என்ன? என்

ப த்தற ம் அ பவம் உள்ளவர்களாகிய

ேதறனவர்க க்ேக உரிய .

௬

ஆகேவ, கிற ஸ் ைவப்பற்ற ச் ெசால் ய

அ ப்பைட உபேதசவசனங்கைள

நாம்விட் விட் , ெசத்த ெசய்ைககைளவிட்

மனம்தி ம் தல், ேதவன்ேமல் ைவக் ம்

வி வாசம், ௨ ஞானஸ்நான உபேதசம்,

கரங்கைள ைவத்தல், மரித்ேதாரின்

உயிர்த்ெத தல், நித்திய நியாயத் ர்ப்

என்ற உபேதசங்களாகிய அஸ்திபாரத்ைத

ண் ம் ேபாடாமல், ேதறனவர்களா ம்ப

கடந் ேபாேவாம். (aiōnios g166) ௩ ேதவ க்

வி ப்பமானால் இப்ப ேய ெசய்ேவாம். ௪

ஏெனன்றால், ஒ ைறபிரகாசிக்கப்பட் ம்,

பரேலாக பரிைச சிபார்த் ம், பரி த்த

ஆவியானவைரப் ெபற் ம், ௫ ேதவ ைடய

நல்வார்த்ைதைய ம் இனிவ ம் உலகத்தின்

ெபலன்கைள ம் சிபார்த் ம், (aiōn g165) ௬

ம த த் ப்ேபானவர்கள், ேதவ ைடய



எபிேரயர் 4547

மாரைனத் தாங்கேள ண் ம் சி ைவயில்

அைறந் அவமானப்ப த் கிறதினால்,

மனந்தி ம் வதற்காக அவர்கைள ண் ம்

ப்பிக்கிற யாதகாரியம். ௭

எப்ப ெயன்றால், தன்ேமல் அ க்க

ெபய்கிற மைழ ைரக் த் , தன்னிடம்

பயிரி கிறவர்க க் த் ேதைவயானபயிைர

ைளப்பிக் ம் நிலமான ேதவனால்

ஆ ர்வாதம் ெப ம். ௮ ள்ெச கைள ம்

ள் ண் கைள ம் ைளப்பிக்கிற நிலேமா

மதிப்பில்லாத ம், சபிக்கப்ப கிறதாக ம்

இ க்கிற ; ட்ெடரிக்கப்ப வேத அதின்

. ௯பிரியமானவர்கேள, நாங்கள் இப்ப ச்

ெசான்னா ம், நன்ைமயானைவக ம்

இரட்சிப்பிற் ரிய காரியங்க ம் உங்களிடம்

உண்டாயி க்கிறெதன் நம்பியி க்கிேறாம்.

௧0 ஏெனன்றால், உங்க ைடய

ெசயல்கைள ம், ங்கள்பரி த்தவான்க க்

ஊழயம் ெசய்ததினா ம், ெசய்

வ கிறதினா ம் அவ ைடய நாமத்திற்காகக்

காண்பித்த உங்க ைடய அன்ைப ம்

மறந் வி கிறதற் ேதவன் அ தி ள்ளவர்

இல்ைலேய. ௧௧ ங்கள்அசதியாக இல்லாமல்,

வாக் த்தத்தமான ஆ ர்வாதங்கைள

வி வாசத்தினா ம்அதிக ெபா ைமயினா ம்

தந்தரித் க்ெகாள் கிறவர்கைளப்

பின்பற் கிறவர்களாக இ ந் , ௧௨

உங்க க் நம்பிக்ைகயின் ரணநிச்சயம்

உண்டாக ங்கள் எல்ேலா ம்
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வைரக் ம் அதிக கவனத்ைதக்

காண்பிக்கேவண் ம் என் ஆைசயாக

இ க்கிேறாம். ௧௩ ஆபிரகா க் ேதவன்

வாக் த்தத்தம்பண்ணினேபா ,

ஆைணயி வதற் தம்ைமவிட ெபரியவர்

ஒ வ ம் இல்லாததினாேல தம

நாமத்தினாேல ஆைணயிட் : ௧௪

நிச்சயமாக நான் உன்ைன ஆ ர்வதிக்கேவ

ஆ ர்வதித் , உன்ைனப்ெப கேவ

ெப கப்பண் ேவன்என்றார். ௧௫அப்ப ேய,

அவன் ெபா ைமயாகக் காத்தி ந் ,

வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப்

ெபற் க்ெகாண்டான். ௧௬ மனிதர்கள்

தங்கைளவிட ெபரியவர்கள் ெபயரில்

ஆைணயி வார்கள்; எல்லாவிவாதங்களி ம்

உ திப்ப த் வதற் ஆைணயி தேல

. ௧௭ அப்ப ேய, ேதவ ம்

வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளச்

தந்தரித் க்ெகாள் கிறவர்க க் த் தம

ஆேலாசைனயின் மாறாத நிச்சயத்ைதப்

பரி ரணமாகக் காண்பிக்க வி ப்பம்

உள்ளவராக, ஒ ஆைணயினாேல

அைத உ திப்ப த்தினார். ௧௮ நமக்

ன்பாக ைவக்கப்பட்ட நம்பிக்ைகையப்

பற்ற க்ெகாள்வதற் அைடக்கலமாக ஓ வந்த

நமக் இரண் மாறாத விேசஷங்களினால்

நிைறந்த ஆ தல் உண்டாவதற் ,

ெகாஞ்சம் ட ெபாய் ெசால்லாத ேதவன்

அப்ப ச் ெசய்தார். ௧௯ அந்த நம்பிக்ைக
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நமக் நிைலயான ம், ஆத் மாக்க க்

உ தியான நங் ரமாக ம், திைரக் ப்

பின்ேன மகா பரி த்த இடத்திற் ள்

பிரேவசிக்கிறதாக ம் இ க்கிற . ௨0நமக்

ன்ேனா யானவராகிய இேய கிற ஸ் ,

ெமல்கிேசேதக்கின் ைறைமயில் நித்திய

பிரதான ஆசாரியராக நமக்காக அந்தத்

திைரக் ள் பிரேவசித்தி க்கிறார். (aiōn g165)

௭

இந்த ெமல்கிேசேதக் சாேலம ன் ராஜா ம்,

உன்னதமான ேதவ ைடய ஆசாரிய மாக

இ ந்தான்; ராஜாக்கைள றய த்

தி ம்பிவந்த ஆபிரகா க் இவன்

எதிர்ெகாண் ேபாய், அவைனஆ ர்வதித்தான்.

௨ இவ க் ஆபிரகாம் எல்லாவற்ற ம்

தசமபாகம் ெகா த்தான்; இவ ைடய தல்

ெபயராகிய ெமல்கிேசேதக் என்பதற்

தியின் ராஜா என் ம், பின் சாேலம ன்

ராஜா என்பதற் சமாதானத்தின் ராஜா

என் ம் அர்த்தமா ம். ௩ இவன் தகப்ப ம்,

தா ம், வம்சவரலா ம் இல்லாதவன்;

இவன் வாழ்நாட்களின் வக்க ம்,

ம் இல்லாதவனாக, ேதவ ைடய

மாரைனப்ேபால என்ெறன்ைறக் ம்

ஆசாரியனாகநிைலத்தி க்கிறான். ௪இவன்

எவ்வள ெபரியவனாக இ க்கிறான்

பா ங்கள்; ேகாத்திரத்தைலவனாகிய

ஆபிரகாம் ட ெகாள்ைளயிடப்பட்ட

ெபா ள்களில் இவ க் த் தசமபாகம்

ெகா த்தான். ௫ ேலவியின் மாரர்களில்
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ஆசாரியத் வத்ைத அைடகிறவர்க ம்,

ஆபிரகாம ன் வம்சத்தி ந்

வந்த தங்க ைடய சேகாதரர்களான

மக்களிடம் நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

தசமபாகம் வாங் கிறதற் க் கட்டைளப்

ெபற்ற க்கிறார்கள். ௬ ஆனா ம்,

அவர்க ைடய வம்சவரிைசயில்

வராதவனாகிய ெமல்கிேசேதக்

ஆபிரகாமடம் தசமபாகம் வாங்கி,

வாக் த்தத்தங்கைளப் ெபற்ற ந்த

அவைன ஆ ர்வதித்தான். ௭ சிறயவன்

ெபரியவனாேல ஆ ர்வதிக்கப்ப வான்,

அதில் சந்ேதகம் இல்ைல. ௮ அன்ற ம்,

இங்ேக, தசமபாகம் வாங் கிற மனிதர்கள்

ஒ நாளில் மரித் ப்ேபாவார்கள்;

அங்ேகேயா, ஆபிரகாமடம் தசமபாகத்ைதப்

ெபற் க்ெகாண்டவன், உயிேரா

இ ப்பவன் என் சாட்சிெபற்றவன். ௯

அன்ற ம், ெமல்கிேசேதக் ஆபிரகா க்

எதிர்ெகாண் ேபானேபா , ேலவியானவன்

தன் ற்பிதாவாகிய ஆபிரகாம ன்

ச ரத்தில் இ ந்ததினால், ௧0 தசமபாகம்

வாங் கிற அவ ம் ஆபிரகாம ன்

லமாகத் தசமபாகம் ெகா த்தான்

என் ெசால்லலாம். ௧௧ அல்லாம ம்,

இஸ்ரேவல் மக்கள் ேலவி ேகாத்திர ஆசாரிய

ைறைமக் உட்பட் ந் தான்

நியாயப்பிரமாணத்ைதப் ெபற்றார்கள்;

அந்த ஆசாரிய ைறைமயினாேல
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ரணப்ப தல் உண்டாயி க் மானால்,

ஆேரா ைடய ைறைமயின்ப

அைழக்கப்படாமல், ெமல்கிேசேதக் ைடய

ைறைமயின்ப அைழக்கப்பட்ட ேவெறா

ஆசாரியர் எ ம்பேவண் ய என்ன? ௧௨

ஆசாரியத் வம் மாற்றப்பட் ந்தால்,

நியாயப்பிரமாண ம் மாற்றப்படேவண் ம்.

௧௩ இைவகள் யாைரப்பற்ற ச்

ெசால்லப்பட் க்கிறேதா, அவர் ேவ

ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவராக இ க்கிறாேர;

அந்தக் ேகாத்திரத்தில் ஒ வ ம் ப டத்

ஊழயம் ெசய்த இல்ைலேய. ௧௪நம் ைடய

கர்த்தர் தாேகாத்திரத்தில் ேதான்றனார்

என்ப ெதளிவாக இ க்கிற ; அந்தக்

ேகாத்திரத்தாரின்ஆசாரியத் வத்ைதப்பற்ற

ேமாேச ஒன் ம் ெசால்லவில்ைலேய. ௧௫

அல்லாம ம், ெமல்கிேசேதக்ைகப்ேபால

ேவெறா ஆசாரியர் எ ம் கிறார் என்

ெசால் யி ப்ப மக ம் ெதளிவாக

விளங் கிற . ௧௬அவர் ச ர சம்பந்தமான

கட்டைளயாகிய நியாயப்பிரமாணத்தினால்

ஆசாரியர்ஆகாமல், ௧௭ ர் ெமல்கிேசேதக்கின்

ைறைமயின்ப என்ெறன்ைறக் ம்

ஆசாரியராக இ க்கி ர் என் ெசால் ய

சாட்சிக் த் த ந்தப அழயாத வ க் ரிய

வல்லைமயின்ப ேய ஆசாரியர்

ஆனார். (aiōn g165) ௧௮ ந்தின கட்டைள

ெபல ன ள்ள ம் பயன் இல்லாத மாக

இ ந்ததினால் மாற்றப்பட்ட . ௧௯



எபிேரயர் 4552

நியாயப்பிரமாணமான ஒன்ைற ம்

ரணப்ப த்தவில்ைல, ஆனால், சிறந்த

நம்பிக்ைக நமக் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள ;

அந்த நம்பிக்ைகயினாேல ேதவ க்

அ கில் ேச கிேறாம். ௨0 அன்ற ம்,

அவர்கள் ஆைணயில்லாமல்

ஆசாரியர்களாக்கப்ப கிறார்கள்; ௨௧இவேரா;

ர் ெமல்கிேசேதக்கின் ைறைமயின்ப

என்ெறன்ைறக் ம் ஆசாரியராக

இ க்கி ர் என் கர்த்தர் ஆைணயிட்டார்,

மனம்மாறாம ம் இ ப்பார் என்

தம்ேமா ெசான்னவராேல ஆைணேயா

ஆசாரியர் ஆனார். எனேவ, இேய வானவர்

ஆைணயின்ப ேய ஆசாரியராக்கப்பட்ட

எவ்வள சிறந்த காரியேமா, (aiōn g165) ௨௨

அவ்வள சிறந்த உடன்ப க்ைகக்

உத்திரவாதமானார். ௨௩அன்ற ம்,அவர்கள்

மரணத்தினால் ஆசாரிய ஊழயத்தில்

நிைலத்தி க்க யாததினால், அேநகர்

ஆசாரியர்களாக்கப்ப கிறார்கள். ௨௪ஆனால்,

இேய கிற ஸ் ேவா என்ெறன்ைறக் ம்

நிைலத்தி க்கிறதினால், அவ ைடய

ஆசாரியத் வம் என் ம் மாறாத .

(aiōn g165) ௨௫ ேம ம், அவர் லமாக

ேதவனிடம் ேச கிறவர்க க்காக

ேவண் தல்ெசய்ய அவர் எப்ெபா ம்

உயிேரா இ ப்பதால் அவர்கைள

வ ம் இரட்சிக்க வல்லவராக ம்

இ க்கிறார். ௨௬ பரி த்த ள்ளவ ம்,
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ற்றம் இல்லாதவ ம், மா இல்லாதவ ம்,

பாவிக க் விலகினவ ம், வானங்களி ம்

உயர்ந்தவ மாகஇ க்கிற பிரதானஆசாரியேர

நமக் இ க்கிறார். ௨௭ அவர் பிரதான

ஆசாரியர்கைளப்ேபால த ல் தன்

ெசாந்தப் பாவங்க க்காக ம், பின்

மக்க ைடய பாவங்க க்காக ம்

தின ம் ப யிடேவண் யதில்ைல;

ஏெனன்றால், தம்ைமத்தாேம

ப யிட்டேபாேத இைத ஒேர ைற

ெசய் த்தார். ௨௮ நியாயப்பிரமாணம்

ெபல ன ள்ள மனிதர்கைளப் பிரதான

ஆசாரியர்களாக ஏற்ப த் கிற ; ஆனால்,

நியாயப்பிரமாணத்திற் ப்பின் வந்த

ஆைணயின் வசனேமா, என்ெறன்ைறக் ம்

ரண பிரதான ஆசாரியராக இ க்கிற

ேதவ மாரைன பிரதான ஆசாரியராக

ஏற்ப த்திய . (aiōn g165)

௮

ேமேலெசால் யைவகளின் க்கியமான

ெபா ள் என்னெவன்றால்; பரேலாகத்தில்

உள்ள மகத் வமான சிங்காசனத்தின்

வல பக்கத்திேல உட்கார்ந்தி க்கிறவ மாக,

௨பரி த்த இடத்தி ம், மனிதர்களால் அல்ல,

கர்த்தரால் நி வப்பட்ட உண்ைமயான

டாரத்தி ம் ஆசாரிய ஊழயம்

ெசய்கிறவ மாகஇ க்கிறபிரதானஆசாரியர்

நமக் உண் . ௩ ஒவ்ெவா பிரதான

ஆசாரிய ம் காணிக்ைககைள ம்

ப கைள ம் ெச த் வதற்காக
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நியம க்கப்ப கிறான்; ஆகேவ, ெச த் வதற்

எதாவ ஒன் இவ க் ம் அவசியமாக

இ க்கிற . ௪ மயிேல கிற ஸ்

இ ப்பாரானால்ஆசாரியராக இ க்கமாட்டார்;

ஏெனன்றால், நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

காணிக்ைககைளச்ெச த் கிறஆசாரியர்கள்

இ க்கிறார்கேள; ௫ இவர்கள் ெசய் ம்

ஆராதைனபரேலாகத்தில் இ ப்பைவகளின்

சாய க் ம் நிழ க் ம் ஒத்தி க்கிற ;

அப்ப ேய, ேமாேச டாரத்ைதக் கட்டப்

ேபா ம்ேபா : மைலயிேல உனக் க்

காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்ப ேய

எல்லாவற்ைற ம் ெசய்யஎச்சரிக்ைகயாகஇ

என் ேதவன்அவ க் க் கட்டைளயிட்டார்.

௬ கிற ஸ் வானவர் விேசஷ த்த

வாக் த்தத்தங்களினால் நி விக்கப்பட்ட

விேசஷ த்த உடன்ப க்ைகக் எப்ப

மத்தியஸ்தராக இ க்கிறாேரா, அப்ப ேய

க்கியமான ஆசாரிய ஊழயத்ைத ம்

ெபற்ற க்கிறார். ௭ அந்த தலாம்

உடன்ப க்ைக பிைழயில்லாமல் இ ந்தால்,

இரண்டாம்உடன்ப க்ைக ேதைவயில்ைலேய.

௮அவர்கைளக் ற்றப்ப த்தி, அவர்கைளப்

பார்த் : இேதா, கர்த்தர் ெசால் கிற

என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் ம்பத்ேதா ம்

தா ம்பத்ேதா ம் நான் திய

உடன்ப க்ைகைய ஏற்ப த் ம்

காலம் வ கிற . ௯ அவர்க ைடய

ற்பிதாக்கைள எகிப் ேதசத்தி ந்
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ெகாண் வர நான் அவர்க ைடய

ைகையப் பி த்த நாளிேல அவர்கேளா

ெசய்த உடன்ப க்ைகையப்ேபால இ

இ ப்பதில்ைல; அந்த உடன்ப க்ைகயிேல

அவர்கள் நிைலத் நிற்கவில்ைலேய, நா ம்

அவர்கைளப் றக்கணித்ேதன்என் கர்த்தர்

ெசால் கிறார். ௧0அந்த நாட்க க் ப்பின்

நான் இஸ்ரேவல் ம்பத்தாேரா ெசய் ம்

உடன்ப க்ைகயாவ : என் ைடய

பிரமாணங்கைள அவர்க ைடய மனதிேல

ைவத் , அவர்க ைடய இ தயங்களில்

அைவகைள எ ேவன்; நான் அவர்கள்

ேதவனாக இ ப்ேபன், அவர்கள் என்

மக்களாக இ ப்பார்கள். ௧௧ அப்ெபா

சிறயவன் தல் ெபரியவன்வைரக் ம்

எல்ேலா ம் என்ைன அறவார்கள்; ஆகேவ,

கர்த்த்தைர அற ந் ெகாள் என் ஒ வன்

தன் அயலா க் ம், ஒ வன் தன்

சேகாதர க் ம் ேபாதிக்கேவண் ய

இல்ைல. ௧௨ ஏெனன்றால், நான்

அவர்கள் அநியாயங்கைளக்

கி ைபயாக மன்னித் , அவர்கள்

பாவங்கைள ம், அக்கிரமங்கைள ம்

இனி நிைனக்கமாட்ேடன் என் கர்த்தர்

ெசால் கிறார். ௧௩ திய உடன்ப க்ைக

என் அவர் ெசால் கிறதினாேல

ந்தினைதப் பழைமயாக்கினார்;

பழைமயான ம் நாள்பட்ட மாக
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இ க்கிற உ க் ைலந் ேபா ம் காலம்

ெந ங்கியி க்கிற .

௯

அன்ற ம், தலாம் உடன்ப க்ைகயான

ஆராதைனக் ரிய ைறைமக ம்

ம க் ரிய பரி த்த இட ம் உைடயதாக

இ ந்த . ௨ எப்ப ெயன்றால், ஒ டாரம்

உண்டாக்கப்பட் ந்த ; அதின் ந்தின

பாகத்தில் த் விளக் ம், ேமைஜ ம், ேதவ

ச கத் அப்பங்க ம் இ ந்தன; அ

பரி த்த இடம் எனப்ப ம். ௩ இரண்டாம்

திைரக் உள்ேள மகா பரி த்த இடம் என்

ெசால்லப்பட்ட டாரம் இ ந்த . ௪

அதிேல தங்கத்தால் ெசய்த பகலச ம்,

வ ம் தங்கத்தக பதிக்கப்பட்ட

உடன்ப க்ைகப் ெபட் ம் இ ந்தன;

அந்தப் ெபட் யிேல மன்னா ைவக்கப்பட்ட

தங்கப்பாத்திர ம், ஆேரா ைடய

ளிர்த்த ேகா ம், உடன்ப க்ைகயின்

கற்பலைகக ம் இ ந்தன. ௫அதற் ேமேல

மகிைம ள்ள ேக ன்கள் ைவக்கப்பட் க்

கி பாசனத்ைத நிழ ட் ந்தன;

இைவகைளப்பற்ற விளக்கிச்ெசால்ல

இப்ெபா ேநரம ல்ைல. ௬ இைவகள்

இவ்விதமாக ஆயத்தமாக்கப்பட் க்க,

ஆசாரியர்கள் ஆராதைன ைறைமகைள

நிைறேவற்ற தலாம் டாரத்திற் ள்

எப்ெபா ம் பிரேவசிப்பார்கள். ௭இரண்டாம்

டாரத்திற் ள் பிரதான ஆசாரியன்மட் ம்

வ டத்திற் ஒ ைற இரத்தத்ைத
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எ த் க்ெகாண் உள்ேள பிரேவசித் ,

அந்த இரத்தத்ைதத் தனக்காக ம்

மக்க ைடய தவ க க்காக ம்

ெச த் வான். ௮ அதினாேல, தலாம்

டாரம் நிற் ம்வைரக் ம் மகா பரி த்த

இடத்திற் ப் ேபாகிற வழ இன் ம்

ெவளிப்படவில்ைல என் பரி த்த

ஆவியானவர் ெதரியப்ப த்தியி க்கிறார்.

௯ அந்தக் டாரம் இந்தக் காலத்திற்

உத கிற ஒப்பைனயாக இ க்கிற ;

அதற்ேகற்றப ெச த்தப்பட் வ கிற

காணிக்ைகக ம் ப க ம் ஆராதைன

ெசய்கிறவ ைடய மனச்சாட்சிையப்

ரணப்ப த்த யாதைவகள். ௧0

உண்ப ம், ப்ப , பலவிதமான

ளியல்க ம், ச ரத்திற் ரிய சடங் கேளதவிர

ேவேறான் ம் இல்ைல. இைவகள்

ர்தி த்தல் உண்டா ம் காலம்வைரக் ம்

ெசய்வதற் கட்டைளயிடப்பட்ட .

௧௧ கிற ஸ் வானவர் வரப்ேபாகிற

நன்ைமக க் ரிய பிரதான ஆசாரியராக

ெவளிப்பட் , ைகயினால் ெசய்யப்பட்டதாகிய

இந்தப் பைடப் சம்பந்தமான

டாரத்தின்வழயாக அல்ல, ெபரி ம்

உத்த மான டாரத்தின்வழயாக ம்,

௧௨ ெவள்ளாட் க்கடா, இளங்காைள

இைவக ைடய இரத்தத்தினாேல அல்ல,

தம் ைடய ெசாந்த இரத்தத்தினா ம்

ஒேர ைற மகா பரி த்த இடத்திற் ள்
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ைழந் , நித்திய ட்ைபஉண் பண்ணினார்.

(aiōnios g166) ௧௩அ எப்ப ெயன்றால், காைள

ெவள்ளாட் க்கடா இைவகளின் இரத்த ம்,

ட் ப்பட்டவர்கள்ேமல் ெதளிக்கப்பட்ட

கடாரியின் சாம்ப ம், ச ர த்தம் உண்டாகப்

பரி த்தப்ப த் ெமன்றால், ௧௪ நித்திய

ஆவியானவராேல தம்ைமத்தாேம ப தில்லாத

ப யாக ேதவ க் ஒப் க்ெகா த்த

கிற ஸ் வி ைடய இரத்தம் வ ள்ள

ேதவ க் ஊழயம் ெசய்வதற் உங்க ைடய

மனச்சாட்சிையச் ெசத்த ெசயல்கள்

இல்லாமல் த்திகரிப்ப எவ்வள

நிச்சயம்! (aiōnios g166) ௧௫ ஆகேவ, தலாம்

உடன்ப க்ைகயின் காலத்திேல நடந்த

அக்கிரமங்கைள க் வதற்காக அவர்

மரணமைடந் , அைழக்கப்பட்டவர்கள்

வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்ட நித்திய

தந்திரத்ைத அைடந் ெகாள்வதற்காக,

திய உடன்ப க்ைகயின் மத்தியஸ்தராக

இ க்கிறார். (aiōnios g166) ௧௬ஏெனன்றால், எங்ேக

மரணசாசனம் உண்ேடா, அங்ேக அந்த

சாசனத்ைத எ தினவ ைடய மரண ம்

உண்டாகேவண் ம். ௧௭ எப்ப ெயன்றால்,

மரணம் உண்டான பின்ேப மரணசாசனம்

உ திப்ப ம்; அைத எ தினவன்

உயிேரா இ க் ம்ேபா அதற் ப் பயன்

இல்ைலேய. ௧௮ அப்ப ேய, தலாம்

உடன்ப க்ைக ம் இரத்தம் இல்லாமல் உ தி

ெசய்யப்படவில்ைல. ௧௯ எப்ப ெயன்றால்,
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ேமாேச, நியாயப்பிரமாணத்தினால், எல்லா

மக்க க் ம் எல்லாக் கட்டைளகைள ம்

ெசான்னபின் , இளங்காைள,

ெவள்ளாட் க்கடா இைவகளின் இரத்தத்ைதத்

தண் ேரா ம், சிவப்பானஆட் ேயா ம்,

ஈேசாப்ேபா ம் எ த் , த்தகத்தின் ேம ம்

மக்கள் எல்ேலார்ேம ம் ெதளித் : ௨0

ேதவன் உங்க க் க் கட்டைளயிட்ட

உடன்ப க்ைகயின் இரத்தம் இ ேவ

என் ெசான்னான். ௨௧ இவ்விதமாக,

டாரத்தின்ேம ம்ஆராதைனக் ரியஎல்லாப்

பணி ட் களின்ேம ம் இரத்தத்ைதத்

ெதளித்தான். ௨௨நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

ஏறக் ைறய எல்லாம் இரத்தத்தினாேல

த்திகரிக்கப்ப ம்; இரத்தம் சிந் தல்

இல்லாமல் மன்னிப் உண்டாகா . ௨௩

ஆகேவ, பரேலாகத்தில் உள்ளைவக க் ச்

சாயலானைவகள் இப்ப ப்பட்ட

ப களினாேல த்திகரிக்கப்பட ேவண் யதாக

இ ந்த ; பரேலாகத்தில் உள்ளைவகேளா

இைவகளி ம் விேசஷ த்த ப களாேல

த்திகரிக்கப்படேவண் யைவகள். ௨௪

அப்ப ேய, உண்ைமயானபரி த்த இடத்திற்

அைடயாளமான ைகயினால் ெசய்யப்பட்ட

பரி த்த இடத்திேல கிற ஸ் வானவர்

ைழயாமல், பரேலாகத்திேல இப்ெபா

நமக்காக ேதவ ைடயச கத்தில் ேவண் தல்

ெசய்வதற்காக ைழந்தி க்கிறார். ௨௫பிரதான

ஆசாரியன் மற்றவர்க ைடய இரத்தத்ேதா
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ஒவ்ெவா வ ட ம் பரி த்த இடத்திற் ள்

ைழவ ேபால, அவர்அேநக ைற தம்ைமப்

ப யி வதற்காக ைழயவில்ைல. ௨௬

அப்ப யி ந்தால், உலகம் உண்டான தல்

அவர் அேநக ைற பா படேவண் யதாக

இ க் ேம; அப்ப இல்ைல, அவர்

தம்ைமத்தாேம ப யி கிறதினாேல

பாவங்கைள க்க இந்தக் கைடசிகாலத்தில்

ஒேர ைற ெவளிப்பட்டார். (aiōn g165) ௨௭

அன்ற ம், ஒேர ைற இறப்ப ம், பின்

நியாயத் ர்ப் அைடவ ம், மனிதர்க க்

நியம க்கப்பட் க்கிறப ேய, ௨௮

கிற ஸ் ம் அேநக ைடய பாவங்கைளச்

மந் ர்ப்பதற்காக ஒேர ைற

ப யிடப்பட் , தமக்காகக் காத் க்ெகாண்

இ க்கிறவர்க க் இரட்சிப்ைபஅ ம்ப

இரண்டாவ ைற பாவம் இல்லாமல்

தரிசனமாவார்.

௧0

இப்ப யி க்க, நியாயப்பிரமாணமான

வரப்ேபாகிற நன்ைமகளின் ெபா ளாக

இல்லாமல், அைவகளின் நிழலாகமட் ம்

இ க்கிறதினால், ஒவ்ெவா வ ட ம்

இைடவிடாமல் ெச த்தப்பட் வ கிற

ஒேரவிதமான ப களினாேல அைவகைளச்

ெச த்த வ கிறவர்கைள ஒ ேபா ம்

ரணப்ப த்தா . ௨ ரணப்ப த் மானால்,

ஆராதைன ெசய்கிறவர்கள் ஒ ைற

த்தமாக்கப்பட்டப்பின் , இன் ம் பாவங்கள்

உண் என் உணர்த் ம் மனச்சாட்சி
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அவர்க க் இல்லாததினால், அந்தப்

ப கைளச் ெச த் கிற நி த்தப்ப ம்

அல்லவா? ௩ அப்ப நி த்தாததினால்,

பாவங்கள் உண் என் அைவகளினாேல

ஒவ்ெவா வ ட ம் நிைன தல்

உண்டாயி க்கிற . ௪அல்லாம ம், காைள,

ெவள்ளாட் க்கடா இைவக ைடய இரத்தம்

பாவங்கைள நிவர்த்தி ெசய்ய யாேத. ௫

ஆகேவ, அவர் உலகத்திற் வந்தேபா :

ப ைய ம், காணிக்ைகைய ம் ர்

வி ம்பவில்ைல, ஒ ச ரத்ைத எனக்

ஆயத்தம்பண்ணி ர்; ௬ சர்வாங்க

தகனப க ம், பாவநிவாரணப க ம்

உமக் ப் பிரியமான இல்ைல என் ர். ௭

அப்ெபா நான்: ேதவேன, உம் ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெசய்ய, இேதா, வ கிேறன்,

த்தகச் ளில் என்ைனக் ற த்

எ தியி க்கிற என் ெசான்ேனன்

என்றார். ௮ நியாயப்பிரமாணத்தின்ப

ெச த்தப்பட் வ கிற ப கைளக் ற த்

ேமேல ெசான்ன ேபால:

ப ைய ம், காணிக்ைகைய ம்,

சர்வாங்கதகனப கைள ம்,

பாவநிவாரணப கைள ம் ர்

வி ம்பவில்ைல, அைவகள் உமக் ப்

பிரியமான இல்ைலஎன் ெசான்னபின் : ௯

ேதவேன,உம் ைடயவி ப்பத்தின்ப ெசய்ய,

இேதா, வ கிேறன் என் ெசான்னார்.

இரண்டாவைத நிைலநி த் வதற்காக
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தலாவைத க்கிப்ேபா கிறார். ௧0

இேய கிற ஸ் வி ைடய ச ரம் ஒேர ைற

ப யிடப்பட்டதினாேல,அந்தவி ப்பத்தின்ப

நாம் பரி த்தமாக்கப்பட் இ க்கிேறாம். ௧௧

அன்ற ம், எந்த ஆசாரிய ம் தினந்ேதா ம்

ஆராதைனெசய்கிறவனாக ம், பாவங்கைள

ஒ ேபா ம் நிவர்த்திெசய்ய யாத

ஒேரவிதமான ப கைள அேநக ைற

ெச த்திவ கிறவனாக ம் நிற்பான்.

௧௨ இவேரா, பாவங்க க்காக ஒேர

ப ையச் ெச த்தி என்ெறன்ைறக் ம்

ேதவ ைடயவல பக்கத்தில் உட்கார்ந் , ௧௩

இனித் தம் ைடய எதிரிகைளத் தம

பாதத்தின் ேழ ேபா ம்வைரக் ம்

காத் க்ெகாண் க்கிறார். ௧௪ஏெனன்றால்,

பரி த்தமாக்கப்ப கிறவர்கைள ஒேர

ப யினாேல இவர் என்ெறன்ைறக் ம்

ரணப்ப த்தியி க்கிறார். ௧௫இைதப்பற்ற

பரி த்த ஆவியானவ ம் நமக் ச்

சாட்சிச்ெசால் கிறார்; எப்ப ெயன்றால்: ௧௬

அந்த நாட்க க் ப்பின் நான்அவர்கேளா

ெசய் ம் உடன்ப க்ைகயாவ : நான்

என் ைடயகட்டைளகைளஅவர்க ைடய

இ தயங்களில் ைவத் , அைவகைள

அவர்க ைடய மனதில் எ ேவன்

என் கர்த்தர் ெசால் கிறார் என்பைத

உைரத்தப்பின் , ௧௭ அவர்க ைடய

பாவங்கைள ம் அவர்க ைடய

அக்கிரமங்கைள ம் நான் இனி
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நிைனப்பதில்ைலஎன்பைதச் ெசால் கிறார்.

௧௮இைவகள் மன்னிக்கப்பட்ட ண்டானால்,

இனிப் பாவத்திற்காக ப ெச த்தப்ப வ

இல்ைல. ௧௯ ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, நாம்

பரி த்த இடத்தில் ைழவதற் இேய வானவர்

தம ச ரமாகிய திைரயின்வழயாகப்

திய ம் வ மான வழைய நமக்

உண் பண்ணினதினால், ௨0அந்தவழயாக

ைழவதற் அவ ைடய இரத்தத்தினாேல

நமக் த் ைதரியம் உண்டாயி க்கிறதினா ம்,

௨௧ ேதவ ைடய ட் ன்ேமல்அதிகாரியான

பிரதான ஆசாரியர்கள் ஒ வர் நமக்

இ க்கிறதினா ம், ௨௨ யமனச்சாட்சி

ங்கத் ெதளிக்கப்பட்ட இ தயம்

உள்ளவர்களாக ம், த்த தண் ரினால்

க வப்பட்ட ச ரம் உள்ளவர்களாக ம்,

உண்ைம ள்ள இ தயத்ேதா ம்

வி வாசத்தின் ரண நிச்சயத்ேதா ம்

ேசரக்கடேவாம். ௨௩அல்லாம ம், நம் ைடய

நம்பிக்ைகைய அற க்ைகயி வதில்

அைசவில்லாமல் உ தியாக இ ப்ேபாம்;

வாக் த்தத்தம்பண்ணினவர்

உண்ைம ள்ளவராக இ க்கிறாேர. ௨௪ ேம ம்,

அன் க் ம் நல்ல ெசய்ைகக க் ம் நாம்

ஏவப்ப வதற்காக ஒ வைரெயா வர்

கவனித் ; ௨௫ சைப வ கிறைதச்

சிலர் விட் வி கிற ேபால நா ம்

விட் விடாமல், ஒ வ க்ெகா வர்

த்திெசால்லேவண் ம்; நாட்கள் ெந ங்கி
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வ கிறைத எவ்வளவாகப் பார்க்கி ர்கேளா

அவ்வளவாகப் த்திெசால்லேவண் ம்.

௨௬ சத்தியத்ைத அற ம் அறைவ

அைடந்தபின் , நாம் மனப் ர்வமாகப் பாவம்

ெசய்கிறவர்களாக இ ந்தால், பாவங்க க்காக

ெச த்தப்ப ம் ேவெறா ப இனி இல்லாமல்,

௨௭ நியாயத் ர்ப் வ ம் என் பயத்ேதா

எதிர்பார்ப்ப ம், எதிரிகைள அழ க் ம்

ேகாபத்தின் தண்டைன ேம இ க் ம். ௨௮

ேமாேசயி ைடய நியாயப்பிரமாணத்ைதத்

தள் கிறவன் இரக்கம்ெபறாமல் இரண்

ன் சாட்சிகளின் வாக்கினாேல சாகிறாேன;

௨௯ ேதவ ைடய மாரைனக் கா ன்

ழ் மதித் , தன்ைனப் பரி த்தம் ெசய்த

உடன்ப க்ைகயின் இரத்தத்ைத அ த்தம்

என் நிைனத் , கி ைபயின் ஆவிைய

அவமதிக்கிறவன் எவ்வள ெகா ய

தண்டைனக் த தியானவனாகஇ ப்பான்

என்பைத ேயாசித் ப்பா ங்கள். ௩0

பழவாங் தல் என் ைடய , நாேன

பதில்ெசய்ேவன்என் கர்த்தர் ெசால் கிறார்

என் ம், கர்த்தர் தம் ைடய மக்கைள

நியாயந் ர்ப்பார் என் ம் ெசான்னவர்

யார் என் அறேவாம். ௩௧ வ ள்ள

ேதவ ைடய ைககளில் வி கிற

பயங்கரமாக இ க் ேம. ௩௨ ந்தின

நாட்கைள நிைனத் க்ெகாள் ங்கள்;

ங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட் ந்த அந்த

நாட்களில் உபத்திரவங்களாகிய அதிக
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ேபாராட்டத்ைதச் சகித் ர்கேள. ௩௩

நிந்ைதகளா ம், உபத்திரவங்களா ம் ங்கள்

ேவ க்ைகயாக்கப்பட்ட மட் ம ல்லாமல்,

அப்ப நடத்தப்பட்டவர்க க் ப்

பங்காளிக மா ர்கள். ௩௪

நான் கட்டப்பட் க் ம்ேபா

ங்கள் என்ைனக் ற த் ப்

பரிதாபப்பட்ட ம ல்லாமல், பரேலாகத்தில்

அதிக ேமன்ைம ம் நிைல ள்ள மான

ெசாத் உங்க க் உண் என் அற ந் ,

உங்க ைடயஆஸ்திகைள ம் சந்ேதாஷமாகக்

ெகாள்ைளயிடக் ெகா த் ர்கள். ௩௫ஆகேவ,

அதிக பலைனத் த ம் உங்க ைடய

ைதரியத்ைத விட் விடாமல் இ ங்கள். ௩௬

ங்கள் ேதவ ைடயவி ப்பத்தின்ப ெசய் ,

வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்டைதப்

ெப வதற் ப் ெபா ைம உங்க க்

ேவண் யதாக இ க்கிற . ௩௭ வ கிறவர்

இன் ம் ெகாஞ்சக்காலத்தில் வ வார், தாமதம்

ெசய்யார். ௩௮ வி வாசத்தினாேல திமான்

பிைழப்பான், பின்வாங்கிப்ேபாவான் என்றால்

அவன்ேமல் என்ஆத் மா பிரியமாகஇ க்கா

என்கிறார். ௩௯ நாேமா ெகட் ப்ேபாகப்

பின்வாங் கிறவர்களாக இ க்காமல்,

ஆத் மாைவக்காக்கவி வாசிக்கிறவர்களாக

இ க்கிேறாம்.

௧௧

வி வாசமான நம்பப்ப கிறைவகளின்

உ தி ம், காணப்படாதைவகளின்

நிச்சய மாக இ க்கிற . ௨ அதினாேல
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ன்ேனார்கள் நற்சாட்சி ெபற்றார்கள்.

௩ வி வாசத்தினாேல நாம் உலகங்கள்

ேதவ ைடய வார்த்ைதயாேல

உண்டாக்கப்பட்ட என் ம்,

இவ்விதமாக, காணப்ப கிறைவகள்

காணப்ப கிறைவகளால்உண்டாகவில்ைல

என் ம் அற ந்தி க்கிேறாம். (aiōn g165) ௪

வி வாசத்தினாேல ஆேபல் கா ைடய

ப ையவிட ேமன்ைமயான ப ைய

ேதவ க் ச் ெச த்தினான்; அதினாேல

அவன் திமான் என் சாட்சிெபற்றான்;

அவ ைடய காணிக்ைககைளப்பற்ற

ேதவேன சாட்சிெகா த்தார்; அவன் மரித் ம்

இன் ம் ேப கிறான். ௫வி வாசத்தினாேல

ஏேனாக் மரணமைடயாமல்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட்டான்; ேதவன்அவைன

எ த் க்ெகாண்டதினால், அவன்

காணப்படாமல் ேபானான்; அவன்

ேதவ க் ப் பிரியமானவன் என் அவன்

எ த் க்ெகாள்ளப்ப வதற் ன்ேப

சாட்சிெபற்றான். ௬ வி வாசம் இல்லாமல்

ேதவ க் ப் பிரியமாக இ ப்ப

யாதகாரியம்; ஏெனன்றால், ேதவனிடம்

ேச கிறவன்அவர் இ க்கிறார் என் ம், அவர்

தம்ைமத் ேத கிறவர்க க் ப் பலன்

ெகா க்கிறவர் என் ம் வி வாசிக்கேவண் ம்.

௭ வி வாசத்தினாேல ேநாவா அவ ைடய

நாட்களிேல பார்க்காதைவகைளப்பற்ற ேதவ

எச்சரிப்ைபப் ெபற் , பயபக்தி ள்ளவனாக,



எபிேரயர் 4567

தன் ம்பத்ைத இரட்சிப்பதற் க்

கப்பைல உண்டாக்கினான்; அதினாேல

அவன் உலகம் தண்டைனக் ரிய

என் ெசய் , வி வாசத்தினால்

உண்டா ம் திக் வாரிசானான். ௮

வி வாசத்தினாேல ஆபிரகாம் தான்

உரிைமப்பங்காகப் ெபறப்ேபாகிற இடத்திற் ப்

ேபாகஅைழக்கப்பட்டேபா , ழ்ப்ப ந் , தான்

ேபா ம் இடம் எ ெவன் ெதரியாமல்

றப்பட் ப்ேபானான். ௯வி வாசத்தினாேல

அவன் வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்ட

ேதசத்திேல அந்நியைனப்ேபால வாழ்ந் ,

அந்த வாக் த்தத்தத்திற் உடன்

வாரிசாகிய ஈசாக்ேகா ம் யாக்ேகாேபா ம்

டாரங்களிேல யி ந்தான்; ௧0

ஏெனன்றால், ேதவேன கட் உண்டாக்கின

அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்திற் அவன்

காத்தி ந்தான். ௧௧ வி வாசத்தினாேல

சாரா ம் வாக் த்தத்தம்பண்ணினவர்

உண்ைம ள்ளவர் என் எண்ணி,

கர்ப்பந்தரிக்கப் ெபலன் ெபற் ,

வயதானவளாக இ ந் ம் ழந்ைதப்

ெபற்றாள். ௧௨எனேவ, ச ரம் ெசத்தவன்என்

நிைனக்கப்ப ம் ஒ வனாேல, வானத்தில்

உள்ளஅதிகமான நட்சத்திரங்கைளப்ேபால ம்

கடற்கைரயில் உள்ள எண்ண யாத

மணைலப்ேபால ம் அதிக மக்கள்

பிறந்தார்கள். ௧௩ இவர்கள் எல்ேலா ம்,

வாக் த்தத்தம்பண்ணப்பட்டைவகைளப்
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ெபறாமல், ரத்திேலஅைவகைளப்பார்த் ,

நம்பி, அைணத் க்ெகாண் , மயின்ேமல்

தங்கைளஅந்நியர்க ம், பரேதசிக ம் என்

அற க்ைகயிட் வி வாசத்ேதா மரித்தார்கள்.

௧௪ இப்ப அற க்ைகயி கிறவர்கள் ெசாந்த

ேதசத்ைத ேத ப்ேபாகிேறாம் என்

ெதரியப்ப த் கிறார்கள். ௧௫ தாங்கள்

விட் வந்த ேதசத்ைதநிைனத்தார்கள் என்றால்,

அதற் த் தி ம்பிப்ேபாவதற் அவர்க க்

ேநரம் கிைடத்தி க் ேம. ௧௬ அைதயல்ல,

அைதவிட ேமன்ைமயான பரமேதசத்ைதேய

வி ம்பினார்கள்; ஆகேவ, ேதவன்

அவர்க ைடய ேதவன் என் ெசால்லப்பட

ெவட்கப்ப வ இல்ைல; அவர்க க் ஒ

நகரத்ைத ஆயத்தம்பண்ணினாேர. ௧௭

ேம ம் வி வாசத்தினாேல ஆபிரகாம்

தான் ேசாதிக்கப்பட்டேபா ஈசாக்ைகப்

ப யாகஒப் க்ெகா த்தான். ௧௮ஈசாக்கிடம்

உன் வம்சம் விளங் ம் என் அவனிடம்

ெசால்லப்பட் ந்தேத; இப்ப ப்பட்ட

வாக் த்தத்தங்கைளப் ெபற்றவன்,

மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்ப ேதவன்

வல்லவராக இ க்கிறார் என் நிைனத் , ௧௯

தன் ைடய ஒேர மகைனப் ப யாக

ஒப் க்ெகா த்தான்; மரித்ேதாரி ந்

அவைன ஒப்பைனயாகத் தி ம்ப ம்

ெபற் க்ெகாண்டான். ௨0வி வாசத்தினாேல

ஈசாக் வ கின்ற காரியங்கைளக் ற த்

யாக்ேகாைப ம் ஏசாைவ ம்ஆ ர்வதித்தான்.
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௨௧ வி வாசத்தினாேல யாக்ேகா தன்

மரணகாலத்தில் ேயாேசப்பி ைடய மாரர்கள்

இ வைர ம் ஆ ர்வதித் , தன் ேகா ன்

ைனயிேல சாய்ந் ெதா ெகாண்டான்.

௨௨ வி வாசத்தினாேல ேயாேசப்

இஸ்ரேவல் மக்கள் எகிப் ேதசத்ைதவிட் ப்

றப்ப வார்கள் என்பைதப்பற்ற த்

தன் ைடய கைடசிகாலத்தில் ேபசி,

தன் எ ம் கைளத் தங்கேளா

எ த் க்ெகாண் ேபாகக் கட்டைளக்

ெகா த்தான். ௨௩ ேமாேச பிறந்தேபா

அவ ைடய ெபற்ேறார் அவைன அழகான

ழந்ைதெயன் கண் , வி வாசத்தினாேல,

ராஜாவி ைடய கட்டைளக் ப் பயப்படாமல்

அவைன ன் மாதங்கள் ஒளித்

ைவத்தார்கள். ௨௪வி வாசத்தினாேல ேமாேச

தான்ெபரியவனானேபா பார்ேவா ைடய

மாரத்தியின் மகன் என் ெசால்லப்ப வைத

ெவ த் , ௨௫ நிைலயில்லாத

பாவசந்ேதாஷங்கைள அ பவிப்பைதவிட

ேதவ ைடய மக்கேளா ன்பத்ைத

அ பவிப்பைதேய ெதரிந் ெகாண் , ௨௬

இனிவ ம் பலன்ேமல் ேநாக்கமாக இ ந் ,

எகிப்தில் உள்ள ெபாக்கிஷங்கைளவிட

கிற ஸ் க்காக வ ம் நிந்ைதைய அதிக

பாக்கியம் என் நிைனத்தான். ௨௭

வி வாசத்தினாேல அவன் கண் க் த்

ெதரியாதவைரக் காண்கிற ேபால உ தியாக

இ ந் , ராஜாவின் ேகாபத்திற் ப்



எபிேரயர் 4570

பயப்படாமல் எகிப்ைதவிட் ப் ேபானான். ௨௮

வி வாசத்தினாேல, தைலப்பிள்ைளகைளக்

ெகால் கிறவன் இஸ்ரேவலைரத்

ெதாடாமல் இ க்க, அவன் பஸ்காைவ ம்

இரத்தம் தலாகிய நியமத்ைத ம்

ஆசரித்தான். ௨௯ வி வாசத்தினாேல

அவர்கள் ெசங்கடைல உலர்ந்த தைரையக்

கடந் ேபாவைதப்ேபாலக்கடந் ேபானார்கள்;

எகிப்திய ம் அப்ப க்கடந் ேபாகத் ணிந்

ழ்கிப்ேபானார்கள். ௩0 வி வாசத்தினாேல

எரிேகா பட்டணத்தின் மதில்கள்

ஏ நாட்கள் ற்றவரப்பட் வி ந்த .

௩௧ வி வாசத்தினாேல ராகாப் என் ம்

ேவசி ேவ காரர்கைளச் சமாதானத்ேதா

ஏற் க்ெகாண் , ழ்ப்ப யாதவர்கேளா

ேசர்ந் அழ ந் ேபாகாமல் இ ந்தாள். ௩௨

பின் ம் நான் என்ன ெசால் ேவன்?

கிதிேயான், பாராக், சிம்ேசான், ெயப்தா,

தா , சா ேவல் என்பவர்கைள ம்,

ர்க்கதரிசிகைள ம் ற த் நான் விபரம்

ெசால்லேவண் ெமன்றால் காலம்ேபாதா . ௩௩

வி வாசத்தினாேல அவர்கள் ராஜ்யங்கைள

ெஜயித்தார்கள், திைய நடப்பித்தார்கள்,

வாக் த்தத்தங்கைளப் ெபற்றார்கள்,

சிங்கங்களின் வாய்கைளஅைடத்தார்கள், ௩௪

அக்கினியின் ேகாபத்ைத அைணத்தார்கள்,

பட்டயக்க க் க் த் தப்பினார்கள்,

பல னத்தில் பலன் ெகாண்டார்கள்; த்தத்தில்

வல்லவர்களானார்கள், அந்நியர்க ைடய
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பைடகைள றய த்தார்கள். ௩௫ெபண்கள்

சாகக்ெகா த்த தங்க ைடயவர்கைள

உயிேரா எ ந்தி க்கப் ெபற்றார்கள்;

ேவ சிலர் ேமன்ைமயானஉயிர்த்ெத தைல

அைடவதற் , வி தைலெபறச் சம்மதிக்காமல்,

வாதிக்கப்பட்டார்கள்; ௩௬ ேவ சிலர்

நிந்ைதகைள ம், அ கைள ம்,

கட் கைள ம், சிைறக்காவைல ம்

அ பவித்தார்கள்; ௩௭கல்ெலறயப்பட்டார்கள்,

வாளால் அ க்கப்பட்டார்கள், ப ட்ைசப்

பார்க்கப்பட்டார்கள், பட்டயத்தினாேல

ெவட்டப்பட் மரித்தார்கள், ெசம்மறயாட் த்

ேதால்கைள ம் ெவள்ளாட் த் ேதால்கைள ம்

ேபார்த் க்ெகாண் திரிந் , ைறைவ ம்,

உபத்திரவத்ைத ம், ன்பத்ைத ம்

அ பவித்தார்கள்; ௩௮ உலகம்

அவர்க க் த் த தியாக இ க்கவில்ைல;

அவர்கள் வனாந்திரங்களி ம்,

மைலகளி ம், ைககளி ம்,

மயின் ெவ ப் களி ம், சிதற

அைலந்தார்கள். ௩௯ இவர்கள் எல்ேலா ம்

வி வாசத்தினாேல நற்சாட்சிெபற் ம்,

வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்டைத

ெபற் க்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள். ௪0 நாம்

இல்லாமல் அவர்கள் ரணர்களாகாதப

விேசஷ த்த நன்ைமயானைத ேதவன் நமக்காக

ன்னதாகேவ நியம த்தி ந்தார்.

௧௨

ஆகேவ, ேமகத்ைதப்ேபால

இத்தைன அதிகமான சாட்சிகள் நம்ைமச்
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ழ்ந் ெகாண் க்க, பாரமான

எல்லாவற்ைற ம், நம்ைமச் ற்ற ெந ங்கி

நிற்கிற பாவத்ைத ம் தள்ளிவிட் ,

வி வாசத்ைதத் வக் கிறவ ம்

க்கிறவ மாக இ க்கிற இேய ைவப்

பார்த் , நமக் நியம த்தி க்கிற

ஓட்டத்தில் ெபா ைமேயா ஓ ேவாம்;

௨ அவர் தமக் ன்பாக ைவத்தி ந்த

சந்ேதாஷத்தின்ெபா ட் , அவமானத்ைத

நிைனக்காமல், சி ைவையச் சகித் ,

ேதவ ைடய சிங்காசனத்தின் வல பக்கத்தில்

ற்ற க்கிறார். ௩ ஆகேவ, ங்கள்

மனம் தளர்ந்தவர்களாக உங்க ைடய

ஆத் மாக்களில் ேசார்ந் ேபாகாமல் இ க்க,

தமக் விேராதமாகப் பாவிகளால் ெசய்யப்பட்ட

இந்தவிதமானெவ க்கத்தக்க காரியங்கைளச்

சகித்தஅவைரேய நிைனத் க்ெகாள் ங்கள்.

௪பாவத்திற் விேராதமாகப் ேபாரா கிறதில்

இரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக ங்கள்

இன் ம் எதிர்த் நிற்கவில்ைலேய. ௫

அன்ற ம்: என் மகேன, கர்த்த ைடய

கண் ப்ைப அற்பமாக நிைனக்காேத,

அவரால் க ந் ெகாள்ளப்ப ம்ேபா

ேசார்ந் ேபாகாேத. ௬ கர்த்தர் எவைன

ேநசிக்கிறாேராஅவைனஅவர் கண் த் , தாம்

ேசர்த் க்ெகாள் கிற எந்த மகைன ம்

தண் க்கிறார் என் ழந்ைதக க் ச்

ெசால் கிற ேபால உங்க க் ச்

ெசால் யி க்கிற த்திமதிகைள
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மறந் ர்கள். ௭ ங்கள் கண் க்கப்ப வைத

சகிக்கிறவர்களாக இ ந்தால் ேதவன்

உங்கைளப் பிள்ைளகளாக எண்ணி

நடத் கிறார்; தகப்பன் கண் க்காத

பிள்ைளகள் உண்ேடா? ௮ எல்ேலா க் ம்

கிைடக் ம் கண் ப் உங்க க் க்

கிைடக்காமல் இ ந்தால் ங்கள் ேதவ ைடய

பிள்ைளகளாக இல்லாமல் ேவசியின்

பிள்ைளகளாக இ ப் ர்கேள. ௯அன்ற ம்,

நம் ைடய ச ரத்தின் தகப்பன்மார்கள்

நம்ைமக் கண் க் ம்ேபா ,அவர்க க் நாம்

பயந் நடந்தி க்க, நாம் பிைழப்பதற்காக

ஆவிகளின் பிதாவிற் அதிகமாக அடங்கி

நடக்கேவண் மல்லவா? ௧0 அவர்கள்

தங்க க் நல்லெதன் ேதான்றனப

ெகாஞ்சக்காலம் கண் த்தார்கள்; இவேரா

தம் ைடய பரி த்தத்திற் நாம்

பங் ள்ளவர்களாவதற்காக நம் ைடய

பிரேயாஜனத் க்காகேவ நம்ைமக்

கண் க்கிறார் ௧௧ எந்தக் கண் த்த ம்

தற்காலத்தில் சந்ேதாஷமாக இல்லாமல்

க்கமாக இ க் ம்;ஆனா ம் பிற்காலத்தில்

அதில் பழகினவர்க க் அ

தியாகிய சமாதான பலைனத் த ம்.

௧௨ ஆகேவ, ெநகிழ்ந்த ைககைள ம்

தளர்ந்த ழங்கால்கைள ம் ங்கள்

தி ம்ப நிம ர்த்தி, ௧௩ டமாக

இ க்கிற ெபல னமாகிப்ேபாகாமல்

ணமாவதற்காக, உங்க ைடய பாதங்க க்
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வழகைளச் ர்ப்ப த் ங்கள். ௧௪

எல்ேலாேரா ம் சமாதானமாக இ க்க ம்,

பரி த்த ள்ளவர்களாக இ க்க ம்

வி ம் ங்கள்; பரி த்தம் இல்லாமல் ஒ வ ம்

கர்த்த்தைர தரிசிக்க யா . ௧௫

ஒ வ ம் ேதவ ைடய கி ைபைய

இழந் ேபாகாமல் இ க்க ம், எந்தெவா

கசப்பான ேவர் ைளத் எ ம்பிக்

கலகம் உண்டாக் கிறதினால் அேநகர்

ட் ப்படாமல் இ க்க ம், ௧௬ ஒ வ ம்

ேவசிக்கள்ளனாக ம், ஒ ேநர உணவிற்காக

தன் த்திர விகாரத்ைத விற் ப்ேபாட்ட

ஏசாைவப்ேபாலச் ர்ெகட்டவனாக ம்

இராதப க் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்.

௧௭ ஏெனன்றால், பின்பதாக அவன்

ஆ ர்வாதத்ைதச் தந்தரித் க்ெகாள்ள

வி ம்பி ம், த தியற்றவன் என்

தள்ளப்பட்டைத அற ர்கள்; அவன்

கண் ர்விட் , கவைலேயா ேத ம் மனம்

மா தைலப் ெபற் க்ெகாள்ள யவில்ைல.

௧௮ அன்ற ம், ெதாடக் ய ம், அக்கினி

பற்றெயரிகிற மைலயினிட ம், மந்தாரம்,

இ ள், ெப ங்காற் ஆகிய இைவகளிட ம்,

௧௯ எக்காள ழக்கத்தினிட ம்,

வார்த்ைதக ைடய சத்தத்தினிட ம்,

ங்கள் வந் ேசரவில்ைல; அந்தச்

சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள் பின் ம்

தங்க க் வார்த்ைத ெசால்லப்படாதப

ேவண் க்ெகாண்டார்கள். ௨0 ஏெனன்றால்,
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ஒ ம கமானா ம் மைலையத்

ெதாட்டால், அ கல்ெலறயப்பட் , அல்ல

அம்பினால் எய்யப்பட் ச் சாகேவண் ம்

என் ெசால்லப்பட்ட கட்டைளையச்

சகிக்க யாமல் இ ந்தார்கள். ௨௧ ேமாேச ம்:

நான் மக ம் பயந் ந ங் கிேறன் என்

ெசால் ம்அளவிற் அந்தக் காட்சிஅவ்வள

பயங்கரமாக இ ந்த . ௨௨ ங்கேளா ேயான்

மைலயினிட ம், வ ள்ள ேதவ ைடய

நகரமாகிய பரம எ சேலமட ம்,ஆயிரமாயிரம்

ேதவ தர்களிட ம், ௨௩பரேலாகத்தில் ெபயர்

எ தியி க்கிற தைலப்பிள்ைளகளின்

சர்வசங்கமாகிய சைபயினிட ம்,

எல்ேலா க் ம் நியாயாதிபதியாகிய

ேதவனிட ம், ரணர்களாக்கப்பட்ட

திமான்க ைடய ஆவிகளினிட ம், ௨௪

திய உடன்ப க்ைகயின் மத்தியஸ்தராகிய

இேய வினிட ம், ஆேப ைடய இரத்தம்

ேபசினைதவிட நன்ைமயானைவகைளப்

ேப கிற இரத்தமாகிய ெதளிக்கப்ப ம்

இரத்தத்தினிட ம் வந் ேசர்ந் ர்கள். ௨௫

ேப கிறவ க் ங்கள் கவனிக்கமாட்ேடாம்

என் விலகாமல் இ க்க எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள்; ஏெனன்றால், மயிேல

ேபசினவ க் கவனிக்கமாட்ேடாம்

என் விலகினவர்கள் தண்டைனக் த்

தப்பித் க்ெகாள்ளாமல் இ க்க, பரேலாகத்தில்

இ ந் ேப கிறவைரநாம்விட் விலகினால்

எப்ப த் தப்பித் க்ெகாள் ேவாம்?
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௨௬ அவ ைடய சத்தம் அப்ெபா

மைய அைசயப்பண்ணின ; இன் ம்

ஒ ைற நான் மைய மட் மல்ல,

வானத்ைத ம் அைசயப்பண் ேவன்

என் இப்ெபா வாக் த்தத்தம்

ெசய்தி க்கிறார். ௨௭ இன் ம் ஒ ைற

என்கிற ெசால்லான அைசயாதைவகள்

நிைலத்தி ப்பதற்காக, அைச ள்ளைவகள்

உண்டாக்கப்பட்டைவகள்ேபால

மாற ப்ேபா ம் என்பைதக் ற க்கிற . ௨௮

ஆகேவ, அைசவில்லாத ராஜ்யத்ைதப்

ெப கிறவர்களாகிய நாம் பயத்ேதா ம்

பக்திேயா ம் ேதவ க் ப் பிரியமாக

ஆராதைன ெசய்வதற்காக கி ைபையப்

பற்ற க்ெகாள்ளேவண் ம். ௨௯ நம் ைடய

ேதவன் ட்ெடரிக்கிற அக்கினியாக

இ க்கிறாேர.

௧௩

சேகாதரஅன் நிைலத்தி க்கட் ம். ௨

அந்நியர்கைள உபசரிக்க மறக்காதி ங்கள்;

அதினாேல சிலர் அறயாமல்

ேதவ தர்கைள ம் உபசரித்த ண் . ௩

சிைறச்சாைலயில் இ க்கிறவர்கேளா

ங்க ம் சிைறச்சாைலயிேல

இ க்கிறவர்கைளப்ேபால அவர்கைள

நிைனத் க்ெகாள் ங்கள்; அவர்க ைடய

ச ரங்கைளப்ேபால உங்க ைடய

ச ரங்க ம் ங் அ பவித்ததாக

நிைனத் , ங் அ பவிக்கிறவர்கைள

நிைனத் க்ெகாள் ங்கள். ௪



எபிேரயர் 4577

தி மணம் எல்ேலா க் ள் ம்

கன ள்ளதாக ம், பரி த்தமாக ம்

இ ப்பதாக; ேவசிக்கள்ளர்கைள ம்

விபசாரக்காரர்கைள ம் ேதவன்

நியாயந் ர்ப்பார். ௫ ங்கள் பணஆைச

இல்லாதவர்களாக நடந் , உங்க க்

இ க்கிறைவகேள ேபா ம் என்

எண் ங்கள்; நான் உன்ைனவிட்

வில வ ம் இல்ைல, உன்ைனக்ைகவி வ ம்

இல்ைல என் அவர் ெசால் யி க்கிறாேர. ௬

அதினாேல நாம்ைதரியத்ேதா : கர்த்தர் எனக்

உதவிெசய்கிறவர், நான் பயப்படமாட்ேடன்,

மனிதன் எனக் என்ன ெசய்வான் என்

ெசால்லலாேம. ௭ ேதவவசனத்ைத உங்க க் ப்

ேபாதித் உங்கைள நடத்தினவர்கைள

ங்கள் நிைனத் , அவர்க ைடய

நடக்ைகயின் ைவ நன்றாகச் சிந்தித் ,

அவர்க ைடய வி வாசத்ைதப்

பின்பற் ங்கள். ௮ இேய கிற ஸ்

ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராக

இ க்கிறார். (aiōn g165) ௯ பலவிதமான

அந்நிய ேபாதைனகளால் அைலந்

திரியாமல் இ ங்கள். உண ெபா ட்களால்

இல்ைல, கி ைபயினாேல இ தயம்

உ திப்ப த்தப்ப கிற நல்ல ;

உண ெபா ட்களால் பயனில்ைலேய.

௧0 நமக் ஒ ப டம் உண் ,

அங் ள்ளைவகைளச் சாப்பி கிறதற்

ஆசரிப் க் டாரத்தில் ஆராதைன
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ெசய்கிறவர்க க் அதிகாரம் இல்ைல. ௧௧

ஏெனன்றால், எந்த ம கங்க ைடய

இரத்தம் பாவங்க க்காகப் பரி த்த

இடத்திற் ள் பிரதான ஆசாரியனாேல

ெகாண் வரப்ப கிறேதா, அந்த

ம கங்களின்உடல்கள் காம ற் ெவளிேய

ட்ெடரிக்கப்ப ம். ௧௨அப்ப ேய, இேய ம்

தம் ைடயெசாந்தஇரத்தத்தினாேலமக்கைளப்

பரி த்தம் பண் வதற்காக நகர வாச க்

ெவளிேய பா கள்பட்டார். ௧௩ஆகேவ, நாம்

அவ ைடயநிந்ைதையச் மந் , காம ற்

ெவளிேயஅவரிடம் றப்பட் ப் ேபாேவாம். ௧௪

நிைலயான நகரம் நமக் இங்ேக இல்ைல;

வரப்ேபாகிறைதேய வி ம்பித்ேத கிேறாம்.

௧௫ ஆகேவ, அவ ைடய நாமத்ைதத்

திக் ம் உத களின் கனியாகிய

ஸ்ேதாத்திரப ையஅவர் லமாகஎப்ேபா ம்

ேதவ க் ச் ெச த் ேவாம். ௧௬அன்ற ம்

நன்ைமெசய்ய ம், தானதர்மம் பண்ண ம்

மறக்காமல் இ ங்கள்; இப்ப ப்பட்ட

ப களின்ேமல் ேதவன் பிரியமாகஇ க்கிறார்.

௧௭உங்கைளநடத் கிறவர்கள், உங்க ைடய

ஆத் மாக்க க்காக உத்திரவாதம்

பண் கிறவர்களாகவிழ த்தி க்கிறதினால்,

அவர்கள் க்கத்ேதா இல்ைல,

சந்ேதாஷத்ேதா அைதச் ெசய்வதற்காக,

அவர்க க் க் ழ்ப்ப ந் அடங்கி இ ங்கள்;

அவர்கள் க்கத்ேதா அைதச்ெசய்தால்அ

உங்க க் ப் பிரேயாஜனமாக இ க்கா .
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௧௮ எங்க க்காக ெஜபம்பண் ங்கள்;

நாங்கள் நல்ல மனச்சாட்சி உள்ளவர்களாக

எல்லாவற்ற ம் ேயாக்கியமாக நடக்க

வி ம் கிேறாம் என் உ தியாக

நம் கிேறாம். ௧௯ நான் மக ம் க்கிரமாக

உங்களிடம் வ வதற் ங்கள் ேதவைன

ேவண் க்ெகாள் ம்ப உங்கைள

அதிகமாகக் ேகட் க்ெகாள் கிேறன். ௨0

நித்திய உடன்ப க்ைகயின் இரத்தத்தினாேல

ஆ க ைடய ெபரிய ேமய்ப்பரான நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய ைவ மரித்ேதாரி ந்

எ ம்பிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் ேதவன்,

(aiōnios g166) ௨௧இேய கிற ஸ் ைவக்ெகாண்

தமக் ன்பாகப் பிரியமானைத

உங்களில் நடப்பித் , ங்கள் தம் ைடய

வி ப்பத்தின்ப ெசய்ய உங்கைள

எல்லாவிதமான நல்லெசய்ைகயி ம்

த தி உள்ளவர்களாக் வாராக; அவ க்

என்ெறன்ைறக் ம் மகிைம உண்டாவதாக.

ஆெமன். (aiōn g165) ௨௨ சேகாதரர்கேள, நான்

க்கமாக உங்க க் எ தின இந்தப்

த்திமதியான வார்த்ைதகைள ங்கள்

ெபா ைமயாக ஏற் க்ெகாள்ள உங்கைள

ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௨௩ சேகாதரனாகிய

ேமாத்ேத வி தைலயாக்கப்பட்டான் என்

ெதரிந் ெகாள் ங்கள்; அவன் க்கிரமாக

வந்தால், நான் அவேனா ட வந் ,

உங்கைளப் பார்ப்ேபன். ௨௪ உங்கைள

நடத் கிறவர்கைள ம், பரி த்தவான்கள்
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எல்ேலாைர ம் வாழ்த் ங்கள். இத்தா யா

ேதசத்தார் எல்ேலா ம் உங்க க் வாழ்த் தல்

ெசால் கிறார்கள். ௨௫கி ைபயான உங்கள்

அைனவேரா ம் இ ப்பதாக.ஆெமன்.



யாக்ேகா 4581

யாக்ேகா

௧

ேதவ க் ம் கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் விற் ம் ஊழயக்காரனாகிய

யாக்ேகா , உலகெமங் ம் சித ண் வா ம்

பன்னிரண் ேகாத்திரங்க க் ம்

வாழ்த் தல் ெசால் எ கிறதாவ . ௨

என் சேகாதரர்கேள, ங்கள் பலவிதமான

ேசாதைனகளில் சிக்கிக்ெகாள் ம்ேபா , ௩

உங்க ைடயவி வாசத்தின் ப ட்ைசயான

சகிப் த்தன்ைமைய உண்டாக் ெமன்

அற ந் , அைத ம ந்த சந்ேதாஷமாக

எண் ங்கள். ௪ ங்கள் ஒன்ற ம்

ைற ள்ளவர்களாக இல்லாமல்,

ேதறனவர்களாக ம் நிைற ள்ளவர்களாக ம்

இ ப்பதற்காக, சகிப் த்தன்ைமயான

தன ெசயைலச் ெசய் க்கட் ம்.

௫ உங்களில் ஒ வன் ஞானத்தில்

ைற ள்ளவனாகஇ ந்தால், எல்ேலா க் ம்

பரி ரணமாகக் ெகா க்கிறவ ம்

ஒ வைர ம் க ந் ெகாள்ளாதவ மாகிய

ேதவனிடத்தில் ேகட்கட் ம், அப்ெபா

அவ க் க் ெகா க்கப்ப ம். ௬ஆனா ம்

அவன் ெகாஞ்சம் ட சந்ேதகப்படாமல்

வி வாசத்ேதா ேகட்கேவண் ம்;

சந்ேதகப்ப கிறவன் காற்றனால் அ பட்

அைலகிற கட ன் அைலக் ஒப்பாக

இ க்கிறான். ௭ அப்ப ப்பட்ட மனிதன்,

தான் கர்த்தரிடத்தில் எைதயாவ

ெபறலாெமன் நிைனக்காமல் இ ப்பானாக.
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௮ ஏெனன்றால், இ மன ள்ளவன் தன்

வழகளிெலல்லாம் நிைலயற்றவனாக

இ க்கிறான். ௯ ஏழ்ைமயான சேகாதரன்

தான் உயர்த்தப்பட்டைதக் ற த்

ேமன்ைமபாராட்டட் ம். ௧0 ஐ வரியவான்

தான் தாழ்த்தப்பட்டைதக் ற த்

ேமன்ைமபாராட்டட் ம்; ஏெனன்றால், அவன்

ல் ன் ைவப்ேபாலஒழ ந் ேபாவான். ௧௧

ரியன் க ம் ெவயி டன் உதித் , ல்ைல

உலர்த் ம்ேபா , அதின் உதிர்ந் ,

அதின் அழகான வ வம் அழ ந் ேபா ம்;

ஐ வரியவா ம் அப்ப ேய தன் வழகளில்

அழ ந் ேபாவான். ௧௨ ேசாதைனையச்

சகிக்கிற மனிதன் பாக்கியவான்; அவன்

உத்தமன் என் ெதரிந்தபின் கர்த்தர்,

தம்ைம ேநசிக்கிறவர்க க் வாக் த்தத்தம்

ெசய்யப்பட்ட வகி டத்ைதப் ெப வான்.

௧௩ ேசாதிக்கப்ப கிற எவ ம், நான்

ேதவனால் ேசாதிக்கப்ப கிேறன் என்

ெசால்லாமல் இ ப்பானாக; ேதவன்

ைமகளினால் ேசாதிக்கப்ப கிறவர் இல்ைல,

ஒ வைன ம் அவர் ேசாதிக்கிறவ ம்

இல்ைல. ௧௪ அவனவன் தன்தன் ெசாந்த

ஆைசயினாேல இ க்கப்பட் , சிக் ண் ,

ேசாதிக்கப்ப கிறான். ௧௫பின் ஆைசயான

கர்ப்பந்தரித் , பாவத்ைதப் ெபற்ெற க் ம்,

பாவம் ரணமா ம்ேபா , மரணத்ைதப்

ெபற்ெற க் ம். ௧௬ என் பிரியமான

சேகாதரர்கேள, ஏமாந் ேபாகேவண்டாம். ௧௭
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நன்ைமயான எந்த ஈ ம் ரணமான எந்த

வர ம் பரேலாகத்தி ந் உண்டாகி,

ஒளிகளின் பிதாவினிடத்தி ந்

இறங்கி வ கிற ; அவரிடத்தில்

எந்தெவா மா த ம், எந்தெவா

ேவற் ைமயின் நிழ ம் இல்ைல. ௧௮அவர்

வி ப்பம்ெகாண் தம் ைடயபைடப் களில்

நாம் தற்கனிகளாவதற் நம்ைமச்

சத்தியவசனத்தினாேல ெபற்ெற த்தார். ௧௯

ஆகேவ, என் பிரியமான சேகாதரர்கேள,

அைனவ ம் ேகட்கிறதற் விைரவாக ம்,

ேப கிறதற் ெபா ைமயாக ம்,

ேகாபித் க்ெகாள்கிறதற் த் தாமதமாக ம்

இ க்கேவண் ம்; ௨0மனித ைடய ேகாபம்

ேதவ ைடய திைய நடப்பிக்கமாட்டாேத.

௨௧ ஆகேவ, ங்கள் எல்லாவித

பாவமான அ த்தங்கைள ம் ெகா ய

ய ணத்ைத ம்அகற்றவிட் , உங்க ைடய

உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாக ம்,

உங்க ைடய ஆத் மாக்கைள

இரட்சிக்க வல்லைம ள்ளதாக ம்

இ க்கிற தி வசனத்ைதச் சாந்தமாக

ஏற் க்ெகாள் ங்கள். ௨௨ அல்லாம ம்,

ங்கள் உங்கைள ஏமாற்றாதப க் த்

தி வசனத்ைதக் ேகட்கிறவர்களாக

மாத்திரமல்ல,அதின்ப ெசய்கிறவர்களாக ம்

இ ங்கள். ௨௩ ஏெனன்றால், ஒ வன்

தி வசனத்ைதக்ேகட் ம் அதின்ப

ெசய்யாதவனானால், கண்ணா யிேல தன்



யாக்ேகா 4584

கத்ைதப் பார்க்கிற மனித க் ஒப்பாக

இ ப்பான்; ௨௪ அவன் தன்ைனத்தாேன

பார்த் , அந்த இடத்ைதவிட் ப்

ேபான டேன, தன் சாயல் என்னெவன்பைத

மறந் வி வான். ௨௫ ஆனால், தந்திரம்

ெகா க்கிற ரணப்பிரமாணத்ைத

உற் ப்பார்த் , அதிேல நிைலத்தி க்கிறவன்

ேகட்கிறைத மறக்கிறவனாக இல்லாமல்,

அைதச் ெசய்கிறவனாக இ ப்பதினால்

அவன் பாக்கியவானாக இ ப்பான். ௨௬

உங்களில் ஒ வன் தன் நாக்ைகஅடக்காமல்,

தன் இ தயத்ைத ஏமாற்ற , தன்ைன

ேதவபக்தி ள்ளவெனன் நிைனத்தால்

அவ ைடய ேதவபக்தி ணாயி க் ம். ௨௭

திக்கற்ற பிள்ைளக ம், விதைவக ம் ப கிற

பா களிேல அவர்கைள விசாரிக்கிற ம்,

உலகத்தால் கைறபடாதப க் த் தன்ைனக்

காத் க்ெகாள் வேத பிதாவாகிய

ேதவ க் ன்பாக ற்றம ல்லாத த்தமான

பக்தியாக இ க்கிற .

௨

என் சேகாதரர்கேள, மகிைம ள்ள

நம் ைடய கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ைவ

வி வாசிக்கிற ங்கள் ஒ சிலைர

பட்சபாதத் டன் நடத்தாதி ங்கள். ௨

ஏெனன்றால், ெபான்ேமாதிர ம் அழகான

ஆைட ம் அணிந்தி க்கிற ஒ மனித ம்,

கந்ைதயான ஆைட அணிந்தி க்கிற

ஒ ஏழ்ைமயானவ ம் உங்க ைடய

ஆலயத்திற் வ ம்ேபா , ௩ அழகான
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ஆைட அணிந்தி ந்தவைனப் பார்த் :

ஐயா இந்த நல்ல இடத்தில் உட்கா ங்கள்

என் ம்; ஏழ்ைமயானவைனப் பார்த் :

அங்ேக நில் , அல்ல இங்ேக என்

கால யிேல உட்கா என் ம் ங்கள்

ெசான்னால், ௪ உங்க க் ள்ேள

பட்சபாதத் டன், தகாத சிந்தைனகேளா

ர்ப்பளிக்கிறவர்களாகஇ ப் ர்களல்லவா?

௫ என் பிரியமான சேகாதரர்கேள,

ேக ங்கள்; ேதவன் இந்த உலகத்தின்

ஏழ்ைமயானவர்கைள வி வாசத்தில்

ஐ வரியவான்களாக ம், தம்மடத்தில்அன்

ெச த் கிறவர்க க் த் தாம் வாக் த்தத்தம்

ெசய்த ராஜ்யத்ைதச் தந்தரிக்கிறவர்களாக ம்

ெதரிந் ெகாள்ளவில்ைலயா? ௬

ங்கேளா ஏைழகைள அவமதிக்கி ர்கள்.

ெசல்வந்தர்களல்லேவா உங்கைள

ஒ க் கிறார்கள்? அவர்களல்லேவா உங்கைள

திமன்றத்திற் இ க்கிறார்கள்?

௭ உங்க க் க் ெகா க்கப்பட்ட

நல்ல நாமத்ைத அவர்களல்லேவா

நிந்திக்கிறார்கள்? ௮உன்னிடத்தில் அன்

ெச த் கிற ேபால மற்றவனிடத்தி ம்

அன் ெச த் வாயாகஎன் ேவதவாக்கியம்

ெசால் கிற ராஜ கப்பிரமாணத்ைத ங்கள்

நிைறேவற்றனால் நன்ைமெசய் ர்கள். ௯

ங்கள் பட்சபாத ள்ளவர்களாகஇ ந்தால்,

பாவம்ெசய் , றனவர்கெளன்

நியாயப்பிரமாணத்தினாேல
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நியாயந் ர்க்கப்ப ர்கள். ௧0

எப்ப ெயன்றால், ஒ வன்நியாயப்பிரமாணம்

வைத ம் ைகக்ெகாண் ந் ம்,

ஒன்ற ேல தவறனால் எல்லாவற்ற ம்

ற்றவாளியாகஇ ப்பான். ௧௧ஏெனன்றால்,

விபசாரம் ெசய்யாதி ப்பாயாக என்

ெசான்னவர் ெகாைல ெசய்யாதி ப்பாயாக

என் ம் ெசான்னார்; ஆதலால், விபசாரம்

ெசய்யாம ந் ம் ெகாைல ெசய்தாயானால்

நியாயப்பிரமாணத்ைத றனவனாவாய். ௧௨

தந்திரப்பிரமாணத்தினால் நியாயத் ர்ப்

அைடயப்ேபாகிறவர்களாக அதற்ேகற்றப

ேபசி, அதற்ேகற்றப ெசய் ங்கள். ௧௩

ஏெனன்றால், இரக்கம் ெசய்யாதவ க்

இரக்கம ல்லாத நியாயத் ர்ப் கிைடக் ம்;

நியாயத் ர்ப் க் ன்பாக இரக்கம்

ேமன்ைமபாராட் ம். ௧௪ என் சேகாதரர்கேள,

ஒ வன் தனக் வி வாசம் உண்ெடன்

ெசால் ம், ெசயல்களில்லாதவனாக

இ ந்தால் அவ க் ப் பயன்

என்ன? அந்த வி வாசம் அவைன

இரட்சிக் மா? ௧௫ ஒ சேகாதரனாவ

சேகாதரியாவ , ஆைடயில்லாம ம்,

அ தின ஆகாரம ல்லாம ம்

இ க் ம்ேபா , ௧௬ உங்களில் ஒ வன்

அவர்கைளப் பார்த் : ங்கள்

சமாதானத்ேதா ேபாங்கள், ளிர்காய்ந்

பசியாற்ற க்ெகாள் ங்கள் என்

ெசால் ம், ச ரத்திற் ேவண் யைவகைள
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அவர்க க் க் ெகா க்காவிட்டால் பயன்

என்ன? ௧௭ அப்ப ேய வி வாச ம்

ெசயல்களில்லாதி ந்தால் அ

தன்னிேலதாேன உயிரில்லாததாக இ க் ம்.

௧௮ஒ வன்: உனக் வி வாச ண் , எனக்

ெசயல்க ம்உண் ; ெசயல்களில்லாமல்உன்

வி வாசத்ைத எனக் க் காண்பி, நான் என்

வி வாசத்ைத என் ெசயல்களினாேல உனக் க்

காண்பிப்ேபன் என்பாேன. ௧௯ ேதவன்ஒ வர்

உண்ெடன் வி வாசிக்கிறாய், அப்ப ச்

ெசய்கிற நல்ல தான்; பிசா க ம்

வி வாசித் , ந ங் கின்றன. ௨0 ணான

மனிதேன, ெசயல்களில்லாத வி வாசம்

உயிரில்லாத என் அறயேவண் மா?

௨௧ நம் ைடய தகப்பனாகிய ஆபிரகாம்

தன் மகன் ஈசாக்ைகப் ப டத்தின்ேமல்

ைவக் ம்ேபா , ெசயல்களினாேல

அல்லேவா திமானாக்கப்பட்டான்? ௨௨

வி வாசம் அவ ைடய ெசயல்கேளா ட

யற்சிெசய் , ெசயல்களினாேல வி வாசம்

ரணப்பட்டெதன் பார்க்கிறாேய.

௨௩ அப்ப ேய ஆபிரகாம் ேதவைன

வி வாசித்தான், அ அவ க் தியாக

எண்ணப்பட்ட என்கிற ேவதவாக்கியம்

நிைறேவறய ; அவன் ேதவ ைடய

நண்பன் எனப்பட்டான். ௨௪ ஆதலால்,

மனிதன் வி வாசத்தினால் மாத்திரமல்ல,

ெசயல்களினாேல ம் திமானாக்கப்ப கிறான்

என் ங்கள் பார்க்கி ர்கேள. ௨௫
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அந்தப்ப ராகாப் என் ம் ேவசி ம்

தர்கைள ஏற் க்ெகாண் ேவ வழயாக

அ ப்பிவிட்டேபா , ெசயல்களினாேல

அல்லேவா தி ள்ளவளாக்கப்பட்டாள்?

௨௬ அப்ப ேய, ஆவியில்லாத ச ரம்

உயிரில்லாததாக இ க்கிற ேபால,

ெசயல்களில்லாத வி வாச ம்

உயிரில்லாததாக இ க்கிற .

௩

என் சேகாதரர்கேள,அதிக தண்டைனைய

அைடேவாம் என் அற ந் , உங்களில்

அேநகர் ேபாதகர்களாகாதி ங்கள். ௨

நாம் எல்ேலா ம் அேநக காரியங்களில்

தவ கிேறாம்; ஒ வன் ெசால்

தவறாதவனானால்அவன் ரணமனித ம்,

தன் ச ரம் வைத ம் க வாளத்தினாேல

அடக்கிக்ெகாள்ளக் யவ மாக

இ க்கிறான். ௩பா ங்கள், திைரகள் நமக் க்

ழ்ப்ப ம்ப க் அைவகளின்வாய்களில்

க வாளம்ேபாட் , அைவக ைடய

ச்ச ரத்ைத ம் தி ப்பி நடத் கிேறாம். ௪

கப்பல்கைள ம் பா ங்கள், அைவகள்

மகா ெபரியைவகளாக இ ந்தா ம்,

க ங்காற் களால் அ பட்டா ம்,

அைவகைள நடத் கிறவன் ேபா ம்ப

ேயாசிக் ம் இடம் எ ேவா அந்த

இடத்திற் ேநராக மக ம் சிற தான

க்கானாேல தி ப் கிறான். ௫ அப்ப ேய,

நாக்கான ம் சிறய உ ப்பாக இ ந் ம்

ெப ைமயானைவகைளப் ேப ம்.
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பா ங்கள், சிறய ெந ப் எவ்வள

ெபரிய காட்ைடக் ெகா த்திவி கிற !

௬ நாக் ம் ெந ப் த்தான், அ அ தி

நிைறந்த உலகம் ேபான்ற ; நம் ைடய

உ ப் களில் நாக்கான ச்ச ரத்ைத ம்

கைறப்ப த்தி, வாழ்க்ைக சக்கரத்ைதக்

ெகா த்திவி கிறதாக ம், நரக

அக்கினியினால் ெகா த்தப்ப கிறதாக ம்

இ க்கிற ! (Geenna g1067) ௭ எல்லாவிதமான

ம கங்கள், பறைவகள்,ஊ ம் பிராணிகள்,

ரில்வா ம் உயிரினங்கள்ஆகியஇைவகள்

மனிதர்களால் அடக்கப்ப ம், அடக்கப்பட்ட ம்

உண் . ௮நாக்ைகஅடக்க ஒ மனிதனா ம்

யா ; அ அடங்காத ெபால்லாங்

உள்ள ம், மரணத்திற் ஏ வான

விஷம் நிைறந்த மாக இ க்கிற . ௯

அதினாேல நாம் பிதாவாகிய ேதவைனத்

திக்கிேறாம்; ேதவ ைடய சாய ன்ப

உண்டாக்கப்பட்டமனிதர்கைளஅதினாேலேய

சபிக்கிேறாம். ௧0 தித்த ம் சபித்த ம்

ஒேர வாயி ந் றப்ப கிற . என்

சேகாதரர்கேள, இப்ப இ க்க டா . ௧௧

ஒேர ஊற் க்கண்ணி ந் தித்திப் ம்

கசப் மான தண் ர் ரக் மா?

௧௨ என் சேகாதரர்கேள, அத்திமரம்

ஒ வப்பழங்கைள ம், திராட்ைசச்ெச

அத்திப்பழங்கைள ம் ெகா க் மா?

அப்ப ேயஉவர்ப்பான ற் த் தித்திப்பான

தண் ைரக் ெகா க்கா . ௧௩ உங்களில்
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ஞானி ம் விேவகி மாக இ க்கிறவன்

எவேனா,அவன்ஞானத்திற் ரிய சாந்தத்ேதா

தன் ெசயல்கைள நல்ல நடக்ைகயினாேல

காண்பிக்கேவண் ம். ௧௪ உங்க ைடய

இ தயத்திேல கசப்பானைவராக்கியத்ைத ம்

விேராதத்ைத ம் ைவத் ர்களானால்,

ங்கள் ெப ைமபாராட்டேவண்டாம்;

சத்தியத்திற் விேராதமாகப் ெபாய்

ெசால்லாம ங்கள். ௧௫ இப்ப ப்பட்ட

ஞானம் பரத்தி ந் இறங்கிவ கிற

ஞானமாகஇல்லாமல், உலக சம்பந்தமான ம்,

ெஜன்ம பாவத்திற் ரியதாக ம்,

ேபய்த்தனத்திற் ரிய மாக ம் இ க்கிற .

௧௬ ைவராக்கிய ம், விேராத ம்

எங்ேக உண்ேடா, அங்ேக கலக ம்

எல்லாத் யச்ெசய்ைகக ண் . ௧௭

பரத்தி ந் வ கிற ஞானேமா

தலாவ த்த ள்ளதாக ம், பின்

சமாதான ம் சாந்த ம், அன் ம க்கதாக ம்,

இரக்கத்தா ம் நற்கனிகளா ம்

நிைறந்ததாக ம், பட்சபாதம ல்லாததாக ம்,

மாயம ல்லாததாக ம் இ க்கிற . ௧௮

தியாகிய கனியான சமாதானத்ைத

நடப்பிக்கிறவர்களாேல சமாதானத்திேல

விைதக்கப்ப கிற .

௪

உங்க க் ள்ேள வாக் வாதங்க ம்

சண்ைடக ம் எதினாேல வ கிற ;

உங்க ைடய அவயவங்களிேல

ேபார்ெசய்கிற ஆைசகளினாலல்லவா?
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௨ ங்கள் ஆைசப்பட் ம் உங்க க் க்

கிைடக்கவில்ைல; ங்கள் ெகாைலெசய் ம்,

ெபாறாைம ள்ளவர்களாக இ ந் ம்,

அைடயக் டாமல் ேபாகி ர்கள்; ங்கள்

சண்ைட ம், த்த ம் ெசய் ம், ங்கள்

விண்ணப்பம்ெசய்யாமல் இ க்கிறதினாேல,

உங்க க் க் கிைடப்பதில்ைல. ௩ ங்கள்

விண்ணப்பம்ெசய் ம், உங்க ைடய

ஆைசகைள நிைறேவற் ம்ப

ெசலவழ க்கேவண் ம் என் தவறான

ேநாக்கத்ேதா விண்ணப்பம்ெசய்கிறதினால்,

ெபற் க்ெகாள்ளாமல் இ க்கி ர்கள். ௪

விபசாரக்காரர்கேள,விபசாரிகேள, உலகநட்

ேதவ க் விேராதமான பைகெயன்

உங்க க் த் ெதரியாதா?ஆகேவ, உலகத்திற்

நண்பனாக இ க்கவி ம் கிறவன்

ேதவ க் ப் பைகஞனாகிறான். ௫ நம்ம ல்

வாசமாக இ க்கிறஆவியானவர் நம்மடத்தில்

ைவராக்கியவாஞ்ைசயாக இ க்கிறாெரன்

ேவதவாக்கியம் ணாகச் ெசால் கிறெதன்

நிைனக்கி ர்களா? ௬ அவர் அதிகமான

கி ைபையஅளிக்கிறாேர.ஆதலால் ேதவன்

ெப ைம ள்ளவர்க க் எதிர்த் நிற்கிறார்,

தாழ்ைம ள்ளவர்க க்ேகா கி ைப

அளிக்கிறாெரன் ெசால் யி க்கிற . ௭

ஆகேவ, ேதவ க் க் ழ்ப்ப ந்தி ங்கள்;

பிசா க் எதிர்த் நில் ங்கள்,அப்ெபா

அவன் உங்கைளவிட் ஓ ப்ேபாவான். ௮

ேதவனிடத்தில் ேச ங்கள், அப்ெபா
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அவர் உங்களிடம் ேச வார். பாவிகேள,

உங்க ைடய ைககைளச் த்திகரி ங்கள்;

இ மன ள்ளவர்கேள, உங்க ைடய

இ தயங்கைளப் பரி த்தம் ெசய் ங்கள். ௯

ங்கள் யரப்பட் ப் லம்பி அ ங்கள்;

உங்க ைடய சிரிப் லம்பலாக ம்,

உங்க ைடய சந்ேதாஷம் யரமாக ம்

மாறட் ம். ௧0 கர்த்த க் ன்பாகத்

தாழ்ைமப்ப ங்கள், அப்ெபா அவர்

உங்கைள உயர்த் வார். ௧௧ சேகாதரர்கேள,

ஒ வ க்ெகா வர் விேராதமாகப்

ேபசாதி ங்கள்; சேகாதர க் விேராதமாகப்

ேபசி, தன் சேகாதரைனக் ற்றப்ப த் கிறவன்

நியாயப்பிரமாணத்திற் விேராதமாகப் ேபசி

நியாயப்பிரமாணத்ைதக் ற்றப்ப த் கிறான்;

நியாயப்பிரமாணத்ைதக் ற்றப்ப த்தினால்,

நியாயப்பிரமாணத்தின்ப ெசய்கிறவனாக

இல்லாமல், அதற் நியாயாதிபதியாக

இ ப்பாய். ௧௨ நியாயப்பிரமாணத்ைதக்

ெகா த்தவ ம் ஒ வேர, அவேர இரட்சிக்க ம்

அழ க்க ம் வல்லவர்; மற்றவைனக்

ற்றப்ப த் கிறதற் யார்? ௧௩ ேம ம்,

நாங்கள் இன்ைறக் அல்ல நாைளக் இந்த

பட்டணத்திற் ச் ெசன் , அங்ேக ஒ

வ டம் தங்கி, வியாபாரம் ெசய் , பணம்

சம்பாதிப்ேபாம் என் ெசால் கிறவர்கேள,

ேக ங்கள். ௧௪ நாைளக் நடப்ப

உங்க க் த் ெதரியாேத. உங்க ைடய வன்

எப்ப ப்பட்ட ? ெகாஞ்சக்காலம்ேதான்ற ,
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பின் காணாமற்ேபாகிற ைகையப்ேபால

இ க்கிறேத. ௧௫ ஆதலால்: ேதவ க்

வி ப்பமானால், நாங்க ம் உயிேரா ந்தால்,

இன்னின்னைதச் ெசய்ேவாம் என்

ெசால்லேவண் ம். ௧௬ இப்ெபா

உங்க ைடய பி வாதங்களில்

ெப ைமெகாள்கி ர்கள்; இப்ப ப்பட்ட

ெப ைமெயல்லாம் ைமயாக இ க்கிற .

௧௭ ஆதலால், ஒ வன் நன்ைமெசய்ய

அற ந்தவனாக இ ந் ம், அைதச்

ெசய்யாமல்ேபானால், அ அவ க் ப்

பாவமாகஇ க் ம்.

௫

ெசல்வந்தர்கேள, ேக ங்கள், உங்கள்ேமல்

வ ம் ெப ந் ன்பங்களினிம த்தம் அலற

அ ங்கள். ௨உங்க ைடய ெசல்வம்அழ ந் ,

உங்க ைடயஆைடகள்அந் ச்சிகளால்

ணாகப்ேபான . ௩உங்க ைடய ெபான் ம்

ெவள்ளி ம் ப்பி த்த ; அைவகளி ள்ள

உங்க க் விேராதமாக சாட்சியாக

இ ந் , அக்கினிையப்ேபால உங்க ைடய

ச ரத்ைத உண் ம். கைடசிநாட்களிேல

ெபாக்கிஷத்ைதச் ேசர்த் ர்கள். ௪

இேதா, உங்க ைடய வயல்கைள

அ வைடெசய்த ேவைலக்காரர்க ைடய

ைய ங்கள் அநியாயமாகப் பி த்

ைவத்ததினால் அ க் ர கிற ;

அ வைடெசய்தவர்க ைடய க் ரல்

ேசைனக ைடய கர்த்தரின் ெசவிகைளச்

ெசன்றைடந்த . ௫ மயிேல ங்கள் ெசா சாக
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வாழ்ந் , கேபாகத்தில் உழன் ர்கள்;

ெகா த்தைவகைள அ க் ம்நாளில்

நடக்கிற ேபால உங்க ைடய

இ தயங்கைளப் ேபாஷ த் ர்கள். ௬

திமாைன ங்கள் தண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்த் க் ெகாைலெசய் ர்கள்; அவன்

உங்களிடம் எதிர்த் நிற்கவில்ைல. ௭

இப்ப யி க்க, சேகாதரர்கேள, கர்த்த ைடய

வ ைகவைர ய ெபா ைமயாக

இ ங்கள். இேதா, பயிரி கிறவன் மயின்

நற்கனிைய அைடயேவண் ம் என் ,

ன்மாரி ம், பின்மாரி ம் வ ம்வைர,

ய ெபா ைமேயா காத்தி க்கிறான்.

௮ ங்க ம் ய ெபா ைமேயா

இ ந் , உங்க ைடய இ தயங்கைள

உ திப்ப த் ங்கள்; கர்த்தரின் வ ைக

ச பமாக இ க்கிற . ௯ சேகாதரர்கேள,

ங்கள் நியாயந் ர்க்கப்படாதப க்

ஒ வ க்ெகா வர் விேராதமாக

ைறெசால்லாதி ங்கள்; இேதா, நியாயாதிபதி

வாசற்ப யில் நிற்கிறார். ௧0என் சேகாதரர்கேள,

கர்த்த ைடய நாமத்தினாேல ேபசின

ர்க்கதரிசிகைளத் ன்பப்ப த க் ம்,

ய ெபா ைமக் ம் உதாரணமாக

ைவத் க்ெகாள் ங்கள். ௧௧ இேதா,

ெபா ைமயாக இ க்கிறவர்கைள

பாக்கியவான்கள் என்கிேறாேம!

ேயாபின் ெபா ைமையக் ற த்

ேகள்விப்பட் க்கி ர்கள்; கர்த்த ைடய
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ெசய ன் ைவ ம் பார்த்தி க்கி ர்கள்;

கர்த்தர் ம ந்த உ க்க ம், இரக்க ம்

உள்ளவராகஇ க்கிறாேர. ௧௨ ற ப்பாக, என்

சேகாதரர்கேள, வானத்தின்ேபரிலாவ ,

மயின்ேபரிலாவ , ேவ எதன் ம்

சத்தியம் ெசய்யாம ங்கள்; ங்கள்

தண்டைனக் ள்ளாகத் ர்க்கப்படாதப க்

உள்ளைத உள்ளெதன் ம், இல்லாதைத

இல்ைலெயன் ம் ெசால் ங்கள். ௧௩

உங்களில் ஒ வன் ன்பப்பட்டால் ெஜபம்

ெசய்யேவண் ம்; ஒ வன் மகிழ்ச்சியாக

இ ந்தால் சங் தம் பாடேவண் ம். ௧௪

உங்களில்ஒ வன்வியாதிப்பட்டால்,அவன்

சைபயின் ப்பர்கைளவரவைழக்கேவண் ம்;

அவர்கள் கர்த்த ைடய நாமத்தினாேல

அவ க் எண்ெணய் சி, அவ க்காக

ெஜபம் ெசய்யேவண் ம். ௧௫ அப்ெபா

வி வாச ள்ள ெஜபம் ேநாயாளிைய

ணமாக் ம்; கர்த்தர் அவைன எ ப் வார்;

அவன் பாவம் ெசய்தி ந்தால் அ

அவ க் மன்னிக்கப்ப ம். ௧௬ ங்கள்

ணமைட ம்ப க் , உங்க ைடய

ற்றங்கைள ஒ வ க்ெகா வர்

அற க்ைகயிட் , ஒ வ க்காக ஒ வர்

ெஜபம்ெசய் ங்கள். திமான் ெசய் ம்

ஊக்கமான ேவண் தல் மக ம்

ெபல ள்ளதாக இ க்கிற . ௧௭ எ யா

என்பவன் நம்ைமப்ேபாலப் பா ள்ள

மனிதனாகயி ந் ம், மைழெபய்யாதப க் க்
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க த்தாக ெஜபம்ெசய்தான், அப்ெபா

ன் வ டங்க ம் ஆ மாதங்க ம்

மயின்ேமல் மைழெபய்யவில்ைல. ௧௮

ம ப ம் ெஜபம்ெசய்தான், அப்ெபா

வானம் மைழையப் ெபாழ ந்த , ம தன்

கனிையத் தந்த . ௧௯ சேகாதரர்கேள,

உங்களில் ஒ வன் சத்தியத்ைதவிட் விலகி

ேமாசம்ேபா ம்ேபா , மற்ெறா வன்அவைனத்

தி ம்ப வழநடத்தினால், ௨0 தவறான

வழயி ந் பாவிையத் தி ப் கிறவன்ஒ

ஆத் மாைவ மரணத்தி ந் இரட்சித் ,

அேநக பாவங்கைள வாெனன்

அற ந் ெகாள்ளட் ம்.
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1 ேப

௧

இேய கிற ஸ் வின்அப்ேபாஸ்தலனாகிய

ேப , ெபாந் , கலாத்தியா,

கப்பத்ேதாக்கியா, ஆசியா, பித்தினியா

ேதசங்களிேல சிதறயி க்கிறவர்களில்,

௨ பிதாவாகிய ேதவ ைடய

ன்னறவின்ப ேய, பரி த்த ஆவியானவரின்

பரி த்தமாக் த னாேல, இேய கிற ஸ் விற்

ழ்ப்ப வதற்காக ம், அவ ைடய

இரத்தம் ெதளிக்கப்ப வதற்காக ம்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட அந்நியர்களாக

இ ப்பவர்க க் எ கிறதாவ : கி ைப

உங்கேளா இ ந் , உங்க ைடயசமாதானம்

ெப கட் ம். ௩ நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் பிதாவாகிய ேதவ க்

ஸ்ேதாத்திரம் உண்டாவதாக; ௪ ேதவன்,

இேய கிற ஸ் மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்ததினாேல, அழயாத ம், மா

இல்லாத ம், மகிைம ைறயாத மாகிய,

தந்திரத்திற்ேக வாக, வ ள்ள

நம்பிக்ைக உண்டாவதற் , தம ம ந்த

இரக்கத்தின்ப ேய நம்ைம ண் ம்

பிறக்கச்ெசய்தார். ௫ கைடசிக்காலத்திேல

ெவளிப்பட ஆயத்தமாயி க்கிற

இரட்சிப்பிற் ரிய வி வாசத்ைதக்

ெகாண் ேதவ ைடய பலத்தினாேல

காக்கப்பட் க்கிற உங்க க் அந்தச் ெசாத்

பரேலாகத்தில் ைவக்கப்பட் க்கிற . ௬

இதிேல ங்கள் மக ம் சந்ேதாஷப்ப கி ர்கள்;
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என்றா ம், ன்பப்படேவண் ய அவசியம்

என்பதால், இப்ெபா ெகாஞ்சக்காலம்

பலவிதமான ேசாதைனகளினாேல

க்கப்ப கி ர்கள். ௭ அழ ந் ேபாகிற

தங்கம் ெந ப்பினாேல ேசாதிக்கப்ப ம்;

அைதவிட அதிக விைல யர்ந்த உங்க ைடய

வி வாசம் ேசாதிக்கப்பட் , இேய கிற ஸ்

ெவளிப்ப ம்ேபா உங்க க் ப் கழ்ச்சி ம்

கன ம்மகிைம ம்உண்டாகக் காணப்ப ம்.

௮ ங்கள் அவைரப் பார்க்காமல் இ ந் ம்

அவைர ேநசிக்கி ர்கள்; இப்ெபா ங்கள்

அவைரப் பார்க்காமல் இ ந் ம் அவர்ேமல்

வி வாசம் ைவத் , ெசால்ல யாத ம்,

மகிைமயினால் நிைறந்த மாக இ க்கிற

சந்ேதாஷம் உள்ளவர்களாகக் களி ர்ந் , ௯

உங்க ைடய வி வாசத்தின் பலனாகிய

ஆத் மஇரட்சிப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்கி ர்கள்.

௧0உங்க க் உண்டானகி ைபையப்பற்ற த்

ர்க்கதரிசனம் ெசான்ன ர்க்கதரிசிகள்இந்த

இரட்சிப்ைபப்பற்ற க் க த்தாகத் ேத

ஆராய்ந் பார்த்தார்கள்; ௧௧ தங்க க் ள்

உள்ள கிற ஸ் வின் ஆவியானவர்

கிற ஸ் விற் உண்டா ம் பா கைள ம்,

அைவக க் ப்பின் வ ம் மகிைமகைள ம்

ன்னேமஅறவித்தேபா , இந்தக் காலத்ைதக்

ற த்தார் என்பைத ம், அந்தக் காலத்தின்

விேசஷம்என்னஎன்பைத ம்ஆராய்ந்தார்கள்.

௧௨ தங்க க்காக இல்ைல, நமக்காகேவ

இைவகைளத் ெதரிவித்தார்கள் என்
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அவர்க க் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ;

பரேலாகத்தி ந் அ ப்பப்பட்டபரி த்த

ஆவியானவராேலஉங்க க் நற்ெசய்திையப்

பிரசங்கம்பண்ணினவர்கள் லமாக

இைவகள் இப்ெபா உங்க க்

அறவிக்கப்பட் வ கிற ; இைவகைளத்

ெதரிந் ெகாள்ளேதவ தர்க ம்ஆைசயாக

இ க்கிறார்கள். ௧௩ ஆகேவ, ங்கள்

உங்க ைடய மனைத ஆயத்தப்ப த்தி,

ெதளிவான த்தி உள்ளவர்களாக இ ந் ;

இேய கிற ஸ் ெவளிப்ப ம்ேபா உங்க க்

அளிக்கப்ப ம் கி ைபயின்ேமல் ரண

நம்பிக்ைக உள்ளவர்களாக இ ங்கள்.

௧௪ ங்கள் ன்ேப உங்க ைடய

அறயாைமயினாேல, உங்க க் ள் இ ந்த

இச்ைசகளின்ப இனி நடக்காமல், ழ்ப்ப கிற

பிள்ைளகளாக இ ந் , ௧௫ உங்கைள

அைழத்தவர் பரி த்தராக இ க்கிற ேபால,

ங்க ம் உங்க ைடய நடக்ைககள்

எல்லாவற்ற ம் பரி த்தமாக இ ங்கள். ௧௬

நான் பரி த்தர்,ஆகேவ, ங்க ம் பரி த்தமாக

இ ங்கள் என் எ தியி க்கிறேத. ௧௭

அன்ற ம், பட்சபாதம் இல்லாமல்

அவனவ ைடய ெசய்ைககளின்ப

நியாயந் ர்க்கிறவைர ங்கள் பிதாவாகத்

ெதா ெகாள் கிறதினால், இங்ேக

அந்நியர்கைளப்ேபால பயத்ேதா வா ங்கள்.

௧௮ உங்க ைடய ன்ேனார்களால்

பாரம்பரியமாக ங்கள் கைடபி த் வந்த
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ணான ெசயல்களில் இ ந் , அழ ள்ள

ெபா ட்களாகிய ெவள்ளியினா ம்

தங்கத்தினா ம் ட்கப்படாமல், ௧௯ ற்றம்

இல்லாத, மா இல்லாத ஆட் க் ட் யாகிய

கிற ஸ் வின் விைல யர்ந்த இரத்தத்தினாேல

ட்கப்பட் ர்கள் என் ெதரிந்தி க்கி ர்கேள.

௨0 அவர் உலகம் உ வாவதற் ன்னேம

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவராகஇ ந் , தம

லமாக ேதவன்ேமல் வி வாசமாக இ க்கிற

உங்க க்காக இந்தக் கைடசிக்காலங்களில்

ெவளிப்பட்டார். ௨௧உங்க ைடயவி வாச ம்

நம்பிக்ைக ம் ேதவன்ேமல் இ ப்பதற்காக,

அவைர மரித்ேதாரி ந் உயிேரா எ ப்பி,

அவ க் மகிைமையக் ெகா த்தார்.

௨௨ ஆகேவ, ங்கள் மாய்மாலம் இல்லாத

சேகாதர அன் உள்ளவர்களாவதற் ,

ஆவியானவராேல சத்தியத்திற் க்

ழ்ப்ப ந் , உங்க ைடயஆத் மாக்கைளச்

த்தமாக்கிக்ெகாண்டவர்களாக

இ க்கிறதினால், த்தமான இ தயத்ேதா

ஒ வைரெயா வர் ஊக்கமாக ேநசி ங்கள்;

௨௩ அழ ள்ள விைதயினாேல இல்ைல,

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத் நிற்கிற ம்,

வன் உள்ள மான ேதவவசனமாகிய

அழவில்லாத விைதயினாேல ண் ம்

பிறந்தி க்கி ர்கேள. (aiōn g165) ௨௪மனிதர்கள்

எல்ேலா ம் ல்ைலப்ேபால ம், மனித ைடய

மகிைமெயல்லாம் ல் ன் ைவப்ேபால ம்

இ க்கிற ; ல் உலர்ந்த , அதின் ம்



1 ேப 4601

உதிர்ந்த . ௨௫ கர்த்த ைடய வசனேமா

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்தி க் ம்;”

உங்க க் நற்ெசய்தியாக அறவிக்கப்பட்

வ கிறவசனம் இ ேவ. (aiōn g165)

௨

இப்ப யி க்க, கர்த்தர் தய ள்ளவர்

என்பைத ங்கள் சித் ப் பார்த்தி ந்தால், ௨

எல்லாத் ய ணங்கைள ம், எல்லாவிதமான

கபடத்ைத ம், வஞ்சகங்கைள ம்,

ெபாறாைமகைள ம், எல்லாவிதமான

றம் தைல ம் ஒழ த் விட் , ௩

ங்கள் வள வதற்காக, திதாகப்

பிறந்த ழந்ைதகைளப்ேபால,

தி வசனமாகிய களங்கம் இல்லாத

பா ன்ேமல் வாஞ்ைசயாக இ ங்கள். ௪

மனிதர்களால் தள்ளப்பட்டதாக இ ந் ம்,

ேதவனால் ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட ம்

விைல யர்ந்த மாக இ க்கிற வ ள்ள

கல்லாகிய அவரிடம் ேசர்ந்தவர்களாகிய

ங்க ம், ௫ வ ள்ள கற்கைளப்ேபால

ஆவியானவ க் ரிய மாளிைகயாக ம்,

இேய கிற ஸ் லமாக ேதவ க் ப்

பிரியமான ஆவியானவ க் ரிய

ப கைளச் ெச த் வதற் ப்

பரி த்த ஆசாரியக் ட்டமாக ம்

கட்டப்பட் வ கி ர்கள். ௬ அப்ப ேய:

“இேதா, ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட ம்

விைல யர்ந்த மாக இ க்கிற

ைலக்கல்ைலச் ேயானில் ைவக்கிேறன்;

அவரிடம் வி வாசமாக இ க்கிறவன்



1 ேப 4602

ெவட்கப்ப வ இல்ைல” என் ேவதத்திேல

ெசால் யி க்கிற . ௭ஆகேவ,வி வாசிக்கிற

உங்க க் அ விைல யர்ந்த ;

ழ்ப்ப யாமல் இ க்கிறவர்க க்ேகா

ட்ைடக் கட் கிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட

பிரதான ைலக்கல்லாகிய அந்தக் கல்

இட கிறதற்கான கல் ம், வி கிறதற்கான

கன்மைல ம் ஆன ;” ௮ அவர்கள்

தி வசனத்திற் ழ்ப்ப யாதவர்களாக

இ ந் இட கிறார்கள்; அதற்காகேவ

நியம க்கப்பட்டவர்களாக ம்இ க்கிறார்கள்.

௯ ங்கேளா, உங்கைள அந்தகாரமான

இ ளில் இ ந் தம் ைடய ஆச்சரியமான

ஒளியிடத்திற் வரவைழத்தவ ைடய

ண்ணியங்கைள அறவிப்பதற்காகத்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட வம்சமாக ம்,

ராஜ கமானஆசாரியக் ட்டமாக ம், பரி த்த

ேதசமாக ம், அவ க் ச் ெசாந்தமான

மக்களாக ம் இ க்கி ர்கள். ௧0 ன்ேப ங்கள்

ேதவ ைடய மக்களாக இ க்கவில்ைல,

இப்ெபா ேதா அவ ைடய மக்களாக

இ க்கி ர்கள்; ன்ேன ங்கள் இரக்கம்

ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல, இப்ெபா ேதா

இரக்கம் ெபற்றவர்களாக இ க்கி ர்கள்.

௧௧ பிரியமானவர்கேள, அந்நியர்க ம்

அைலகிறவர்க மாக இ க்கிற ங்கள்

ஆத் மாவிற் எதிராகப் ேபார்ெசய்கிற ச ர

இச்ைசகைளவிட் விலகி, ௧௨ தரல்லாேதார்

உங்கைள அக்கிரமக்காரர்கள் என்
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எதிராகப் ேப ம் விஷயத்தில், அவர்கள்

உங்க ைடய நல்ல ெசயல்கைளப் பார்த் ,

அதினாேல, ேதவன்வ ம்நாளிேலஅவர்கள்

ேதவைன மகிைமப்ப த் வதற் ங்கள்

அவர்க க் ள்ேள நல்லநடக்ைக

உள்ளவர்களாக நடந் ெகாள் ங்கள்

என் உங்க க் ப் த்திெசால் கிேறன்.

௧௩ ங்கள் மனிதர்க ைடய

கட்டைளகள் எல்லாவற்ற ற் ம்

கர்த்த க்காக ழ்ப்ப ங்கள். ௧௪

ேமலான அதிகார ள்ள ராஜாவாக

இ ந்தா ம், ைமெசய்கிறவர்க க்

தண்டைன ம்நன்ைமெசய்கிறவர்க க் ப்

கழ்ச்சி ம் ெகா க்க ராஜாவால்

அ ப்பப்பட்டஅதிகாரிகளாகஇ ந்தா ம்,

அவர்க க் க் ழ்ப்ப ங்கள். ௧௫ ங்கள்

நன்ைமெசய்கிறதினாேல த்தி னமான

மனிதர்க ைடயவார்த்ைதகைளஅடக் வ

ேதவ ைடய வி ப்பமாக இ க்கிற .

௧௬ தந்திரம் உள்ளவர்களாக இ ந் ம்

உங்க ைடய தந்திரம் ய ணத்ைத

கிறதாக இல்லாமல், ேதவ க்

அ ைமகளாகஇ ங்கள். ௧௭எல்ேலாைர ம்

கனம்பண் ங்கள்; சேகாதரர்களிடம் அன்பாக

இ ங்கள்; ேதவ க் ப் பயந்தி ங்கள்;

ராஜாைவக் கனம்பண் ங்கள். ௧௮

ேவைலக்காரர்கேள, அதிக பயத்ேதா

உங்க ைடய எஜமான்க க் க்

ழ்ப்ப ந்தி ங்கள்; நல்லவர்க க் ம்,



1 ேப 4604

சாந்த ண ள்ளவர்க க் ம்மட் ம்

இல்ைல, ரட் க் ண ள்ளவர்க க் ம்

ழ்ப்ப ந்தி ங்கள். ௧௯ஏெனன்றால், ஒ வன்

அநியாயமாகப் பா கள்ப ம்ேபா ேதவைன

நிைனத் க்ெகாண்ேட உபத்திரவங்கைளப்

ெபா ைமயாகச் சகித் க்ெகாண்டால் அ ேவ

ேதவ க் ப் பிரியமாக இ க் ம். ௨0

ங்கள் ற்றம் ெசய் அ க்கப்ப ம்ேபா

ெபா ைமேயா சகித் க்ெகாண்டால்,

அதினால் என்ன நன்ைம உண் ? ஆனால்,

ங்கள் நன்ைமெசய் பா கள்ப ம்ேபா

ெபா ைமேயா சகித் க்ெகாண்டால்

அ ேவ ேதவ க் ன்பாகப் பிரியமாக

இ க் ம். ௨௧ இதற்காகத்தான் ங்கள்

அைழக்கப்பட் க்கி ர்கள்; ஏெனன்றால்,

கிற ஸ் ம் உங்க க்காகப் பா கள்பட் ,

ங்கள் அவ ைடய அ ச் வ கைளப்

பின்பற்ற வ வதற்காக உங்க க்

ன்மாதிரிையைவத் ப்ேபானார். ௨௨அவர்

பாவம்ெசய்யவில்ைல,அவ ைடயவாயிேல

வஞ்சைன ம் காணப்படவில்ைல; ௨௩

அவர் ஷ க்கப்ப ம்ேபா பதி க் த்

ஷ க்காம ம், பா கள்பட்டேபா

தி ம்ப பய த்தாம ம், நியாயமாக

நியாயத் ர்ப் ச் ெசய்கிறவ க் தம்ைமேய

ஒப் வித்தார். ௨௪ நாம் பாவங்க க் ச்

ெசத் , திக் ப் பிைழத்தி க்கத்தக்கதாக,

அவர்தாேம தம ச ரத்திேல நம் ைடய

பாவங்கைளச் சி ைவயிேல
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மந்தார்; அவ ைடய த ம் களால்

ணமா ர்கள். ௨௫ சிதற ப்ேபான

ஆ கைளப்ேபாலஇ ந் ர்கள்; இப்ெபா ேதா

உங்க ைடய ஆத் மாக்க க்

ேமய்ப்ப ம் கண்காணி மாக

இ க்கிற இேய கிற ஸ் விடம்

தி ம்பிவந்தி க்கி ர்கள்.

௩

அந்தப்ப மைனவிகேள, உங்க ைடய

ெசாந்தக் கணவர்க க் க் ழ்ப்ப ந்தி ங்கள்;

அப்ெபா அவர்களில் யாராவ

தி வசனத்திற் க் ழ்ப்ப யாதவர்களாக

இ ந்தால், பயபக்தியான உங்க ைடய

கற் ள்ள நடக்ைகைய அவர்கள்

பார்த் , ௨ ேபாதைன இல்லாமல்,

மைனவிகளின் நடக்ைகயினாேலேய

ஆதாயப்ப த்திக்ெகாள்ளப்ப வார்கள். ௩

ையப் பின்னி, தங்க ஆபரணங்கைள

அணிந் , விைல யர்ந்த ஆைடகைள

உ த்திக்ெகாள்கிற ெவளிப் ற அலங்கரிப்

உங்க க் அலங்காரமாக இல்லாமல், ௪

அழயாதஅலங்கரிப்பாக இ க்கிற சாந்த ம்

அைமதி ள்ள ஆவியாகிய இ தயத்தில்

மைறந்தி க்கிற ணேம உங்க க்

அலங்காரமாக இ க்கேவண் ம்; அ ேவ

ேதவ ைடய பார்ைவயில் விைல யர்ந்த . ௫

இப்ப ேய ஆதிக்காலங்களில் ேதவனிடம்

நம்பிக்ைகயாக இ ந்த பரி த்தப் ெபண்க ம்

தங்க ைடய கணவர்க க் க் ழ்ப்ப ந்

தங்கைள அலங்கரித்தார்கள். ௬ அப்ப ேய
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சாராள் ஆபிரகாைம ஆண்டவன் என்

ெசால் , அவ க் க் ழ்ப்ப ந்தி ந்தாள்;

ங்கள் நன்ைமெசய் ஒ ஆபத்திற் ம்

பயப்படாமல்இ ந் ர்கெளன்றால்அவ க் ப்

பிள்ைளகளாக இ ப் ர்கள். ௭ அப்ப ேய

கணவன்மார்கேள, மைனவியானவள்

ெபல ன பாண்டமாக இ க்கிறதினால்,

உங்க ைடயெஜபங்க க் த் தைடவராதப ,

ங்கள் ஞானத் டன் அவர்கேளா

வாழ்ந் , உங்கேளா அவர்க ம்

நித்திய வனாகிய கி ைபையப்

ெபற் க்ெகாள் கிறவர்களாக இ ப்பதினால்,

அவர்க க் ச் ெசய்யேவண் ய

கடைமகைளச் ெசய் ங்கள். ௮ ேம ம்,

ங்கெளல்ேலா ம் ஒ மனப்பட்டவர்க ம்,

இரக்கம் உள்ளவர்க ம், சேகாதரஅன்

உள்ளவர்க ம், மன க்கம்

உள்ளவர்க ம், தாழ்ைமஉள்ளவர்க மாக

இ ந் , ௯ ைமக் த் ைமைய ம்,

அவமானத்திற் அவமானத்ைத ம்

ெசய்யாமல், அதற் ப் பதிலாக, ங்கள்

ஆ ர்வாதத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக

அைழக்கப்பட் க்கிறவர்கள் என்

ெதரிந் , ஆ ர்வாதம்பண் ங்கள். ௧0

வைன வி ம்பி, நல்ல நாட்கைளப்

பார்க்கேவண் ெமன் இ க்கிறவன்

ைமயானைவக க் த் தன் நாக்ைக ம்,

கபடான வார்த்ைதக க் த் தன்

உத கைள ம் விலக்கிக்காத் ,
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௧௧ ைமகைளவிட் ங்கி,

நன்ைமெசய் , சமாதானத்ைதத் ேத ,

அைதப் பின்ெதாடரேவண் ம். ௧௨

கர்த்த ைடய கண்கள் திமான்கைளப்

பார்த் க்ெகாண் க்கிற ,

அவ ைடய கா கள் அவர்க ைடய

ேவண் தல்கைளக் ேகட் க்ெகாண் க்கிற ;

ைமெசய்கிறவர்க க்ேகா கர்த்த ைடய கம்

எதிராக இ க்கிற .” ௧௩ ங்கள் நன்ைமையப்

பின்பற் கிறவர்களானால், உங்க க் த்

ைமெசய்கிறவன்யார்? ௧௪ திக்காக ங்கள்

பா கள்பட்டால் பாக்கியவான்களாக

இ ப் ர்கள்;அவர்க ைடயபய த்த க்

ங்கள் பயப்படாம ம் கலங்காம ம்

இ ந் ; ௧௫ கர்த்தராகிய ேதவைன

உங்க ைடய இ தயங்களில்

பரி த்தம்பண் ங்கள்; உங்க க் ள்

இ க்கிற நம்பிக்ைகையப்பற்ற உங்களிடம்

விசாரித் க் ேகட்கிற எல்ேலா க் ம்

சாந்தத்ேதா ம், மரியாைதேயா ம்

பதில்ெசால்ல எப்ெபா ம் ஆயத்தமாக

இ ங்கள். ௧௬கிற ஸ் விற் ரிய உங்க ைடய

நல்ல நடக்ைகைய அவமதிக்கிறவர்கள்

உங்கைள அக்கிரமக்காரர்கள் என்

உங்க க் எதிராகச் ெசால் கிறவிஷயத்தில்

அவர்கள் ெவட்கப்பட் ப்ேபா ம்ப ங்கள்

நல்லமனச்சாட்சி உள்ளவர்களாகஇ ங்கள்.

௧௭ ைமெசய் பா கள் அ பவிப்பைதவிட,

ேதவ க் வி ப்பமானால், நன்ைமெசய்
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பா கள் அ பவிப்பேத ேமன்ைமயாக

இ க் ம். ௧௮ ஏெனன்றால், கிற ஸ் ம்

நம்ைம ேதவனிடம் ேசர்ப்பதற்காக

அ தி ள்ளவர்க க் ப் பதிலாக தி

உள்ளவராகப் பாவங்க க்காக ஒ ைற

பா கள் பட்டார்; அவர் ச ரத்திேல ெகாைல

ெசய்யப்பட் , ஆவியிேல உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார்.

௧௯ அந்த ஆவியிேல அவர் ேபாய்,

சிைறக்காவ ல் உள்ள ஆவிக க் ப்

பிரசங்கம்பண்ணினார். ௨0 அந்த ஆவிகள்,

ேநாவா கப்பைலக் கட் ன நாட்களிேல, ேதவன்

அதிக ெபா ைமேயா காத்தி ந்தேபா ,

ழ்ப்ப யாமல் ேபானைவகள்; அந்தக்

கப்ப ேல எட் நபர்கள்மட் ேம பிரேவசித்

தண் ரினாேலகாக்கப்பட்டார்கள். ௨௧அதற்

ஒப்பைனயான ஞானஸ்நானமான , ச ர

அ க்ைக க் வதாகஇல்லாமல், ேதவைனப்

பற்ற க்ெகாள் ம் நல்ல மனச்சாட்சியின்

உடன்ப க்ைகயாக இ ந் , இப்ெபா

நம்ைம ம் இேய கிற ஸ் வி ைடய

உயிர்த்ெத த னால்இரட்சிக்கிற ; ௨௨அவர்

பரேலாகத்திற் ப்ேபாய், ேதவ ைடய

வல பக்கத்தில் இ க்கிறார்; ேதவ தர்க ம்,

அதிகாரங்க ம்,வல்லைமக ம்அவ க் க்

ழ்ப்பட் க்கிற .

௪

இப்ப யி க்க, கிற ஸ் நமக்காக

ச ரத்திேல பா கள்பட்டதினால், ங்க ம்

அப்ப ப்பட்ட சிந்ைதைய ஆ தமாக

அணிந் ெகாள் ங்கள். ௨ ஏெனன்றால்,
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ச ரத்தில் பா ப கிறவன் இனி ச ரத்தில்

இ க் ம் காலம்வைரக் ம்மனிதர்க ைடய

இச்ைசகளின்ப பிைழக்காமல் ேதவ ைடய

வி ப்பத்தின்ப ேய பிைழப்பதற்காகப்

பாவங்கைளவிட் விலகியி ப்பான். ௩

கடந்த வாழ்நாட்களிேல நாம் தரல்லாத

மக்கள் ெசய்ய வி ம் வைதேபால

ெசய் வந்த ேபா ம்; அப்ெபா நாம்

காமவிகாரத்ைத ம் யஆைசகைள ம்

நடத்தி, ம அ ந்தி ம், களியாட் ச்ெசய் ,

ெவறெகாண் , அ வ ப்பான விக்கிரக

ஆராதைனையச் ெசய் வந்ேதாம். ௪அந்தத்

ன்மார்க்க உைளயிேல அவர்கேளா

ேசர்ந் ங்கள் வி ந் விடாமல்

இ க்கிறதினாேலஅவர்கள்ஆச்சரியப்பட் ,

உங்கைள அவமதிக்கிறார்கள். ௫ உயிேரா

இ க்கிறவர்க க் ம் மரித்தவர்க க் ம்

நியாயத் ர்ப் க் ெகா க்க ஆயத்தமாக

இ க்கிறவ க் அவர்கள் கணக்

ஒப் விப்பார்கள். ௬இதற்காக மரித்ேதார்கள்,

மனிதர்க க் ன்பாக ச ரத்திேல

தண்டைனக் உள்ளாக்கப்பட் ந் ம்,

ேதவன் ன்பாகஆவியிேல பிைழப்பதற்காக,

அவர்க க் ம் நற்ெசய்தி அறவிக்கப்பட்ட .

௭எல்லாவற்ற ற் ம் ெந ங்கிவிட்ட ;

ஆகேவ, ெதளிந்த த்தி உள்ளவர்களாக

இ ந் , ெஜபம்பண் வதற் கவனம்

உள்ளவர்களாக இ ங்கள். ௮

எல்லாவற்ற ற் ம் ேமலாக ஒ வரிெலா வர்
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ஊக்கமானஅன் உள்ளவர்களாக இ ங்கள்;

அன் திரளான பாவங்கைள ம். ௯

ப் இல்லாமல் ஒ வைரெயா வர்

உபசரி ங்கள். ௧0அவனவன்ெபற் க்ெகாண்ட

வரத்தின்ப ேய ங்கள் ேதவ ைடய பற்பல

கி ைப ள்ள ஈ கைளப் பகிர்ந் ெகா க் ம்

நல்ல ெபா ப்பாளர்ேபால, ஒ வ க்ெகா வர்

உதவிெசய் ங்கள். ௧௧ ஒ வன் ேபாதைன

ெசய்தால் ேதவ ைடயவார்த்ைதகளின்ப ேய

ேபாதைன ெசய்யேவண் ம்; ஒ வன்

உதவிெசய்தால் ேதவன் தந்த ம்

ெபலத்தின்ப ேய உதவிெசய்யேவண் ம்;

எல்லாவற்ற ேல ம் இேய கிற ஸ் லமாக

ேதவன் மகிைமப்ப ம்ப ேய ெசய் ர்களாக;

அவ க்ேக மகிைம ம் வல்லைம ம்

எல்லாக்காலங்களி ம்உண்டாயி ப்பதாக.

ஆெமன். (aiōn g165) ௧௨ பிரியமானவர்கேள,

உங்கைளப் ப ட்ைசப்பார்க்க உங்கள் ந வில்

அக்கினிையப்ேபான்ற ேசாதைனகள்

வ ம்ேபா ஏேதா ைமநடக்கிற என்

ஆச்சரியப்படாமல், ௧௩ கிற ஸ் வின்

மகிைம ெவளிப்ப ம்ேபா ங்கள்

களி ர்ந் மகிழ்வதற்காக அவ ைடய

பா க க் ங்கள் பங்காளிகளானதால்

சந்ேதாஷப்ப ங்கள். ௧௪ ங்கள் கிற ஸ் வின்

நாமத்திற்காக அவமதிக்கப்பட்டால்

பாக்கியவான்கள்; ஏெனன்றால்,

ேதவ ைடய ஆவியாகிய மகிைம ள்ள

ஆவியானவர் உங்கள்ேமல் தங்கியி க்கிறார்;
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அவர்களாேல அவமதிக்கப்ப கிறார்;

உங்களாேல மகிைமப்ப கிறார்.

௧௫ ஆகேவ, உங்களில் யா ம்

ெகாைலபாதகனாகேவா, தி டனாகேவா, ங்

ெசய்தவனாகேவா, அந்நிய காரியங்களில்

தைலயிட் க்ெகாண்டவனாகேவா இ ந்

பா ப கிறவனாக இ க்கக் டா . ௧௬

ஒ வன் கிற ஸ்தவனாக இ ப்பதினால்

பா பட்டால் ெவட்கப்படாமல் இ ந் ,

அதினால் ேதவைன மகிைமப்ப த்தேவண் ம்.

௧௭ நியாயத் ர்ப் ேதவ ைடய ட் ேல

ஆரம்பமா ம் காலமாக இ க்கிற ; அ

த ல் நம்மடத்திேல ஆரம்பிக்கப்பட்டால்

ேதவ ைடய நற்ெசய்திக் க்

ழ்ப்ப யாதவர்களின் எப்ப யாக

இ க் ம்? ௧௮ “ திமாேனஇரட்சிக்கப்ப வ

க னெமன்றால், பக்தியில்லாதவ ம்

பாவி ம் எங்ேக நிற்பார்கள்? ௧௯

ஆகேவ, ேதவ ைடய வி ப்பத்தினால்

பா கைள அ பவிக்கிறவர்கள் நன்ைம

ெசய்கிறவர்களாகத் தங்க ைடய

ஆத் மாக்கைள உண்ைம ள்ள

சி ஷ் கர்த்தாவாகிய அவ க்

ஒப் க்ெகா க்கேவண் ம்.

௫

உங்களில் உள்ள ப்பர்க க்

உடன் ப்ப ம், கிற ஸ் வின் பா க க் ச்

சாட்சி ம், இனி ெவளிப்ப ம் மகிைமக் ப்

பங் ள்ளவனாக இ க்கிற நான்

த்திெசால் கிற என்னெவன்றால்: ௨
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உங்களிடம் உள்ள ேதவ ைடய மந்ைதைய

ங்கள் ேமய்த் , கட்டாயமாக இல்ைல,

மனப் ர்வமாக ம், அவலட்சணமான

ஆதாயத்திற்காக ம் இல்ைல, உற்சாக

மனேதா ம், ௩ தந்திரத்ைத ெப ைமேயா

ஆ கிறவர்களாக இல்ைல, மந்ைதக்

ன்மாதிரிகளாக ம், கண்காணிப் ச்

ெசய் ங்கள். ௪ அப்ப ெசய்தால் பிரதான

ேமய்ப்பர் ெவளிப்ப ம்ேபா மகிைம

ைறயாத கி டத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் ர்கள்.

௫அப்ப ேய, இைளஞர்கேள, ப்பர்க க் க்

ழ்ப்ப ங்கள். ங்கள் எல்ேலா ம்

ஒ வ க்ெகா வர் ழ்ப்ப ந் ,

மனத்தாழ்ைமையஅணிந் ெகாள் ங்கள்;

“ெப ைமஉள்ளவர்க க் ேதவன் எதிர்த்

நிற்கிறார், தாழ்ைம உள்ளவர்க க்ேகா

கி ைப அளிக்கிறார்.” ௬ ஆகேவ,

ற த்தக் காலத்திேல ேதவன் உங்கைள

உயர்த் வதற்காக, அவ ைடய பலத்த

கரங்க க் ள் அடங்கி இ ங்கள். ௭ அவர்

உங்கைளவிசாரிக்கிறவராக இ ப்பதினால்,

உங்க ைடய கவைலகைளெயல்லாம்

அவர்ேமல்ைவத் வி ங்கள். ௮ெதளிந்த த்தி

உள்ளவர்களாக இ ங்கள், விழ த்தி ங்கள்;

ஏெனன்றால், உங்க ைடய எதிராளியாகிய

பிசா ெகர்ச்சிக்கிற சிங்கம்ேபால யாைர

வி ங்கலாேமா என் ேத ச் ற்ற த்திரிகிறான்.

௯வி வாசத்தில் உ தியாகஇ ந் , அவ க்

எதிர்த் நில் ங்கள்; உலகத்தில் உள்ள
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உங்க ைடய சேகாதரர்க ம்அப்ப ப்பட்டப்

பா கைள அ பவிக்கிறார்கள் என்

ெதரிந்தி க்கி ர்கேள. ௧0 கிற ஸ்

இேய விற் ள் நம்ைம அவ ைடய நித்திய

மகிைமக் அைழத்தவராகஇ க்கிற எல்லாக்

கி ைப ம் ெபா ந்திய ேதவன்தாேம

ெகாஞ்சக்காலம் பா கள் அ பவிக்கிற

உங்கைளச் ர்ப்ப த்தி, உ திப்ப த்தி,

பலப்ப த்தி, நிைலநி த் வாராக; (aiōnios g166)

௧௧ அவ க் மகிைம ம் வல்லைம ம்

எல்லாக்காலங்களி ம்உண்டாயி ப்பதாக.

ஆெமன். (aiōn g165) ௧௨ உங்க க் ப்

த்திெசால் வதற் ம், ங்கள் நிைலெகாண்

நிற்கிற கி ைப, ேதவ ைடயஉண்ைமயான

கி ைபதான் என் சாட்சியி வதற் ம்,

நான் க்கமாக உங்க க் எ தி,

உண்ைம ள்ள சேகாதரனாக எனக் த்

ேதான் கிற சில்வா வின் ைகயிேல

ெகா த் அ ப்பியி க்கிேறன். ௧௩

உங்கேளா ெதரிந் ெகாள்ளப்பட் க்கிற

பாபிேலானி ள்ள சைப ம், என் மகனாகிய

மாற் ம் உங்க க் வாழ்த் தல்

ெசால் கிறார்கள். ௧௪ ஒ வைரெயா வர்

அன்பின் த்தத்ேதா வாழ்த் தல்

ெசய் ங்கள். கிற ஸ் இேயவிற் ள்ளான

உங்கள் அைனவ க் ம் சமாதானம்

உண்டாவதாக.ஆெமன்.
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2 ேப

௧

நம் ைடய ேதவ ம் இரட்சக மாக

இ க்கிற இேய கிற ஸ் வி ைடய

தியால் எங்கைளப்ேபால அ ைமயான

வி வாசத்ைதப் ெபற்றவர்க க் ,

இேய கிற ஸ் வின் ஊழயக்கார ம்

அப்ேபாஸ்தல மாகிய ேமான்ேப

எ கிறதாவ : ௨ ேதவைன ம் நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய ைவ ம்அற ந் ெகாள்கிற

அறவின் லமாக உங்க க் க் கி ைப ம்

சமாதான ம் ெப கட் ம். ௩ தம் ைடய

மகிைமயினா ம் கா ணியத்தினா ம் நம்ைம

அைழத்தவைர அறகிற அறவினாேல

வ க் ம் ேதவபக்திக் ம் ேவண் ய

எல்லாவற்ைற ம், அவ ைடய ெதய் க

வல்லைமயான நமக் த் தந்த ளின

மட் மல்லாமல், ௪இச்ைசயினால்உலகத்தில்

உள்ள ைமக் த் தப்பி, ெதய் க

பாவத்திற் ப் பங் ள்ளவர்களாவதற்காக,

அதிக ேமன்ைம ம் அ ைமயான

வாக் த்தத்தங்க ம் அைவகளினாேல

நமக் க் ெகா க்கப்பட் க்கிற .

௫ இப்ப யி க்க, ங்கள் அதிக

கவனம் உள்ளவர்களாக உங்க ைடய

வி வாசத்ேதா ைதரியத்ைத ம்,

ைதரியத்ேதா ஞானத்ைத ம், ௬

ஞானத்ேதா இச்ைசயடக்கத்ைத ம்,

இச்ைசயடக்கத்ேதா ெபா ைமைய ம்,

ெபா ைமேயா ேதவபக்திைய ம், ௭
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ேதவபக்திேயா சேகாதரசிேநகத்ைத ம்,

சேகாதரசிேநகத்ேதா அன்ைப ம் காட் ங்கள்.

௮ இைவகள் உங்க க் உண்டாயி ந்

ெப கினால், ங்கள் நம் ைடயகர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் ைவ அறகிற அறவிேல

ண ம் கனியில்லாதவர்க மாக

இ க்கமாட் ர்கள். ௯ இைவகள்

இல்லாதவன் எவேனா, அவன் ன்னேம

ெசய்த பாவங்கள் த்திகரிக்கப்பட்ட ,

என்பைத மறந் தன் அ கில்

உள்ளைவகைள ம் காணஇயலாதவனாக ம்

டனாக ம் இ க்கிறான். ௧0

ஆகேவ, சேகாதரர்கேள, உங்க ைடய

அைழப்ைப ம் ெதரிந் ெகாள் தைல ம்

உ தியாக் வதற் எச்சரிக்ைகயாக இ ங்கள்;

இைவகைளச் ெசய்தால் ங்கள் ஒ ேபா ம்

இடறவி வதில்ைல. ௧௧ இவ்விதமாக,

நம் ைடய கர்த்த ம் இரட்சக மாகிய

இேய கிற ஸ் வி ைடய நித்திய

ராஜ்யத்திற் ள் பிரேவசித்தல் உங்க க் ப்

பரி ரணமாக அளிக்கப்ப ம். (aiōnios g166) ௧௨

இதினால், இைவகைள ங்கள் அற ந் ம்,

ங்கள் இப்ெபா அற ந்தி க்கிற

சத்தியத்தில் உ திப்பட் ந் ம், உங்க க்

இைவகைள ஞாபகப்ப த்த எப்ெபா ம்

நான்ஆயத்தமாகஇ க்கிேறன். ௧௩நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் எனக்

அறவித்தப நான் மரித் ப்ேபாவ

க்கிரத்தில் நடக் ம் என் அற ந் , ௧௪
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நான் மரிக் ம்வைரக் ம் உங்கைள

ஞாபகப்ப த்தி எ ப்பிவி வ நியாயம்

என் நிைனக்கிேறன். ௧௫ ேம ம், நான்

மரித்ததற் ப்பின் இைவகைள ங்கள்

எப்ெபா ம் நிைனத் க்ெகாள்வதற் ரிய

காரியங்கைளச் ெசய்ேவன். ௧௬ நாங்கள்

தந்திரமான கட் க்கைதகைளப்

பின்பற்றனவர்களாக இல்ைல,

அவ ைடய மகத் வத்ைதக் கண்களால்

பார்த்தவர்களாகேவநம் ைடயகர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் வல்லைமைய ம்

வ ைகைய ம் உங்க க் அறவித்ேதாம். ௧௭

இவர் என் ைடய ேநச மாரன், இவர்ேமல்

பிரியமாக இ க்கிேறன் என் ெசால் கிற

சத்தம் உன்னதமான மகிைமயி ந்

அவ க் உண்டாகி, பிதாவாகிய ேதவனால்

அவர் கனத்ைத ம் மகிைமைய ம்

ெபற்றேபா , ௧௮ அவேரா நாங்கள்

பரி த்த பர்வதத்தில் இ க் ம்ேபா ,

வானத்தி ந் பிறந்த அந்தச் சத்தத்ைதக்

ேகட்ேடாம். ௧௯அதிக உ தியான ர்க்கதரிசன

வசன ம் நமக் உண் ; ெபா வி ந்

வி ெவள்ளி உங்க ைடய இ தயங்களில்

உதிக் ம்வைரக் ம் இ ள் உள்ள இடத்தில்

பிரகாசிக்கிற விளக்ைகப்ேபான்ற அந்த

வசனத்ைதக் கவனித்தி ப்ப நலமாக

இ க் ம். ௨0 ேவதத்தில் உள்ள எந்தத்

ர்க்கதரிசன ம் ர்க்கதரிசியி ைடய ெசாந்த

விளக்கமாக இ க்கா என் ங்கள் த ல்
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அறயேவண் ம். ௨௧ ர்க்கதரிசனமான

ஒ காலத்தி ம் மனிதர்க ைடய

வி ப்பத்தினாேல உண்டாகவில்ைல;

ேதவ ைடய பரி த்த மனிதர்கள் பரி த்த

ஆவியானவராேல ஏவப்பட் ப் ேபசினார்கள்.

௨

கள்ளத் ர்க்கதரிசிக ம் மக்க க் ள்ேள

இ ந்தார்கள், அப்ப ேய உங்க க் ள் ம்

கள்ளப்ேபாதகர்கள் இ ப்பார்கள்; அவர்கள்

அழவிற் ரிய ேவதப் ரட் கைளத்

தந்திரமாக ைழயப்பண்ணி, தங்கைள

விைலக்ெகா த் வாங்கின ஆண்டவைர

ம த த் , தங்க க் ேவகமான

அழைவ வரவைழத் க்ெகாள்வார்கள்.

௨ அவர்க ைடய யெசய்ைககைள

அேநகர் பின்பற் வார்கள்; அவர்களால்

சத்தியப்பாைத அவமானப்ப ம். ௩

ெபா ளாைச உள்ளவர்களாக, தந்திரமான

வார்த்ைதகளால் உங்கைளத் தங்க க்

ஆதாயமாகவசப்ப த்திக்ெகாள் வார்கள்;

ஆதிகாலம் தல்அவர்க க் விதிக்கப்பட்ட

தண்டைன காத்தி க்கா , அவர்க ைடய

அழ தாமதிக்கா . ௪ பாவம்ெசய்த

தர்கைளத் ேதவன் தப்பவிடாமல்,

அந்தகாரச் சங்கி களினாேல கட்

நரகத்திேல தள்ளி நியாயத் ர்ப் க்

ைவக்கப்பட்டவர்களாக ஒப் க்ெகா த் ;

(Tartaroō g5020) ௫ உலகத்ைத ம்

தப்பவிடாமல், திையப் பிரசங்கித்த

ேநாவாைவ ம் மற்ற ஏ நபர்கைள ம்
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காப்பாற்ற ,அவபக்தி ள்ளவர்கள்நிைறந்த

உலகத்தின்ேமல் ெப ம்ெவள்ளத்ைத

வரப்பண்ணி; ௬ ேசாேதாம் ெகாேமாரா

என் ம் பட்டணங்கைள ம் சாம்பலாக்கிக்

கவிழ்த் ப்ேபாட் , தண்டைனக் ள்ளாகத்

ர்த் , பிற்காலத்திேல அவபக்தியாக

நடப்பவர்க க் அைவகைளஉதாரணமாக

ைவத் ; ௭ அக்கிரமக்காரர்கேளா

வாழ்கின்றேபா அவர்க ைடயகாமவிகார

ெசயல்களினால் வ த்தப்பட் , ௮

நாள்ேதா ம் அவர்க ைடய அக்கிரமச்

ெசய்ைககைளப் பார்த் , ேகட்

தி ள்ள தன் ைடய இ தயத்தில்

வாதிக்கப்பட்ட திமானாகிய ேலாத்ைத

அவர் இரட்சித்தி க்க; ௯ கர்த்தர்

ேதவபக்தி ள்ளவர்கைளச் ேசாதைனயில்

இ ந் இரட்சிக்க ம், அக்கிரமக்காரர்கைள

தண்டைனக் ரியவர்களாக நியாயத் ர்ப்பின்

நா க்காகைவக்க ம்அற ந்தி க்கிறார். ௧0

விேசஷமாக அ த்தமான ஆைசகேளா

ச ரத்திற்ேகற்றப நடந் , கர்த்தரின்

அதிகாரத்ைத அவமதிக்கிறவர்கைளஅப்ப ச்

ெசய்வார். இவர்கள் ணிகரமானவர்கள்,

அகங்காரம் நிைறந்தவர்கள், மகத் வங்கைள

அவமானப்ப த்த பயப்படாதவர்கள். ௧௧அதிக

ெபலைன ம் வல்லைமைய ைடய

ேதவ தர்கள் தலாகக் கர்த்த க்

ன்பாக அவர்கைள அவமானமாகக்

ற்றப்ப த்தமாட்டார்கேள. ௧௨ இவர்கேளா
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பி பட் அழ க்கப்ப வதற் உண்டான

த்தி இல்லாத ம க வன்கைளப்ேபாலத்

தங்க க் த் ெதரியாதைவகைள

அவமானப்ப த்தி, தங்க ைடய

யச்ெசய னால் ெகட் ,அழ ந் ,அ யின்

பலைன அைடவார்கள். ௧௩ இவர்கள்

ஒ நாள் வாழ்ைவ இன்பம் என்

நிைனத் , தங்க ைடய வஞ்சைனகளில்

உல்லாசமாக வாழ்ந் , உங்கேளா

வி ந் சாப்பி ம்ேபா கைறகளாக ம்

களங்கமாக ம் இ க்கிறார்கள்; ௧௪விபசார

மயக்கத்தினால் நிைறந்தவர்க ம்,

பாவத்ைதவிட் ஓயாதைவக மாக

இ க்கிற கண்கைள உைடயவர்கள்;

உ தியில்லாதஆத் மாக்கைளத் தந்திரமாகப்

பி த் , ெபா ளாைசகளில் பழகின

இ தயத்ைத ைடயசாபத்தின் ழந்ைதகள்.

௧௫ ெசம்ைமயான பாைதையவிட் த்

தப்பிநடந் , ேபேயாரின் மாரனாகிய

பிேலயாம ன் வழையப் பின்பற்ற ப்

ேபானவர்கள்; அவன் அ தியின் ைய

வி ம்பி, ௧௬தன் ைடயஅக்கிரமத்திற்காகக்

க ந் ெகாள்ளப்பட்டான்; ேபசாதக்

க ைத மனிதர்களின் ேபச்ைசப் ேபசித்

ர்க்கதரிசியி ைடய மதிேகட்ைடத்

த த்த . ௧௭ இவர்கள் தண் ர் இல்லாத

கிண க ம், ழல்காற்றனால் அ பட்

ஓ கிற ேமகங்க மாக இ க்கிறார்கள்;

எப்ெபா ம்உள்ளகாரி ேளஇவர்க க்
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ைவக்கப்பட் க்கிற . (questioned) ௧௮

வஞ்சகமாக நடக்கிறவர்களிடம் இ ந்

அரிதாகத் தப்பினவர்களிடம் இவர்கள்

ெப ைமயான ண்வார்த்ைதகைளப்

ேபசி, ச ர இச்ைசகளினா ம்

காமவிகாரங்களினா ம் அவர்கைளத்

தந்திரமாகப் பி க்கிறார்கள். ௧௯

தாங்கேள ைமக் அ ைமகளாக

இ ந் ம், அவர்க க் ச் தந்திரத்ைத

வாக் த்தத்தம்பண் கிறார்கள்; எதினால்

ஒ வன் ெஜயிக்கப்பட் க்கிறாேனா

அதற் அவன் அ ைமப்பட் க்கிறாேன.

௨0 கர்த்த ம் இரட்சக மாக இ க்கிற

இேய கிற ஸ் ைவ அறகிற அறவினாேல

உலகத்தின்அ த்தங்க க் த் தப்பினவர்கள்

ண் ம் அைவகளில் சிக்கிக்ெகாண்

அவற்றால் ஆட்ெகாள்ளப்பட்டால்,

அவர்க ைடய பின்னிைலைம

ன்னிைலைமையவிடஅதிக ைம ள்ளதாக

இ க் ம். ௨௧அவர்கள் தியின் பாைதைய

அற ந்தபின் தங்க க் ஒப் விக்கப்பட்ட

பரி த்தகட்டைளையவிட் வில வைதவிட,

அைத அறயாமல் இ ந்தார்களானால்

அவர்க க் நலமாக இ க் ம். ௨௨ நாய் தான்

கக்கினைத சாப்பிட ம், க வப்பட்ட

பன்ற ேசற்ற ேல ரள ம் தி ம்பின

என் ெசால்லப்பட்ட உண்ைமயான

பழெமாழயின்ப ேயஅவர்க க் நடந்த .
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௩

பிரியமானவர்கேள, இந்த

இரண்டாம் க தத்ைத இப்ெபா

உங்க க் எ கிேறன். ௨ பரி த்த

ர்க்கதரிசிகளால் ன்னேம ெசால்லப்பட்ட

வார்த்ைதகைள ம், இரட்சகராக இ க்கிற

கர்த்த ைடய அப்ேபாஸ்தலர்களாகிய

எங்க ைடய கட்டைளகைள ம்

ங்கள் நிைனத் ப்பார்ப்பதற்காக

இந்தக் க தங்களினால் உங்க ைடய

உண்ைமயான மனைத ஞாபகப்ப த்தி

எ ப் கிேறன். ௩ தலாவ ங்கள்

ெதரிந் ெகாள்ளேவண் ய

என்னெவன்றால்: கைடசிநாட்களில்

பரிகாசக்காரர்கள் வந் , தங்க ைடய

ய இச்ைசகளின்ப நடந் , ௪ அவர்

தி ம்பவ வார் என் ெசால் கிற

வாக் த்தத்தம் எங்ேக? ற்பிதாக்கள்

மரித்தபின் எல்லாக் காரியங்க ம்

பைடப்பின்ஆரம்பத்தில் இ ந்தவிதமாகேவ

இ க்கிறேத என் ெசால் வார்கள்.

௫ ஆதிகாலத்தில் ேதவ ைடய

வார்த்ைதயினாேல வானங்க ம்

ம ம் தண் ரி ந் ேதான்ற

தண் ரினாேல நிைலெகாண் க்கிற

என்பைத ம், ௬ அப்ெபா இ ந்த

உலகம் ெப ெவள்ளத்தினாேல அழ ந்த

என்பைத ம் மனதாரஅறயாம க்கிறார்கள்.

௭இப்ெபா இ க்கிற வானங்க ம் ம ம்

அேதவார்த்ைதயினாேலெந ப் க் இைரயாக
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ைவக்கப்பட் , ேதவபக்தி இல்லாதவர்கள்

நியாயந் ர்க்கப்பட் அழ ந் ேபா ம்

நாள்வைர காக்கப்பட் க்கிற . ௮

பிரியமானவர்கேள, கர்த்த க் ஒ நாள்

ஆயிரம் வ டங்கைளப்ேபால ம், ஆயிரம்

வ டங்கள் ஒ நாைளப்ேபால ம் இ க்கிற

என்கிற இந்த ஒ காரியத்ைத ங்கள்

அறயாமல் இ க்கேவண்டாம். ௯ தாமதம்

பண் கிறார் என் சிலர் நிைனக்கிறப ,

கர்த்தர் தம வாக் த்தத்தத்ைதக் ற த் த்

தாமதம்பண்ணாமல்; ஒ வ ம்

ெகட் ப்ேபாகாமல் எல்ேலா ம்

மனம்தி ம்பேவண் ம் என் வி ம்பி,

நம்ேமல் யெபா ைம உள்ளவராக

இ க்கிறார். ௧0 கர்த்த ைடய நாள்

இரவிேல தி டன் வ கிற ேபால வ ம்;

அப்ெபா வானங்கள்பயங்கர சத்தத்ேதா

விலகிப்ேபா ம், பஞ்ச தங்கள் ெவந்

உ கிப்ேபா ம், ம ம் அதில் உள்ள

ெசயல்க ம் எரிந் அழ ந் ேபா ம். ௧௧

இப்ப இைவகெளல்லாம்அழ ந் ேபாகிறதாக

இ க்கிறதினால் ங்கள்எப்ப ப்பட்டபரி த்த

வாழ்க்ைக ம் ேதவபக்தி ம் உள்ளவர்களாக

இ க்கேவண் ம்! ௧௨ ேதவன் வ கின்ற

நாள் க்கிரமாக வ வதற் அதிக

ஆவேலா காத்தி ங்கள்; அந்த நாளில்

வானங்கள் ெவந் அழ ந் , பஞ்ச தங்கள்

எரிந் உ கிப்ேபா ம். ௧௩ அவ ைடய

வாக் த்தத்தத்தின்ப தி நிைலத்தி க் ம்
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தியவானங்க ம் திய ம ம் உண்டா ம்

என் காத்தி க்கிேறாம். ௧௪ ஆகேவ,

பிரியமானவர்கேள இைவகள் வ வதற்காகக்

காத்தி க்கிற ங்கள் கைறஇல்லாதவர்க ம்

பிைழஇல்லாதவர்க மாகச் சமாதானத்ேதா

அவர் சந்நிதியில் காணப்ப வதற் கவனமாக

இ ங்கள். ௧௫ ேம ம் நம் ைடய கர்த்தரின்

அதிகப் ெபா ைமைய இரட்சிப் என்

நிைனத் க்ெகாள் ங்கள்; நமக் ப்

பிரியமான சேகாதரனாகிய ப ம் தனக்

அ ளப்பட்ட ஞானத்தினாேல இப்ப ேய

உங்க க் எ தியி க்கிறான்; ௧௬எல்லாக்

க தங்களி ம் இைவகைளக் ற த் ப்

ேபசியி க்கிறான்;அவன்ெசான்னைவகளில்

சில காரியங்கள் ரிந் ெகாள்வதற்

க னமாக இ க்கிற ; கல்லாதவர்க ம் உ தி

இல்லாதவர்க ம் மற்ற ேவதவாக்கியங்கைளப்

ரட் கிற ேபாலத் தங்க க் த் ைம

வ ம்ப இைவகைள ம் ரட் கிறார்கள். ௧௭

ஆகேவ, பிரியமானவர்கேள, இைவகைள

ன்னேம ங்கள் ெதரிந்தி க்கிறதினால்,

அக்கிரமக்காரர்க ைடய வஞ்சகத்தினாேல

ங்கள்இ க்கப்பட் உங்க ைடயஉ தியில்

இ ந் விலகி வி ந் விடாதப

எச்சரிக்ைகயாக இ ந் , ௧௮ நம் ைடய

கர்த்த ம்இரட்சக மாகியஇேய கிற ஸ் வின்

கி ைபயி ம் அவ ைடய அறவி ம்

வள ங்கள். அவ க் இப்ெபா ம்
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என்ெறன்ைறக் ம் மகிைம உண்டாவதாக.

ஆெமன். (aiōn g165)
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1 ேயாவான்

௧

ஆரம்ப தல் இ ந்த ம், நாங்கள்

ேகட் ம், எங்க ைடய கண்களினாேல

கண்ட ம், நாங்கள் ஏெற த் ப் பார்த்த ம்,

எங்க ைடயைககளினாேல ெதாட்ட மாக

இ க்கிற வவார்த்ைதையக் ற த்

உங்க க் அறவிக்கிேறாம். ௨ அந்த

வன் ெவளிப்பட்ட ; பிதாவினிடத்தில்

இ ந்த ம், எங்க க் ெவளிப்பட்ட மான

நித்தியமாகஇ க்கிறஅந்த வைனநாங்கள்

பார்த் , அைதக் ற த் ச் சாட்சிெகா த் ,

அைத உங்க க் அறவிக்கிேறாம். (aiōnios

g166) ௩ ங்க ம் எங்கேளா ஐக்கியம்

உள்ளவர்களா ம்ப , நாங்கள் பார்த் ம்

ேகட் ம் இ க்கிறைத உங்க க் ம்

அறவிக்கிேறாம்; எங்க ைடய ஐக்கியம்

பிதாேவா ம் அவ ைடய மாரனாகிய

இேய கிற ஸ் ேவா ம் இ க்கிற . ௪

உங்க ைடய சந்ேதாஷம் நிைறவாக

இ க் ம்ப இைவகைள உங்க க்

எ கிேறாம். ௫ ேதவன் ஒளியாக இ க்கிறார்,

அவரிடம் ெகாஞ்சம் ட இ ள் இல்ைல; இ

நாங்கள் அவரிடத்தில் ேகட் உங்க க்

அறவிக்கிற ெசய்தியாக இ க்கிற . ௬ நாம்

அவேரா ஐக்கியம் உள்ளவர்கெளன்

ெசால் ம், இ ளிேல நடக்கிறவர்களாக

இ ந்தால், சத்தியத்தின்ப நடக்காமல் ெபாய்

ெசால் கிறவர்களாக இ ப்ேபாம். ௭ அவர்

ஒளியில் இ க்கிற ேபால நா ம் ஒளியிேல



1 ேயாவான் 4626

நடந்தால் ஒ வேராெடா வர் ஐக்கியம்

உள்ளவர்களாக இ ப்ேபாம்; அவ ைடய

மாரனாகிய இேய கிற ஸ் வின் இரத்தம்

எல்லாப் பாவங்கைள ம் க்கி, நம்ைமச்

த்திகரிக் ம். ௮ நமக் ப் பாவம் இல்ைல

என் ெசால்ேவாமானால், நம்ைமநாேம

ஏமாற்ற க்ெகாள் கிறவர்களாக இ ப்ேபாம்,

சத்தியம் நமக் ள் இ க்கா . ௯ நம் ைடய

பாவங்கைள நாம் அற க்ைகயிட்டால்,

பாவங்கைள நமக் மன்னித் எல்லா

அநியாயத்ைத ம் க்கி நம்ைமச்

த்திகரிப்பதற் அவர் உண்ைம ம் தி ம்

உள்ளவராக இ க்கிறார். ௧0 நாம் பாவம்

ெசய்யவில்ைல என்ேபாமானால், நாம்

அவைரப் ெபாய்யராக் கிறவர்களாக

இ ப்ேபாம், அவ ைடயவார்த்ைத நமக் ள்

இ க்கா .

௨

என் பிள்ைளகேள, ங்கள் பாவம்

ெசய்யாதப க் இைவகைள உங்க க்

எ கிேறன்; ஒ வன் பாவம் ெசய்தால்

திபரராக இ க்கிற இேய கிற ஸ் நமக்காகப்

பிதாவினிடத்தில் பரிந் ேப கிறவராக

இ க்கிறார். ௨ நம் ைடய பாவங்கைள

நிவர்த்தி ெசய்கிறபாவநிவாரணப அவேர;

நம் ைடய பாவங்கைளமட் ம் அல்ல,

உலகத்தின் பாவங்கைள ம் நிவர்த்தி

ெசய்கிற ப யாகஇ க்கிறார். ௩அவ ைடய

கட்டைளகைளநாம்கைடபி க்கிறவர்களாக

இ ப்ேபாமானால், அவைரஅற ந்தி க்கிேறாம்
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என்பைத அதினால் அறேவாம். ௪

அவைர அற ந்தி க்கிேறன் என்

ெசால் ம், அவ ைடய கட்டைளகைளக்

கைடப்பி க்காதவன் ெபாய்யனாக

இ க்கிறான், அவ க் ள் சத்தியம்

இல்ைல. ௫ அவ ைடய வசனத்ைதக்

கைடபி க்கிறவனிடத்தில் ேதவ அன்

உண்ைமயாகேவ ரணப்பட் க் ம்;

நாம் அவ க் ள் இ க்கிேறாம் என்பைத

அதினாேலஅற ந்தி க்கிேறாம். ௬அவ க் ள்

நிைலத்தி க்கிேறன் என் ெசால் கிறவன்,

அவர் நடந்தப ேயதா ம் நடக்கேவண் ம். ௭

சேகாதரர்கேள, நான் உங்க க் ப் திய

கட்டைளைய அல்ல, ஆரம்ப தல் ங்கள்

ெபற்ற க்கிற பைழய கட்டைளையேய

எ கிேறன்; அந்தப் பைழய கட்டைள

ங்கள் ஆரம்ப தல் ேகட் க்கிற

வசனம்தாேன. ௮ ேம ம், நான் திய

கட்டைளைய ம் உங்க க் எ கிேறன்,

இ அவ க் ள் ம் உங்க க் ள் ம்

உண்ைமயாக இ க்கிற ; ஏெனன்றால்,

இ ள் ங்கிப்ேபாகிற , உண்ைமயான

ஒளி இப்ெபா பிரகாசிக்கிற . ௯

ஒளியிேல இ க்கிேறன் என் ெசால் ம்

தன் சேகாதரைனப் பைகக்கிறவன்

இ வைரக் ம் இ ளிேல இ க்கிறான். ௧0தன்

சேகாதரனிடத்தில் அன் ெச த் கிறவன்

ஒளியிேல நிைலத்தி க்கிறான்;அவனிடத்தில்

த மாற்றம் ஒன் ம ல்ைல. ௧௧ தன்
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சேகாதரைனப் பைகக்கிறவன் இ ளிேல

இ ந் இ ளிேல நடக்கிறான்; இ ளான

அவன் கண்கைளக் டாக்கினப யால்

தான் ேபா ம் இடம் எங்ேகெயன்

ெதரியாமல் இ க்கிறான். ௧௨ பிள்ைளகேள

அவ ைடயநாமத்தினிம த்தம் உங்க ைடய

பாவங்கள் மன்னிக்கப் பட் க்கிறதினால்

உங்க க் எ கிேறன். ௧௩ பிதாக்கேள,

ஆரம்ப தல் இ க்கிறவைர ங்கள்

அற ந்தி க்கிறதினால் உங்க க்

எ கிேறன். வா பர்கேள, சாத்தாைன

ங்கள் ெஜயித்ததினால் உங்க க்

எ கிேறன். பிள்ைளகேள, ங்கள் பிதாைவ

அற ந்தி க்கிறதினால் உங்க க்

எ கிேறன். ௧௪ பிதாக்கேள, ஆரம்ப தல்

இ க்கிறவைர ங்கள்அற ந்தி க்கிறதினால்

உங்க க் எ தியி க்கிேறன்.

வா பர்கேள, ங்கள் பலவான்களாக

இ க்கிறதினா ம், ேதவவசனம் உங்களில்

நிைலத்தி க்கிறதினா ம், ங்கள்

சாத்தாைன ெஜயித்ததினா ம், உங்க க்

எ தியி க்கிேறன். ௧௫ உலகத்ைத ம்

உலகத்தில் உள்ளைவகைள ம்

ேநசிக்கா ர்கள்; ஒ வன் உலகத்ைத ேநசித்தால்

அவனிடம் பிதாவின் அன் இல்ைல. ௧௬

ஏெனன்றால், ச ரத்தின் இச்ைச ம், கண்களின்

இச்ைச ம், வாழ்க்ைகயின் ெப ைம மாகிய

உலகத்தில் உள்ளைவகெளல்லாம்

பிதாவினால் உண்டானைவகள் அல்ல,



1 ேயாவான் 4629

அைவகள்உலகத்தினால் உண்டானைவகள்.

௧௭உலக ம்அதின் இச்ைச ம் ஒழ ந் ேபா ம்;

ேதவ ைடயவி ப்பத்தின்ப ெசய்கிறவேனா

என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத்தி ப்பான். (aiōn g165)

௧௮ பிள்ைளகேள, இ கைடசி காலமாக

இ க்கிற ;அந்திக்கிற ஸ் வ கிறாெனன்

ங்கள் ேகள்விப்பட்டப இப்ெபா ம்

அேநக அந்திக்கிற ஸ் கள் இ க்கிறார்கள்;

அதினாேல இ கைடசிக்காலெமன்

அறகிேறாம். ௧௯ அவர்கள் நம்ைமவிட் ப்

பிரிந் ேபானார்கள், ஆனா ம் அவர்கள்

நம் ைடயவர்களாக இ க்கவில்ைல;

நம் ைடயவர்களாக இ ந்தார்களானால்

நம் டேன நிைலத்தி ப்பார்கேள;

எல்ேலா ம் நம் ைடயவர்கள் இல்ைல

என் ெவளிப்ப த் வதற்காகேவ

பிரிந் ேபானார்கள். ௨0 ங்கள் பரி த்தராேல

அபிேஷகம் ெபற் எல்லாவற்ைற ம்

அற ந்தி க்கி ர்கள். ௨௧ சத்தியத்ைத

ங்கள் அறயாததினால் அல்ல, ங்கள்

சத்தியத்ைத அற ந்தி க்கிறதினா ம்,

சத்தியத்தினால் ஒ ெபாய் ம் உண்டாகா

என்பைத ங்கள் அற ந்தி க்கிறதினா ம்,

உங்க க் எ தியி க்கிேறன். ௨௨

இேய ைவக் கிற ஸ் இல்ைல என்

ம த க்கிறவேனதவிர ேவ யார் ெபாய்யன்?

பிதாைவ ம் மாரைன ம்ம த க்கிறவேன

அந்திக்கிற ஸ் . ௨௩ மாரைன

ம த க்கிறவன் பிதாைவஉைடயவனல்ல,
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மாரைனஅற க்ைகயி கிறவன் பிதாைவ ம்

உைடயவனாக இ க்கிறான். ௨௪ ஆகேவ,

ஆரம்ப தல் ங்கள் ேகள்விப்பட்ட

உங்களில் நிைலத்தி க்கட் ம்;ஆரம்ப தல்

ங்கள் ேகள்விப்பட்ட உங்களில்

நிைலத்தி ந்தால், ங்கள் மாரனி ம்

பிதாவி ம் நிைலத்தி ப் ர்கள். ௨௫

நித்திய வைனெகா ப்ேபன்என்பேதஅவர்

நமக் ச் ெசய்தவாக் த்தத்தம். (aiōnios g166) ௨௬

உங்கைள ஏமாற் கிறவர்கைளக் ற த்

இைவகைளஉங்க க் எ தியி க்கிேறன்.

௨௭ ங்கள் அவராேல ெபற்ற அபிேஷகம்

உங்களில் நிைலத்தி க்கிற , ஒ வ ம்

உங்க க் ப் ேபாதிக்கேவண் யதில்ைல;

அந்த அபிேஷகம் எல்லாவற்ைற ம் ற த்

உங்க க் ப் ேபாதிக்கிற ; அ

சத்தியமாக இ க்கிற , ெபாய்யல்ல, அ

உங்க க் ப் ேபாதித்தப ேய அவரில்

நிைலத்தி ப் ர்களாக. ௨௮ இப்ப யி க்க,

பிள்ைளகேள, அவர் ெவளிப்ப ம்ேபா

நாம் ைதரிய ள்ளவர்களாக

இ ப்பதற்காக ம் அவர் வ ம்ேபா நாம்

ெவட்கப்பட் ப்ேபாகாமல் இ க்க ம்

அவரில் நிைலத்தி ப்ேபாம். ௨௯ அவர்

தி ள்ளவராக இ க்கிறாெரன்

உங்க க் த் ெதரிந்தி ப்பதினால்,

திையச் ெசய்கிறவன் எவ ம் அவரில்

பிறந்தவெனன் அற ந்தி க்கி ர்கள்.
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௩

நாம் ேதவ ைடய பிள்ைளகள் என்

அைழக்கப்ப வதினாேல பிதாவானவர்

நமக் ப் பாராட் ன அன் எவ்வள

ெபரிய என் உணர்ந் பா ங்கள்; உலகம்

அவைர அறயாதப யினாேல நம்ைம ம்

அறயவில்ைல. ௨ பிரியமானவர்கேள,

இப்ெபா ேதவ ைடய பிள்ைளகளாக

இ க்கிேறாம், இனி எவ்விதமாக இ ப்ேபாம்

என் இன் ம் ெவளிப்படவில்ைல;ஆனா ம்

அவர் ெவளிப்ப ம்ேபா அவர் இ க்கிற

பிரகாரமாகேவ நாம் அவைரக் காண்பதினால்,

அவ ைடய சாயலாக இ ப்ேபாம் என்

அற ந்தி க்கிேறாம். ௩ அவர்ேமல்

இப்ப ப்பட்ட நம்பிக்ைகைவத்தி க்கிறவன்

எவ ம், அவர் த்த ள்ளவராக

இ க்கிற ேபால, தன்ைன ம்

த்திகரித் க்ெகாள் கிறான். ௪ பாவம்

ெசய்கிற எவ ம் நியாயப்பிரமாணத்ைத

கிறான்; நியாயப்பிரமாணத்ைத கிறேத

பாவம். ௫அவர் நம் ைடய பாவங்கைளச்

மந் ர்க்க ெவளிப்பட்டாெரன்

அற ர்கள்;அவரிடத்தில் பாவம் இல்ைல. ௬

அவரில் நிைலத்தி க்கிற எவ ம் பாவம்

ெசய்கிறதில்ைல; பாவம் ெசய்கிற எவ ம்

அவைரக் காண ம் இல்ைல, அவைர

அறய ம் இல்ைல. ௭பிள்ைளகேள, ங்கள்

ஒ வரா ம் ஏமாற்றப்படாம ங்கள்;

திையச் ெசய்கிறவன்அவர் தி ள்ளவராக

இ க்கிற ேபாலத் தா ம் தி ள்ளவனாக
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இ க்கிறான். ௮ பாவம் ெசய்கிறவன்

பிசாசினால் உண்டாயி க்கிறான்;

ஏெனன்றால், பிசாசானவன் ஆரம்ப தல்

பாவம் ெசய்கிறான், பிசாசி ைடய

ெசயல்கைள அழ ப்பதற்காக ேதவ ைடய

மாரன் ெவளிப்பட்டார். ௯ ேதவனால்

பிறந்த எவ ம் பாவம் ெசய்யமாட்டன்,

ஏெனன்றால்,அவ ைடயவித் அவ க் ள்

நிைலத்தி க்கிற ; அவன் ேதவனால்

பிறந்தப யினால் பாவம் ெசய்யமாட்டான். ௧0

இதினாேல ேதவ ைடய பிள்ைளகள்

யாெரன் ம், பிசாசின் பிள்ைளகள்யாெரன் ம்

ெவளிப்ப ம்; திையச் ெசய்யாம ம் தன்

சேகாதரனில் அன் ராம ம் இ க்கிற

எவ ம் ேதவனால் உண்டானவன்

இல்ைல. ௧௧ நாம் ஒ வைரெயா வர்

ேநசிக்கேவண் ம் என்பேத ங்கள்

ஆரம்ப தல் ேகள்விப்பட்ட ெசய்தியாக

இ க்கிற . ௧௨சாத்தானால் உண்டாயி ந்

தன் சேகாதரைனக் ெகாைலெசய்த

கா ைனப்ேபால இ க்கேவண்டாம்; அவன்

எதினிம த்தம்அவைனக் ெகாைலெசய்தான்?

தன் ெசய்ைககள் ெபால்லாதைவக ம்,

தன் சேகாதர ைடய ெசய்ைககள் தி

உள்ளைவக மாக இ ந்ததினிம த்தம்தாேன.

௧௩ என் சேகாதர்கேள, உலகம் உங்கைளப்

பைகத்தால் ஆச்சரியப்படாம ங்கள்.

௧௪ நாம் சேகாதரர்களிடம் அன்

ெச த் கிறப யால், மரணத்ைதவிட் விலகி
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வ க் உட்பட் க்கிேறாம் என்

அற ந்தி க்கிேறாம்; சேகாதரனிடத்தில்

அன் ராதவன் மரணத்திேல

நிைலெபற்ற க்கிறான். ௧௫ தன்

சேகாதரைனப் பைகக்கிற எவ ம் மனித

ெகாைலபாதகனாக இ க்கிறான்; மனித

ெகாைலபாதகன் எவேனா அவ க் ள்

நித்திய வன் நிைலத்தி க்கா என்

அற ர்கள். (aiōnios g166) ௧௬அவர் தம் ைடய

வைனநமக்காகக் ெகா த்ததினாேலஅன்

இன்னெதன் அற ந்தி க்கிேறாம்; நா ம்

சேகாதரர்க க்காக வைனக் ெகா க்கக்

கடனாளிகளாக இ க்கிேறாம். ௧௭ ஒ வன்

இந்த உலகத்தின் ெசல்வம் உைடயவனாக

இ ந் , தன் சேகாதர க் வ ைம

உண்ெடன் அற ந் , தன் இ தயத்ைத

அவ க் அைடத் க்ெகாண்டால்,

அவ க் ள் ேதவஅன் நிைலெப கிற

எப்ப ? ௧௮ என் பிள்ைளகேள,

வசனத்தினா ம் ேபச்சினா மல்ல,

ெசயல்களினா ம் உண்ைமயினா ம்

அன் ெச த் ேவாம். ௧௯ இதினாேல நாம்

நம்ைமச் சத்தியத்திற் ரியவர்கள் என்

அற ந் , நம் ைடயஇ தயத்ைதஅவ க்

ன்பாக நிச்சயப்ப த்திக்ெகாள்ளலாம்.

௨0 நம் ைடய இ தயேம நம்ைமக்

ற்றவாளிகளாகத் ர்க் மானால், ேதவன்

நம் ைடய இ தயத்தி ம் ெபரியவராக

இ ந் எல்லாவற்ைற ம்அற ந்தி க்கிறார்.
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௨௧ பிரியமானவர்கேள, நம் ைடய

இ தயம் நம்ைமக் ற்றவாளிகெளன்

ர்க்காம ந்தால், நாம் ேதவனிடத்தில்

நம்பிக்ைகக் ெகாண் ந் , ௨௨

அவ ைடய கட்டைளகைள நாம்

கைடபி த் அவ க் ன்பாகப்

பிரியமானைவகைளச் ெசய்கிறப யினால்

நாம் ேகட் க்ெகாள் கிற எ ேவா அைத

அவராேல ெபற் க்ெகாள் கிேறாம்.

௨௩ நாம் அவ ைடய மாரனாகிய

இேய கிற ஸ் வின் நாமத்தின்ேமல்

வி வாசமாக இ ந் , அவர் நமக் க்

கட்டைளயிட்டப ஒ வரிெலா வர் அன்பாக

இ க்கேவண் ெமன்பேத அவ ைடய

கட்டைளயாக இ க்கிற . ௨௪அவ ைடய

கட்டைளகைளக் கைடப்பி க்கிறவன்

அவரில் நிைலத்தி க்கிறான், அவ ம்

அவனில் நிைலத்தி க்கிறார்; அவர்

நம்ம ல் நிைலத்தி க்கிறைத அவர்

நமக் த் தந்த ளின ஆவியானவராேல

அற ந்தி க்கிேறாம்.

௪

பிரியமானவர்கேள, உலகத்தில் அேநக

கள்ளத் ர்க்கதரிசிகள்ேதான்றயி ப்பதினால்,

ங்கள் எல்லாஆவிகைள ம் நம்பாமல், அந்த

ஆவிகள் ேதவனால் உண்டானைவகேளா

என் ேசாதித் ப்பா ங்கள். ௨ ேதவ

ஆவிைய ங்கள் எதினாேல அறயலாம்

என்றால்: ச ரத்தில்வந்தஇேய கிற ஸ் ைவ

அற க்ைக ெசய்கிற எந்தஆவி ம் ேதவனால்
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உண்டாயி க்கிற . ௩ ச ரத்தில் வந்த

இேய கிற ஸ் ைவ அற க்ைக ெசய்யாத

எந்த ஆவி ம் ேதவனால் உண்டானதல்ல;

வ ெமன் ங்கள் ேகள்விப்பட்ட

அந்திக்கிற ஸ் வி ைடயஆவிஅ ேவ,அ

இப்ெபா ம் உலகத்தில் இ க்கிற .

௪ பிள்ைளகேள, ங்கள் ேதவனால்

உண்டாயி ந் , அவர்கைள ெவன் ர்கள்;

ஏெனன்றால், உலகத்தில் இ க்கிறவைனவிட

உங்க க் ள் இ க்கிறவர் ெபரியவர். ௫

அவர்கள் உலகத்திற் ரியவர்கள்,

ஆகேவ, உலகத்திற் ரியைவகைளப்

ேப கிறார்கள், உலக ம் அவர்க க் ச்

ெசவிெகா க் ம். ௬ நாங்கள் ேதவனால்

உண்டானவர்கள்; ேதவைன அற ந்தவன்

எங்க க் ச் ெசவிெகா க்கிறான்;

ேதவனால் உண்டாகாதவன் எங்க க் ச்

ெசவிெகா க்கிறதில்ைல; இதினாேல

சத்திய ஆவி எ ெவன் ம் ஏமாற் ம்

ஆவி எ ெவன் ம் அற ந்தி க்கிேறாம். ௭

பிரியமானவர்கேள, ஒ வரிெலா வர் அன்பாக

இ ப்ேபாம்; ஏெனன்றால், அன் ேதவனால்

உண்டாயி க்கிற ; அன் ள்ள எவ ம்

ேதவனால் பிறந் , அவைரஅற ந்தி க்கிறான்.

௮ அன்பில்லாதவன் ேதவைன அறயான்;

ேதவன் அன்பாகேவ இ க்கிறார். ௯

தம் ைடய ஒேரேபறான மாரனாேல நாம்

பிைழக் ம்ப க் ேதவன் அவைர இந்த

உலகத்திற் அ ப்பினதினால் ேதவன்
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நம்ேமல் ைவத்த அன் ெவளிப்பட்ட . ௧0

நாம் ேதவனிடத்தில் அன் ர்ந்ததினால்

அல்ல, அவர் நம்மடத்தில் அன் ர்ந் ,

நம் ைடய பாவங்கைள நிவர்த்தி ெசய்கிற

பாவநிவாரணப யாகத் தம் ைடய

மாரைன அ ப்பினதினாேல அன்

உண்டாயி க்கிற . ௧௧ பிரியமானவர்கேள,

ேதவன் இவ்விதமாக நம்மடத்தில்

அன் ர்ந்தி க்க, நா ம் ஒ வரிெலா வர்

அன் ரக் கடனாளிகளாக இ க்கிேறாம்.

௧௨ ேதவைன ஒ வ ம் ஒ ேபா ம்

கண்டதில்ைல; நாம் ஒ வரிெலா வர்

அன் ர்ந்தால் ேதவன் நமக் ள்

நிைலத்தி க்கிறார்; அவ ைடய அன் ம்

நமக் ள் ரணப்ப ம். ௧௩அவர் தம் ைடய

ஆவியானவைர நமக் க் ெகா த்ததினாேல

நாம் அவரி ம் அவர் நம்ம ம்

நிைலத்தி க்கிறைத அற ந்தி க்கிேறாம்.

௧௪ பிதாவானவர் மாரைன உலக

இரட்சகராக அ ப்பினாெரன்

நாங்கள் பார்த் சாட்சியி கிேறாம். ௧௫

இேய வானவர் ேதவ ைடய மாரெனன்

அற க்ைகெசய்கிறவன் எவேனா அவனில்

ேதவன் நிைலத்தி க்கிறார், அவ ம் ேதவனில்

நிைலத்தி க்கிறான். ௧௬ ேதவன் நம்ேமல்

ைவத்தி க்கிற அன்ைப நாம் அற ந்

வி வாசித்தி க்கிேறாம். ேதவன்அன்பாகேவ

இ க்கிறார்; அன்பில் நிைலத்தி க்கிறவன்

ேதவனில் நிைலத்தி க்கிறான், ேதவ ம்
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அவனில் நிைலத்தி க்கிறார். ௧௭

நியாயத் ர்ப் நாளிேல நமக் ைதரியம்

உண்டாயி க்கத்தக்கதாகஅன் நம்மடத்தில்

ரணப்ப கிற ; ஏெனன்றால், அவர்

இ க்கிறபிரகாரமாகநா ம்இந்தஉலகத்தில்

இ க்கிேறாம். ௧௮ அன்பிேல பயம ல்ைல;

ரண அன் பயத்ைத ெவளிேய தள் ம்;

பயமான ேவதைன ள்ள , பயப்ப கிறவன்

அன்பில் ரணப்பட்டவன் இல்ைல. ௧௯

அவர் தலாவ நம்மடத்தில் அன்

ர்ந்தப யால் நா ம் அவரிடத்தில் அன்

ெச த் கிேறாம். ௨0 ேதவனிடத்தில் அன்

கிேறெனன் ஒ வன் ெசால் ம்,

தன் சேகாதரைனப் பைகத்தால், அவன்

ெபாய்யன்; தான் கண்ட சேகாதரனிடத்தில்

அன் ராம க்கிறவன், தான் காணாத

ேதவனிடத்தில் எப்ப அன் ெச த் வான்?

௨௧ ேதவனிடத்தில் அன் ெச த் கிறவன்

தன் சேகாதரனிடத்தி ம்

அன் ரேவண் ெமன்கிற இந்தக்

கட்டைளையஅவராேல ெபற்ற க்கிேறாம்.

௫

இேய வானவேர கிற ஸ் என்

வி வாசிக்கிற எவ ம் ேதவனால்

பிறந்தி க்கிறான்; பிறக்கச்ெசய்தவரிடம்

அன் ெச த் கிற எவ ம் அவரால்

பிறந்தவனிட ம் அன் ெச த் கிறான்.

௨ நாம் ேதவனிடத்தில் அன் ெச த்தி

அவ ைடய கட்டைளகைளக்

கைடப்பி க் ம்ேபா , ேதவ ைடய
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பிள்ைளகளிடத்தில் அன் ெச த் கிேறாம்

என் அற ந் ெகாள் கிேறாம். ௩

ேதவனிடத்தில் அன் வ என்ப

அவ ைடய கட்டைளகைளக் கைடபி ப்பேத

ஆ ம்; அவ ைடய கட்டைளகள்

பாரமானைவக ம் இல்ைல. ௪

ேதவனால் பிறப்பெதல்லாம் உலகத்ைத

ெஜயிக் ம்; நம் ைடய வி வாசேம

உலகத்ைத ேமற்ெகாள் ம் ெஜயம். ௫

இேய வானவர் ேதவ ைடய மாரெனன்

வி வாசிக்கிறவைனத்தவிர உலகத்ைத

ெஜயிக்கிறவன் யார்? ௬இேய கிற ஸ் வாகிய

இவேர தண் ரினா ம் இரத்தத்தினா ம்

வந்தவர்; தண் ரினாேல மாத்திரமல்ல,

தண் ரினா ம்இரத்தத்தினா ம்வந்தவர்.

ஆவியானவர் சத்தியமாக இ ப்பதினால்,

ஆவியானவேர சாட்சிெகா க்கிறவர். ௭

பரேலாகத்திேல சாட்சியி கிறவர்கள் வர்,

பிதா, வார்த்ைத, பரி த்த ஆவியானவர்

என்பவர்கேள, இந்த வ ம் ஒன்றாக

இ க்கிறார்கள்; ௮ ேலாகத்திேல

சாட்சியி கிறைவகள் ன் , ஆவி,

தண் ர், இரத்தம் என்பைவகேள,

இம் ன் ம் ஒ ைமப்பட் க்கிற .

௯ நாம் மனித ைடய சாட்சிைய

ஏற் க்ெகாள்கிேறாம். அைதவிட ேதவ ைடய

சாட்சி ேமன்ைமயாக இ க்கிற ; ேதவன் தம

மாரைனக் ற த் க் ெகா த்த சாட்சி

இ ேவ. ௧0 ேதவ ைடய மாரனிடத்தில்
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வி வாசமாக இ க்கிறவன்அந்தச் சாட்சிையத்

தனக் ள்ேள ெபற்ற க்கிறான்; ேதவைன

வி வாசிக்காதவேனா, ேதவன் தம் ைடய

மாரைனக் ற த் க் ெகா த்த சாட்சிைய

வி வாசிக்காததினால், அவைரப்

ெபாய்யராக் கிறான். ௧௧ ேதவன் நமக்

நித்திய வைனத் ெகா த்தி க்கிறார்,

அந்த வன் அவ ைடய மாரனில்

இ க்கிறெதன்பேத அந்தச் சாட்சி ஆ ம்.

(aiōnios g166) ௧௨ மாரைன உைடயவன்

வைனஉைடயவன், ேதவ ைடய மாரன்

இல்லாதவன் வன் இல்லாதவன். ௧௩

உங்க க் நித்திய வன் உண்ெடன்

ங்கள் அறய ம், ேதவ மார ைடய

நாமத்தின்ேமல் ங்கள் வி வாசமாக

இ க்க ம், ேதவ மார ைடயநாமத்தின்ேமல்

வி வாசமாக இ க்கிற உங்க க்

இைவகைள எ தியி க்கிேறன். (aiōnios

g166) ௧௪ நாம் எைதயாவ அவ ைடய

வி ப்பத்தின்ப ேகட்டால், அவர்

நமக் ச் ெசவிெகா க்கிறார் என்பேத

அவைரப்பற்ற நாம் அற ந்தி க்கிற

நம்பிக்ைக. ௧௫ நாம் எைதக்ேகட்டா ம்,

அவர் நமக் ச் ெசவிெகா க்கிறார்

என் நாம் அற ந்தி ந்ேதாமானால்,

அவரிடத்தில் நாம் ேகட்டைவகைளப்

ெபற் க்ெகாண்ேடாெமன் ம்

அற ந்தி க்கிேறாம். ௧௬மரணத்திற் ரியதாக

இல்லாத பாவத்ைதத் தன் சேகாதரன்
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ெசய்வைதஒ வன்பார்த்தால், அவன் ெஜபம்

ெசய்யேவண் ம், அப்ெபா அவ க்

வைனக் ெகா ப்பார்; யா க்ெகன்றால்,

மரணத்திற் ரியதாக இல்லாத பாவத்ைதச்

ெசய்தவர்க க்ேக; மரணத்திற் ரியதான

பாவ ம் உண் , அைதக் ற த் ெஜபம்ெசய்ய

நான் ெசால்வதில்ைல. ௧௭ அ தி எல்லாம்

பாவம்தான்; என்றா ம் மரணத்திற் ரியதாக

இல்லாத பாவ ம் உண் . ௧௮ ேதவனால்

பிறந்த எவ ம் பாவம் ெசய்யமாட்டான் என்

அற ந்தி க்கிேறாம்; ேதவனால்பிறந்தவைன

ேதவன் ைமயி ந் காக்கிறார், சாத்தான்

அவைனத் ெதாடமாட்டான். ௧௯ நாம்

ேதவனால் உண்டாயி க்கிேறாம் என் ம்,

உலகம் வ ம் சாத்தா க் ள் இ க்கிற

என் ம் அற ந்தி க்கிேறாம். ௨0 அன்ற ம்,

நாம் சத்திய ள்ளவைரஅற ந் ெகாள்வதற்

ேதவ ைடய மாரன் வந் நமக் த்திையக்

ெகா த்தி க்கிறார் என் ம் அற ேவாம்;

அவ ைடய மாரனாகிய இேய கிற ஸ்

என்னப்பட்ட சத்திய ள்ளவ க் ள் ம்

இ க்கிேறாம்; இவேர ெமய்யான ேதவ ம்

நித்திய வ மாக இ க்கிறார். (aiōnios g166) ௨௧

பிள்ைளகேள, ங்கள் விக்கிரகங்க க்

விலகி, உங்கைளக் காத் க்ெகாள் ர்களாக.

ஆெமன்.
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2 ேயாவான்

௧

நமக் ள் நிைலத் நிற்கிற ம்

என்ெறன்ைறக் ம் நம்ேமா இ ப்ப மாகிய

சத்தியத்திற்காக, நான்மட் ம் அல்ல,

சத்தியத்ைத அற ந்தி க்கிற எல்ேலா ம்

சத்தியத்தின்ப ேநசித்தி க்கிறவ ம், (aiōn g165)

௨ ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டத் தாயா க் ம்,

அவ ைடய பிள்ைளக க் ம், ப்பனாகிய

நான் எ கிறதாவ : ௩ பிதாவாகிய

ேதவனா ம் பிதாவின் மாரனாக இ க்கிற

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வினா ம்,

கி ைப ம் இரக்க ம், சமாதான ம்,

சத்தியத்ேதா ம்அன்ேபா ம் டஉங்கேளா

இ ப்பதாக. ௪ பிதாவினால் நாம் ெபற்ற

கட்டைளயின்ப உம் ைடயபிள்ைளகளில்

சிலர் சத்தியத்திேல நடக்கிறைதநான் பார்த்

ம க ம் சந்ேதாஷப்பட்ேடன். ௫இப்ெபா ம்

தாயாேர, நாம் ஒ வைரெயா வர்

ேநசிக்கேவண் ம் என் , உமக் ப் திய

கட்டைளயாக எ தாமல், ஆரம்பம் தல்

நமக் உண்டாயி க்கிற கட்டைளயாக எ தி,

உம்ைம ேவண் க்ெகாள் கிேறன். ௬ நாம்

அவ ைடய கட்டைளகளின்ப நடப்பேத

அன் ; ங்கள்ஆரம்ப தல் ேகட் க்கிறப

நடந் ெகாள்ளேவண் ய கட்டைளஇ ேவ.

௭ ச ரத்தில் வந்த இேய கிற ஸ் ைவ

அற க்ைகபண்ணாத அேநக ஏமாற் க்காரர்கள்

உலகத்திேல ேதான்றயி க்கிறார்கள்;

இப்ப ப்பட்டவேன ஏமாற் க்கார ம்,
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அந்திக்கிற ஸ் மாக இ க்கிறான். ௮

உங்க ைடய ெசய்ைககளின் பலைன

இழந் ேபாகாமல், ரண பலைனப்

ெபற் க்ெகாள்வதற் எச்சரிக்ைகயாக

இ ங்கள். ௯ கிற ஸ் வின் உபேதசத்திேல

நிைலத்தி க்காமல் ற நடக்கிற எவ ம்

ேதவைனஉைடயவன்இல்ைல, கிற ஸ் வின்

உபேதசத்தில் நிைலத்தி க்கிறவேனா

பிதாைவ ம் மாரைன ம் உைடயவன்.

௧0 ஒ வன் உங்களிடம் வந் இந்த

உபேதசத்ைதக் ெகாண் வராமல் இ ந்தால்,

அவைன உங்க ைடய ட் ேல

ஏற் க்ெகாள்ளாம ம், அவ க் வாழ்த் தல்

ெசால்லாம ம் இ ங்கள். ௧௧ அவ க்

வாழ்த் தல் ெசால் கிறவன் அவ ைடய

ெகட்டெசய்ைகக க் ம் பங் ள்ளவன்

ஆகிறான். ௧௨ உங்க க் எ தேவண் ய

காரியங்கள்அதிகம் உண் ; காகிதத்தினா ம்

ைமயினா ம் அைவகைள எ த எனக்

மனம் இல்ைல. உங்க ைடய சந்ேதாஷம்

நிைறவாக இ ப்பதற்காக உங்களிடம்

வந் , க கமாகப் ேபசலாம் என்

நம்பியி க்கிேறன். ௧௩ ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட

உம் ைடய சேகாதரியின் பிள்ைளகள் உமக்

வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள்.ஆெமன்.
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3 ேயாவான்

௧

ப்பனாகிய நான் சத்தியத்தின்ப

ேநசிக்கிற பிரியமான கா விற்

எ கிறதாவ : ௨ பிரியமானவேன,

உன் ஆத் மா வாழ்கிற ேபால

எல்லாவற்ற ம் வாழ்ந் கமாக இ க் ம்ப

ெஜபித் க்ெகாள்கிேறன். ௩ சேகாதரர்கள் வந்

சத்தியத்தில் நடந் ெகாள் கிறாய் என்

உன் ைடய உண்ைமையக் ற த் ச் சாட்சி

ெகா த்தேபா அதிக சந்ேதாஷப்பட்ேடன்.

௪ என் பிள்ைளகள் சத்தியத்திேல

நடக்கிறார்கள் என் நான் ேகள்விப்ப கிற

சந்ேதாஷத்ைதவிட அதிகமான சந்ேதாஷம்

எனக் இல்ைல. ௫ பிரியமானவேன,

சேகாதரர்க க் ம், அந்நியர்க க் ம்

ெசய்கிற எல்லாவற்ைற ம் உண்ைமயாகச்

ெசய்கிறாய். ௬ அவர்கள் உன் ைடய

அன்ைபக் ற த் ச் சைபக் ன்பாகச் சாட்சி

ெசான்னார்கள்; ேதவ க் த் த தியானப

அவர்கைள வழய ப்பிைவத்தால்

நலமாக இ க் ம். ௭ ஏெனன்றால்,

அவர்கள் தரல்லாத மக்களிடம் ஒன் ம்

வாங்காமல் ேதவ ைடய நாமத்தினிம த்தம்

றப்பட் ப்ேபானார்கள். ௮ ஆகேவ, நாம்

சத்தியத்திற் உடன்ேவைலயாட்களாக

இ ப்பதற்காக அப்ப ப்பட்டவர்கைளச்

ேசர்த் க்ெகாள்ளக் கடைமப்பட் க்கிேறாம்.

௯ நான் சைபக் எ திேனன்;

ஆனா ம் அவர்களில் தன்ைமயாக
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இ க்கவி ம் கிற திேயாத்திேரப் எங்கைள

ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ௧0 ஆகேவ,

நான் வந்தால், அவன் எங்க க்

எதிராகப் ெபால்லாத வார்த்ைதகைளப்

ேபசி, ெசய் வ கிற ெசயல்கைள

ஞாபகப்ப த் ேவன். அவன் இப்ப ச்

ெசய் வ வ ம் ேபாதாமல், தன் ைடய

சேகாதரர்கைள ஏற் க்ெகாள்ளாம ப்ப

மட் மல்லாமல், ஏற் க்ெகாள்ளவி ப்பமாக

இ க்கிறவர்கைள ம் தைடெசய் ,

சைபக் ெவளிேய தள் கிறான். ௧௧

பிரியமானவேன, ைமயானைதப்

பின்பற்றாமல், நன்ைமயானைதப்

பின்பற் , நன்ைமெசய்கிறவன் ேதவனால்

உண்டாயி க்கிறான்; ைமெசய்கிறவன்

ேதவைனப் பார்த்த இல்ைல. ௧௨ ேதேமத்திரி

எல்ேலாரா ம் நற்சாட்சி ெபற்ற ம் இல்லாமல்,

சத்தியத்தா ம் நற்சாட்சி ெபற்றவன்;

நாங்க ம் சாட்சி ெகா க்கிேறாம்,

எங்க ைடய சாட்சி உண்ைம என்

அற ர்கள். ௧௩எ தேவண் ய காரியங்கள்

அதிகம் உண் ; ஆனால் ைமயினா ம்,

இறகினா ம் எ த எனக் வி ப்பம் இல்ைல.

௧௪ க்கிரமாக உன்ைனப் பார்க்கலாம்

என் நம்பியி க்கிேறன், அப்ெபா

க கமாகப் ேபசிக்ெகாள் ேவாம். உனக்

சமாதானம் உண்டாவதாக. நண்பர்கள் உனக்

வாழ்த் தல் ெசால் கிறார்கள். நண்பர்கைளப்

ெபயர் ெபயராகவாழ்த் வாயாக.
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தா

௧

இேய கிற ஸ் வி ைடய

ஊழயக்கார ம், யாக்ேகாபி ைடய

சேகாதர மாக இ க்கிற தா, பிதாவாகிய

ேதவனாேல பரி த்தமாக்கப்பட்டவர்க ம்,

இேய கிற ஸ் வினாேல

காக்கப்பட்டவர்க மாகிய

அைழக்கப்பட்டவர்க க் எ கிறதாவ :

௨ உங்க க் இரக்க ம் சமாதான ம்

அன் ம் ெப கட் ம். ௩ பிரியமானவர்கேள,

ெபா வானஇரட்சிப்ைபக் ற த் உங்க க்

எ வதற் நான் மக ம் க த் ள்ளவனாக

இ க் ம்ேபா , பரி த்தவான்க க்

ஒ ைற ஒப் க்ெகா க்கப்பட்ட

வி வாசத்திற்காக ங்கள் ைதரியமாகப்

ேபாராடேவண் ம் என் , உங்க க் எ தி

உணர்த் வ எனக் அவசியமாகத்

ெதரிந்த . ௪ஏெனன்றால், நம ேதவ ைடய

கி ைபையக் காமவிகாரத்திற் ரியதாகமாற்ற ,

நம் ைடயஒேரஆண்டவராகிய ேதவைன ம்,

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் ைவ ம்

ம த க்கிற பக்தி இல்லாதவர்களாகிய சிலர்

இரகசியவழயாக ைழந்தி க்கிறார்கள்;

அவர்கள் இந்த தண்டைனக் உள்ளாவார்கள்

என் ஆரம்பத்திேல எ தியி க்கிற . ௫

ங்கள் ன்னேம அற ந்தி ந்தா ம், நான்

உங்க க் ஞாபகப்ப த்த வி ம் கிற

என்னெவன்றால், கர்த்தர் தம மக்கைள

எகிப் ேதசத்தி ந் றப்படப்பண்ணி,
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இரட்சித் , பின் வி வாசிக்காதவர்கைள

அழ த்தார். ௬ தங்க ைடய ஆதி

ேமன்ைமையக் காத் க்ெகாள்ளாமல்,

தங்க க் ச் ெசாந்தமானவசிக் ம் இடத்ைத

விட் விட்ட சாத்தா ைடய தர்கைள ம்,

ேதவ ைடய நாளின் நியாயத் ர்ப் க்காக

நித்திய சங்கி களினாேல கட் , அந்தகார

இ ளில் அைடத் ைவத்தி க்கிறார். (aïdios

g126) ௭ அப்ப ேய ேசாேதாம் ெகாேமாரா

பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க ம், அைவகைளச்

ற்ற ள்ள பட்டணத் மக்க ம்,

அவர்கைளப்ேபால விபசாரம்பண்ணி,

இயற்ைகக் மாறானஇச்ைசகளிேலவி ந் ,

நித்தியஅக்கினியின் தண்டைனையப்ெபற்

அைடயாளமாகைவக்கப்பட் க்கிறார்கள்.

(aiōnios g166) ௮ அைதப்ேபாலேவ,

ெசாப்பனக்காரர்களாகிய இவர்க ம்

ச ரத்ைத அ த்தப்ப த்திக்ெகாண் ,

கர்த்தரின் அதிகாரத்ைத அசட்ைடபண்ணி,

மகத் வங்கைள அவமதிக்கிறார்கள்.

௯ பிரதான தனாகிய மகாேவல்

ேமாேசயி ைடய ச ரத்ைதக் ற த் ப்

பிசாேசா வாக் வாதம்பண்ணினேபா ,

அவைன அவமதித் ற்றப்ப த்தத்

ணிவில்லாமல்: கர்த்தர் உன்ைனக் க ந்

ெகாள்வாராக என் ெசான்னான். ௧0

இவர்கள் தங்க க் த் ெதரியாதைவகைள

அவமதிக்கிறார்கள்; த்தி இல்லாத

ம கங்கைளப்ேபால பாவத்தின்ப
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தங்க க் த் ெதரிந்தி க்கிறைவகளாேல

தங்கைளக்ெக த் க்ெகாள் கிறார்கள். ௧௧

இவர்க க் ஐேயா! இவர்கள் கா ைடய

வழயில் நடந் , பிேலயாம் க்காகச்

ெசய்த வஞ்சகத்திேல ேவகமாக ஓ , ேகாரா

எதிர்த் ப்ேபசின பாவத்திற் ள்ளாகி,

ெகட் ப்ேபானார்கள். ௧௨ இவர்கள்

உங்க ைடய அன்பின் வி ந் களில்

கைறகளாக இ ந் , பயம் இல்லாமல்

வி ந் சாப்பிட் , தங்கைளத் தாங்கேள

கவனித் க்ெகாள்கிற ேமய்ப்பராக

இ க்கிறார்கள்; இவர்கள் காற் களால்

அ பட் ஓ கிற தண் ர் இல்லாத

ேமகங்க ம், இைலகள் உதிர்ந் , கனிகள்

இல்லாமல் இரண் ைற காய்ந் ம் ேவர்

இல்லாத மரங்க ம், ௧௩ தங்க ைடய

அவமானங்கைள ைரதள் கிற

இைரச்சலான கடல் அைலக ம், வழதப்பி

அைலகிறநட்சத்திரங்க மாகஇ க்கிறார்கள்;

இவர்க க்காகஎன்ெறன்ைறக் ம் காரி ேள

ைவக்கப்பட் க்கிற . (aiōn g165) ௧௪ஆதா க்

ஏழாம் தைல ைறயான ஏேனாக் ம்

இவர்கைளக் ற த் : இேதா, எல்ேலா க் ம்

நியாயத் ர்ப் க் ெகா க்கிறதற் ம், அவர்களில்

அவபக்தி ள்ளவர்கள் எல்ேலா ம்

அவபக்தியாகச் ெசய் வந்த எல்லா

அவபக்தியான ெசய்ைககளினா ம்,

௧௫ தமக் விேராதமாக அவபக்தி ள்ள

பாவிகள் ேபசின க னமான வார்த்ைதகள்
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எல்லாவற்றனா ம், அவர்கைளக்

கண் க்கிறதற் ம், ஆயிரம் ஆயிரமான

தம பரி த்தவான்கேளா கர்த்தர்

வ கிறார் என் ன்னேம அறவித்தான்.

௧௬ இவர்கள் க்கிறவர்க ம்,

ைறயி கிறவர்க ம், தங்க ைடய

இச்ைசகளின்ப நடக்கிறவர்க மாக

இ க்கிறார்கள்; இவர்க ைடய வாய்

ெப ைமயானைவகைளப் ேப ம்;

தற் கழ்ச்சிக்காக கஸ் தி ெசய்வார்கள். ௧௭

ங்கேளா பிரியமானவர்கேள, நம் ைடய

கர்த்தராகிய இேய கிற ஸ் வின்

அப்ேபாஸ்தலர்களால் ன்ேபெசால்லப்பட்ட

வார்த்ைதகைள நிைனத் ப்பா ங்கள்.

௧௮ கைடசிக்காலத்திேல தங்க ைடய

ன்மார்க்கமான இச்ைசகளின்ப நடக்கிற

பரிகாசக்காரர்கள் ேதான் வார்கள்

என் உங்க க் ச் ெசான்னார்கேள.

௧௯ இவர்கள் பிரிந் ேபாகிறவர்க ம்,

ெஜன்ம பாவம் உள்ளவர்க ம்,ஆவியானவர்

இல்லாதவர்க மாேம. ௨0 ங்கேளா

பிரியமானவர்கேள, உங்க ைடய மகா

பரி த்தமான வி வாசத்தின்ேமல்

உங்கைள உ திப்ப த்திக்ெகாண் ,

பரி த்த ஆவியானவ க் ள்

ெஜபம்பண்ணி, ௨௧ ேதவ ைடய

அன்பிேல உங்கைளக் காத் க்ெகாண் ,

நித்திய வ க் ரிய நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வி ைடய இரக்கத்ைதப்
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ெபற் க்ெகாள்ளக் காத்தி ங்கள். (aiōnios

g166) ௨௨ அல்லாம ம், ங்கள் ப த்தற

உள்ளவர்களாக இ ந் , சில க் இரக்கம்

காட் , சிலைர அக்கினியில் இ ந்

இ த் விட் , பயத்ேதா இரட்சித் ,

௨௩ பாவத்தினால் கைறப்பட் க்கிற

அவர்க ைடய ஆைடைய ம் ட

ெவ த் த்தள் ங்கள். ௨௪ உங்கைள

இடறவிழாமல் காக்க ம், தம மகிைம ள்ள

சந்நிதானத்திேல அதிக மகிழ்ச்சிேயா

உங்கைளமா இல்லாதவர்களாக நி த்த ம்,

வல்லைம உள்ளவ ம், ௨௫ தாம் ஒ வேர

ஞானம் உள்ளவ மாகிய நம் ைடய

இரட்சகரான ேதவ க் க் கன ம்,

மகத் வ ம், வல்லைம ம், அதிகார ம்,

இப்ெபா ம், எப்ெபா ம் உண்டாவதாக.

ஆெமன். (aiōn g165)
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௧

க்கிரத்தில் சம்பவிக்கேவண் யைவகைளத்

தம் ைடய ஊழயக்காரர்க க் க்

காண்பிப்பதற்காக, ேதவன்

இேய கிற ஸ் விற் ஒப் வித்த ம்,

இவர் தம் ைடய தைன அ ப்பி,

தம் ைடயஊழயக்காரனாகிய ேயாவா க்

ெவளிப்ப த்தின மான காரியம். ௨

இவன் ேதவ ைடய வசனத்ைதக் ற த் ம்,

இேய கிற ஸ் ைவப்பற்றய

சாட்சிையக் ற த் ம், தான் பார்த்த

எல்லாவற்ைற ம் சாட்சியாக

அறவித்தி க்கிறான். ௩ இந்தத்

ர்க்கதரிசன வசனங்கைளப்

ப க்கிறவ ம், ேகட்கிறவர்க ம்,

இதில் எ தியி க்கிறைவகளின்ப

நடக்கிறவர்க ம் பாக்கியவான்கள்,

காலம் ெந ங்கிவிட்ட . ௪ ேயாவான்

ஆசியாவில் உள்ள ஏ சைபக க் ம்

எ கிறதாவ :இ க்கிறவ ம்இ ந்தவ ம்

வ கிறவ மானவரா ம், அவ ைடய

சிங்காசனத்திற் ன்பாக இ க்கிற ஏ

ஆவிகளா ம், ௫உண்ைம ள்ள சாட்சி ம்,

மரித்ேதாரி ந் த ல் பிறந்தவ ம்,

மயின் ராஜாக்க க் அதிபதி மாகிய

இேய கிற ஸ் வினா ம் உங்க க் க்

கி ைப ம் சமாதான ம் உண்டாவதாக. ௬

நம்ேமல்அன் ைவத் , தம இரத்தத்தினாேல

நம் ைடய பாவங்கைளக் க வி, தம் ைடய
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பிதாவாகிய ேதவ க் ன்பாக நம்ைம

ராஜாக்க ம்ஆசாரியர்க மாக்கினஅவ க்

மகிைம ம் வல்லைம ம் என்ெறன்ைறக் ம்

உண்டாயி ப்பதாக.ஆெமன். (aiōn g165) ௭இேதா,

ேமகங்கேளா வ கிறார்; கண்கள் எல்லாம்

அவைரப்பார்க் ம்,அவைரக் த்தினவர்க ம்

அவைரப் பார்ப்பார்கள்; மயில் உள்ள

ேகாத்திரத்தார்கள் எல்ேலா ம் அவைரப்

பார்த் ப் லம் வார்கள்.அப்ப ேய நடக் ம்,

ஆெமன். ௮ இ க்கிறவ ம் இ ந்தவ ம்

வ கிறவ மாகிய சர்வவல்லைம ள்ள

கர்த்தர்: நான் அல்பா ம், ஓெமகா ம்,

வக்க ம், மாக இ க்கிேறன்

என் உைரக்கிறார். ௯ உங்க ைடய

சேகாதர ம், இேய கிற ஸ் வினிம த்தம்

வ கிற உபத்திரவத்திற் ம் அவ ைடய

ராஜ்யத்திற் ம் அவ ைடய ெபா ைமக் ம்

உங்க ைடயஉடன்பங்காளி மாகஇ க்கிற

ேயாவானாகியநான் ேதவவசனத்தினிம த்த ம்,

இேய கிற ஸ் ைவப்பற்றய

சாட்சியினிம த்த ம், பத் என் ம் விேல

இ ந்ேதன். ௧0கர்த்த்தைரஆராதிக் ம் நாளில்

நான் ஆவியானவரின் கட் ப்பாட் க் ள்

இ ந்ேதன்; அப்ெபா எனக் ப் பின்னாேல

எக்காளசத்தம்ேபால ஒ ெபரிய சத்தத்ைதக்

ேகட்ேடன். ௧௧ அ : நான் அல்பா ம்

ஓெமகா ம், ந்தினவ ம் பிந்தினவ மாக

இ க்கிேறன். பார்க்கிறைதஒ த்தகத்தில்

எ தி, ஆசியாவில் இ க்கிற எேப ,
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சிம ர்னா, ெபர்க , தியத் ரா, சர்ைத,

பிலெதல்பியா, லேவாதிக்ேகயா என் ம்

பட்டணங்களில் உள்ள ஏ சைபக க் ம்

அ ப் என் ெசான்ன . ௧௨அப்ெபா

என்ேனா ேபசின அந்த சத்தத்ைதப்

பார்க்கத் தி ம்பிேனன்; தி ம்பினெபா ,

ஏ ெபான் த் விளக் கைள ம்,

௧௩ அந்த ஏ த் விளக் களின்

ந விேல, பாதம்வைர ளமான அங்கி

அணிந் , மார்பில் ெபாற்கச்ைச

கட் யி ந்த மனித மாரைனப்ேபால

ஒ வைரப் பார்த்ேதன். ௧௪ அவ ைடய

தைல ம், தைல ம் ெவண்ைமயான

பஞ்ைசப்ேபால ம் உைறந்த

பனிையப்ேபால ம் ெவண்ைமயாக

இ ந்த ; அவ ைடய கண்கள்

அக்கினிஜூவாைலையப்ேபால இ ந்த ;

௧௫ அவ ைடய பாதங்கள் உைலயிேல

காய்ந்த பிரகாசமான ெவண்கலம்ேபால

இ ந்த ;அவ ைடய சத்தம் ெப ெவள்ளத்

இைரச்சைலப்ேபால இ ந்த . ௧௬ தம

வல ைகயிேல ஏ நட்சத்திரங்கைள

ஏந்திக்ெகாண் ந்தார்; அவர் வாயில்

இ ந் இரண் பக்க ம் ர்ைமயான

வாள் றப்பட் வந்த ; அவ ைடய கம்

வல்லைமையப்பிரகாசிக்கிற ரியைனப்ேபால

இ ந்த . ௧௭ நான் அவைரப் பார்த்தேபா

ெசத்தவைனப்ேபால அவ ைடய பாதத்தில்

வி ந்ேதன்; அப்ெபா அவர் தம் ைடய
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வல ைகையஎன்ேமல்ைவத் , என்ைனப்

பார்த் : பயப்படாேத, நான் ந்தினவ ம்

பிந்தினவ ம், உயி ள்ளவ மாக

இ க்கிேறன்; ௧௮மரித்ேதன்,ஆனா ம், இேதா,

எல்லாக் காலங்களி ம் உயிேரா இ க்கிேறன்,

ஆெமன்; நான் மரணம் மற் ம் பாதாளத்தின்

திற ேகால்கைள ைவத்தி க்கிேறன். (aiōn

g165, Hadēs g86) ௧௯ பார்த்தைவகைள ம்

இ க்கிறைவகைள ம், இைவக க் ப்

பின் நடக்கப்ேபாகிறைவகைள ம் எ ;

௨0 என் வல ைகயில் பார்த்த ஏ

நட்சத்திரங்களின்இரகசியத்ைத ம், ஏ ெபான்

த் விளக் களின்இரகசியத்ைத ம்எ ;

அந்த ஏ நட்சத்திரங்க ம் ஏ சைபகளின்

தர்கள்; பார்த்த ஏ த் விளக் க ம்

ஏ சைபகள்.

௨

எேப சைபயின் த க்

எ தேவண் ய என்னெவன்றால்:

ஏ நட்சத்திரங்கைளத் தம் ைடய

வல ைகயில் ஏந்திக்ெகாண் ,

ஏ ெபான் த் விளக் களின்

ந விேல உலாவிக்ெகாண் க்கிறவர்

ெசால் கிறதாவ ; ௨ ெசய்தைவகைள ம்,

உன் க னஉைழப்ைப ம், உன்

ெபா ைமைய ம், ெபால்லாதவர்கைளச்

சகித் க்ெகாள்ள யாமல் இ க்கிறைத ம்,

அப்ேபாஸ்தலர்களாக இல்லாதவர்கள்

தங்கைள அப்ேபாஸ்தலர்கள் என்

ெசால் கிறைத ேசாதித் ப்பார்த் அவர்கள்
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ெபாய்யர்கள் என்பைதக் கண் பி த்தைத ம்;

௩ சகித் க்ெகாண் இ க்கிறைத ம்,

ெபா ைமயாக இ க்கிறைத ம், என்

நாமத்திற்காக ஓய் இல்லாமல்

பிரயாசப்பட்டைத ம் அற ந்தி க்கிேறன். ௪

ஆனா ம், ஆரம்பத்திேல ைவத்தி ந்த

அன்ைபவிட் விட்டாய் என் உன்ேமல்

எனக் க் ைற உண் . ௫ எனேவ, எந்த

நிைலைமயில் இ ந் வி ந்தாய் என்பைத

நிைனத் , மனம்தி ம்பி, ஆதியில் ெசய்த

ெசய்ைககைளச் ெசய்; இல்லாவிட்டால்

நான் க்கிரமாக உன்னிடம் வந் ,

மனம்தி ம்பவில்ைல என்றால், உன்

விளக் த்தண்ைட அதனிடத்தி ந்

க்கிவி ேவன். ௬ நான் ெவ க்கிற

நிக்ெகாலாய் மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களின்

ெசய்ைககைள ம் ெவ க்கிறாய், இ

உன்னிடத்தில் உண் . ௭ ஆவியானவர்

சைபக க் ச் ெசால் கிறைதக் கா ள்ளவன்

ேகட்கேவண் ம்; ெஜயம் ெப கிறவன்

எவேனா அவ க் ேதவ ைடய

பர சின் ந வில் இ க்கிற வமரத்தின்

கனிைய உண்ணக்ெகா ப்ேபன்

என் எ . ௮ சிம ர்னா சைபயின்

த க் எ தேவண் ய

என்னெவன்றால்: ந்தினவ ம்

பிந்தினவ ம், மரித்ேதாரி ந் உயிேரா

எ ந்தவ மானவர் ெசால் கிறதாவ ; ௯உன்

ெசய்ைககைள ம், உன் உபத்திரவத்ைத ம்,
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ஐ வரியம் உள்ளவனாக இ ந் ம் உனக்

இ க்கிற தரித்திரத்ைத ம், தங்கைள

தர்கள் என் ெசால் ம் தர்களாக

இல்லாமல் சாத்தா ைடய ட்டமாக

இ க்கிறவர்கள் ெசய் ம் அவ கைள ம்

அற ந்தி க்கிேறன். ௧0 படப்ேபாகிற

பா கைளப்பற்ற ப் பயப்படாேத; இேதா, ங்கள்

ேசாதிக்கப்ப வதற்காகப் பிசா உங்களில்

சிலைரக் காவ ல் ேபா வான்; பத் நாட்கள்

உபத்திரவப்ப ர்கள். ஆனா ம்

மரிக் ம்வைரஉண்ைமயாகஇ ,அப்ெபா

வகி டத்ைத உனக் த் த ேவன். ௧௧

ஆவியானவர் சைபக க் ச் ெசால் கிறைதக்

கா ள்ளவன் ேகட்கேவண் ம்; ெஜயம்

ெப கிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால்

ேசதப்ப வதில்ைல என் எ . ௧௨ெபர்க

சைபயின் த க் எ தேவண் ய

என்னெவன்றால்: இரண் பக்க ம்

ர்ைமயான வாைள ைவத்தி ப்பவர்

ெசால் கிறதாவ ; ௧௩உன் ெசய்ைககைள ம்,

சாத்தா ைடய சிங்காசனம் இ க்கிற இடத்தில்

யி க்கிறைத ம், என் நாமத்ைத

உ தியாகப் பி த் க் ெகாண் க்கிறைத ம்,

சாத்தான் யி க்கிற இடத்திேல

உங்க க் ள்ேள எனக் உண்ைம ள்ள

சாட்சியான அந்திப்பா என்பவன்

ெகால்லப்பட்ட நாட்களி ம் என்ேமல்

ைவத்தஉன்வி வாசத்ைத, ம த க்காமல்

இ ந்தைத ம் அற ந்தி க்கிேறன். ௧௪



ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் 4656

ஆனா ம், சில காரியங்கைளக் ற த்

உன்ேமல் எனக் க் ைற உண் ;

இஸ்ரேவல் மக்கள் விக்கிரகங்க க் ப்

பைடத்தைவகைள சாப்பி வதற் ம்

ேவசித்தனம் பண் வதற் ம் சாதகமான

இடறைலஅவர்க க் ன்பாகப் ேபா ம்ப

பாலாக் என்பவ க் ப் ேபாதைனெசய்த

பிேலயா ைடய ேபாதைனையக்

கைடபி க்கிறவர்கள் உன்னிடம் உண் . ௧௫

அப்ப ேய நிக்ெகாலாய் மதத்தின ைடய

ேபாதைனையக் கைடபி க்கிறவர்க ம்

உன்னிடம் உண் ; அைத நான் ெவ க்கிேறன்.

௧௬ மனம்தி ம் , இல்லாவிட்டால்

நான் க்கிரமாக உன்னிடம் வந் , என்

வாயின் வாளினால் அவர்கேளா

த்தம்பண் ேவன். ௧௭ ஆவியானவர்

சைபக க் ச் ெசால் கிறைதக் கா ள்ளவன்

ேகட்கேவண் ம்; ெஜயம் ெப கிறவ க் நான்

மைறவானமன்னாைவஉண்ணக்ெகா த் ,

ெபற் க்ெகாள்கிறவைனத்தவிர

ேவெறா வ க் ம் ெதரியாத திய

நாமம் எ தப்பட்ட ெவண்ைமயானக்

கல்ைலக் ெகா ப்ேபன் என் எ .

௧௮ தியத் ரா சைபயின் த க்

எ தேவண் ய என்னெவன்றால்:

அக்கினிஜூவாைல ேபான்ற கண்க ம்,

பிரகாசமானெவண்கலம்ேபான்ற பாதங்க ம்

உள்ள ேதவ மாரன் ெசால் கிறதாவ ; ௧௯

உன் ெசய்ைககைள ம், உன்அன்ைப ம், உன்
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ஊழயத்ைத ம், உன் வி வாசத்ைத ம்,

உன் ெபா ைமைய ம், ன் ெசய்த

ெசயல்கைளவிட பின் ெசய்த ெசயல்கள்

அதிகமாக இ க்கிறைத ம்அற ந்தி க்கிேறன்.

௨0ஆனா ம், உன்ேமல் எனக் க் ைறஉண் ;

என்னெவன்றால், தன்ைனத் ர்க்கதரிசி

என் ெசால் கிற ேயசேபல் என் ம்

ெபண், என் ைடய ஊழயக்காரர்கள்

ேவசித்தனம்பண்ண ம்விக்கிரகங்க க் ப்

பைடத்தைவகைளச் சாப்பிட ம்

அவர்க க் ப் ேபாதித் , அவர்கைளஏமாற்ற,

அவ க் இடம் ெகா க்கிறாய். ௨௧

அவள் மனம்தி ம் வதற்காக அவ க்

வாய்ப் க்ெகா த்ேதன்; தன் ேவசித்தன

வழையவிட் மனம்தி ம்ப அவ க்

வி ப்பம் இல்ைல. ௨௨ இேதா, நான்

அவைளக் கட் ல்கிைடயாக்கி, அவேளா

விபசாரம் ெசய்தவர்கள் தங்க ைடய

ெசய்ைககைளவிட் மனம்தி ம்பவில்ைல

என்றால், அவர்கைள ம் அதிக

உபத்திரவத்திேல தள்ளி, ௨௩ அவ ைடய

பிள்ைளகைள ம் ெகால் ேவன்;

அப்ெபா நாேன, சிந்தைனகைள ம்,

இ தயங்கைள ம் ஆராய்கிறவர் என்

எல்லா சைபக ம் அற ந் ெகாள் ம்;

உங்கள் ஒவ்ெவா வ க் ம் உங்க ைடய

ெசய்ைகக க் த் த ந்தப ேய பலன்

ெகா ப்ேபன். ௨௪ தியத் ராவிேல இந்தப்

ேபாதகத்ைதப் பின்பற்றாம ம்,
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சாத்தா ைடயஆழமானஇரகசியங்கள்என்

ெசால்லப்ப கிற அந்தத் தந்திரங்கைள

அற ந் ெகாள்ளாம ம் இ க்கிற

மற்றவர்களாகிய உங்க க் நான்

ெசால் கிறதாவ ; உங்கள்ேமல் எந்தெவா

பாரத்ைத ம் மத்தமாட்ேடன். ௨௫ நான்

வ ம்வைரக் ம் என்ைன வி வாசித்

என்ைனப் பற்ற க்ெகாண் ங்கள். ௨௬

ெஜயம்ெபற் கைடசிவைரக் ம் நான்

ெசய்த காரியங்கைளச் ெசய்கிறவன்

எவேனா அவ க் நான் என்

பிதாவிடம் இ ந் அதிகாரம்

ெபற்ற ேபால, ேதசங்களின் மக்கள்ேமல்

அதிகாரம் ெகா ப்ேபன். ௨௭ அவன்

இ ம் க்ேகாலால் அவர்கைள ஆ வான்;

அவர்கள் மண்பாண்டங்கைளப்ேபால

ெநா க்கப்ப வார்கள். ௨௮ வி யற்கால

நட்சத்திரத்ைத ம்அவ க் க் ெகா ப்ேபன்.

௨௯ ஆவியானவர் சைபக க் ச்

ெசால் கிறைதக் கா ள்ளவன்

ேகட்கேவண் ம் என் எ .

௩

சர்ைத சைபயின் த க்

எ தேவண் ய என்னெவன்றால்:

ேதவ ைடய ஏ ஆவிகைள ம் ஏ

நட்சத்திரங்கைள ம் ைவத்தி ப்பவர்

ெசால் கிறதாவ ; உன் ெசய்ைககைள

அற ந்தி க்கிேறன், உயி ள்ளவன் என்

ெபயர்ெபற்ற ந் ம் ெசத்தவனாகஇ க்கிறாய்.

௨ விழ த் க்ெகாண் , மரித் ப்ேபாகிறதாக
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இ க்கிற காரியங்கைளப் ெபலப்ப த் ;

உன் ெசய்ைககள் ேதவ க் ன்பாக

நிைறவானைவகளாக நான்

பார்க்கவில்ைல. ௩ எனேவ ேகட்டைத ம்,

ெபற் க்ெகாண்டைத ம் நிைனத் ப்பார்த் ,

அதற் க் ழ்ப்ப ந் மனம்தி ம் .

விழ ப்பைடயாவிட்டால், தி டைனப்ேபால

உன்னிடம்வ ேவன்; நான் உன்னிடம்வ ம்

ேநரத்ைத ெதரியாமல் இ ப்பாய். ௪ஆனா ம்

தங்க ைடயஆைடகைளஅ த்தப்ப த்தாத

சிலேபர் சர்ைதயி ம் உனக் உண் ;

அவர்கள் த தி உைடயவர்களாக இ ப்பதால்,

ெவண்ைமயானஆைடஅணிந் என்ேனா

நடப்பார்கள். ௫ ெஜயம் ெப கிறவன்

எவேனாஅவ க் ெவண்ைமயானஆைட

அணிவிக்கப்ப ம்; வ த்தகத்தி ந்

அவ ைடயெபயைர நான் க்கிப்ேபாடாமல்,

என் பிதாவிற் ன்பாக ம் அவ ைடய

தர்க க் ன்பாக ம் அவன்

ெபயைர அற க்ைகச் ெசய்ேவன். ௬

ஆவியானவர் சைபக க் ச் ெசால் கிறைதக்

கா ள்ளவன் ேகட்கேவண் ம் என் எ .

௭ பிலெதல்பியா சைபயின் த க்

எ தேவண் ய என்னெவன்றால்: பரி த்தம்

உள்ளவ ம், சத்தியம் உள்ளவ ம், தா தின்

திற ேகாைல உைடயவ ம், ஒ வ ம்

ட்ட யாதப திறக்கிறவ ம், ஒ வ ம்

திறக்க யாதப ட் கிறவ மாக

இ க்கிறவர் ெசால் கிறதாவ ; ௮ ெசய்த
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உன் ெசயல்கைளஅற ந்தி க்கிேறன்; உனக் க்

ெகாஞ்சம் ெபலன் இ ந் ம், என் நாமத்ைத

ம த க்காமல், என்வசனத்திற் ழ்ப்ப ந்

நடந்ததினால், இேதா, திறந்தவாசைல

உனக் ன்பாக ைவத்தி க்கிேறன்,

அைத ஒ வ ம் ட்டமாட்டான். ௯ இேதா,

தர்களாக இல்லாதி ந் ம் தங்கைள தர்கள்

என் ெபாய் ெசால் கிற சாத்தா ைடய

ட்டத்தாரில் சிலைர உனக் க் ெகா ப்ேபன்;

இேதா,அவர்கள்உன்பாதங்க க் ன்பாக

வந் பணிந் , நான் உன்ேமல் அன்பாக

இ ப்பைதஅவர்கள் ெதரிந் ெகாள் ம்ப

ெசய்ேவன். ௧0 என் ெபா ைமையப்பற்ற ச்

ெசால் ய வசனத்திற் ழ்ப்ப ந்

நடந்ததினால், மயில் யி க்கிறவர்கைளச்

ேசாதிப்பதற்காகப் ச்சக்கரத்தின்ேமல்

வரப்ேபாகிற ேசாதைனக்காலத்திற் நான்

உன்ைனத் தப்பித் க் காப்ேபன். ௧௧ இேதா,

க்கிரமாகவ கிேறன்; யா ம் உன் கி டத்ைத

எ த் க்ெகாள்ளாதப நான் உனக் ச்

ெசான்னைதெயல்லாம் ெசய் ெகாண்

இ . ௧௨ ெஜயம் ெப கிறவன் எவேனா,

அவைன என் ேதவ ைடய ஆலயத்திேல

ணாக ைவப்ேபன், அதில் இ ந் அவன்

எப்ேபா ம் ங் வ இல்ைல; என்

ேதவ ைடய நாமத்ைத ம் என் ேதவனால்

பரேலாகத்தில் இ ந் இறங்கிவ கிற

திய எ சேலமாகிய என் ேதவ ைடய

நகரத்தின் நாமத்ைத ம், என் திய



ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் 4661

நாமத்ைத ம் அவன்ேமல் எ ேவன். ௧௩

ஆவியானவர் சைபக க் ச் ெசால் கிறைதக்

கா ள்ளவன் ேகட்கேவண் ம் என்

எ . ௧௪ லேவாதிக்ேகயா சைபயின்

த க் எ தேவண் ய

என்னெவன்றால்: உண்ைம ம் சத்திய ள்ள

சாட்சி ம், ேதவ ைடய பைடப்பிற்

ஆதி மாக இ க்கிற ஆெமன் என்பவர்

ெசால் கிறதாவ ; ௧௫உன் ெசய்ைககைள

அற ந்தி க்கிேறன்; ளி ம் இல்ைல

அன ம் இல்ைல; ளிராக அல்ல

அனலாக இ ந்தால் நன்றாக இ க் ம்.

௧௬ இப்ப ளி ம் இல்லாமல்

அன ம் இல்லாமல் ெவ ெவ ப்பாக

இ க்கிறதினால் உன்ைன என் வாயில்

இ ந் வாந்திபண்ணிப்ேபா ேவன்.

௧௭ பாக்கியம ல்லாதவனாக ம்,

பரிதாபப்படத்தக்கவனாக ம்,

தரித்திர ம், பார்ைவ இல்லாதவனாக ம்,

நிர்வாணியாக ம் இ க்கிறைத அறயாமல்,

நான் ஐ வரியவான் என் ம், ெபா ளாதார

வசதிபைடத்தவன் என் ம், எனக் ஒ

ைற ம் இல்ைலஎன் ம் ெசால் கிறதினால்;

௧௮ நான்: ஐ வரியவானாவதற்காக

ெந ப்பிேல டமடப்பட்ட ெபான்ைன ம்,

உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம்

ெதரியாதப உ த்திக்ெகாள்வதற்

ெவண்ைமயான ஆைடகைள ம்

என்னிடம் வாங்கிக்ெகாள்ள ம், பார்ைவ
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ெப வதற்காக உன் கண்க க் ம ந்

ேபாடேவண் ம் என் உனக் ஆேலாசைன

ெசால் கிேறன். ௧௯ நான் ேநசிக்கிறவர்கள்

எவர்கேளா அவர்கைளக் க ந் ெகாண்

சிட்சிக்கிேறன்; எனேவ எச்சரிக்ைகயாக

இ ந் , மனம்தி ம் . ௨0 இேதா,

வாசற்ப யிேலநின் கதைவத்தட் கிேறன்;

ஒ வன் என் சத்தத்ைதக்ேகட் , கதைவத்

திறந்தால், நான் அவன் ட் ற் ள் ெசன் ,

அவேனா ட உண உண்ேபன், அவ ம்

என்ேனா உண்பான். ௨௧நான் ெஜயம்ெபற்

என் பிதா ைடய சிங்காசனத்திேல

அவேரா உட்கார்ந்த ேபால, ெஜயம்

ெப கிறவன்எவேனா,அவ ம்என் ைடய

சிங்காசனத்தில் என்ேனா உட்கா வதற்

அ ள்ெசய்ேவன். ௨௨ ஆவியானவர்

சைபக க் ச் ெசால் கிறைதக் கா ள்ளவன்

ேகட்கேவண் ம் என் எ என்றார்.

௪

இைவக க் ப் பின் , இேதா,

பரேலாகத்தில் திறக்கப்பட் ந்த

ஒ வாசைலக் கண்ேடன். த ல்

எக்காளசத்தம்ேபால என்ேனா ேபசின

சத்தமான : இங்ேக ஏறவா, இைவக க் ப்

பின் நடக்கேவண் யைவகைள

உனக் க் காண்பிப்ேபன் என்

ெசான்ன . ௨ உடேன ஆவிக் ள்ளாேனன்;

அப்ெபா , இேதா, வானத்தில் ஒ

சிங்காசனம் ைவக்கப்பட் ந்த ,

அந்தச் சிங்காசனத்தின்ேமல் ஒ வர்
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ற்ற ந்தார். ௩ ற்ற ந்தவர்,

பார்ப்பதற் வச்சிரக்கல்ைலப்ேபால ம்,

ப மராகத்ைதப்ேபால ம் இ ந்தார்; அந்த

சிங்காசனத்ைதச் ற்ற ம் ஒ வானவில்

இ ந்த ; அ பார்ப்பதற் மரகதம்ேபால

ேதான்றய . ௪ அந்த சிங்காசனத்ைதச்

ற்ற ம் இ பத் நான் சிங்காசனங்கள்

இ ந்தன; இ பத் நான் ப்பர்கள்

ெவண்ைமயான ஆைட அணிந் ,

தங்க ைடய தைலகளில் ெபாற்கி டம்

, அந்த சிங்காசனங்களின்ேமல்

உட்கார்ந்தி ப்பைதப் பார்த்ேதன். ௫அந்தச்

சிங்காசனத்தில் இ ந் ம ன்னல்க ம்

இ ழக்கங்க ம் சத்தங்க ம் றப்பட்டன;

ேதவ ைடய ஏ ஆவிகளாகிய ஏ

அக்கினி பங்கள் சிங்காசனத்திற் ன்பாக

எரிந் ெகாண் ந்தன. ௬ அந்தச்

சிங்காசனத்திற் ன்பாகப் பளிங் க்

கல்ைலப்ேபால கண்ணா க் கடல் இ ந்த ;

அந்தச் சிங்காசனத்தின் ந வி ம் அந்தச்

சிங்காசனத்ைதச் ற்ற ம் நான் வன்கள்

இ ந்தன, அைவகள் ன்பக்கத்தி ம்

பின்பக்கத்தி ம் கண்களால் நிைறந்தி ந்தன.

௭ தலாம் வன் சிங்கத்ைதப்ேபால ம்,

இரண்டாம் வன் காைளையப்ேபால ம்,

ன்றாம் வன் மனித கம் ேபான்ற கம்

உள்ளதாக ம், நான்காம் வன் பறக்கிற

க ேபால ம் இ ந்தன. ௮ அந்த நான்

வன்களி ம் ஒவ்ெவான் ம் ஆ ஆ
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சிற கள் உள்ளைவக ம், ற்ற ம்,

உள்ேள ம் கண்களால் நிைறந்தைவக மாக

இ ந்தன. அைவகள்: “இ ந்தவ ம்

இ க்கிறவ ம் வ கிறவ மாகிய

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனாகிய

கர்த்தர் பரி த்தர் பரி த்தர் பரி த்தர்”

என் இர ம் பக ம் ஓய் இல்லாமல்

ெசால் க்ெகாண் ந்தன. ௯ ேம ம்,

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற ந் , எல்லாக்

காலங்களி ம் உயிேரா இ க்கிறவ க்

அந்த வன்கள், மகிைமைய ம் கனத்ைத ம்

ஸ்ேதாத்திரத்ைத ம் ெச த் ம்ேபா , (aiōn

g165) ௧0 இ பத் நான் ப்பர்க ம்

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற க்கிறவ க்

ன்பாகத் தாழவி ந் , எல்லாக்

காலங்களி ம் உயிேரா இ க்கிறவைரத்

ெதா ெகாண் , தங்க ைடய

கி டங்கைளச் சிங்காசனத்திற் ன்பாக

ைவத் : (aiōn g165) ௧௧ கர்த்தாேவ, ேதவ ர்,

மகிைமைய ம் கனத்ைத ம் வல்லைமைய ம்

ெபற் க்ெகாள்கிறதற் த் த தி உைடயவராக

இ க்கி ர்; ேர எல்லாவற்ைற ம்

பைடத் ர், உம் ைடய வி ப்பத்தினாேல

அைவகள் உண்டாயி க்கிறைவக ம்

பைடக்கப்பட்டைவக மாக இ க்கிற ”

என்றார்கள்.

௫

பின் ம், உள்ேள ம் ெவளிேய ம்

எ தப்பட் , ஏ த்திைரகளால் த்திைர

ேபாடப்பட் ந்த ஒ த்தகத்ைத
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சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற ந்தவ ைடய

வல ைகயிேல பார்த்ேதன். ௨ த்தகத்ைதத்

திறக்க ம்அதின் த்திைரகைளஉைடக்க ம்

த தியானவர் யார்? என் அதிக சத்தமாகக்

ேகட்கிற பல ள்ள ஒ தைன ம்

பார்த்ேதன். ௩ வானத்திேலா, மயிேலா,

மயின் ழாவ , ஒ வ ம் அந்தப்

த்தகத்ைதத் திறக்க ம், அைதப்

ப க்க ம் யாமல் இ ந்த . ௪

ஒ வ ம் அந்தப் த்தகத்ைதத்

திறக்க ம் ப க்க ம் த தியானவனாக

இல்லாததினால் நான் மக ம் அ ேதன்.

௫ அப்ெபா ப்பர்களில் ஒ வன்

என்ைனப் பார்த் : அழேவண்டாம்;

இேதா, தா ேகாத்திரத்தின் சிங்க ம்,

தா தின் ேவ மானவர் த்தகத்ைதத்

திறக்க ம் அதின் ஏ த்திைரகைள ம்

உைடக்க ம் ெஜயங்ெகாண் க்கிறார்

என்றான். ௬அப்ெபா , இேதா, அ க்கப்பட்ட

நிைலயில் இ க்கிற ஒ ஆட் க் ட்

சிங்காசனத்திற் ம், நான் வன்க க் ம்,

ப்பர்க க் ம் ந விேல நிற்பைதக்

கண்ேடன்; அ ஏ ெகாம் கைள ம்

ஏ கண்கைள ம் உைடயதாக

இ ந்த ; அந்தக் கண்கள் மெயல்லாம்

அ ப்பப்ப கிற ேதவ ைடய ஏ ஆவிகேள.

௭ அந்த ஆட் க் ட் யானவர் வந் ,

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற ந்தவ ைடய

வல கரத்தி ந் அந்தப் த்தகத்ைத
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வாங்கினார். ௮ அந்தப் த்தகத்ைத

அவர் வாங்கினேபா , அந்த நான்

வன்க ம், இ பத் நான் ப்பர்க ம்

தங்க ைடய ரமண்டலங்கைள ம்,

பரி த்தவான்க ைடய ெஜபங்களாகிய

பவர்க்கத்தால் நிைறந்த

ெபாற்கலசங்கைள ம் பி த் க்ெகாண் ,

ஆட் க் ட் யானவ க் ன்பாக

கங் ப் றவி ந் : ௯ “ேதவ ர் த்தகத்ைத

வாங்க ம் அதின் த்திைரகைளஉைடக்க ம்

த தி உள்ளவராக இ க்கி ர்; ஏெனன்றால், ர்

அ க்கப்பட் , எல்லாக் ேகாத்திரங்களி ம்,

ெமாழகளி ம், மக்களி ம், ேதசங்களி ம்

இ ந் எங்கைள ேதவ க்காக உம் ைடய

இரத்தத்தினாேல ட் க்ெகாண் , ௧0

எங்க ைடய ேதவ க் ன்பாக எங்கைள

ராஜாக்க ம்ஆசாரியர்க மாக்கி ர்; நாங்கள்

மயிேல அரசா ேவாம்” என் திய

பாட்ைடப் பா னார்கள். ௧௧ பின் ம்

நான் பார்த்தேபா , சிங்காசனத்ைத ம்

வன்கைள ம் ப்பர்கைள ம் ற்றயி ந்த

அேநக தர்க ைடய சத்தத்ைதக்

ேகட்ேடன்; அவர்க ைடய எண்ணிக்ைக

ேகாடானேகா யாக இ ந்த . ௧௨

அவர்க ம் அதிக சத்தம ட் : அ க்கப்பட்ட

ஆட் க் ட் யானவர் வல்லைமைய ம்

ஐ வரியத்ைத ம் ஞானத்ைத ம்

ெபலத்ைத ம் கனத்ைத ம் மகிைமைய ம்

ஸ்ேதாத்திரத்ைத ம் ெபற் க்ெகாள்ளத்
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த தி ள்ளவராக இ க்கிறார் என்

ெசான்னார்கள். ௧௩ அப்ெபா ,

வானத்தி ம், மயி ம், மயின்

ம் இ க்கிற பைடப் க ம்,

கட ல் உள்ள எல்லா வன்க ம்:

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற க்கிறவ க் ம்

ஆட் க் ட் யானவ க் ம் ஸ்ேதாத்திர ம்

கன ம் மகிைம ம் வல்லைம ம்

எல்லாக் காலங்களி ம் உண்டாவதாக

என் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். (aiōn g165) ௧௪

அதற் நான் வன்க ம்: ஆெமன்

என் ெசால் ன. இ பத் நான்

ப்பர்க ம் கங் ப் றவி ந் எல்லாக்

காலங்களி ம் உயிேரா இ க்கிறவைரத்

ெதா ெகாண்டார்கள்.

௬

ஆட் க் ட் யானவர் த்திைரகளில்

ஒன்ைற உைடக்கக் கண்ேடன்.

அப்ெபா நான் வன்களில்

ஒன் என்ைனப் பார்த் : வந் பார்

என் இ ழக்கம்ேபால சத்தமாகச்

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். ௨நான்பார்த்தேபா ,

இேதா, ஒ ெவள்ைளக் திைரையக்

கண்ேடன்; அதின்ேமல் ஏறயி ந்தவன்

வில்ைலப் பி த்தி ந்தான்; அவ க்

ஒ கி டம் ெகா க்கப்பட்ட ; அவன்

ெஜயிக்கிறவனாக ம் ெஜயிப்பவனாக ம்

றப்பட்டான். ௩அவர்இரண்டாம் த்திைரைய

உைடத்தேபா , இரண்டாம் வனான :

வந் பார் என் ெசால்லக்ேகட்ேடன். ௪
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அப்ெபா சிவப்பான ேவெறா திைர

றப்பட்ட ;அதின்ேமல் ஏறயி ந்தவ க் ,

மயி ள்ளவர்கள் ஒ வைரெயா வர்

ெகாைல ெசய்வதற்காகச் சமாதானத்ைத

மயி ந் எ த் ப்ேபா ம்ப யான

அதிகாரம் ெகா க்கப்பட்ட ; ஒ ெபரிய

வா ம் அவ க் க் ெகா க்கப்பட்ட . ௫

அவர் ன்றாம் த்திைரையஉைடத்தேபா ,

ன்றாம் வனான : வந் பார் என்

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். நான் பார்த்தேபா ,

இேதா, ஒ க ப் க் திைரையப் பார்த்ேதன்;

அதின்ேமல் ஏறயி ந்தவன் ஒ தராைசத் தன்

ைகயிேல பி த்தி ந்தான். ௬அப்ெபா , ஒ

ெவள்ளிக்கா க் ஒ ப ேகா ைமெயன் ம்,

ஒ ெவள்ளிக்கா க் ன் ப

வாற்ேகா ைமெயன் ம், எண்ெணைய ம்

திராட்ைசரசத்ைத ம் ேசதப்ப த்தாேத என் ம்,

நான் வன்களின் ந வி ந் உண்டான

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். ௭ அவர் நான்காம்

த்திைரைய உைடத்தேபா , நான்காம்

வனான : வந் பார் என் ெசால் ம்

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். ௮நான் பார்த்தேபா ,

இேதா, மங்கின நிற ள்ள ஒ திைரையப்

பார்த்ேதன்; அதின்ேமல் ஏறயி ந்தவ க்

மரணம் என் ெபயர்; பாதாளம்அவ க் ப்

பின்ேன ெசன்ற . பட்டயத்தினா ம்,

பஞ்சத்தினா ம், மரணத்தினா ம், மயின்

ெகா ய ம கங்களினா ம், மயில்

உள்ள நான்கில் ஒ பங் மக்கைளக்
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ெகாைலெசய்ய அைவக க் அதிகாரம்

ெகா க்கப்பட்ட . (Hadēs g86) ௯ அவர்

ஐந்தாம் த்திைரைய உைடத்தேபா ,

ேதவவசனத்தினா ம் தாங்கள் ெகா த்த

சாட்சியினா ம்ெகால்லப்பட்டவர்க ைடய

ஆத் மாக்கைளப் ப டத்தின் ேழப்

பார்த்ேதன். ௧0 அவர்கள்: பரி த்த ம்

சத்திய ம் உள்ள ஆண்டவேர, ேதவ ர்

மயின்ேமல் யி க்கிறவர்களிடம்

எங்க ைடய இரத்தத்ைதக் ற த்

எவ்வள காலங்கள் நியாயத் ர்ப் ச்

ெசய்யாம ம் பழவாங்காம ம் இ ப் ர்

என் அதிக சத்தமாகக் ேகட்டார்கள். ௧௧

அப்ெபா அவர்கள் ஒவ்ெவா வ க் ம்

ெவள்ைள அங்கிகள் ெகா க்கப்பட்ட ;

அவர்கள் தங்கைளப்ேபாலக்

ெகாைலெசய்யப்படப்ேபாகிறவர்களாகிய

தங்க ைடய உடன்பணியாளர்க ம்

தங்க ைடய சேகாதரர்க மானவர்களின்

எண்ணிக்ைக நிைறவா ம்வைர இன் ம்

ெகாஞ்சக்காலம் காத்தி க்கேவண் ம் என்

அவர்க க் ச் ெசால்லப்பட்ட . ௧௨ அவர்

ஆறாம் த்திைரைய உைடப்பைதப்

பார்த்ேதன்; இேதா, ம மக ம் அதிர்ந்த ;

ரியன் க ப் க் கம்பளிையப்ேபாலக்

க த் ப்ேபான ; சந்திரன் இரத்தம்ேபால

ஆன . ௧௩ அத்திமரம் ெப ங்காற்றனால்

அைசக்கப்ப ம்ேபா , அதின் காய்கள்

உதி கிற ேபால, வானத்தின்
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நட்சத்திரங்க ம் மயிேல வி ந்த . ௧௪

வான ம் ட்டப்பட்ட த்தகம்ேபால

விலகிப்ேபான ; மைலகள் கள்

எல்லாம் தங்க ைடய இடங்கைளவிட்

விலகிச்ெசன்றன. ௧௫ மயின் ராஜாக்க ம்,

ெபரிேயார்க ம், ஐ வரியவான்க ம்,

பைடத்தளபதிக ம், பலவான்க ம்,

அ ைமகள், தந்திரமானவர்கள்எல்ேலா ம்,

ைககளி ம் மைலகளின் பாைறகளி ம்

ஒளிந் ெகாண் , ௧௬ மைலகைள ம்

பாைறகைள ம் பார்த் : ங்கள்

எங்கள்ேமல் வி ந் , சிங்காசனத்தின்ேமல்

ற்ற க்கிறவ ைடய கத்திற் ம்,

ஆட் க் ட் யானவ ைடய ேகாபத்திற் ம்

எங்கைள மைறத் க்ெகாள் ங்கள்;

௧௭ அவ ைடய ேகாபத்தின் மகா நாள்

வந் விட்ட , யார் நிைலத் நிற்க ம்

என்றார்கள்.

௭

இைவக க் ப் பின் , மயின் நான்

திைசகளி ம் நான் தர்கள் நின் ,

மயின்ேமேலா, கட ன்ேமேலா, ஒ

மரத்தின்ேமேலா காற் அ க்காதப மயின்

நான் காற் கைள ம் பி த்தி ப்பைதப்

பார்த்ேதன். ௨ வ ள்ள ேதவ ைடய

த்திைரக்ேகாைல ைவத்தி ந்த ேவெறா

தன் ரியன் உதிக் ம் திைசயி ந்

ஏறவ வைதப் பார்த்ேதன்; அவன், மைய ம்

கடைல ம் ேசதப்ப த் கிறதற்

அதிகாரம் ெபற்ற அந்த நான் தைர ம்
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ேநாக்கி: ௩ நாம் நம ேதவ ைடய

ஊழயக்காரர்களின் ெநற்றகளில் த்திைரப்

ேபா ம்வைரக் ம் மைய ம் கடைல ம்

மரங்கைள ம் ேசதப்ப த்தாமல் இ ங்கள்

என் அதிக சத்தமாகச் ெசான்னான்.

௪ த்திைரேபாடப்பட்டவர்களின்

எண்ணிக்ைகையச் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்;

இஸ்ரேவல் மக்க ைடய

எல்லாக் ேகாத்திரங்களி ம்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

ஒ இலட்சத் நாற்பத்

நான்காயிரம்ேபர். ௫ தாேகாத்திரத்தில்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். பன் ேகாத்திரத்தில்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். காத் ேகாத்திரத்தில்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். ௬ ஆேசர்

ேகாத்திரத்தில் த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். நப்த ேகாத்திரத்தில்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். மனாேச ேகாத்திரத்தில்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். ௭ சிம ேயான்

ேகாத்திரத்தில் த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். ேலவி ேகாத்திரத்தில்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். இசக்கார் ேகாத்திரத்தில்

த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்
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பன்னிரண்டாயிரம். ௮ ெச ேலான்

ேகாத்திரத்தில் த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். ேயாேசப்

ேகாத்திரத்தில் த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். ெபன்ய ன்

ேகாத்திரத்தில் த்திைரேபாடப்பட்டவர்கள்

பன்னிரண்டாயிரம். ௯ இைவக க் ப்

பின் , நான் பார்த்தேபா , இேதா, எல்லாத்

ேதசங்களி ம் ேகாத்திரங்களி ம்

மக்களி ம் ெமாழ க்காரர்களி ம ந்

வந்த ம், ஒ வ ம் எண்ணிப்பார்க்க

யாத திரளான மக்கள் ட்டம்,

ெவள்ைள அங்கிகைள அணிந் ,

தங்க ைடயைககளில் த்ேதாைலகைளப்

பி த் , சிங்காசனத்திற் ன்பாக ம்

ஆட் க் ட் யானவ க் ன்பாக ம்

நிற்பைதக் கண்ேடன். ௧0 அவர்கள் அதிக

சத்தமாக: இரட்சிப் , சிங்காசனத்தின்ேமல்

ற்ற க்கிற எங்க ைடய ேதவ க் ம்

ஆட் க் ட் யானவ க் ம் உரிய என்

ஆர்ப்பரித்தார்கள். ௧௧ தர்கள் எல்ேலா ம்

சிங்காசனத்ைத ம் ப்பர்கைள ம் நான்

வன்கைள ம் ற்ற நின் , சிங்காசனத்திற்

ன்பாக கங் ப் ற வி ந் , ேதவைனத்

ெதா ெகாண் : ௧௨ஆெமன், எங்க ைடய

ேதவ க் த் தி ம் மகிைம ம் ஞான ம்

ஸ்ேதாத்திர ம் கன ம் வல்லைம ம்

ெபல ம் எல்லாக் காலங்களி ம்

உண்டாவதாக;ஆெமன், என்றார்கள். (aiōn g165)
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௧௩ அப்ெபா , ப்பர்களில் ஒ வன்

என்ைனப் பார்த் : ெவள்ைள அங்கிகைள

அணிந்தி க்கிற இவர்கள் யார்? எங்ேக இ ந்

வந்தார்கள்? என் ேகட்டான். ௧௪அதற் நான்:

ஆண்டவேன,அ உமக்ேக ெதரி ம் என்ேறன்.

அப்ெபா அவன்: இவர்கள் அதிக

உபத்திரவத்தில் இ ந் வந்தவர்கள்;

இவர்கள் தங்க ைடய அங்கிகைள

ஆட் க் ட் யானவ ைடய இரத்தத்திேல

நைனத் ெவண்ைமயாக்கிக்ெகாண்டவர்கள்.

௧௫ எனேவ, இவர்கள் ேதவ ைடய

சிங்காசனத்திற் ன்பாக இ ந் , இர ம்

பக ம் அவ ைடய ஆலயத்திேல அவைர

ஆராதிக்கிறார்கள்; சிங்காசனத்தின்ேமல்

ற்ற க்கிறவர் இவர்கேளா இ ந்

பா காப்பார். ௧௬ இவர்கள் இனிப்

பசியைடவ ம்இல்ைல, இனித் தாகமைடவ ம்

இல்ைல; ெவயிேலா, ெவப்பேமா இவர்கள்ேமல்

ப வ ம் இல்ைல. ௧௭ சிங்காசனத்தின் ந வில்

இ க்கிறஆட் க் ட் யானவேரஇவர்கைள

ேமய்த் , இவர்கைள வத்தண் ர் உள்ள

ஊற் க க் நடத்திக்ெகாண் ேபாவார்;

ேதவேன இவர்க ைடய கண் ர்

எல்லாவற்ைற ம் ைடப்பார்” என்றான்.

௮

அவர் ஏழாம் த்திைரையஉைடத்தேபா ,

பரேலாகத்தில் ஏறக் ைறயஅைரமணிேநரம்

வைர அைமதி உண்டான . ௨ பின் ,

ேதவ க் ன்பாக நிற்கிற ஏ

தர்கைள ம் பார்த்ேதன்; அவர்க க்
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ஏ எக்காளங்கள் ெகா க்கப்பட்ட . ௩

ேவெறா த ம் வந் , பங்காட் ம்

ெபாற்கலசத்ைதப் பி த் ப் ப டத்தின்

ப யிேல நின்றான்; சிங்காசனத்திற் ன்பாக

இ ந்த ெபாற் டத்தின்ேமல் எல்லாப்

பரி த்தவான்க ைடய ெஜபங்கேளா

அதிகமான பவர்க்கம் ெச த் ம்ப

அவ க் க் ெகா க்கப்பட்ட . ௪அப்ப ேய

பரி த்தவான்க ைடய ெஜபங்கேளா ம்

ெச த்தப்பட்ட பவர்க்கத்தின்

ைகயான த ைடய ைகயில் இ ந்

ேதவ க் ன்பாக எ ம்பிய . ௫ பின் ,

அந்தத் தன் பகலசத்ைத எ த் ,

அைதப் ப டத் ெந ப்பினால் நிரப்பி,

மயிேல ெகாட் னான்; உடேன சத்தங்க ம்,

இ ழக்கங்க ம், ம ன்னல்க ம், ம

அதிர்ச்சி ம் உண்டான . ௬ அப்ெபா ,

ஏ எக்காளங்கைள ைவத்தி ந்த ஏ

தர்கள் எக்காளம்ஊ கிறதற் த் தங்கைள

ஆயத்தப்ப த்தினார்கள். ௭ தலாம் தன்

எக்காளம்ஊதினான்; அப்ெபா இரத்தம்

கலந்த கல்மைழ ம் அக்கினி ம் உண்டாகி,

மயிேல ெகாட்டப்பட்ட ; அதினால்

மரங்களில் ன்ற ல் ஒ பங் ெவந் ேபான ,

ப ம் ல்ெலல்லாம் எரிந் ேபான . ௮

இரண்டாம் தன் எக்காளம் ஊதினான்;

அப்ெபா அக்கினியால் எரிகிற ெபரிய

மைலேபால ஒன் கட ேல ேபாடப்பட்ட .

அதனால் கட ல் ன்ற ல் ஒ பங்
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இரத்தமாக மாறய . ௯ கட ல் இ ந்த

உயி ள்ளபைடப் களில் ன்ற ல் ஒ பங்

மரித் ப்ேபான ; கப்பல்களில் ன்ற ல் ஒ

பங் ேசதமான . ௧0 ன்றாம் தன்

எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபா ஒ

ெபரிய நட்சத்திரம் வட் ையப்ேபால

எரிந் , வானத்தி ந் வி ந்த ; அ

ஆ களில் ன்ற ல் ஒ பங்கின்ேம ம்,

ற் களின்ேம ம் வி ந்த . ௧௧ அந்த

நட்சத்திரத்திற் எட் என் ெபயர்;

அதினால் தண் ரில் ன்ற ல் ஒ பங்

எட் ையப்ேபாலக் கசப்பான ; இப்ப க்

கசப்பான தண் ரினால் மனிதர்களில்

அேநகர் மரித்தார்கள். ௧௨ நான்காம் தன்

எக்காளம்ஊதினான்; அப்ெபா ரியனில்

ன்ற ல் ஒ பங் ம், சந்திரனில் ன்ற ல்

ஒ பங் ம், நட்சத்திரங்களில் ன்ற ல்

ஒ பங் ம் ேசதமான , அைவகளில்

ன்ற ல் ஒ பங் இ ள் அைடந்த ;

பக ம் ன்ற ல் ஒ பங் பிரகாசம்

இல்லாமல்ேபான , இரவி ம் அப்ப ேய

ஆன . ௧௩ பின் , ஒ க வானத்தின்

ந விேல பறந் வ வைதப் பார்த்ேதன்;

அவன் அதிக சத்தமாக: இனி எக்காளம்

ஊதப்ேபாகிற மற்ற ன் தர்க ைடய

எக்காள சத்தங்களினால் மயில்

யி க்கிறவர்க க் ஐேயா, ஐேயா, ஐேயா

(ஆபத் வ ம்) என் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன்.
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௯

ஐந்தாம் தன் எக்காளம் ஊதினான்;

அப்ெபா வானத்தி ந் மயின்ேமல்

வி ந்த ஒ நட்சத்திரத்ைதப் பார்த்ேதன்;

அவ க் ப் பாதாளக் ழயின் திற ேகால்

ெகா க்கப்பட்ட . (Abyssos g12) ௨ அவன்

பாதாளக் ழையத் திறந்தான்; உடேன

ெபரிய ைளயின் ைகையப்ேபால அந்தக்

ழயி ந் ைக எ ம்பிய ; அந்தக்

ழயின் ைகயினால் ரிய ம்

ஆகாய ம் இ ளான . (Abyssos g12) ௩அந்தப்

ைகயி ந் ெவட் க்கிளிகள் றப்பட் ப்

மயின்ேமல்வந்த ;அைவக க் ப் மயில்

உள்ள ேதள்களின் வல்லைமக் இைணயான

வல்லைமக் ெகா க்கப்பட்ட . ௪ மயின்

ல்ைல ம், ப ைமயான ண்ைட ம்,

மரத்ைத ம் ேசதப்ப த்தாமல், தங்க ைடய

ெநற்றகளில் ேதவ ைடய த்திைர

இல்லாத மனிதர்கைளமட் ம் ேசதப்ப த்த

அைவக க் உத்தர ெகா க்கப்பட்ட . ௫

ேம ம் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்வதற்

அைவக க் அ மதி ெகா க்காமல்,

ஐந் மாதங்கள்வைர அவர்கைள

ேவதைனப்ப த் வதற் மட் ம் அ மதி

ெகா க்கப்பட்ட ; அைவகள் ெகா க் ம்

ேவதைன, ேதள் மனிதைனக் ெகாட் ம்ேபா

உண்டா ம் ேவதைனையப்ேபால

இ க் ம். ௬ அந்த நாட்களில் மனிதர்கள்

மரித் ப்ேபாவதற்கானவழையத் ேத வார்கள்.

ஆனா ம் அவர்கள் மரிக்கமாட்டார்கள்,
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சாகேவண் ம் என் ஆைசப்ப வார்கள்,

ஆனால், சாேவாஅவர்க க் விலகி ரமாக

ஓ ப்ேபா ம். ௭ அந்த ெவட் க்கிளிகளின்

உ வம் த்தத்திற் ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட

திைரகள்ேபாலஇ ந்த ;அைவக ைடய

தைலகளின்ேமல் ெபாற்கி டம் ேபான்றைவகள்

இ ந்தன; அைவகளின் கங்கள்

மனிதர்க ைடய கங்கள்ேபாலஇ ந்தன. ௮

அைவக ைடய ந்தல் ெபண்க ைடய

ந்தல்ேபால இ ந்த ; அைவகளின்

பற்கள் சிங்கங்களின் பற்கள்ேபால

இ ந்தன. ௯ இ ம் க் கவசங்கைளப்ேபால

மார் க்கவசங்கள் அைவக க் இ ந்தன;

அைவக ைடய சிற களின் சத்தம்

த்தத்திற் ஒ கிற அேநக திைரகள்

ட் ய இரதங்களின் சத்தத்ைதப்ேபால

இ ந்தன. ௧0 அைவகள் ேதள்களின்

வால்கைளப்ேபான்ற வால்கைள ம்,

அந்த வால்களில் ெகா க் கைள ம்

உைடயைவகளாக இ ந்தன;

அைவகள் ஐந் மாதங்கள்வைரக் ம்

மனிதர்கைளச் ேசதப்ப த் வதற்

அதிகாரம் உைடயைவகளாக இ ந்தன.

௧௧ அைவக க் ஒ ராஜா உண் ,

அவன் பாதாளத்தின் தன்; எபிெரய

ெமாழயிேல அெபத்ேதான் என் ம்,

கிேரக்க ெமாழயிேல அப்ெபால் ேயான்

என் ம் அவ க் ப் ெபயர். (Abyssos g12)

௧௨ தலாம் ஆபத் கடந் ேபான ;
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இைவக க் ப் பின் இன் ம் இரண்

ஆபத் கள், இேதா வ கிற . ௧௩ ஆறாம்

தன் எக்காளம் ஊதினான்; அப்ெபா

ேதவ க் ன்பாக இ ந்த ெபாற் டத்தின்

நான் ெகாம் களி ம் இ ந் ஒ சத்தம்

உண்டாகி, ௧௪ எக்காளத்ைதப் பி த்தி ந்த

ஆறாம் தைனப் பார்த் : ஐபிராத் என் ம்

ெபரிய நதியிேல கட்டப்பட் க்கிற நான்

தர்கைள ம் அவிழ்த் வி என்

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். ௧௫ அப்ெபா

மனிதர்களில் ன்ற ல் ஒ பங்ைகக்

ெகால்வதற்காக ஒ மணிேநரத்திற் ம்,

ஒ நா க் ம், ஒ மாதத்திற் ம், ஒ

வ டத்திற் ம் ஆயத்தமாக்கப்பட் ந்தஅந்த

நான் தர்க ம் அவிழ்த் விடப்பட்டார்கள்.

௧௬ திைரப்பைடகளாகிய இரா வங்களின்

எண்ணிக்ைக ேகாடானேகா யாக இ ந்த ;

அைவகளின் எண்ணிக்ைகையச்

ெசால்லக்ேகட்ேடன். ௧௭ திைரகைள ம்,

அைவகளின்ேமல் ஏறயி ந்தவர்கைள ம்

நான் தரிசனத்தில் பார்த்தவிதமாவ ;

அவர்கள் அக்கினி சிவப் நிற ம்,

லநிற ம், கந்தக மஞ்சள் நிற மான

மார் க்கவசங்கைள உைடயவர்களாக

இ ந்தார்கள்; திைரக ைடய தைலகள்

சிங்கங்களின் தைலகைளப்ேபாலஇ ந்தன;

அைவக ைடய வாய்களி ந்

அக்கினி ம் ைக ம் கந்தக ம்

றப்பட் வந்த . ௧௮ அைவக ைடய
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வாய்களி ந் றப்பட் வந்த

அக்கினி, ைக, கந்தகம் என் ம் இந்த

ன்றனா ம் மனிதர்களில் ன்ற ல் ஒ

பங் ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧௯ அந்தக்

திைரகளின் வல்லைம அைவக ைடய

வாயி ம் வால்களி ம் இ க்கிற ;

அைவக ைடயவால்கள் பாம் கள்ேபால ம்,

தைலகள் உள்ளைவகளாக ம்

இ க்கிற , அைவகளாேல மனிதர்கைளச்

ேசதப்ப த் கிற . ௨0 அப்ப யி ந் ம்,

அந்த வாைதகளால் ெகால்லப்படாத

மற்றமனிதர்கள், ேபய்கைள ம் ெபான்

ெவள்ளி ெசம் கல் மரம் ேபான்றைவகளால்

ெசய்யப்பட்டைவக ம், பார்க்க ம் ேகட்க ம்

நடக்க ம் யாதைவக மாக இ க்கிற

விக்கிரகங்கைள ம்; வணங்காமல்

இ ப்பதற் த் தங்க ைடய ைககளின்

ெசய்ைககைளவிட் மனம்தி ம்ப ம் இல்ைல;

௨௧ தங்க ைடய ெகாைலபாதகங்கைள,

தங்க ைடய னியங்கைள, தங்க ைடய

ேவசித்தனங்கைள, தங்க ைடய

கள கைளவிட் ம் மனம்தி ம்பவில்ைல.

௧0

பின் , பல ள்ள ேவெறா தன்

வானத்தி ந் இறங்கி வ வைதப்

பார்த்ேதன்; ேமகம்அவைனச் ற்றயி ந்த ,

அவ ைடய தைலயின்ேமல் வானவில்

இ ந்த , அவ ைடய கம்

ரியைனப்ேபால ம்,அவ ைடயகால்கள்

அக்கினித் ண்கைளப்ேபால ம் இ ந்த .
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௨ திறக்கப்பட்ட ஒ சிறய த்தகம்

அவ ைடய ைகயில் இ ந்த ; தன்

வல பாதத்ைதக் கட ன்ேம ம், தன்

இட பாதத்ைத மயின்ேம ம் ைவத் , ௩

சிங்கம் ெகர்ச்சிக்கிற ேபால அதிக சத்தமாக

ஆர்ப்பரித்தான்;அவன்ஆர்ப்பரித்தேபா ஏ

இ க ம் சத்தம ட் ழங்கின. ௪அந்த ஏ

இ க ம் தங்க ைடய சத்தங்கைள

ழங்கினேபா நான் எ தேவண் ெமன்

இ ந்ேதன். அப்ெபா : ஏ இ ழக்கங்கள்

ெசான்னைவகைள எ தாமல் அைவகள்

இரகசியமாக இ க்க த்திைரேபா என்

வானத்தி ந் ெசான்ன ஒ சத்தத்ைதக்

ேகட்ேடன். ௫கட ன்ேம ம் மயின்ேம ம்

நிற்கிறதாக நான் பார்த்த அந்த தன், தன்

ைகைய வானத்திற் ேநராக உயர்த்தி: ௬

வானத்ைத ம் அதில் இ ப்பைவகைள ம்,

மைய ம் அதில் இ ப்பைவகைள ம்,

கடைல ம் அதில் இ ப்பைவகைள ம்

உண்டாக்கினவ ம் எல்லாக் காலங்களி ம்

உயிேரா இ க்கிறவ மானவர்ேமல்

ஆைணயிட் ச் ெசான்னான். இனி காலம்

தாமதம் ஆகா ; (aiōn g165) ௭ ஆனா ம்

ேதவன் தம் ைடய ஊழயக்காரர்களாகிய

ர்க்கதரிசிக க் நற்ெசய்தியாக

அறவித்தப , ஏழாம் த ைடய நாட்களிேல

அவன் எக்காளம் ஊதப்ேபாகிறேபா

ேதவ இரகசியம் நிைறேவ ம் என் , ௮

நான் வானத்தில் இ ந் ேகட்ட சத்தம்
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ண் ம் என்ேனா ேபசி: கட ன்ேம ம்

மயின்ேம ம் நிற்கிற த ைடயைகயில்

இ க் ம் திறக்கப்பட்ட சிறய த்தகத்ைத

ேபாய் வாங்கிக்ெகாள் என் ெசால்ல, ௯நான்

தனிடம்ேபாய்: அந்தச் சிறய த்தகத்ைத

எனக் த் தரேவண் ம் என்ேறன். அதற்

அவன்: இைத வாங்கிச் சாப்பி ; இ

உன் வயிற் க் க் கசப்பாக இ க் ம்.

ஆனால் உன் வாய்க் இ ேதைனப்ேபாலச்

ைவயாக இ க் ம் என்றான். ௧0 நான்

அந்தச் சிறய த்தகத்ைதத் த ைடய

ைகயி ந் வாங்கி,அைதச் சாப்பிட்ேடன்;

என் வாய்க் அ ேதைனப்ேபால

இனிைமயாக இ ந்த ; நான் அைதச்

சாப்பிட்ட டேன என் வயி கசப்பான .

௧௧ அப்ெபா அவன் என்ைனப்

பார்த் : ண் ம் அேநக மக்கைள ம்,

ேதசங்கைள ம், பல ெமாழ க்காரர்கைள ம்,

ராஜாக்கைள ம் ற த் த் ர்க்கதரிசனம்

ெசால்லேவண் ம் என்றான்.

௧௧

பின் ைகத்த ேபான்ற ஒ

அள ேகால் என்னிடம் ெகா க்கப்பட்ட .

அப்ெபா ேதவ தன் நின் , என்ைனப்

பார்த் : எ ந் , ேதவ ைடய

ஆலயத்ைத ம், ப டத்ைத ம், அதில்

ெதா ெகாள் கிறவர்கைள ம்

அளந் பார். ௨ ஆலயத்திற் ெவளிேய

இ க்கிற ற்றம் தரல்லாதவர்க க் க்

ெகா க்கப்பட்டப யால் அைத



ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் 4682

அளக்கேவண்டாம்; பரி த்த நகரத்ைத

அவர்கள் நாற்பத்திரண் மாதங்கள்வைரக் ம்

ம திப்பார்கள். ௩ என் ைடய இரண்

சாட்சிக ம் க்கத்திற்கான சாக் ஆைட

அணிந் ெகாண்டவர்களாக, ஆயிரத்

இ ற் அ ப நாட்கள்வைர

ர்க்கதரிசனம் ெசால் வதற் அவர்க க்

அதிகாரம் ெகா ப்ேபன். ௪ ேலாகத்தின்

ஆண்டவ க் ன்பாக நிற்கிற

இரண் ஒ வமரங்க ம் இரண்

விளக் த்தண் க ம் இவர்கேள. ௫ஒ வன்

அவர்கைளச் ேசதப்ப த்த நிைனத்தால்,

அவர்க ைடய வாயி ந் அக்கினி

றப்பட் , அவர்க ைடய எதிராளிகைள

அழ க் ம்; யாராவ அவர்கைளச் ேசதப்ப த்த

நிைனத்தால், அவ ம் அப்ப ேய

ெகால்லப்படேவண் ம். ௬ அவர்கள்

ர்க்கதரிசனம் ெசால் கிற நாட்களிேல

மைழெபய்யாதப வானத்ைத அைடக்க

அவர்க க் அதிகாரம் உண் ; அவர்கள்

தண் ர்கைள இரத்தமாக மாற்ற ம்,

தங்க க் ேவண் யேபாெதல்லாம் மைய

எல்லாவித வாைதகளா ம் வாதிக்க ம்

அவர்க க் அதிகாரம் உண் . ௭அவர்கள்

தங்க ைடய சாட்சிையச் ெசால்

க் ம்ேபா , பாதாளத்தில் இ ந்

ேமேல ஏற வ கிற ம கம் அவர்கேளா

த்தம்பண்ணி, அவர்கைள ெஜயித் ,

அவர்கைளக் ெகான் ேபா ம். (Abyssos g12) ௮
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அவர்க ைடய உடல்கள், நம் ைடய கர்த்தர்

சி ைவயிேலஅைறயப்பட்டமகாநகரத்தின்

தியிேல கிடக் ம். அந்த நகரம் ேசாேதாம்

என் ம் எகிப் என் ம் அைடயாளமாகச்

ெசால்லப்ப ம். ௯ மக்களி ம்,

ேகாத்திரங்களி ம், பல ெமாழ க்காரர்க ம்,

பல ேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்க ம்

அவர்க ைடய உடல்கைள ன்றைர

நாட்கள்வைர பார்ப்பார்கள், ஆனால்,

அவர்க ைடயஉடல்கைளக் கல்லைறகளில்

ைவக்க அ மதிக்கமாட்டார்கள். ௧0 அந்த

இரண் ர்க்கதரிசிக ம் மயின்

மக்கைள ேவதைனப்ப த்தினதினால்

அவர்க க்காக மயில் யி க்கிறவர்கள்

சந்ேதாஷப்பட் மகிழ்ந் , ஒ வ க்ெகா வர்

ெவ மதிகைளஅ ப் வார்கள். ௧௧ ன்றைர

நாட்க க் ப்பின் ேதவனிடத்தில் இ ந்

வ வாசம் அவர்க க் ள் பிரேவசித்த ,

அப்ெபா அவர்கள் கால் ஊன்ற

நின்றார்கள்; அவர்கைளப் பார்த்தவர்க க்

அதிக பயம் உண்டான . ௧௨ இங்ேக

ஏறவா ங்கள் என் வானத்தி ந்

அவர்க க் உண்டான ெபரிய சத்தத்ைத

அவர்கள் ேகட் , ேமகத்தில் ஏற வானத்திற் ப்

ேபானார்கள்; அவர்க ைடய எதிராளிகள்

அவர்கைளப் பார்த்தார்கள். ௧௩ அந்த

ேநரத்திேல ம அதிகமாகஅதிர்ந்த , உடேன

அந்த நகரத்தில் பத்தில் ஒ பங் இ ந்

வி ந்த ; மனிதர்களில் ஏழாயிரம்ேபர்
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ம அதிர்ச்சியினால் அழ ந்தார்கள்; தி

இ ந்தவர்கள் பயமைடந் பரேலாகத்தின்

ேதவைன மகிைமப்ப த்தினார்கள். ௧௪

இரண்டாம் ஆபத் கடந் ேபான ; இேதா,

ன்றாம் ஆபத் க்கிரமாக வ கிற .

௧௫ ஏழாம் தன் எக்காளம் ஊதினான்;

அப்ெபா உலகத்தின் ராஜ்யங்கள்

நம் ைடய கர்த்த க் ம், அவ ைடய

கிற ஸ் விற் ரிய ராஜ்யங்களான ; அவர்

எல்லாக் காலங்களி ம் ராஜ்யங்கைள

ஆ வார் என்ற சத்தங்கள் வானத்தில்

உண்டான . (aiōn g165) ௧௬ அப்ெபா

ேதவ க் ன்பாகத் தங்க ைடய

சிங்காசனங்கள்ேமல் அமர்ந்தி ந்த

இ பத் நான் ப்பர்க ம்

கங் ப் றவி ந் : ௧௭ “இ க்கிறவ ம்

இ ந்தவ ம் வ கிறவ மாகிய

சர்வவல்லைம ள்ள கர்த்தராகிய ேதவேன,

உம்ைம ஸ்ேதாத்திரிக்கிேறாம்; ேதவ ர்

உம மகா வல்லைமையக் ெகாண்

ராஜ்யங்கைள ஆ கி ர். ௧௮ ேதசத்தின்

மக்கள் ேகாபித் க்ெகாண்டார்கள்,

அப்ெபா உம் ைடய ேகாபம் வந்த ;

மரித்தவர்கள் நியாயத் ர்ப் அைடகிறதற் ம்,

ர்க்கதரிசிகளாகிய உம் ைடய

ஊழயக்காரர்க க் ம் பரி த்தவான்க க் ம்

உம நாமத்தின்ேமல் பயபக்தியாக இ ந்த

சிறயவர்கள் மற் ம் ெபரியவர்க க்

பலன் ெகா ப்பதற் ம், மையக்
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ெக த்தவர்கைளக் ெக க்கிறதற் ம்

ேநரம்வந்த ” என் ெசால் , ேதவைனத்

ெதா ெகாண்டார்கள். ௧௯ அப்ெபா

பரேலாகத்தில் ேதவ ைடய ஆலயம்

திறக்கப்பட்ட , அவ ைடய ஆலயத்திேல

அவ ைடய உடன்ப க்ைகயின் ெபட்

காணப்பட்ட ;அப்ெபா ம ன்னல்க ம்,

சத்தங்க ம், இ ழக்கங்க ம், ம

அதிர்ச்சி ம், ெப ங்கல்மைழ ம் உண்டான .

௧௨

அன்ற ம் ஒ ெபரிய அைடயாளம்

வானத்திேல காணப்பட்ட ; ஒ

ெபண் ரியைன அணிந்தி ந்தாள்,

அவள் பாதங்களின் ேழ சந்திர ம்,

அவள் தைலயின்ேமல் பன்னிரண்

நட்சத்திரங்க ள்ள கி ட ம் இ ந்தன.

௨ அவள் கர்ப்பவதியாக இ ந் ,

பிரசவேவதைனயைடந் , ழந்ைதெப ம்ப

கதற அ தாள். ௩ அப்ெபா ேவெறா

அைடயாளம் வானத்திேல காணப்பட்ட ; ஏ

தைலகைள ம், பத் க் ெகாம் கைள ம், தன்

தைலகளின்ேமல் ஏ கி டங்கைள ைடய

சிவப்பானெபரிய இராட்சசப் பாம் இ ந்த .

௪அதின்வால்வானத்தின் நட்சத்திரங்களில்

ன்ற ல் ஒ பங்ைக இ த் ,

அைவகைளப் மயில் விழத்தள்ளிய ;

பிரசவேவதைனப்ப கிற அந்தப் ெபண்

ழந்ைதெபற்ற டேன, அவ ைடய

ழந்ைதையக் ெகான் ேபா வதற்காகஅந்த

இராட்சசப் பாம் அவ க் ன்பாக
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நின்ற . ௫ எல்லா ேதசங்கைள ம்

இ ம் க்ேகாலால் ஆ ைகெசய் ம்

ஆண்பிள்ைளைய அவள் ெபற்றாள்;

அவ ைடய ழந்ைத ேதவனிடத்திற் ம்

அவ ைடய சிங்காசனத்தினிடத்திற் ம்

எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட . ௬ அந்தப்

ெபண் வனாந்திரத்திற் ஓ ப்ேபானாள்;

அவைள ஆயிரத் இ ற் அ ப

நாட்கள் ேபாஷ ப்பதற்காக ேதவனால்

ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம்அங்ேக இ ந்த . ௭

வானத்திேல த்தம் உண்டான ; அந்த

த்தத்தில் ம காேவ ம் அவைனச் ேசர்ந்த

தர்க ம் இராட்சசப் பாம்ேபா

த்தம்பண்ணினார்கள்; இராட்சசப் பாம் ம்

அைதச் ேசர்ந்த தர்க ம் த்தம்பண்ணி ம்

ெவற்ற ெபற யவில்ைல. ௮பரேலாகத்தில்

அவர்கள்இ ந்தஇட ம் காணாமல்ேபான .

௯ உலகம் வைத ம் ஏமாற் கிறவன்

பிசா என் ம் சாத்தான் என் ம்

ெசால்லப்பட்டஆரம்பத்தில் இ ந்த பாம்பாகிய

ெபரிய இராட்சசப் பாம் தள்ளப்பட்ட ;அ

மயிேல விழத்தள்ளப்பட்ட , அேதா

அைதச் ேசர்ந்த தர்க ம் தள்ளப்பட்டார்கள்.

௧0அப்ெபா வானத்திேலஒ ெபரியசத்தம்

உண்டாகி: இப்ெபா இரட்சிப் ம்

வல்லைம ம் நம ேதவ ைடய ராஜ்ய ம்,

அவ ைடய கிற ஸ் வின் அதிகார ம்

உண்டாயி க்கிற ; இர ம் பக ம் நம் ைடய

ேதவ க் ன்பாக நம் ைடய சேகாதரர்ேமல்
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ற்றஞ்சாட் ம்ப அவர்கள்ேமல்

ற்றஞ்சாட் கிறவன் க்கி எறயப்பட்டான்.

௧௧ மரணம் சம்பவிக்கிறதாக இ ந்தா ம்

அதற் த் தப்பிப்பதற்காக தங்க ைடய

உயிைர ம் பார்க்காமல், ஆட் க் ட் யின்

இரத்தத்தினா ம் தங்க ைடய சாட்சியின்

வசனத்தினா ம்அவைனெஜயித்தார்கள். ௧௨

எனேவ, பரேலாகங்கேள! அைவகளில்

வசிக்கிறவர்கேள! களி ங்கள். ஆனால்,

மயி ம் கட ம் யி க்கிறவர்கேள!

ஐேயா, பிசாசானவன் தனக் க்

ெகாஞ்சக்காலம்மட் ம் இ க்கிறைதத்

ெதரிந் , அதிக ேகாபப்பட் , உங்களிடம்

இறங்கினதினால்,உங்க க் ஆபத் வ ம்

என் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். ௧௩இராட்சசப்

பாம்பான தான் மயிேல தள்ளப்பட்டைத

அற ந் , அந்த ஆண் ழந்ைதையப் ெபற்ற

ெபண்ைணத் ன்பப்ப த்தின . ௧௪

அந்தப் ெபண் அந்தப் பாம்பின் கத்திற்

விலகி, ஒ கால ம், காலங்க ம்,

அைரக்கால மாகப் ேபாஷ க்கப்படத்தக்கதாக

வனாந்திரத்தில் உள்ள தன் இடத்திற் ப்

பறந் ேபாவதற்காக ெபரிய க கின் இரண்

சிற கள் அவ க் க் ெகா க்கப்பட்ட .

௧௫ அப்ெபா அந்தப் ெபண்ைண

ெவள்ளம் அ த் க்ெகாண் ேபா ம்ப

பாம்பான தன்வாயி ந் ஒ நதிேபான்ற

தண் ைர அவ க் ப் பின்பாக

ஊற்றவிட்ட . ௧௬ ஆனால், மயான
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ெபண் க் உதவியாகத் தன் வாையத்

திறந் , இராட்சசப் பாம் தன் வாயி ந்

ஊற்றன தண் ைர வி ங்கின .

௧௭ அப்ெபா இராட்சசப் பாம்

ெபண்ணின்ேமல் ேகாபப்பட் , ேதவ ைடய

கட்டைளகைளக் கைடபி க்கிறவர்க ம்,

இேய கிற ஸ் ைவக் ற த் ச் சாட்சிைய

உைடயவர்க மாகியஅவ ைடயவம்சத்தின்

மற்ற பிள்ைளகேளா த்தம்பண்ணப்

ேபான .

௧௩

பின் நான் கடற்கைர மண ன்ேமல்

நின்ேறன். அப்ெபா கட ந் ஒ

ம கம் எ ம்பிவ வைதப் பார்த்ேதன்; அதற்

ஏ தைலக ம் பத் க்ெகாம் க ம்

இ ந்தன; அதின் ெகாம் களின்ேமல் பத்

கி டங்க ம், அதின் தைலகளின்ேமல்

ேதவைன அவமதிக் ம் ெபயர்க ம்

இ ந்தன. ௨ நான் கண்ட ம கம்

சி த்ைதையப்ேபால இ ந்த ; அதின்

கால்கள் கர யின் கால்கைளப்ேபால ம்,

அதின் வாய் சிங்கத்தின் வாையப்ேபால ம்

இ ந்தன; இராட்சசப் பாம்பான தன்

பலத்ைத ம் தன் சிங்காசனத்ைத ம் ம ந்த

அதிகாரத்ைத ம் அதற் க் ெகா த்த . ௩

அதின் தைலகளில் ஒன்ற ல் மரணத்திற் ரிய

காயமைடந்தி ப்பைதப் பார்த்ேதன்;

ஆனா ம் மரணத்திற் ரிய அந்தக் காயம்

ணமாக்கப்பட்ட . மயி ள்ள

எல்ேலா ம் ஆச்சரியத்ேதா அந்த



ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் 4689

ம கத்ைதப் பின்பற்ற , ௪அந்தம கத்திற்

அப்ப ப்பட்டஅதிகாரம் ெகா த்தஇராட்சசப்

பாம்ைப வணங்கினார்கள். அல்லாம ம்:

ம கத்திற் நிகரானவன் யார்? அேதா

த்தம் ெசய்பவன் யார்? என் ெசால் ,

ம கத்ைத ம் வணங்கினார்கள். ௫

ெப ைமயானைவகைள ம் அவ றான

வார்த்ைதகைள ம் ேப ம் வாய் அதற் க்

ெகா க்கப்பட்ட ; ேம ம், நாற்பத்திரண்

மாதங்கள் த்தம்பண்ணஅதற் அதிகாரம்

ெகா க்கப்பட்ட . ௬ அ ேதவைன

அவமதிப்பதற்காகத் தன் வாையத் திறந் ,

அவ ைடய நாமத்ைத ம், அவ ைடய

இ ப்பிடத்ைத ம், பரேலாகத்தில்

வசிக்கிறவர்கைள ம் அவமதித் . ௭

ேம ம், பரி த்தவான்கேளா த்தம்ெசய்

அவர்கைளெஜயிக் ம்ப அதற் அதிகாரம்

ெகா க்கப்பட்ட , ஒவ்ெவா ேகாத்திரம்,

ெமாழ , ேதசம் மற் ம் மக்களின்ேம ம்

அதற் அதிகாரம் ெகா க்கப்பட்ட . ௮

உலகம் உண்டான தல் அ க்கப்பட்ட

ஆட் க் ட் யி ைடய வ த்தகத்தில் ெபயர்

எ தப்படாத மயில் வசிக்கின்ற மக்கள்

எல்ேலா ம் அைத வணங் வார்கள்.

௯ கா ள்ளவன் எவேனா அவன்

ேகட்கேவண் ம். ௧0சிைறப்ப த்திக்ெகாண்

ேபாகிறவன் சிைறப்பட் ப்ேபாவான்;

பட்டயத்தினாேல ெகால் கிறவன்

பட்டயத்தினாேல ெகால்லப்படேவண் ம்.
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பரி த்தவான்க ைடய ெபா ைம ம்

வி வாச ம் இதிேல ெவளிப்ப ம். ௧௧

பின் , ேவெறா ம கம் மயி ந்

எ ம் வைதப் பார்த்ேதன்; அ ஒ

ஆட் க் ட் ையப்ேபால இரண்

ெகாம் கைளஉைடயதாகஇ ந் , இராட்சசப்

பாம்ைபப்ேபாலப் ேபசின . ௧௨அ ந்தின

ம கத்தின்அதிகாரம் வைத ம்அதின்

ன்பாக நடத்திக்காட் , மரணத்திற் ரிய

காயத்தி ந் ம் ணமைடந்த ந்தின

ம கத்ைதப் ம ம் அதில் வா ம்

மக்கைள ம் வணங் ம்ப ச் ெசய்த .

௧௩ அன்ற ம், அ மனிதர்க க்

ன்பாக வானத்தி ந் மயின்ேமல்

அக்கினிைய இறங்கப்பண் ம்விதமாகப்

ெபரிய அற் தங்கைள நடத்திக்காட் , ௧௪

ம கத்தின் ன்பாகஅந்தஅற் தங்கைளச்

ெசய் ம்ப தனக் க் ெகா க்கப்பட்ட

அைடயாளங்களினாேல மயின் மக்கைள

ஏமாற்ற , வாளினாேல காயப்பட் ப் பிைழத்த

ம கத்திற் ஒ உ வம்உண்டாக்கேவண் ம்

என் மயின் மக்க க் ச் ெசான்ன .

௧௫ ேம ம் அந்த ம கத்தின் உ வம்

ேபசத்தக்கதாக ம், ம கத்தின்

உ வத்ைத வணங்காத எல்ேலாைர ம்

ெகாைலெசய்வதற்காக ம், ம கத்தின்

உ வத்திற் வாசத்ைதக் ெகா க் ம்ப

அதற் அதிகாரம் ெகா க்கப்பட்ட . ௧௬அ

சிறயவர்கள், ெபரியவர்கள், ெசல்வந்தர்கள்,
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ஏைழகள், தந்திரமானவர்கள், அ ைமகள்,

இவர்கள் எல்ேலா ம் தங்கள் தங்கள் வல

ைககளிேலா அல்ல ெநற்றகளிேலா

ஒ த்திைரையப் ெப ம்ப க் ம், ௧௭

அந்த ம கத்தின் த்திைரையேயா,

ெபயைரேயா, அந்த ெபயரின் எண்ைணேயா

அணிந் ெகாள் கிறவைனத்தவிர

ேவெறா வ ம் வாங்க ம் விற்க ம்

யாதப க் ம் ெசய்த . ௧௮ இைதப்

ரிந் ெகாள்ள ஞானம் ேதைவ; அந்த

ம கத்தின் எண்ைணப் த்தி ைடயவன்

கணக் ப் பார்க்கேவண் ம்; அ

மனித ைடய எண்ணாக இ க்கிற ;

அதி ைடய எண்அ ற் அ பத்திஆ

666.

௧௪

பின் நான் பார்த்தேபா , இேதா, ேயான்

மைலயின்ேமல் ஆட் க் ட் யானவைர ம்,

அவேரா அவ ைடய பிதாவின் ெபயர்

தங்க ைடய ெநற்றகளில் எ தப்பட் ந்த

ஒ இலட்சத் நாற்பத் நான்காயிரம்ேப ம்

நிற்பைதப் பார்த்ேதன். ௨ அல்லாம ம்,

ெப ெவள்ளத்தின் இைரச்சல்ேபால ம்.

பலத்த இ ழக்கம்ேபால ம், ஒ சத்தம்

வானத்தி ந் உண்டாகக் ேகட்ேடன்;

நான் ேகட்ட சத்தம் ரமண்டலக்காரர்கள்

தங்க ைடய ரமண்டலங்கைள

வாசிக்கிற ஓைசையப்ேபால இ ந்த . ௩

அவர்கள் சிங்காசனத்திற் ன்பாக ம்,

நான் வன்க க் ன்பாக ம்,
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ப்பர்க க் ன்பாக ம் ப்பாட்ைடப்

பா னார்கள்; அந்தப் பாட் மயி ந்

ட் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ இலட்சத்

நாற்பத் நான்காயிரம் நபர்கைளத்தவிர

ேவெறா வ ம் கற் க்ெகாள்ள யாமல்

இ ந்த . ௪ ெபண்களால் தங்கைளக்

கைறப்ப த்தாதவர்கள் இவர்கேள;

கற் ள்ளவர்கள் இவர்கேள;

ஆட் க் ட் யானவர் எங்ேக ெசன்றா ம்

அவைரப் பின்பற் கிறவர்கள் இவர்கேள;

இவர்கள் மனிதர்களில் இ ந்

ேதவ க் ம் ஆட் க் ட் யானவ க் ம்

தற்பலனாக ட் க்ெகாள்ளப்பட்டவர்கள்.

௫ இவர்க ைடய வாயிேல கபடம்

காணப்படவில்ைல; இவர்கள்

ேதவ ைடய சிங்காசனத்திற் ன்பாக

ற்றம ல்லாதவர்களாக இ க்கிறார்கள்.

௬ பின் ேவெறா தன் வானத்தின்

ந விேல பறப்பைதப் பார்த்ேதன்;

அவன் மயில் வசிக்கின்ற எல்லா

ேதசத்தார்க க் ம், ேகாத்திரத்தார்க க் ம்,

ெமாழ க்காரர்க க் ம்,

மக்கள் ட்டத்தின க் ம் அறவிக் ம் நித்திய

நற்ெசய்திைய உைடயவனாக இ ந் , (aiōnios

g166) ௭அதிக சத்தம ட் : ேதவ க் ப் பயந் ,

அவைர மகிைமப்ப த் ங்கள்; அவர்

நியாயத் ர்ப் ெகா க் ம் ேநரம் வந் விட்ட ;

வானத்ைத ம் மைய ம் கடைல ம்

ற் கைள ம் உண்டாக்கினவைரத்
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ெதா ெகாள் ங்கள் என் ெசான்னான். ௮

ேவெறா தன் பின்ேனெசன் : பாபிேலான்

மகா நகரம் வி ந்த ! வி ந்த ! தன்

ேவசித்தனமாகிய ேகாபமானம ைவஎல்லா

ேதசத் மக்க க் ம் க்கக் ெகா த்தாேள!

என்றான். ௯ அவர்க க் ப் பின்னால்

ன்றாம் தன் வந் , அதிக சத்தம ட் :

ம கத்ைத ம் அதின் உ வத்ைத ம்

வணங்கித் தன் ெநற்றயிேலா தன்

ைகயிேலா அதின் த்திைரைய அணிந்

ெகாள் கிறவன் எவேனா, ௧0 அவன்

ேதவ ைடய ேகாபத்தின் தண்டைனயாகிய

பாத்திரத்திேல கலப்பில்லாமல்ஊற்றப்பட்ட

அவ ைடய ேகாபமாகிய ம ைவக் த் ,

பரி த்த தர்க க் ன்பாக ம்,

ஆட் க் ட் யானவ க் ன்பாக ம்,

அக்கினியினா ம் கந்தகத்தினா ம்

வாதிக்கப்ப வான். ௧௧ அவர்க ைடய

வாைதயின் ைக எல்லாக் காலங்களி ம்

எ ம் ம்; ம கத்ைத ம் அதின்

உ வத்ைத ம் வணங் கிறவர்க க் ம்,

அதி ைடய ெபயரின் த்திைரைய

அணிந் ெகாள் கிற அைனவ க் ம்

இர ம் பக ம் ஓய் இ க்கா . (aiōn g165)

௧௨ ேதவ ைடய கட்டைளகைள ம்

இேய வின்ேம ள்ள வி வாசத்ைத ம்

காத் க்ெகாள் கிறவர்களாகிய

பரி த்தவான்க ைடய ெபா ைம இதிேல

ெவளிப்ப ம் என் ெசான்னான். ௧௩
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பின் , பரேலாகத்தி ந் ஒ சத்தம்

உண்டாகக் ேகட்ேடன்; அ : கர்த்த க் ள்

மரிக்கிறவர்கள் இ தல் பாக்கியவான்கள்

என் எ ; அவர்கள் தங்க ைடய

ேவைலகளில் இ ந் ஒய்ெவ ப்பார்கள்;

அவர்க ைடய ெசய்ைககள் அவர்கேளா

டப்ேபா ம்; ஆவியானவ ம் ஆம் என்

ெசால் யி க்கிறார் என் ெசால் ய .

௧௪ பின் நான் பார்த்தேபா , இேதா,

ெவண்ைமயான ேமகத்ைத ம், அந்த

ேமகத்தின்ேமல் மனித மாரைனப்ேபாலதம

தைலயின்ேமல் ெபாற்கி டத்ைத ம் தம

ைகயிேல ர்ைமயான அரிவாைள ம்

ைவத்தி க் ம் ஒ வர் உட்கார்ந்தி ப்பைத ம்

பார்த்ேதன். ௧௫ அப்ெபா ேவெறா

தன் ேதவாலயத்தி ந் றப்பட் ,

ேமகத்தின்ேமல் உட்கார்ந்தி க்கிறவைரப்

பார்த் : மயின் பயிர் திர்ந்த ,

அ க்கிறதற் க் காலம் வந்த , எனேவ

உம் ைடயஅரிவாைள ட் அ த் வி ம்

என் அதிக சத்தம ட் ச் ெசான்னான்.

௧௬ அப்ெபா ேமகத்தின்ேமல்

உட்கார்ந்தி ந்தவர் தம அரிவாைளப்

மயின்ேமல் ட் னார், மயின் விைளச்சல்

அ க்கப்பட்ட . ௧௭ பின் ேவெறா

த ம் ர்ைமயான அரிவாைளப்

பி த் க்ெகாண் பரேலாகத்தி ள்ள

ேதவாலயத்தி ந் றப்பட் வந்தான்.

௧௮ அக்கினியின்ேமல் அதிகாரம் உள்ள
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ேவெறா த ம் ப டத்தி ந்

றப்பட் வந் , ர்ைமயானஅரிவாைளப்

பி த்தி க்கிறவைனப் பார்த் : மயின்

திராட்ைசப்பழங்கள் ப த்தி க்கிற ,

ர்ைமயான உம அரிவாைள ட் ,

அதின் ைலகைள அ த் வி ம்

என் அதிக சத்தத்ேதா ெசான்னான்.

௧௯ அப்ெபா அந்தத் தன் தன்

அரிவாைளப் மயின்ேமேல ட் , மயின்

திராட்ைசப்பழங்கைளஅ த் , ேதவ ைடய

ேகாபத்தின் தண்டைன என் ம் ெபரிய

ஆைலயிேல ேபாட்டான்; ௨0 நகரத்திற்

ெவளிேய உள்ள அந்த ஆைலயிேல அ

மதிக்கப்பட்ட ; அந்த ஆைலயி ந்

ந் கிேலா ட்டர் ரத்திற் இரத்தம்

றப்பட் திைரகளின் க வாளங்களின்

உயரம்வைரக் ம் ெப கிவந்த .

௧௫

பின் , வானத்திேல ெபரி ம்

ஆச்சரிய மான ேவெறா அைடயாளமாகிய

கைடசியான ஏ வாைதகைள ைடய ஏ

தர்கைளப் பார்த்ேதன், அைவகளால்

ேதவ ைடய ேகாபம் விற்

வந்த . ௨ அன்ற ம், அக்கினிக் கலந்த

கண்ணா க் கடல்ேபால ஒ கடைல ம்,

ம கத்திற் ம்அதின்உ வத்திற் ம்அதின்

த்திைரக் ம்அதின் ெபயரின் எண்ணிற் ம்

உள்ளாகாமல் ெஜயம் ெபற்றவர்கள் ேதவ

ரமண்டலங்கைளப் பி த் க்ெகாண்

அந்தக் கண்ணா க் கடல ேக நிற்கிறைத ம்
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பார்த்ேதன். ௩ அவர்கள் ேதவ ைடய

ஊழயக்காரனாகிய ேமாேசயின் பாட்ைட ம்

ஆட் க் ட் யானவ ைடய பாட்ைட ம் பா :

“சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,

ேதவ ைடய ெசய்ைககள் மகத் வ ம்

ஆச்சரிய மானைவகள்; பரி த்தவான்களின்

ராஜாேவ, ேதவ ைடய வழகள் தி ம்

சத்திய மானைவகள். ௪ கர்த்தாேவ, யார்

உமக் ப் பயப்படாம ம், உம நாமத்ைத

மகிைமப்ப த்தாம ம் இ ப்பார்கள்?

ேதவ ர் ஒ வேர பரி த்தர், எல்லா ேதசத்

மக்க ம் வந் உமக் ன்பாகத்

ெதா ெகாள்வார்கள்;உம் ைடய தியான

ெசயல்கள் ெவளிப்பட்ட ” என்றார்கள். ௫

இைவக க் ப் பின் , நான் பார்த்தேபா ,

இேதா, பரேலாகத்திேல சாட்சியின் டாரமாகிய

ேதவ ைடயஆலயம் திறக்கப்பட்ட ; ௬அந்த

ஆலயத்தி ந் ஏ வாைதகைள ைடய

அந்த ஏ தர்க ம் பரி த்த ம்

பிரகாச மான ெமல் ய ஆைடயணிந் ,

மார்பில் ெபாற்கச்ைசகைளக் கட் க்ெகாண்

றப்பட்டார்கள். ௭ அப்ெபா அந்த

நான் வன்களில் ஒன் , எல்லாக்

காலங்களி ம் உயிேரா இ க்கிற

ேதவ ைடய ேகாபாத்தினால் நிைறந்த

ஏ ெபாற்கலசங்கைள அந்த ஏ

தர்க க் க் ெகா த்த . (aiōn g165) ௮

அப்ெபா , ேதவ ைடயமகிைமயினா ம்

அவ ைடய வல்லைமயினா ம் உண்டான
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ைகயினாேல ேதவ ைடய ஆலயம்

நிைறந்த ; ஏ தர்க ைடய ஏ

வாைதக ம் ம்வைரக் ம் ஒ வ ம்

ேதவாலயத்திற் ள் ெசல்ல யவில்ைல.

௧௬

அப்ெபா ேதவாலயத்தி ந்

வந்த ஒ ெபரியசத்தம் அந்த ஏ தர்களிடம்:

ங்கள் ேபாய் ஏ கலசங்களி ம் உள்ள

ேதவ ைடய ேகாபத்ைத மயின்ேமல்

ஊற் ங்கள் என் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். ௨

தலாம் தன் ேபாய், தன் கலசத்தில்

இ ந்தைத மயின்ேமல் ஊற்றனான்;

உடேன ம கத்தின் த்திைரைய

அணிந்தவர்க ம் அதின் உ வத்ைத

வணங் கிற மனிதர்க க் ப் ெபால்லாத

ெகா ய ண்கள் உண்டான . ௩இரண்டாம்

தன் தன் கலசத்தில் உள்ளைதக் கட ேல

ஊற்றனான்; உடேன அ மரித்தவ ைடய

இரத்தத்ைதப்ேபாலான ; கட ள்ள

பிராணிகெளல்லாம் மரித் ப்ேபாயின. ௪

ன்றாம் தன் தன் கலசத்தி ள்ளைத

ஆ களி ம், ற் களி ம்ஊற்றனான்;

உடேன அைவகள் இரத்தமாக மாறய .

௫ அப்ெபா தண் ர்களின்

தன்: இ க்கிறவ ம் இ ந்தவ ம்

பரி த்த மாகிய ேதவ ர் இப்ப

நியாயந் ர்க்க தி ள்ளவராகஇ க்கி ர். ௬

அவர்கள் பரி த்தவான்க ைடய

இரத்தத்ைத ம் ர்க்கதரிசிக ைடய

இரத்தத்ைத ம் சிந்தினதினால், இரத்தத்ைதேய
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அவர்க க் க் க்கக்ெகா த் ர்; அதற் த்

த தி ைடயவர்களாக இ க்கிறார்கள்”

என் ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். ௭

ப டத்தி ந் ேவெறா வன்: ஆம்,

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனாகிய

கர்த்தாேவ, உம் ைடய நியாயத் ர்ப் கள்

சத்திய ம் தி மானைவகள்” என்

ெசால்வைதக்ேகட்ேடன். ௮ நான்காம்

தன் தன் கலசத்தில் உள்ளைதச்

ரியன்ேமல் ஊற்றனான்; யினால்

மனிதர்கைளச் வதற் அதற் அதிகாரம்

ெகா க்கப்பட்ட . ௯ அப்ெபா

மனிதர்கள் அதிக ெவப்பத்தினால்

டப்பட் , இந்த வாைதகைளச் ெசய்ய

அதிகார ள்ள ேதவ ைடய நாமத்ைத

அவமதித்தார்கேளதவிர, அவைர

மகிைமப்ப த்த மனம்தி ம்பவில்ைல. ௧0

ஐந்தாம் தன் தன் கலசத்தி ள்ளைத

ம கத்தி ைடய சிங்காசனத்தின்ேமல்

ஊற்றனான்; அப்ெபா அதின் ராஜ்யம்

இ ளைடந்த ; அவர்கள் வ த்தத்தினாேல

தங்க ைடயநாக் கைளக்க த் க்ெகாண் ,

௧௧ தங்க ைடய வ த்தங்களா ம்,

தங்க ைடய ண்களா ம், பரேலாகத்தின்

ேதவைன அவமதித்தார்கேளதவிர,

தங்க ைடய ெசய்ைககைளவிட்

மனம்தி ம்பவில்ைல. ௧௨ஆறாம் தன் தன்

கலசத்தில் உள்ளைத ஐபிராத் என் ம்

ெபரிய நதியில் ஊற்றனான்; அப்ெபா
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ரியன் உதிக் ம் திைசயி ந் வ ம்

ராஜாக்க க் வழ ஆயத்தமா ம்ப அந்த

நதியின் தண் ர் வற்ற ப்ேபான . ௧௩

அப்ெபா , இராட்சசப் பாம்பின் வாயி ம்

ம கத்தின்வாயி ம் கள்ளத் ர்க்கதரிசியின்

வாயி ம் இ ந் தவைளகைளப்ேபால

ன் அ த்தஆவிகள் றப்பட் வ வைதப்

பார்த்ேதன். ௧௪அைவகள் அற் தங்கைளச்

ெசய்கிற பிசா களின் ஆவிகள்; அைவகள்

ேலாகெமங் ம் உள்ள ராஜாக்கைள

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவ ைடய

மகாநாளில் நடக் ம் த்தத்திற் க்

ட் ச்ேசர்க் ம்ப றப்பட் ப்ேபாகிற . ௧௫

இேதா, தி டைனப்ேபால வ கிேறன். தன்

மானம் ெதரி ம்ப நிர்வாணமாக நடக்காமல்

விழ த் க்ெகாண் , தன் உைடகைளக்

காத் க்ெகாள் கிறவன் பாக்கியவான்.

௧௬ அப்ெபா எபிெரய ெமாழயிேல

அர்மெகேதான் என்னப்பட்ட இடத்திேல

அவர்கைளக் ட் ச் ேசர்த்தன. ௧௭ ஏழாம்

தன் தன் கலசத்தில் உள்ளைதஆகாயத்தில்

ஊற்றனான்; அப்ெபா பரேலாகத்தின்

ஆலயத்தி ள்ளசிங்காசனத்தி ந் வந்த

ெபரிய சத்தம் அ ெசய் க்கப்பட்ட

என் ெசான்ன . ௧௮ சத்தங்க ம்

இ ழக்கங்க ம் ம ன்னல்க ம்

உண்டான ; ம மக ம் அதிர்ந்த ,

மயின்ேமல் மனிதர்கள் உண்டான

நாளி ந் அப்ப ப்பட்ட ெபரியஅதிர்ச்சி
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உண்டான இல்ைல. ௧௯அப்ெபா மகா

நகரம் ன் பங்காகப் பிரிக்கப்பட்ட ,

தரல்லாதவர்க ைடய பட்டணங்கள்

வி ந்தன. மகா பாபிேலா க் ேதவ ைடய

க ைமயான ேகாபத்தின் தண்டைனயாகிய

ம ள்ள பாத்திரத்ைதக் ெகா க் ம்ப அ

அவ க் ன்பாகஞாபகப்ப த்தப்பட்ட .

௨0 கள் எல்லாம் அகன் ேபாயின;

மைலகள் காணாமல்ேபான . ௨௧ நாற்ப

கிேலா எைட ள்ள ெபரிய கல்மைழ ம்

வானத்தி ந் மனிதர்கள்ேமல்வி ந்த ;

அந்தக் கல்மைழயினால் உண்டான

வாைதயினால் மனிதர்கள் ேதவைன

அவமதித்தார்கள்; அந்த வாைத மகா

ெகா யதாகஇ ந்த .

௧௭

ஏ கலசங்கைள ைடய அந்த ஏ

தர்களில் ஒ வன் வந் என்ேனா

ேபசி: வா, திரளான தண் ர்கள்ேமல்

உட்கார்ந்தி க்கிற மகா ேவசிேயா மயின்

ராஜாக்கள் ேவசித்தனம்பண்ணினார்கேள,

அவ ைடய ேவசித்தனமாகிய ம வால்

மயின் மக்க ம் ெவறெகாண் ந்தார்கேள;

௨ அவ க் வ கிற தண்டைனைய

உனக் க் காண்பிப்ேபன் என் ெசால் ; ௩

ஆவிக் ள் என்ைன வனாந்திரத்திற் க்

ெகாண் ேபானான். அப்ெபா ஏ

தைலகைள ம் பத் ெகாம் கைள ம்

உைடய ம் அவ றான ெபயர்களால்

நிைறந்த மான சிவப் நிற ள்ள
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ம கத்தின்ேமல்ஒ ெபண்ஏறயி ப்பைதப்

பார்த்ேதன். ௪அந்தப் ெபண் இரத்தாம்பர ம்

சிவப்பான ஆைட ம் அணிந்

ெபான்னினா ம் இரத்தினங்களினா ம்

த் க்களினா ம் சிங்காரிக்கப்பட் , தன்

ேவசித்தனமாகிய அ வ ப் களா ம்

அ த்தத்தா ம் நிைறந்த ெபாற்பாத்திரத்ைதத்

தன் ைகயிேல பி த்தி ந்தாள். ௫ ேம ம்,

இரகசியம், மகா பாபிேலான், ேவசிக க் ம்

மயி ள்ள அ வ ப் க க் ம் தாய்

என் ம் ெபயர் அவள் ெநற்றயில்

எ தியி ந்த . ௬ அந்தப் ெபண்

பரி த்தவான்களின் இரத்தத்தினா ம்,

இேய வி ைடய சாட்சிகளின்

இரத்தத்தினா ம்ெவறெகாண் க்கிறைதப்

பார்த்ேதன்;அவைளப்பார்த் நான் மக ம்

ஆச்சரியப்பட்ேடன். ௭ அப்ெபா ,

தனானவன் என்ைனப் பார்த் : ஏன்

ஆச்சரியப்ப கிறாய்?இந்தப்ெபண் ைடய

இரகசியத்ைத ம், ஏ தைலகைள ம் பத் க்

ெகாம் கைள ைடயதாக இவைளச்

மக்கிறம கத்தி ைடயஇரகசியத்ைத ம்

உனக் ச் ெசால் கிேறன். ௮ பார்த்த

ம கம் ன்ேன இ ந்த , இப்ெபா

இல்ைல; அ பாதாளத்தி ந் ஏற

வந் , நாசமைடயப்ேபாகிற . உலகம்

உண்டான தல் வ த்தகத்தில்

ெபயர் எ தப்படாத மயின் மக்கேள,

இ ந்த ம், இல்லாமல்ேபான ம், இனி
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இ ப்ப மாக இ க்கிற ம கத்ைதப்

பார்த் ஆச்சரியப்ப வார்கள். (Abyssos g12) ௯

ஞான ள்ளமனம்இைதப் ரிந் ெகாள் ம்.

அந்த ஏ தைலக ம் அந்தப் ெபண்

உட்கார்ந்தி க்கிற ஏ மைலகளாம். ௧0

அைவகள் ஏ ராஜாக்களாம்; இவர்களில்

ஐந் ேபர் வி ந்தார்கள், ஒ வன்இ க்கிறான்,

மற்றவன்இன் ம் வரவில்ைல; வ ம்ேபா

அவன் ெகாஞ்சக்காலம்ஆட்சி ெசய்வான். ௧௧

இ ந்த ம், இப்ெபா இல்லாத மாகிய

ம கேம எட்டாவதாக வ கிறவ ம்,

அந்த ஏ இராஜாக்களில் ஒ வ ம்

நாசமைடயப்ேபாகிறவ மாக இ க்கிறான். ௧௨

பார்த்த பத் க்ெகாம் க ம், பத்

ராஜாக்கேள; இவர்கள் இன் ம் ராஜ்யம்

ெபறவில்ைல; இவர்கள் ம கத் டன் ஒ மணி

ேநரம்வைர ராஜாக்கள்ேபால அதிகாரம்

ெபற் க்ெகாள் கிறார்கள். ௧௩இவர்கள் ஒேர

மன ைடயவர்கள்; இவர்கள் தங்க ைடய

வல்லைமைய ம் அதிகாரத்ைத ம்

ம கத்திற் க் ெகா ப்பார்கள். ௧௪

இவர்கள் ஆட் க் ட் யானவேரா

த்தம்பண் வார்கள்;ஆட் க் ட் யானவர்

கர்த்தாதி கர்த்த ம் ராஜாதி

ராஜா மாக இ க்கிறதினால்

அவர்கைள ெஜயிப்பார்; அவேரா

இ க்கிறவர்கள் அைழக்கப்பட்டவர்க ம்

ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்டவர்க ம்

உண்ைம ள்ளவர்க மாக இ க்கிறார்கள்
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என்றான். ௧௫ பின் ம் அந்த தன்

என்ைனப் பார்த் : அந்த ேவசி

உட்கார்ந்தி க்கிற தண் ர்கைளப்

பார்த்தாேய; அைவகள் மக்க ம்,

திரள் ட்ட ம், ேதசங்க ம், பல்ேவ

ெமாழகைளப் ேப கிறவர்க ேம. ௧௬

ம கத்தின்ேமல் பார்த்த பத் க்ெகாம் கைளப்

ேபான்றவர்கள் அந்த ேவசிையப் பைகத் ,

அவைளப் பா ம் நிர்வாண மாக்கி,

அவ ைடய ச ரத்ைத நாசமாக்கி, அவைள

ெந ப்பினால் ட்ெடரித் ப்ேபா வார்கள்.

௧௭ ேதவன் தம் ைடய வார்த்ைதகள்

நிைறேவ ம்வைர ம், அவர்கள் தம

ேயாசைனைய நிைறேவற் கிறதற் ம், ஒேர

மன ைடயவர்களாகஇ ந் , தங்க ைடய

ராஜ்யத்ைதம கத்திற் க் ெகா க்கிறதற் ம்

அவர்க ைடய இ தயங்கைள ஏவினார்.

௧௮ பார்த்த அந்தப் ெபண் மயின்

ராஜாக்கள்ேமல் ராஜ்யபாரம் பண் கிறமகா

நகரேம என்றான்.

௧௮

இைவக க் ப் பின் , ேவெறா

தன் ம ந்த அதிகார ைடயவனாக,

வானத்தி ந் இறங்கி வ வைதப்

பார்த்ேதன்; அவ ைடய மகிைமயினால் ம

பிரகாசமாக இ ந்த . ௨ அவன் அதிக

சத்தம ட் : “மகா பாபிேலான் வி ந்த !

வி ந்த ! அ ேபய்க ைடய யி ப் ம்,

எல்லாவிதஅ த்தஆவிக க் ம் காவல் ம்,

அ த்த ம் அ வ ப் ள்ள எல்லாவித
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பறைவக ைடய மான . ௩அவ ைடய

ேவசித்தனத்தின் ேகாபமான ம ைவ

எல்லா ேதசத் மக்க ம் த்தார்கள்;

மயின் ராஜாக்கள்அவேளா ேவசித்தனம்

ெசய்தார்கள்; மயி ந்த வியாபாரிகள்

அவ ைடய ெசல்வச்ெசழ ப்பினால்

ெசல்வந்தர்களானார்கள்” என்

ெசான்னான். ௪ பின் , ேவெறா சத்தம்

வானத்தி ந் உண்டாகக் ேகட்ேடன்.

அ : “என் மக்கேள, ங்கள் அவ ைடய

பாவங்க க் உடன்படாம ம், அவ க்

நடக் ம் வாைதகளில் சிக்காம ம்

இ க் ம்ப அவைளவிட் ெவளிேய

வா ங்கள். ௫ அவ ைடய பாவம்

வானம்வைர எட் ய , அவ ைடய

அநியாயங்கைள ேதவன் நிைனத்தார்.

௬ அவள் உங்க க் ச் ெசய்த ேபால

ங்க ம் அவ க் ச் ெசய் ங்கள்;

அவ ைடய ெசய்ைகக க் த ந்தவா

அவ க் இரண் மடங்காகக் ெகா ங்கள்;

அவள் உங்க க் க் கலந் ெகா த்த

பாத்திரத்திேல இரண் மடங்காக

அவ க் க் கலந் ெகா ங்கள். ௭ அவள்

தன்ைன மகிைமப்ப த்தி, எவ்வள

ெசல்வச்ெசழ ப்பாய் வாழ்ந்தாேளா அந்த

அள க்ேக வாைதைய ம் க்கத்ைத ம்

அவ க் க் ெகா ங்கள். நான் அரசியாக

இ க்கிேறன்; நான் விதைவப் ெபண்இல்ைல,

நான் க்கத்ைதப் பார்ப்பதில்ைல என்
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அவள் தன் இ தயத்திேல நிைனத்தாள். ௮

எனேவ அவ க் வ ம் வாைதகளாகிய

மரண ம் க்க ம் பஞ்ச ம் ஒேர

நாளிேல வ ம்; அவள் அக்கினியினாேல

ட்ெடரிக்கப்ப வாள்; அவ க்

நியாயத் ர்ப் ெகா க் ம் ேதவனாகிய

கர்த்தர் வல்லைம உள்ளவர். ௯ “அவ டன்

ேவசித்தனம்ெசய் ெசல்வச்ெசழ ப்பாய்

வாழ்ந்த மயின் ராஜாக்க ம் அவள்

அக்கினியில் ேவகிறதினால் உண்டான

ைகையப் பார்க் ம்ேபா அவ க்காக

அ லம்பி, ௧0 அவ க் உண்டான

வாைதயினால் பயந் , ரத்திேல நின் :

ஐேயா! பாபிேலான், மகா நகரேம! பலமான

பட்டணேம! ஒ மணிேநரத்தில் உனக்

தண்டைன வந்தேத! என்பார்கள். ௧௧

“ மயின் வியாபாரிக ம் தங்க ைடய

ெபா ட்களான ெபான்ைன ம்,

ெவள்ளிைய ம், இரத்தினங்கைள ம்,

த் க்கைள ம், ெமல் யஆைடகைள ம்,

இரத்தாம்பரத்ைத ம், பட் ஆைடகைள ம்,

சிவப் ஆைடகைள ம், ௧௨எல்லாவிதமான

வாசைனக் கட்ைடகைள ம், தந்தத்தினால்

ெசய்த ெபா ள்கைள ம், விைல யர்ந்த

மரத்தினா ம் ெவண்கலத்தினா ம்

இ ம்பினா ம் ெவள்ைளக் கல் னா ம்

ெசய்தி க்கிற ெபா ள்கைள ம்,

௧௩ இலவங்கப்பட்ைடைய ம்,

பவர்க்கங்கைள ம், ைதலங்கைள ம்,
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சாம்பிராணிைய ம், திராட்ைசரசத்ைத ம்,

எண்ெணைய ம், ெமல் ய மாைவ ம்,

ேகா ைமைய ம், மா கைள ம்,

ஆ கைள ம், திைரகைள ம்,

இரதங்கைள ம், அ ைமகைள ம்,

மனிதர்க ைடய ஆத் மாக்கைள ம் இனி

வாங் கிறவர்கள் இல்ைல என்பதால்

அவ க்காக அ லம் வார்கள். ௧௪

உன் ஆத் மா வி ம்பிய பழவைககள்

உன்ைனவிட் ங்கிப்ேபான ;

ஆடம்பரங்க ம், ெசல்வச்ெசழ ப் ம்

உன்ைனவிட் ங்கிப்ேபான ;

அைவகைள இனிப் பார்ப்பதில்ைல. ௧௫

இப்ப ப்பட்டைவகளினால் வியாபாரம்

ெசய் அவளால் ெசல்வந்தர்களாக

மாறயவர்கள் அவ க் உண்டான

வாைதையப் பார்த் பயந் , ரத்திேல

நின் ; ௧௬ ஐேயா! ெமல் ய ஆைட ம்

இரத்தாம்பர ம் சிவப்பாைட ம் அணிந் ,

ெபான்னினா ம் இரத்தினங்களினா ம்

த் க்களினா ம் சிங்காரிக்கப்பட் ந்த

மகா நகரேம! ஒேர மணிேநரத்தில் எல்லாச்

ெசல்வ ம்அழ ந் ேபானேத! என் ெசால் ,

அ க்கத்ேதா இ ப்பார்கள். ௧௭

கப்பல்களில் பயணம்ெசய்கிறவர்க ம்,

மா மகள் அைனவ ம், கப்ப ல் ேவைல

ெசய்கிறவர்க ம், கட ல் ெதாழ ல்ெசய்கிற

அைனவ ம் ரத்திேல நின் , ௧௮அவள்

ேவகிறதினால் உண்டான ைகையப்
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பார்த் : இந்த மகா நகரத்திற் ஒப்பான

நகரம் உண்ேடா என் சத்தம ட் , ௧௯

தங்க ைடய தைலகளின்ேமல் திையப்

ேபாட் க்ெகாண் : ஐேயா, மகா நகரேம!

கட ேல கப்பல்கைள உைடயவர்கள்

எல்ேலா ம் இவ ைடய ெசல்வத்தினால்

ெசல்வந்தர்களானார்கேள! ஒ மணி ேநரத்திேல

இவள் அழ ந் ேபானாேள!” என் அ

க்கத்ேதா ஓலம வார்கள். ௨0பரேலாகேம!

பரி த்தவான்களாகிய அப்ேபாஸ்தலர்கேள!

ர்க்கதரிசிகேள! அவைளக் ற த் க்

களி ங்கள். உங்க க்காக ேதவன்

அவைள நியாயந் ர்த்தாேர!” என் தன்

ெசான்னான். ௨௧ அப்ெபா , பல ள்ள

தன் ஒ வன் ெபரிய எந்திரக்கல் க்

சமமான ஒ கல்ைல எ த் க் கட ேல

க்கிெயற ந் : “இப்ப ேய பாபிேலான்

மகா நகரம் ேவகமாகத் தள்ளப்பட் , இனி

ஒ ேபா ம் பார்க்க யாமல்ேபா ம்.

௨௨ ரமண்டலக்காரர்க ம்,

தவாத்தியக்காரர்க ம், நாக ரக்காரர்க ம்,

எக்காளக்காரர்க மானவர்க ைடயசத்தம்

இனி உன்னிடத்தில் ேகட்கப்ப வ ம ல்ைல;

எந்தக் ைகவிைனத் ெதாழலாளி ம் இனி

உன்னிடத்தில் இ க்கமாட்டார்கள்;

எந்திரசத்தம் இனி உன்னிடத்தில்

ேகட்கப்ப வ ம ல்ைல. ௨௩விளக் ெவளிச்சம்

இனி உன்னிடத்தில் பிரகாசிப்ப ம ல்ைல;

மணமகன் மற் ம் மணமக ைடய சத்தம் இனி
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உன்னிடத்தில் ேகட்கப்ப வ ம ல்ைல.

உன் ைடய வியாபாரிகள் உலகத்தின்

க்கிய நபர்களாக இ ந்தார்கேள; உன்

னியத்தால் எல்லா நாட் மக்க ம்

ேமாசம்ேபானார்கேள. ௨௪ ர்க்கதரிசிக ைடய

இரத்த ம் பரி த்தவான்க ைடயஇரத்த ம்

மயில் ெகால்லப்பட்ட அைனவ ைடய

இரத்த ம் அவளிடத்தில் காணப்பட்ட ”

என் ெசான்னான்.

௧௯

இைவக க் ப் பின் , பரேலாகத்தில்

திரளான மக்கள் ட்டம் ஆரவாரத்ேதா

சத்தம கிறைதக் ேகட்ேடன். அவர்கள்:

“அல்ேல யா, இரட்சிப் ம் மகிைம ம்

கன ம் வல்லைம ம் நம் ைடய

ேதவனாகிய கர்த்த க்ேக உரிய ;

அவ ைடய நியாயத் ர்ப் கள் சத்திய ம்

தி மானைவகள். ௨தன் ேவசித்தனத்தினால்

மையக் ெக த்த மகா ேவசிக் அவர்

நியாயத் ர்ப் க்ெகா த் , தம் ைடய

ஊழயக்காரர்களின் இரத்தத்திற்காக

அவளிடத்தில் பழவாங்கினாேர” என்றார்கள்.

௩ம ப ம்அவர்கள்: “அல்ேல யா” என்

ெசால் ஆர்ப்பரித்தார்கள். அவ ைடய ைக

என்ெறன்ைறக் ம் எ ம் கிற என்றார்கள்.

(aiōn g165) ௪ இ பத் நான் ப்பர்க ம்,

நான் வன்க ம் கங் ப் றவி ந் :

ஆெமன், அல்ேல யா,” என் ெசால் ,

சிங்காசனத்தின்ேமல் ற்ற க் ம் ேதவைனத்

ெதா ெகாண்டார்கள். ௫ ேம ம், நம
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ேதவ ைடயஊழயக்காரர்கேள,அவ க் ப்

பயப்ப கிற சிற ேயார்கேள ெபரிேயார்கேள,

ங்கள் எல்ேலா ம் அவைரத் தி ங்கள்”

என் ஒ சத்தம் சிங்காசனத்தி ந்

வந்த . ௬ அப்ெபா திரளான

மக்கள் ேபா ம் ஆரவாரம்ேபால ம்,

ெபரியெவள்ளத்தின் இைரச்சைலப்ேபால ம்,

பலத்த இ ழக்கம்ேபால ம், ஒ சத்தம்

உண்டாகி: அல்ேல யா, சர்வவல்லைம ள்ள

ேதவனாகிய கர்த்தர் ராஜ்யபாரம்பண் கிறார்.

௭ நாம் சந்ேதாஷப்பட் க் களி ர்ந்

அவ க் த் திெச த்தக்கடேவாம்.

ஆட் க் ட் யானவ ைடய தி மணம்

வந்த , அவ ைடய மைனவி தன்ைன

ஆயத்தம்பண்ணினாள்” என்

ெசால்லக்ேகட்ேடன். ௮ த்த ம் பிரகாச மான

ெமல் ய ஆைட அணிந் ெகாள் ம்ப

அவ க் தரப்பட்ட ; அந்த ெமல் ய

ஆைட பரி த்தவான்க ைடய

திகேள. ௯ பின் ம், அவன் என்ைனப்

பார்த் : “ஆட் க் ட் யானவ ைடய

தி மணவி ந் க் அைழக்கப்பட்டவர்கள்

பாக்கியவான்கள்” என் எ என்றான்.

ேம ம், இைவகள் ேதவ ைடய சத்தியமான

வசனங்கள்என் என் டேனெசான்னான்.

௧0 அப்ெபா அவைன வணங் ம்ப

அவ ைடய பாதத்தில் வி ந்ேதன். அவன்

என்ைனப் பார்த் : இப்ப ச் ெசய்யாதப க் ப்

பார்; உன்ேனா ம் இேய ைவக் ற த் ச்
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சாட்சியிட்ட உன் சேகாதரர்கேளா

நா ம் ஒ ஊழயக்காரன்; ேதவைனத்

ெதா ெகாள். இேய ைவப்பற்றன

சாட்சி ர்க்கதரிசனத்தின் ஆவியாக

இ க்கிற என்றான். ௧௧ பின் , பரேலாகம்

திறந்தி ப்பைதப் பார்த்ேதன்; இேதா, ஒ

ெவள்ைளக் திைர காணப்பட்ட , அதின்ேமல்

ஏறயி ந்தவர் உண்ைம ம் சத்திய ம்

உள்ளவர் என் அைழக்கப்பட்டவர்;

அவர் தியாக நியாயந் ர்த்

த்தம்பண் கிறார். ௧௨அவ ைடயகண்கள்

அக்கினிஜூவாைலையப்ேபா ந்தன,

அவ ைடய தைலயின்ேமல் அேநக

கி டங்கள் இ ந்தன; அவ க்ேகயன்ற

ேவெறா வ க் ம் ெதரியாத ஒ

ெபய ம் எ தியி ந்த . ௧௩ இரத்தத்தில்

ேதாய்க்கப்பட்டஆைடையஅணிந்தி ந்தார்;

அவ ைடய ெபயர் ேதவ ைடய வார்த்ைத

என்பேத. ௧௪ பரேலாகத்தி ள்ள பைடகள்

ெவண்ைம ம் த்த மான ெமல் ய

ஆைட அணிந்தவர்களாக, ெவள்ைளக்

திைரகளின்ேமல் ஏற , அவ க் ப் பின்

ெசன்றார்கள். ௧௫ அந்நிய மக்கைள

ெவட் ம்ப க் அவ ைடய வாயி ந்

ர்ைமயான வாள் றப்ப கிற ;

இ ம் க்ேகாலால்அவர்கைளஅரசா வார்;

அவர் சர்வவல்லைம ள்ள ேதவ ைடய

க ைமயான ேகாபமாகிய ம பான

ஆைலைய மதிக்கிறார். ௧௬ ராஜாதி
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ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா என் ம் நாமம்

அவ ைடயஆைடயின்ேம ம்அவ ைடய

ெதாைடயின்ேம ம் எ தப்பட் ந்த . ௧௭

பின் ஒ ேதவ தன் ரியனில் நிற்பைதப்

பார்த்ேதன்; அவன் வானத்தின் ந வில்

பறக்கிற எல்லாப் பறைவகைள ம் பார்த் :

௧௮ ங்கள் ராஜாக்களின் மாம்சத்ைத ம்,

பைடத் தளபதிகளின் மாம்சத்ைத ம்,

பலவான்களின் மாம்சத்ைத ம், திைரகளின்

மாம்சத்ைத ம், அைவகளின்ேமல்

ஏறயி க்கிறவர்களின் மாம்சத்ைத ம்,

தந்திரமானவர்கள், அ ைமகள்,

சிற ேயார், ெபரிேயார், இவர்க ைடய

மாம்சத்ைத ம் அழ க் ம்ப க் , ேதவன்

ெகா க் ம் வி ந் க் க் வா ங்கள்

என் ம ந்த சத்தமாகக் ப்பிட்டான். ௧௯

பின் , ம க ம் மயின் ராஜாக்க ம்

அவர்க ைடய பைடக ம், திைரயின்ேமல்

ஏறயி க்கிறவேரா ம் அவ ைடய

பைடகேளா ம் த்தம்பண் வதற்

வ வைதப் பார்த்ேதன். ௨0 அப்ெபா

ம கம் பி க்கப்பட்ட ; ம கத்தின் ன்பாக

அற் தங்கள் ெசய்த கள்ளத் ர்க்கதரிசி ம்

பி க்கப்பட்டான். தன் ைடய

அற் தங்கள் லமாக ம கத்தின்

த்திைரைய அணிந்தவர்கைள ம் அதின்

உ வத்ைத வணங்கினவர்கைள ம்

ஏமாற்றனவன் இவேன; இ வ ம் கந்தகம்

எரிகிற அக்கினிக்கட ேல உயிேரா
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தள்ளப்பட்டார்கள். (Limnē Pyr g3041 g4442) ௨௧

மற்றவர்கள் திைரயின்ேமல் ஏறனவ ைடய

வாயி ந் றப்ப கிற வாளினால்

ெகால்லப்பட்டார்கள்; அவர்க ைடய

மாம்சத்தினால் பறைவகள் யா ம்

தி ப்தியைடந்தன.

௨0

ஒ ேதவ தன் பாதாளத்தின்

திற ேகாைல ம் ெபரிய சங்கி ைய ம் தன்

ைகயிேலபி த் க்ெகாண் வானத்தி ந்

இறங்கி வ வைதப் பார்த்ேதன். (Abyssos

g12) ௨ பிசா என் ம் சாத்தான் என் ம்

ெசால்லப்பட்ட ஆரம்பத்தில் இ ந்த

பாம்பாகிய இராட்சசப் பாம்ைப அவன்

பி த் , அைத ஆயிரம் வ டங்கள்

கட் ைவத் , ௩ அந்த ஆயிரம் வ டங்கள்

நிைறேவ ம்வைரக் ம் அ மக்கைள

ஏமாற்றாதப க் அைதப் பாதாளத்திேல

ேபாட் , அதின்ேமல் த்திைரேபாட்டான்.

அதற் ப்பின் அ ெகாஞ்சக்காலம்

வி தைலயாகேவண் ம். (Abyssos g12) ௪

அன்ற ம், நான் சிங்காசனங்கைளப்

பார்த்ேதன்; நியாயத் ர்ப் க் ெகா க் ம்ப

அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவர்கள்

அைவகளின்ேமல் உட்கார்ந்தார்கள்.

இேய ைவப்பற்றய சாட்சியினிம த்த ம்

ேதவ ைடய வசனத்தினிம த்த ம்

சிரச்ேசதம்பண்ணப்பட்டவர்க ைடய

ஆத் மாக்கைள ம், ம கத்ைதயாவ

அதின் உ வத்ைதயாவ வணங்காம ம்
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தங்க ைடய ெநற்றயி ம் தங்க ைடய

ைகயி ம் அதின் த்திைரையத்

அணிந் ெகாள்ளாம ம் இ ந்தவர்கைள ம்

பார்த்ேதன். அவர்கள் உயிர்த்ெத ந்

கிற ஸ் ேவா ட ஆயிரம் வ டங்கள்

அரசாண்டார்கள். ௫ மரணமைடந்த

மற்றவர்கள் அந்த ஆயிரம் வ டங்கள்

ம்வைர உயிரைடயவில்ைல. இ ேவ

தலாம் உயிர்த்ெத தல். ௬ தலாம்

உயிர்த்ெத த க் ப் பங் ள்ளவன்

பாக்கியவா ம் பரி த்தவா மாக

இ க்கிறான்; இவர்கள்ேமல் இரண்டாம்

மரணத்திற் அதிகாரம் இல்ைல; இவர்கள்

ேதவ க் ம் கிற ஸ் விற் ம் ன்பாக

ஆசாரியர்களாக இ ந் , அவேரா ட

ஆயிரம் வ டங்கள்அரசா வார்கள். ௭அந்த

ஆயிரம் வ டங்கள் ம்ேபா சாத்தான்

தன் காவ ந் வி தைலயாகி, ௮

மயின் நான் திைசகளி ள்ள ேதசத்

மக்களாகிய ேகாைக ம் மாேகாைக ம்

ஏமாற்ற ம், அவர்கைள த்தத்திற் க்

ட் க்ெகாள் ம்ப க் ம் றப்ப வான்;

அவர்க ைடய எண்ணிக்ைக கடற்கைர

மணைலப்ேபால இ க் ம். ௯ அவர்கள்

மெயங் ம் நிரம்பி, பரி த்தவான்க ைடய

பாைளயத்ைத ம், பிரியமான நகரத்ைத ம்

வைளந் ெகாண்டார்கள்; அப்ெபா

ேதவனால்வானத்தி ந் அக்கினிஇறங்கி

அவர்கைள அழ த் ப்ேபாட்ட . ௧0 ேம ம்
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அவர்கைள ஏமாற்றன பிசாசானவன்,

ம க ம் கள்ளத் ர்க்கதரிசி ம் இ க்கிற

இடமாகியஅக்கினி ம் கந்தக மான கட ேல

தள்ளப்பட்டான். அவர்கள் இர ம் பக ம்

எல்லாக் காலங்களி ம் வாதிக்கப்ப வார்கள்.

(aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442) ௧௧ பின் , நான்

ெபரிய ெவள்ைளச் சிங்காசனத்ைத ம்

அதின்ேமல் உட்கார்ந்தி க்கிறவைர ம்

பார்த்ேதன்; அவ ைடய ச கத்தி ந்

ம ம் வான ம் அகன் ேபாயின;

அைவக க் இடங்காணப்படவில்ைல.

௧௨ மரித்ேதாராகிய சிற ேயாைர ம்

ெபரிேயாைர ம் ேதவ க் ன்பாக

நிற்பைதப் பார்த்ேதன்; அப்ெபா

த்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன; வ த்தகம்

என் ம் ேவெறா த்தக ம் திறக்கப்பட்ட ;

அப்ெபா அந்தப் த்தகங்களில்

எ தப்பட்டைவகளின்ப ேய மரித்ேதார்

தங்கள் தங்கள் ெசய்ைகக க் த்தக்கதாக

நியாயத் ர்ப்பைடந்தார்கள். ௧௩ கடல்

தன்னி ள்ள மரித்ேதாைர ஒப் வித்த ;

மரண ம் பாதாள ம் தங்களி ள்ள

மரித்ேதாைர ஒப் வித்தன. அைனவ ம்

தங்கள் தங்கள் ெசய்ைககளின்ப ேய

நியாயத் ர்ப்பைடந்தார்கள். (Hadēs g86) ௧௪

அப்ெபா மரண ம் பாதாள ம்

அக்கினிக்கட ேல தள்ளப்பட்டன. இ

இரண்டாம் மரணம். (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442)

௧௫ வ த்தகத்திேல எ தப்பட்டவனாகக்
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காணப்படாதவன் எவேனா அவன்

அக்கினிக்கட ேல தள்ளப்பட்டான். (Limnē Pyr

g3041 g4442)

௨௧

பின் , நான் தியவானத்ைத ம் திய

மைய ம் பார்த்ேதன்; ந்தின வான ம்

ந்தின ம ம் ஒழ ந் ேபாயின; கட ம்

இல்லாமல்ேபான . ௨ ேயாவானாகிய

நான், திய எ சேலமாகிய பரி த்த

நகரத்ைத ேதவனிடத்தி ந்

பரேலாகத்ைதவிட் இறங்கி வ வைதப்

பார்த்ேதன்; அ தன் கணவ க்காக

அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபால

ஆயத்தமாக்கப்பட் ந்த . ௩ ேம ம்,

பரேலாகத்தி ந் உண்டான ஒ ெபரிய

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அ : இேதா,

மனிதர்களிடத்திேல ேதவ ைடயவாசஸ்தலம்

இ க்கிற , அவர்களிடத்திேல அவர்

வாசமாக இ ப்பார்; அவர்க ம் அவ ைடய

மக்களாக இ ப்பார்கள், ேதவன்தாேம

அவர்கேளா இ ந் அவர்க ைடய

ேதவனாக இ ப்பார். ௪ அவர்க ைடய

கண் ர் யாைவ ம் ேதவன் ைடப்பார்;

இனி மரண மல்ைல, க்க ம ல்ைல,

அல த ம ல்ைல, வ த்த ம ல்ைல;

ந்தினைவகள் ஒழ ந் ேபாயின என்

ெசான்ன . ௫ சிங்காசனத்தின்ேமல்

உட்கா ந்தி ந்தவர்: இேதா, நான்

எல்லாவற்ைற ம் திதாக் கிேறன்என்றார்.

பின் ம்அவர்: இந்தவசனங்கள் சத்திய ம்
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உண்ைம மானைவகள், இைவகைள

எ என்றார். ௬ அன்ற ம், அவர்

என்ைனப் பார்த் : ஆயிற் , நான்

அல்பா ம், ஓெமகா ம், ெதாடக்க ம்,

மாக இ க்கிேறன். தாகமாக

இ க்கிறவ க் நான் வத்தண் ர்

ஊற்ற ந் இலவசமாகக் ெகா ப்ேபன். ௭

ெஜயங்ெகாள் கிறவன் எல்லாவற்ைற ம்

தந்தரித் க்ெகாள் வான்; நான் அவன்

ேதவனாகஇ ப்ேபன், அவன் என் மாரனாக

இ ப்பான். ௮ பயப்ப கிறவர்க ம்,

அவி வாசிக ம், அ வ ப்பானவர்க ம்,

ெகாைலபாதகர்க ம், விபசாரக்காரர்க ம்,

னியக்காரர்க ம், விக்கிரக

ஆராதைனக்காரர்க ம், ெபாய்யர்கள்

அைனவ ம் இரண்டாம் மரணமாகிய

அக்கினி ம் கந்தக ம் எரிகிற கட ேல

பங்கைடவார்கள் என்றார். (Limnē Pyr g3041 g4442) ௯

பின் , கைடசியான ஏ வாைதகளால்

நிைறந்த ஏ கலசங்கைள ைடயஅந்தஏ

தர்களில் ஒ வன் என்னிடத்தில் வந் :

இங்ேக வா, ஆட் க் ட் யானவ ைடய

மைனவியாகிய மணமகைள உனக் க்

காண்பிக்கிேறன் என் ெசால் , ௧0ெபரி ம்

உயர மான ஒ மைலயின்ேமல் என்ைன

ஆவியில் ெகாண் ேபாய், ேதவ ைடய

மகிைமைய அைடந்த எ சேலமாகிய

பரி த்த நகரம் பரேலாகத்ைதவிட்

ேதவனிடத்தி ந் இறங்கிவ கிறைத
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எனக் க் காண்பித்தான். ௧௧ அதின்

பிரகாசம் மக ம் விைல யர்ந்த

இரத்தினக்கல்ைலப்ேபால ம், பளிங்கின்

ஒளி ள்ள வச்சிரக்கல்ைலப்ேபால ம்

இ ந்த . ௧௨அதற் ப் ெபரி ம் உயர மான

மதி ம், கிழக்ேக ன் வாசல்கள், வடக்ேக

ன் வாசல்கள், ெதற்ேக ன் வாசல்கள்,

ேமற்ேக ன் வாசல்கள்ஆகப் பன்னிரண்

வாசல்க ம் இ ந்தன. ௧௩ வாசல்களின்

அ ேக பன்னிரண் தர்களி ந்தார்கள்;

அந்த வாசல்களின்ேமல் இஸ்ரேவல் வம்சத்தில்

உள்ள பன்னிரண் ேகாத்திரத்தா ைடய

நாமங்க ம் எ தப்பட் ந்தன. ௧௪நகரத்தின்

மதி க் ப் பன்னிரண் அஸ்திபாரக்

கற்கள் இ ந்தன; அைவகள்ேமல்

ஆட் க் ட் யானவ ைடய பன்னிரண்

அப்ேபாஸ்தலரின் பன்னிரண் ெபயர்க ம்

பதிந்தி ந்தன. ௧௫என் டேன ேபசினவன்,

நகரத்ைத ம் அதின் வாசல்கைள ம்

அதின் மதிைல ம் அளக்கிறதற் ஒ

ெபாற்ேகாைலப் பி த்தி ந்தான். ௧௬அந்த

நகரம் ச ரமாக இ ந்த , அதின் அகல ம்

ள ம் சமமாக இ ந்த . அவன் அந்தக்

ேகா னால் நகரத்ைத அளந்தான்; அ

இரண்டாயிரத் இ கிேலா ட்டர் ர

அளவாகஇ ந்த ; அதின் ள ம்அகல ம்

உயர ம் சமமாகஇ ந்த . ௧௭அவன்அதின்

மதிைலஅளந்தேபா , மனிதஅளவின்ப ேய

அ ற் நாற்பத் நான் ழமாக
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இ ந்த . ௧௮அதின் மதில் வச்சிரக்கல்லால்

கட்டப்பட் ந்த ; நகரம் ெதளிந்த பளிங் க்

ஒப்பான த்தப்ெபான்னாக இ ந்த . ௧௯

நகரத் மதில்களின் அஸ்திபாரங்கள்

எல்லாவைக இரத்தினங்களினா ம்

அலங்கரிக்கப்பட் ந்தன; தலாம்

அஸ்திபாரம் வச்சிரக்கல், இரண்டாவ

இந்திர லம், ன்றாவ சந்திரகாந்தம்,

நான்காவ மரகதம், ௨0 ஐந்தாவ

ேகாேமதகம், ஆறாவ ப மராகம்,

ஏழாவ வர்ணரத்தினம், எட்டாவ

ப கப்பச்ைச, ஒன்பதாவ ஷ்பராகம்,

பத்தாவ ைவ ரியம், பதிேனாராவ ரம்,

பன்னிரண்டாவ கந்தி இைவகேள. ௨௧

பன்னிரண் வாசல்க ம் பன்னிரண்

த் க்களாகஇ ந்தன; ஒவ்ெவா வாச ம்

ஒவ்ெவா த்தாயி ந்த . நகரத்தின்

தி ெதளி ள்ள பளிங் ேபாலச்

த்தப்ெபான்னாக இ ந்த . ௨௨ அதிேல

ேதவாலயத்ைத நான் பார்க்கவில்ைல;

சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனாகிய கர்த்த ம்

ஆட் க் ட் யானவ ேமஅதற் ஆலயம். ௨௩

நகரத்திற் ெவளிச்சம் ெகா க்கச் ரிய ம்

சந்திர ம் அதற் ேவண் யதில்ைல;

ேதவ ைடய மகிைமேய அைதப்

பிரகாசிப்பித்த , ஆட் க் ட் யானவேர

அதற் விளக் . ௨௪இரட்சிக்கப்ப கிற மக்கள்

அதின் ெவளிச்சத்திேல நடப்பார்கள்.

மயின் ராஜாக்கள் தங்க ைடய
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மகிைமைய ம் கனத்ைத ம் அதற் ள்ேள

ெகாண் வ வார்கள். ௨௫ அங்ேக இர

இல்லாதப யால், அதின் வாசல்கள் பக ல்

அைடக்கப்ப வேத இல்ைல. ௨௬

உலகத்தா ைடய மகிைமைய ம் கனத்ைத ம்

அதற் ள்ேள ெகாண் வ வார்கள். ௨௭

ட் ள்ள ம் அ வ ப்ைப ம் ெபாய்ைய ம்

நடப்பிக்கிற மாகிய ஒன் ம் அதில்

ெசல்வதில்ைல; ஆட் க் ட் யானவரின்

வ த்தகத்தில் எ தப்பட்டவர்கள்மட் ம்

அதில் ெசல்வார்கள்.

௨௨

பின் , பளிங்ைகப்ேபால ெதளிவான

வத்தண் ள்ள த்தமான நதி

ேதவ ம் ஆட் க் ட் யானவ ம்

இ க்கிற சிங்காசனத்தி ந் றப்பட்

வ கிறைத எனக் க் காண்பித்தான். ௨

நகரத் தியின் மத்தியி ம், நதியின்

இ கைரயி ம், பன்னிரண் விதமான

கனிகைளத்த ம் வமரம் இ ந்த ,

அ மாதந்ேதா ம் தன் கனிையக்

ெகா க் ம்; அந்த மரத்தின் இைலகள்

மக்கள் ஆேராக்கியமாக வாழ்வதற் த்

த ந்தைவகள். ௩ இனி சாபம ல்ைல.

ேதவ ம் ஆட் க் ட் யானவ ம்

இ க்கிற சிங்காசனம் அதி க் ம். ௪

அவ ைடய ஊழயக்காரர்கள் அவைரச்

ேசவித் , அவ ைடய கத்ைதப்

பார்ப்பார்கள், அவ ைடய ெபயர்

அவர்க ைடய ெநற்றகளில் இ க் ம். ௫
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அங்ேக இர கள் இ க்கா ; விளக் ம்

ரிய ைடய ெவளிச்ச ம் அவர்க க்

ேவண் யதில்ைல; ேதவனாகிய கர்த்தாேவ

அவர்கள்ேமல் பிரகாசிப்பார். அவர்கள் எல்லாக்

காலங்களி ம் அரசா வார்கள். (aiōn

g165) ௬ பின் , ேதவ தன் என்ைனப்

பார்த் : “இந்த வசனங்கள் உண்ைம ம்

சத்தியமானைவகள், க்கிரமாக

நடக்கேவண் யைவகைளத் தம் ைடய

ஊழயக்காரர்க க் க் காட் ம்ப , பரி த்த

ர்க்கதரிசிகளின் கர்த்தராகிய ேதவனானவர்

தம் ைடய தைன அ ப்பினார்”. ௭

“இேதா, க்கிரமாக வ கிேறன்; இந்தப்

த்தகத்தி ள்ள ர்க்கதரிசனவசனங்கைளக்

கைடபி க்கிறவன் பாக்கியவான்” என்றார்.

௮ ேயாவானாகிய நாேன இைவகைளப்

பார்த் ம் ேகட் ம் இ ந்ேதன். நான் ேகட் ப்

பார்த்தேபா , இைவகைள எனக் க்

காண்பித்த தைன வணங் ம்ப அவன்

பாதத்தில் வி ந்ேதன். ௯அதற் அவன்:

இப்ப ச் ெசய்யேவண்டாம்; “உன்ேனா ம் உன்

சேகாதரர்கேளா ம் ர்க்கதரிசிகேளா ம்,

இந்தப் த்தகத்தின் வசனங்கைளக்

கைடபி க்கிற ஊழயர்களில் நா ம்

ஒ வன்; ேதவைனத் ெதா ெகாள்”

என்றான். ௧0 அவர் என்ைனப் பார்த் :

இந்தப் த்தகத்தி ள்ள ர்க்கதரிசன

வசனங்க க் த்திைர ேபாடேவண்டாம்;

காலம் ெந ங்கியி க்கிற . ௧௧ “அநியாயம்
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ெசய்கிறவன்இன் ம்அநியாயம் ெசய்யட் ம்;

அ த்தமாக இ க்கிறவன் இன் ம்அ த்தமாக

இ க்கட் ம்; தி ள்ளவன் இன் ம்

திெசய்யட் ம்; பரி த்த ள்ளவன்

இன் ம் பரி த்தமாகட் ம். ௧௨ இேதா,

க்கிரமாக வ கிேறன்; அவனவ ைடய

ெசய்ைககளின்ப அவனவ க் நான்

அளிக் ம் பலன் என்ேனா டவ கிற . ௧௩

நான் அல்பா ம் ஓெமகா ம், ெதாடக்க ம்

ம், ந்தினவ ம் பிந்தினவ மாக

இ க்கிேறன். ௧௪ வமரத்தின்ேமல்

அதிகார ள்ளவர்களாவதற் ம்,

வாசல்கள்வழயாக நகரத்திற் ள் ெசல்வதற் ம்

அவ ைடய கட்டைளகளின்ப

ெசய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.

௧௫ நாய்க ம், னியக்காரர்க ம்,

விபசாரக்காரர்க ம், ெகாைலபாதகர்க ம்,

விக்கிரகஆராதைனக்காரர்க ம், ெபாய்ைய

வி ம்பி அதின்ப ெசய்கிற அைனவ ம்

ெவளிேய இ ப்பார்கள். ௧௬ இைவகைள

சைபகளில் உங்க க் ச் சாட்சியாக

ெதரிவிக் ம்ப க் இேய வாகிய நான் என்

தைன அ ப்பிேனன். நான் தா தின்

ேவ ம்,வம்ச ம், பிரகாச ள்ளவி யற்கால

நட்சத்திர மாக இ க்கிேறன்” என்றார்.

௧௭ ஆவியானவ ம் மணமக ம் வா

என்கிறார்கள்; ேகட்கிறவ ம் வா என்பானாக;

தாகமாக இ க்கிறவன் வரேவண் ம்;

வி ப்ப ள்ளவன் வத்தண் ைர
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இலவசமாகவாங்கிக்ெகாள்ளேவண் ம். ௧௮

இந்தப் த்தகத்தி ள்ள ர்க்கதரிசன

வசனங்கைளக் ேகட்கிறஅைனவ க் ம் நான்

சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவ : ஒ வன்

இைவகேளா எைதயாவ ட் னால், இந்தப்

த்தகத்தில் எ தியி க்கிற வாைதகைள

ேதவன் அவன்ேமல் ட் வார். ௧௯

ஒ வன் இந்தத் ர்க்கதரிசன த்தகத்தின்

வசனங்களி ந் எைதயாவ

எ த் ப்ேபாட்டால், வ த்தகத்தி ந் ம்,

பரி த்த நகரத்தி ந் ம், இந்தப் த்தகத்தில்

எ தப்பட்டைவகளில்இ ந் ம்,அவ ைடய

பங்ைக ேதவன் எ த் ப்ேபா வார். ௨0

இைவகைளச் சாட்சியாக அறவிக்கிறவர்:

“உண்ைமயாகேவ நான் க்கிரமாகவ கிேறன்”

என்கிறார். “ஆெமன், கர்த்தராகிய இேய ேவ,

வா ம்.” ௨௧ நம் ைடய கர்த்தராகிய

இேய கிற ஸ் வின் கி ைப உங்கள்

அைனவேரா ம் இ ப்பதாக.ஆெமன்.





ேயாவானாகிய நான், திய எ சேலமாகிய பரி த்த நகரத்ைத ேதவனிடத்தி ந்

பரேலாகத்ைதவிட் இறங்கி வ வைதப் பார்த்ேதன்; அ தன் கணவ க்காக

அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபாலஆயத்தமாக்கப்பட் ந்த . ேம ம்,

பரேலாகத்தி ந் உண்டானஒ ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்; அ : இேதா,

மனிதர்களிடத்திேல ேதவ ைடயவாசஸ்தலம் இ க்கிற , அவர்களிடத்திேல

அவர்வாசமாக இ ப்பார்; அவர்க ம்அவ ைடயமக்களாகஇ ப்பார்கள்,

ேதவன்தாேமஅவர்கேளா இ ந் அவர்க ைடய ேதவனாகஇ ப்பார்.

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௨௧:௨௩



வாசகர்ைகேய

தம ழ் at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.

https://www.aionianbible.org/Readers-Guide
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அ ஞ்ெசாற்ெபா ள்

தம ழ் at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

https://www.aionianbible.org/Glossary
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Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



அ ஞ்ெசாற்ெபா ள் +

AionianBible.org/Bibles/Tamil---Tamil-Bible/Noted

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

Abyssos
க்கா௮:௩௧

ேராமர் ௧0:௭

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம்௯:௧

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம்௯:௨

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம்௯:௧௧

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧௧:௭

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧௭:௮

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௨0:௧

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௨0:௩

aïdios
ேராமர் ௧:௨0

தா ௧:௬

aiōn
மத்ேத ௧௨:௩௨

மத்ேத ௧௩:௨௨

மத்ேத ௧௩:௩௯

மத்ேத ௧௩:௪0

மத்ேத ௧௩:௪௯

மத்ேத ௨௧:௧௯

மத்ேத ௨௪:௩

மத்ேத ௨௮:௨0

மாற் ௩:௨௯

மாற் ௪:௧௯*

மாற் ௧0:௩0

மாற் ௧௧:௧௪

க்கா ௧:௩௩

க்கா ௧:௫௫*

க்கா ௧:௭0

க்கா ௧௬:௮

க்கா ௧௮:௩0

க்கா ௨0:௩௪

க்கா ௨0:௩௫

ேயாவான் ௪:௧௪

ேயாவான்௬:௫௧

ேயாவான்௬:௫௮

ேயாவான்௮:௩௫

ேயாவான்௮:௫௧

ேயாவான்௮:௫௨

ேயாவான்௯:௩௨

ேயாவான் ௧0:௨௮

ேயாவான் ௧௧:௨௬

ேயாவான் ௧௨:௩௪

ேயாவான் ௧௩:௮

ேயாவான் ௧௪:௧௬

அப்ேபாஸ்தலர் ௩:௨௧

அப்ேபாஸ்தலர் ௧௫:௧௮

ேராமர் ௧:௨௫

ேராமர்௯:௫

ேராமர் ௧௧:௩௬

ேராமர் ௧௨:௨

ேராமர் ௧௬:௨௭

1 ெகாரிந்தியர் ௧:௨0

1 ெகாரிந்தியர் ௨:௬

1 ெகாரிந்தியர் ௨:௭

1 ெகாரிந்தியர் ௨:௮

1 ெகாரிந்தியர் ௩:௧௮

1 ெகாரிந்தியர்௮:௧௩

1 ெகாரிந்தியர் ௧0:௧௧

2 ெகாரிந்தியர் ௪:௪

2 ெகாரிந்தியர் ௯:௯

2 ெகாரிந்தியர் ௧௧:௩௧

கலாத்தியர் ௧:௪

கலாத்தியர் ௧:௫

எேபசியர் ௧:௨௧*

எேபசியர் ௨:௨

எேபசியர் ௨:௭*

எேபசியர் ௩:௯

எேபசியர் ௩:௧௧

எேபசியர் ௩:௨௧

எேபசியர் ௬:௧௨

பி ப்பியர் ௪:௨0

ெகாேலாெசயர் ௧:௨௬*

1 ேமாத்ேத ௧:௧௭

1 ேமாத்ேத ௬:௧௭

2 ேமாத்ேத ௪:௧0

2 ேமாத்ேத ௪:௧௮

த் ௨:௧௨

எபிேரயர் ௧:௨

எபிேரயர் ௧:௮

எபிேரயர் ௫:௬

எபிேரயர் ௬:௫

எபிேரயர் ௬:௨0

எபிேரயர் ௭:௧௭

எபிேரயர் ௭:௨௧

எபிேரயர் ௭:௨௪

எபிேரயர் ௭:௨௮

எபிேரயர்௯:௨௬

எபிேரயர் ௧௧:௩

எபிேரயர் ௧௩:௮

எபிேரயர் ௧௩:௨௧

1 ேப ௧:௨௩

1 ேப ௧:௨௫

1 ேப ௪:௧௧

1 ேப ௫:௧௧

2 ேப ௩:௧௮

1 ேயாவான் ௨:௧௭

2 ேயாவான் ௧:௨*

தா ௧:௧௩

தா ௧:௨௫

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧:௬

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧:௧௮

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௪:௯

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௪:௧0

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம்௫:௧௩

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௭:௧௨

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧0:௬

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧௧:௧௫

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧௪:௧௧

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧௫:௭

ெவளிப்ப த்தினவிேசஷம் ௧௯:௩
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விதி

தம ழ் at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46
and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests
that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that
Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also
know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever
alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while
unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31.
Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is
before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated,
Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus
promised, “the gates of Hades will not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where
is your victory?” 1 Corinthians 15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
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