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எேரமியா
ஆச ரியர்
எேரமியாவும் அவனுைடய உதவயாளன்

பாருக்கும் எழுதனார்கள். இல்கயாவன்
குமாரன் எேரமியா ஆசாரியானகவும்
தீர்க்த்தரிச யாகவும் ேசைவெசய்தான். ச றய
ஊரானஆனேதாத்தலிருந்துவந்தவன். (1:1).
பாருக் இவனுக்கு உதவயாளனாக இருந்து
எேரமியா ெசான்ன தீர்க்கதரிசனங்கைள
எழுத , ெதாகுத்து பத்த ரப்படுத்தனான்.
(36:4, 32; 45:1). அழுகற தீர்க்கதரிச என்று
அறயப்பட்டிருந்தான். (பார்க்க. எேரமி. 9:1;
13:17; 14:17).
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்:
ஏறக்குைறயகமு. 626 க்கும் 570 கமு. க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இந்த புத்தகம் பாப ேலானின்

சைறயருப்பல் எழுத முடிக்கப்பட்டது.
ச லர் அதன் பறகு முடித்தருக்கலாம் என்று
கருதுகறார்கள்.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது?
யூதா, மக்களுக்கும், எருசேலமின்

ஜனங்களுக்கும், பன்பு ேவதத்ைதவாச க்க ற
மக்கள்அைனவருக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்:



ii

பூமியல் இேயசுக றஸ்து வந்தப றகு,
ேதவன் தம்முைடய மக்கேளாடு புதய
உடன்படிக்ைகைய ெசய்ேவன் என்பைத
ெதளிவாக கட்டுக றான். புதய
உடன்படிக்ைக, ேதவ மக்கைள, தம்ேமாடு
மறுபடியுமாக ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்
காரியமாகும். அைத அவர் கல்லின்ேமல்
அல்ல, இருதயத்தன் ேமல் எழுதுகறார்,
யூதா ேதசம் மனம்தரும்பாவ ட்டால்,
அழிவு வரும் என்று எேரமியா பதவு
ெசய்க றான். ேதசம் ேதவனிடம் தரும்பும்படி
அைழக்க றான்.யூதேதசத்தன்,மனம்மாறாத,
வக்க ரகாரியங்களினிமித்தமும்
வபச்சாரத்தனிமித்தம் அதன் ேமல்
தவ ர்க்கமுடியாத அழிவு வருவைத
அற ந்தருந்தான்.

ைமயக்கருத்து:
நயாயத்தீர்ப்பு
ெபாருளடக்கம்:
1. எேரமியாவன்ேதவஅைழப்பு— 1:1-19
2.யூதாவுக்குஎச்சரிப்பு— 2:1-35:19
3. எேரமியாவன்பாடுகள்— 36:1-38:28
4. எருசேலமின் வீழ்ச்ச யும் அதன்
வைளவும்— 39:1-45:5

5. மற்ற ேதசங்கைளக் குறத்த
தீர்க்கதரிசனங்கள்— 46:1-51:64

6. சரித்த ர பன்ேசர்க்ைக— 52:1-34
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1 ெபன்யமீன் ேதசத்தலுள்ள ஆனேதாத்
ஊரிலிருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனாகய
இல்க்கயாவன் மகன் எேரமியாவனுைடய
வசனங்கள்: 2 ஆேமானுைடய மகனாகய
ேயாச யா என்கற யூதாவுைடய
ராஜாவன் நாட்களில், அவன் அரசாண்ட
பதன்மூன்றாம் வருடத்தல் எேரமியாவுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டானது.
3 அப்புறம் ேயாச யாவன் மகனாகய
ேயாயாக்கீம் என்கற யூதாவுைடய ராஜாவன்
அரசாட்ச யன் நாட்களிலும், ேயாச யாவன்
மகனாகய ச ேதக்கயா என்கற யூதாவுைடய
ராஜாவன் பத ேனாராம் வருடத்து
முடிவுவைரயும், எருசேலம் ஊரார் ஐந்தாம்
மாதத்தல் சைறப்பட்டுப் ேபாகும்வைரக்கும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத அவனுக்கு
உண்டானது.

எேரமியாவன்அைழப்பு
4 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு

உண்டாக , அவர்: 5 நான் உன்ைனத் தாயன்
வயற்றல் உருவாக்குவதற்கு முன்ேன
உன்ைன அறந்ேதன்; நீ கர்ப்பத்தலிருந்து
ெவளிப்படுமுன்ேன நான் உன்ைனப்
பரிசுத்தம்ெசய்து, உன்ைன ேதசங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிச யாகக் கட்டைளய ட்ேடன் என்று
ெசான்னார். 6 அப்ெபாழுது நான்: ஆ
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, இேதா, நான்
ேபசஅற ேயன்; சறுபள்ைளயாயருக்க ேறன்
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என்ேறன். 7 ஆனாலும் ெயேகாவா:
நான் சறுபள்ைளெயன்று நீ
ெசால்லாேத, நான் உன்ைன அனுப்புக ற
எல்ேலாரிடத்தலும் நீ ேபாய், நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுகறைவகைளெயல்லாம்
நீ ேபசுவாயாக. 8 நீ அவர்களுக்குப்
பயப்படேவண்டாம்; உன்ைனக் காப்பதற்கு
நான் உன்னுடேன இருக்க ேறன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லி, 9 ெயேகாவா தமது
கரத்ைத நீட்டி, என் வாையத் ெதாட்டு:
இேதா, என் வார்த்ைதகைள உன் வாயல்
ைவக்க ேறன். 10 பார், படுங்கவும்,
இடிக்கவும், அழிக்கவும், கவழ்க்கவும்,
கட்டவும், நாட்டவும் உன்ைன நான்
இன்ைறயதனம் ேதசங்களின்ேமலும்
ராஜ்யங்களின்ேமலும் ஏற்படுத்த ேனன்
என்று ெயேகாவா என்னுடேன ெசான்னார்.
11 பன்னும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக அவர்: எேரமியாேவ, நீ
என்னத்ைதக் காண்கறாய் என்று ேகட்டார்;
வாதுைமமரத்தன்கைளையக்காண்க ேறன்
என்ேறன். 12 அப்ெபாழுது ெயேகாவா:
நீ கண்டது சரிேய; என் வார்த்ைதையத்
துரிதமாக நைறேவற்றுேவன் என்றார்.
13 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
இரண்டாம்முைற எனக்கு உண்டாக , அவர்:
நீ காண்கறது என்ன என்று ேகட்டார்;
ெபாங்குகற பாைனையக் காண்க ேறன்,
அதன் வாய் வடக்ேகயருந்து ேநாக்குக றது
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என்ேறன். 14 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : வடக்ேகயருந்து தீங்கு
ேதசத்தனுைடய குடிமக்கள் எல்ேலார்
ேமலும் வரும். 15 இேதா, நான் வடதைச
ராஜ்யங்களின் வம்சங்கைளெயல்லாம்
கூப்படுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அவர்கள் வந்து
அவனவன் தன்தன் சங்காசனத்ைத
எருசேலமின் ஒலிமுகவாசல்களுக்கும்,
அதன் சுற்றுமதல்கள் எல்லாவற்றற்கும்
வ ேராதமாகவும், யூதா ேதசத்து எல்லாப்
பட்டணங்களுக்கும் வ ேராதமாகவும்
ைவப்பார்கள். 16 அவர்கள் என்ைனவட்டு
அந்நய ெதய்வங்களுக்குஆராதைனெசய்து,
தங்கள் ைககளின் ெசயைலப்*
பணிந்துெகாண்ட அவர்களுைடய
எல்லா தீைமகளுக்காக நான் என்
நயாயத்தீர்ப்புகைள அவர்களுக்கு
வேராதமாகக் கூறுேவன். 17 ஆைகயால்
நீ உன் அைரையக் கட்டிக்ெகாண்டு
நன்று, நான் உனக்குக் கட்டைளயடுகற
அைனத்ைதயும் அவர்களுக்குச் ெசால்;
நான் உன்ைன அவர்களுக்கு முன்பாகக்
கலங்கச்ெசய்யாமல், நீ அவர்கள் முகத்த ற்கு
பயப்படாதரு. 18இேதா, ேதசம் முழுவதற்கும்,
யூதாவன் ராஜாக்களுக்கும், அதன்
ப ரபுக்களுக்கும், அதன் ஆசாரியர்களுக்கும்,

* அத்த யாயம் 1:16 1:16வக்க ரங்கள்
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ேதசத்தன் மக்களுக்கும் எத ராக நான்
உன்ைன இன்ைறயதனம் பாதுகாப்பான
பட்டணமும், இரும்புத்தூணும், ெவண்கல
மதலும் ஆக்க ேனன். 19 அவர்கள் உனக்கு
வேராதமாகப் ேபார்ெசய்வார்கள்; ஆனாலும்
உன்ைன ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்;
உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்கு நான்
உன்னுடன் இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 2
இஸ்ரேவல்ேதவைனக்ைகவடுதல்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 நீ ேபாய், எருசேலமில்
உள்ளவர்கள் ேகட்கும்படிக் கூப்ப ட்டுச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
வைதக்கப்படாத ேதசமாக யவனாந்த ரத்தல்
நீ என்ைனப் பன்பற்றவந்த உன்
இளவயதன் பக்தையயும், நீ
வாழ்க்ைகப்பட்டேபாது உனக்கருந்த
ேநசத்ைதயும் நைனத்தருக்க ேறன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
3 இஸ்ரேவலர்கள் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமும், அவருைடய வைளவன்
முதற்பலனுமாயருந்தது; அைதப் பட்ச த்த
அைனவரும் குற்றவாளிகளானார்கள்;
ெபால்லாப்பு அவர்கள்ேமல் வந்தெதன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 யாக்ேகாபன்
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குடும்பத்தாேர, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தன்
வம்சங்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 5 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: எங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்தவரும்,
அவாந்தரெவளியும், பள்ளங்களுமுள்ள
ேதசமும், வறட்ச யும், மரண இருளுமுள்ள
ேதசமும், ஒருவனும் கடந்து ெசல்லாமலும்
ஒரு மனிதனும் குடிய ராமலும் இருக்கற
ேதசமுமான வனாந்த ரத்தல் எங்கைள
நடத்தனவருமாகய ெயேகாவா
எங்ேகெயன்று உங்கள் முற்ப தாக்கள்
ேகளாமல், 6 என்ைனவட்டுப் ப ரிந்து,
வீணான வக்க ரங்கைளப் பன்பற்ற ,
வீணராகப் ேபாக றதற்கு என்னிடத்தல்
என்ன அநயாயத்ைதக் கண்டார்கள்?
7 ெசழிப்பான ேதசத்தன் கனிையயும்
நன்ைமையயும் சாப்படுவதற்கு
நான் உங்கைள அவ்வடத்த ற்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்ேதன்; ஆனாலும்
நீங்கள் அதற்குள் நுைழந்தேபாது, என்
ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த , என் சுதந்த ரத்ைத
அருவருப்பாக்கனீர்கள். 8 ெயேகாவா
எங்ேகெயன்றுஆசாரியர்கள்ெசால்லாமலும்,
ேவதத்ைதப் ேபாத க்க றவர்கள் என்ைன
அறயாமலுமிருந்து, ேமய்ப்பர்கள் எனக்குத்
துேராகம்ெசய்தார்கள்; தீர்க்கதரிச கள்
பாகாைலக்ெகாண்டு தீர்க்கதரிசனம்
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ெசால்லி, வீணானைவகைளப்
பன்பற்றனார்கள். 9 ஆதலால் இன்னும்
நான் உங்களுடன் வழக்காடுேவன்,
உங்கள் பள்ைளகளின் பள்ைளகளுடனும்
வழக்காடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 நீங்கள் க த்தீமின்
தீவுகள்வைர ெசன்று பார்த்து, ேகதாருக்கு
ஆள் அனுப்ப நன்றாய் வ சாரித்து,
இப்படிப்பட்ட காரியம் உண்ேடா என்றும்,
11 எந்த மக்களாவது ெதய்வங்களல்லாத
தங்கள் ெதய்வங்கைள மாற்றனது
உண்ேடா என்றும் பாருங்கள்; என்
மக்கேளா வீணானைவகளுக்காகத் தங்கள்
மகைமைய மாற்றனார்கள். 12வானங்கேள,
இதனிமித்தம் ப ரமித்துக் ெகாந்தளித்து,
மிகவும் தடுக்கடுங்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13 என் மக்கள் இரண்டு
தீைமகைளச் ெசய்தார்கள்; ஜீவத்தண்ணீர்
ஊற்றாகய என்ைன வட்டுவ ட்டார்கள்;
தண்ணீர் நற்காத ெதாட்டிகளாகய
ெவடிப்புள்ள ெதாட்டிகைளத் தங்களுக்கு
ெவட்டிக்ெகாண்டார்கள். 14 இஸ்ரேவல் ஒரு
ேவைலக்காரேனா? அவன் வீட்டில் ப றந்த
அடிைமேயா? ஏன் ெகாள்ைளயானான்?
15 பாலசங்கங்கள் அவன்ேமல் ெகர்ச்ச த்து,
முழங்க ,அவன்ேதசத்ைதப்பாழாக்கவ ட்டன;
அவன் பட்டணங்கள் குடிய ராமல்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டன. 16 ேநாப், தகபாேனஸ்
என்னும் பட்டணங்களின் மக்களும், உன்
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உச்சந்தைலைய ெநாறுக்கனார்கள். 17 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன வழியல்
நடத்த க்ெகாண்டு ேபாகுங்காலத்தல், நீ
அவைர வ ட்டுப்ேபாக றதனால் அல்லேவா
இைத உனக்கு சம்பவக்கச்ெசய்தாய்?
18 இப்ேபாதும் ைநல் நதயன்*தண்ணீைரக்
குடிப்பதற்கு எக ப்த ற்குப் ேபாக றதனால்
உனக்குப் பலன் என்ன? ஐப்ப ராத்து நதயன்
தண்ணீைரக் குடிப்பதற்கு அசீரியாவுக்குப்
ேபாக றதனால் உனக்குப் பலன் என்ன?
19 உன் தீைம உன்ைனத் தண்டிக்கும், உன்
மாறுபாடுகள் உன்ைனக் கண்டிக்கும்;
நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
வடுகறதும், என்ைனப்பற்றும் பயம்
உன்னிடத்தல் இல்லாமலிருக்கறதும்,
எத்தைன ெபால்லாப்பும் கசப்புமான காரியம்
என்று உணர்ந்துெகாள் என்று ேசைனகளின்
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்.
20பூர்வகாலந்துவக்க நான்உன்நுகத்தடிைய
முறத்து, உன் கட்டுகைள அறுத்ேதன்;
நான் அடிைமப்படுவதல்ைலெயன்று
நீயும் ெசான்னாேய; ஆகலும், உயரமான
எல்லா ேமட்டின்ேமலும், பச்ைசயான எல்லா
மரத்தன்கீழும் நீ ேவசயாகத் த ரிக றாய்.
21 நான் உன்ைன முற்றலும் நற்கனிதரும்
உயர்குலத் த ராட்ைசச்ெசடியாக நாட்டிேனன்;
நீ எனக்குக் காட்டுத்த ராட்ைசச்ெசடியன்

* அத்த யாயம் 2:18 2:18 சீேகாரின்
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ஆகாத ெகாடிகளாய் மாற ப்ேபானது என்ன?
22 நீ உன்ைன உவர்மண்ணினால் கழுவ ,
அதக சவுக்காரத்ைதப் பயன்படுத்தனாலும்,
உன் அக்க ரமத்தன் கைறகள் எனக்கு
முன்பாக இருக்குெமன்று ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 23 நான்
தீட்டுப்படவல்ைல; நான் பாகால்கைளப்
பன்பற்றவல்ைல என்று நீ ெபாய்ச்
ெசால்லுகறாய்? பள்ளத்தாக்கல் நீ
நடக்க ற வழிமுைறகைளப் பார்; நீ
ெசய்த பாவத்ைத உணர்ந்துெகாள்; ஆண்
ஒட்டகத்ைத ேதடி அைடய தாறுமாறாய்
ஓடுகற ேவகமான ெபண் ஒட்டகம் நீ.
24 வனாந்த ரத்தல் பழகனதும், தன்
இச்ைசயன் மதெவறயல் காற்ைற
உட்ெகாள்ளுகறதுமான காட்டுக்கழுைத
நீ; அதன் ஆவைல நறுத்த , அைதத்
தருப்புக றவன்யார்?அைதத்ேதடுக றவர்கள்
ஒருவரும் வருத்தப்படேவண்டியதல்ைல;
அதன்மாசத்தல்அைதக்கண்டுபடிப்பார்கள்.
25 உன் கால் ெவறுங்காலாகாதபடிக்கும்,
உன் ெதாண்ைட வறட்ச யைடயாதபடிக்கும்
அடக்க க்ெகாள் என்றால், நீ: அது
கூடாதகாரியம்; நான் அப்படிச்
ெசய்யமாட்ேடன்; அந்நயைர ேநச க்க ேறன்;
அவர்கள் ப றேக ேபாேவன் என்கறாய்.
26 தருடன் அகப்படுக றேபாது, எப்படி
ெவட்கப்படுக றாேனா, அப்படிேய
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் ெவட்கப்படுவார்கள்;
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மரகட்ைடையப் பார்த்து, நீ என்
தகப்பன் என்றும்; கல்ைலப்பார்த்து,
நீ என்ைனப் ெபற்ெறடுத்தாய் என்றும்
ெசால்லுகற அவர்களும், அவர்கள்
ராஜாக்களும், அவர்கள் ப ரபுக்களும்,
அவர்கள் ஆசாரியர்களும், அவர்கள்
தீர்க்கதரிச களும் ெவட்கப்படுவார்கள்.
27 அவர்கள் தங்கள் முகத்ைதயல்ல,
தங்கள் முதுைக எனக்குக் காட்டினார்கள்;
தங்கள் ஆபத்துக்காலத்த ேலா எழுந்து
எங்கைள காப்பாற்றும் என்கறார்கள்.
28 நீ உனக்கு உண்டாக்கன ெதய்வங்கள்
எங்ேக? உன் ஆபத்துக்காலத்தல்
காப்பாற்ற முடியுமானால் அைவகள்
எழும்பட்டும்; யூதாேவ, உன் பட்டணங்களின்
எண்ணிக்ைகயும், உன் ெதய்வங்களின்
எண்ணிக்ைகயும் சரி. 29 என்னுடன் நீங்கள்
வழக்காடேவண்டும்? நீங்கள் அைனவரும்
எனக்கு வ ேராதமாய்த் துேராகம் ெசய்தீர்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 30 நான்
உங்கள் பள்ைளகைள அடித்தது வருதா;
ச ட்ைசைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்;
அழிக்க றசங்கத்ைதப்ேபாலஉங்கள்பட்டயம்
உங்கள் தீர்க்கதரிச கைளப் பட்ச த்தது.
31 சந்ததயாேர, நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையச் ச ந்த த்துப்பாருங்கள்:
நான் இஸ்ரேவலுக்கு வனாந்த ரமும்,
காரிருளான பூமியுமாக இருந்ேதேனா?
பன் ஏன் என் மக்கள்; நாங்கேள
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எஜமான்கள், இனி உம்மிடத்தல் நாங்கள்
வருவதல்ைலெயன்று ெசால்லுகறார்கள்.
32 ஒரு ெபண் தன் நைககைளயும், ஒரு
மணப்ெபண் தன் தருமண ஆைடகைளயும்
மறப்பாேளா? என் மக்கேளா அேநக
வருடங்களாக என்ைன மறந்துவ ட்டார்கள்.
33 ேநசத்ைதத் ேதடுவதற்கு நீ உன் வழிகைள
நயப்படுத்துகறெதன்ன? இவ்வதமாய்
நீ ெபால்லாத ெபண்களுக்கும் உன்
வழிகைளக் கற்றுக்ெகாடுத்தாய். 34 உன்
ஆைடஓரங்களிலும் குற்றமில்லாத ஏைழ
ஆத்துமாக்களின் இரத்தம் காணப்படுகறது;
அைதத் ேதாண்டித் ேதடுக றதனால் அல்ல,
அது எல்லாவற்றன்ேமலும் ெவளிப்படியாக
இருக்க றதனால் அைதக் கண்டுபடித்ேதன்.
35 ஆகலும்: குற்றமில்லாதருக்க ேறன்
என்றும், அவருைடய ேகாபம் என்ைனவட்டு
நீங்கவ ட்டது என்றும் ெசால்லுகறாய்;
இேதா, நான் பாவஞ்ெசய்யவல்ைலெயன்று
நீ ெசால்லுகறதனால் நான் உன்னுடன்
வழக்காடுேவன். 36 நீ உன்
வழிைய மாற்ற மாற்ற இவ்வளவாய்
வலக ப்ேபாக றது என்ன? நீஅசீரியாவனால்
ெவட்கப்பட்டதுேபால எக ப்தனாலும்
ெவட்கப்படுவாய். 37 நீ உன் ைககைள
உன் தைலயன்ேமல் ைவத்துக்ெகாண்டு
இவ்வடத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாவாய்;
ஏெனன்றால், உன் நம்ப க்ைககைளக்
ெயேகாவா ெவறுத்தருக்க றார்;
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அைவகளால்உனக்குக்காரியம்வாய்க்காது.

அத்த யாயம் 3
1 ஒருமனிதன் தன் மைனவையத்

தள்ளிவ ட, அவள் அவனிடத்தலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், அந்நய மனிதனுக்கு
மைனவயானால், அவன் அவளிடத்தல்
இனித் தரும்பப் ேபாவாேனா? அந்த
ேதசம் மிகவும் தீட்டுப்படுமல்லேவா? என்று
மனிதர் ெசால்லுவார்கள்; நீேயாெவன்றால்
அேநக ேநசருடன் ேவச த்தனம்ெசய்தாய்;
ஆகலும் என்னிடத்த ற்குத் தரும்பவா
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 2 நீ
ேமடுகளின்ேமல் உன் கண்கைள ஏெறடுத்து,
நீ ேவச த்தனம்ெசய்யாத இடம் ஒன்று
உண்ேடா என்று பார்; வனாந்த ரத்தல்
அரபயன் காத்துக்ெகாண்டிருக்க றதுேபால,
நீ வழி ஓரங்களில் உன் ேநசருக்குக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்து, உன்
ேவச த்தனங்களாலும், உன்
அக்க ரமங்களாலும் ேதசத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தனாய். 3 அதனிமித்தம் மைழ
ெபய்யாமலும், பன்மாரிய ல்லாமலும்
ேபானது; உனக்ேகா, ேசாரப்ெபண்ணின்
ெநற்றயருக்க றது;நீேயா: ெவட்கப்படமாட்ேடன்
என்கறாய். 4 நீ இதுமுதல் என்ைன
ேநாக்க : என் ப தாேவ, ேதவரீர் என்
இளவயதன் அத பதெயன்று ெசால்லி,
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5 சதாகாலமும் ேகாபத்ைத ைவப்பாேரா?
அைத என்ெறன்ைறக்கும் காப்பாேரா
என்கறாய் அல்லேவா? இேதா, இப்படி நீ
ெசால்லியும் ெபால்லாப்புகைளச்ெசய்து,
மீற ப்ேபாக றாய் என்கறார்.

உண்ைமயற்றஇஸ்ரேவல்
6 ேயாச யா ராஜாவன் நாட்களில்

ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : சீர்ெகட்ட
இஸ்ரேவல் என்பவள் ெசய்தைதக்
கண்டாயா? அவள் உயரமான
எல்லா மைலயன்ேமலும், பச்ைசயான
எல்லா மரத்தன்கீழும் ேபாய், அங்ேக
ேவச த்தனம்ெசய்தாள். 7 அவள்
இப்படிெயல்லாம் ெசய்தபன்பு: நீ
என்னிடத்தல் தரும்பவா என்று
நான் ெசான்ேனன்; அவேளா
தரும்பவல்ைல; இைத அவளுைடய
சேகாதரியாக ய யூதா என்கற துேராக
கண்டாள். 8 சீர்ெகட்ட இஸ்ரேவல்
என்பவள் வபசாரம்ெசய்த காரணங்கள்
எல்லாவற்றுக்காகவும் நான் அவைள
அனுப்பவ ட்டு, அவளுைடய தள்ளுதல்
சீட்ைட அவளுக்குக் ெகாடுத்தேபாதும்,
அவளுைடய சேகாதரியாக ய யூதா
என்கற துேராக பயப்படாமல்; இவளும்
ேபாய் ேவச த்தனம்ெசய்தாள், இைத
நான் கண்ேடன். 9 ப ரச த்தமான
அவளுைடய ேவச த்தனத்தனால்
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ேதசம் தீட்டுப்பட்டுப்ேபானது;
கல்ேலாடும் மரத்ேதாடும் வ பசாரம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தாள் என்றார்.
10 இைவகைளெயல்லாம் கண்டும்,
யூதா என்கற அவளுைடய
சேகாதரியாக ய துேராக , கள்ளத்தனமாய்த்
தரும்பனாேளயன்ற , முழு இருதயத்ேதாடும்
என்னிடத்தல் தரும்பவல்ைல என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 பன்னும்
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : யூதா
என்கற துேராகையப்பார்க்கலும்
சீர்ெகட்ட இஸ்ரேவல் என்பவள் தன்ைன
நீதயுள்ளவளாக்கனாள். 12 நீ ேபாய்
வடதைசைய ேநாக்க ெசால்லேவண்டிய
வார்த்ைதகள் என்னெவன்றால்: சீர்ெகட்ட
இஸ்ரேவேல, தரும்பு என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; நான் உங்கள்ேமல் என்
ேகாபத்ைத இறங்கச்ெசய்வதல்ைல;
நான் கருைபயுள்ளவெரன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; நான் என்ைறக்கும்
ேகாபம் ைவக்கமாட்ேடன். 13 நீேயா,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாய்த் துேராகம்ெசய்து,
பச்ைசயான எல்லா மரத்தன்கீழும்
அந்நயருடன்* ேசாரமார்க்கமாய்† நடந்து,
உன் அக்க ரமத்ைதயும், என் சத்தத்ைதக்
ேகட்காமல்ேபானைதயும் ஒத்துக்ெகாள்

* அத்த யாயம் 3:13 3:13 வக்க ரங்களுடன்
† அத்த யாயம் 3:13 3:13வணங்க பாவம்
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என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14சீர்ெகட்ட
பள்ைளகேள,தரும்புங்கள்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; நான் உங்கள் நாயகர்; நான்
உங்கைள ஊரில் ஒருவனும், வம்சத்தல்
இரண்டு ேபருமாகத் ெதரிந்து, உங்கைள
சீேயானுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
15 உங்களுக்கு என் இருதயத்த ற்கு ஏற்ற
ேமய்ப்பர்கைளக் ெகாடுப்ேபன், அவர்கள்
உங்கைள அற ேவாடும் புத்தயுடனும்
ேமய்ப்பார்கள். 16 நீங்கள் ேதசத்தல்
ெபருக ப் பலுகுகற அந்நாட்களில், அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
ெயன்று இனிச் ெசால்வதல்ைல; அது
அவர்கள் மனதல் எழும்புவதும் இல்ைல;
அதுஅவர்கள்நைனவல்வருவதும்இல்ைல;
அைதக் குறத்து வ சாரிப்பதும் இல்ைல; அது
இனி சரிெசய்யப்படுவதும் இல்ைல என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17அக்காலத்தல்
எருசேலைம ெயேகாவாவுைடய சங்காசனம்
என்பார்கள்; எல்லா ேதசத்தாரும் எருசேலமில்
வளங்கய ெயேகாவாவுைடய ெபயருக்காக
அதனுடன் ேசர்வார்கள்; அவர்கள் இனித்
தங்கள் ெபால்லாத இருதயத்தன்
வருப்பத்தன்படி நடக்கமாட்டார்கள்.
18அந்நாட்களில் யூதா வம்சத்தார் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாருடன் ேசர்ந்து, அவர்கள் ஏகமாக
பாப ேலான் ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டு, நான்
தங்கள் முற்ப தாக்களுக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு வருவார்கள்.
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19 நான் உன்ைனப் பள்ைளகளின்
வரிைசயல் ைவத்து, ேதசங்களுக்குள்ேள
நல்ல ெசாந்தமான ேதசத்ைத உனக்குக்
ெகாடுப்பது எப்படிெயன்று ெசான்ேனன்;
ஆனாலும் நீ என்ைன ேநாக்க , என் ப தாேவ
என்று அைழப்பாய்; நீ என்ைனவட்டு
வலகுவதல்ைல என்று தரும்பவும்
ெசான்ேனன். 20 ஒரு மைனவ தன்
கணவனுக்குத் துேராகம்ெசய்வதுேபால,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாராக ய நீங்கள்
எனக்குத் துேராகம்ெசய்தது உண்ைம
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
21 இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்கள் வழிைய
மாற்ற , தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
மறந்ததனால் அழுதுெகாண்டுவண்ணப்பம்
ெசய்யும் சத்தம் உயர்ந்த இடங்களில்
ேகட்கப்படும். 22ஒழுக்கம்ெகட்ட பள்ைளகேள,
தரும்புங்கள்; உங்கள் ஒழுக்கேகடுகைளக்
குணமாக்குேவன் என்றார். இேதா,
உம்மிடத்தல் வருக ேறாம்; நீேர எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா. 23குன்றுகைளயும்,
த ரளான மைலகைளயும் நம்புக றது வீண்
என்பது ெமய்; இஸ்ரேவலின் பாதுகாப்பு
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குள்
இருப்பது என்பது உண்ைமேய. 24 இந்த
ெவட்கமானது எங்கள் சறுவயதுமுதல்
எங்கள் ப தாக்களுைடய ப ரயாசத்ைதயும்,
அவர்கள் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்,
அவர்கள் மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
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அழித்துப்ேபாட்டது. 25 எங்கள் ெவட்கத்தல்
க டக்க ேறாம்; எங்கள் அவமானம்
எங்கைள மூடியருக்க றது; நாங்களும்,
எங்கள் முற்ப தாக்களும் எங்கள்
சறுவயது முதல் இந்நாள்வைரக்கும்
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதாம்; எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்காமலும்ேபாேனாம்.

அத்த யாயம் 4
1 இஸ்ரேவல், நீ தரும்புக றதற்கு

மனமிருந்தால் என்னிடத்தல் தரும்பு
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நீ உன்
அருவருப்புகைள என் பார்ைவயலிருந்து
அகற்றவ ட்டால், நீ இனி அைலந்து
த ரிவதல்ைல. 2 நீ உண்ைமயுடனும்,
நயாயத்ேதாடும், நீதயுடனும்,
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயடுவாய்; அந்நயமக்களும்
அவருக்குள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டு,
அவருக்குள் ேமன்ைமபாராட்டுவார்கள்.
3 யூதா மக்களுடனும், எருசேலம்
மக்களுடனும் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் முட்களுக்குள்ேள
வைதக்காதருங்கள், உங்கள் தரிசு
நலத்ைதப் பண்படுத்துங்கள். 4 யூதா
மனிதர்கேள, எருசேலமின் குடிமக்கேள,
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உங்கள் ெசயல்களுைடய ெபால்லாப்பனால்
என் கடுங்ேகாபம் ெநருப்ைபப்ேபால எழும்ப ,
அைணப்பார் இல்லாமல் எரியாதபடிக்கு
நீங்கள் ெயேகாவாவாக்ெகன்று உங்கைள*.
முற்றலுமாய்அர்ப்பணியுங்கள்.
வடக்கலிருந்துவரும்அழிவு

5 ேதசத்தல் எக்காளம் ஊதுங்கள் என்று
ெசால்லி, யூதாவல் அறவத்து, எருசேலமில்
ேகட்கச்ெசய்யுங்கள்; நாம் பாதுகாப்பான
பட்டணங்களுக்கு வந்துேசருங்கள் என்று
ெசால்லி, உரத்த சத்தமாகக் கூப்படுங்கள்.
6 சீேயானுக்கு ேநேர ெகாடிேயற்றுங்கள்;
கூடுங்கள்; ந ற்காதருங்கள்; நான்
வடக்ேகயருந்து ெபால்லாப்ைபயும், மகா
அழிைவயும் வரச்ெசய்க ேறன். 7 உன்
ேதசத்ைதப் பாழாக்கவடுவதற்குச் சங்கம்
தன் புதரிலிருந்து எழும்ப , ேதசங்கைள
அழிக்க றவன் தன் இடத்தலிருந்து
புறப்பட்டுவருகறான்; உன் பட்டணங்கள்
குடிய ராதபடி அழிக்கப்படும் என்கறார்.
8 இதனிமித்தம் சணல் ஆைடைய
அணிந்துெகாள்ளுங்கள்; புலம்ப
அலறுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபம்
நம்ைமவ ட்டுத் தரும்பவல்ைலேய.
9 அந்நாளில் ராஜாவன் இருதயமும்,
ப ரபுக்களின் இருதயமும் ேசார்ந்துேபாகும்;
ஆசாரியர்கள் தடுக்க ட்டு, தீர்க்கதரிச கள்

* அத்த யாயம் 4:4 4:4உங்கள்இருதயங்கைள
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தைகப்பார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 அப்ெபாழுது நான்:
ஆ! ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர,
உங்களுக்குச் சமாதானமிருக்கும் என்று
ெசான்னதனால், உண்ைமயாகேவ இந்த
மக்களுக்கும் எருசேலமுக்கும் மிகுதயான
ேமாசத்ைதவரச்ெசய்தீர்; பட்டயம்ஜீவன்வைர
எட்டுக றேதஎன்ேறன். 11வனாந்த ரத்தலுள்ள
உயர்நலங்களிலிருந்து, ஒரு தீக்காற்று
என் மக்களாகய மகளுக்கு ேநராக வீசும்
என்று அக்காலத்தல் இந்த மக்களுடனும்
எருசேலமுடனும் ெசால்லப்படும்; அது
தூற்றவுமாட்டாது சுத்த கரிக்கவுமாட்டாது.
12 இைதப்பார்க்கலும் பலமான காற்று
என் காரியமாய் வரும்; இப்ெபாழுது
நானும் அவர்களுடன் நயாயம்
ேபசுேவன். 13 இேதா, ேமகங்கைளப்ேபால
எழும்பவருகறான்; அவனுைடய இரதங்கள்
ெபருங்காற்ைறப்ேபால் இருக்க றது;
அவனுைடய குதைரகள் கழுகுகளிலும்
ேவகமானைவகள்; நமக்கு ஐேயா, நாம்
பாழாக்கப்படுக ேறாேம. 14 எருசேலேம, நீ
காப்பாற்றப்படுவதற்கு உன் இருதயத்ைதப்
ெபால்லாப்புநீங்கக்கழுவு;எதுவைரஅக்க ரம
நைனவுகள் உன் உள்ளத்தல் தங்கும்.
15தாண்பட்டணத்தலிருந்துஒருசத்தம்வந்து,
ெசய்தைய அறவக்க றது; எப்ப ராயீமின்
மைலயலிருந்து வந்து, தீங்ைகப்
ப ரச த்தம்ெசய்க றது. 16 ேதசங்களுக்கு
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அைத நீங்கள் ப ரபலப்படுத்துங்கள்;
இேதா, காவற்ேசவகர் தூரேதசத்தலிருந்து
வந்து, யூதாவுைடய பட்டணங்களுக்கு
வேராதமாய் உரத்த சத்தமிடுவார்கள்
என்று எருசேலமுக்குக் கூறுங்கள்.
17 அதற்கு வ ேராதமாய் அவர்கள்
வயல்ெவளிகளின் காவற்காரைரப்ேபாலச்
சுற்றலுமிருப்பார்கள்; அது எனக்கு
வேராதமாய்க் கலகம் ெசய்தது என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 உன்
நடக்ைகயும் உன் ெசயல்களுேம
இைவகைள உனக்கு சம்பவக்கச்ெசய்தன;
இது இத்தைன கசப்பாயருந்து, உன்
இருதயம்வைர எட்டுக றதற்குக் காரணம்
உன் ெபால்லாப்புத்தாேன. 19 என்
குடல்கள், என் குடல்கேள வலிக்கறது;
என் உள்ளம் ேவதைனப்படுகறது, என்
இருதயம் என்னில் கதறுகறது; நான்
ேபசாமல் அைமதலாக இருக்கமுடியாது;
என் ஆத்துமாேவ, எக்காளத்தன்
சத்தத்ைதயும், ேபாரின் ஆர்ப்பரிப்ைபயும்
ேகட்டாேய. 20 நாசத்த ற்குேமல்
நாசம் வருகறதாகக் கூறப்படுக றது;
ேதசெமல்லாம் பாழாக றது; த டீெரன்று
என் கூடாரங்களும், ஒரு நமிடத்தல் என்
தைரகளும் பாழாக்கப்படுக றது. 21 நான்
எதுவைரக்கும் யுத்தத்தன் ெகாடிையக்
கண்டு, எக்காளத்தன் சத்தத்ைதக் ேகட்ேபன்.
22 என் மக்கேளா அறவல்லாதவர்கள்,
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என்ைன அவர்கள் அறயாதருக்க றார்கள்;
அவர்கள் ைபத்தயமுள்ள பள்ைளகள்,
அவர்களுக்கு உணர்ேவ இல்ைல;
ெபால்லாப்புச்ெசய்ய அவர்கள்
அறவாளிகள், நன்ைமெசய்யேவா அவர்கள்
அறவல்லாதவர்கள். 23பூமிையப் பார்த்ேதன்,
அதுஒழுங்கற்றதும் ெவறுைமயுமாயருந்தது;
வானங்ைளயும் பார்த்ேதன், அைவகளுக்கு
ஒளியல்லாதருந்தது. 24 மைலகைளப்
பார்த்ேதன், அைவகள் அத ர்ந்தன; எல்லாக்
குன்றுகளும் அைசந்தன. 25 பன்னும்
நான் பார்க்கும்ேபாது, மனிதனில்ைல;
ஆகாயத்துப் பறைவகெளல்லாம்
பறந்துேபாயன. 26 ேமலும் நான்
பார்க்கும்ேபாது, ெயேகாவாவாலும்,
அவருைடய கடுங்ேகாபத்தாலும்
பய ர்நலம் வனாந்த ரமானது; அதன்
பட்டணங்கெளல்லாம் இடிந்துேபானது.
27 ேதசெமல்லாம் பாழாய்ப்ேபாகும்; ஆகலும்
முற்றலும்அழிக்கமாட்ேடன்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 28 இதனிமித்தம் பூமி
புலம்பும், உயர இருக்க ற வானங்கள்
கறுத்துப்ேபாகும்; நான்அைதச் ெசான்ேனன்,
அைதத் தீர்மானம்ெசய்ேதன்; நான்
மனஸ்தாபப்படுவதும் இல்ைல; நான்
அைதவ ட்டுத் தரும்புவதும் இல்ைல.
29 குதைரவீரரும் வல்வீரரும் இடும்
சத்தத்தனால் எல்லா ஊராரும் ஓடி,
அடர்த்தயான காடுகளில் புகுந்து,
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கன்மைலகளிலும் ஏறுவார்கள்; ஒரு
மனிதனும் அைவகளில் குடிய ராதபடி
எல்லா ஊர்களும் வ டப்பட்டிருக்கும்.
30 பாழாய்ப்ேபான நீ இப்ெபாழுது
என்ன ெசய்வாய்? நீ இரத்தாம்பரம்
அணிந்தாலும், ெபான் ஆபரணங்களால்
உன்ைன அலங்கரித்தாலும், உன்
கண்களில் ைமய ட்டுக்ெகாண்டாலும்,
வீணாய் உன்ைன அழகுபடுத்துவாய்;
ஆைசநாயகர்கள் உன்ைன அசட்ைடெசய்து,
உன் உயைர வாங்கத் ேதடுவார்கள்.
31 கர்ப்பேவதைனப்படுகறவளின்
சத்தமாகவும், முதல்முைற பள்ைள
ெபறுகறவளின் வயாகுலமாகவும்,
மகளாகய சீேயானின் சத்தத்ைதக்
ேகட்க ேறன்; அவள் ெபருமூச்சுவ ட்டு,
தன் ைககைள வ ரித்து: ஐேயா,
ெகாைலபாதகர்களால் என் ஆத்துமா
ேசார்ந்துேபாக றேத என்கறாள்.

அத்த யாயம் 5
நீத ெசய்க றவன்ஒருவனுமில்ைல

1 நயாயஞ்ெசய்க ற மனிதைனக்
கண்டுபடிப்பீர்கேளா என்றும், சத்தயத்ைதத்
ேதடுக றவன் உண்ேடா என்றும்,
எருசேலமின் ெதருக்களில் சுற்ற ப்பார்த்து,
வசாரித்து, அதன் வீதகளில் ேதடுங்கள்;
காண்பீர்களானால் அதற்கு மன்னிப்புத்
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தருேவன். 2 அவர்கள்: ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறாம்
என்றாலும், ெபாய்ெசால்க றார்கேள.
3 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய கண்கள்
சத்தயத்ைத அல்லேவா ேநாக்குகன்றது;
அவர்கைள அடிக்க றீர், ஆனாலும்
அவர்களுக்கு வலிக்காது; அவர்கைள
ந ர்மூலமாக்குகறீர், ஆனாலும் புத்தைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடாம் என்கறார்கள்;
தங்கள் முகங்கைளக் கன்மைலையவ ட
ெகட்டியாக்க , தரும்பமாட்ேடாம்
என்கறார்கள். 4 அப்ெபாழுது நான்:
இவர்கள் ஏைழகளாேம, இவர்கள்
மதயற்றவர்கள்; ெயேகாவாவுைடய
வழிையயும், தங்கள் ேதவனுைடய
நயாயத்ைதயும் அறயாதருக்க றார்கள்
என்றும்; 5 நான் ெபரிேயார்களிடத்தல்
ேபாய், அவர்களுடன் ேபசுேவன்; அவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய வழிையயும், தங்கள்
ேதவனுைடய நயாயத்ைதயும் அறவார்கள்
என்று ெசான்ேனன்; அவர்கேளா ஏகமாக
நுகத்தடிைய முறத்து, கட்டுகைள
அறுத்துப்ேபாட்டார்கள். 6 ஆைகயால்
காட்டிலிருந்து வரும் சங்கம் அவர்கைளக்
ெகால்லும், வனாந்த ரத்தலுள்ள ஓநாய்கள்
அவர்கைளப் பீறும், சவங்க அவர்கள்
பட்டணங்களின்ேமல் ேநாக்கமாயருக்கும்;
அைவகளிலிருந்து புறப்படுக றவன் எவனும்
பீறப்படுவான்; அவர்கள் மீறுதல்கள்
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ெபருக , அவர்கள் சீர்ேகடுகள் அதகரித்தது.
7 இைவகைள நான் உனக்கு மன்னிப்பது
எப்படி? உன் பள்ைளகள் என்ைன
வட்டுவ ட்டு, ெதய்வம் அல்லாதைவகள்
ேபரில் ஆைணயடுகறார்கள்; நான்
தருப்தயாக்கன அவர்கள் வபசாரம்ெசய்து,
ேவசவீட்டில் கூட்டங்கூடுகறார்கள்.
8 அவர்கள் ெகாழுத்த குதைரகைளப்ேபால
காலேம எழும்ப , அவனவன் தன்தன்
அயலானுைடய மைனவயன் பன்னால்
கைனக்கறான். 9 இைவகைள
வசாரியாதருப்ேபேனா? இப்படிப்பட்ட
மக்களுக்கு என் ஆத்துமா நீதையச்
சரிக்கட்டாதருக்குேமா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 அதன் மதல்கள்ேமல்*
ஏற அழித்துப்ேபாடுங்கள்; ஆனாலும்
சர்வசங்காரம் ெசய்யாதருங்கள்; அதன்
ெகாத்தளங்கைள இடித்துப்ேபாடுங்கள்;
அைவகள் ெயேகாவாவுைடயைவகள்
அல்ல. 11 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும்,
யூதா வம்சத்தாரும் எனக்கு வ ேராதமாய்
மிகுதயும் துேராகம் ெசய்தார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 12 அவர்
அப்படிப்பட்டவர் அல்லெவன்றும்,
ெபால்லாப்பு நம்ேமல் வராது, நாம்
பட்டயத்ைதயாகலும், பஞ்சத்ைதயாகலும்
காண்பதல்ைலெயன்றும், 13 தீர்க்கதரிச கள்

* அத்த யாயம் 5:10 5:10மதல்கள்ேமல்
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காற்றாய்ப்ேபாவார்கள்; தருவாக்கு
அவர்களில் இல்ைல; அவர்களுக்ேக
அப்படி ஆகக்கடவெதன்றும், அவர்கள்
ெசால்லிக் ெயேகாவாைவ மறுதலித்தார்கள்.
14 ஆைகயால் ேசைனகளின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நீங்கள் இந்த வார்த்ைதையச்
ெசான்னபடியனால், இேதா, நான்
உன் வாயலிட்ட என் வார்த்ைதகைள
ெநருப்ைபயும், இந்த மக்கைள வறகும்
ஆக்குேவன், அது இவர்கைள அழிக்கும்.
15 இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, இேதா,
தூரத்தலிருந்து நான் உங்கள்ேமல்
ஒரு ேதசத்ைதக் ெகாண்டுவருேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அது
பலத்த ேதசம், அது பூர்வகாலத்து ேதசம்,
அவர்கள் நீ அறயாத ெமாழிையப்
ேபசும் ேதசம், அவர்கள் ேபசுக றது
இன்னெதன்று உனக்கு வளங்காது.
16 த றந்த ப ேரதக்குழிகைளப்ேபால் அவர்கள்
அம்புகள் ைவக்கும் ைபகள் இருக்கும்;
அவர்கள் அைனவரும் பராக்க ரமசாலிகள்.
17அவர்கள்உன்மகன்களும்உன்மகள்களும்
சாப்ப டேவண்டிய உன் வைளச்சைலயும்,
உன் அப்பத்ைதயும் சாப்ப ட்டு, உன்
ஆடுகைளயும் உன் மாடுகைளயும் பட்ச த்து,
உன் த ராட்ைசப்பழங்கைளயும் உன்
அத்த ப்பழங்கைளயும் சாப்ப ட்டு, நீ நம்பன
உன்னுைடய பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளப்
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பட்டயத்தால் ெவறுைமயாக்குவார்கள்.
18 ஆகலும் நான் அந்நாட்களிலும் உங்கைள
முற்றலும் அழிக்காதருப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா எங்களுக்கு
இைவகைளெயல்லாம் எதனால் ெசய்தார்
என்று நீங்கள்† ேகட்டால், அப்ெபாழுது
நீ அவர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
என்ைனவட்டு, உங்களுைடய ேதசத்தல்
அந்நய ெதய்வங்கைளச் ேசவ த்ததுேபால,
உங்களுைடயதல்லாத ேதசத்தல்
அந்நயர்கைளச் ேசவ ப்பீர்கெளன்று
ெசால்வாயாக. 20 நீங்கள் யாக்ேகாபன்
வீட்டில் அறவத்து, யூதாவல் ெசால்ல
ேவண்டியது என்னெவன்றால், 21 கண்கள்
இருந்தும் காணாமலும், காதுகள் இருந்தும்
ேகளாமலுமிருக்க ற அறவல்லாத
மக்கேள, ேகளுங்கள். 22 எனக்குப்
பயப்படாதருப்பீர்கேளா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அைலகள் ேமாதயடித்தாலும்
ேமற்ெகாள்ளாதபடிக்கும், அைவகள்
இைரந்தாலும் கடவாதபடிக்கும்,
கடக்கக்கூடாத ந த்தய ப ரமாணமாக
சமுத்த ரத்தன் மணைல எல்ைலயாக
ைவத்தருக்க றவராக ய எனக்குமுன்பாக
அத ராதருப்பீர்கேளா? 23 இந்த
மக்கேளா முரட்டாட்டமும் கலகமுமான

† அத்த யாயம் 5:19 5:19 நீங்கள்
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இருதயமுள்ளவர்கள்; முரட்டாட்டம்ெசய்து
ேபாய்வடுகறார்கள். 24 அந்தந்தப்
பருவத்தல் எங்களுக்கு மைழையயும்,
முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும்
ெகாடுத்து, அறுப்புக்கு நயமித்த
வாரங்கைள எங்களுக்குத் தற்காக்க ற
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தருப்ேபாம் என்று அவர்கள் தங்கள்
இருதயத்தல் ெசால்லுகறதல்ைல.
25 உங்கள் அக்க ரமங்கள் இைவகைள
வலக்க , உங்கள் பாவங்கள் உங்களுக்கு
நன்ைமைய வரவ டாமல் தடுக்க றது.
26குருவப டிக்க றவர்கள் பதுங்குகறதுேபால்
பதுங்க , மனிதைரப் ப டிக்கக் கண்ணிகைள
ைவக்கற துன்மார்க்கர் என் மக்களில்
காணப்படுகறார்கள். 27 குருவகளால்
கூண்டு நைறந்தருக்க றதுேபால்,
அவர்கள் வீடுகள் கபடங்களால்
நைறந்தருக்க றது; ஆதலால் அவர்கள்
ெபருக ெசல்வந்தர்களாக றார்கள்.
28 ெகாழுத்து, அடம்ப டிக்க றார்கள்;
துன்மார்க்கனுைடய ெசயல்கைளக்
கண்டிக்காமல் வடுகறார்கள்;
த க்கற்றவனுைடய வழக்ைக வ சாரியாமல்,
தாங்கள்மாத்த ரம் வாழுகறார்கள்;
எளியவர்களின் நயாயத்ைதத்
தீர்க்கமாட்டார்கள். 29 இைவகைள
வசாரியாதருப்ேபேனா? இப்படிப்பட்ட
ேதசத்த ற்கு என் ஆத்துமா நீதையச்
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சரிக்கட்டாதருக்குேமா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 30 தைகத்துத்
தடுக்க டத்தக்க காரியம் ேதசத்தல்
நடந்துவருகறது. 31 தீர்க்கதரிச கள்
கள்ளத்தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள்;
ஆசாரியர்கள் அவர்கள் மூலமாய்
ஆளுகறார்கள்; இப்படியருப்பது என்
மக்களுக்குப் ப ரியமாயருக்க றது;ஆனாலும்
முடிவல்என்னெசய்வீர்கள்?

அத்த யாயம் 6
முற்றுைகய டப்பட்ட எருசேலம்

1 ெபன்யமீன் வம்சத்தாேர, நீங்கள்
எருசேலமின் நடுவலிருந்து ஒன்றாய்க்கூடி
ஓடி, ெதக்ேகாவாவல் எக்காளம் ஊத ,
ெபத்ேகேரமின்ேமல் அைடயாளமாகத்
தீெவளிச்சம் காட்டுங்கள்; ஒரு
தீங்கும் மகா அழிவும் வடக்ேகயருந்து
ேதான்றுகறதாயருக்க றது. 2 ெசல்வமாய்
வளர்ந்த அழகுள்ள மகளாகய சீேயாைன
அழிப்ேபன். 3 ேமய்ப்பர் தங்கள்
மந்ைதகளுடன் அவளிடத்த ற்கு வருவார்கள்;
அவர்கள்அவளுக்குவேராதமாய்ச் சுற்றலும்
கூடாரம்ேபாட்டு, அவனவன் தன் தன்
இடத்தல் ேமய்த்து, 4அவளுக்கு வேராதமாய்
ேபார்ெசய்ய ஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்
என்றும், மத்தயானத்தல்தாேன நாம்
ேபாய்ச்ேசருவதற்கு எழுந்தருங்கள்; ஐேயா,
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ெபாழுது சாய்ந்து, மாைலேநர ந ழல்கள்
நீண்டுேபாக றேத; 5 எழுந்தருங்கள், நாம்
இரவுேநரத்தலாவது ேபாய்ச்ேசர்ந்து,
அவளுைடய அரண்மைனகைள அழிப்ேபாம்
என்றும் ெசால்லுவார்கள். 6 ேசைனகளுைடய
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
மரங்கைள ெவட்டி, எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாய்க் ேகாட்ைடமதல் ேபாடுங்கள்;
அதுேவ வ சாரிக்கப்படேவண்டிய நகரம்;
அதன் உட்புறெமல்லாம் ெகாடுைம.
7 ஊற்றானது, தன் தண்ணீைரச்
சுரக்கச்ெசய்வைதப்ேபால,அதுதன்தீங்ைகச்
சுரக்கச்ெசய்க றது; அதல் ெகாடுைமயும்
தீைமயான காரியங்களும் ேகட்கப்படுக றது;
துக்கமும் காயங்களும் எப்ெபாழுதும்
எனக்கு முன்பாகக் காணப்படுகறது.
8எருசேலேம, என்ஆத்துமா உன்ைனவட்டுப்
ப ரியாமலிருக்கவும், நான் உன்ைனப் பாழும்
குடியல்லாத ேதசமும் ஆக்காமலிருக்கவும்
புத்தையக்ேகள். 9 த ராட்ைசக்குைலகைள
அறுக்கறவைனப்ேபால உன்
ைகையத் தரும்பக் கூைடகளின்ேமல்
ேபாெடன்று ெசால்லி, அவர்கள்
இஸ்ரேவலின் மீதயாயருந்த பழத்ைதத்
த ராட்ைசச்ெசடியன் பழத்ைதப்ேபால்
நன்றாய்ப் ெபாறுக்க க்ெகாண்டு ேபாவார்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10அவர்கள் ேகட்கும்படி நான்
யாருடன் ேபச எச்சரிப்ேபன்? அவர்களுைடய
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காது வருத்தேசதனமில்லாதது*; அவர்கள்
ேகட்கமாட்டார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
வசனம்அவர்களுக்கு ந ந்ைதயாயருக்க றது;
அதன்ேமல் அவர்களுக்கு வருப்பமில்ைல.
11 ஆைகயால் நான் ெயேகாவாவுைடய
கடுங்ேகாபத்தால் நைறந்தருக்க ேறன்;
அைத அடக்க இைளத்துப்ேபாேனன்;
வீதகளிலுள்ள பள்ைளகளின்ேமலும்,
வாலிபருைடய கூட்டத்தன்ேமெலங்கும்
அைத ஊற்றவடுேவன்; ஆண்களும்,
ெபண்களும், முதயவர்களும், மிக
வயதானவர்களுங்கூடப் ப டிக்கப்படுவார்கள்.
12 அவர்களுைடய வீடுகளும்,
ெசாந்தநலங்களும், அவர்களுைடய
மைனவகளுடன் ஏகமாக அந்நயர்
வசமாகும்; என் ைகைய இந்தத் ேதசத்தன்
குடிமக்களுக்குவேராதமாகநீட்டுேவன்என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 அவர்களில்,
ச ற ேயார்முதல் ெபரிேயார்வைர,
ஒவ்ெவாருவரும் ெபாருளாைசக்காரர்;
இதுவுமல்லாமல் தீர்க்கதரிச கள்முதல்
ஆசாரியர்கள்வைர ஒவ்ெவாருவரும்
ெபாய்யர். 14 சமாதானமில்லாமலிருந்தும்:
சமாதானம் சமாதானம் என்று ெசால்லி, என்
மக்களின் காயங்கைள ேமேலாட்டமாகக்
குணமாக்குகறார்கள். 15 அவர்கள்
அருவருப்பானைதச் ெசய்ததனிமித்தம்
ெவட்கப்படுக றார்கேளா? ஆனாலும்

* அத்த யாயம் 6:10 6:10வருத்தேசதனமில்லாதது
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ெவட்கப்படமாட்டார்கள், ெவட்கப்படவும்
அவர்களுக்குத் ெதரியாது; ஆதலால்
வழுகறவர்களுக்குள்ேள வழுவார்கள்;
நான் அவர்கைள வசாரிக்குங்காலத்தல்
இடறுண்டுேபாவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 16 வழிகளில் நன்று,
முன்ேனார்களின் பாைதகள் எைவெயன்று
ேகட்டு வ சாரித்து, நல்ல வழி எங்ேக என்று
பார்த்து, அதல் ெசல்லுங்கள்; அப்ெபாழுது
உங்கள் ஆத்துமாவுக்கு இைளப்பாறுதல்
கைடக்கும்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்;
அவர்கேளா, நாங்கள் அதல் நடக்கமாட்ேடாம்
என்கறார்கள். 17 நான் உங்கள்ேமல்
காவலாளைரயும் ைவத்து, எக்காள
சத்தத்த ற்கு ெசவெகாடுங்கள் என்றும்
ெசான்ேனன்; அவர்கேளா: நாங்கள்
ேகட்கமாட்ேடாம் என்கறார்கள். 18ஆைகயால்
ேதசங்கேள, ேகளுங்கள்; சைபேய,
அவர்களுக்குள் நடக்க றைத அற ந்துெகாள்.
19 பூமிேய, ேகள்; இந்த மக்கள் என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்காமலிருந்து, என்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ேகட்காமல் அைத
ெவறுத்துவடுகறார்கள்; அவர்கள்ேமல்
நான் அவர்கள் நைனவுகளின் பலனாகய
தீங்ைக வரச்ெசய்ேவன். 20 ேசபாவலிருந்து
வருகற தூபவர்க்கமும், தூரேதசத்தனுைடய
சுகந்தப்பட்ைடயும் எனக்கு எதற்கு? உங்கள்
சர்வாங்கதகனங்கள் எனக்கு வருப்பமல்ல;
உங்கள் பலிகள் எனக்கு இன்பமாய ராது.
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21ஆைகயால் இேதா, நான் இந்த மக்களுக்கு
இடறல்கைள ைவப்ேபன்; அைவகள்ேமல்
தகப்பன்களும், பள்ைளகளும், நண்பர்களும்,
அண்ைடவீட்டுக்காரனும், ஏகமாக
இடறுண்டு அழிவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 22இேதா,வடேதசத்தலிருந்து
ஒரு மக்கள்கூட்டம் வந்து, பூமியன்
கைடச எல்ைலகளிலிருந்து ஒரு
ெபரிய ேதசம் எழும்பும். 23 அவர்கள்
வல்லும் ேவலும் ப டித்துவருவார்கள்;
அவர்கள் ெகாடியவர்கள், இரக்கம்
அறயாதவர்கள்; அவர்கள் சத்தம் கடலின்
இைரச்சைலப்ேபால் இருக்கும்; மகளாகய
சீேயாேன, அவர்கள் உனக்கு வேராதமாக
ேபார்ெசய்யக் குதைரகளின்ேமேலற
அணியணியாக வருவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 24 அவர்கள்
வருகற ெசய்தையக் ேகட்ேடாம்; நம்முைடய
ைககள் தளர்ந்தது; துன்பமும், கர்ப்பவத க்கு
உண்டாகும் ேவதைனையப்ேபான்ற
ேவதைனயும் நம்ைமப் ப டித்தது.
25 வயல்ெவளியல் புறப்படாதருங்கள்;
வழியலும் நடக்காதருங்கள்; சுற்றலும்
எத ரியன் பட்டயமும் பயங்கரமுமுண்டு.
26 என் மக்களாகய மகேள, நீ
சணல் ஆைடையக் கட்டிக்ெகாண்டு,
சாம்பலில் புரண்டு, ஒேர மகனுக்காகத்
துக்க க்க றதுேபால மனங்கசந்து புலம்பு;
அழிக்க றவன் தடீெரன்று நம்ேமல்
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வருவான். 27 நீ என் மக்களின் வழிைய
அற ந்துெகாள்ளவும் ேசாத த்துப்பார்க்கவும்
நான் உன்ைன அவர்களுக்குள்ேள
ேகாட்ைடச்சுவராகவும், பாதுகாப்பாகவும்
ைவத்ேதன். 28 அவர்கெளல்ேலாரும்
முரட்டாட்டமான அகங்காரிகளும்,
தூற்றத்த ரிக றவர்களுமாக இருக்க றார்கள்;
அவர்கள் ெவண்கலமும் இரும்புமானவர்கள்;
அவர்கெளல்ேலாரும் ெகட்டவர்கள்.
29 ேதால்ைப ெவந்தது; ஈயம் ெநருப்பனால்
அழிந்தது; புடமிடுக றவனுைடய ப ரயாசம்
வீணாகப்ேபானது; ெபால்லாப்புகள்
நீங்க ப்ேபாகவல்ைல. 30 அவர்கள்
தள்ளுபடியான ெவள்ளி என்னப்படுவார்கள்;
ெயேகாவாஅவர்கைளத்தள்ளிவ ட்டார்.

அத்த யாயம் 7
ெபாய்யானமார்க்கம் பயனற்றது

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு
உண்டான வசனம்: 2 நீ ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் வாசலில் நன்று, அங்ேக
அறவத்துச் ெசால்லேவண்டிய வசனம்
என்னெவன்றால், ெயேகாவாைவப்
பணிந்துெகாள்ள இந்த வாசல்களுக்குள்ேள
நுைழகற யூத மக்களாகய
நீங்கெளல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 3இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
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ெசால்லுகறார்: உங்கள் வழிகைளயும்
உங்கள் ெசயல்கைளயும் சீர்ப்படுத்துங்கள்,
அப்ெபாழுது உங்கைள இந்த இடத்தல்
குடியருக்கச்ெசய்ேவன். 4 ெயேகாவாவன்
ஆலயம், ெயேகாவாவன் ஆலயம்,
ெயேகாவாவன் ஆலயம் இதுேவ
என்று ெசால்லி, ெபாய்வார்த்ைதகைள
நம்ப க்ெகாள்ளாதருங்கள். 5 நீங்கள் உங்கள்
வழிகைளயும் உங்கள் ெசயல்கைளயும்
நன்றாக ஒழுங்குபடுத்த , நீங்கள்
மனிதனுக்கும் மனிதனுக்குமுள்ள
வழக்ைக நயாயமாய்த் தீர்த்து,
6அந்நயேதசத்தாைரயும்,அனாைதயானவைனயும்,
வதைவையயும் ஒடுக்காமலும்,
குற்றமில்லாத இரத்தத்ைத இந்த இடத்தல்
ச ந்தாமலும்; உங்களுக்குக் ேகடுண்டாக
அந்நய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றாமலும்
இருப்பீர்கேளயாகல், 7 அப்ெபாழுது
நான் உங்கள் ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசமாக ய இந்த இடத்தல் உங்கைளச்
சதாகாலமும் குடியருக்கவும்ெசய்ேவன்.
8 இேதா, ஒன்றுக்கும் உதவாத
ெபாய்வார்த்ைதகைள நீங்கள் நம்புக றீர்கள்.
9 நீங்கள் தருடி, ெகாைலெசய்து,
வபசாரம்ெசய்து, ெபாய்சாட்ச ெசால்லி,
பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டி, நீங்கள்
அறயாத அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற , 10 அதன்பன்பு வந்து, என்
ெபயர் சூட்டப்பட்ட இந்த ஆலயத்தல்
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எனக்கு முன்பாக நன்று: இந்த
அருவருப்புகைளெயல்லாம் ெசய்வதற்காக
வடுதைல ெபற்றருக்க ேறாெமன்று
ெசால்வீர்கேளா? 11 என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட
இந்த ஆலயம் உங்கள் பார்ைவக்குக் கள்ளர்
குைகயானேதா? இேதா, நானும் இைதக்
கண்ேடன் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12 நான் முதலில் என் ெபயர் வளங்கச்ெசய்ய
சீேலாவலுள்ளஎன்இடத்த ற்குநீங்கள்ேபாய்,
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ெபால்லாப்புக்காக
நான் அதற்குச் ெசய்தைதப் பாருங்கள்.
13 நீங்கள் இந்தச் ெசயல்கைளெயல்லாம்
ெசய்தீர்கள், நான் உங்களுக்கு ஏற்கனேவ
ெசால்லி வந்தருந்தும், நீங்கள் ேகளாமலும்,
நான் உங்கைளக் கூப்ப ட்டும், நீங்கள்
உத்த ரவுெகாடாமலும் ேபானதனால்,
14 என் ெபயர் சூட்டப்பட்டதும், நீங்கள்
நம்ப க்ைக ெகாண்டிருக்க றதுமான
இந்த ஆலயத்த ற்கும், உங்களுக்கும்
உங்கள் ப தாக்களுக்கும் நான் ெகாடுத்த
இடத்த ற்கும், நான் சீேலாவுக்குச்
ெசய்ததுேபாலச் ெசய்ேவன். 15 நான்
உங்களுைடய எல்லாச் சேகாதரருமாகய
எப்ப ராயீம் சந்தத அைனத்ைதயும்
தள்ளிப்ேபாட்டதுேபால, உங்கைளயும்
என் முகத்ைதவ ட்டுத் தள்ளிப்ேபாடுேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 16 நீ
இந்த மக்களுக்காக வண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டாம்; அவர்களுக்காக
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மன்றாடவும் ெகஞ்சவும் ேவண்டாம்,
என்னிடத்தல் அவர்களுக்காகப்
பரிந்துேபசவும் ேவண்டாம், நான் நீ
ெசால்வைதக் ேகட்பதல்ைல. 17 யூதாவன்
பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும்
அவர்கள் ெசய்க றைத நீ காணவல்ைலயா?
18 எனக்கு மனேவதைனயுண்டாக அந்நய
ெதய்வங்களுக்குப் பானபலிகைள
ஊற்றுகறார்கள்; அவர்கள் வானராணிக்குப்
பணியாரங்கைளச் சுடுவதற்காகப்
பள்ைளகள் வறகு ெபாறுக்குகறார்கள்,
ப தாக்கள் ெநருப்பு மூட்டுகறார்கள்,
ெபண்கள் மாப்பைசக றார்கள். 19 அவர்கள்
எனக்கா மனேவதைனயுண்டாக்குகறார்கள்?
தங்கள் முகங்கள் ெவட்கத்த ற்குள்ளாக
அவர்கள் தங்களுக்ேக அல்லேவா
மனேவதைனயுண்டாக்குகறார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
20 ஆதலால் இேதா, என் ேகாபமும் என்
உக்க ரமும் இந்த இடத்தன்ேமலும்,
மனிதர்ேமலும், மிருகங்கள்ேமலும்,
ெவளியன் மரங்கள்ேமலும், பூமியன்
பழங்கள்ேமலும் ஊற்றப்படும்; அது
அைணயாமல் எரியும் என்று கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார். 21 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறெதன்னெவன்றால்: உங்கள்
தகனபலிகைள மற்ற பலிகளுடன்,
இைறச்சையச் சாப்படுங்கள்.
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22 நான் உங்கள் முற்ப தாக்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து அைழத்து வந்த
நாளில், தகனபலிையக்குறத்தும், மற்ற
பலிகைளக்குறத்தும் நான் அவர்களுடன்
ேபசனைதயும் கட்டைளய ட்டைதயும்
பார்க்கலும், 23 என் வாக்குக்குச்
ெசவெகாடுங்கள், அப்ெபாழுது நான்
உங்கள் ேதவனாயருப்ேபன், நீங்கள் என்
மக்களாயருப்பீர்கள்; நான் உங்களுக்குக்
கற்ப க்கும் எல்லாவழிகளிலும், நீங்கள்
உங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாவதற்காக
நடவுங்கள் என்கற வ ேசஷத்ைதேய
அவர்களுக்குச் ெசால்லிக் கட்டைளய ட்ேடன்.
24 அவர்கேளா அைதக் ேகளாமலும்,
தங்கள் ெசவையச் சாயாமலும்ேபாய்,
தங்கள் ெபால்லாத இருதயத்தன்
ேயாசைனகளின்படியும் கடினத்தன்படியும்
நடந்து, முன்ேநாக்கயல்ல பன்ேநாக்க ேய
ேபானார்கள். 25 உங்கள் முற்ப தாக்கள்
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட நாள்முதல்
இந்நாள்வைர நான் தீர்க்கதரிச களாகய
என் ஊழியக்காரைரெயல்லாம்
தனந்தனம் உங்களிடத்த ற்கு ஏற்கனேவ
அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்ேதன். 26 ஆனாலும்
அவர்கள் என் ெசால்ைலக்ேகளாமலும்,
தங்கள் ெசவையச் சாயாமலும் ேபாய்,
தங்கள் கழுத்ைதக் கடினப்படுத்த , தங்கள்
முற்ப தாக்கைளப்பார்க்கலும் அதக
ெபால்லாப்பு ெசய்தார்கள். 27 நீ இந்த
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வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்களுக்குச்
ெசான்னாலும், அவர்கள் உன் ெசால்ைலக்
ேகட்கமாட்டார்கள்; நீ அவர்கைள ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டாலும், அவர்கள் உனக்கு
மறுஉத்த ரவு ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
28 ஆைகயால் தங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக் ேகளாமலும்,
புத்தைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும் இருக்கற
மக்கள் இதுதான் என்றும், சத்தயம் அழிந்து,
அது அவர்கள் வாயலிருந்து இல்லாமல்
ேபானெதன்றும் அவர்களுக்குச் ெசால். 29 நீ
உன் தைலமயைரச் சைரத்து, எற ந்துவ ட்டு,
உயர்ந்த இடங்களில் புலம்ப க்ெகாண்டிரு;
ெயேகாவா தமது ேகாபத்த ற்கு ஏதுவான
சந்ததையெவறுத்துத்தள்ளிவ ட்டார்.

சங்காரப் பள்ளத்தாக்கு
30 யூதா மக்கள் என் பார்ைவக்குப்

ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; என் ெபயர்
சூட்டப்பட்ட ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தத்
தங்கள் அருவருப்புகைள அதல்
ைவத்தார்கள். 31 தங்கள் மகன்கைளயும்
தங்கள் மகள்கைளயும் ெநருப்பால்
எரிப்பதற்காக, அவர்கள் இன்ேனாம்
மகனின் பள்ளத்தாக்கலுள்ள ேதாப்ேபத்தன்
ேமைடகைளக் கட்டினார்கள்; அைத
நான் கட்டைளய டவுமில்ைல, அது என்
மனதல் ேதான்றவுமில்ைல. 32 ஆதலால்,
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இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அப்ெபாழுது அது அப்புறம்
ேதாப்ேபத் என்றும், இன்ேனாம் மகனின்
பள்ளத்தாக்ெகன்றும் ெசால்லப்படாமல்,
அழிவன் பள்ளத்தாக்ெகன்று
ெசால்லப்படும்; ேதாப்ேபத்தல் இடம்
கைடக்காமற்ேபாகும்வைர பணங்கைள
அடக்கம் ெசய்வார்கள். 33 இந்த
மக்களின் பணங்கள் ஆகாயத்தன்
பறைவகளுக்கும் பூமியன் மிருகங்களுக்கும்
உணவாகும்; அைவகைள வ ரட்டுவாரும்
இல்லாதருப்பார்கள். 34 நான் யூதாவன்
பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும்
ச ரிப்பன் சத்தத்ைதயும், மக ழ்ச்ச யன்
சத்தத்ைதயும், மணமகனின் சத்தத்ைதயும்,
மணமகளின் சத்தத்ைதயும் ஓயச்ெசய்ேவன்;
ேதசம்அழியும்.

அத்த யாயம் 8
1 அக்காலத்தல் யூதாவனுைடய

ராஜாக்களின் எலும்புகைளயும்,
அவர்களுைடய ப ரபுக்களின்
எலும்புகைளயும், ஆசாரியர்களின்
எலும்புகைளயும், தீர்க்கதரிச களின்
எலும்புகைளயும் எருசேலமுைடய
குடிமக்களின் எலும்புகைளயும்,
அவர்களுைடய கல்லைறகளிலிருந்து
எடுத்து, 2 அவர்கள் ேநச த்ததும்,
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ேசவ த்ததும், பன்பற்றனதும்,
ேதடினதும், பணிந்துெகாண்டதுமாயருந்த
சூரியனுக்கும், சந்த ரனுக்கும், வானத்தன்
சர்வேசைனக்கும் முன்பாக அைவகைளப்
பரப்பைவப்பார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அைவகள் வாரி
அடக்கம்ெசய்யப்படாமல் பூமியன்ேமல்
எருவாகும். 3 இந்தத் துஷ்ட வம்சத்தல்
மீதயாயருந்து, என்னால் எல்லா
இடங்களிலும் துரத்தவ டப்பட்டு மீந்தருக்க ற
யாவருக்கும்,ஜீவைனப்பார்க்கலும் மரணேம
வருப்பமாயருக்குெமன்று ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

பாவமும்தண்டைனயும்
4 நீ அவர்கைள ேநாக்க : வழுந்தவர்கள்

எழுந்தருக்க றதல்ைலேயா? வழிதப்ப ப்
ேபானவர்கள் தரும்புக றதல்ைலேயா?
5 ஆனாலும் எருசேலமியராக ய இந்த மக்கள்
என்ைறக்கும் வழிதப்ப ப்ேபாக றெதன்ன?
கபடத்ைத உறுதயாகப் ப டித்தருக்க றார்கள்;
தரும்பமாட்ேடாம் என்கறார்கள். 6 நான்
கவனித்துக் ேகட்ேடன், அவர்கள் யதார்த்தம்
ேபசவல்ைல; என்ன ெசய்ேதெனன்று
ெசால்லி, தன் ெபால்லாப்பனிமித்தம்
மனஸ்தாபப்படுக றவன் ஒருவனுமில்ைல;
ேபாருக்குள் பாய்க ற குதைரையப்ேபால
அவரவர் ேவகமாய் ஓடிப்ேபானார்கள்.
7 ஆகாயத்தலுள்ள நாைர முதலாய்த் தன்
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ேவைளைய அறயும்; காட்டுப்புறாவும்,
ெகாக்கும், தைகவலான் குருவயும்
தாங்கள் வரத்தக்க காலத்ைத அறயும்; என்
மக்கேளா ெயேகாவாவன் நயாயத்ைத
அறயார்கள் என்று ெயேகாவா
உைரக்க றாெரன்று ெசால். 8 நாங்கள்
ஞானிகெளன்றும், ெயேகாவாவுைடய
ேவதம் எங்களிடத்தலிருக்கறெதன்றும்
நீங்கள் ெசால்லுகறெதப்படி? ெமய்யாகேவ,
இேதா, ேவதபாரகரின் கள்ள எழுத்தாணி
அைத அபத்தமாக்குக றது. 9 ஞானிகள்
ெவட்க , கலங்க ப் ப டிபடுவார்கள்;
இேதா, ெயேகாவாவுைடய ெசால்ைல
ெவறுத்துப்ேபாட்டார்கள், அவர்களுக்கு
ஞானேமது? 10 ஆைகயால்
அவர்களுைடய ெபண்கைள அந்நயருக்கும்,
அவர்களுைடய வயல்கைள அைவகைளக்
கட்டிக்ெகாள்பவர்களுக்கும் ெகாடுப்ேபன்;
அவர்களில் ச ற ேயார் ெதாடங்க ப்
ெபரிேயார்வைர ஒவ்ெவாருவரும்
ெபாருளாைசக்காரராயருக்க றார்கள்;
தீர்க்கதரிச கள் ெதாடங்க ஆசாரியர்கள்வைர
ஒவ்ெவாருவரும் ெபாய்யராயருந்து,
11 சமாதானமில்லாதருந்தும், சமாதானம்
சமாதானம் என்று ெசால்லி, என்
மக்களாகய குமாரத்தயன் காயங்கைள
ேமற்பூச்சாய்க் குணமாக்குகறார்கள்.
12 தாங்கள் அருவருப்பானைதச்
ெசய்ததனிமித்தம் ெவட்கப்படுக றார்களா?
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ஆனால் ெவட்கப்படமாட்டார்கள்,
நாணவும் அறயார்கள்; ஆைகயால்
வழுகறவர்களுக்குள்ேள வழுவார்கள்;
நான் அவர்கைள வசாரிக்குங்காலத்தல்
இடறுண்டுேபாவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13 அவர்கைள முற்றலும்
அழித்துப்ேபாடுேவன் *என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; த ராட்ைசச்ெசடியல்
குைலகள் இராது, அத்தமரத்தல்
பழங்கள் இராது, இைலயும் உதரும்,
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தது
அவர்கைளவ ட்டுத் தாண்டிப்ேபாகும் என்று
ெசால். 14 நாம் சும்மாயருப்பாேனன்?
கூடி வாருங்கள்; நாம் அரணான
பட்டணங்களுக்குள் நுைழந்து, அங்ேக
சங்காரமாேவாம்; நாம் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தபடியால்,
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நம்ைம அழித்து, நமக்குப் ப ச்சுக்கலந்த
தண்ணீைரக் குடிக்கக்ெகாடுக்க றார்.
15 சமாதானத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம்,
ப ரேயாஜனமில்ைல; ஆேராக்கய
காலத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம், இேதா,
ஆபத்து. 16 தாணிலிருந்து அவர்களுைடய
குதைரகளின் மூச்சு சத்தம் ேகட்கப்படுக றது;
அவர்களுைடய பலத்த குதைரகள்
கைனக்கற சத்தத்தனால் ேதசெமல்லாம்

* அத்த யாயம் 8:13 8:13முற்றலும்அழித்துப்ேபாடுேவன்
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அதருகறது; அவர்கள் வந்து ேதசத்ைதயும்
அதல் உள்ளைவகைளயும், பட்டணத்ைதயும்
அதன் மக்கைளயும் பட்ச ப்பார்கள்.
17 ெமய்யாய், இேதா, தைடகட்டப்படாத
சர்ப்பங்கைளயும், கட்டுவ ரியன்கைளயும்
உங்களுக்குள் அனுப்புக ேறன், அைவகள்
உங்கைளக் கடிக்கும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 18 நான் சஞ்சலத்தல்
ஆறுதலைடயப்பார்த்தும், என் இருதயம்
பலவீனமாயருக்க றது. 19 இேதா,
சீேயானில் ெயேகாவா இல்ைலேயா?
அதல் ராஜா இல்ைலேயா? என்று, என்
மக்களாகய மகள் தூரேதசத்தலிருந்து
கூப்படும் சத்தம் ேகட்கப்படுக றது; ஆனால்,
அவர்கள் தங்கள் சுரூபங்களினாலும்
அந்நயரின் மாையகளினாலும்
எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கனது என்ன
என்கறார். 20 அறுப்புக்காலம் ெசன்றது,
ேகாைடக்காலமும் முடிந்தது, நாேமா
காப்பாற்றப்படவல்ைல. 21 என் மக்களாகய
மகளின் காயங்களினால் நானும்
காயப்பட்ேடன்; கரிகறுத்தருக்க ேறன்;
தைகப்பு என்ைனப் ப டித்தது.
22 கீேலயாத்த ேல ப சன் ைதலமருந்து
இல்ைலேயா? இரணைவத்தயனும் அங்ேக
இல்ைலேயா? பன்ைனஏன்என்மக்களாகய
மகள்சுகமைடயாமற்ேபானாள்?
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அத்த யாயம் 9
1 ஆ, என் தைல தண்ணீரும்,

என் கண்கள் கண்ணீரூற்றுமானால்
நலமாயருக்கும்; அப்ெபாழுது என்
மக்களாகய மகள் ெகாைலெசய்யப்பட
ெகாடுத்தவர்களுக்காக நான் இரவும்பகலும்
அழுேவன். 2 ஆ, வனாந்த ரத்தல்
வழிப்ேபாக்கரின் தங்குமிடம் எனக்கு
இருந்தால் நலமாயருக்கும்; அப்ெபாழுது
நான் என் மக்கைளவ ட்டு, அவர்களிடத்தல்
இருக்காமல் ேபாய்வடுேவன்;
அவர்கெளல்ேலாரும் வ பசாரரும்
துேராக களின் கூட்டமுமாயருக்க றார்கள்.
3 அவர்கள் ெபாய்ையப் பயன்படுத்தத்தக்க
தங்கள்நாவாகயவல்ைலவைளக்கறார்கள்;
அவர்கள் இந்தத் ேதசத்தல்
பலப்படுவது சத்தயத்துக்காக அல்ல;
ெபால்லாப்பலிருந்து ெபால்லாப்புக்கு
முன்ேனறுகறார்கள்; என்ைனேயா
அறயாதருக்க றார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 4நீங்கள்அவனவன் தன்தன்
நண்பனுக்கு *எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்,
எந்த சேகாதரைனயும் நம்பாதருங்கள்;
எந்த சேகாதரனும் ேமாசம்ெசய்க றான்,
எந்த ச ேநக தனும் தூற்றத்த ரிக றான்.
5 அவர்கள் உண்ைமையப் ேபசாமல்
ஒவ்ெவாருவரும் தமக்கடுத்தவைன

* அத்த யாயம் 9:4 9:4 நண்பனுக்கு
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த ட்டுக றார்கள்; ெபாய்ையப்ேபசத் தங்கள்
நாைவப் பழக்குகறார்கள், அக்க ரமம் ெசய்ய
உைழக்க றார்கள். 6 வழக்கமாக ெபாய்
ேபசுக றவர்கள் நடுவல் குடியருக்க றாய்;
ெபாய்யன்காரணமாக அவர்கள்
என்ைன அறயமாட்ேடாெமன்கறார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
7 ஆைகயால், இேதா, நான் அவர்கைள
உருக்க , அவர்கைளப் புடமிடுேவன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; என் மக்களாகய மகைள
ேவெறந்தமுைறயாகநடத்துேவன்? 8அவர்கள்
நாவு கூர்ைமயாக்கப்பட்ட அம்பு, அது
ெபாய் ேபசுக றது; அவனவன் தன்தன்
அருகலுள்ளவனிடம் தன்தன் வாயனால்
சமாதானமாகப் ேபசுக றான், ஆனாலும்
தன் உள்ளத்தல் அவைனக் ெகால்ல சத
ெசய்க றான். 9 இதற்காக அவர்கைள
வசாரியாதருப்ேபேனா? இப்படிப்பட்ட
மக்களுக்கு என் ஆத்துமா நீதையச்
சரிக்கட்டாதருக்குேமா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 மைலகளுக்காக அழுது
துக்கங்ெகாண்டாடுேவன்; வனாந்த ரத்
தாபரங்களுக்காகப் புலம்புேவன்; ஒருவனும்
அைவகைளக் கடந்துேபாகாமலிருக்க
அைவகள் அழிக்கப்பட்டுக் க டக்கன்றன;
ஆடுமாடுகளின்சத்தம்ேகட்கப்படுக றதுமில்ைல;
வானத்துப் பறைவகளும் மிருகஜீவன்களும்
எல்லாம் ஓடிச் ச தற ப்ேபானது.
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11 நான் எருசேலைம மண்ேமடுகளும்
வலுசர்ப்பங்களின் தங்குமிடமாக்குேவன்;
யூதாவன் பட்டணங்கைளயும் குடியல்லாமல்
அழித்துப்ேபாடுேவன். 12 இைத
உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்?
ேதசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்து
ேபாகாதபடி அது பாழாக்கப்படுக ற
முகாந்தரெமன்னெவன்று ெயேகாவாவுைடய
வாய் தன்னுடன் ெசால்லுகறைதக்
ேகட்டு அறவக்கத்தக்கவன் யார்?
13 நான் அவரவருக்கு வத த்த என்
நயாயப்ப ரமாணத்ைத அவர்கள் வ ட்டு,
என் ெசால்ைலக் ேகளாமலும், அதன்படி
நடவாமலும், 14 தங்களுைடய இருதயத்தன்
கடினத்ைதயும், தங்கள் முற்ப தாக்கள்
தங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்தபடி
பாகால்கைளயும் பன்ெதாடர்ந்தார்கேள
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
15 ஆதலால், இேதா, நான் இந்த
மக்களுக்குச் சாப்ப ட எட்டிையயும்,
குடிக்க வஷம் கலந்த தண்ணீைரயும்
ெகாடுத்து, 16 அவர்களும், அவர்கள்
முற்ப தாக்களும் அறயாத மக்களுக்குள்ேள
அவர்கைளச் ச தறடித்து, பட்டயம் அவர்கைள
அழிக்கும்வைர அைத அவர்களுக்குப்
பன்னாகஅனுப்புேவன்என்றுஇஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 17 நீங்கள் ேயாசைனெசய்து,
புலம்பற்காரிகைள வரவைழத்து, அதல்
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பழகன ெபண்கைளக் கூப்படுங்கெளன்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
18 அவர்கள் சீக்க ரமாய் வந்து, நம்முைடய
கண்களில் கண்ணீர் வடியவும்,
நம்முைடய இைமகள் தண்ணீராய்
ஓடுமளவும், ஒப்பாரி ெசால்வார்களாக.
19 எவ்வளவாக அழிக்கப்பட்ேடாம்! மிகவும்
கலங்கயருக்க ேறாம்; நாங்கள் ேதசத்ைத
வ ட்டுப்ேபாக ேறாம்,எங்கள்இருப்ப டங்கைள
அவர்கள் இடித்துப்ேபாட்டார்கள் என்று
சீேயானிலிருந்து ஏற்படுக ற புலம்பலின்
சத்தம் ேகட்கப்படும். 20 ஆதலால்
ெபண்கேள, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; உங்கள்
காது அவருைடய வாயன் வசனத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்; நீங்கள் உங்கள்
மகள்களுக்கு ஒப்பாரிையயும், அவளவள்
தன்தன் ேதாழிக்குப் புலம்பைலயும்
கற்றுக்ெகாடுங்கள். 21 வீதயலிருக்கற
குழந்ைதகைளயும், ெதருக்களிலிருக்க ற
வாலிபைரயும் அழிக்கும் மரணம்,
நம்முைடய ஜன்னல்களிேலற , நம்முைடய
அரண்மைனகளில் நுைழந்தது. 22 மனிதரின்
சடலங்கள் வயல்ெவளியன்ேமல்
எருைவப்ேபாலவும், அறுக்கறவனுக்குப்
பன்னால் ஒருவனும் எடுக்காதருக்க ற
அரிக்கட்ைடப்ேபாலவும் க டக்கும் என்று
ெயேகாவா ெசான்னாெரன்று ெசால்.
23 ஞானி தன் ஞானத்ைதக்குற த்து



எேரமியாஅத்தயாயம் 9:24 xlix எேரமியாஅத்தயாயம் 9:26

ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்; பராக்க ரமன்
தன் பராக்க ரமத்ைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்; ஐசுவரியவான்
தன் ஐசுவரியத்ைதக்குற த்து
ேமன்ைமபாராட்டேவண்டாம்;
24 ேமன்ைமபாராட்டுக றவன் பூமியல்
கருைபையயும், நயாயத்ைதயும் நீதையயும்
ெசய்க ற ெயேகாவா நான் என்று
என்ைன அறந்து உணர்ந்தருக்க றைதக்
குற த்ேத ேமன்ைமபாராட்டுவானாக
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
இைவகளின்ேமல் ப ரியமாயருக்க ேறன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
25 இேதா, நாட்கள் வரும்; அப்ெபாழுது
வருத்தேசதனமில்லாதவர்களுடன்
வருத்தேசதனமுள்ள அைனவைரயும்,
26 எக ப்ைதயும், யூதாைவயும்,
ஏேதாைமயும், அம்ேமான் மக்கைளயும்,
ேமாவாைபயும், கைடச எல்ைலகளிலுள்ள
வனாந்த ரக்குடிகளான அைனவைரயும்
தண்டிப்ேபன்; அந்நயமக்கள் அைனவரும்
வருத்தேசதனமில்லாதவர்கள்; ஆனாலும்,
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவரும்
இருதயத்தல் மாற்றமி ல்லாதவர்கள் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 10
ேதவன்மற்றும் சைலகள்
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1 இஸ்ரேவல் வீட்டாேர, ெயேகாவா
உங்களுக்குச் ெசால்லுகற வசனத்ைதக்
ேகளுங்கள்: 2 அன்னியமக்களுைடய
வழிமுைறகைளக்கற்றுக்ெகாள்ளாதருங்கள்;
வானத்தன் அைடயாளங்களால்
அந்நயமக்கள் கலங்குகறார்கேள
என்று ெசால்லி, நீங்கள் அைவகளால்
கலங்காதருங்கள். 3 மக்களின் வழிபாடுகள்
வீணாயருக்க றது; காட்டில் ஒரு
மரத்ைத ெவட்டுக றார்கள்; அது தச்சன்
ைகயாளுகற உளியனால் ெசதுக்கப்படும்.
4 ெவள்ளியனாலும் ெபான்னினாலும்
அைத அலங்கரித்து, அது அைசயாதபடி
அைத ஆணிகளாலும் சுத்த களாலும்
உறுதயாக்குகறார்கள். 5 அைவகள்
பைனையப் ேபால உயரமாக ந ற்க றது,
அைவகள் ேபசமாட்டாதைவகள், அைவகள்
நடக்காது. எனேவ சுமக்கப்படேவண்டும்;
அைவகளுக்குப் பயப்படேவண்டாம்;
அைவகள் தீைம ெசய்யமுடியாது,
நன்ைம ெசய்யவும் அைவகளுக்கு
ெபலனில்ைலெயன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 6 ெயேகாவாேவ,
உமக்கு ந கரானவன் இல்ைல; நீேர
ெபரியவர்; உமது ெபயர் வல்லைமயல்
ெபரியது. 7 ேதசங்களின் ராஜாேவ,
உமக்குப் பயப்படாதருப்பவன் யார்?
ேதவரீர் ஒருவருக்ேக பயப்படேவண்டியது;
மக்களுைடய எல்லா ஞானிகளிலும்,
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அவர்களுைடய எல்லா ேதசத்தலும்
உமக்கு ஒப்பானவன் இல்ைல.
8 அவர்கள் அைனவரும் மிருககுணமும்
மதயீனமுமுள்ளவர்கள்; அந்தக் கட்ைட
மாையயான ேபாதகமாயருக்க றது.
9 தகடாக்கப்பட்ட ெவள்ளி தர்ஷீசலும், ெபான்
ஊப்பாசலுமிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்டு,
அைவகள் ெதாழிலாளியனாலும், தட்டான்
ைககளினாலும் ெசய்யப்படுக றது;
இளநீலமும் இரத்தாம்பரமும் அைவகளின்
உைட; அைவகெளல்லாம் ெதாழிலாளிகளின்
ைகேவைலயாயருக்க றது. 10ெயேகாவாேவா
ெமய்யான ெதய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள
ேதவன், ந த்தய ராஜா; அவருைடய
ேகாபத்தனால் பூமி அதரும்;
அவருைடய கடுங்ேகாபத்ைத மக்கள்
சக க்கமாட்டார்கள். 11 வானத்ைதயும்
பூமிையயும் உண்டாக்காத ெதய்வங்கள்,
பூமியலும் இந்த வானத்தன்கீழும்
இராமல் அழிந்துேபாகும் என்பைத
அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். 12 அவேர
பூமிையத் தம்முைடய வல்லைமயனால்
உண்டாக்க , பூமியன் நலப்பரப்ைப
தம்முைடய ஞானத்தனால் பைடத்து,
வானத்ைதத் தம்முைடய அறவனால்
வ ரித்தார். 13 அவர் சத்தமிடும்ேபாது
வானத்தல் த ரளான தண்ணீர்உண்டாக றது;
அவர் பூமியன் எல்ைலயலிருந்து
ேமகங்கைள எழும்பச்ெசய்து, மைழயுடேன
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மின்னல்கைள உண்டாக்க , காற்ைறத் தமது
க டங்குகளிலிருந்து புறப்படச்ெசய்க றார்.
14 மனிதர் அைனவரும் அறவல்லாமல்
மிருககுணமுள்ளவர்களானார்கள்; தட்டார்
அைனவரும் வார்ப்ப த்த உருவங்களால்
ெவட்க ப்ேபாக றார்கள்; அவர்கள் வார்ப்ப த்த
வக்க ரகம் ெபாய்ேய, அைவகளில் ஆவ
இல்ைல. 15 அைவகள் மாையயும், மகா
ெபாய்யான ெசயல்களாயருக்க றது;
அைவகள் வசாரிக்கப்படும் நாளில்
அழியும். 16யாக்ேகாபன் பங்காயருக்க றவர்
அைவகைளப்ேபால் அல்ல, அவர்
சர்வத்ைதயும் உருவாக்கனவர்; இஸ்ரேவல்
அவருைடய ெசாந்தமான ேகாத்த ரம்;
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்பது
அவருைடயெபயர்.

வரப்ேபாகும்அழிவு
17 ேகாட்ைடயல் குடியருக்க றவேள,

ேதசத்தலிருந்து உன் ெபாருள்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாள். 18 இேதா, நான்
இந்த முைற ேதசத்தன் குடிமக்கைளக்
கவண்ெகாண்ெடற ந்து, அவர்கள்
கண்டு உணரும்படி அவர்களுக்கு
ெநருக்கமுண்டாக்குேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 ஐேயா,
நான் ெநாறுக்கப்பட்ேடன்; என் காயம்
ெபரிதாயருக்க றது; ஆனாலும் இது
நான் சக க்கேவண்டிய என் ேநாய் என்று
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நான் ெசால்லுேவன். 20 என் கூடாரம்
அழிந்துேபானது, என் கயறுகெளல்லாம்
அறுந்துேபானது; என் பள்ைளகள்
என்ைன வட்டுப்ேபாய்வ ட்டார்கள்;
அவர்களில் ஒருவனுமில்ைல; இனி என்
கூடாரத்ைத வ ரித்து என் தைரகைளத்
தூக்க க்கட்டுவாரில்ைல. 21 ேமய்ப்பர்கள்
மிருககுணமுள்ளவர்களாக , ெயேகாவாைவ
ேதடாமல் ேபானார்கள்;ஆைகயால், அவர்கள்
காரியம் வாய்க்காமற்ேபாய், அவர்கள்
மந்ைதெயல்லாம் ச தறடிக்கப்பட்டது.
22 இேதா, யூதாவன் பட்டணங்கைள
அழித்து வலுசர்ப்பங்களின் தங்கும்
இடமாக்க ப்ேபாடும் ெசய்தயன் சத்தமும்,
வடேதசத்தலிருந்து ெபரிய ெகாந்தளிப்பும்
வருகறது.

எேரமியாவன்ெஜபம்
23 ெயேகாவாேவ, மனிதனுைடய வழி

அவனால் ஆகறதல்லெவன்றும், தன்
நைடகைள நடத்துவது நடக்க றவனால்
ஆகறதல்லெவன்றும் அற ேவன்.
24 ெயேகாவாேவ, என்ைனத் தண்டியும்;
ஆனாலும் நான் அவமானப்படாமலிருக்க
உம்முைடய ேகாபத்தனால் அல்ல,
குைறவாகத் தண்டியும். 25 உம்ைம அறயாத
ேதசங்களின்ேமலும், உமது ெபயைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளாத வம்சங்களின்ேமலும்,
உம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைத ஊற்றவடும்;
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அவர்கள் யாக்ேகாைப அழித்து, அவைன
வழுங்க , அவைன ந ர்மூலமாக்க , அவன்
குடியருப்புகைளஅழித்தார்கேள.

அத்த யாயம் 11
உடன்படிக்ைகஉைடக்கப்படுதல்

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு
உண்டானவசனம்: 2நீங்கள் ேகட்டுயூதாவன்
மனிதருக்கும் எருசேலமின் குடிமக்களுக்கும்
ெசால்லேவண்டிய உடன்படிக்ைகயன்
வார்த்ைதகளாவன: 3என் சத்தத்ைதக் ேகட்டு,
நான்உங்களுக்குக்கற்ப க்க றபடிேயஎல்லாக்
காரியங்கைளயும் ெசய்யுங்கள்; அப்ெபாழுது
நீங்கள் என் மக்களாயருப்பீர்கள், நான்
உங்கள் ேதவனாயருப்ேபன்; 4 நான் உங்கள்
முற்ப தாக்கைள இரும்புச் சூைளயாகய
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
நாளில் அவர்களுக்குக் கற்ப த்த இந்த
உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைளக்
ேகளாத மனிதன் சப க்கப்பட்டவெனன்று,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்க றாெரன்று அவர்களுக்குச் ெசால்.
5 இன்ைறயதனம் இருக்கறதுேபால,
பாலும் ேதனும் ஓடுகற ேதசத்ைத உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
நான்அவர்களுக்குச் ெசான்னவாக்ைக நான்
உறுத ப்படுத்தஇப்படிஆகும்என்றார்;அதற்கு
நான்மறுெமாழியாக,அப்படிேயஆகக்கடவது
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ெயேகாவாேவ என்ேறன். 6 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ யூதாவன்
பட்டணங்களிலும் எருசேலமின் வீத களிலும்
இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசால்லி:
இந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைள
நீங்கள் ேகட்டு, அைவகளின்படிேய
ெசய்யுங்கள். 7நான்உங்கள்முற்ப தாக்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து வரவைழத்த
நாள்முதல்,இந்நாள்வைர நான்அவர்களுக்கு
உறுதயான சாட்ச யாய் என் சத்தத்ைதக்
ேகளுங்கெளன்று ஏற்கனேவ சாட்ச
வளங்கும்வதமாக எச்சரித்துவந்ேதன்.
8 ஆனாலும் அவர்கள் ேகளாமலும்,
தங்கள் ெசவையச் சாயாமலும்ேபாய்,
அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத இருதயக்
கடினத்தன்படி நடந்தார்கள்; ஆதலால் நான்
அவர்கள் ெசய்யும்படி கட்டைளய ட்டதும்,
அவர்கள் ெசய்யாமற்ேபானதுமான இந்த
உடன்படிக்ைகயன்வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவர்களுக்குப் பலிக்கச்ெசய்ேவன் என்று
ெசால் என்றார். 9ேமலும்ெயேகாவா என்ைன
ேநாக்க : யூதாவன் மனிதருக்குள்ளும்
எருசேலமின் குடிமக்களுக்குள்ளும் ஒரு
கட்டுப்பாடு காணப்படுகறது. 10 அவர்கள்
என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்ேடாெமன்று
அந்நய ெதய்வங்கைளச் ேசவ க்க
அைவகைளப் பன்பற்ற , தங்களுைடய
முன்ேனார்களின் அக்க ரமங்களுக்குத்
தரும்பனார்கள்;நான்தங்கள்ப தாக்களுடன்
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ெசய்த உடன்படிக்ைகைய இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரும் யூதா குடும்பத்தாரும்
மீற ப்ேபாட்டார்கள். 11 ஆைகயனால் இேதா,
அவர்கள் தப்ப த்துக்ெகாள்ளமாட்டாத தீங்ைக
அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது
என்ைன ேநாக்க க் கூப்படுவார்கள்;
நான் அவர்கைளக் ேகளாதருப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12 அப்ெபாழுது யூதா பட்டணங்களின்
மனிதரும், எருசேலமின் குடிகளும் ேபாய்
தாங்கள் தூபங்காட்டியருந்த ெதய்வங்கைள
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டும், அைவகள்
அவர்களுைடய ஆபத்துக்காலத்தல்
அவர்கைள காப்பாற்றுவதல்ைல.
13 யூதாேவ, உன் பட்டணங்களின்
எண்ணிக்ைகயும் உன் ெதய்வங்களின்
எண்ணிக்ைகயும் சரி; எருசேலமுைடய
வீத களின் எண்ணிக்ைகயும், நீங்கள்
பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டும்படி அந்த
ெவட்கமான காரியத்த ற்கு ஸ்தாப த்த
பீடங்களின்எண்ணிக்ைகயும்சரி. 14ஆதலால்
நீ இந்த ஜனத்துக்காக வண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டாம், அவர்களுக்காக
மன்றாடவும் ெகஞ்சவும் ேவண்டாம்;
அவர்கள் தங்கள் ஆபத்தல் என்ைன
ேநாக்க க்கூப்படும்ேபாது நான் அவர்கைளக்
ேகளாதருப்ேபன். 15 தீயவருடன் மகா தீைம
ெசய்யும்ேபாது, என் ப ரியமானவளுக்கு
என் வீட்டில் என்ன இருக்கறது?
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பரிசுத்த மாம்சத்ைத உன்ைனவட்டுத்
தாண்டிப்ேபாகச்ெசய்வார்கள்; உன்
ெபால்லாப்பு நடக்கும்ேபாது நீ
சந்ேதாசப்படுக றாேய. 16 நல்ல பழம்
இருக்க ற ேநர்த்தயும் பச்ைசயுமான
ஒலிவமரெமன்னும் ெபயைரக் ெயேகாவா
உனக்குச் சூட்டினார்; ஆனால் மகா
அமளியன் சத்தமாய் அைதச் சுற்றலும்
ெநருப்ைபக் ெகாளுத்துகறார், அதன்
ெகாம்புகள் முறக்கப்பட்டது. 17 பாகாலுக்குத்
தூபங்காட்டுக றதனால் எனக்குக்
ேகாபமுண்டாக்க இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாரும்,
யூதா குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குக் ேகடாகச்
ெசய்த ெபால்லாப்புக்காக உன்ேமல் தீங்ைக
வரச்ெசய்ேவன் என்று உன்ைன நாட்டின
ேசைனகளின்ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.

எேரமியாவ ற்குஎத ரானசத
18 அைத ெயேகாவா எனக்கு

அறவத்ததனால் அற ந்துெகாண்ேடன்;
அவர்களுைடய ெசய்ைககைள அப்ெபாழுது
எனக்குத் ெதரிவ த்தார். 19 மரத்ைத அதன்
பழங்களுடன் அழித்துப்ேபாடுேவாெமன்றும்,
அவன் ஜீவனுள்ேளாருைடய
ேதசத்தலிராமலும் அவன் ெபயர் இனி
நைனக்கப்படாமலும்ேபாக அவைன
அழிப்ேபாெமன்றும், எனக்கு வ ேராதமாய்
ஆேலாசைன ெசய்தார்கள் என்பைத
அறயாதருந்து, நான் அடிக்கப்படுவதற்குக்
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ெகாண்டுேபாகப்படும் சாதுவான
ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபால இருந்ேதன்.
20 ேசைனகளின் ெயேகாவாேவ, உள்ளத்தன்
எண்ணங்கைளயும் இருதயத்ைதயும்
ேசாத த்தற க ற நீதயுள்ள நயாயாத பத ேய,
நீர் அவர்களுக்கு நீத ெசய்க றைதப்
பார்ப்ேபனாக; என் வழக்ைக உமக்கு
ெவளிப்படுத்தவ ட்ேடன் என்ேறன்.
21 ஆதலால் நீ எங்கள் ைகயனால்
இறக்காமல் இருக்க ெயேகாவாவுைடய
ெபயைரக்ெகாண்டு தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லேவண்டாம் என்று ெசால்லி,
உன் உயைர வாங்கத்ேதடுக ற
ஆனேதாத்தன் மனிதைரக்குற த்துக்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்: 22 இேதா,
இதற்காக உங்கைள வசாரிப்ேபன்;
இளவயதுள்ளவர்கள் பட்டயத்தால்
இறப்பார்கள்; அவர்கள் மகன்களும்அவர்கள்
மகள்களும் பஞ்சத்தால் இறப்பார்கள்.
23 அவர்களில் மீதயாய் இருப்பவர்கள்
இல்ைல; நான் ஆனேதாத்தன் மனிதைர
வ சாரிக்கும் வருடத்தல் அவர்கள்ேமல்
ஆபத்ைத வரச்ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளின்ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 12

எேரமியாவன்முைறயீடு
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1 ெயேகாவாேவ, உம்முடன் நான்
வழக்காடப்ேபானால், ேதவரீர்
நீதயுள்ளவராேம; ஆகலும் உம்முைடய
நயாயங்கைளக் குறத்து உம்முடன் நான்
ேபசும்படி ேவண்டுக ேறன்; ஆகாதவர்களின்
வழி வாய்க்க றெதன்ன? துேராகம்
ெசய்துவருகற அைனவரும் சுகமாக
இருக்க றெதன்ன? 2நீர்அவர்கைளநாட்டினீர்,
ேவர் பற்ற வளர்ந்துேபானார்கள், கனியும்
ெகாடுக்க றார்கள்; நீர் அவர்கள் வாய்க்கு
அருகலும், அவர்கள் உள்மனதுக்ேகா
தூரமுமாயருக்க றீர். 3 ெயேகாவாேவ,
நீர் என்ைன அறந்தருக்க றீர், என்ைனக்
காண்கறீர்; என் இருதயம் உமக்கு முன்பாக
எப்படிப்பட்டெதன்று ேசாத த்து அறகறீர்;
அடிக்கப்படும் ஆடுகைளப்ேபால அவர்கைள
அகற்ற ப்ேபாட்டு, ெகாைலெசய்யப்படும்
நாளுக்கு அவர்கைள நயமியும். 4 எதுவைர
ேதசம் புலம்ப , எல்லா ெவளியன்
புல்லும் வாடி, அதன் குடிகளுைடய
ெபால்லாப்புக்காக மிருகங்களும்
பறைவகளும் அழியேவண்டும்! எங்கள்
முடிைவ அவன் காண்பதல்ைல
என்கறார்கள்.

ேதவனின்பதல்
5 நீ காலாட்களுடன் ஓடும்ேபாேத

உன்ைன ேசார்வைடயச் ெசய்தார்களானால்,
குதைரகளுடன் எப்படிச் ேசர்ந்து ஓடுவாய்?
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சமாதானமுள்ள ேதசத்த ேலேய நீ
அைடக்கலம் ேதடினால், ேயார்தான்
ெபருகவரும்ேபாது நீ என்ன ெசய்வாய்?
6 உன் சேகாதரரும், உன் தகப்பன்
வம்சத்தாரும் உனக்குத் துேராகம்ெசய்து,
அவர்களும் உன்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து
மிகவும் ஆரவாரம்ெசய்தார்கள்; அவர்கள்
உன்னுடன் இனிய வார்த்ைதகைளப்
ேபசனாலும் அவர்கைள நம்பேவண்டாம்.
7 நான் என் வீட்ைட வ ட்டுவ ட்ேடன், என்
பங்ைக இழந்துவ ட்ேடன்; என் ஆத்துமா
ேநச த்தவைன அவனுைடய எத ரியன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 8 என் பங்கு
காட்டிலுள்ள சங்கத்ைதப்ேபால எனக்கானது;
அது எனக்கு வேராதமாக ெகர்ச்ச க்க றது;
ஆதலால் அைத ெவறுக்க ேறன். 9 என்
பங்ைக பலந றமான பறைவையப்ேபால*
எனக்கானது;ஆைகயால், பறைவகள்அைதச்
சுற்றலும் வருவதாக; ெவளியன் எல்லா
உய ரினங்கேள அைத அழிப்பதற்காக
கூடிவாருங்கள். 10 அேநக ேமய்ப்பர்கள்
என் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத அழித்து,
என் பங்ைகக் காலால் மித த்து,
என் ப ரியமான பங்ைகப் பாழான
வனாந்த ரமாக்கனார்கள். 11 அைத
அழித்துவ ட்டார்கள்; அழிந்துக டக்க ற
அது என்ைன ேநாக்க ப் புலம்புக றது;

* அத்த யாயம் 12:9 12:9 கழுைதபுலிப் ேபால
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ேதசெமல்லாம் அழிந்தது; ஒருவனும்
அைத மனதல் ைவக்கறதல்ைல.
12 ெகாள்ைளக்காரர் வனாந்த ரத்தலுள்ள
எல்லா உயர்நலங்களின்ேமலும்
வருகறார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
பட்டயம் ேதசத்தன் ஒருமுைன துவங்கத்
ேதசத்தன் மறுமுைனவைர அழித்துக்
ெகாண்டிருக்கும்; மாம்சமாக ய ஒன்றுக்கும்
சமாதானமில்ைல. 13 ேகாதுைமைய
வைதத்தார்கள், முட்கைள அறுப்பார்கள்;
ப ரயாசப்படுவார்கள்,பலனைடயமாட்டார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய கடுங்ேகாபத்தனால்
உங்களுக்கு வரும் பலைனக்குறத்து
ெவட்கப்படுங்கள். 14 இேதா, நான் என்
மக்களாகய இஸ்ரேவலுக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுத்த என் பங்ைகத் ெதாடுக ற
ெகாடியவரான அயலார் அைனவைரயும்
தங்கள் ேதசத்தல் இராதபடிக்குப்
படுங்க ப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
அவர்கைளக்குறத்துச் ெசால்லுகறார்;
யூதா வம்சத்தாைரயும் அவர்கள் நடுவல்
இல்லாமல் படுங்க ப்ேபாடுேவன்.
15 அவர்கைள நான் படுங்க ப்ேபாட்ட
ப றகு, நான் தரும்பவும் அவர்கள்ேமல்
இரங்க , அவர்கைளத் தங்கள்தங்கள் ெசாந்த
இடத்த ற்கும் தங்கள்தங்கள் பூமிக்கும்
தரும்பச்ெசய்ேவன். 16 பன்பு அவர்கள் என்
மக்களுக்குப்பாகாலின்ேமல்சத்தயம்ெசய்ய
கற்றுக்ெகாடுத்ததுேபால, ெயேகாவாவுைடய
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ஜீவைனக்ெகாண்டு என்று ெசால்லி,
என் ெபயரின்ேமல் வாக்குக்ெகாடுக்க
என் மக்களின் வழிகைள நன்றாகக்
கற்றுக்ெகாண்டால், அவர்கள் என் மக்களின்
நடுவல் உறுதயாகக் கட்டப்படுவார்கள்.
17 ேகட்கவல்ைல என்றால் ேதசங்கைளயும்
மக்கைளயும் அழித்துவடுேவன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 13
சணல்கச்ைச

1 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ ேபாய்,
உனக்கு ஒரு சணல் கச்ைசைய வாங்க ,
அைத உன் இடுப்பல் கட்டிக்ெகாள்; அதல்
தண்ணீர் படவ டாேத என்றார். 2 நான்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய ஒரு
கச்ைசைய வாங்க , அைத என் இடுப்பல்
கட்டிக்ெகாண்ேடன். 3 இரண்டாம்முைற
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 4 நீ வாங்கனதும் உன்
இடுப்பல் இருக்கறதுமான கச்ைசைய
எடுத்துக்ெகாண்டு எழுந்து, ஐப்ப ராத்து
நதவைர ேபாய், அைத அங்ேக ஒரு
கன்மைல ெவடிப்பல் ஒளித்துைவ என்றார்.
5 நான் ேபாய், ெயேகாவா எனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய அைத ஐப்ப ராத்து
நதயன் ஓரத்தல் ஒளித்து ைவத்ேதன்.
6 அேநக நாட்கள் ெசன்றபன்பு ெயேகாவா
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என்ைன ேநாக்க : நீ எழுந்து ஐப்ப ராத்து
நத க்குப்ேபாய் அங்ேக ஒளித்துைவக்க
நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்ட கச்ைசைய
அவ்வ டத்தலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுவா
என்றார். 7 அப்ெபாழுது நான் ஐப்ப ராத்து
நத க்குப்ேபாய், கச்ைசைய ஒளித்துைவத்த
இடத்தல் ேதாண்டி அைத எடுத்ேதன்;
ஆனால், இேதா, அந்தக் கச்ைச ெகட்டு
ஒன்றுக்கும் உதவாமல் ேபானது.
8 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக அவர்: 9 இப்படிேய
நான் யூதாவுைடய ெபருைமையயும்,
எருசேலமுைடய மிகுந்த ெபருைமையயும்
ெகட்டுப்ேபாகச்ெசய்ேவன். 10 என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்கமாட்ேடாம் என்று
மறுத்து,தங்கள்இருதயத்தன்கடினத்தன்படி
நடந்து, அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்க
அவர்கைளப் பணிந்துெகாள்ளவும்
அவர்கைளப் பன்பற்றுகற இந்தப்
ெபால்லாத மக்கள் ஒன்றுக்கும்
உதவாமற்ேபான இந்தக் கச்ைசையப்
ேபாலாவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 11 கச்ைசயானது
மனிதனுைடய இடுப்பல் இைணக்கப்பட்டு
இருக்க றதுேபால, நான் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தார் அைனவைரயும் யூதாவன்
குடும்பத்தார் அைனவைரயும், எனக்கு
மக்களாகவும், கீர்த்தயாகவும், துதயாகவும்,
மகைமயாகவும் இைணத்துக்ெகாண்ேடன்;
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ஆனாலும் அவர்கள் ேகட்காமற்ேபானார்கள்
என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

12 எல்லா பாத்த ரங்களும்
த ராட்ைசரசத்தனால் ந ரப்பப்படுெமன்று,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்ற வார்த்ைதைய
அவர்களுடேன ெசால்; அதற்கு அவர்கள்:
எல்லா பாத்த ரங்களும் த ராட்ைசரசத்தனால்
ந ரப்பப்படுவது எங்களுக்குத் ெதரியாதா
என்று உன்னுடேன ெசால்லுவார்கள்.
13அப்ெபாழுது நீஅவர்கைள ேநாக்க : இேதா,
இந்தத் ேதசத்தன் குடிகெளல்ேலாைரயும்,
தாவீதன் சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தருக்க ற ராஜாக்கைளயும்,
ஆசாரியர்கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும்,
எருசேலமின் குடிமக்கள் எல்ேலாைரயும்
நான் ெவறயனால் ந ரப்ப , 14 தகப்பன்களும்
பள்ைளகளுமாகய அவர்கைள ஒருவர்ேமல்
ஒருவர் ேமாத வழும்படிச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நான் அவர்கைள அழிப்பேதயன்ற
மன்னிப்பதுமில்ைல, தப்பவடுவதுமில்ைல,
இரங்குவதுமில்ைலெயன்று ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்றுெசால்என்றார்.

சைறயருப்பன்எச்சரிக்ைக
15 நீங்கள் காதுெகாடுத்துக் ேகளுங்கள்;

ேமட்டிைமயாக இராேதயுங்கள்;
ெயேகாவா வளம்பனார். 16 அவர்
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அந்தகாரத்ைத வரச்ெசய்வதற்கு
முன்னும், இருண்ட மைலகளில்
உங்கள் கால்கள் தடுமாறுவதற்கு
முன்னும், நீங்கள் ெவளிச்சத்த ற்குக்
காத்தருக்கும்ேபாது, அவர் அைத இருளும்
காரிருளுமாக மாறச்ெசய்வதற்கு முன்னும்,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
மகைமையச் ெசலுத்துங்கள்.
17 நீங்கள் இைதக் ேகளாமற்ேபானால்,
என் ஆத்துமா மைறவ டங்களில்
உங்கள் ெபருைமயனிமித்தம்
துக்க த்து, ெயேகாவாவுைடய மந்ைத
சைறப்பட்டுப்ேபானெதன்று என் கண்
மிகவும் அழுது கண்ணீர் ெசாரியும்.
18 நீங்கள் ராஜாைவயும் ராஜாத்தையயும்
ேநாக்க : கீேழவந்து உட்காருங்கள்; உங்கள்
தைலயன் அலங்காரமாக ய உங்கள்
மகைமயன் க ரீடம் வழுந்தெதன்று
ெசால்லுங்கள். 19 ெதற்கலுள்ள
பட்டணங்கள்* அைடக்கப்பட்டன;
அைவகைளத் தறப்பார் இல்ைல; யூதா
அைனத்தும் குடியல்லாமல்ேபாகும்; அது
எளிதாகச் சைறப்பட்டுப்ேபாகும். 20 உங்கள்
கண்கைள ஏெறடுத்து, வடக்கலிருந்து
வருகறவர்கைளப் பாருங்கள்; உனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த மந்ைதயும், உன்
மகைமயான ஆட்டுக்கைடயும் எங்ேக?

* அத்த யாயம் 13:19 13:19ெநேகப்
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21 அவர் உன்ைன வசாரிக்கும்ேபாது
என்ன ெசால்லுவாய்? அவர்கள் உன்ேமல்
அதகாரம் ெசலுத்துகறவர்களும்,
தைலவருமாயருக்க, நீ அவர்கைளப்
பழக்கப்படுத்தனாேய; கர்ப்பவத க்குப்
ப ரசவேவதைன உண்டாகும்ேபாது
உண்டாகும் ேவதைனகைளப்ேபால்
ேவதைனகள்உன்ைனப்ப டிப்பதல்ைலேயா?
22 இைவகள் எனக்கு சம்பவத்தது ஏெனன்று
நீ உன் இருதயத்தல் ெசால்வாய் என்றால்,
உன் மிகுதயான அக்க ரமத்தனால் உன்
ஆைடயன் ஓரங்கள் வலக்கப்பட்டு, உன்
பாதங்கள் பலவந்தஞ்ெசய்யப்படுகன்றன.
23 எத்த ேயாப்ப யன் தன் ேதாைலயும்
சறுத்ைததன்புள்ளிகைளயும்மாற்றமுடிேமா?
மாற்றமுடியுமானால், தீைமெசய்யப்பழகன
நீங்களும்நன்ைமெசய்யமுடியும். 24ஆதலால்
வனாந்த ரக் காற்றால் பறக்கடிக்கப்படும்
துரும்ைபப்ேபால அவர்கைளச் ச தறடிப்ேபன்.
25 நீ என்ைன மறந்து, ெபாய்ைய
நம்பனதனால், இது உன்னுைடய
தீர்மானமும்,என்னால்உனக்குஅளக்கப்படும்
உன்னுைடய பங்குமாயருக்கும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 26 உன் மானம்
காணப்பட நான் உன் ஆைடயன் ஓரங்கைள
உன்முகம்வைர எடுத்துப்ேபாடுேவன். 27உன்
வபசாரங்கைளயும், உன் கைனப்புகைளயும்,
ெவளியல் ேமடுகளின்ேமல் நீ ெசய்த
ேவச த்தனத்தன் முைறேகடுகளாகய
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உன் அருவருப்புகைளயும் நான்
கண்ேடன்; எருசேலேம, உனக்கு ஐேயா, நீ
சுத்தமாக்கப்படமாட்டாயா? இது இன்னும்
எத்தைன காலம் வைரக்கும் நடக்கும்
என்கறார்.

அத்த யாயம் 14
வறட்ச , பஞ்சம், பட்டயம்

1 மைழ இல்லாைமையக் குறத்து
எேரமியாவுக்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய
வசனம்: 2 யூதா துக்கப்படுக றது,
அதன் வாசல்கள் ெபலனில்லாமல்
இருக்கறது; தைரவைர குனிந்து,
கறுகறுத்துத் த ரிக றார்கள்; எருசேலமின்
கூக்குரல் எழும்புக றது. 3 அவர்களில்
ப ரபலமானவர்கள் தங்கள் சறுவர்கைளத்
தண்ணீருக்கு அனுப்புக றார்கள்; இவர்கள்
பள்ளங்களுக்குப்ேபாய்த் தண்ணீர்
கைடக்காமல் ெவறும் பாத்த ரங்கேளாடு
தரும்பவருகறார்கள்; ெவட்க நாணி,
தங்கள் தைலைய மூடிக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
4 ேதசத்தன்ேமல் மைழ இல்லாததனால்
தைர ெவடித்தருக்க றது; பய ர்
ெசய்க றவர்கள் ெவட்க , தங்கள்
தைலைய மூடிக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
5 ெவளியன் ெபண்மானும் குட்டிேபாட்டு, புல்
இல்லாததனால் அைத வ ட்டு ஓடிப்ேபாகும்.
6 காட்டுக்கழுைதகள் ேமடுகளில் நன்று,
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வலுசர்ப்பங்கைளப்ேபால் காற்ைற
உட்ெகாள்ளுகறது; புல் இல்லாததனால்
அைவகளுைடய கண்கள் பூத்துப்ேபாக றது
என்றார். 7 ெயேகாவாேவ, எங்கள்
அக்க ரமங்கள் எங்களுக்கு வேராதமாய்ச்
சாட்ச ய ட்டாலும், உம்முைடய ெபயரால்
கருைபெசய்யும்; எங்கள் முைறேகடுகள்
மிகுதயாயருக்க றது; உமக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்ேதாம். 8 இஸ்ரேவலின்
நம்ப க்ைகேய, ஆபத்துக்காலத்தல்
அதன் இரட்சகேர, நீர் ேதசத்தல் அந்நய
மக்கைளப்ேபாலவும், இரவுதங்க இறங்குகற
வழிப்ேபாக்கைனப்ேபாலவும் இருப்பாேனன்?
9 நீர் ேசார்ந்துேபான மனிதைனப்ேபாலவும்,
காப்பாற்ற முடியாத பலசாலிையப்ேபாலவும்
இருப்பாேனன்? ெயேகாவாேவ, நீர் எங்கள்
நடுவலிருக்கறவராேம; உம்முைடய ெபயர்
எங்களுக்குச் சூட்டப்பட்டுமிருக்க றேத;
எங்கைளவ ட்டுப் ேபாகாதரும். 10 அவர்கள்
தங்கள் கால்கைள அடக்க க்ெகாள்ளாமல்,
அைலய வரும்புக றார்கெளன்று
ெயேகாவா இந்த மக்கைளக்குறத்துச்
ெசால்லுகறார்; ஆைகயால், ெயேகாவா
அவர்கள்ேமல் ப ரியமாய ராமல்,இப்ெபாழுது
அவர்கள் அக்க ரமத்ைத நைனத்து,
அவர்கள் பாவங்கைள வசாரிப்பார்.
11 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ
இந்த மக்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக
வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டாம். 12அவர்கள்
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உபவாச த்தாலும், நான் அவர்கள்
வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்பதல்ைல; அவர்கள்
தகனபலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும்
ெசலுத்தனாலும், நான் அவர்கள்ேமல்
ப ரியமாயருப்பதல்ைல; பட்டயத்தனாலும்
பஞ்சத்தனாலும் ெகாள்ைள ேநாயனாலும்
நான் அவர்கைள அழிப்ேபன் என்றார்.
13 அப்ெபாழுது நான்: ஆ ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவேர, இேதா, நீங்கள் பட்டயத்ைதக்
காண்பதல்ைல, உங்களுக்குப்
பஞ்சமும் வருவதல்ைல; உறுதயான
சமாதானத்ைதேய இவ்வ டத்தல்
உங்களுக்குத் தருேவாெமன்றார்
என்று தீர்க்கதரிச கள் அவர்களுக்குச்
ெசால்லுகறார்கேளஎன்ேறன். 14அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : தீர்க்கதரிச கள்
என் ெபயைரக்ெகாண்டு ெபாய்யாய்த்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள்.
நான் அவர்கைள அனுப்பனதுமில்ைல,
அவர்களுக்குக் கற்ப த்ததுமில்ைல,
அவர்களுடன் ேபசனதுமில்ைல; அவர்கள்
ெபாய்யான தரிசனத்ைதயும், ெபாய்யான
சகுனத்ைதயும், இல்லாத வ ேசஷத்ைதயும்,
தங்கள் இருதயத்தன் ெபாய்ையயுேம,
உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனமாய்ச்
ெசால்லுகறார்கள். 15 ஆதலால், நான்
அனுப்பாதருந்தும், என் ெபயைரக்ெகாண்டு
தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி, இந்தத் ேதசத்தல்
பட்டயமும் பஞ்சமும் வருவதல்ைலெயன்கற
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தீர்க்கதரிச கைளக்குறத்து: இப்படிப்பட்ட
தீர்க்கதரிச கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும்
இறப்பார்கள். 16 அவர்களிடத்தல்
தீர்க்கதரிசனம் ேகட்கும் மக்களும்,
எருசேலமின் வீத களில் பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும் அழிந்து, அவர்களும்
அவர்கள் மைனவகளும், மகன்களும்,
மகள்களும் அடக்கம்ெசய்வாரில்லாமல்
க டப்பார்கள்; அவர்களுைடய ெபால்லாப்ைப
அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17 என்
கண்களிலிருந்து இரவும்பகலும் ஓயாமல்
கண்ணீர் ஓடிக்ெகாண்டிருக்கும்; என்
மக்கெளன்கற மகளாகய கன்னிைக மகா
ேவதைனயுள்ள அடியனாலும் ெபரிய
காயத்தனாலும் பாத க்கப்பட்டிருக்க றாள்.
18 நான் ெவளிேய ேபானால், இேதா,
பட்டயத்தால் ெகால்லப்பட்டவர்கள்;
நகரத்தல் வந்தால் இேதா, பஞ்சத்தால்
வருந்துகறவர்கள்; தீர்க்கதரிச களும்
ஆசாரியர்களும் ஒன்றும் அறயாமல்
ேதசத்தல் அைலகறார்கள் என்னும் இந்த
வார்த்ைதையஅவர்களுக்குச்ெசால்என்றார்.
19யூதாைவமுற்றலும்ெவறுத்தீேரா? சீேயான்
உம்முைடய ஆத்துமாவுக்கு இழிவானேதா?
நாங்கள் ஆேராக்கயம் அைடயக்கூடாமல்
எங்கைள ஏன் அடித்தீர்? சமாதானத்த ற்குக்
காத்தருந்ேதாம், ஒரு நன்ைமயுமில்ைல;
ஆேராக்கய காலத்த ற்குக் காத்தருந்ேதாம்,
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இேதா, ஆபத்து. 20 ெயேகாவாேவ,
எங்கள் தீைமையயும் எங்கள்
முற்ப தாக்களின் அக்க ரமத்ைதயும் நாங்கள்
அற ந்தருக்க ேறாம்; உமக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம் ெசய்ேதாம். 21 உம்முைடய
ெபயருக்காக எங்கைள ெவறுக்காதரும்,
உமது மகைமயன் சங்காசனத்ைதக்
கனவீனப்படுத்தாேதயும்; எங்களுடன்உமக்கு
இருக்கற உடன்படிக்ைக ெபாய்யாக்காமல்
எங்கைள நைனத்தருளும். 22 அன்னிய
மக்களுைடய வீணான ெதய்வங்களுக்குள்
மைழையப் ெபாழியைவப்பவர்கள்
உண்ேடா? அல்லது, வானங்கள் தானாய்
மைழகைளக் ெகாடுக்குேமா? எங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தராயருக்க ற நீரல்லேவா
அைதச் ெசய்க றவர்; ஆைகயால்,
உமக்குக் காத்தருக்க ேறாம்; ேதவரீர்
இைவகைளெயல்லாம்உண்டாக்கனீர்.

அத்த யாயம் 15
1 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : ேமாேசயும்

சாமுேவலும் என் முகத்த ற்கு முன்பாக
நன்றாலும், என் மனம் இந்த மக்கள்
பட்சமாய்ச் சாராது; இவர்கள் என்
முகத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்படி
இவர்கைளத் துரத்தவடு. 2 எங்ேக
புறப்பட்டுப்ேபாேவாம் என்று இவர்கள்
உன்ைனக் ேகட்டால், நீ அவர்கைள
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ேநாக்க : மரணத்தற்கு ஏதுவானவர்கள்
மரணத்தற்கும், பட்டயத்த ற்கு
ஏதுவானவர்கள் பட்டயத்த ற்கும்,
பஞ்சத்த ற்கு ஏதுவானவர்கள் பஞ்சத்த ற்கும்,
சைறயருப்புக்கு ஏதுவானவர்கள்
சைறயருப்புக்கும் ேநராகப் ேபாகேவண்டும்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று
ெசால்லு. 3 ெகான்றுேபாடப் பட்டயமும்,
ப டித்து இழுக்க நாய்களும், பட்ச த்து
அழிக்க ஆகாயத்துப் பறைவகளும், பூமியன்
மிருகங்களும் ஆகய நான்கு வதமான
வாைதகைள நான் அவர்கள்ேமல் வரக்
கட்டைளயடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 4 எேசக்கயாவன்
மகனும், யூதாவன் ராஜாவுமாகய மனாேச
எருசேலமில் ெசய்தைவகளினிமித்தம்
அவர்கைளப் பூமியலுள்ள எல்லா
ராஜ்யங்களிலும் அைலயச்ெசய்ேவன்.
5எருசேலேம, யார் உன்ேமல்இரங்குவார்கள்?
யார் உன்ேமல் பரிதாபப்படுவார்கள்?
யார் உன்னிடத்த ற்குத் தரும்ப , உன்
சுகெசய்தைய வ சாரிப்பார்கள்? 6 நீ
என்ைனவட்டுப் பன்வாங்க ப்ேபானாய்;
ஆைகயால், என் ைகைய உனக்கு
வேராதமாய்நீட்டி,உன்ைனஅழிப்ேபன்;நான்
ெபாறுத்துப்ெபாறுத்து ேசார்ந்துேபாேனன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
7 ேதசத்தன் வாசல்களில் அவர்கைளத்
தூற்றுக்கூைடயால் தூற்ற ப்ேபாடுேவன்;
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என் மக்கள் தங்கள் வழிகைளவ ட்டுத்
தரும்பாததனால் நான் அவர்கைளப்
பள்ைளகள்இல்லாதவர்களாக்க அழிப்ேபன்.
8 கடற்கைர மணைலப்பார்க்கலும் அதக
வதைவகள் அவர்களுக்குள் இருப்பார்கள்;
பட்டப்பகலில் அழிக்க றவைனத்
தாயன்ேமலும் பள்ைளகளின்ேமலும்
வரச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்ேமல் பட்டணத்தன்
கலகத்ைதயும் பயங்கரங்கைளயும்
வழச்ெசய்ேவன். 9 ஏழு பள்ைளகைளப்
ெபற்றவள் இைளத்துப்ேபாக றாள்;
அவள் தன் உயைர வ ட்டுவ ட்டாள்;
இன்னும் பகலாயருக்கும்ேபாது
அவளுைடய சூரியன் மைறந்தது;
ெவட்கமும் அவமானமும் அைடந்தாள்;
அவர்களில் மீதயாக றவர்கைளேயா
அவர்களுைடய எத ரிகளுக்கு முன்பாகப்
பட்டயத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 என்
தாேய, ேதசத்துக்ெகல்லாம் வழக்குக்கும்
வாத ற்கும் உள்ளானவனாயருக்க
என்ைன நீ ெபற்றாேய; ஐேயா,
நான் அவர்களுக்கு வட்டிக்குக்
ெகாடுத்ததுமில்ைல, அவர்கள் எனக்கு
வட்டிக்குக் ெகாடுத்ததுமில்ைல; ஆனாலும்,
எல்ேலாரும் என்ைனச் சப க்க றார்கள்.
11 உன்னில் மீதயாயருப்பவர்கள்
நன்ைமயைடவார்கள்; தீங்கன் காலத்தலும்
ெநருக்கத்தன் காலத்தலும் உனக்காக
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நான் பைகவனுக்கு எத ர்ப்பட்டு, உனக்குச்
சகாயஞ்ெசய்ேவன் என்று ெமய்யாகேவ
ெசால்லுக ேறன். 12 வடக்ேகயருந்து
வரும் இரும்ைபயும் ெவண்கலத்ைதயும்
இரும்பு ெநாறுக்குேமா? 13 உன்னுைடய
எல்லாப் பாவங்களின் காரணமாக,
உன்னுைடய எல்லா எல்ைலகளிலும்,
நான் உன் ெசாத்துக்கைளயும், உன்
ெபாக்கஷங்கைளயும் கூலியல்லாமல்
சூைறயடுவப்ேபன். 14நீ அறயாத ேதசத்தல்
உன் எத ரிகள் வசமாக நான் உன்ைனத்
தாண்டிப்ேபாகச்ெசய்ேவன்; உங்கள்ேமல்
எரியப்ேபாக றெநருப்ைபஎன்ேகாபத்தனால்
ஏற்பட்டது என்று ெயேகாவா ெசான்னார்.
15 ெயேகாவாேவ, நீர் அைத அறவீர்; ேதவரீர்
என்ைன நைனத்து, என்ைன வசாரித்து,
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்களுக்கு
எனக்காக நீதையச் ெசய்யும்; உம்முைடய
நீடிய ெபாறுைமயனால் என்ைன
வாரிக்ெகாள்ளாதரும்; நான் உம்முைடய
காரணமாக ந ந்ைதையச் சக க்க ேறன்
என்று அறயும். 16 உம்முைடய
வார்த்ைதகள் கைடத்தவுடேன அைவகைள
உட்ெகாண்ேடன்; உம்முைடய வார்த்ைதகள்
எனக்குச் சந்ேதாஷமும், என் இருதயத்த ற்கு
மக ழ்ச்ச யுமாயருந்தது; ேசைனகளின்
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, உம்முைடய
ெபயர் எனக்குச் சூட்டப்பட்டிருக்க றது.
17 நான் பரியாசக்காரருைடய கூட்டத்தல்
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உட்கார்ந்து மக ழ்ந்ததல்ைல; உமது
ைககளுக்காக தனித்து உட்கார்ந்ேதன்;
ேசார்வனால் என்ைன ந ரப்பனீர்.
18 என் வயாத நீண்டகாலமாகவும், என்
காயம் ஆறாத ெபரிய புண்ணாகவும்
இருப்பாேனன்? நீர் எனக்கு நம்பப்படாத
ஊற்ைறப்ேபாலவும், வற்ற ப்ேபாக ற
தண்ணீைரப்ேபாலவும் இருப்பீேரா?
19 இதனால் நீ தரும்பனால் நான்
உன்ைனத்தரும்பஒழுங்குபடுத்துேவன்; என்
முகத்த ற்கு முன்பாக நைலத்துமிருப்பாய்; நீ
பயனற்றதலிருந்துவைலேயறப்ெபற்றைதப்
ப ரித்ெதடுத்தால், என் வாய் ேபாலிருப்பாய்;
நீ அவர்களிடத்தல் தரும்பாமல், அவர்கள்
உன்னிடத்தல் தரும்புவார்களாக
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
20 உன்ைன இந்த மக்களுக்கு முன்பாக
பாதுகாப்பான ெவண்கல மதலாக்குேவன்;
அவர்கள் உனக்கு வேராதமாகப்
ேபார்ெசய்வார்கள், ஆனாலும் உன்ைன
ேமற்ெகாள்ளமாட்டார்கள்; உன்ைனப்
பாதுகாப்பதற்காகவும், உன்ைனக்
காப்பாற்றுவதற்காகவும், நான் உன்னுடன்
இருக்க ேறன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 21 நான் உன்ைனப்
ெபால்லாதவர்களின் ைகயலிருந்து
காப்பாற்ற , உன்ைனப் பலவான்களின்
ைகக்குவலக்க வடுவப்ேபன்என்கறார்.
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அத்த யாயம் 16
அழிவன்நாள்

1 ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டாக , அவர்: 2 நீ ெபண்ைணத்
தருமணம் ெசய்யேவண்டாம்; இவ்வடத்தல்
உனக்கு மகன்களும் மகள்களும்
இருக்கேவண்டாம் என்றார். 3 இவ்வடத்தல்
ப றக்க ற மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்,
இந்தத் ேதசத்தல் அவர்கைளப் ெபற்ற
தாய்கைளயும் அவர்கைளப் ெபற்ற
தகப்பன்கைளயும் குறத்துக் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 4 மகா
ெகாடிய வயாத களால் இறப்பார்கள்,
அவர்களுக்காகப் புலம்புவாரும், அவர்கைள
அடக்கம்ெசய்வாருமில்ைல, நலத்தன்ேமல்
எருவாவார்கள்; பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும்
இறந்து ேபாவார்கள்; அவர்களுைடய
உடல் வானத்துப் பறைவகளுக்கும்
பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்.
5 ஆைகயால், நீ துக்கவீட்டில் நுைழயாமலும்,
புலம்புவதற்க்குப்ேபாகாமலும் அவர்களுக்கு
பரிதாபப்படாமலும் இருப்பாயாக
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; என்
சமாதானத்ைதயும், கருைபையயும்,
இரக்கத்ைதயும், இந்த மக்கைளவ ட்டு
எடுத்துப்ேபாட்ேடன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 6 இந்த ேதசத்தல்
ெபரிேயாரும் ச ற ேயாரும் இறப்பார்கள்;
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அவர்கைள அடக்கம்ெசய்வாரில்ைல;
அவர்களுக்காகப் புலம்புவாருமில்ைல;
அவர்களுக்காக கீற க்ெகாண்டு,
ெமாட்ைடயடித்துக்ெகாள்வாருமில்ைல.
7 இறந்தவர்களுக்காக ஏற்படுக ற
துக்கத்ைத ஆற்ற அவர்களுக்கு
ஆகாரம் பரிமாறப்படுவதுமில்ைல;
ஒருவனுைடய தகப்பனுக்காேவா,
ஒருவனுைடய தாய்க்காேவா
துக்கப்படுக றவர்களுக்குத் ேதற்றரவன்
பாத்த ரத்ைதக்குடிக்கக்ெகாடுப்பாருமில்ைல.
8 நீ அவர்களுடன் அமர்ந்து சாப்ப ட
வருந்துவீட்டிலும் நுைழயாேத. 9 ஏெனனில்,
இேதா, இவ்வடத்தல் நான் உங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாகவும், உங்கள்
நாட்களிலுேம, சந்ேதாஷத்தன்
சத்தத்ைதயும், மக ழ்ச்ச யன் சத்தத்ைதயும்,
மணமகனின் சத்தத்ைதயும், மணமகளின்
சத்தத்ைதயும் ஓயச்ெசய்ேவன் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 10 நீ
இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
இந்த மக்களுக்கு அறவக்கும்ேபாது,
அவர்கள் உன்ைன ேநாக்க : ெயேகாவா
எங்கள்ேமல் இத்தைன ெபரிய தீங்ைக
ஏன் ெசால்லேவண்டும் என்றும், நாங்கள்
ெசய்த அக்க ரமம் என்ன? நாங்கள்
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகச் ெசய்த எங்கள் பாவம்
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என்ன என்றும் ேகட்பார்களானால், 11 நீ
அவர்கைள ேநாக்க : உங்கள் முற்ப தாக்கள்
என்ைனவட்டு அந்நயெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற , அவர்கைள வணங்க ,
அவர்கைளப் பணிந்துெகாண்டு, என்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் ைகக்ெகாள்ளாமல்
என்ைன வட்டுவ ட்டார்கேள. 12 நீங்கள்
உங்கள் முற்ப தாக்கைளப் பார்க்கலும்
அதகக் ேகடாக நடந்தீர்கேள; இேதா,
உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் என்
ெசால்ைலக்ேகளாமல், உங்கள் ெபால்லாத
இருதயக் கடினத்தன்படி நடக்க றீர்கள்.
13ஆகேவ, உங்கைளஇந்தத் ேதசத்தலிருந்து
நீங்களும் உங்கள் முற்ப தாக்களும் அறயாத
ேதசத்த ற்குத் துரத்தவடுேவன்; அங்ேக
இரவும் பகலும் அந்நய ெதய்வங்கைள
வணங்குவீர்கள்; அங்ேக நான் உங்களுக்குத்
தைய ெசய்வதல்ைல. 14 ஆகேவ,
இேதா, நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
வரவைழத்த ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு இனிேமல் சத்தயம்
ெசய்யாமல், 15 இஸ்ரேவல் மக்கைள
வடேதசத்தலும், தாம் அவர்கைளத்
துரத்தவ ட்ட எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து
வரவைழத்த ெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு சத்தயம்ெசய்வார்கள்;
நான்அவர்கள்முற்ப தாக்களுக்குக்ெகாடுத்த
அவர்களுைடய ேதசத்த ற்கு அவர்கைளத்
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தரும்பவரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 16இேதா, நான் மீன்ப டிக்க ற
அேநகைர அைழத்தனுப்புேவன்,
இவர்கள் அவர்கைளப் ப டிப்பார்கள்;
அதற்குப் பன்பு ேவட்ைடக்காரராக ய
அேநகைர அைழத்தனுப்புேவன், இவர்கள்
அவர்கைள எல்லா மைலகளிலும்,
எல்லாக் குன்றுகளிலும், கன்மைலகளின்
ெவடிப்புகளிலும் ேவட்ைடயாடுவார்கள்.
17 என் கண்கள் அவர்களுைடய எல்லா
வழிகளின்ேமலும் ேநாக்கமாயருக்க றது;
அைவகள் என் முகத்த ற்கு முன்பாக
மைறந்தருக்க றதல்ைல; அவர்களுைடய
அக்க ரமம் என் கண்களுக்கு முன்பாக
மைறவாயருக்க றதுமில்ைல. 18 முதலாவது
நான் அவர்களுைடய அக்க ரமத்த ற்கும்,
அவர்களுைடய பாவத்த ற்கும் இரட்டிப்பாக
நீத ெசய்ேவன்; அவர்கள் என் ேதசத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்த , என் பங்ைகச் சீெயன்று
அருவருக்குமளவுக்கு தங்கள் காரியங்களின்
அசுத்தமான வக்க ரகங்களினால்
ந ரப்பனார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 19 என் ெபலனும்,
என் ேகாட்ைடயும், ெநருக்கப்படுக ற
நாளில் என் அைடக்கலமுமாகய
ெயேகாவாேவ, அந்நயமக்கள் பூமியன்
கைடசமுைனகளிலிருந்து உம்மிடத்தல்
வந்து: ெமய்யாகேவ, எங்கள் முற்ப தாக்கள்
ப ரேயாஜனமில்லாத வீணான
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வக்க ரங்கைளக் ைகப்பற்றனார்கள்
என்பார்கள். 20 மனிதன் தனக்குத்
ெதய்வங்கைள உண்டாக்கலாேமா?
அைவகள் ெதய்வங்கள் அல்லேவ.
21 ஆதலால் இேதா, இப்ெபாழுது நான்
அவர்களுக்குத் ெதரியைவப்ேபன்;
என் கரத்ைதயும் என் ெபலத்ைதயுேம
அவர்களுக்குத் ெதரிவ ப்ேபன்; என் ெபயர்
ேயேகாவா என்றுஅறந்துெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 17
1 யூதாவன் பாவம் இரும்பு

எழுத்தாணியனாலும், ைவரத்தன்
நுனியனாலும் எழுதப்பட்டு, அவர்களுைடய
இருதயத்தன் பலைகயலும் உங்கள்
பலிபீடங்களின் ெகாம்புகளிலும்
பத ந்தருக்க றது. 2உயர்ந்த ேமடுகளின்ேமல்
பச்ைசயான மரங்கள் அருகல் இருந்த
அவர்களுைடய பலிபீடங்கைளயும்
அவர்களுைடய ேதாப்புகைளயும் அவர்கள்
பள்ைளகள் நைனக்கும்படி இப்படிச்
ெசய்தருக்க றது. 3 வயல்நலத்தலுள்ள என்
மைலேய, நீ உன் எல்ைலகளிெலல்லாம்
ெசய்த பாவத்தனிமித்தம் நான்
உன் ெசாத்துக்கைளயும், உன்
எல்லாப் ெபாக்கஷங்கைளயும், உன்
ேமைடகைளயுங்கூடச் சூைறயடுவப்ேபன்.
4 அப்படிேய நான் உனக்குக் ெகாடுத்த
நலத்ைத நீ தாேன வ ட்டுவடுவாய்;
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நீ அறயாத ேதசத்தல் உன்ைன உன்
எத ரிகளுக்கு அடிைமயுமாக்குேவன்;
என்ெறன்ைறக்கும் எரியத்தக்க
என் ேகாபத்தன் ெநருப்ைப
மூட்டிவ ட்டீர்கேள. 5 மனிதன்ேமல்
நம்ப க்ைக ைவத்து, மாம்சமானைதத்
தன் புயபலமாக்க க்ெகாண்டு,
ெயேகாவாைவவ ட்டு வலகுகற
இருதயமுள்ள மனிதன் சப க்கப்பட்டவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
6 அவன் அந்தரெவளியல் உலர்ந்துேபான
ெசடிையப்ேபாலிருந்து, நன்ைமவருகறைதக்
காணாமல், வனாந்த ரத்தன் வறட்ச யான
இடங்களிலும்,குடியல்லாதஉவர்நலத்தலும்
தங்குவான். 7 ெயேகாவாேமல்
நம்ப க்ைகைவத்து, ெயேகாவாைவ
தன் நம்ப க்ைகயாகக்ெகாண்டிருக்க ற
மனிதன் பாக்கயவான். 8 அவன்
தண்ணீர் அருகல் நாட்டப்பட்டதும்,
கால்வாய் ஓரமாகத் தன் ேவர்கைள
வடுகறதும், ெவயல் வருகறைதக்
காணாமல் இைல பச்ைசயாயருக்க றதும்,
மைழகுைறவான வருடத்தலும்
வருத்தமில்லாமல் தவறாமல் பழங்கைளக்
ெகாடுக்க றதுமானமரத்ைதப்ேபாலிருப்பான்.
9 எல்லாவற்ைறப்பார்க்கலும்
இருதயேம தருக்குள்ளதும் மகா
ேகடுள்ளதுமாயருக்க றது, அைத
அறயத்தக்கவன் யார்? 10 கர்த்தராக ய
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நாேன ஒவ்ெவாருவனுக்கும், அவனவன்
வழிகளுக்கும், ெசய்ைககளின்
பலன்களுக்கும் தகுந்தைதக்
ெகாடுக்கும்படிக்கு, இருதயத்ைத
ஆராய்க றவரும் உள்ளிந்த ரியங்கைளச்
ேசாத த்தற க றவருமாயருக்க ேறன்.
11 அநயாயமாய் ஐசுவரியத்ைதச்
சம்பாத க்க றவன் முட்ைடய ட்டு
அைடகாத்தும், குஞ்சுெபாரிக்காமற்ேபாக ற
கவுதாரிக்குச் சமமாயருக்க றான்; அவன்
தன் பாத வயதல் அைதவ ட்டு, தன் முடிவல்
மூடனாயருப்பான். 12 எங்கள் பரிசுத்த
ஸ்தானம் ஆதமுதற்ெகாண்டு உயர்ந்த
மகைமயுள்ள சங்காசனமாயருக்க றது.
13 இஸ்ரேவலின் நம்ப க்ைகயாகய
ெயேகாவாேவ, உம்ைமவ ட்டு வலகுகற
அைனவரும் ெவட்கப்படுவார்கள்;
அவர்கள் ஜீவனுள்ள தண்ணீரின்
ஊற்றாகய ெயேகாவாைவவ ட்டு
வலக ப்ேபானதனால், உம்ைமவ ட்டு
வலக ப்ேபாக றவர்களின் ெபயர் புழுதயல்
எழுதப்படும். 14 ெயேகாவாேவ, என்ைனக்
குணமாக்கும், அப்ெபாழுது குணமாேவன்;
என்ைனக் காப்பாற்றும், அப்ெபாழுது
காப்பாற்றப்படுேவன்; ேதவரீேர என் துத .
15 இேதா, இவர்கள் என்ைனப் பார்த்து:
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எங்ேக?
அது இப்ெபாழுது வரட்டும் என்கறார்கள்.
16நாேனா உம்ைமப் பன்பற்றுகற ேமய்ப்பன்,
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இதற்கு நான் மீற நடக்கவல்ைல; ஆபத்து
நாைள வரும்புக றதுமில்ைலெயன்று
நீர் அறவீர்; என் உதடுகளிலிருந்து
புறப்பட்டது உமக்கு முன்பாக ஒழுங்காக
இருந்தது. 17நீர் எனக்குப் பயங்கரமானவராக
இருக்காேதயும்; தீங்குநாளில் நீேர என்
அைடக்கலம். 18 நான் ெவட்கப்படாமல்,
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கள்
ெவட்கப்படுவார்களாக; நான் கலங்காமல்,
அவர்கள் கலங்குவார்களாக; ேதவரீர்
தீங்குநாைள அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்து,
இரட்டிப்பான ெநாறுக்குதலால் அவர்கைள
ெநாறுக்கும்.
ஓய்வுநாைளபரிசுத்தமாகஅனுசரித்தல்

19 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ
ேபாய் யூதாவன் ராஜாக்கள் ேபாக்கும்
வரத்துமாயருக்க ற இந்த மக்களின்
பள்ைளகளுைடய வாசலிலும்* எருசேலமின்
எல்லா வாசல்களிலும் நன்றுெகாண்டு,
20 அவர்களுடேன ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: இந்த வாசல்களில்
நுைழகற யூதாவன் ராஜாக்களும்,
எல்லா யூதரும், எருசேலமின் எல்லாக்
குடிமக்களுமாகய நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 21 நீங்கள்
ஓய்வுநாளில் சுைமகைள எடுத்து,
அைவகைள எருசேலமின் வாசல்களுக்குள்

* அத்த யாயம் 17:19 17:19ெபஞ்சமின்வாசலிலும்
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ெகாண்டுவராமலிருக்கவும். 22 ஓய்வுநாளில்
உங்கள் வீடுகளிலிருந்து சுைமைய
ெவளிேய ெகாண்டுேபாகாதபடிக்கும், ஒரு
ேவைலையயும் ெசய்யாமலிருக்கவும்,
உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக
எச்சரிக்ைகயாயருந்து, நான் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக்குங்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
23அவர்கேளா ேகளாமலும், கீழ்ப்படியாமலும்,
புத்தைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமலும், தங்கள்
கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்கள்.
24 நீங்கேளாெவன்றால், ஓய்வுநாளில்
இந்த நகரத்தன் வாசல்களுக்குள்ேள
சுைமையக் ெகாண்டுவராமலும்,
ஓய்வுநாளில்ஒருேவைலையயும்ெசய்யாமல்
அைதப் பரிசுத்தமாக்க என் ெசால்ைலக்
ேகட்பீர்களானால், 25 அப்ெபாழுது தாவீதன்
சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருக்க றவர்களும்,
இரதங்களின்ேமலும் குதைரகளின்ேமலும்
ஏறுகறவர்களுமாகய ராஜாக்களும்
ராஜகுமாரர்களும், அவர்கள் ப ரபுக்களும்,
யூதாவன் மனிதரும், எருசேலமின்
குடிமக்களும் இந்த நகரத்தன்
வாசல்களுக்குள் நுைழவார்கள்; இந்த
நகரமும் என்ைறக்கும் குடியுள்ளதாயருக்கும்.
26 யூதாவன் பட்டணங்களிலும்,
எருசேலமின் சுற்றுப்புறத்தலுள்ள
ஊர்களிலும், ெபன்யமீன் ேதசத்தலும்,
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பள்ளத்தாக்கான ேவறுேதசத்தலும்,
மைலநாட்டிலும், ெதற்கலுமிருந்து†
மக்கள் சர்வாங்க தகனங்கைளயும்,
பலிகைளயும், சாப்ப ட உணவுபலிகைளயும்,
நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்,நன்ற பலிகைளயும்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குக்
ெகாண்டுவருவார்கள். 27 நீங்கள்
ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக்க ஓய்வுநாளில்
சுைமைய எருசேலமின் வாசல்களுக்குள்
எடுத்துவராதருக்கவும், என் ெசால்ைலக்
ேகளாமற்ேபானீர்கெளன்றால், நான்
அதன் வாசல்களில் தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது எருசேலமின் அரண்மைனகைள
எரித்தும், அைணந்துேபாகாதருக்கும் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 18
குயவனின்வீடு

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு
உண்டான வசனம்: 2 நீ எழுந்து, குயவன்
வீட்டிற்குப் ேபா; அங்ேக என் வார்த்ைதகைள
உனக்குத் ெதரிவ ப்ேபன் என்றார்.
3 அப்படிேய நான் குயவன் வீட்டிற்குப்
ேபாேனன்; இேதா, அவன் த ரிைகயனால்
வைனந்துெகாண்டிருந்தான். 4 குயவன்
வைனந்துெகாண்டிருந்த மண்பாத்த ரம்
அவன் ைகய ேல ெகட்டுப்ேபானது;
† அத்த யாயம் 17:26 17:26ெநேகப் பட்டணங்கள்
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அப்ெபாழுது அைதச் சரியாக ெசய்வதற்கு,
தன் பார்ைவக்குச் சரியாக ேதான்றுகற
வதத்தல் குயவன் அைதத் தரும்ப ேவறு
பாத்த ரமாக வைனந்தான். 5 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடயவசனம்எனக்குஉண்டாக ,
அவர்: 6 இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, இந்தக்
குயவன் ெசய்ததுேபால நான் உங்களுக்குச்
ெசய்யக்கூடாேதா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; இேதா, இஸ்ரேவல் வீட்டாேர,
களிமண்குயவன்ைகயல்இருக்கறதுேபால
நீங்கள் என் ைகயல் இருக்கறீர்கள்.
7படுங்குேவன்,இடிப்ேபன்,அழிப்ேபன்என்று
நான் ஒரு ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகவும், ஒரு
ராஜ்யத்த ற்கு வ ேராதமாகவும் ெசான்ன
உடேன, 8 நான் வ ேராதமாய்ப் ேபசன
அந்த ேதசத்தார் தங்கள் தீைமையவ ட்டுத்
தரும்பனால், நானும் அவர்களுக்குச் ெசய்ய
நைனத்த தீங்ைகச் ெசய்யாமல், மனம்
மாறுேவன். 9கட்டுேவன், நாட்டுேவன்என்றும்
ஒரு ேதசத்ைதயும் ஒரு ராஜ்யத்ைதயும்
குறத்து நான் ெசால்லுகறதுமுண்டு.
10 அவர்கள் என் சத்தத்ைதக் ேகளாமல்,
என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்வார்கெளன்றால், நானும் அவர்களுக்கு
அருள் ெசய்ேவன் என்று ெசான்ன
நன்ைமையச் ெசய்யாமல், மனம் மாறுேவன்.
11 இப்ெபாழுதும், நீ யூதாவன் மனிதைரயும்
எருசேலமின் குடிமக்கைளயும் ேநாக்க :
இேதா, நான் உங்களுக்கு வேராதமாக ஒரு
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தீங்ைக ஏற்படுத்த , உங்களுக்கு வேராதமாக
ஒரு காரியத்ைதத் த ட்டமிடுக ேறன்;
ஆைகயால், உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
தன்தன் ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்ப , உங்கள் வழிகைளயும், உங்கள்
ெசயல்கைளயும் ஒழுங்குபடுத்துங்கெளன்று
ெயேகாவா உைரக்க றாெரன்று ெசால்.
12ஆனாலும்அவர்கள்: அதுமுடியாத காரியம்,
நாங்கள் எங்கள் ேயாசைனகளின்படிேய
நடந்து, அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத
இருதயத்தன் கடினத்தன்படிேய ெசய்ேவாம்
என்கறார்கள். 13 ஆைகயால் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்: இப்படிப்பட்டைவகைளக்
ேகள்வப்பட்டவன் யார் என்று அந்நய
மக்களுக்குள் வசாரித்துப்பாருங்கள்;
மிகவும் அத ர்ச்ச யைடயும் காரியத்ைத
இஸ்ரேவல் என்னும் கன்னிைக ெசய்க றாள்.
14 லீபேனானின் உைறந்த மைழ
வயல்ெவளியன் கன்மைலயலிருந்து
இல்லாமல் ேபாக றதுண்ேடா? ஓடிவருகற
அந்நயேதசத்துக் குளிர்ந்த தண்ணீர்கள்
வடிந்துேபாக றதுண்ேடா? 15 என்
மக்கேளா என்ைன மறந்து, மாையயான
வக்க ரகங்களுக்குத் தூபங்காட்டுக றார்கள்;
ஒழுங்குபடுத்தப்படாத பாைதகளிலும்
வழியலும் அவர்கள் நடக்கும்படி, அைவகள்
அவர்கைள முந்தன பாைதகளாகய
அவர்களுைடய வழிகளிலிருந்து இடறும்படி
ெசய்க றது. 16நான்அவர்களுைடயேதசத்ைத
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அழிக்கவும், என்ெறன்ைறக்கும் சத்தமிட்டு
ந ந்த க்கும் ந ந்ைதயாக்கவும் இப்படிச்
ெசய்க றார்கள்; அைதக் கடந்துேபாக றவன்
எவனும் ப ரமித்து, தன் தைலையத்
துலுக்குவான். 17 ெகாண்டல்காற்றுப்
பறக்கடிப்பதுேபால நான் அவர்கைள
அவர்கள் எத ரிகளுக்கு முன்பாகப்
பறக்கடிப்ேபன்; அவர்களுைடய ஆபத்தன்
நாளில் என் முகத்ைதயல்ல, என் முதுைக
அவர்களுக்குக் காட்டுேவன் என்று ெசால்
என்றார். 18அதற்குஅவர்கள்: எேரமியாவுக்கு
வ ேராதமாக ஆேலாசைன ெசய்ேவாம்
வாருங்கள்; ஆசாரியரிடத்தல் ேவதமும்,
ஞானிகளிடத்தல் ஆேலாசைனயும்,
தீர்க்கதரிச களிடத்தல் வசனமும்
ஒழிந்துேபாவதல்ைல. இவன்
வார்த்ைதகைள நாம் கவனிக்காமல்,
இவைன தீயவார்த்ைதகளால்
அவமாக்க ப்ேபாடுேவாம் வாருங்கள்
என்றார்கள். 19 ெயேகாவாேவ, நீர்
என்ைனக் கவனித்து, என்னுடன்
வழக்காடுக றவர்களின் சத்தத்ைதக்
ேகளும். 20 நன்ைமக்குத் தீைமையச்
சரிக்கட்டலாேமா? என் ஆத்துமாவுக்குப்
படுகுழிைய ெவட்டுக றார்கேள;
உம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைத அவர்கைள
வ ட்டுத்தருப்புவதற்கு நான் அவர்களுக்காக
நன்ைமையப் ேபச உமக்கு முன்பாக
நன்றைத நைனத்தருளும். 21 ஆைகயால்,
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அவர்களுைடய பள்ைளகைளப்
பஞ்சத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கைளப்
பட்டயத்த ற்கு இைரயாக்கவடும்; அவர்கள்
மைனவகள் பள்ைளயல்லாதவர்களும்
வதைவகளுமாக , அவர்கள் கணவன்கள்
ெகாைலெசய்யப்பட்டு,அவர்கள்வாலிபர்கள்
ேபாரில் பட்டயத்தால் மடியக்கடவர்கள்.
22 நீர் உடேன அவர்கள்ேமல் பைடைய
வரச்ெசய்யும்ேபாது, கூக்குரல் அவர்கள்
வீடுகளிலிருந்து ேகட்கப்படக்கடவது;
என்ைனப் ப டிக்கப் படுகுழிைய ெவட்டி,
என் கால்களுக்குக் கண்ணிகைள
ைவத்தார்கேள. 23ஆனாலும் ெயேகாவாேவ,
அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்யும்
ெகாைலபாதக ேயாசைனையெயல்லாம்
நீர் அறவீர்; அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத
உமது கண்ணுக்கு மைறவாக மூடாமலும்,
அவர்கள் பாவத்ைதக் குைலக்காமலும்
இருப்பீராக; அவர்கள் உமக்கு முன்பாகக்
கவழ்க்கப்படக்கடவர்கள்; உமது ேகாபத்தன்
காலத்தல்இப்படிஅவர்களுக்குச்ெசய்யும்.

அத்த யாயம் 19
1ெயேகாவாெசான்னது: நீேபாய்க்குயவன்

ேவைலயான ஒரு கலசத்ைதக் ெகாண்டு,
மக்களின் மூப்பரிலும், ஆசாரியர்களின்
மூப்பரிலும் சலைரக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
2 க ழக்கு வாசலுக்கு முன்பான
இன்ேனாமுைடய மகனின் பள்ளத்தாக்கல்
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புறப்பட்டுப்ேபாய்,நான்உன்னுடன்ெசால்லும்
வார்த்ைதகைள அங்ேக ப ரச த்தப்படுத்து.
3 நீ அவர்கைள ேநாக்க : யூதாவன்
ராஜாக்கேள, எருசேலமின் குடிகேள,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள்; இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்:
இேதா, நான் இந்த இடத்தன்ேமல் ஒரு
ெபால்லாப்ைப வரச்ெசய்ேவன்; அைதக்
ேகட்க ற அைனவருைடய காதுகளிலும்
அது ெதானித்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
4 அவர்கள் என்ைன வட்டுவ ட்டு, இந்த
இடத்ைத அந்நய இடமாக்க , தாங்களும்,
தங்கள் முற்ப தாக்களும், யூதாவன்
ராஜாக்களும், அறயாதருந்த அந்நய
ெதய்வங்களுக்கு அதல் தூபங்காட்டி,
இந்த இடத்ைதக் குற்றமில்லாதவர்களின்
இரத்தத்தனால் ந ரப்பனதனாலும்,
5 தங்கள் பள்ைளகைளப் பாகாலுக்குத்
தகனபலிகளாகத் தகனிப்பதற்கு பாகாலின்
ேமைடகைளக் கட்டினதனாலும் இப்படி
வரச்ெசய்ேவன்; இைவகைள நான்
கற்ப த்ததுமில்ைல, ெசான்னதுமில்ைல,
இைவகள் என் இருதயத்தல்
ேதான்றனதுமில்ைல. 6 ஆைகயால், இேதா,
நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது இந்த இடம்
ேதாப்ேபத்ெதன்றும், இன்ேனாமுைடய
மகனின் பள்ளத்தாக்ெகன்றும்
இனிச் ெசால்லப்படாமல், சங்கார
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பள்ளத்தாக்ெகன்று ெசால்லப்படும்.
7 அப்ெபாழுது நான் யூதாவுக்கும்
எருசேலமுக்கும் ெகாண்டிருந்த
ஆேலாசைனைய இந்த இடத்தல்
ெவறுைமயாக்க , அவர்கள் எத ரிகளுக்கு
முன்பாக அவர்கைளப் பட்டயத்தனாலும்,
அவர்கள்உயைர வாங்கத்ேதடுக றவர்களின்
ைகயனாலும் வழச்ெசய்து, அவர்கள்
பணங்கைள ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும்,
பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகக்
ெகாடுத்து, 8 இந்த நகரத்ைத அழிக்கவும்
சத்தமிட்டு ந ந்த க்க ற ந ந்ைதயாகவும்
ைவப்ேபன்; அைதக் கடந்துேபாக றவன்
எவனும் ப ரமித்து, அதன் எல்லா
வாைதகளினிமித்தமும் சத்தமிடுவான்.
9 அவர்களுைடய எத ரிகளும் அவர்கள்
உயைர வாங்கத் ேதடுக றவர்களும்,
அவர்கைள இறுகப்ப டிக்கப்ேபாக ற
முற்றுைகயலும் இடுக்கத்தலும், நான்
அவர்கைளத் தங்கள் மகன்களின்
மாம்சத்ைதயும் தங்கள் மகள்களின்
மாம்சத்ைதயும் சாப்ப டச்ெசய்ேவன்;
அவனவன் தனக்கு அடுத்தவனுைடய
மாம்சத்ைத சாப்படுவான் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்று நீ ெசால்லி,
10 உன்னுடன் கூடவந்த மனிதனுைடய
கண்களுக்கு முன்பாக அந்தக் கலசத்ைத
உைடத்துப்ேபாட்டு, 11 அவர்கைள ேநாக்க :
தரும்பச் சரிெசய்யமுடியாத குயவனுைடய
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மண்பாத்த ரத்ைதஉைடத்துப்ேபாட்டவ தமாக,
நான் இந்த மக்கைளயும் இந்த நகரத்ைதயும்
உைடத்துப்ேபாடுேவன்; புைதக்க றதற்கு
இடமில்லாததனால் ேதாப்ேபத்தல்
சவங்கைளப் புைதப்பார்கள் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12 இவ்வதமாக நான் இந்த இடத்த ற்கும்
இதன் குடிமக்களுக்கும் ெசய்து,
இந்த நகரத்ைதத் ேதாப்ேபத்த ற்குச்
சரியாக்குேவன். 13 எந்த வீடுகளின்ேமல்
வானத்தன் எல்லா ேசைனக்கும்
தூபங்காட்டி, அந்நய ெதய்வங்களுக்குப்
பானபலிகைள வார்த்தார்கேளா, அந்த
வீடுகளாகய எருசேலமின் வீடுகளும்
யூதாவுைடய ராஜாவன் வீடுகளும்
ேதாப்ேபத் என்கற இடத்ைதப்ேபால்
தீட்டுப்பட்டைவகளாக இருக்குெமன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார். 14 பன்பு எேரமியா, ெயேகாவா
தன்ைனத் தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்ல
அனுப்பன ேதாப்ேபத்தலிருந்து வந்து,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் முற்றத்தல்
நன்றுெகாண்டு, எல்லா மக்கைளயும்
பார்த்து: 15 இேதா, நீங்கள் என்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாமல் உங்கள்
கழுத்ைதக் கடினப்படுத்தனதனால்
நான் இந்த நகரத்த ற்கு வ ேராதமாகச்
ெசான்ன எல்லாத் தீங்ைகயும் இதன்ேமலும்
இைதச் சுற்றயுள்ள பட்டணங்களின்ேமலும்



எேரமியாஅத்தயாயம் 20:1 xciii எேரமியாஅத்தயாயம் 20:4

வரச்ெசய்ேவன் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான்.

அத்த யாயம் 20
எேரமியாவும் பஸ்கூரும்

1 எேரமியா இந்த வார்த்ைதகைளத்
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லுகறைத
ஆசாரியனான இம்ேமருைடய
மகனும், ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்து
தைலைம வ சாரைணக் கர்த்தனுமாகய
பஸ்கூர் ேகட்டேபாது, 2 எேரமியா
தீர்க்கதரிசைய பஸ்கூர் அடித்து, அவைனக்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தாைரச் ேசர்ந்த ேமல்வாசலில்
இருக்கும் காவலைறயல் ேபாட்டான்.
3 மறுநாளில் பஸ்கூர்* எேரமியாைவக்
காவலைறயலிருந்து ெவளிேய
ேபாகவ ட்டான்; அப்ெபாழுது எேரமியா
அவைன ேநாக்க : ெயேகாவா உன்ைனப்
பஸ்கூர் என்று அைழக்காமல், மாேகார்
மீசாபீப் என்று அைழக்க றார். 4 ேமலும்
ெயேகாவா: இேதா, நான் உன்ைனயும்,
உன் எல்லா நண்பர்கைளயும் பயத்த ற்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்; உன் கண்கள்
காண இவர்கள் எத ரிகளின் பட்டயத்தால்
வழுவார்கள்; யூதா அைனத்ைதயும்

* அத்த யாயம் 20:3 20:3வடுதைல
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நான் பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவன் அவர்கைளச்
சைறப டித்து, ச லைரப் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாய்ச் சலைரப் பட்டயத்தால்
ெவட்டிப்ேபாடுவான். 5 இந்த நகரத்தன்
எல்லாப் பலத்ைதயும், அதன் எல்லாச்
சம்பத்ைதயும், அதன் அருைமயான எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும், யூதா ராஜாக்களின்
எல்லாப் ெபாக்கஷங்கைளயும்,
நான் அவர்கள் எத ரிகள் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் அைவகைளக்
ெகாள்ைளய ட்டு, பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாவார்கள். 6 பஸ்கூேர, நீயும்
உன் வீட்டில் வாசமாயருக்க ற அைனவரும்
சைறப்பட்டுப்ேபாவீர்கள்; நீயும் உன் கள்ளத்
தீர்க்கதரிசனத்த ற்கு காதுெகாடுத்த உன்
நண்பர்கள் அைனவரும் பாப ேலானுக்குப்
ேபாய், அங்ேக இறந்து, அங்ேக அடக்கம்
ெசய்யப்படுவீர்கெளன்று ெசால்லுகறார்
என்றான்.

எேரமியாவன்முைறயீடு
7 ெயேகாவாேவ, என்ைன இணங்கச்

ெசய்தீர், நான் இணங்க ேனன்; நீர்
என்னிலும் பலத்தவராயருந்து, என்ைன
ேமற்ெகாண்டீர்; நாள்ேதாறும் நைகப்புக்கு
இடமாேனன்; எல்ேலாரும் என்ைனப்
பரிகாசம் ெசய்க றார்கள். 8 நான்
ேபசனது முதற்ெகாண்டு கதறுக ேறன்;
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ெகாடுைமெயன்றும் அழிவு என்றும்
சத்தமிட்டுச் ெசால்க ேறன்; நான்
ெசான்ன ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
அனுதனமும் எனக்கு ந ந்ைதயும்,
பரியாசமுமானது. 9 ஆதலால் நான்
அவைரப் ப ரஸ்தாபம் ெசய்யாமலும்
இனிக் ெயேகாவாவுைடய ெபயரில்
ேபசாமலும் இருப்ேபன் என்ேறன்; ஆனாலும்
அவருைடய வார்த்ைத என் எலும்புகளில்
அைடபட்டு எரிக ற ெநருப்ைபப்ேபால
என் இருதயத்தல் இருந்தது; அைதச்
சக த்து ேசார்ந்துேபாேனன்; எனக்குப்
ெபாறுக்கமுடியாமல் ேபானது. 10 அேநகர்
ெசால்லும் அவதூைறக் ேகட்ேடன்,
பயம் சூழ்ந்தருந்தது; அறவயுங்கள்,
அப்ெபாழுது நாங்கள் அைத அறவப்ேபாம்
என்கறார்கள்;என்னுடன்சமாதானமாயருந்த
அைனவரும் நான் தவறவழும்வைர
காத்தருந்து: ஒருேவைள இணங்குவான்,
அப்ெபாழுது அவைன ேமற்ெகாண்டு,
அவனில் ேகாபத்ைதத் தீர்த்துக்ெகாள்ேவாம்
என்கறார்கள். 11 ெயேகாவாேவா
பயங்கரமான பராக்க ரமசாலியாக
என்னுடன் இருக்கறார், ஆைகயால்
என்ைனத் துன்பப்படுத்துகறவர்கள்
ேமற்ெகாள்ளாமல் இடறுவார்கள்; தங்கள்
காரியம் வாய்க்காததனால் மிகவும்
ெவட்கப்படுவார்கள்; மறக்கமுடியாத
நைலயான ெவட்கம் அவர்களுக்கு
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உண்டாகும். 12 ஆனாலும் நீத மாைனச்
ேசாத த்தற ந்து, உள் மனைதயும்
இருதயத்ைதயும் பார்க்க ற ேசைனகளின்
ெயேகாவாேவ, நீர் அவர்களுக்கு நீதையச்
சரிக்கட்டுக றைதக் காண்ேபனாக;
என் காரியத்ைத உம்மிடத்தல்
ெசலுத்தவ ட்ேடன். 13 ெயேகாவாைவப்
பாடுங்கள், ெயேகாவாைவ துதயுங்கள்;
அவர் எளியவனுைடய ஆத்துமாைவப்
ெபால்லாதவர்களின் ைகயலிருந்து
காப்பாற்றுகறார். 14 நான் ப றந்த நாள்
சப க்கப்படுவதாக; என் தாயார் என்ைனப்
ெபற்ற நாள் ஆசீர்வத க்கப்படாதருப்பதாக.
15 உமக்கு ஒரு ஆண்பள்ைள
பறந்தெதன்றும் என் தகப்பனுக்கு
நற்ெசய்தயாக அறவத்து, அவைன
மிகவும் சந்ேதாஷப்படுத்தன மனிதன்
சப க்கப்படுவானாக. 16 அந்த மனிதன்,
ெயேகாவாமனம்மாறாமல்கவழ்த்துப்ேபாட்ட
பட்டணங்கைளப்ேபாலிருந்து, காைலயல்
அலறுதைலயும் மத்தயான ேவைளயல்
கூக்குரைலயும் ேகட்கக்கடவன். 17 என்
தாயார் எனக்குப் ப ேரதக்குழியும், நான்
என்ைறக்கும் ப ரசவயாத கர்ப்பமாக
இருப்பதற்காக கர்ப்பத்தல் நான்
ெகாைலெசய்யப்படாமற்ேபானெதன்ன?
18 நான் வருத்தத்ைதயும் சஞ்சலத்ைதயும்
கண்டு, என் நாட்கள் ெவட்கமாகக்கழிய நான்
கர்ப்பத்தலிருந்துெவளிப்பட்டெதன்ன?
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அத்த யாயம் 21
ேதவன் ச ேதக்கயாவன் ேவண்டுதைல

ந ராகரித்தல்
1 ச ேதக்கயா ராஜா மல்கயாவன்

மகனாகய பஸ்கூைரயும், ஆசாரியனான
மாெசயாவன்மகனாகயெசப்பனியாைவயும்
எேரமியாவனிடத்தல் அனுப்ப : 2 நீர்
எங்களுக்காகக் கர்த்தரிடத்தல் வ சாரியும்;
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
எங்களுக்கு வேராதமாகப் ேபார்ெசய்க றான்;
ஒருேவைள ெயேகாவா தம்முைடய
எல்லா அற்புதச் ெசயலின்படிேயயும்
எங்களுக்கு அநுக்க ரகம் ெசய்து, அவைன
எங்கைளவ ட்டுப் ேபாகச்ெசய்வார்
என்று ெசால்லியனுப்பனேபாது,
3 எேரமியா அவர்கைளப் பார்த்து, நீங்கள்
ச ேதக்கயாவுக்குச் ெசால்லேவண்டியது:
4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்வது என்னெவன்றால், இேதா,
உங்கைள மதலுக்கு ெவளிேய
முற்றுைகேபாட்ட பாப ேலான் ராஜாவுடனும்
கல்ேதயருடனும், நீங்கள் ேபார்ெசய்ய
உங்கள் ைககளில் ப டித்தருக்க ற ேபார்
ஆயுதங்கைள நான் தருப்பவ ட்டு,
அவர்கைள இந்த நகரத்தன் நடுவல்
ேசர்த்து, 5 நான் நீட்டின ைகயனாலும்
பலத்த கரத்தனாலும் ேகாபமும்,
கடுங்ேகாபமாகவும், மகா கடுைமயாகவும்
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உங்களுடன் ேபார்ெசய்து, 6 இந்த நகரத்தன்
மக்கைளயும்,மனிதைரயும்,மிருகங்கைளயும்
அழிப்ேபன்; மகா ெகாள்ைள ேநாயால்
இறப்பார்கள். 7 அதற்குப்பன்பு நான்
யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாைவயும்,
அவன் ேவைலக்காரைரயும், மக்கைளயும்,
இந்த நகரத்தல் ெகாள்ைளேநாய்க்கும்
பட்டயத்த ற்கும் பஞ்சத்த ற்கும் தப்ப
மீதயானவர்கைளயும் பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய
ைகயலும், அவர்கள் எத ரிகளின்
ைகயலும், அவர்கள் உயைர
வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயலும்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவன் அவர்கைளப்
பட்டயக் கருக்கனால் ெவட்டுவான்; அவன்
அவர்கைளத் தப்பவடுவதுமில்ைல,
அவன் மன்னிப்பதுமில்ைல,
இரங்குவதுமில்ைலெயன்று ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்றான். 8 ேமலும்
அவர், இந்த மக்கைள ேநாக்க : இேதா,
நான் உங்கள் முன்ேன ஜீவவழிையயும்
மரணவழிையயும் ைவக்க ேறன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 9இந்த நகரத்தல்
தங்குகறவன் பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும்,
ெகாள்ைளேநாயாலும் சாவான்; உங்கைள
முற்றுைகேபாடும் கல்ேதயர் வசமாய்ப்
புறப்பட்டுப்ேபாய்வடுகறவேனா
பைழப்பான்; அவன் ப ராணன் அவனுக்குக்
கைடத்த ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்ேபால்



எேரமியாஅத்தயாயம் 21:10 xcix எேரமியாஅத்தயாயம் 21:14

இருக்கும். 10என்முகத்ைத இந்த நகரத்த ற்கு
வ ேராதமாய் நன்ைமக்கு அல்ல, தீைமக்ேக
ைவத்ேதன்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்;
அது பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும்; அவன் ெநருப்பால்
அைதச் சுட்ெடரிப்பாெனன்று ெசால் என்றார்.
11 யூதா ராஜாவன் குடும்பத்தாைரயும்
ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 12 தாவீதன்
குடும்பத்தாேர, உங்கள் ெசய்ைககளுைடய
ெபால்லாப்பனால் என் கடுங்ேகாபம்
ெநருப்ைபப்ேபால புறப்பட்டு,
அைணக்கறவன் இல்லாமல் எரியாதபடிக்கு,
நீங்கள் ஏற்கனேவ நயாயங்ேகட்டு,
பற ெகாடுத்தவைன ஒடுக்குகறவனுைடய
ைகயலிருந்து காப்பாற்றுங்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 13 இேதா,
பள்ளத்தாக்கல்குடியருக்க றவேள, சமனான
இடத்தல் கன்மைலயாய் இருக்க றவேள,
எங்களுக்கு வேராதமாய் வருகறவன் யார்
என்றும், எங்கள் குடியருப்புகளுக்குள்
வருகறவன் யார் என்றும் ெசால்லுகற
உனக்கு நான் எத ராளியாயருக்க ேறன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
14 நான் உங்கள் ெசயல்களின் பலனுக்கு
ஏற்றவதத்தல் உங்கைள வசாரிப்ேபன்;
நான் அதன் காட்டில் தீக்ெகாளுத்துேவன்;
அது அைதச் சுற்றலுமுள்ள அைனத்ைதயும்
எரித்துவடும் என்று ெயேகாவா ெசால்க றார்
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என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 22
தீய ராஜாக்களுக்கு எத ரான

நயாயத்தீர்ப்பு
1 ெயேகாவா ெசான்னது: நீ யூதா

ராஜாவன் அரண்மைனக்குப் ேபாய்,
அங்ேக ெசால்லேவண்டிய வசனம்
என்னெவன்றால்: 2தாவீதன்சங்காசனத்தல்
வீற்றருக்க ற யூதாவன் ராஜாேவ, நீரும்
உம்முைடய ேவைலக்காரரும் இந்த
வாசல்களுக்குள் நுைழகற உம்முைடய
மக்களும் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 3 நீங்கள் நயாயமும்
நீதயும் ெசய்து, பற ெகாடுத்தவைன
ஒடுக்குகறவனுைடய ைகயலிருந்து
காப்பாற்றுங்கள்; நீங்கள் பரேதசையயும்
த க்கற்றவைனயும் வதைவையயும்
ஒடுக்காமலும், ெகாடுைம ெசய்யாமலும்,
இவ்வடத்தல் குற்றமில்லாத இரத்தத்ைதச்
ச ந்தாமலும் இருங்கள். 4 இந்த
வார்த்ைதயன்படிேய நீங்கள் உண்ைமயாகச்
ெசய்வீர்கள் என்றால், தாவீதன்
சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருக்க ற
ராஜாக்கள் இரதங்கள்ேமலும்
குதைரகள்ேமலும் ஏற , அவனும் அவன்
ேவைலக்காரரும் அவன் மக்களுமாக
இந்த அரண்மைன வாசல்களின்
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வழியாக நுைழவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 5 நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானீர்கள்
என்றால் இந்த அரண்மைன அழிந்துேபாகும்
என்று என் ெபயரில் கட்டைளய ட்ேடன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6யூதா ராஜாவன்
அரண்மைனையக் குறத்துக் ெயேகாவா:
நீ எனக்குக் கீேலயாத்ைதப்ேபாலவும்
லீபேனானின் ெகாடுமுடிையப்ேபாலவும்
இருக்க றாய்; ஆனாலும் ெமய்யாகேவ
நான் உன்ைன வனாந்த ரத்ைதப்ேபாலவும்,
குடியல்லாத பட்டணங்கைளப்ேபாலவும்
ஆக்கவடுேவன். 7 அழிப்பவர்கைள
அவரவர் ஆயுதங்களுடன் நான் உனக்கு
வேராதமாக ஆயத்தப்படுத்துேவன்; உன்
வைலயுயர்ந்த ேகதுருக்கைள அவர்கள்
ெவட்டி, ெநருப்பல் ேபாடுவார்கள். 8அேநகம்
மக்கள் இந்த நகரத்ைதக் கடந்துவந்து,
அவனவன் தன்தன் அருகல் உள்ளவைன
ேநாக்க : இந்தப் ெபரிய நகரத்த ற்கு
ெயேகாவா இப்படிச் ெசய்தது என்னெவன்று
ேகட்பார்கள். 9 அதற்கு மறுெமாழியாக:
அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் உடன்படிக்ைகைய
வ ட்டுவ ட்டு, அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பணிந்துெகாண்டு, அைவகளுக்கு
ஆராதைன ெசய்ததனால் இப்படியானது
என்பார்கள் என்று ெசால்லுகறார்.
10 இறந்தவனுக்காக அழேவண்டாம்,
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அவனுக்காகப் பரிதாபப்படவும் ேவண்டாம்,
சைறப்பட்டுப்ேபானவனுக்காகேவ
அழுங்கள்;அவன்இனித்தரும்பவருவதுமில்ைல,
தன் பறந்த பூமிையக் காண்பதுமில்ைல.
11 தன் தகப்பனாகய ேயாச யாவன்
பட்டத்த ற்கு வந்து, ஆட்செசய்து,
இவ்வடத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபான
யூதாவன் ராஜாவாயருந்த ேயாச யாவன்
மகனாகய சல்லூைமக் குறத்து:
அவன் இனி இங்ேக தரும்பவராமல்,
12 தான் ெகாண்டுேபாகப்பட்ட இடத்தல்
இறப்பான்; இந்தத் ேதசத்ைத அவன்
இனிக் காண்பதல்ைலெயன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13 தனக்கு வ சாலமான
வீட்ைடயும், காற்று வீசும் வ சாலமான
ேமலைறகைளயும் கட்டுேவெனன்று
ெசால்லி, ஜன்னல்கைளத் தனக்குத் த றந்து,
ேகதுரு பலைககைள ைவத்து, ெதளிவான
சவப்பு வண்ணம் பூச , 14 அநீதயனால்
தன் வீட்ைடயும், அநயாயத்தனால் தன்
ேமலைறகைளயும் கட்டி, தன் அந்நயன்
ெசய்யும் ேவைலக்குக் கூலிெகாடுக்காமல்,
அவைனச் சும்மா ேவைலவாங்குகறவனுக்கு
ஐேயா, 15 நீ ேகதுருமர மாளிைககளில்
உலாவுக றதனால் ராஜாவாக இருப்பாேயா?
உன்தகப்பன் சாப்ப ட்டுக்குடித்து, நயாயமும்
நீதயும் ெசய்தேபாது அவன் சுகமாய்
வாழ்ந்தருக்கவல்ைலேயா? 16 அவன்
சறுைமயும் எளிைமயுமானவனுைடய
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நயாயத்ைத வ சாரித்தான்; அப்ெபாழுது
சுகமாய் வாழ்ந்தான், அப்படிச்
ெசய்வதல்லேவா என்ைன அறகற அறவு
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17 உன்
கண்களும் உன் மனதுேமாெவன்றால்
தற்ெபாழிவன்ேமலும், குற்றமில்லாத
இரத்தத்ைதச்ச ந்துவதன்ேமலும்,இடுக்கமும்
ெநாறுக்குதலும் ெசய்வதன்ேமலுேம
அல்லாமல் ேவெறான்றன்ேமலும்
ைவக்கப்படவல்ைல. 18 ஆைகயால்
ெயேகாவா ேயாச யாவன் மகனாகய
ேயாயாக்கீம் என்கற யூதாவன் ராஜாைவக்
குறத்து: ஐேயா, என் சேகாதரேன,
ஐேயா, சேகாதரிேய, என்று அவனுக்காகப்
புலம்புவதல்ைல; ஐேயா, ஆண்டவேன,
ஐேயா, அவருைடய மகத்துவேம, என்று
அவனுக்காகப் புலம்புவதல்ைல. 19 ஒரு
கழுைத புைதக்கப்படுக ற வதமாக அவன்
எருசேலமின் வாசல்களுக்கு ெவளிேய
இழுத்ெதற ந்து புைதக்கப்படுவான் என்று
ெசால்லுகறார். 20 லீபேனானின் ேமேலற ப்
புலம்பு, பாசானில் மிகுந்த சத்தமிடு,
அபாரீமிலிருந்து கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டிரு;
உன் ேநசர் அைனவரும் வீழ்ந்தார்கள்.
21 நீ சுகமாய் வாழ்ந்தருக்கும்ேபாது நான்
உனக்குச் ெசான்ேனன், நீ ேகட்கமாட்ேடன்
என்றாய்; உன் சறுவயதுமுதல் நீ என்
சத்தத்ைதக் ேகளாமற்ேபாக றேத உன்
வழக்கம். 22உன்ேமய்ப்பர்கள் எல்ேலாைரயும்
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காற்று அடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்;
உன் ேநசர் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்;
அப்ேபாதல்லேவா உன் எல்லாப்
ெபால்லாப்புக்காகவும் நீ ெவட்கப்பட்டு
அவமானமைடவாய். 23 லீபேனானில்
வாசமாயருந்து, ேகதுருமரங்களில்
கூடுகட்டிக்ெகாண்டிருக்க றவேள,
ேவதைனகளும்பள்ைளெபற்ெறடுப்பவைளப்ேபால
வாைதயும் உனக்கு வரும்ேபாது, நீ எவ்வளவு
பரிதப க்கப்படத்தக்கவளாக இருப்பாய்
24 யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீமின்
மகன் ேகானியா, என் வலதுைகயன்
முத்தைர ேமாத ரமாயருந்தாலும்,
அதலிருந்து உன்ைனக் கழற்ற
எற ந்துேபாடுேவன் என்று என்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 25 உன் உயைர
வாங்கத் ேதடுக றவர்களின் ைகயலும்,
நீ பயப்படுக றவர்களின் ைகயலும்
உன்ைன ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ைகயலும்
கல்ேதயரின் ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.
26உன்ைனயும், உன்ைனப் ெபற்ற தாையயும்,
உங்கள் பறந்த ேதசமில்லாத அந்நய
ேதசத்தல் துரத்தவடுேவன். அங்ேக
இறப்பீர்கள். 27 தரும்புவதற்குத் தங்கள்
ஆத்துமா வரும்பும் ேதசத்த ற்கு அவர்கள்
தரும்பவருவதல்ைல. 28 ேகானியா
என்கற இந்த மனிதன் அவமத க்கப்பட்ட
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உைடந்த சைலேயா? ஒருவரும் வரும்பாத
பாத்த ரேமா? அவனும் அவன் சந்ததயும்
தள்ளுண்டதும், தாங்கள் அறயாத ேதசத்தல்
துரத்தவ டப்பட்டதும் ஏது? 29ேதசேம! ேதசேம!
ேதசேம! ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகள். 30இந்த மனிதன் சந்ததயல்லாதவன்,
தன் நாட்களில் வாழ்வைடயாதவன் என்று
இவைனக்குறத்து எழுதுங்கள்; அவன்
வத்தல் ஒருவனாகலும் வாழ்வைடந்து,
தாவீதன் சங்காசனத்தல் வீற்றருந்து,
யூதாவல் அரசாளப்ேபாவதல்ைல என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 23
நீதயுள்ளகைள

1 என் ேமய்ச்சலின் ஆடுகைளக் ெகடுத்துச்
ச தறடிக்க ற ேமய்ப்பர்களுக்கு ஐேயா, என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 2 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா தமது மக்கைள
ேமய்க்க ற ேமய்ப்பர்களுக்கு வேராதமாகச்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நீங்கள் என்
ஆடுகைளப் பராமரிக்காமல், அைவகைளச்
ச தறடித்து அைவகைளச் துரத்தவ ட்டீர்கள்;
இேதா, நான் உங்கள்ேபரில் உங்கள்
ெசய்ைககளின் ெபால்லாப்புக்ேகற்ற
தண்டைனைய உங்கள்ேமல் வருவப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
3 நான் என் ஆடுகளில் மீதயாக
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இருப்பைவகைளத் துரத்தயருந்த எல்லா
ேதசங்களிலுமிருந்து ேசர்த்து, அைவகைளத்
தரும்ப அைவகளின் ெதாழுவங்களுக்குக்
ெகாண்டுவருேவன்; அப்ெபாழுது அைவகள்
பலுக ப்ெபருகும். 4 அைவகைள ேமய்க்கத்
தகுத உள்ளவர்கைளயும் அைவகள்ேமல்
ஏற்படுத்துேவன்; இனி அைவகள்
பயப்படுவதுமில்ைல, கலங்குவதுமில்ைல,
காணாமற்ேபாவதுமில்ைலெயன்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 5இேதா, நாட்கள்
வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்,
அப்ெபாழுது தாவீத ற்கு ஒரு நீதயுள்ள
கைளைய எழும்பச்ெசய்ேவன்; அவர்
ராஜாவாயருந்து, ஞானமாய் ஆட்ச ெசய்து,
பூமியல் நயாயத்ைதயும் நீதையயும்
நடப்ப ப்பார். 6 அவர் நாட்களில்
யூதா காப்பாற்றப்படும், இஸ்ரேவல்
சுகமாக வாசம்ெசய்யும்; அவருக்குச்
சூட்டப்படும் ெபயர் நமது நீதயாயருக்க ற
ெயேகாவா என்பேத. 7 ஆதலால்,
இேதா, நாட்கள் வரும், அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தெயேகாவாவுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு சத்தயம் ெசய்யாமல்,
8 இஸ்ரேவல் வீட்டின் சந்ததயாைரத்
தங்கள் ெசாந்தேதசத்தல் குடியருப்பதற்கு
வடேதசத்தலும், நான் அவர்கைளத்
துரத்தயருந்த எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து
அைழத்து வழிநடத்த க்ெகாண்டுவந்த
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ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
சத்தயம் ெசய்வார்கெளன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

ெபாய்தீர்க்கதரிச கள்
9 தீர்க்கதரிச களுக்காக என் இருதயம்

என் உள்ளத்தல் ெநாறுங்கயருக்க றது;
என் எலும்புகெளல்லாம் அதருகறது;
கர்த்தருக்காகவும், அவருைடய
பரிசுத்த வார்த்ைதகளுக்காகவும் நான்
ெவறத்தருக்க ற மனிதைனப்ேபாலவும்
மதுபானம் ேமற்ெகாண்டவைனப்ேபாலவும்
இருக்க ேறன். 10 ேதசம் வ பசாரக்காரரால்
நைறந்தருக்க றது, ேதசம் சாபத்தனால்
துக்க க்க றது, வனாந்த ரத்தன் ேமய்ச்சல்கள்
வாடிப்ேபாக றது; அவர்கள் ஓட்டம்
ெபால்லாதது; அவர்கள் ெபலன்
அநயாயமாயருக்க றது. 11 தீர்க்கதரிச யும்
ஆசாரியனும் மாயக்காரராயருக்க றார்கள்;
என் ஆலயத்தலும் அவர்களுைடய
ெபால்லாப்ைபக் கண்ேடன்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 12 ஆதலால், அவர்கள்
வழி அவர்களுக்கு இருட்டில் சறுக்கலான
வழியாயருக்கும், துரத்தப்பட்டு அதல்
வழுவார்கள்; அவர்கள் வ சாரிக்கப்படும்
வருடத்தல் அவர்கள்ேமல் ெபால்லாப்ைப
வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 13 சமாரியாவன்
தீர்க்கதரிச களிேலா மத ேகட்ைடக்
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கண்ேடன்; பாகாைலக்ெகாண்டு
தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி,இஸ்ரேவல்என்னும்
என் மக்கைள ேமாசம்ேபாக்கனார்கள்.
14 எருசேலமின் தீர்க்கதரிச களிலும்
தடுக்க டத்தக்க காரியத்ைதக் காண்க ேறன்;
வபசாரம்ெசய்து, வஞ்சகமாய் நடந்து,
ஒருவனும் தன் ெபால்லாப்ைபவ ட்டுத்
தரும்பாமல்ெபால்லாதவர்களின்ைககைளத்
த டப்படுத்துகறார்கள்; அவர்கள் எல்ேலாரும்
எனக்குச் ேசாேதாைமப்ேபாலவும், அதன்
குடிமக்கள் ெகாேமாராைவப்ேபாலவும்
இருக்க றார்கள். 15 ஆதலால் ேசைனகளின்
ெயேகாவா தீர்க்கதரிச கைளக்குறத்து:
இேதா, நான் அவர்களுக்குச் சாப்ப ட
எட்டிையயும், குடிக்க வஷம் கலந்த
தண்ணீைரயும் ெகாடுப்ேபன்; எருசேலமின்
தீர்க்கதரிச களிலிருந்து மாயமானது
ேதசெமங்கும் பரவற்ேறா என்று
ெசால்லுகறார். 16 உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற
தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகைளக்
ேகளாதருங்கள்; அவர்கள் உங்கைள
வீண்ெபருைமயைடயச் ெசய்க றார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய வாக்ைக அல்ல, தாங்கள்
யூகத்த தரிசனத்ைதச் ெசால்லுகறார்கள்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 17அவர்கள்என்ைனஅசட்ைட
ெசய்க றவர்கைள ேநாக்க : உங்களுக்குச்
சமாதானம் இருக்குெமன்று ெயேகாவா
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ெசான்னாெரன்று ெசால்லுகறதுமல்லாமல்;
தங்கள் இருதயத்தன் கடினத்தல்
நடக்க ற அைனவைரயும் ேநாக்க :
உங்கள்ேமல் ெபால்லாப்பு வராெதன்றும்
ெசால்லுகறார்கள். 18 ெயேகாவாவுைடய
ஆேலாசைனயல் நன்று, அவருைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்டற ந்தவன் யார்?
அவருைடய வார்த்ைதையக் கவனித்துக்
ேகட்டவன் யார்? 19இேதா, ெயேகாவாவுைடய
ெபருங்காற்றாகய ெகாடிய புயல்
புறப்பட்டது; அது துன்மார்க்கருைடய
தைலயன்ேமல் கடுைமயாக ேமாதும்.
20 ெயேகாவா தம்முைடய இருதயத்தன்
நைனவுகைள ெசய்து நைறேவற்றுமளவும்,
அவருைடய ேகாபம் தணியாது; கைடச
நாட்களில் அைத நன்றாய் உணருவீர்கள்.
21 அந்தத் தீர்க்கதரிச கைள நான்
அனுப்பாதருந்தும் அவர்கள் ஓடினார்கள்;
அவர்களுடன் நான் ேபசாதருந்தும்
அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்.
22 அவர்கள் என் ஆேலாசைனயல்
நைலத்தருந்தார்கேளயாகல், அப்ெபாழுது
அவர்கள் என் வார்த்ைதகைள மக்களுக்குத்
ெதரிவ த்து, அவர்கைளத் தங்கள்
ெபால்லாத வழிகைளயும் தங்கள்
ெசய்ைககளின் ெபால்லாப்ைபயும் வ ட்டுத்
தருப்புவார்கள். 23 நான் சமீபத்த ற்கு
மாத்த ரமா ேதவன், தூரத்தற்கும் ேதவன்
அல்லேவா என்றுெயேகாவா ெசால்லுகறார்.



எேரமியாஅத்தயாயம் 23:24 cx எேரமியாஅத்தயாயம் 23:29

24 யாராவது தன்ைன நான் காணாதபடிக்கு
மைறவ டங்களில் ஒளித்துக்ெகாள்ள
முடியுேமா என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நான் வானத்ைதயும் பூமிையயும்
ந ரப்புக றவர் அல்லேவா என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 25 ெசாப்பனங்கண்ேடன்,
ெசாப்பனங்கண்ேடன் என்று, என்
ெபயைரச் ெசால்லிப் ெபாய்த்தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச கள்
ெசால்லுகறைதக்ேகட்ேடன். 26எதுவைரக்கும்
இப்படியருக்கும்? ெபாய்த்தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களின்
இருதயத்தல் ஏதாகலுமுண்ேடா? இவர்கள்
தங்கள் இருதயத்தன் வஞ்சகத்ைதேய
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லுகறவர்கள்.
27என்மக்களின்முற்ப தாக்கள் பாகாலுக்காக
என் ெபயைர மறந்ததுேபால, இவர்கள்
தங்கள் அயலாருக்கு வவரிக்க ற தங்கள்
ெசாப்பனங்களினால் என் ெபயைர அவர்கள்
மறக்கும்படி ெசய்யப்பார்க்க றார்கள்.
28 ெசாப்பனங்கண்ட தீர்க்கதரிச
ெசாப்பனத்ைத வவரிப்பானாக; என்
வார்த்ைதயுள்ளவேனா, என் வார்த்ைதைய
உண்ைமயாய்ச் ெசால்வானாக;
ேகாதுைமக்குமுன் பதர் எம்மாத்த ரம்? என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 29 என் வார்த்ைத
ெநருப்ைபப்ேபாலும், கன்மைலைய
ெநாறுக்கும் சம்மட்டிையப்ேபாலும்
இருக்கறதல்லேவா? என்று ெயேகாவா
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ெசால்லுகறார். 30 ஆைகயால், இேதா,
ஒவ்ெவாருவராய்த் தன்தன் அயலாரிடத்தல்
என் வார்த்ைதையத் தருட்டுத்தனமாய்
எடுக்க ற தீர்க்கதரிச களுக்கு நான்
வ ேராத என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
31 இேதா, தங்கள் நாவன் ெசால்ைலேய
வழங்க : அவர் அைத ெசான்னார் என்று
ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களுக்கு நான்
வ ேராத என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
32 இேதா, ெபாய்ச்ெசாப்பனங்கைளத்
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லி, அைவகைள
வவரித்து, என் மக்கைளத் தங்கள்
ெபாய்களினாலும், தங்கள் வீம்புகளினாலும்,
ேமாசம்ேபாக்குக றவர்களுக்கு நான்
வ ேராத என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நான் அவர்கைள அனுப்பனதுமில்ைல,
அவர்களுக்குக் கற்ப த்ததுமில்ைல; அவர்கள்
இந்த மக்களுக்கு ஒரு ப ரேயாஜனமாய்
இருப்பதுமில்ைல என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

ெபாய்யான ெதய்வவாக்கு மற்றும் ெபாய்
தீர்க்கதரிச கள்

33 ெயேகாவா ெசான்னது என்னெவன்று,
இந்தமக்களாகலும்ஒருதீர்க்கதரிச யாகலும்
ஒரு ஆசாரியனாகலும் உன்ைனக்
ேகட்டால், உங்கைளத் தள்ளிவடுேவன்
என்பேத பதல் என்று நீ அவர்களுடன்
ெசால்லேவண்டும். 34கர்த்தரால் வரும் பதல்
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என்று ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச யாகலும்
ஆசாரியனாகலும் மக்களாகலும் சரி,
அப்படிச் ெசால்லுகற மனிதைனயும் அவன்
வீட்டாைரயும் தண்டிப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 35 ெயேகாவா என்ன
பதல் ெகாடுத்தார்? ெயேகாவா என்ன
ெசான்னார்? என்று நீங்கள் அவரவர்
தங்கள் அருகல் உள்ளவைனயும் அவரவர்
தங்கள் சேகாதரைனயும் ேகளுங்கள்.
36 ஆனால் கர்த்தரால் வரும் பதல் என்கற
ெசால்ைல இனி வழங்காதருப்பீர்களாக,
அவனவன் வார்த்ைதேய அவனவனுக்குப்
பதலாயருக்கும்; அேதெனன்றால், நமது
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
என்கற ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
வார்த்ைதகைளப் புரட்டுக றீர்கள்.
37 ெயேகாவா உனக்கு என்ன பதல்
ெகாடுத்தார்? ெயேகாவா என்ன
ெசான்னார்? என்று நீ தீர்க்கதரிசையக்
ேகட்பாயாக. 38 நீங்கேளாெவன்றால்,
கர்த்தரால் வரும் பதல் என்று
ெசால்லுகறதனால்: ெயேகாவாவன் பதல்
என்று ெசால்லாதருங்கெளன்று நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லி அனுப்பயும், நீங்கள்
இந்த வார்த்ைதையக் ெயேகாவாவன் பதல்
என்று ெசால்லுகறீர்கேள. 39 ஆதலால்,
இேதா, நான் உங்கைள முற்றலும்
மறந்து, உங்கைளயும், நான் உங்களுக்கும்
உங்கள் ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்த
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நகரத்ைதயும், எனக்கு முன்பாக இல்லாதபடி
ைகவ ட்டு, 40 மறக்கமுடியாத, நைலயான
ந ந்ைதையயும், நைலயான ெவட்கத்ைதயும்
உங்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 24
அத்த ப்பழங்களுள்ளஇரண்டுகூைட

1 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார், ேயாயாக்கீமின் மகனாகய
எெகானியா என்கறயூதாவன் ராஜாைவயும்,
யூதாவன் ப ரபுக்கைளயும், எருசேலமிலுள்ள
தச்சைரயும், ெகால்லைரயும், சைறப்ப டித்து,
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானபன்பு,
இேதா, ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் முன்
ைவக்கப்பட்டிருந்த அத்த ப்பழங்களுள்ள
இரண்டு கூைடகைளக் ெயேகாவா எனக்குக்
காண்பத்தார். 2 ஒரு கூைடயல் முதல்
அறுவைடயன் அத்த ப்பழங்களுக்குச்
சமானமானமிகவும்நல்லஅத்த ப்பழங்களும்,
மற்ற கூைடயல் சாப்ப டமுடியாத மிகவும்
ெகட்ட அத்த ப்பழங்களும் இருந்தது.
3 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : எேரமியாேவ,
நீ என்னத்ைதக் காண்கறாய் என்றார்;
அதற்கு நான்: அத்த ப்பழங்கைளக்
காண்க ேறன்; நல்லைவகளான
அத்த ப்பழங்கள் மிகவும் நல்லைவகளும்,
ெகட்டைவகேளா சாப்ப டமுடியாத மிகவும்
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ெகட்டைவகளுமாயருக்க றது என்ேறன்.
4 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 5 நான்
இவ்வ டத்தலிருந்து, கல்ேதயர் ேதசத்த ற்குச்
சைறப்பட்டுப் ேபாகவ ட்ட யூதைர நான்
இந்த நல்ல அத்த ப்பழங்களுக்கு ஒப்ப ட்டு,
அவர்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக அவர்கைள
அங்கீகரிப்ேபன். 6 அவர்களுக்கு
நன்ைமயுண்டாக நான் என் கண்கைள
அவர்கள்ேமல் ைவத்து, அவர்கைள
இந்த ேதசத்த ற்குத் தரும்பவரச்ெசய்து,
அவர்கைளக்கட்டுேவன், அவர்கைள
இடிக்கமாட்ேடன், அவர்கைள நாட்டுேவன்,
அவர்கைளப் படுங்கமாட்ேடன். 7 நான்
ெயேகாவா என்று அறயும் இருதயத்ைத
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்; அவர்கள் என்
மக்களாக இருப்பார்கள், நான் அவர்கள்
ேதவனாயருப்ேபன்; அவர்கள் தங்கள்
முழு இருதயத்ேதாடும் என்னிடத்த ற்குத்
தரும்புவார்கள் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
8 சாப்ப டமுடியாத ெகட்ட அத்த ப்பழங்கைளத்
தள்ளிவடுவதுேபால, நான் ச ேதக்கயா
என்கறயூதாவன் ராஜாைவயும்அவனுைடய
ப ரபுக்கைளயும், இந்த ேதசத்தல் மீதயான
எருசேலமின் மக்கைளயும், எக ப்து ேதசத்தல்
குடியருக்க றவர்கைளயும் தள்ளிவ ட்டு,
9 அவர்களுக்குத் தீைமயுண்டாக அவர்கைள
பூமியலுள்ள எல்லா ேதசங்களிலும்
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அைலந்து த ரிக றவர்களாகவும்,
நான் அவர்கைளத் துரத்தவ ட்ட
எல்லா இடங்களிலும் ந ந்ைதயாகவும்,
பழெமாழியாகவும், பழிச் ெசால்லாகவும்,
சாபமாகவும் ைவத்து, 10 அவர்களுக்கும்
அவர்கள் முற்ப தாக்களுக்கும் நான்
ெகாடுத்த ேதசத்தல் அவர்கள் இராதபடிக்கு
அழியும்வைர, அவர்களுக்குள்ேள
பட்டயத்ைதயும், பஞ்சத்ைதயும், ெகாள்ைள
ேநாையயும் அனுப்புேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 25
எழுபதுவருட சைறயருப்பு

1 ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம்
என்கற யூதாவுைடய ராஜாவன்
அரசாட்ச யன் நான்காம் வருடத்த ற்குச்
சரியான, பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசாண்ட முதலாம்
வருடத்தல்யூதாவன்மக்கள்அைனவைரயும்
குறத்து எேரமியாவுக்கு உண்டான
வார்த்ைத; 2 அைதத் தீர்க்கதரிச யாக ய
எேரமியா யூதாவன் மக்கள் அைனத்தற்கும்;
எருசேலமின் குடிமக்கள் எல்ேலாருக்கும்
அறவக்க றதற்காக அவர்கைள ேநாக்க :
3 ஆேமானின் மகனாகய ேயாச யாவன்
அரசாட்ச யன் பதன்மூன்றாம் வருடம்
துவங்க இந்நாள்வைர ெசன்ற இந்த
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இருபத்துமூன்று வருடங்களாகக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத எனக்கு
உண்டானது; அைத நான் உங்களுக்கு
ஏற்கனேவ ெசால்லிக்ெகாண்டுவந்தும்
நீங்கள் ேகளாமற்ேபானீர்கள். 4 ெயேகாவா
உங்களிடத்த ற்குத் தீர்க்கதரிச களாகய
தம்முைடய எல்லா ஊழியக்காரைரயும்
ஏற்கனேவ அனுப்ப க்ெகாண்ேடயருந்தும்,
நீங்கள் ேகளாமலும், கவனிக்காமலும்,
கீழ்ப்படியாமலும் ேபானீர்கள்.
5 அவர்கைளக்ெகாண்டு அவர்: உங்களில்
அவனவன் தன்தன் ெபால்லாதவழிையயும்,
உங்கள் ெசயல்களின் ெபால்லாப்ைபயும்
வ ட்டுத் தரும்ப , ெயேகாவா உங்களுக்கும்
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்த
ேதசத்தல் சதாகாலமும் குடியருந்து,
6 அந்நய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றாமலும்,
அைவகளுக்கு ஆராதைனெசய்யாமலும்,
அைவகைளப் பணியாமலுமிருந்து, நான்
உங்களுக்குத் தீைமெசய்யாதபடிக்கு உங்கள்
ைககளின் ெசய்ைககளால் எனக்குக்
ேகாபமுண்டாக்காமலும் இருங்கள் என்று
ெசால்லியனுப்ப ேனன். 7 நீங்கேளா,
உங்களுக்குத் தீைமயாக உங்கள்
ைககளின் ெசய்ைககளால் எனக்குக்
ேகாபமூட்டுவதற்கு, என் ெசால்ைலக்
ேகளாமற்ேபானீர்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 8 நீங்கள் என்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானபடியால்,
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9 இேதா, நான் வடக்ேகயருக்க ற எல்லா
வம்சங்கைளயும், என் ஊழியக்காரனாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்கற பாப ேலான்
ராஜாைவயும் அைழத்தனுப்ப , அவர்கைள
இந்தத் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்,
இதன் குடிமக்களுக்கு வேராதமாகவும்,
சுற்றலுமிருக்க ற இந்த எல்லா மக்களுக்கும்
வ ேராதமாகவும் வரச்ெசய்து, அைவகைள
அழிவுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்து, அைவகைளப்
பாழாகவும் இகழ்ச்ச க்குறயாகய
பழி ேபாடுதலாகவும், நைலயான
வனாந்த ரங்களாகவும் ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
10 மக ழ்ச்ச யன் சத்தத்ைதயும்,
சந்ேதாஷத்தன் சத்தத்ைதயும், மணமகனின்
சத்தத்ைதயும், மணமகளின் சத்தத்ைதயும்,
எந்த ரத்தன் சத்தத்ைதயும் வளக்கன்
ெவளிச்சத்ைதயும் அவர்களிலிருந்து
நீங்கச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 11 இந்த ேதசெமல்லாம்
வனாந்த ரமும் பாழுமாகும்; இந்த மக்கேளா,
எழுபது வருடங்களாகப் பாப ேலான்
ராஜாைவச் ேசவ ப்பார்கள். 12 எழுபது
வருடங்கள் முடிந்த பன்பு, நான் பாப ேலான்
ராஜாவ டத்தலும், அந்த மக்களிடத்தலும்,
கல்ேதயருைடய ேதசத்தனிடத்தலும்,
அவர்களுைடய அக்க ரமத்ைத வ சாரித்து,
அைத நைலயான பாழிடமாக்க , 13 நான்
அந்தத் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக ெசான்ன
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என் வார்த்ைதகைளெயல்லாம், எேரமியா
எல்லா மக்களுக்கும் வ ேராதமாகத்
தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசான்னதும், இந்தப்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றதுமான
யாைவயும் அதன்ேமல் வரச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 அேநக
ேதசங்களும் ெபரிய ராஜாக்களும்
அவர்கைள அடிைமப்படுத்துவார்கள்;
நான் அவர்களுக்கு அவர்கள்
ெசயல்களுக்குத்தகுந்ததாகவும், அவர்கள்
ைககளின் ெசய்ைககளுக்குத்தகுந்ததாகவும்
பதல்அளிப்ேபன்என்கறார்.

ேதவனின்ேகாபமுள்ளபாத்த ரம்
15 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா

என்ைன ேநாக்க : நான் உன்ைன
அனுப்புக ற மக்கள் குடித்து, நான்
தங்களுக்குள் அனுப்பும் பட்டயத்தால்
அவர்கள் தள்ளாடி, புத்த ெகட்டுப்ேபாக,
16 இந்தக் கடுங்ேகாபமாக ய மதுபானத்தன்
பாத்த ரத்ைத நீ என் ைகயலிருந்து
வாங்க , அவர்கள் எல்ேலாருக்கும் அதல்
குடிக்கக்ெகாடு என்றார். 17அப்ெபாழுது நான்
அந்தப் பாத்த ரத்ைதக் ெயேகாவாவுைடய
ைகயலிருந்து வாங்க , ெயேகாவா என்ைன
அனுப்பன எல்லா ேதசங்களுக்கும்
குடிக்கக் ெகாடுத்ேதன். 18 எருசேலமுக்கும்
யூதாவன் பட்டணங்களுக்கும், அதன்
ராஜாக்களுக்கும், அதன் ப ரபுக்களுக்கும்,
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அவர்கைள இந்நாளிலிருக்க றபடி
வனாந்த ரமும் பாழும் இகழ்ச்ச க்குறயாகய
பழிேபாடுதலும் சாபமுமாக்க ப்ேபாட
குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன். 19 எக ப்தன்
ராஜாவாகய பார்ேவானுக்கும், அவன்
ஊழியக்காரருக்கும், அவன் ப ரபுக்களுக்கும்,
அவனுைடய எல்லா மக்களுக்கும், 20 கலந்து
குடியருக்க ற அைனவருக்கும், ஊத்ஸ்
ேதசத்தன் எல்லா ராஜாக்களுக்கும்,
ெபலிஸ்தருைடய ேதசத்தல் இருக்க ற
எல்லா ராஜாக்களுக்கும், அஸ்கேலானுக்கும்,
காசாவுக்கும், எக்ேரானுக்கும்,
அஸ்ேதாத்தல் மீதயானவர்களுக்கும்,
21 ஏேதாமுக்கும், ேமாவாபுக்கும், அம்ேமான்
மக்களுக்கும், 22 தீருவன் எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், சீேதானின் எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், மத்தய தைரக் கடலுக்கு
அக்கைரயான தீவுகளின் ராஜாக்களுக்கும்,
23 ேததானுக்கும், ேதமாவுக்கும்,
பூஸுக்கும், கைடயாந்தரங்களிலுள்ள
அைனவருக்கும், 24 அரப ேதசத்து எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், வனாந்த ரத்தல்
கலந்து குடியருக்க றவர்களுைடய எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், 25 ச ம்ரியன் எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், ஏலாமின் எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், ேமதயாவன் எல்லா
ராஜாக்களுக்கும், 26 வடக்ேகயருக்க ற
எல்லா ராஜாக்களுக்கும், சமீபமானவர்களும்
தூரமானவர்களுமாகய அவரவர்களுக்கும்,
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பூமியன் மீதலுள்ள எல்லா ேதசத்து
ராஜ்யங்களுக்கும் குடிக்கக்ெகாடுத்ேதன்;
ேசசாக்கு என்கற ராஜாவும் அவர்களுக்குப்
ப றகு குடிப்பான் என்றார். 27 நீங்கள்
குடித்து, ெவற த்து, வாந்த ெயடுத்து, நான்
உங்களுக்குள் அனுப்பும் பட்டயத்தால்
எழுந்த ராதபடிக்கு வழுங்கள் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று நீ
அவர்களுக்குச் ெசால். 28 அவர்கள்
குடிக்க றதற்கு அந்தப் பாத்த ரத்ைத
உன் ைகயல் வாங்கமாட்ேடாம் என்று
ெசால்வார்களானால், நீ அவர்கைள ேநாக்க :
நீங்கள் குடித்து முடிக்கேவண்டும் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றுெசால். 29இேதா,தீங்ைகக்கட்டைளய ட
நான் என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட நகரத்தல்
துவங்கும்ேபாது, நீங்கள் தண்டைனக்குத்
தப்புவீர்கேளா? நீங்கள் தப்புவதல்ைல;
நான் பூமியன் எல்லாக் குடிமக்களின்ேமலும்
பட்டயத்ைத வரவைழக்க ேறன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
30 ஆதலால் நீ அவர்களுக்கு வேராதமாக
இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசால்லி, அவர்கைள
ேநாக்க : ெயேகாவா உயரத்தலிருந்து
சத்தமிட்டு, தமது பரிசுத்த இடத்தலிருந்து
தம்முைடய சத்தத்ைதக் காட்டி, தம்முைடய
இருப்ப டத்த ற்கு வ ேராதமாக மிகவும்
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சத்தமிட்டு, ஆைலைய மித க்க றவர்கள்
ஆர்ப்பரிப்பதுேபால பூமியனுைடய எல்லாக்
குடிமக்களுக்கும் வ ேராதமாக ஆர்ப்பரிப்பார்
என்று ெசால் என்றார். 31ஆரவாரம் பூமியன்
கைடசவைர ேபாய் ேசரும்; ேதசங்களுடன்
ெயேகாவாவுக்கு வழக்கு இருக்கறது;
மாம்சமான அைனவருடனும் அவர்
நயாயத்த ற்குள்நுைழவார்;துன்மார்க்கைரப்
பட்டயத்த ற்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 32 இேதா,
ேதசத்தலிருந்து ேதசத்த ற்கு தீைம
பரவும், பூமியன் எல்ைலகளிலிருந்து
மகா புயல் எழும்பும். 33 அக்காலத்தல்
பூமியன் ஒருமுைன துவக்க பூமியன்
மறுமுைனவைர ெயேகாவாவால் ெகாைல
ெசய்யப்பட்டவர்கள் க டப்பார்கள்; அவர்கள்
புலம்புவார் இல்லாமலும், ேசர்க்கப்படாமலும்,
அடக்கம் ெசய்யப்படாமலும் பூமியன்ேமல்
எருவாவார்கள். 34 ேமய்ப்பர்கேள,
அலறுங்கள்;மந்ைதயல்ப ரபலமானவர்கேள,
சாம்பலில் புரண்டு கதறுங்கள்; நீங்கள்
ெவட்டப்படவும் ச தறடிக்கப்படவும் உங்கள்
நாட்கள் நைறேவறன; உச்ச தமான
பாத்த ரம்ேபால் வழுந்து ெநாறுங்குவீர்கள்.
35 ேமய்ப்பர்கள் ஓடிப்ேபாக றதற்கும்,
மந்ைதயல் ப ரபலமானவர்கள்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளுகறதற்கும்
இடமிராது. 36 தங்கள் ேமய்ச்சைலக்
ெயேகாவா பாழாக்கனதனிமித்தம்
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ேமய்ப்பர்கள் கூப்படுகறதும், மந்ைதயல்
ப ரபலமானவர்கள் அலறுகறதுமான
சத்தமுண்டாகும். 37 அவர்கள்
சமாதானமாயருந்த இருப்ப டங்கள்
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் எரிச்சலால்
அழிந்தன 38 அவர் பதுங்கயருந்து
புறப்படும் சங்கத்ைதப் ேபாலிருப்பார்;
ஒடுக்குகறவனுைடய ேகாபத்தனாலும்,
அவனுைடயகடுங்ேகாபத்தனாலும்அவர்கள்
ேதசம் பாழானது என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 26
எேரமியாவ ற்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட

ெகாைலமிரட்டல்
1 ேயாச யாவன் மகனும் யூதாவன்

ராஜாவுமாகய ேயாயாக்கீமுைடய
ராஜ்யபாரத்தன் துவக்கத்தல்
ெயேகாவாவால் உண்டான வார்த்ைத: 2 நீ
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் முற்றத்தல்
நன்றுெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் பணிந்துெகாள்ள வருகற
யூதாவுைடய பட்டணங்களின் குடிமக்கள்
அைனவருடனும் ெசால்லும்படி
நான் உனக்குக் கற்ப த்த எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் அவர்களுக்குச் ெசால்;
ஒரு வார்த்ைதையயும் குைறத்துப்ேபாடாேத
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என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3அவர்கள்
ெசய்ைககளுைடய ெபால்லாப்ப ற்காக
நான் அவர்களுக்குச் ெசய்ய நைனக்கற
தீங்குக்கு நான் மனவருத்தமைடயும்
வதத்தல் ஒருேவைள அவர்கள் ேகட்டு,
அவரவர் தம்தம் ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்புவார்கள். 4 நீ அவர்கைள ேநாக்க :
நான் உங்களிடத்த ற்கு ஏற்கனேவ
அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்தும், நீங்கள்
ேகட்காமற்ேபான என் ஊழியக்காரராக ய
தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகைள நீங்கள்
ேகட்கவும், 5 நான் உங்கள் முன்ைவத்த என்
நயாயப்ப ரமாணத்தல் நீங்கள் நடப்பதற்கும்,
நீங்கள் என் ெசால்ைலக் ேகளாமற்ேபானால்,
6 நான் இந்த ஆலயத்ைதச் சீேலாவாைவப்
ேபாலாக்க , இந்த நகரத்ைதப் பூமியலுள்ள
எல்லா ேதசங்களுக்கு முன்பாகவும்
சாபமாக்க ப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்று ெசால் என்றார்.
7 எேரமியா இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
ெசால்லும்ேபாது, ஆசாரியர்களும்,
தீர்க்கதரிச களும், எல்லா மக்களும்
ேகட்டார்கள். 8 எல்லா மக்களுக்கும்
ெசால்லக் ெயேகாவா தனக்குக்
கற்ப த்தைவகைளெயல்லாம் எேரமியா
ெசால்லி முடித்தேபாது, ஆசாரியர்களும்,
தீர்க்கதரிச களும், எல்லா மக்களும்
அவைனப்ப டித்து: நீ இறக்கேவ
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இறக்கேவண்டும். 9 இந்த ஆலயம்
சீேலாைவப்ேபாலாக , இந்த நகரம்
குடியல்லாமல் அழிந்து ேபாகும் என்று, நீ
ெயேகாவாவுைடய ெபயரில் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வாேனன் என்று ெசால்லி,
மக்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் எேரமியாவுக்கு வ ேராதமாய்க்
கூடினார்கள். 10 யூதாவன் ப ரபுக்கள்
இந்த நடவடிக்ைககைளக்ேகட்டு, ராஜாவன்
வீட்டிலிருந்து ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குப் ேபாய், ெயேகாவாவுைடய
புதய வாசலில் உட்கார்ந்தார்கள்.
11 அப்ெபாழுது ஆசாரியர்களும்
தீர்க்கதரிச களும், ப ரபுக்கைளயும் எல்லா
மக்கைளயும் ேநாக்க : இந்த மனிதன்
மரணதண்டைனக்கு உரியவன்; உங்கள்
காதுகளால் நீங்கள் ேகட்டபடி, இந்த
நகரத்த ற்கு வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னாேன என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
எேரமியா எல்லாப் ப ரபுக்கைளயும்,
எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
ேகட்ட எல்லா வார்த்ைதகைளயும் இந்த
ஆலயத்த ற்கும் இந்த நகரத்த ற்கும்
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனமாய்ச் ெசால்லக்
ெயேகாவா என்ைன அனுப்பனார்.
13 இப்ெபாழுதும் நீங்கள் உங்கள்
வழிகைளயும், உங்கள் ெசயல்கைளயும்
ஒழுங்குபடுத்த , உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்;
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அப்ெபாழுது ெயேகாவா உங்களுக்கு
வேராதமாய்ச் ெசான்ன தீங்குக்கு
மனம் வருந்துவார். 14 நாேனாெவனில்,
இேதா, உங்கள் ைகயல் இருக்க ேறன்;
உங்கள் பார்ைவக்கு நன்ைமயும்
நயாயமுமாயருக்க றைத எனக்குச்
ெசய்யுங்கள். 15 ஆகலும் நீங்கள் என்ைனக்
ெகான்றுேபாட்டால், நீங்கள் குற்றமில்லாத
இரத்தப்பழிைய உங்கள்ேமலும் இந்த
நகரத்தன்ேமலும் இதன் குடிகளின்ேமலும்
சுமத்த க்ெகாள்வீர்கெளன்று ந ச்சயமாய்
அறயுங்கள்;இந்தவார்த்ைதகைளெயல்லாம்
உங்கள் காதுகளில் ெசால்லக் ெயேகாவா
ெமய்யாகேவ என்ைன உங்களிடத்த ற்கு
அனுப்பனார் என்று ெசான்னான்.
16அப்ெபாழுது ப ரபுக்களும் எல்லா மக்களும்
ஆசாரியர்கைளயும் தீர்க்கதரிச கைளயும்
ேநாக்க : இந்த மனிதன் மரணதண்டைனக்கு
பாத்த ரனல்ல; நம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் ெபயரில் நம்முடேன
ேபசனான் என்றார்கள். 17 ேதசத்தல்
மூப்பர்களில் சலர் எழும்ப , சைபயாகய
மக்கைள ேநாக்க : 18யூதாவன் ராஜாவாகய
எேசக்கயாவன் நாட்களில் ெமாேரசா
ஊரானாகய மீகா தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லி,
யூதாவன் எல்லா மக்கைளயும் பார்த்து:
சீேயான் வயல்ெவளியாக உழப்பட்டு,
எருசேலம் மண்ேமடுகளாகும்; இந்த
ஆலயத்தன் மைல காட்டிலுள்ள
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ேமடுகளாகும் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசான்னார் என்று ெசான்னான்.
19 அவைன யூதாவன் ராஜாவாகய
எேசக்கயாவும் மற்ற யூதர்களும் ேசர்ந்து
ெகான்றுேபாட்டார்களா? அவன்
ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து, ெயேகாவாவன்
முகத்ைத ேநாக்க க் ெகஞ்சனானல்லவா?
அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவர்களுக்கு
வேராதமாகச் ெசால்லியருந்த தீங்குக்கு
மனவருத்தமைடந்தார்; இப்ேபாதும்,
நாம் நம்முைடய ஆத்துமாவுக்கு
வ ேராதமாக மகாெபால்லாப்ைப
வரச்ெசய்க றவர்களாயருக்க ேறாேம.
20 கீரியாத்யாரீம் ஊரானாகய ெசமாயாவன்
மகன் உரியா என்னும் ஒரு மனிதனும்
ெயேகாவாவுைடய ெபயரில் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவனாயருந்தான்; அவன்
எேரமியாவன் வார்த்ைதகளுக்குச் சரியாக
இந்த நகரத்த ற்கும் இந்த ேதசத்த ற்கும்
வ ேராதமாகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான்.
21 ேயாயாக்கீம் ராஜாவும் அவனுைடய
எல்லா பராக்க ரமசாலிகளும் ப ரபுக்களும்
அவன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது, ராஜா
அவைனக் ெகான்றுேபாட தீர்மானித்தான்;
அைத உரியா ேகட்டு, பயந்து, ஓடிப்ேபாய்,
எக ப்தல் ேசர்ந்தான். 22 அப்ெபாழுது
ேயாயாக்கீம் ராஜா அக்ேபாரின் மகனாகய
எல்நாத்தாைனயும் அவனுடன் ேவறு
சலைரயும் எக ப்துவைரக்கும் அனுப்பனான்.
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23 இவர்கள் உரியாைவ எக ப்தலிருந்து
ெகாண்டுவந்து, அவைன ேயாயாக்கீம்
ராஜாவனிடத்தல் வ ட்டார்கள்; அவன்
பட்டயத்தால் அவைன ெவட்டி, அவன்
உடைலஏைழமக்களின் கல்லைறகளிடத்தல்
எற ந்துவ ட்டான் என்றார்கள். 24 ஆகலும்
எேரமியாைவக் ெகால்ல மக்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்காமல், சாப்பானுைடய
மகனாகய அகீக்காம் அவனுக்கு
உதவயாயருந்தான்.

அத்த யாயம் 27
யூதா ேநபுகாத்ேநச்சாைரப்

பணியேவண்டும்
1 ேயாச யாவன் மகனும் யூதாவன்

ராஜாவுமாகய ேயாயாக்கீ*முைடய
ராஜ்யபாரத்தன் துவக்கத்தல்
ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு உண்டான
வார்த்ைத: 2 ெயேகாவா என்ைன
ேநாக்க : நீ உனக்குக் கயறுகைளயும்
நுகங்கைளயும் உண்டாக்க , அைவகைள
உன் கழுத்தல் சுற்ற க்ெகாண்டு,
3 அைவகைள எருசேலமுக்கு ச ேதக்கயா
ராஜாவனிடத்தல் வரும் ப ரத ந த கள்
ைகயல்ஏேதாமின்ராஜாவுக்கும்,ேமாவாபன்
ராஜாவுக்கும், அம்ேமான் மக்களின்
ராஜாவுக்கும், தீருவன் ராஜாவுக்கும்,

* அத்த யாயம் 27:1 27:1 ச ேதக்கயா
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சீேதானின் ராஜாவுக்கும் அனுப்ப ,
4 அவர்கள் தங்கள் எஜமான்களுக்குச்
ெசால்லும்படிக் கற்ப க்கேவண்டுெமன்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
5 நான் பூமிையயும் மனிதைனயும்
பூமியன்ேமலுள்ள மிருகஜீவன்கைளயும்
என் மகா பலத்தனாலும் ஓங்கய
என் கரத்தனாலும் உண்டாக்க ேனன்;
எனக்கு வருப்பமானவனுக்கு அைதக்
ெகாடுக்க ேறன். 6 இப்ெபாழுதும்
நான் இந்த ேதசங்கைளெயல்லாம் என்
ஊழியக்காரனாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
என்கற பாப ேலான் ராஜாவன்
ைகயல் ெகாடுத்ேதன்; அவனுக்கு
ஊழியஞ்ெசய்வதற்கு ெவளியன்
மிருகஜீவன்கைளயும் ெகாடுத்ேதன்.
7 அவனுைடய ேதசத்த ற்குக் காலம்
வருகறவைரயல் எல்லா மக்களும்
அவைனயும் அவனுைடய மகைனயும்
ேபரைனயும் ேசவ ப்பார்கள்; அதன்பன்பு
அேநகம் மக்களும் ெபரிய ராஜாக்களும்
அவைன அடிைமெகாள்வார்கள்.
8 எந்த ேதசமாவது, எந்த ராஜ்யமாவது
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
என்பவைனச் ேசவயாமலும், தன்
கழுத்ைதப் பாப ேலான் ராஜாவன்
நுகத்த ற்குக் கீழ்ப்படுத்தாமலும்ேபானால்,
அந்தத் ேதசத்ைத நான் அவன்



எேரமியாஅத்தயாயம் 27:9 cxxix எேரமியாஅத்தயாயம் 27:13

ைகயால் அழிக்கும்வைர, பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
தண்டிப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 9 பாப ேலான் ராஜாைவ
நீங்கள் ேசவ ப்பதல்ைலெயன்று
உங்களுக்குச் ெசால்லுகற உங்கள்
தீர்க்கதரிச களுக்கும், உங்கள்
குறகாரருக்கும்,உங்கள்ெசாப்பனக்காரருக்கும்,
உங்கள் நாள் பார்க்க றவர்களுக்கும், உங்கள்
சூனியக்காரருக்கும் நீங்கள்காதுெகாடுத்துக்
ேகட்காதருங்கள். 10 நான் உங்கைள உங்கள்
ேதசத்தலிருந்து தூரப்படுத்துகறதற்கும்,
உங்கைளத் துரத்தவடுகறதற்கும்,
நீங்கள் அழிவதற்காக அவர்கள்
உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறார்கள். 11 ஆனாலும் எந்த
மக்கள் தன் கழுத்ைத பாப ேலான் ராஜாவன்
நுகத்த ற்குக் கீழ்ப்படுத்த , அவைனப்
பணிவார்கேளா, அந்த மக்கைளத் தன்
ேதசத்ைதப் பய ரிட்டு, அதல் குடியருந்து
நைலக்கச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 12 இந்த எல்லா
வார்த்ைதகளின்படிேய நான் யூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவுடன் ேபச :
உங்கள் கழுத்ைதப் பாப ேலான் ராஜாவன்
நுகத்த ற்குக் கீழ்ப்படுத்த , அவைனயும்
அவன் மக்கைளயும் ேசவயுங்கள்;
அப்ெபாழுது பைழப்பீர்கள். 13 பாப ேலான்
ராஜாைவச் ேசவயாமற்ேபாக ற
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மக்களுக்கு வேராதமாகக் ெயேகாவா
ெசான்னதன்படிேய, நீயும் உன்
மக்களும் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும்
ெகாள்ைளேநாயாலும்ஏன்இறக்கேவண்டும்?
14 நீங்கள் பாப ேலான் ராஜாைவச்
ேசவ ப்பதல்ைலெயன்று உங்களுடேன
ெசால்லுகற தீர்க்கதரிச களின்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாதருங்கள்;
அவர்கள் உங்களுக்குப் ெபாய்யான
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள். 15 நான்
அவர்கைள அனுப்பனதல்ைல; நான்
உங்கைளத்துரத்தவடுகறதற்கும், நீங்களும்
உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற
தீர்க்கதரிச களும் அழிந்துேபாக றதற்கும்
அல்லேவா இவர்கள் என் ெபயைரச்
ெசால்லி, ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்க றார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்ேறன். 16 ேமலும் நான்
ஆசாரியர்கைளயும்இந்தஎல்லாமக்கைளயும்
ேநாக்க : இேதா, ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தன் பணிப்ெபாருட்கள் இப்ெபாழுது
சீக்க ரத்தல் பாப ேலானிலிருந்து
தரும்பக் ெகாண்டுவரப்படுெமன்று,
உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகற
உங்களுைடய தீர்க்கதரிச களின்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாதருங்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அவர்கள்
உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறார்கள். 17 அவர்கள் ெசால்ைலக்
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ேகளாதருங்கள்; பாப ேலான் ராஜாைவப்
பணியுங்கள், அப்ெபாழுது பைழப்பீர்கள்;
இந்த நகரம் அழியேவண்டியெதன்ன?
18அல்லதுஅவர்கள் தீர்க்கதரிச களாயருந்து,
அவர்களிடத்தல் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத இருந்தால், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலும், யூதா ராஜாவன்
அரண்மைனயலும், எருசேலமிலும் மீதயான
பணிப்ெபாருட்கள் பாப ேலானுக்குப்
ேபாகாமலிருக்க அவர்கள் ேசைனகளின்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க மன்றாடட்டுேம.
19 பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேயாயாக்கீமின் மகனாகய எெகானியா
என்னும் யூதாவன் ராஜாைவயும்,
யூதாவலும் எருசேலமிலிருந்த ெபரிேயார்
அைனவைரயும் எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்குச் சைறப டித்துக்
ெகாண்டுேபாகும்ேபாது, 20 எடுக்காமல்வ ட்ட
எல்லா தூண்கைளயும், கடல்ெதாட்டிையயும்,
ஆதாரங்கைளயும், இந்த நகரத்தல் மீதயான
மற்ற பணிப் ெபாருட்கைளயுங்குறத்துச்
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், 21 ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலும், யூதா ராஜாவன்
அரண்மைனயலும், எருசேலமிலும் மீதயான
அந்தப் பணிப்ெபாருட்கள் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாகப்படுெமன்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 22 நான் அைவகைள
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வசாரிக்கும் நாள்வைரக்கும்
அைவகள் அங்ேக இருக்கும்; பன்பு
அைவகைளத் தரும்ப இந்த இடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்ேறன்.

அத்த யாயம் 28
ெபாய்தீர்க்கதரிச யாக யஅனனியா

1 யூதாவுைடய ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
அரசாளத் துவக்கன நான்காம் வருடம்
ஐந்தாம் மாதத்தல், அசூரின் மகனாகய
அனனியா என்னப்பட்ட க ப ேயான்
ஊரானாகய தீர்க்கதரிச ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் ஆசாரியர்களும் எல்லா
மக்களும் பார்த்தருக்க என்ைன ேநாக்க :
2 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
பாப ேலான் ராஜாவன் நுகத்ைத
முறத்ேதன். 3 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் இவ்வ டத்தலிருந்து
எடுத்து பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபான
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
பணிப்ெபாருட்கைளெயல்லாம் நான்
இரண்டு வருடகாலத்தல் இவ்வ டத்த ற்குத்
தரும்பக் ெகாண்டுவரச்ெசய்ேவன்.
4 ேயாயாக்கீமின் மகனாகய
எெகானியா என்கற யூதாவன்
ராஜாைவயும் பாப ேலானுக்குச்
சைறயாகக் ெகாண்டுேபாகப்பட்ட யூதர்
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அைனவைரயும் நான் இவ்வ டத்த ற்குத்
தரும்பவரச்ெசய்ேவன்; பாப ேலான்
ராஜாவன் நுகத்ைத உைடப்ேபன் என்றார்
என்று ெசான்னான். 5 அப்ெபாழுது
எேரமியா தீர்க்கதரிச ஆசாரியர்கள்
பார்த்தருக்கவும், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் நன்றருந்த மக்கெளல்ேலாரும்
பார்த்தருக்கவும் அனனியா தீர்க்கதரிசைய
ேநாக்க : 6 ஆெமன், ெயேகாவா அப்படிேய
ெசய்வாராக; ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
பணிப்ெபாருட்கைளயும் சைறப்பட்டுப்ேபான
அைனவைரயும் பாப ேலானிலிருந்து
தரும்பவரச்ெசய்வாெரன்று நீ
தீர்க்கதரிசனமாகச் ெசான்ன உன்
வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவா
நைறேவற்றுவாராக. 7 ஆனாலும்,
உன் காதுகளும் எல்லா மக்களின்
காதுகளும் ேகட்க நான் ெசால்லும்
வார்த்ைதையக் ேகள். 8 பூர்வகாலமுதல்
எனக்குமுன்னும் உனக்குமுன்னும் இருந்த
தீர்க்கதரிச கள் அேநகம் ேதசங்களுக்கு
வேராதமாகவும், ெபரிய ராஜ்யங்களுக்கு
வேராதமாகவும், ேபாைரயும் பஞ்சத்ைதயும்
ெகாள்ைளேநாையயும்குறத்துத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 9 சமாதானம்
வரும் என்று தீர்க்கத ரிச தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லியருக்க,அந்தத்தீர்க்கதரிச ெசான்ன
வார்த்ைதயன்படிேய வந்தால், அப்ெபாழுது
அவன் ெயேகாவா ெமய்யாக அனுப்பன
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தீர்க்கதரிச யாக வளங்குவாெனன்று
எேரமியா தீர்க்கதரிச ெசான்னான்.
10 அப்ெபாழுது அனனியா என்கற
தீர்க்கதரிச எேரமியா தீர்க்கதரிச யன்
கழுத்தலிருந்த நுகத்ைத எடுத்து
அைத உைடத்துப்ேபாட்டான். 11 பன்பு
அனனியா எல்லா மக்களுக்கு
முன்பாகவும்: இந்தப் ப ரகாரமாக இரண்டு
வருடகாலத்தல் பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய நுகத்ைத எல்லா
மக்களின் கழுத்துகளிலுமிருந்து வலக
உைடத்துப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். அப்ெபாழுது
எேரமியா தீர்க்கதரிச தன் வழிேய
ேபானான். 12 அனனியா என்கற
தீர்க்கதரிச எேரமியா தீர்க்கதரிச யன்
கழுத்தலிருந்த நுகத்ைத உைடத்துப்ேபாட்ட
ப ற்பாடு, ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எேரமியாவுக்கு உண்டாக , அவர்: 13 நீ ேபாய்,
அனனியாைவ ேநாக்க : நீ மர நுகத்ைத
உைடத்தாய்; அதற்குப் பதலாக இரும்பு
நுகத்ைத உண்டாக்கு என்று ெயேகாவா
ெசான்னார். 14 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாைரப் பணியும்படிக்கு
இரும்பு நுகத்ைத இந்த எல்லா ேதசத்து
மக்களுைடய கழுத்தன்ேமலும் ேபாட்ேடன்;
அவர்கள் அவைனச் ேசவ ப்பார்கள்.
ெவளியன் மிருகஜீவன்கைளயும் அவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன் என்று இஸ்ரேவலின்
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ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்று ெசால் என்றார். 15 பன்பு
எேரமியா தீர்க்கதரிச அனனியா என்கற
தீர்க்கதரிசைய ேநாக்க : இப்ேபாதும்
அனனியாேவ, ேகள்; ெயேகாவா உன்ைன
அனுப்பனதல்ைல; நீேயா இந்த மக்கைளப்
ெபாய்ைய நம்பச் ெசய்தாய். 16 ஆைகயால்,
இேதா, உன்ைனப் பூமியன்ேமல்
இல்லாமல் அகற்றவடுேவன்; இந்த
வருடத்தல் நீ இறந்துேபாவாய் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாய்க் கலகம் ஏற்படப் ேபசனாேய
என்றான். 17 அப்படிேய அனனியா என்கற
தீர்க்கதரிச அவ்வருடத்தல்தாேன ஏழாம்
மாதத்தல்இறந்துேபானான்.

அத்த யாயம் 29
சைறப டிக்கப்பட்டவர்களுக்குக்கடிதம்

1 எெகானியா என்னும் ராஜாவும்,
ராஜாவன் தாயாரும், ப ரதானிகளும்,
யூதாவலும் எருசேலமிலுமுள்ள ப ரபுக்களும்,
தச்சரும், ெகால்லரும் எருசேலைமவ ட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபானப றகு, 2 எேரமியா
தீர்க்கதரிச சைறப்பட்டுப்ேபானமூப்பர்களில்
மீதயானவர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும்,
தீர்க்கதரிச களுக்கும், ேநபுகாத்ேநச்சார்
சைறப்படுத்த எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபான
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எல்லா மக்களுக்கும் எழுத , 3 யூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயா பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தல்
ெகாடுக்கும்படி சாப்பானின் மகனாகய
எெலயாசாரின் ைகயலும், இல்க்கயாவன்
மகனாகய ெகமரியாவன் ைகயலும்
ெகாடுத்து, எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்கு அனுப்பய கடிதத்தன்
வபரம்: 4 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா, தாம்
எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்குச்
சைறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்த அைனவருக்கும்
அறவக்க றது என்னெவன்றால், 5 நீங்கள்
வீடுகைளக் கட்டி,குடியருந்து, ேதாட்டங்கைள
நாட்டி, அைவகளின் கனிையச்
சாப்படுங்கள். 6 நீங்கள் ெபண்கைள
தருமணம்ெசய்து, மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபற்று, உங்கள்
மகன்களுக்குப் ெபண்கைளக்ெகாண்டு,
உங்கள் மகள்கைள ஆண்களுக்குக்
ெகாடுங்கள்; இவர்களும் மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ெபறட்டும்; நீங்கள் அங்ேக
குறுகாமல் ெபருக , 7 நான் உங்கைளச்
சைறப்பட்டுப்ேபாகச்ெசய்த பட்டணத்தன்
சமாதானத்ைதத் ேதடி, அதற்காகக்
ெயேகாவாவ டம் வண்ணப்பம்ெசய்யுங்கள்;
அதற்குச் சமாதானம் இருக்கும்ேபாது
உங்களுக்கும் சமாதானமிருக்கும்.
8 ேமலும், உங்கள் நடுவலிருக்கற
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உங்கள் தீர்க்கதரிச களும் உங்கள்
குறகாரரும் உங்கைள ஏமாற்றாமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்; ெசாப்பனம்
காணச்ெசய்க ற உங்கள் ெசாப்பனக்காரர்
ெசால்வைதக் ேகட்காமலும் இருங்கள்
என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
9 அவர்கள் என் ெபயைரச் ெசால்லி
உங்களுக்குப் ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்க றார்கள்; நான் அவர்கைள
அனுப்பவல்ைல என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 10 பாப ேலானில் எழுபது
வருடங்கள் முடிந்தபன்பு நான் உங்கைளச்
சந்த த்து, உங்கைள இவ்வடத்த ற்குத்
தரும்பவரச்ெசய்ய உங்கள்ேமல் என்
நல்வார்த்ைதைய நைறேவறச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 11 நீங்கள்
எத ர்பார்த்தருக்கும் முடிைவ உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதற்காக நான் உங்கள்ேபரில்
நைனத்தருக்க ற நைனவுகைள அற ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அைவகள்
தீைமக்கல்ல, சமாதானத்த ற்கு உகந்த
நைனவுகேள. 12 அப்ெபாழுது நீங்கள்
கூடிவந்து, என்ைனத் ெதாழுதுெகாண்டு,
என்ைன ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்வீர்கள்;
நான் உங்கள் வண்ணப்பத்ைத ேகட்ேபன்.
13 உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
என்ைனத் ேதடுவீர்கள் என்றால், என்ைனத்
ேதடும்ேபாது கண்டுபடிப்பீர்கள். 14 நான்
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உங்களுக்குக் காணப்படுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான் உங்கள்
சைறயருப்ைபத் தருப்ப , நான் உங்கைளத்
துரத்தவ ட்ட எல்லா ேதசங்களிலும் எல்லா
இடங்களிலுமிருந்து உங்கைளச் ேசர்த்து,
நான் உங்கைள வலக்கயருந்த இடத்துக்ேக
உங்கைளத் தரும்பவரச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
15 ெயேகாவா எங்களுக்குப் பாப ேலானிலும்
தீர்க்கதரிச கைள எழுப்பனார் என்று
ெசால்லுகறீர்கள். 16 ஆனால், தாவீதன்
சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருக்க ற
ராஜாைவக் குறத்தும், உங்களுடன்
சைறயருப்பல் புறப்பட்டுப்ேபாகாமல்
இந்த நகரத்தல் குடியருக்க ற உங்கள்
சேகாதரராக ய எல்லா மக்கைளக்குறத்தும்,
17 இேதா, நான் பட்டயத்ைதயும்,
பஞ்சத்ைதயும், ெகாள்ைளேநாையயும்
அவர்களுக்குள் அனுப்புேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
சாப்ப டக்கூடாத ெகட்டுப்ேபான
அத்த ப்பழங்களுக்கு அவர்கைள
ஒப்பாக்குேவன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 அவர்கள் என்
வார்த்ைதகைளக் ேகளாமற்ேபானபடியால்,
நான் அவர்கைளப் பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும் ெகாள்ைளேநாயாலும்
பன்ெதாடர்ந்து, அவர்கைளப் பூமியலுள்ள
எல்லா ேதசங்களிலும் அைலந்து
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த ரிக றவர்களாகவும், நான் அவர்கைளத்
துரத்துகற எல்லா மக்களிடத்தலும்
சாபமாகவும், பாழாகவும், சத்தமிடுதலுக்கு
இடமாகவும், ந ந்ைதயாகவும் ைவப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 நான்
உங்களிடத்த ற்குத் தீர்க்கதரிச களாகய
என் ஊழியக்காரைர ஏற்கனேவ
அனுப்ப க்ெகாண்ேடயருந்தும், நீங்கள்
ெசய்தையக் ேகட்காமற்ேபானீர்கேள என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 20 இப்ேபாதும்
சைறயருக்கும்படி நான் எருசேலமிலிருந்து
பாப ேலானுக்கு அனுப்பவ ட்ட
நீங்கெளல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். 21 என்
ெபயைரச் ெசால்லி, உங்களுக்குப்
ெபாய்யான தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லுகற
ெகாலாயாவன் மகனாகய ஆகாைபயும்,
மாெசயாவன்மகனாகயச ேதக்கயாைவயும்
குறத்து: இேதா, நான் அவர்கைளப்
பாப ேலான்ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்; அவன்
அவர்கைள உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகக்
ெகான்றுேபாடுவான். 22 பாப ேலான்
ராஜா ெநருப்பனால் எரித்துப்ேபாட்ட
ச ேதக்கயாவுக்கும் ஆகாபுக்கும் ெயேகாவா
உன்ைனச் சமமாக்குவாராக என்று,
அவர்கைளக்குறத்து ஒரு சாபவார்த்ைத
பாப ேலானில் சைறயருக்க ற யூதா
அைனவருக்குள்ளும் வழங்கும் என்று
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இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 23 அவர்கள்
இஸ்ரேவலில் புத்தயல்லாத காரியத்ைதச்
ெசய்து, தங்கள் அயலாருைடய
மைனவகளுடன் வபசாரம்ெசய்து, நான்
அவர்களுக்குச் ெசால்லாத ெபாய்யான
வார்த்ைதைய என் ெபயைரச் ெசால்லி
ெசான்னார்கள்; நான் அைத அற ேவன்;
அதற்கு நாேன சாட்ச என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றுஎழுதனான்.

ெசமாயாவுக்குச்ெசய்த
24 பன்னும் ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க :

நீ ெநெகலாமியனாகய ெசமாயாவுக்கும்
ெசால்லியனுப்பேவண்டியது
என்னெவன்றால்: 25 நீ எருசேலமிலிருக்க ற
எல்லா மக்களுக்கும், மாெசயாவன்
மகனாகய ெசப்பனியா என்னும்
ஆசாரியனுக்கும், மற்ற ஆசாரியர்களுக்கும்
உன் ெபயரில் கடிதத்ைத எழுதயனுப்பனது
என்னெவன்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 26 இவனுக்கு அவன்
எழுதயருந்த கடிதமாவது: நீங்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
வசாரிப்புக்காரனாக இருப்பதற்கும்,
ைபத்தயம் ப டித்தவைனப்ேபால் தன்ைனத்
தீர்க்கதரிச யாக்க க்ெகாள்ளுகறவனாகய
மனிதைனயும் நீர் காவல் அைறயலும்
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ெதாழுவலும் ேபாடுவதற்கும்,
ெயேகாவா உம்ைம ஆசாரியனாயருந்த
ெயாயதாவன் இடத்தல் ஆசாரியனாக
ைவத்தாேர. 27 இப்ேபாதும் உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிவருகற
ஆனேதாத் ஊரானாகய எேரமியாைவ
நீர் கடிந்துெகாள்ளாமற்ேபானெதன்ன?
28 இந்தச் சைறயருப்பு நீண்டகாலமாக
இருக்கும்; நீங்கள் வீடுகைளக்கட்டி,
அைவகளில் குடியருந்து, ேதாட்டங்கைள
நாட்டி, அைவகளின் பழங்கைளச்
சாப்படுங்கெளன்று பாப ேலானில் இருக்க ற
எங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பனாெனன்று
எழுதயருந்தான். 29 இந்தக் கடிதத்ைதச்
ெசப்பனியா என்கற ஆசாரியன்
எேரமியா தீர்க்கதரிச யன் காதுகள் ேகட்க
வாச த்தான். 30 ஆகேவ, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாக
அவர்: 31 சைறயருக்க ற அைனவருக்கும்
நீ ெசால்லியனுப்பேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ெநெகலாமியனாகய
ெசமயாைவக்குறத்து, ெயேகாவா:
ெசமாயாைவ நான் அனுப்பாதருந்தும்,
அவன் உங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லி, உங்கைளப் ெபாய்ைய
நம்பச்ெசய்க றதனால், 32 இேதா, நான்
ெநெகலாமியனாகய ெசமாயாைவயும்,
அவன் சந்ததையயும் தண்டிப்ேபன்;
இந்த மக்கள் நடுவல் குடியருப்பவன்
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ஒருவனும் அவனுக்கு இல்லாதருப்பான்;
நான் என் மக்களுக்குச் ெசய்யும்
நன்ைமைய அவன் காண்பதல்ைல என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாக எத ர்த்துப் ேபசனான் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 30
இஸ்ரேவல்சீரைமக்கப்படுதல்

1 ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு
உண்டான வார்த்ைத: 2 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், நான் உன்னுடன்
ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ஒரு
புத்தகத்தல் எழுத க்ெகாள். 3இேதா, நாட்கள்
வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்,
அப்ெபாழுது நான் இஸ்ரேவலும்
யூதாவுமாகய என் மக்களுைடய
சைறயருப்பலிருந்து வடுவத்து,
நான் அவர்கள் முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு அவர்கைளத்
தரும்பவரச்ெசய்ேவன்; அைத அவர்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 4 இைவகள்
ெயேகாவா இஸ்ரேவைலயும் யூதாைவயும்
குறத்துச் ெசான்னவார்த்ைதகேள.
5 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
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என்னெவன்றால்: தத்தளிப்பன் சத்தத்ைதக்
ேகட்க ேறாம்; த கலுண்டு, சமாதானமில்ைல.
6ஆணாய்ப்ப றந்தவன்ப ரசவ க்க றதுண்ேடா
என்று ேகட்டுப்பாருங்கள்; ப ரசவ க்க ற
ெபண்ைணப்ேபால் ஆண்கள் அைனவரும்
தங்கள் இடுப்புகளின்ேமல் தங்கள் ைககைள
ைவத்தருக்க றைதயும், முகங்கெளல்லாம்
மாற ெவளுத்தருக்க றைதயும் நான்
காண்கறெதன்ன? 7 ஐேயா, அந்த நாள்
ெபரியது; அதற்கு இைணயான நாளில்ைல;
அது யாக்ேகாபுக்கு இக்கட்டுக்காலம்;
ஆனாலும் அவன் அதற்கு நீங்கலாக
காப்பாற்றப்படுவான். 8 அந்நாளில் நான்
அவன் நுகத்ைத உன் கழுத்தன்ேமல்
இல்லாமல் உைடத்து, உன் கட்டுகைள
அறுப்ேபன் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அந்நயர்
இனி அவைன அடிைம படுத்துவதல்ைல.
9 தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவயும்,
நான் தங்களுக்கு எழுப்பப்ேபாக ற
தங்கள் ராஜாவாகய தாவீைதயுேம
ேசவ ப்பார்கள். 10 ஆைகயால் என்
தாசனாகய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத;
இஸ்ரேவேல, கலங்காேத என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; இேதா, நான் உன்ைனத்
தூரத்தலும், உன் சந்ததையத் தங்கள்
சைறயருப்பன் ேதசத்தலும் இல்லாமல்
காப்பாற்றுேவன்; யாக்ேகாபு தரும்ப
வந்து அமர்ந்து சமாதானமாக இருப்பான்;
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அவைனத் தத்தளிக்கச்ெசய்க றவனில்ைல.
11 உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்காக
நான் உன்னுடன் இருக்க ேறன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; உன்ைனச்
ச தறடித்த எல்லா ேதசங்கைளயும்
நான் அழிப்ேபன்; உன்ைனேயா நான்
அழிக்காமலும், முற்றலும் தண்டிக்காமல்,
மட்டாகத் தண்டிப்ேபன். 12 ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்; உன் புண்
ஆறாததாயும் உன் காயம் ெகாடியதாகவும்
இருக்க றது. 13உன் காயங்கைளக் கட்டும்படி
உனக்காக ஏற்படுவாரில்ைல; உன்ைனச்
சுகப்படுத்தும் மருந்துகளுமில்ைல.
14 உன் ேநசர் அைனவரும் உன்ைன
மறந்தார்கள்;அவர்கள்உன்ைனத் ேதடார்கள்;
த ரளான உன் அக்க ரமத்தனாலும்
உன் பாவங்கள் ெபருகனதனாலும்,
எத ரி ெவட்டுவதுேபாலவும், ெகாடியவன்
தண்டிக்கறதுேபாலவும் நான்
உன்ைனத் தண்டித்ேதன். 15 உன்
ெநாறுங்குதலினாலும் உன் ேவதைனயன்
மிகுதயனாலும் நீ கூக்குரலிடுவாேனன்?
மிகுதயான உன் அக்க ரமத்தனாலும்
ெபருக ப்ேபான உன் பாவங்களினாலும்
இப்படி உனக்குச் ெசய்ேதன்.
16 ஆதலால் உன்ைன அழிக்க றவர்கள்
அைனவரும் அழிக்கப்படுவார்கள்; உன்
எத ரிகெளல்ேலாரும்சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்;
உன்ைனச் சூைறயாடுக றவர்கள்
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சூைறயாடப்படுவார்கள்; உன்ைனக்
ெகாள்ைளயடுகற அைனவைரயும்
ெகாள்ைளக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.
17 அவர்கள்: உன்ைன வசாரிப்பாரற்ற
சீேயான் என்று ெசால்லி, உனக்குத்
தள்ளுண்டவள் என்று ெபயரிட்டதனால்,
நான் உனக்குஆேராக்கயம்வரச்ெசய்து, உன்
காயங்கைள ஆற்றுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 18ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இேதா, நான் யாக்ேகாபன்
கூடாரங்களின் சைறயருப்ைபத்
தருப்ப , அவன் குடியருக்கும்
இடங்களுக்கு இரக்கம்ெசய்ேவன்; நகரம்
தன் மண்ேமட்டின்ேமல் கட்டப்பட்டு,
அரண்மைன முன்ேபால நைலப்படும்.
19 அைவகளிலிருந்து நன்றயும்
ஆடல்பாடலின் சத்தமும் புறப்படும்;
அவர்கைள வர்த்த க்கச்ெசய்ேவன், அவர்கள்
குறுக ப்ேபாவதல்ைல; அவர்கைள
மகைமப்படுத்துேவன், அவர்கள்
சறுைமப்படுவதல்ைல. 20 அவர்கள்
பள்ைளகள் முன்ேபாலிருப்பார்கள்; அவர்கள்
சைப எனக்கு முன்பாகத் த டப்படும்;
அவர்கைள ஒடுக்கன அைனவைரயும்
தண்டிப்ேபன். 21 அவர்களுைடய
ப ரபு அவர்களில் ஒருவனாயருக்க,
அவர்களுைடய அத பத அவர்கள்
நடுவலிருந்து ேதான்றுவார்; அவைர
அருகல் வரச்ெசய்ேவன், அவர் அருகல்
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வருவார், என்னிடத்தல் ேசரும்படி தன்
இருதயத்ைத இைணக்கற இவர் யார்?
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
22 நீங்கள் என் மக்களாயருப்பீர்கள், நான்
உங்கள் ேதவனாயருப்ேபன். 23 இேதா,
ேகாராவாரிக் காற்றாக ய ெயேகாவாவுைடய
ெபருங்காற்று கடுைமயாக எழும்ப ,
அடித்து, துன்மார்க்கருைடய தைலயன்ேமல்
ேமாதும். 24 ெயேகாவா நம்முைடய
இருதயத்தன் நைனவுகைள நடப்ப த்து
நைறேவற்றுமளவும், அவருைடய
கடுங்ேகாபம் தணியாது: கைடச நாட்களில்
அைதஉணர்ந்துெகாள்வீர்கள்.

அத்த யாயம் 31
1 அக்காலத்தல் நான் இஸ்ரேவலின்

வம்சங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனாயருப்ேபன்,
அவர்கள் என் மக்களாயருப்பார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
2 பட்டயத்த ற்குத் தப்பயருந்த, மக்கள்
வனாந்த ரத்தல் இரக்கம்ெபற்றார்கள்;
இஸ்ரேவலுக்கு இைளப்பாறுதைலக்
கட்டைளய டப்ேபாக ேறன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 3பூர்வகாலமுதல் ெயேகாவா
எனக்குக் காட்ச யளித்தார் என்பாய்; ஆம்
ஆத அன்பனால் உன்ைன ேநச த்ேதன்;
ஆதலால் காருணியத்தால் உன்ைன
இழுத்துக்ெகாள்க ேறன். 4 இஸ்ரேவல்
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என்னும் கன்னிைகேய, மறுபடியும்
உன்ைனக் கட்டுவப்ேபன், நீ கட்டப்படுவாய்;
மறுபடியும் நீ ேமளவாத்தயத்ேதாடும்
ஆடல்பாடல் ெசய்க றவர்களின்
களிப்புள்ள கூட்டத்ேதாடும் புறப்படுவாய்.
5 மறுபடியும் சமாரியாவன் மைலகளில்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டுவாய்;
நாட்டுக றவர்கள் அைவகைள நாட்டி,
அதன் பலைன அநுபவப்பார்கள்.
6 எழுந்தருங்கள், சீேயானில் நம்முைடய
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்குப் ேபாேவாம்
வாருங்கள் என்று எப்ப ராயீமின்
மைலகளிலுள்ள காவற்காரர் ெசால்லும்
காலம் வரும். 7 ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: யாக்ேகாபுக்காக
மக ழ்ச்ச யாய் ெகம்பீரித்து, ேதசங்களுைடய
தைலவருக்காகஆர்ப்பரியுங்கள்; சத்தத்ைதக்
ேகட்கச்ெசய்து, துதத்து: ெயேகாவாேவ,
இஸ்ரேவலில் மீதயான உமது மக்கைளக்
காப்பாற்றும் என்று ெசால்லுங்கள். 8இேதா,
நான் அவர்கைள வடேதசத்தலிருந்து
வரவைழத்து, அவர்கைளப் பூமியன்
எல்ைலகளிலிருந்து அைழத்துவருேவன்;
குருடரும், சப்பாணிகளும், கர்ப்பவத களும்,
பள்ைளத்தாய்ச்ச களும் அவர்களில்
இருப்பார்கள்; த ரளான கூட்டமாக
இவ்வ டத்த ற்குத் தரும்புவார்கள்.
9 அழுைகயுடனும் வண்ணப்பங்களுடனும்
வருவார்கள்; அவர்கைள வழிநடத்துேவன்;
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அவர்கைளத் தண்ணீருள்ள நதயருகல்
தவறாத ெசம்ைமயான வழியல்
நடக்கச்ெசய்ேவன்; இஸ்ரேவலுக்கு நான்
தகப்பனாயருக்க ேறன், எப்ப ராயீம்
என் மூத்தமகனாயருக்க றான்.
10 ேதசங்கேள, நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக்ேகட்டு, தூரத்தலுள்ள
தீவுகளில் அறவத்து, இஸ்ரேவைலச்
ச தறடித்தவர்அைதச்ேசர்த்துக்ெகாண்டு,ஒரு
ேமய்ப்பன் தன் மந்ைதையக் காப்பதுேபால
அைதக் காப்பார் என்று ெசால்லுங்கள்.
11 ெயேகாவா யாக்ேகாைப மீட்டு, அவனிலும்
பலவானுைடய ைகக்கு அவைன வலக்க
வடுவக்க றார். 12அவர்கள்வந்து,சீேயானின்
உச்சயல் ெகம்பீரித்து, ெயேகாவா அருளும்
ேகாதுைம, த ராட்ைசரசம், எண்ெணய்,
ஆட்டுக்குட்டிகள், கன்றுக்குட்டிகள்
என்பைவகளாகய இந்த நன்ைமகளுக்காக
ஓடிவருவார்கள்; அவர்களுைடய ஆத்துமா
நீர்ப்பாய்ச்சலான ேதாட்டம்ேபாலிருக்கும்;
அவர்கள் இனித் ெதாய்ந்துேபாவதல்ைல.
13அப்ெபாழுது கன்னிைககளும், வாலிபரும்,
முத ேயாருடன் ஆனந்தக்களிப்பாய்
மகழுவார்கள்; நான் அவர்கள் துக்கத்ைதச்
சந்ேதாஷமாக மாற்ற , அவர்கைளத் ேதற்ற ,
அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்கைளச்
சந்ேதாஷப்படுத்துேவன். 14 ஆசாரியர்களின்
ஆத்துமாைவக் ெகாழுைமயானைவகளால்
பூரிப்பாக்குேவன்;என்மக்கள்நான்அளிக்கும்
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நன்ைமயனால் தருப்தயாவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 15 ராமாவல்
புலம்பலும் கசப்பான அழுைகயுமாகய
கூக்குரல் ேகட்கப்பட்டது; ராேகல் தன்
பள்ைளகளுக்காக அழுது, தன் பள்ைளகள்
இல்லாததனால் அைவகளுக்காக ஆறுதல்
அைடயாதருக்க றாள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 16 நீ அழாமல் உன்
சத்தத்ைத அடக்க , நீ கண்ணீர்வ டாமல் உன்
கண்கைளக்காத்துக்ெகாள்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; உன் ெசயல்களுக்குப்
பலனுண்ெடன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
அவர்கள் எத ரியன் ேதசத்தலிருந்து
தரும்பவருவார்கள். 17 உன் முடிைவப்பற்ற
உனக்கு நம்ப க்ைகயுண்டு; உன் பள்ைளகள்
தங்கள் ேதசத்த ற்குத் தரும்பவருவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
18 நீர் என்ைனத் தண்டித்தீர், நான்
பணியாத மாடுேபால் அடிக்கப்பட்ேடன்;
என்ைனத் தருப்பும், அப்ெபாழுது
தருப்பப்படுேவன்; நீேர என் ேதவனாகய
ெயேகாவா. 19 நான் தரும்பனபன்பு
மனேவதைனப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்,
நான் என்ைனஅறந்துெகாண்டதற்குப் பன்பு
மார்பல்* அடித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்,
ெவட்க தைலகுனிந்துெகாண்டும்
இருக்க ேறன், என்இளவயதன் ந ந்ைதையச்

* அத்த யாயம் 31:19 31:19வலாவல்
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சுமந்துவருக ேறன் என்று எப்ப ராயீம்
துக்க த்துப் புலம்ப க்ெகாண்டிருக்க றைத
ந ச்சயமாய்க் ேகட்ேடன். 20எப்ப ராயீம் எனக்கு
அருைமயான மகன் அல்லேவா? அவன்
எனக்குப் ப ரியமான பள்ைளயல்லேவா?
அவனுக்கு வேராதமாய்ப் ேபசனதுமுதல்
அவைன நைனத்துக்ெகாண்ேட
இருக்க ேறன்; ஆைகயால் என் உள்ளம்
அவனுக்காகக் ெகாத க்க றது; அவனுக்கு
உருக்கமாய் இரங்குேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 21உனக்குஞாபகக்குற கைள
ைவ; உனக்குத் தூண்கைள நாட்டு; நீ நடந்த
வழியாக ய பாைதயன்ேமல் உன் மனைத
ைவ; இஸ்ரேவலாகய மகேள, தரும்பு;
இந்த உன்னுைடய பட்டணங்களுக்ேக
தரும்பு. 22 முைறெகட்டுப்ேபான
மகேள, எதுவைர வலக த் த ரிவாய்?
ெயேகாவா பூமியல் ஒரு புதுைமைய
உண்டாக்குவார், ெபண்ணானவள் ஆைணச்
சூழ்ந்துெகாள்ளுவாள். 23 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
நான் அவர்கள் சைறயருப்ைபத்
தருப்பும்ேபாது, அவர்கள்: நீதயன்
இருப்ப டேம, பரிசுத்த பர்வதேம, ெயேகாவா
உன்ைன ஆசீர்வத க்கக்கடவெரன்கற
வார்த்ைதைய யூதாவன் ேதசத்தலும்
அதன் பட்டணங்களிலும் ெசால்லுவார்கள்.
24 அதல் யூதாவும், அதனுைடய எல்லாப்
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பட்டணங்களின் மனிதரும் வவசாய களும்,
மந்ைதகைள ேமய்க்க றவர்களும் ஒன்றாகக்
குடியருப்பார்கள். 25 நான் கைளப்புற்ற
ஆத்துமாைவச் சம்பூரணமைடயச்ெசய்து,
ேசார்ந்துேபான எல்லா ஆத்துமாைவயும்
ந ரப்புேவன். 26 இதற்காக நான்
வழித்துப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்;
என் ந த்தைர எனக்கு இன்பமாயருந்தது.
27 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
மக்கைளயும், யூதா மக்கைளயும்,
மனிதவ த்தனாலும் மிருகவத்தனாலும்
வைதப்ேபன். 28 அப்ெபாழுது நான்
படுங்கவும், இடிக்கவும், ந ர்மூலமாக்கவும்,
அழிக்கவும், தீங்குெசய்யவும் அவர்கள்
ேபரில் எப்படி எச்சரிக்ைகயாயருந்ேதேனா,
அப்படிேய கட்டவும், நாட்டவும்
அவர்கள்ேபரில் எச்சரிக்ைகயாயருப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
29 ப தாக்கள் த ராட்ைசக்காய்கைளச்
சாப்ப ட்டார்கள், பள்ைளகளின்
பற்கள் கூசயது என்று அந்நாட்களில்
ெசால்லமாட்டார்கள். 30 அவனவன்
தன்தன் அக்க ரமத்தனாேல இறப்பான்;
எந்த மனிதன் த ராட்ைசக்காய்கைள
சாப்ப ட்டாேனா அவனுைடய பற்கேள
கூச ப்ேபாகும். 31 இேதா, நாட்கள்
வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்,
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்களுடனும் யூதா
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மக்களுடனும் புது உடன்படிக்ைகெசய்ேவன்.
32 நான் அவர்கள் முற்ப தாக்கைள
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து அைழத்துவர
ைகப்ப டித்த நாளில் அவர்களுடன் ெசய்த
உடன்படிக்ைகையப்ேபால அல்ல; ஏெனனில்
நான் அவர்களுக்கு நாயகராயருந்தும்,
அந்த என் உடன்படிக்ைகைய அவர்கள்
மீற அவமாக்க ப்ேபாட்டார்கேள
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
33 அந்நாட்களுக்குப்ப றகு, நான்
இஸ்ரேவல் மக்களுடன் ெசய்யப்ேபாக ற
உடன்படிக்ைகயாவது; நான் என்
நயாயப்ப ரமாணத்ைதஅவர்கள்உள்ளத்தல்
ைவத்து, அைத அவர்கள் இருதயத்தல்
எழுத , நான் அவர்கள் ேதவனாயருப்ேபன்,
அவர்கள் என் மக்களாயருப்பார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 34 இனி
ஒருவன் தன் அருகல் உள்ளவைனயும்,
ஒருவன் தன் சேகாதரைனயும்
ேநாக்க : ெயேகாவாைவ அறந்துெகாள்
என்று ேபாத ப்பதல்ைல; அவர்களில்
ச றயவன்முதல் ெபரியவன்வைர,
எல்ேலாரும் என்ைன அறந்துெகாள்வார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான்
அவர்கள்அக்க ரமத்ைத மன்னித்து,அவர்கள்
பாவங்கைள இனி நைனயாதருப்ேபன்.
35 சூரியைனப் பகல் ெவளிச்சத்துக்காகவும்
சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கைள இரவு
ெவளிச்சத்துக்காகவும் கட்டைளய ட்டவரும்,
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அைலகள் ெகாந்தளிக்கும் வதத்தல்
சமுத்த ரத்ைதக் குலுக்குகறவரும்,
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்னும்
ெபயருைடய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: 36 இந்த அைமப்புகள்
எனக்கு முன்பாக இல்லாமல்
ஒழிந்துேபானால், அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
சந்ததயும் எனக்கு முன்பாக என்ைறக்கும்
ஒரு ேதசமாய ராமல் அகன்றுேபாகும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 37 ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: ேமேல
இருக்க ற வானங்கள் அளக்கப்படவும்,
கீேழ இருக்க ற பூமியன் அஸ்தபாரங்கள்
ஆராயமுடியுமானால், நான் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் அைனவைரயும் அவர்கள் ெசய்த
எல்லாவற்ற க்காகவும் ெவறுத்துவடுேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
38 இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அப்ெபாழுது இந்த
நகரம், அனாெனேயலின் ேகாபுரமுதல்
கைடசவாசல்வைர கர்த்தருக்ெகன்று
கட்டப்படும். 39 ப றகு அளவுநூல் அதற்கு
எத ராய்க் காேரப் என்னும் ேமட்டின்ேமல்
ெசன்று ேகாவாத் புறமாக சுற்ற ப்ேபாகும்.
40 பணங்கைளப் புைதக்க றதும்,
சாம்பைலக் ெகாட்டுக றதுமான
பள்ளத்தாக்குகள் அைனத்தும், கீதேரான்
வாய்க்காலுக்குஇப்பக்கம்க ழக்ேகஇருக்க ற
குதைரவாசலின் கைடசவைர இருக்க ற
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எல்லா நலங்களும் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமாயருக்கும்; ப றகு அது
என்ெறன்ைறக்கும் படுங்கப்படுவதுமில்ைல
இடிக்கப்படுவதுமில்ைலஎன்கறார்.

அத்த யாயம் 32
எேரமியாஒருநலத்ைதவாங்குதல்

1 ேநபுகாத்ேநச்சாரின் அரசாட்ச யன்
பதெனட்டாம் வருடத்தல் சரியாக யூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயா அரசாண்ட
பத்தாம் வருடத்தல், ெயேகாவாவால்
எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத:
2 அப்ெபாழுது பாப ேலான் ராஜாவன்
ேசைன எருசேலைம முற்றுைக
ேபாட்டிருந்தது; எேரமியா தீர்க்கதரிச ேயா,
யூதா ராஜாவன் அரண்மைனயலுள்ள
காவல் நைலயத்தன் முற்றத்தல்
அைடக்கப்பட்டிருந்தான். 3 ஏெனன்றால்,
இேதா, இந்த நகரத்ைதப் பாப ேலான்
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்;
அவன் இைதப் ப டிப்பான் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறாெரன்றும்,
4 யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
கல்ேதயருைடய ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாகாமல்
பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல் ந ச்சயமாக
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவான்; அவன் வாய்
இவன் வாயுடன் ேபசும், அவன் கண்கள்
இவன் கண்கைளக் காணும். 5 அவன்
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ச ேதக்கயாைவப் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுேபாவான்; நான் அவைனச்
சந்த க்கும்வைர அங்ேக அவன் இருப்பான்;
நீங்கள் கல்ேதயருடன் ேபார்ெசய்தாலும்
உங்களுக்கு வாய்ப்பதல்ைல என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறாெரன்றும், நீ
தீர்க்கதரிசனஞ்ெசால்லேவண்டியது
என்ன என்று ெசால்லி, யூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயா அங்ேக அவைன
அைடத்து ைவத்தான். 6 அதற்கு எேரமியா
ெசான்னது: ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
எனக்கு உண்டாக , அவர்: 7 இேதா, உன்
ெபரிய தகப்பனாகய சல்லூமின் மகன்
அனாெமேயல் உன்னிடத்தல் வந்து:
ஆனேதாத்தலிருக்கற என் நலத்ைத நீ
வாங்க க்ெகாள்; அைதக் ெகாள்ளுகறதற்கு
உனக்ேக மீட்கும் அத காரம் உனக்கு உண்டு
என்று ெசால்வான் என்று ெசான்னார்.
8 அப்படிேய என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகய
அனாெமேயல், ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதயன்படி காவல் நைலயத்தன்
முற்றத்தல் என்னிடத்த ற்கு வந்து:
ெபன்யமீன் நாட்டு ஆனேதாத்தூரிலுள்ள
என் நலத்ைத நீர் வாங்க க்ெகாள்ளும்;
ெசாத்துரிைம உமக்குண்டு, அைத
மீட்கும் அத காரம் உமக்குரியது; அைத
வாங்க க்ெகாள்ளும் என்றான்; அப்ெபாழுது
அது ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத என்று
அறந்துெகாண்ேடன். 9 ஆைகயால் என்
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ெபரிய தகப்பன்மகனாகயஅனாெமேயலின்
ைகயல், நான் ஆனேதாத்தலிருக்கற
அவனுைடய நலத்ைதக்ெகாண்டு,
அதன் வைலக்க ரயமாகய பத ேனழு
ேசக்கல் ெவள்ளிைய* அவனுக்கு
நறுத்துக்ெகாடுத்ேதன். 10 நான் பத்த ரத்தல்
ைகெயழுத்ைதயும், முத்தைரையயும்
ேபாட்டு, சாட்ச கைள ைவத்து, ெவள்ளிையத்
தராச ல் நறுத்துக்ெகாடுத்தபன்பு, 11 நான்
சட்டத்த ற்கும் வழக்கத்த ற்கும் ஏற்றபடி
முத்தைரேபாடப்பட்ட க ரயப்பத்த ரத்ைதயும்
த றந்தருக்க ற ப ரதையயும் எடுத்து,
12 என் ெபரிய தகப்பன் மகனாகய
அனாெமேயலுைடய கண்களுக்கு
முன்பாகவும், க ரயப்பத்த ரத்தல்
ைகெயழுத்துப்ேபாட்ட சாட்ச களுைடய
கண்களுக்கு முன்பாகவும், காவல்
நைலயத்தன் முற்றத்தல் உட்கார்ந்தருந்த
எல்லாயூதருைடயகண்களுக்குமுன்பாகவும்,
அைதமாெசயாவன்மகனாகய ேநரியாவன்
மகனான பாருக்கனிடத்தல் ெகாடுத்து,
13 அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாகப்
பாருக்ைக ேநாக்க : 14 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நீ
முத்தைரேபாடப்பட்ட க ரயப்பத்த ரமும்,
த றந்தருக்க ற ப ரத பத்த ரமுமாகய

* அத்த யாயம் 32:9 32:9 200 க ராம்ஸ்
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இந்தச் சாசனங்கைள வாங்க , அைவகள்
அேநக நாட்கள் இருக்கும் வதத்தல்
அைவகைள ஒரு மண்பாண்டத்தல் ைவ.
15ஏெனனில்இனிஇந்த ேதசத்தல்வீடுகளும்
நலங்களும் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களும்
வாங்கப்படுெமன்று, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்ேறன். 16 நான்
க ரயப்பத்த ரத்ைத ேநரியாவன் மகனாகய
பாருக்கனிடத்தல் ெகாடுத்தபன்பு,
நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க ெசய்த
வண்ணப்பமாவது: 17 ஆ, கர்த்தராக ய
ஆண்டவேர, இேதா, ேதவரீர் உம்முைடய
மகா பலத்தனாலும், நீட்டப்பட்ட உம்முைடய
கரத்தனாலும், வானத்ைதயும் பூமிையயும்
உண்டாக்கனீர்; உம்மால் ெசய்யமுடியாத
அத சயமான காரியம் ஒன்றுமில்ைல.
18 ஆயரம் தைலமுைறகளுக்கும்
கருைப ெசய்க றவரும், ப தாக்களுைடய
அக்க ரமத்ைத அவர்களுைடய
பன்சந்ததயாரின் பள்ைளகளின் மடியல்
சரிக்கட்டுக றவருமாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா என்னும் ெபயருள்ள
மகத்துவமும் வல்லைமயுமுள்ள ேதவேன,
19 ேயாசைனயல் ெபரியவரும், ெசயலில்
வல்லவருமாயருக்க றீர்; அவனவனுக்கு
அவனவனுைடய வழிக்கு ஏற்றவதமாகவும்,
அவனவனுைடய ெசயல்களின் பலனுக்கு
ஏற்றவதமாகவும் அளிக்கும்படி, உம்முைடய
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கண்கள் மனுபுத்த ரருைடய எல்லா
வழிகளின்ேமலும் ேநாக்கமாயருக்கன்றன.
20 இஸ்ரேவலிலும் மற்ற மனிதருக்குள்ளும்
இந்நாள்வைரக்கும் காணப்படுகற
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ேதவரீர் எக ப்துேதசத்தல் ெசய்து,
இந்நாளில் ந ற்கும் புகழ்ச்சைய உமக்கு
உண்டாக்க , 21 இஸ்ரேவலாகய உமது
மக்கைள அைடயாளங்களினாலும்,
அற்புதங்களினாலும், பலத்த ைகயனாலும்
ஓங்கய கரத்தனாலும், மகா
பயங்கரத்தனாலும் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து, 22 அவர்களுைடய
முற்ப தாக்களுக்கு நீர் ெகாடுப்ேபன்
என்று வாக்குக்ெகாடுத்த பாலும்
ேதனும் ஓடிய ேதசமாயருக்க ற இந்த
ேதசத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தீர்.
23 அவர்கள் அதற்குள் நுைழந்து,
அைதச் ெசாந்தமாக்க க் ெகாண்டார்கள்;
ஆனாலும் அவர்கள் உமது சத்தத்ைதக்
ேகட்காமலும், உமது நயாயப்ப ரமாணத்தல்
நடவாமலும், ெசய்யும்படி நீர் அவர்களுக்குக்
கற்ப த்தெதான்ைறயும் ெசய்யாமலும்
ேபானார்கள்; ஆதலால் இந்தத்
தீங்ைகெயல்லாம் அவர்களுக்கு
ேநரிடச்ெசய்தீர். 24 இேதா, ெகாத்தளங்கள்
ேபாடப்பட்டிருக்க றது; நகரத்ைதப் ப டிக்க
வருகறார்கள்; பட்டயத்தனிமித்தமும்,
பஞ்சத்தனிமித்தமும், ெகாள்ைள
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ேநாயனிமித்தமும் இந்த நகரம் அதற்கு
வ ேராதமாய் ேபார்ெசய்க ற கல்ேதயரின்
ைகயல் ெகாடுக்கப்படுக றது; நீர்
ெசான்னபடி சம்பவக்க றது; இேதா, நீர்
அைதப் பார்க்க றீர். 25 கர்த்தராக ய
ஆண்டவேர, நகரம் கல்ேதயரின் ைகயல்
ெகாடுக்கப்படுக றதாயருந்தும், ேதவரீர்
என்ைன ேநாக்க : நீ உனக்கு ஒரு நலத்ைத
வைலக்க ரயமாகக்ெகாண்டு, அதற்குச்
சாட்ச கைள ைவெயன்று ெசான்னீேர
என்ேறன். 26அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாக , அவர்:
27 இேதா, நான் மாம்சமான யாவருக்கும்
ேதவனாகய ெயேகாவா; என்னால்
ெசய்யக்கூடாத அத சயமான காரியம்
ஒன்றுண்ேடா? 28 ஆதலால், இேதா, நான்
இந்த நகரத்ைதக் கல்ேதயரின் ைகயலும்,
பாப ேலான்ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன், அவன்
இைதப் ப டிப்பான் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 29 இந்த நகரத்த ற்கு
வ ேராதமாக ேபார்ெசய்க ற கல்ேதயர்
உள்ேள நுைழந்து, இந்த நகரத்ைதத்
தீக்ெகாளுத்த , இைதச் சுட்ெடரிப்பார்கள்;
எனக்குக் ேகாபமுண்டாக்கும்படி எந்த
வீடுகளின்ேமல் பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டி,
அந்நய ெதய்வங்களுக்குப் பானபலிகைள
ஊற்றனார்கேளா, அந்த வீடுகைளயும்
சுட்ெடரிப்பார்கள். 30 இஸ்ரேவல் மக்களும்
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யூதா மக்களும் தங்கள் சறுவயதுமுதல்
என் பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதேய
ெசய்துவந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்கள் ைககளின் ெசய்ைகயனால்
எனக்குக் ேகாபத்ைதேய உண்டாக்க
வந்தார்கள்என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.
31 அவர்கள் இந்த நகரத்ைதக் கட்டின
நாள்முதற்ெகாண்டு, இந்நாள்வைரக்கும்
அது எனக்குக் ேகாபமுண்டாகவும், எனக்கு
உக்க ரமுண்டாக்கவும், நான் அைத
என் முகத்ைத வ ட்டு அகற்றுகறதற்கு
ஏதுவாகவும் இருந்தது. 32 எனக்குக்
ேகாபமுண்டாகும்படிக்கு இஸ்ரேவல்
மக்களும், யூதா மக்களும், அவர்கள்
ராஜாக்களும், அவர்கள் ப ரபுக்களும்,
அவர்கள் ஆசாரியர்களும், அவர்கள்
தீர்க்கதரிச களும், யூதாவன் மனிதரும்,
எருசேலமின் குடிகளும் ெசய்த எல்லாப்
ெபால்லாப்பனிமித்தமும் இப்படி
நடக்கும். 33 முகத்ைதயல்ல, முதுைக
எனக்குக் காட்டினார்கள்; நான் ஏற்கனேவ
அவர்களுக்கு உபேதச த்தும் அவர்கள்
புத்தைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாமற்ேபானார்கள்.
34 அவர்கள் என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட
ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்துவதற்கு, தங்கள்
அருவருப்புகைள அதல் ைவத்தார்கள்.
35 அவர்கள் ேமாேளகுக்ெகன்று தங்கள்
மகன்கைளயும் தங்கள் மகள்கைளயும்
தீக்கடக்கச் ெசய்யும்படி இன்ேனாமுைடய
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மகனின் பள்ளத்தாக்கலிருக்கற
பாகாலின் ேமைடகைளக் கட்டினார்கள்;
யூதாைவப் பாவம் ெசய்யைவப்பதற்கு
அவர்கள் இந்த அருவருப்பான
காரியத்ைதச் ெசய்யேவண்டுெமன்று
நான் அவர்களுக்குக் கற்ப த்ததுமில்ைல,
அது என் மனதல் ேதான்றனதுமில்ைல.
36 இப்படியருக்கும்ேபாது பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்,
பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டுப்ேபாகும்
என்று நீங்கள் ெசால்லுகற இந்த
நகரத்ைதக்குற த்து இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: 37 இேதா, என்
சனத்தலும், என் ேகாபத்தலும், என்
மகா உக்க ரத்தலும், நான் அவர்கைளத்
துரத்தன எல்லா ேதசங்களிலுமிருந்து
அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, அவர்கைள
இந்த இடத்த ற்குத் தரும்பவரவும் இதல்
சுகமாய்த் தங்கயருக்கவும் ெசய்ேவன்.
38 அவர்கள் என் மக்களாயருப்பார்கள்,
நான் அவர்கள் ேதவனாயருப்ேபன்.
39 அவர்கள் தங்களுக்கும், தங்கள்
பன்சந்ததயாருக்கும், தங்கள்
பள்ைளகளுக்கும் நன்ைமயுண்டாக எல்லா
நாட்களிலும் எனக்குப் பயப்படுவதற்கு, நான்
அவர்களுக்கு ஒேர இருதயத்ைதயும் ஒேர
வழிையயும் கட்டைளய ட்டு, 40 அவர்களுக்கு
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நன்ைம ெசய்யும்படி, நான் அவர்கைள
வ ட்டுப் பன்வாங்குவதல்ைல என்கற
நைலயான உடன்படிக்ைகைய அவர்களுடன்
ெசய்து, அவர்கள் என்ைனவட்டு
அகன்றுேபாகாமலிருக்க, எனக்குப் பயப்படும்
பயத்ைத அவர்கள் இருதயத்தல் ைவத்து,
41 அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யும்படி
அவர்கள்ேமல் சந்ேதாஷமாயருந்து,
என் முழு இருதயத்ேதாடும் என் முழு
ஆத்துமாேவாடும்அவர்கைளஇந்தேதசத்தல்
ந ச்சயமாய் நாட்டுேவன். 42 நான் இந்த
மக்கள்ேமல்இந்தப் ெபரிய தீங்ைகெயல்லாம்
வரச்ெசய்ததுேபால, அவர்கைளக்குறத்துச்
ெசான்ன எல்லா நன்ைமையயும்
அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 43 மனிதனும்
மிருகமும் இல்லாதபடி அழிந்துேபானது
என்றும், கல்ேதயரின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டது என்றும், நீங்கள்
ெசால்லுகற இந்த ேதசத்தல் நலங்கள்
வாங்கப்படும். 44 ெபன்யமீன் ேதசத்தலும்,
எருசேலமின் சுற்றுப்புறங்களிலும்,
யூதாவன் பட்டணங்களிலும்,
மைலப்பாங்கான பட்டணங்களிலும்,
பள்ளத்தாக்கான பட்டணங்களிலும்,
ெதன்தைசப் பட்டணங்களிலும், நலங்கள்
வைலக்க ரயமாக வாங்கப்படுக ற
பத்த ரங்களில் ைகெயழுத்துப் ேபாடுக றதும்
முத்தைரயடுகறதும் அதற்குச் சாட்ச
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ைவக்கறதும் உண்டாயருக்கும்; அவர்கள்
சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 33
மீட்கப்படுவதற்கானவாக்குத்தத்தம்

1 எேரமியா இன்னும் காவல்நைலயத்தன்
முற்றத்தல் அைடக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத
இரண்டாம்முைற அவனுக்கு உண்டாக ,
அவர்: 2 இைதச் ெசய்க ற கர்த்தருமாய்,
இைத உறுத ப்படுத்த இைத உண்டாக்குகற
கர்த்தருமாயருக்க ற ேயேகாவா
என்னும் ெபயருள்ளவர் ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: 3 என்ைன ேநாக்க க்
கூப்படு, அப்ெபாழுது நான் உனக்கு
பதல் ெகாடுத்து, நீ அறயாததும் உனக்கு
புரியாததுமான ெபரிய காரியங்கைள
உனக்கு அறவப்ேபன். 4 ேகாட்ைட
மதல்களினாலும் பட்டயத்தாலும்
இடிக்கப்பட்டைவகளாகய இந்த நகரத்தன்
வீடுகைளயும், யூதா ராஜாக்களின்
வீடுகைளயும் குறத்து: 5 இந்த நகரத்தன்
எல்லாப் ெபால்லாப்பன் காரணமாக
நான் என் முகத்ைத மைறத்ததனால்
என் ேகாபத்தலும் கடுங்ேகாபத்தலும்
ெவட்டப்பட்ட மனிதச் சடலங்களினால்
அைவகைள நான் நைறப்பதற்காகேவ,
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அவர்கள் கல்ேதயருடன் ேபார்
ெசய்யப்ேபாக றார்கள். 6 இேதா, நான்
அவர்களுக்குச் சவுக்கயமும் ஆேராக்கயமும்
வரச்ெசய்து, அவர்கைளக் குணமாக்க ,
அவர்களுக்குப் பரிபூரண சமாதானத்ைதயும்
சத்தயத்ைதயும் ெவளிப்படுத்துேவன்.
7 நான் யூதாவன் சைறயருப்ைபயும்,
இஸ்ரேவலின் சைறயருப்ைபயும் தருப்ப ,
முன்னிருந்ததுேபால அவர்கைளக்
கட்டுவத்து, 8அவர்கள் எனக்குவ ேராதமாகக்
குற்றம் ெசய்த அவர்களுைடய எல்லா
அக்க ரமங்களுக்கும் அவர்கைள
வலக்க ச் சுத்தப்படுத்த , அவர்கள்
எனக்கு வ ேராதமாகக் குற்றம் ெசய்து,
எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம் ெசய்த
அவர்களுைடய எல்லா அக்க ரமங்கைளயும்
மன்னிப்ேபன். 9நான்அவர்களுக்குச்ெசய்யும்
நன்ைமகைளெயல்லாம் ேகட்கப்ேபாக ற
பூமியன் எல்லா ேதசங்களுக்கு
முன்பாக அது எனக்கு மக ழ்ச்ச யுள்ள
புகழ்ச்ச யாகவும் மகைமயாகவும்
இருக்கும்; நான் அவர்களுக்கு அருளும்
எல்லா நன்ைமக்காகவும், எல்லாச்
சமாதானத்த ற்காகவும் இவர்கள் பயந்து
நடுங்குவார்கள் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
10 மனிதனில்லாமலும் மிருகமில்லாமலும்
ெவட்டெவளியாய்க் க டக்க றெதன்று,
நீங்கள் ெசால்லுகற இவ்வ டத்தலும்,
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யூதாவன் பட்டணங்களிலும் மனிதனாவது
மிருகமாவது இல்லாமல் அழிக்கப்பட்ட
எருசேலமின் வீத களிலும், 11 இன்னும்
ெகாண்டாட்டத்தன் சத்தமும், மக ழ்ச்ச யன்
சத்தமும், மணமகனின் சத்தமும்,
மணமகளின் சத்தமும்: ேசைனகளின்
ெயேகாவாைவ துதயுங்கள், ெயேகாவா
நல்லவர், அவர் கருைப என்றுமுள்ளெதன்று
ெசால்லுகறவர்களின் சத்தமும்,
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்கு நன்ற
பலிகைளக் ெகாண்டுவருகறவர்களின்
சத்தமும் ேகட்கப்படும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அவர்கள் முன்னிருந்தது
ேபால இருப்பதற்கு ேதசத்தன்
சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
12 மனிதனும் மிருகமும் இல்லாமல்
ெவட்டெவளியாக க டக்க ற இவ்வ டத்தலும்,
இைத சுற்றயுள்ள பட்டணங்களிலும்,
ஆட்டுமந்ைதைய ேமய்த்துத் தருப்புக ற
இடங்கள் உண்டாயருக்கும் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
13 மைலத்ேதசமான பட்டணங்களிலும்,
பள்ளத்தாக்குகளான பட்டணங்களிலும்,
ெதன்தைசப் பட்டணங்களிலும்
ெபன்யமீன் நாட்டிலும், எருசேலமின்
சுற்றுப்புறங்களிலும், யூதாவன்
பட்டணங்களிலும், ஆட்டுமந்ைதகள்
தங்கைள எண்ணுகறவனுைடய
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ைகக்குள்ளாக நடந்துவரும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 இேதா,
நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது நான்
இஸ்ரேவலின் மக்களுக்கும், யூதாவன்
மக்களுக்கும் ெசான்ன நல்வார்த்ைதைய
நைறேவற்றுேவன். 15 அந்நாட்களிலும்,
அக்காலத்தலும் தாவீத ற்கு நீதயன்
கைளைய முைளக்கச்ெசய்ேவன்; அவர்
பூமியல் நயாயத்ைதயும் நீதையயும்
நடப்ப ப்பார். 16 அந்நாட்களில்
யூதா காப்பாற்றப்பட்டு, எருசேலம்
சுகமாகத் தங்கும்; அவர் எங்கள்
நீதயாயருக்க ற ெயேகாவா என்பது
அவருைடய ெபயர். 17 இஸ்ரேவல்
வம்சத்தன் சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்காரத் தகுதயான மனிதன்
தாவீத ற்கு இல்லாமற்ேபாவதல்ைல.
18 தகனபலிய ட்டு, உணவுபலி ெசலுத்த ,
அனுதனமும் பலியடும் மனிதன்
எனக்கு முன்பாக ஆசாரியருக்கும்
ேலவயருக்கும் இல்லாமற்ேபாவதுமில்ைல
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றார். 19 பன்னும் எேரமியாவுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைத உண்டாக ,
அவர்: 20 குறத்த ேநரங்களில் பகல்ேநரமும்
இரவுேநரமும் உண்டாகாமலிருக்க,
நீங்கள் பகல் ேநரத்ைதக்குற த்து
நான் ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும்,
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இரவு ேநரத்ைதக்குற த்து நான் ெசய்த
உடன்படிக்ைகையயும் ெபாய்யாக்கனால்,
21 அப்ெபாழுது என் தாசனாகய
தாவீதுடன் நான் ெசய்த உடன்படிக்ைகயும்,
அவன் சங்காசனத்தல் அரசாளும்
மகன் அவனுக்கு இல்லாமற்ேபாவதால்
அவமாகும்; என் ஊழியக்காரராக ய
ேலவயருடனும் ஆசாரியருடனும் நான்
ெசய்த உடன்படிக்ைகயும் அப்ெபாழுது
அவமாகும். 22 வானத்து நட்சத்த ரங்கள்
எண்ணப்படாததும் கடற்கைர மணல்
அளக்கப்படாததுமாகஇருக்க றதுேபால,நான்
என் தாசனாகய தாவீதன் சந்ததையயும்
எனக்கு ஊழியம் ெசய்க ற ேலவயைரயும்
ெபருகச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றார். 23 பன்னும்
எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 24 ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாண்ட இரண்டு வம்சங்கைளயும்
ெவறுத்துப்ேபாட்டாெரன்று இந்த மக்கள்
ெசால்லி, தங்களுக்கு முன்பாக என்
மக்கள் இனி ஒரு ேதசமல்லெவன்று
அைத இழிவுபடுத்துகறார்கள் என்பைத நீ
காண்கறதல்ைலேயா? 25 வானத்தற்கும்
பூமிக்கும் குற த்தருக்க ற நயமங்கைள
நான் காக்காமல், பகல் ேநரத்ைதயும்
இரவு ேநரத்ைதயும் குறத்து நான்
ெசய்த உடன்படிக்ைக அழிந்துேபாக றது
என்றால், 26 அப்ெபாழுது நான்



எேரமியாஅத்தயாயம் 34:1 clxviii எேரமியாஅத்தயாயம் 34:2

யாக்ேகாபன் சந்ததையயும், என்
தாசனாகய தாவீதன் சந்ததையயும்
தள்ளி, நான் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு என்பவர்களின் சந்ததைய
ஆளத்தகுதயானவர்கைள அதலிருந்து
எடுக்காமல் ெவறுத்துவடுேவன்;
அவர்களுைடயசைறயருப்ைபநான்தருப்ப ,
அவர்களுக்குஇரங்குேவன்என்றுெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றார்.

அத்த யாயம் 34
ச ேதக்கயாவற்குஎச்சரிப்பு

1 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனுைடய
சர்வேசைனயும், அவன் ஆளுைகக்குட்பட்ட
பூமியன் எல்லா ராஜ்ஜியங்களும்,
எல்லா மக்களும் எருசேலமுக்கும் அைதச்
ேசர்ந்த எல்லா பட்டணங்களுக்கும்
வ ேராதமாகப் ேபார் ெசய்யும்ேபாது
எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவால்
உண்டான வார்த்ைத: 2 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ ேபாய், யூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவனிடத்தல்
ேபச , அவனுக்குச் ெசால்லேவண்டியது:
இேதா, நான் இந்த நகரத்ைதப் பாப ேலான்
ராஜாவன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க ேறன்;
அவன் இைத ெநருப்பனால் சுட்ெடரிப்பான்.



எேரமியாஅத்தயாயம் 34:3 clxix எேரமியாஅத்தயாயம் 34:7

3 நீ அவன் ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாகாமல்,
ந ச்சயமாய்ப் ப டிபட்டு, அவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவாய்; உன் கண்கள்
பாப ேலான் ராஜாவன் கண்கைளக்
காணும்; அவன் வாய் உன் வாயுடன்
ேபசும்; நீ பாப ேலானுக்குப் ேபாவாய்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
4 ஆனாலும் யூதாவன் ராஜாவாகய
ச ேதக்கயாேவ, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகள்; உன்ைனக்
குறத்துக் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: நீ பட்டயத்தால்
இறப்பதல்ைல. 5சமாதானத்துடன்இறப்பாய்;
உனக்கு முன்னிருந்த ராஜாக்களாகய உன்
முற்ப தாக்களுக்காக கந்தவர்க்கங்கைளக்
ெகாளுத்தனதுேபால உனக்காகவும்
ெகாளுத்த , ஐேயா, ஆண்டவேன என்று
ெசால்லி, உனக்காகப் புலம்புவார்கள்; இது
நான் ெசான்னவார்த்ைதெயன்று ெயேகாவா
ெசான்னார் என்று ெசால் என்றார். 6 இந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் தீர்க்கதரிச யாக ய
எேரமியா எருசேலமிேல யூதாவன்
ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவனிடத்தல்
ெசான்னான். 7 அப்ெபாழுது
பாப ேலான் ராஜாவன் ேசைனகள்
எருசேலமுக்கு வ ேராதமாகவும்,
யூதாவன் எல்லாப் பட்டணங்களிலும்
மீதயான பட்டணங்களாகய லாகீசுக்கும்,
அெசக்காவுக்கும் வ ேராதமாகவும் ேபார்
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ெசய்துெகாண்டிருந்தது; யூதாவன்
பாதுகாப்பான பட்டணங்களில் இைவகேள
தப்பயருந்தைவகள்.

அடிைமகளுக்குவடுதைல
8 ஒருவனும் யூத மக்களாகய தன்

சேகாதரைன அடிைமப்படுத்தாமல்,
அவனவன் எபெரயனாகய தன்
ேவைலக்காரைனயும், எப ெரயப்
ெபண்ணாகய தன் ேவைலக்காரிையயும்
சுதந்த ரமாக அனுப்பவ டேவண்டுெமன்று
அவர்களுக்கு வடுதைலையச் ெசால்ல,
9 ராஜாவாகய ச ேதக்கயா எருசேலமில்
இருக்க ற எல்லா மக்களுடன் உடன்படிக்ைக
ெசய்தபன்பு, எேரமியாவுக்குக் கர்த்தரால்
வார்த்ைத உண்டானது. 10 ஒவ்ெவாருவனும்
தன் ேவைலக்காரைனயும் தன்
ேவைலக்காரிையயும்இனிஅடிைமப்படுத்தாமல்,
சுதந்தரவாளியாகஅனுப்பவ டேவண்டுெமன்று
உடன்படிக்ைகக்கு உட்பட்ட எல்லாப்
ப ரபுக்களும் எல்லா மக்களும்
ேகட்டேபாது, அதன்படி அவர்கைள
அனுப்பவ ட்டார்கள். 11 ஆனாலும்
அதற்குப் பன்பு அவர்கள் மனம்மாற ,
தாங்கள் சுதந்த ரவாளியாக அனுப்பவ ட்ட
ேவைலக்காரைரயும் ேவைலக்காரிகைளயும்
மறுபடியும் வரவைழத்து, அவர்கைள
ேவைலக்காரரும் ேவைலக்காரிகளுமாக
அடிைமப்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.
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12 ஆதலால், ெயேகாவாவால் எேரமியாவுக்கு
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 13இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், அவனவன் தனக்கு
வற்கப்பட்ட எப ெரயனாகய தன்
சேகாதரைன கைடசயல் நீங்கள் ஏழாம்
வருடத்தல் அனுப்பவ டேவண்டும் என்றும்,
அவன் உனக்கு ஆறுவருடங்கள் அடிைமயாக
இருந்தபன்பு, அவைன உன்னிடத்தல்
ைவக்காமல் சுதந்த ரவாளியாக
அனுப்பவ டேவண்டும் என்றும், 14 நான்
உங்கள் முற்ப தாக்கைள அடிைமவீடாகய
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
நாளில் அவர்களுடன் உடன்படிக்ைக
ெசய்ேதன்; ஆனாலும் உங்கள்
முற்ப தாக்கள் என் ெசால்ைலக் ேகட்காமல்
ேபானார்கள். 15 நீங்கேளா, இந்நாளில்
மனந்தரும்ப , அவனவன் தன் அந்நயனுக்கு
வடுதைலையச் ெசான்ன காரியத்தல்
என் பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்து, என் ெபயர் சூட்டப்பட்ட ஆலயத்தல்
இதற்காகஎன்முகத்த ற்குமுன்உடன்படிக்ைக
ெசய்தருந்தீர்கள். 16 ஆனாலும் நீங்கள்
மனம்மாற , என் ெபயைரப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்க , நீங்கள் அவனவன்
வடுதைலயாகவும் சுதந்த ரவாளியாகவும்
அனுப்பவ ட்ட தன் ேவைலக்காரைனயும்
தன் ேவைலக்காரிையயும் தரும்ப
அைழத்துவந்து, அவர்கைள உங்களுக்கு
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ேவைலக்காரரும் ேவைலக்காரிகளுமாக
அடிைமப்படுத்தனீர்கள். 17 ஆைகயால்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நீங்கள் அவனவன் தன் சேகாதரனுக்கும்
அவனவன் தன் அயலானுக்கும்
வடுதைலையச் ெசான்னகாரியத்தல் என்
ெசால்ைலக் ேகட்காமல் ேபானீர்கேள;
இேதா, நான் உங்கைளப் பட்டயத்த ற்கும்,
ெகாள்ைளேநாய்க்கும், பஞ்சத்த ற்கும்
ஒப்புக்ெகாடுக்க ற வடுதைலைய
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்; பூமியன்
ேதசங்களிெலல்லாம் அைலகறதற்கும்
உங்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 18 என்
முகத்த ற்குமுன் ெசய்த உடன்படிக்ைகயன்
வார்த்ைதகைள நைறேவற்றாமல், என்
உடன்படிக்ைகைய மீறன மனிதைர நான்
துண்டங்களின் நடுவாகக் கடந்துேபாகும்படி
அவர்கைள இரண்டாகத் துண்டித்தக்
கன்றுக்குட்டிையப்ேபால் ஆக்குேவன்.
19 கன்றுக்குட்டியன் துண்டங்களின் நடுேவ
கடந்துேபான யூதாவன் ப ரபுக்கைளயும்,
எருசேலமின் ப ரபுக்கைளயும்,
ப ரதானிகைளயும், ஆசாரியர்கைளயும்,
ேதசத்தன் எல்லா மக்கைளயும் அப்படிச்
ெசய்து, 20 நான் அவர்கைள அவர்கள்
எத ரிகளின் ைகயலும், அவர்கள் உயைர
வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயலும்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; அவர்களுைடய
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ப ேரதம் ஆகாயத்தன் பறைவகளுக்கும்
பூமியன் மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்.
21யூதாவன்ராஜாவாகய ச ேதக்கயாைவயும்
அவனுைடய ப ரபுக்கைளயும் அவர்கள்
எத ரிகளின் ைகயலும், அவர்கள் உயைர
வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயலும்,
உங்கைளவ ட்டுப் ெபயர்ந்துேபான
பாப ேலான் ராஜாவனுைடய ேசைனகளின்
ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். 22 இேதா,
நான் கட்டைள ெகாடுத்து, அவர்கைள
இந்த நகரத்த ற்குத் தரும்பச்ெசய்ேவன்;
அவர்கள் அதற்கு வ ேராதமாகப்
ேபார் ெசய்து, அைதப்ப டித்து, அைத
ெநருப்பால் சுட்ெடரிப்பார்கள்; யூதாவன்
பட்டணங்கைளயும், ஒருவரும் அைவகளில்
குடிய ராமல் பாழாய்ப்ேபாகச் ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று ெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 35
ேரகாப யர்கள்

1 ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம்
என்னும் யூதா ராஜாவன் நாட்களில்
எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவால்
உண்டான வார்த்ைத: 2 நீ ேரகாப யருைடய
வீட்டுக்குப்ேபாய், அவர்களுடன் ேபச ,
அவர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
அைறகளில் ஒன்றல் அைழத்துவந்து,
அவர்களுக்குத் த ராட்ைசரசம் குடிக்கக்ெகாடு
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என்றார். 3 அப்ெபாழுது நான்
அபசனியாவன் மகனாகய எேரமியாவுக்கு
மகனான யசனியாைவயும், அவனுைடய
சேகாதரைரயும், அவனுைடய மகன்கள்
எல்ேலாைரயும், ேரகாப யருைடய
குடும்பத்தார் அைனவைரயும் அைழத்து;
4 ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தல்
ப ரபுக்களுைடய அைறயன் அருகலும்,
வாசைலக்காக்க ற சல்லூமின் மகனாகய
மாெசயாவனுைடய அைறயன்ேமலுமுள்ள
இத்தலியாவன் மகனும் ேதவனுைடய
மனிதனுமாகய ஆனான் என்பவனின்
மகன்களுைடய அைறயல் அவர்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, 5த ராட்ைசரசத்தனால்
ந ரப்பப்பட்ட குடங்கைளயும்
கண்ணங்கைளயும் ேரகாப யருைடய
முன்ேனார்கைளச் ேசர்ந்த மக்களின்முன்ேன
ைவத்து, அவர்கைள ேநாக்க : த ராட்ைசரசம்
குடியுங்கள் என்ேறன். 6 அதற்கு அவர்கள்:
நாங்கள் த ராட்ைசரசம் குடிக்க றதல்ைல;
ஏெனன்றால், ேரகாபன் மகனும்
எங்களுைடய தகப்பனுமாகய ேயானதாப்,
நீங்கள் அந்நயர்களாய்த் தங்குகற
ேதசத்தல் நீடித்தருப்பதற்கு, 7 நீங்களும்
உங்கள் பள்ைளகளும் என்ெறன்ைறக்கும்
த ராட்ைசரசம் குடிக்காமலும், வீட்ைடக்
கட்டாமலும், வைதைய வைதக்காமலும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டாமலும்,
அைதக் ைகயாளாமலும், உங்களுைடய
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எல்லா நாட்களிலும் கூடாரங்களில்
குடியருப்பீர்களாக என்று எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார். 8 அப்படிேய எங்களுைடய
எல்லா நாட்களிலும் நாங்களும் எங்கள்
ெபண்களும் எங்கள் மகன்களும் எங்கள்
மகள்களும் த ராட்ைசரசம் குடிக்காமலும்,
9 நாங்கள் குடியருக்க வீடுகைளக்
கட்டாமலும், ேரகாபன் மகனாகய
எங்களுைடய தகப்பன் ேயானதாபன்
சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்தருக்க ேறாம்;
எங்களுக்குத் த ராட்ைசத்ேதாட்டமும்
வயலும் வைதப்புமில்ைல. 10 நாங்கள்
கூடாரங்களில் குடியருந்து, எங்கள்
தகப்பனாகய ேயானதாப் எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் கீழ்ப்படிந்து
ெசய்துவந்ேதாம். 11 ஆனாலும் பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார் இந்தத்
ேதசத்தல் வந்தேபாது, நாம் கல்ேதயருைடய
பைடக்கும் சீரியருைடய பைடக்கும்
தப்ப க்க எருசேலமுக்குப் ேபாேவாம்
வாருங்கள் என்று ெசான்ேனாம்; அப்படிேய
எருசேலமில்தங்கயருக்க ேறாம்என்றார்கள்.
12 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாக , அவர்:
13 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்,
நீ ேபாய், யூதாவன் மனிதைரயும்
எருசேலமின் மக்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு, புத்தைய
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ஏற்றுக்ெகாள்ளுகறதல்ைலேயா என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 த ராட்ைசரசம்
குடிக்காமல்,ேரகாபன்மகனாகயேயானதாப்
தன் மகன்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
வார்த்ைதகள் ைகக்ெகாள்ளப்பட்டுவருகறது;
அவர்கள் இந்நாள்வைர அைதக்
குடிக்காமல், தங்கள் தகப்பனுைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிக றார்கள்;
ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனேவ
ெசால்லிக்ெகாண்ேடயருந்தும், எனக்குக்
கீழ்ப்படியாமற்ேபானீர்கள். 15 நீங்கள்
அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்க
அவர்கைளப் பன்பற்றாமல், அவனவன் தன்
ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத் தரும்ப , உங்கள்
நடக்ைகையச் சீர்தருத்துங்கள், அப்ெபாழுது
உங்களுக்கும் உங்கள் ப தாக்களுக்கும்
நான் ெகாடுத்த ேதசத்தல் குடியருப்பீர்கள்
என்று ெசால்லி, தீர்க்கதரிச களாகய
என் ஊழியக்காரைரெயல்லாம்
நான் உங்களிடத்த ற்கு ஏற்கனேவ
அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்தும், நீங்கள்
ேகட்காமலும் எனக்குக் கீழ்ப்படியாமலும்
ேபானீர்கள். 16 இப்ேபாதும், ேரகாபன்
மகனாகய ேயானதாபன் மக்கள் தங்கள்
தகப்பன் தங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
கற்பைனையக் ைகக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
இந்த மக்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியாமற்
ேபானபடியனாலும், 17 இேதா, நான்
அவர்களிடத்தல் ேபச யும் அவர்கள்



எேரமியாஅத்தயாயம் 35:18 clxxvii எேரமியாஅத்தயாயம் 35:19

ேகளாமலும், நான் அவர்கைள ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டும் அவர்கள் மறுஉத்த ரவு
ெகாடுக்காமலும் ேபானதனாலும்,
யூதாவன்ேமலும் எருசேலமின் குடிமக்கள்
அைனவரின்ேமலும் நான் அவர்களுக்கு
வேராதமாகச் ெசான்ன எல்லாத்
தீங்ைகயும் வரச்ெசய்ேவன் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனும் ேசைனகளின்
ேதவனுமாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 18 பன்னும்
எேரமியா ேரகாப யருைடய குடும்பத்தாைர
ேநாக்க : நீங்கள் உங்கள் தகப்பனாகய
ேயானதாபன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்து,
அவனுைடய கற்பைனகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாண்டு, அவன் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்ெசய்துவந்தீர்கெளன்று,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 ஆகேவ
எல்லா நாட்களிலும் எனக்கு முன்பாக
ந ற்கத் தகுதயான மனிதன்
ேரகாபன் மகனாகய ேயானதாபுக்கு
இல்லாமற்ேபாவதல்ைலெயன்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றான்.

அத்த யாயம் 36
ேயாயாக்கீம் எேரமியாவன்

புத்தகச்சுருைளஎரித்தல்
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1 ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம்
என்னும் யூதா ராஜாவன் அரசாட்ச யன்
நாலாம் வருடத்தல் ெயேகாவாவால்
எேரமியாவுக்கு உண்டான வார்த்ைத
என்னெவன்றால்: 2 நீ ஒரு புத்தகச்சுருைள
எடுத்து, ேயாச யாவன் நாட்களில் நான்
உன்னுடேன ேபசன நாள் முதற்ெகாண்டு
இந்நாள்வைர இஸ்ரேவைலக்குறத்தும்,
யூதாைவக்குறத்தும், எல்லா
மக்கைளக்குறத்தும் உன்னுடன் ெசான்ன
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் அதல்
எழுது. 3 யூதாவன் மக்கள், அவரவர்
தங்கள் ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்புவதற்காகவும், தங்கள்
அக்க ரமத்ைதயும் தங்கள் பாவத்ைதயும்
நான் மன்னிப்பதற்காகவும், தங்களுக்கு
நான் ெசய்ய நைனத்தருக்க ற
தீங்குகைளக்குறத்து ஒருேவைள அவர்கள்
ேகட்பார்கள் என்றார். 4 அப்ெபாழுது
எேரமியா ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்ைக
அைழத்தான்; பாருக்கு என்பவன் ெயேகாவா
எேரமியாவுடேன ெசால்லிவந்த எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் அவன் வாய் ெசால்ல
ஒரு புத்தகச்சுருளில் எழுதனான். 5 பன்பு
எேரமியா பாருக்ைக ேநாக்க : நான்
அைடக்கப்பட்டவன்; நான் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குள் நுைழயக்கூடாது. 6 நீ
உள்ேள நுைழந்து, என் வாய் ெசால்ல நீ
எழுதன சுருளிலுள்ள ெயேகாவாவுைடய
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வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் உபவாச நாளில் மக்களுைடய
காதுகள் ேகட்க வாச ப்பதுமின்ற , தங்கள்
பட்டணங்களிலிருந்துவருகற எல்லா
யூதா ேகாத்த ரத்தாரும் ேகட்குமளவுக்கு
அைவகைள வாச ப்பாயாக. 7 ஒருேவைள
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய முகத்த ற்கு
முன்பாகப் பணிந்து வண்ணப்பம்ெசய்து,
அவரவர் தங்கள் ெபால்லாத வழிையவ ட்டுத்
தரும்புவார்கள்;ெயேகாவாஇந்தமக்களுக்கு
வேராதமாகச் ெசால்லியருக்க ற ேகாபமும்
உக்க ரமும் ெபரியது என்று ெசான்னான்.
8அப்படிேய ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்கு
அந்தப் புத்தகத்தல், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதகைள வாச ப்பதற்கு எேரமியா
தீர்க்கதரிச தனக்குக் கற்ப த்தபடிெயல்லாம்
ெசய்தான். 9 ேயாச யாவன் மகனாகய
ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவன்
அரசாட்ச யன் ஐந்தாம் வருடத்து
ஒன்பதாம் மாதத்தல், எருசேலமிலிருக்க ற
எல்லா மக்களுக்கும், யூதாவன்
பட்டணங்களிலிருந்து எருசேலமுக்கு வருகற
எல்லா மக்களுக்கும், ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக உபவாசம் ெசய்யேவண்டுெமன்று
ெசால்லப்பட்டது. 10 அப்ெபாழுது
பாருக்கு ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன்
ேமல்முற்றத்தல், ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்து வாசலின் நைடக்கு அருகலுள்ள
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சாப்பானுைடய மகனாகய ெகமரியா
என்னும் காரியதரிச யன் அைறயல்,
அந்தப் புத்தகத்தலுள்ள எேரமியாவன்
வார்த்ைதகைள மக்கள் எல்ேலாரும்
ேகட்க வாச த்தான். 11 சாப்பானுைடய
மகனாகய ெகமரியாவன் மகன் மிகாயா
அந்தப் புத்தகத்தலுள்ள ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் வாச க்கக்
ேகட்டேபாது, 12 அவன் ராஜாவன்
அரண்மைனக்குப்ேபாய், காரியதரிச யன்
அைறயல் நுைழந்தான்; இேதா, அங்ேக
எல்லாப் ப ரபுக்களும் காரியதரிச யாக ய
எலிஷாமாவும் ெசமாயாவன் மகனாகய
ெதலாயாவும், அக்ேபாரின் மகனாகய
எல்நாத்தானும், சாப்பானின் மகனாகய
ெகமரியாவும், அனனியாவன் மகனாகய
ச ேதக்கயாவும், மற்ற எல்லாப்
ப ரபுக்களும் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்.
13 பாருக்கு மக்கள் ேகட்கும் அளவுக்கு
புத்தகத்தலுள்ளைவகைள வாச க்கும்ேபாது,
தான் ேகட்ட எல்லா வார்த்ைதகைளயும்
மிகாயா அவர்களுக்குத் ெதரிவ த்தான்.
14 அப்ெபாழுது எல்லாப் ப ரபுக்களும்
கூஷயன் மகனாகய ெசேலமியாவன்
மகனான ெநத்தானியாவனுைடய
மகனாயருக்க ற ெயகுதையப்
பாருக்க டத்தல் அனுப்ப , மக்கள் ேகட்க நீ
வாச த்துக்ெகாண்டிந்த சுருைளஉன்ைகயல்
எடுத்துக்ெகாண்டுவா என்று ெசால்லச்
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ெசான்னார்கள்; ஆைகயால், ேநரியாவன்
மகனாகய பாருக்கு சுருைளத் தன் ைகயல்
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களிடத்த ற்கு
வந்தான். 15 அவர்கள் அவைன ேநாக்க :
நீ உட்கார்ந்துெகாண்டு, நாங்கள் ேகட்க
வாச ெயன்றார்கள்; அவர்கள் ேகட்க
வாச த்தான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள்
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ேகட்கும்ேபாது
பயப்பட்டவர்களாக ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்து, பாருக்ைக ேநாக்க : இந்த எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் ராஜாவுக்கு கண்டிப்பாக
அறவப்ேபாம் என்றார்கள். 17 அவன் வாய்
ெசால்ல, நீ இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
எவ்வதமாக எழுதனாய் அைத எங்களுக்குச்
ெசால் என்று பாருக்ைகக் ேகட்டார்கள்.
18 அதற்குப் பாருக்கு: அவர் தமது
வாயனால் இந்த எல்லா வார்த்ைதகைளயும்
உச்சரித்து, என்னுடேன ெசான்னார், நான்
ைமயனால் புத்தகத்தல் எழுத ேனன்
என்றான். 19 அப்ெபாழுது ப ரபுக்கள்
பாருக்ைக ேநாக்க : நீயும் எேரமியாவும் ேபாய்
ஒளித்துக்ெகாள்ளுங்கள்; நீங்கள் இருக்கும்
இடம் ஒருவருக்கும் ெதரியக்கூடாது என்று
ெசால்லி, 20 சுருைள காரியதரிச யாக ய
எலிஷாமாவன் அைறயல் ைவத்து,
ராஜாவனிடத்த ற்கு அரண்மைனயல்
ேபாய், ராஜாவன் காதுகளுக்கு இந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ெசான்னார்கள்.
21 அப்ெபாழுது ராஜா அந்தச் சுருைள
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எடுத்துக்ெகாண்டுவர ெயகுதைய
அனுப்பனான்; ெயகுத அைதக்
காரியதரிச யாக ய எலிஷாமாவன்
அைறயலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து,
ராஜா ேகட்கவும், ராஜாவனிடத்தல்
நன்ற எல்லாப் ப ரபுக்களும் ேகட்கவும்
வாச த்தான். 22 ஒன்பதாம் மாதத்தல்
ராஜா, குளிர்காலத்த ற்குத் தங்கும் வீட்டில்
உட்கார்ந்தருந்தான்; அவனுக்கு முன்பாக
அடுப்பு மூட்டியருந்தது. 23 ெயகுத மூன்று
நான்கு பத்த கைள வாச த்த பன்பு, ராஜா
ஒரு சூரிக்கத்தயனால் அைத அறுத்து,
சுருள் எல்லாவற்ைறயும் ெநருப்பல்
ெவந்துேபாக, அடுப்பலிருந்த ெநருப்பல்
எற ந்துவ ட்டான். 24 ராஜாவாயனும்,
அந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ேகட்ட
அவனுைடய எந்த ஊழியக்காரனும்
பயப்படவுமில்ைல, தங்கள் உைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாள்ளவுமில்ைல.
25 எல்நாத்தானும், ெதலாயாவும்,
ெகமரியாவுேமா: அந்தச் சுருைளச்
சுட்ெடரிக்கேவண்டாம் என்று
ராஜாவனிடத்தல் வண்ணப்பம்
ெசய்தார்கள்; ஆனாலும், அவன்
அவர்களுைடய ெசால்ைலக் ேகட்காமல்,
26 பாருக்கு என்னும் காரியதரிசையயும்
எேரமியா தீர்க்கதரிசையயும் ப டிப்பதற்கு,
ராஜா அம்ெமேலகன் மகனாகய
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ெயரெமேயலுக்கும்*, அஸ்ரிேயலின்
மகனாகய ெசராயாவுக்கும், அப்ெதேயலின்
மகனாகய ெசேலமியாவுக்கும் கட்டைள
ெகாடுத்தான்; ஆனாலும் ெயேகாவா
அவர்கைள மைறத்தார். 27 ராஜா அந்தச்
சுருைளயும், அதல் எேரமியாவன்
வாய் ெசால்ல பாருக்கு எழுதயருந்த
வார்த்ைதகைளயும் சுட்ெடரித்தபன்பு,
எேரமியாவுக்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 28 நீ
தரும்ப ேவெறாரு சுருைள எடுத்து,
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீம்
சுட்ெடரித்த முதலாம் சுருளிலிருந்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அதல் எழுது
என்றார். 29 ேமலும் நீ யூதாவன்
ராஜாவாகய ேயாயாக்கீைம ேநாக்க :
பாப ேலான் ராஜா கண்டிப்பாக வருவான்
என்பைதயும், அவன் இந்த ேதசத்ைத
அழித்து இதலிருந்து மனிதைரயும்
மிருகங்கைளயும் அழிப்பான் என்பைதயும்,
நீ அதல் எழுதயருக்க றெதன்று ெசால்லி,
அந்தச் சுருைள நீ சுட்ெடரித்தாேய
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
30 ஆைகயால் யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாயாக்கீைமக் குற த்து: தாவீதன்
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்காருவதற்கு
வம்சத்தல் ஒருவனும் இருக்கமாட்டான்;

* அத்த யாயம் 36:26 36:26 ப ரபுகுலத்தல்ஒருவனாகய
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அவனுைடய சடலங்கேளாெவன்றால்,
பகலின் ெவப்பத்த ற்கும் இரவன்
குளிருக்கும் எறயப்பட்டுக்க டக்கும்.
31 நான் அவனிடத்தலும், அவன்
சந்ததயனிடத்தலும், அவன்
ப ரபுக்களினிடத்தலும் அவர்கள்
அக்க ரமத்ைத வ சாரித்து, அவன்ேமலும்
எருசேலமின் குடிமக்கள்ேமலும்,
யூதா மனிதர்ேமலும், நான்
அவர்களுக்குச் ெசான்னதும்,
அவர்கள் ேகளாமற்ேபானதுமான
தீங்குகைளெயல்லாம் வரச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்று ெசால் என்றார். 32 அப்ெபாழுது
எேரமியா ேவெறாரு சுருைள எடுத்து,
அைத ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்கு
என்னும் காரியதரிச யனிடத்தல்
ெகாடுத்தான்; அவன்யூதாவன் ராஜாவாகய
ேயாயாக்கீம் ெநருப்பால் சுட்ெடரித்த
புத்தகத்தன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம்,
அதல் எேரமியாவன் வாய் ெசால்ல
எழுதனான்; இன்னும் அைவகைளப்ேபால
அேநகம் வார்த்ைதகளும் அைவகளுடன்
ேசர்க்கப்பட்டது.

அத்த யாயம் 37

எேரமியா சைறயல்அைடக்கப்படுதல்
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1 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாேதசத்தல்
ராஜாவாக நயமித்த ேயாயாக்கீமுைடய
மகனாகய ேகானியாவன் பட்டத்த ற்கு
ேயாச யாவன் மகனாகய ச ேதக்கயா
வந்து ஆட்ச ெசய்தான். 2 ெயேகாவா
எேரமியா தீர்க்கதரிசையக்ெகாண்டு
ெசான்ன வார்த்ைதகளுக்கு அவனாகலும்,
அவனுைடய ஊழியக்காரராகலும்,
ேதசத்தன் மக்களாகலும் ேகட்கவல்ைல.
3 ச ேதக்கயா ராஜாேவாெவனில்,
ெசேலமியாவன் மகனாகய யூகாைலயும்,
மாெசயாவன் மகனாகய ெசப்பனியா
என்னும் ஆசாரியைனயும் எேரமியா
தீர்க்கதரிச ய டத்தல் அனுப்ப : நீ
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : எங்களுக்காக வண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லச்
ெசான்னான். 4 அப்ெபாழுது எேரமியா
மக்களின் நடுேவ ேபாக்கும் வரத்துமாக
இருந்தான்; அவைன அவர்கள் காவல்
வீட்டில் இன்னும் ேபாடவல்ைல.
5 பார்ேவானின் ேசைனேயாெவன்றால்,
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டது; எருசேலைம
முற்றுைகேபாட்ட கல்ேதயர் அவர்களுைடய
ெசய்தையக்ேகட்டு, எருசேலைமவ ட்டு
நீங்க ப்ேபானார்கள். 6அப்ெபாழுது எேரமியா
தீர்க்கதரிச க்குக் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத உண்டாக , அவர்: 7 இஸ்ரேவலின்
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ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், என்னிடத்தல்
வ சாரிக்கும்படி உங்கைள என்னிடத்த ற்கு
அனுப்பன யூதாவன் ராஜாைவ
நீங்கள் ேநாக்க : இேதா, உங்களுக்கு
ஒத்தாைசயாகப் புறப்பட்ட பார்ேவானின்
ேசைன தன் ேதசமாக ய எக ப்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாகும். 8 கல்ேதயேராெவன்றால்,
தரும்ப வந்து இந்த நகரத்த ற்கு
வ ேராதமாகப் ேபார்ெசய்து, அைதப்
ப டித்து, ெநருப்பனால் சுட்ெடரிப்பார்கள்.
9 கல்ேதயர் நம்ைமவ ட்டு கண்டிப்பாகப்
ேபாய்வடுவார்கெளன்று ெசால்லி, நீங்கள்
ேமாசம் ேபாகாதருங்கள், அவர்கள்
ேபாவதல்ைல. 10உங்களுடன் ேபார்ெசய்க ற
கல்ேதயருைடய ேசைனையெயல்லாம்
நீங்கள் ேதாற்கடித்தாலும், மீந்தவர்கள்
எல்ேலாரும் காயம்பட்டவர்களாக
இருந்தாலும், அவர்கள் தங்கள்
கூடாரங்களிலிருந்து எழும்ப , இந்த
நகரத்ைத ெநருப்பனால் சுட்ெடரிப்பார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்க றார் என்று
ெசால்லுங்கள் என்றார். 11 பார்ேவானின்
பைட வருகறெதன்று, கல்ேதயருைடய
பைட எருசேலைமவ ட்டுப் ேபானேபாது,
12 எேரமியா அவ்வ டத்ைதவ ட்டு,
மக்களின் நடுவல் வலக ப்ேபாக றவன்
ேபால, ெபன்யமீன் ேதசத்த ற்குப்
ேபாக மனதாய் எருசேலமிலிருந்து
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புறப்பட்டுப்ேபானான். 13 அவன் ெபன்யமீன்
வாசலில் வந்தேபாது, காவற்காரர்களின்
அத பதயாகய ெயரியா என்னும் ெபயருள்ள
ஒருவன் அங்ேக இருந்தான்; அவன்
அனனியாவன் மகனாகய ெசேலமியாவன்
மகன்; அவன்: நீ கல்ேதயைரச்
ேசரப்ேபாக றவன் என்றுெசால்லி,
எேரமியா தீர்க்கதரிசையப் ப டித்தான்.
14 அப்ெபாழுது எேரமியா: அது ெபாய்,
நான் கல்ேதயைரச் ேசரப்ேபாக றவனல்ல
என்றான்; ஆனாலும் ெயரியா
எேரமியாவன் ெசால்ைலக் ேகளாமல்,
அவைனப் ப டித்து, ப ரபுக்களிடத்தல்
ெகாண்டுேபானான். 15 அப்ெபாழுது
ப ரபுக்கள்: எேரமியாவன்ேமல்
கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு, அவைன
அடித்து, அவைனக் காரியதரிச யாக ய
ேயானத்தானுைடயவீட்டில்காவற்படுத்தனார்கள்;
அவர்கள்அைதக்காவற்கூடமாக்கயருந்தார்கள்.
16 அப்படிேய எேரமியா காவற்க டங்கன்
நலவைறகளில் நுைழந்து, அங்ேக
அேநக நாட்கள் இருந்தான். 17 பன்பு
ச ேதக்கயா ராஜா அவைன வரவைழத்து:
ெயேகாவாவால் ஒரு வார்த்ைத உண்ேடா
என்று ராஜா அவைனத் தன் வீட்டில்
இரகச யமாகக் ேகட்டான். அதற்கு எேரமியா:
உண்டு, பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவீர் என்று ெசான்னான்.
18 பன்னும் எேரமியா, ச ேதக்கயா ராஜாைவ
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ேநாக்க : நீங்கள் என்ைனக் காவல் வீட்டில்
அைடப்பதற்கு, நான் உமக்கும் உம்முைடய
ஊழியக்காரருக்கும் இந்த மக்களுக்கும்
வ ேராதமாக என்ன குற்றம்ெசய்ேதன்?
19 பாப ேலான் ராஜா உங்களுக்கும்
இந்தத் ேதசத்த ற்கும் வ ேராதமாக
வருவதல்ைலெயன்று உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்ன உங்களுைடய
தீர்க்கதரிச கள் எங்ேக? 20 இப்ேபாதும்
ராஜாவாகய என் ஆண்டவேன, எனக்குக்
காதுெகாடுத்து, என் வண்ணப்பத்த ற்குத்
தையெசய்து, என்ைனக் காரியதரிச யாக ய
ேயானத்தானுைடய வீட்டிற்குத் தரும்ப
அனுப்பேவண்டாம்; அனுப்பனால்
நான் அங்ேக ெசத்துப்ேபாேவன்
என்றான். 21 அப்ெபாழுது எேரமியாைவக்
காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தல் காக்கவும்,
நகரத்தல் அப்பம் இருக்குவைர அப்பம்
சுடுகறவர்களின் வீதயல் தனம் ஒரு
அப்பத்ைத அவனுக்கு வாங்க க்ெகாடுக்கவும்
கட்டைளய ட்டான்; அப்படிேய எேரமியா
காவல்நைலயத்தன்முற்றத்தல்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 38
எேரமியா கணற்றுக்குள் தூக்க

எறயப்படுதல்
1 இந்த நகரத்தல் தங்கயருக்க றவன்,

பட்டயத்தாலும், பஞ்சத்தாலும்,
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ெகாள்ைளேநாயாலும் இறப்பான்;
கல்ேதயரிடத்த ற்குப்புறப்பட்டுப்ேபாக றவேனா
உய ேராடிருப்பான்; அவனுைடய
உய ர் அவனுக்குக் கைடத்த
ெகாள்ைளப்ெபாருைளப் ேபாலிருக்கும்;
அவன் பைழப்பாெனன்பைதக் ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்றும், 2 இந்த நகரம்
பாப ேலான் ராஜாவுைடய பைடயன் ைகயல்
ந ச்சயமாக ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும்; அவன்
அைதப் ப டிப்பாெனன்பைத ெயேகாவா
ெசால்க றார் என்றும், 3 எேரமியா எல்லா
மக்களிடமும் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்த
வார்த்ைதகைள மாத்தானின் மகனாகய
ெசப்பத்தயாவும், பஸ்கூரின் மகனாகய
ெகதலியாவும், ெசேலமியாவன் மகனாகய
யூகாலும், மல்கயாவன் மகனாகய
பஸ்கூரும் ேகட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது
ப ரபுக்கள் ராஜாைவ ேநாக்க : இந்த
மனிதன் ெகால்லப்பட அனுமதக்கேவண்டும்;
அேதெனன்றால், இந்த நகரத்தல்
மீதயாயருக்க ற ேபார்வீரர்களிடத்தலும்,
மற்றுமுள்ள எல்லா மக்களிடத்தலும்,
இவன் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லுகறதனால் அவர்களுைடய
ைககைளத் தளர்ந்து ேபாகச்ெசய்க றான்;
இவன் இந்த மக்களின் நலைனத்
ேதடாமல், அவர்கள் ேகட்ைடேய ேதடுக றான்
என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது ச ேதக்கயா
ராஜா: இேதா, அவன் உங்கள் ைககளில்
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இருக்கறான்; உங்களுக்கு வேராதமாக
ராஜா ஒன்றும் ெசய்யமுடியாது என்றான்.
6 அப்ெபாழுது அவர்கள் எேரமியாைவப்
ப டித்து, அவைனக் காவல்நைலயத்தன்
முற்றத்தலிருந்த அம்ெமேலகன் மகனாகய
மல்கயாவனுைடயகணற்றல் ேபாட்டார்கள்;
எேரமியாைவக் கயறுகளினால் அதல்
இறக்கவ ட்டார்கள்; அந்தக் கணறு
தண்ணீர் இல்லாமல் ேசறாயருந்தது,
அந்த ேசற்றல் எேரமியா புைதந்தான்.
7 அவர்கள் எேரமியாைவ கணற்றல்
ேபாட்டைத ராஜாவன் அரண்மைனயல்
இருந்த எத்த ேயாப்ப யனாகய
எெபத்ெமேலக் என்னும் ஒரு ப ரதானி
ேகள்வப்பட்டான்; ராஜாேவா ெபன்யமீன்
வாசலில் உட்கார்ந்தருந்தான்.
8 அப்ெபாழுது எெபத்ெமேலக் ராஜாவன்
அரண்மைனயலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ராஜாைவ ேநாக்க : 9 ராஜாவாகய என்
ஆண்டவேன, இந்த மனிதர்கள் எேரமியா
தீர்க்கதரிசைய கணற்றல் ேபாட்டது தகாத
ெசய்ைகயாயருக்க றது; அவன் இருக்கற
இடத்தல் பட்டினியனால் இறப்பாேன
இனி நகரத்தல் அப்பமில்ைல என்றான்.
10 அப்ெபாழுது ராஜா எெபத்ெமேலக்
என்னும் எத்த ேயாப்ப யைன ேநாக்க : நீ
இவ்வ டத்தலிருந்து முப்பது மனிதைர
உன்னுடேன கூட்டிக்ெகாண்டுேபாய்,
எேரமியா தீர்க்கதரிச இறப்பதற்குமுன்ேன
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அவைனக் கணற்றலிருந்து தூக்கவடு
என்று கட்டைளய ட்டான். 11 அப்ெபாழுது
எெபத்ெமேலக் அந்த மனிதைரத்
தன்னுடேன கூட்டிக்ெகாண்டு, ராஜாவன்
அரண்மைனப் ெபாக்கஷசாைலயன்
கீழிருந்த அைறக்குள் புகுந்து, க ழிந்துேபான
பைழய புடைவகைளயும் கந்ைதத்
துணிகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அைவகைளக்கயறுகளினால்எேரமியாவன்
அருகல் கணற்றல் இறக்கவ ட்டு,
12 எெபத்ெமேலக் என்னும் எத்த ேயாப்ப யன்
எேரமியாவுடேன: க ழிந்துேபான இந்தப்
பைழய புடைவகைளயும் கந்ைதகைளயும்
உம்முைடய அக்குள்களில் கயறுகளுக்கு
இைடயல் ைவத்துப் ேபாட்டுக்ெகாள்ளும்
என்றான்; எேரமியா அப்படிேய
ெசய்தான். 13 அப்ெபாழுது எேரமியாைவக்
கயறுகளால் தூக்க , அவைனக்
கணற்றலிருந்து எடுத்துவ ட்டார்கள்;
எேரமியா காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தல்
இருந்தான்.
ச ேதக்கயாமீண்டும்எேரமியாவ டம்ேகட்ட

ேகள்வகள்
14 பன்பு ச ேதக்கயா ராஜா, எேரமியா

தீர்க்கதரிசையக் ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தல் இருக்கும் மூன்றாம் வாசலில்
தன்னிடத்த ற்கு வரவைழத்தான்; அங்ேக
ராஜா, எேரமியாைவ ேநாக்க : நான்
உன்னிடத்தல் ஒரு காரியம் ேகட்க ேறன்;
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நீ எனக்கு ஒன்றும் மைறக்கேவண்டாம்
என்றான். 15 அப்ெபாழுது எேரமியா
ச ேதக்கயாைவ ேநாக்க : நான்அைதஉமக்கு
அறவத்தால் என்ைனக் கண்டிப்பாகக்
ெகாைலெசய்வீரல்லவா? நான் உமக்கு
ஆேலாசைன ெசான்னாலும், என்
ெசால்ைலக் ேகட்கமாட்டீர் என்றான்.
16 அப்ெபாழுது ச ேதக்கயா ராஜா:
நான் உன்ைனக் ெகால்லாமலும்,
உன் உயைர வாங்கத்ேதடுக ற
இந்த மனிதர் ைகயல் உன்ைன
ஒப்புக்ெகாடாமலும் இருப்ேபன் என்பைத,
நமக்கு இந்த ஆத்துமாைவ உண்டாக்கய
ெயேகாவாவுைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுக ேறன் என்று எேரமியாவுக்கு
இரகச யமாய் வாக்குக்ெகாடுத்தான்.
17 அப்ெபாழுது எேரமியா ச ேதக்கயாைவ
ேநாக்க : நீர் பாப ேலான் ராஜாவன்
ப ரபுக்களிடம் புறப்பட்டுப்ேபானால்,
உம்முைடய ஆத்துமா உய ேராடிருக்கும்;
இந்தப் பட்டணம் ெநருப்பனால்
சுட்ெடரிக்கப்படுவதல்ைல; நீரும் உம்முைடய
குடும்பமும் உய ேராடிருப்பீர்கள். 18 நீர்
பாப ேலான் ராஜாவன் ப ரபுக்களிடத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாகாவ ட்டால், அப்ெபாழுது
இந்த நகரம் கல்ேதயர் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படும், அவர்கள் இைத
ெநருப்பனால் சுட்ெடரிப்பார்கள்; நீர்
அவர்களுக்குத் தப்ப ப்ேபாவதல்ைல
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என்கறைத இஸ்ரேவலின் ேதவனும்
ேசைனகளின் ேதவனுமாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றான். 19 அப்ெபாழுது
ச ேதக்கயா ராஜா எேரமியாைவ
ேநாக்க : கல்ேதயர் தங்கைளச்
ேசர்த்துெகாண்ட யூதரின் ைகயல் என்ைனப்
பரியாசம்ெசய்ய ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கேளா
என்று நான் சந்ேதகப்படுக ேறன்
என்றான். 20 அதற்கு எேரமியா:
உம்ைம ஒப்புக்ெகாடுக்கமாட்டார்கள்;
நான் உம்மிடத்தல் ெசால்லுகற
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக் ேகளும்,
அப்ெபாழுது உமக்கு நன்ைமயாயருக்கும்,
உம்முைடய ஆத்துமா பைழக்கும்.
21 நான் புறப்படுக றதல்ைல என்று
ெசால்வீர்ெரன்றால், ெயேகாவா எனக்குத்
ெதரியப்படுத்தன வார்த்ைதயாவது:
22 இேதா, யூதா ராஜாவன் வீட்டில்
மீதயான எல்லாப் ெபண்களும் ெவளிேய
பாப ேலான் ராஜாவன் ப ரபுக்களிடத்தல்
ெகாண்டுேபாகப்படுவார்கள்;
அப்ெபாழுது, இேதா, அவர்கள் தாேன
உம்முைடய நண்பர்கள்; அவர்கள்
உமக்குப் ேபாதைனெசய்து, உம்ைம
ேமற்ெகாண்டார்கள் என்றும், உம்முைடய
கால்கள் ேசற்றல் அமிழ்ந்தபன்பு அவர்கள்
பன்வாங்க ப் ேபானார்கள் என்றும்
அந்த ெபண்கேள ெசால்லுவார்கள்.
23 உம்முைடய எல்லாப் ெபண்கைளயும்,
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உம்முைடய பள்ைளகைளயும் ெவளிேய
கல்ேதயரிடத்தல் ெகாண்டு ேபாவார்கள்;
நீரும் அவர்கள் ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாகாமல்
பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயனால்
ப டிக்கப்பட்டு, இந்த நகரம் ெநருப்பால்
சுட்ெடரிக்கப்படக் காரணமாயருப்பீர்
என்றான். 24 அப்ெபாழுது ச ேதக்கயா
எேரமியாைவ ேநாக்க : இந்த வார்த்ைதகைள
ஒருவருக்கும் அறவக்கேவண்டாம்;
அப்ெபாழுது நீ இறப்பதல்ைல. 25 நான்
உன்னுடன் ேபசனைதப் ப ரபுக்கள்
ேகள்வப்பட்டு, உன்னிடத்தல் வந்து:
நீ ராஜாேவாடு ேபச க்ெகாண்டைத
எங்களுக்குத் ெதரிவ , எங்களுக்கு
ஒன்றும் மைறக்காேத, அப்ெபாழுது
உன்ைனக் ெகால்லாதருப்ேபாம்;
ராஜா உன்ேனாடு என்ன ேபசனார்
என்று உன்ைனக் ேகட்பார்கேளயாகல்,
26 நான் ேயானத்தானுைடய வீட்டில்
மரணமைடயாதபடி ராஜா என்ைன
அங்ேக தரும்ப அனுப்பேவண்டாம்
என்று, அவர் முகத்த ற்கு முன்பாக
வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்என்றுெசால்வாயாக
என்றான். 27 பன்பு எல்லாப் ப ரபுக்களும்,
எேரமியாவனிடத்தல் வந்து, அவைனக்
ேகட்டார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்: ராஜா
கற்ப த்த இந்த எல்லா வார்த்ைதகளின்படிேய
அவர்களுக்கு அறவத்தான்; காரியம்
ேகள்வப்படாமற்ேபானதனால், அவனுடன்
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ேபசாமலிருந்துவ ட்டார்கள். 28 அப்படிேய
எேரமியா, எருசேலம் ப டிபடுக ற நாள்வைர
காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தல் இருந்தான்;
எருசேலம் ப டிபட்டப றகும் அங்ேகேய
இருந்தான்.

அத்த யாயம் 39
எருசேலமின்வீழ்ச்ச

1 யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
அரசாண்ட ஒன்பதாம் வருடம் பத்தாம்
மாதத்தல் பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனுைடய எல்லா
இராணுவமும் எருசேலமுக்கு வ ேராதமாக
வந்து, அைத முற்றுைகேபாட்டார்கள்.
2 ச ேதக்கயா அரசாண்ட பத ேனாராம்
வருடம் நான்காம் மாதம், ஒன்பதாம்
ேததயல் நகரத்து மதல் உைடக்கப்பட்டது.
3 அப்ெபாழுது பாப ேலான் ராஜாவன்
ப ரபுக்களாகய ெநர்கல்சேரத்ேசர்,
சம்கார்ேநேபா, சர்ேசக ம், ரப்சாரீஸ்,
ெநர்கல் சேரத்ேசர், ரப்மாக் என்பவர்களும்,
பாப ேலான் ராஜாவன் மற்ற எல்லாப்
ப ரபுக்களும் உள்ேள நுைழந்து,
நடுவாசலில் இருந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது
யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாவும்
எல்லாப் ேபார் வீர்களும் அவர்கைளக்
கண்டேபாது, ஓடி, இரவு ேநரத்தல்
ராஜாவன் ேதாட்டத்துவழிேய, இரண்டு
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மதல்களுக்கு நடுவான வாசலால்
நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்;
அவன் வயல்ெவளியன் வழிேய
ேபாய்வ ட்டான். 5 ஆனாலும்,
கல்ேதயருைடய இராணுவம் அவர்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்து, எரிேகாவன் சமபூமியல்
ச ேதக்கயாைவ ெநருங்க , அவைனப்
ப டித்து, அவைன ஆமாத் ேதசத்தன்
ஊராகய ரிப்லாவுக்கு, பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்தல்
ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக இவன்
அவைனக் குறத்துத் தீர்ப்புச்ெசய்தான்.
6 பன்பு பாப ேலான் ராஜா ரிப்லாவல்,
ச ேதக்கயாவன் மகன்கைள அவன்
கண்களுக்கு முன்பாக ெவட்டைவத்தான்;
யூதாவன் ப ரபுக்கள் அைனவைரயும்
பாப ேலான் ராஜா ெவட்டி, 7 ச ேதக்கயாவன்
கண்கைளக்ெகடுத்து, அவைனப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாக
அவனுக்கு இரண்டு ெவண்கல
வலங்குகைளப்ேபாட்டான். 8 கல்ேதயர்,
ராஜாவன் அரண்மைனையயும்
மக்களின் வீடுகைளயும் ெநருப்பால்
சுட்ெடரித்து, எருசேலமின் மதல்கைள
இடித்துப்ேபாட்டார்கள். 9 நகரத்தல்
தங்கயருந்த மக்கைளயும், தன்னிடத்தல்
ஓடிவந்துவ ட்டவர்கைளயும், மீதயான மற்ற
மக்கைளயும், காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதான் பாப ேலானுக்குச்
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சைறகளாகக் ெகாண்டுேபானான்.
10 காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான்
ஒன்றுமில்லாத ஏைழகளில் சலைர
யூதா ேதசத்தல் ைவத்து, அவர்களுக்கு
அந்நாளில் த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்
வயல்நலங்கைளயும் ெகாடுத்தான்.
11 ஆனாலும் எேரமியாைவக் குறத்து,
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதாைன
ேநாக்க : 12 நீ அவைன வரவைழத்து,
அவனுக்கு ஒரு ெபால்லாப்பும் ெசய்யாமல்,
அவைனப் பத்த ரமாகப் பார்த்து, அவன்
உன்னுடன் ெசால்லுகறபடிெயல்லாம்
அவைனநடத்துஎன்றுகட்டைளெகாடுத்தான்.
13 அப்படிேய காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதானும், ேநபுசஸ்பான்,
ரப்சாரீஸ், ெநர்கல்சேரத்ேசர், ரப்மாக்
என்பவர்களும், பாப ேலான் ராஜாவன்
எல்லாப் ப ரபுக்களும், 14 எேரமியாைவக்
காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தலிருந்து
வரவைழத்து, அவைன ெவளிேய வீட்டுக்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாவதற்கு அவைனச்
சாப்பானுைடய மகனாகய அகீக்காமின்
மகனான ெகதலியாவனிடத்தல்
ஒப்புவத்தார்கள்; அப்படிேய அவன்
மக்களுக்குள்ேள தங்கயருந்தான்.
15 இதுவுமல்லாமல், எேரமியா இன்னும்
காவல்நைலயத்தன் முற்றத்தல்
அைடக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, அவனுக்குக்
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ெயேகாவாவால் உண்டான வசனம்:
16 நீ ேபாய், எத்த ேயாப்ப யனாகய
எெபத்ெமேலக்குக்குச் ெசால்ல ேவண்டியது
என்னெவன்றால், இேதா, என்னுைடய
வார்த்ைதகைள இந்த நகரத்தன்ேமல்
நன்ைமயாக அல்ல, தீைமயாகேவ
வரச்ெசய்ேவன்; அைவகள் அந்நாளில் உன்
கண்களுக்கு முன்பாக நைறேவறும் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 17 ஆனால்
அந்நாளில் உன்ைனத் தப்புவ ப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நீ பயப்படுக ற மனிதரின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. 18 உன்ைன
ந ச்சயமாக வடுவப்ேபன், நீ பட்டயத்த ற்கு
இைரயாவதல்ைல; நீ என்ைன நம்ப
இருக்க றதனால் உன் உய ர் உனக்குக்
கைடத்த ெகாள்ைளப்ெபாருைளப்ேபால
இருக்குெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்றார்.

அத்த யாயம் 40
எேரமியாவடுவக்கப்படுதல்

1 பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாவதற்கு
எருசேலமிலும் யூதாவலும் சைறப்ப டித்து
ைவக்கப்பட்டமக்களுக்குள்வலங்க டப்பட்டிருந்த
எேரமியாைவக் காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதான் வடுதைலயாக்க
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ராமாவலிருந்து அனுப்பவ ட்டபன்பு,
எேரமியாவுக்கு ெயேகாவாவால் உண்டான
வசனம்: 2 காவற்ேசனாத பத எேரமியாைவ
வரவைழத்து, அவைன ேநாக்க :
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா இந்த
இடத்த ற்கு இந்தத் தீங்கு வருெமன்று
ெசால்லியருந்தார். 3 தாம் ெசான்னபடிேய
ெயேகாவா நடப்ப த்துமிருக்க றார்;
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்து, அவருைடய சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்காமற்ேபானீர்கள்;
ஆைகயால் உங்களுக்கு இந்தக் காரியம்
வந்தது. 4 இப்ேபாதும், இேதா, உன்
ைககளில் இடப்பட்ட வலங்குகைள
இன்று நீக்க ப்ேபாட்ேடன்; என்னுடன்
பாப ேலானுக்கு வர உனக்கு நன்ைமயாகத்
ேதான்றனால் வா, நான் உன்ைனப்
பத்த ரமாகப் பார்த்துக்ெகாள்ேவன்;
என்னுடன் பாப ேலானுக்கு வர உனக்கு
நன்றாகத் ேதான்றாவ ட்டால், இருக்கட்டும்;
இேதா, ேதசெமல்லாம் உனக்கு முன்பாக
இருக்க றது, எவ்வ டத்த ற்குப்ேபாக உனக்கு
நன்ைமயும் ஒழுங்குமாகத் ேதான்றுகறேதா
அவ்வ டத்த ற்குப் ேபா என்றான். 5 அவன்
இன்னும் ேபாகாமலிருக்கும்ேபாது, அவன்
இவைன ேநாக்க : நீ பாப ேலான் ராஜா யூதா
பட்டணங்களின்ேமல் அதகாரியாக ைவத்த
சாப்பானுைடய மகனாகய அகீக்காமின்
மகனான ெகதலியாவனிடத்த ற்குத்
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தரும்ப ப்ேபாய், அவனுடன் மக்களுக்குள்ேள
தங்கயரு; இல்லாவ ட்டால்,
எவ்வ டத்த ற்குப் ேபாக உனக்கு சரிெயன்று
ேதான்றுகறேதா, அவ்வடத்த ற்குப் ேபா
என்று ெசால்லி, காவற்ேசனாத பத
அவனுக்கு வழிச்ெசலைவயும்
ெவகுமதையயும் ெகாடுத்து அவைன
அனுப்பவ ட்டான். 6 அப்படிேய எேரமியா
மிஸ்பாவுக்கு அகீக்காமின் மகனாகய
ெகதலியாவனிடத்தல் ேபாய், ேதசத்தல்
மீதயான மக்களுக்குள் அவனுடன்
தங்கயருந்தான்.

படுெகாைலெசய்யப்பட ெகதலியா
7 பாப ேலான் ராஜா அகீக்காமின்

மகனாகய ெகதலியாைவ ேதசத்தன்ேமல்
அதகாரியாக்கனான் என்றும்,
பாப ேலானுக்குச் சைறப டித்துக்
ெகாண்டுேபாகாத குடிமக்களில்
ஏைழகளான ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும் அவனுைடய
கண்காணிப்புக்கு ஒப்புவத்தான் என்றும்,
ெவளியலிருக்கற ேபார் வீரர்கள்
அைனவரும் அவர்களுைடய மனிதரும்
ேகட்டேபாது, 8 அவர்கள் மிஸ்பாவுக்குக்
ெகதலியாவனிடத்தல் வந்தார்கள்;
யாெரனில், ெநத்தானியாவன் மகனாகய
இஸ்மேவலும், கேரயாவன் மகன்களாகய
ேயாகனானும், ேயானத்தானும்,
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தன்கூேமத்தன் மகனாகய ெசராயாவும்,
ெநத்ேதாபாத்தயனாகய ஏப்பாயன்
மகன்களும், மாகாத்தயனான ஒருவனுைடய
மகனாகய ெயசனியாவும் ஆகய
இவர்களும் இவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்களுேம.
9 அப்ெபாழுது சாப்பானுைடய மகனாகய
அகீக்காமின்மகன்ெகதலியாஅவர்கைளயும்
அவர்கள் மனிதைரயும் ேநாக்க : நீங்கள்
கல்ேதயைர பணிய பயப்படேவண்டாம்,
நீங்கள் ேதசத்தலிருந்து பாப ேலான்
ராஜாைவ பணியுங்கள்; அப்ெபாழுது
உங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாகும்.
10 நாேனாெவனில், இேதா, நம்மிடத்தல்
வருகற கல்ேதயரிடத்தல் பணியும்படி
மிஸ்பாவ ேல குடியருக்க ேறன்; நீங்கேளா
ேபாய், த ராட்ைசரசத்ைதயும் பழங்கைளயும்
எண்ெணையயும் ேசர்த்து, உங்கள்
பாண்டங்களில் ைவத்து, உங்கள்
வசமாயருக்க ற ஊர்களில் குடியருங்கள்
என்று வாக்குக்ெகாடுத்துச் ெசான்னான்.
11 ேமாவாபலும் அம்ேமான் மக்களிடத்தலும்
ஏேதாமிலும் எல்லா ேதசங்களிலும் இருக்க ற
யூதரும், பாப ேலான் ராஜா யூதாவல் சலர்
மீதயாயருக்கக் கட்டைளய ட்டாெனன்றும்,
சாப்பானுைடய மகனாகய அகீக்காமின்
மகனான ெகதலியாைவ அவர்கள்ேமல்
அதகாரியாக்கனான் என்றும், ேகட்டேபாது,
12 எல்லா யூதரும் தாங்கள் துரத்தப்பட்ட
எல்லா இடங்களிலுமிருந்து, யூதா
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ேதசத்தல் ெகதலியாவனிடத்தல்
மிஸ்பாவுக்கு வந்து, த ராட்ைசரசத்ைதயும்
பழங்கைளயும் அதகமாகச் ேசர்த்து
ைவத்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது கேரயாவன்
மகனாகய ேயாகனானும் ெவளியல்
இருந்த எல்லா ேபார் வீரர்களும்
மிஸ்பாவுக்குக் ெகதலியாவனிடத்தல்
வந்து, 14 உம்ைமக் ெகான்றுேபாடுவதற்கு,
அம்ேமான் மக்களின் ராஜாவாகய பாலிஸ்
என்பவன், ெநத்தானியாவன் மகனாகய
இஸ்மேவைல அனுப்பனாெனன்பைத நீர்
அறயவல்ைலேயா என்றார்கள்; ஆனாலும்
அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியா
அவர்கள் வார்த்ைதைய நம்பவல்ைல.
15 பன்னும் கேரயாவன் மகனாகய
ேயாகனான் மிஸ்பாவ ேல ெகதலியாேவாேட
இரகச யமாகப் ேபச : நான் ேபாய்
ஒருவரும் அறயாமல் ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவைல ெவட்டிப்ேபாட
அனுமத க்கேவண்டும்; உம்மிடத்தல்
ேசர்ந்த யூதெரல்லாரும் ச தறுண்டுேபாகவும்
யூதாவல் மீதயானவர்கள் அழியவும் அவன்
உம்ைம ஏன் ெகான்றுேபாடேவண்டும்
என்றான். 16 ஆனாலும் அகீக்காமின்
மகனாகய ெகதலியா கேரயாவன்
மகனாகய ேயாகனாைன ேநாக்க :
நீ இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்யாேத;
இஸ்மேவலின்ேமல் நீ ெபாய் ெசால்லுகறாய்
என்றான்.
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அத்த யாயம் 41
1 பன்பு ஏழாம் மாதத்தல் ராஜவம்சத்தல்

ப றந்தவனும், எலிஷாமாவன் மகனாகய
ெநத்தானியாவன்மகனுமானஇஸ்மேவலும்,
அவனுடன் ராஜாவன் ப ரபுக்களான
பத்துப்ேபரும் மிஸ்பாவுக்கு அகீக்காமின்
மகனாகய ெகதலியாவனிடத்தல் வந்து,
அங்ேக ஒன்றாக உணவு சாப்ப ட்டார்கள்.
2 அப்ெபாழுது ெநத்தானியாவன் மகனாகய
இஸ்மேவலும், அவேனாடிருந்த பத்துப்ேபரும்
எழும்ப , பாப ேலான் ராஜா ேதசத்தன்ேமல்
அதகாரியாகைவத்தசாப்பானின்மகனாகய
அகீக்காமின் மகனான ெகதலியாைவப்
பட்டயத்தால் ெவட்டினார்கள். 3 மிஸ்பாவ ேல
ெகதலியாவனிடத்தல் இருந்த எல்லா
யூதைரயும், அங்ேக காணப்பட்ட
ேபார்வீரர்களாகய கல்ேதயைரயும்
இஸ்மேவல் ெவட்டிப்ேபாட்டான். 4 அவன்
ெகதலியாைவக் ெகான்றபன்பு,
மறுநாளில் அைத ஒருவரும் இன்னும்
அறயாதருக்ைகயல்: 5 தாடிையச்
சைரத்து, உைடகைளக் க ழித்து, தங்கைளக்
கீற க்ெகாண்டிருந்த எண்பதுேபர் சீேகமிலும்
சீேலாவலும் சமாரியாவலுமிருந்து,
தங்கள் ைககளில் காணிக்ைககைளயும்
நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்,ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாகும்படி
வந்தார்கள். 6அப்ெபாழுதுெநத்தானியாவன்
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மகனாகய இஸ்மேவல் மிஸ்பாவலிருந்து
புறப்பட்டு, அவர்களுக்கு எத ராக
அழுதுெகாண்ேட நடந்துவந்து,
அவர்கைளச் சந்த த்தேபாது, அவர்கைள
ேநாக்க : அகீக்காமின் மகனாகய
ெகதலியாவனிடத்தல் வாருங்கள்
என்றான். 7 அவர்கள் நகரத்தன் மத்தயல்
வந்தேபாது, ெநத்தானியாவன் மகனாகய
இஸ்மேவலும், அவனுடன் இருந்த மனிதரும்
அவர்கைள ெவட்டி ஒரு பள்ளத்தல்
தள்ளிப்ேபாட்டார்கள். 8ஆனாலும்அவர்களில்
பத்துப்ேபர் மீந்தருந்தார்கள்; அவர்கள்
இஸ்மேவைலப்பார்த்து: எங்கைளக்
ெகாைலெசய்யேவண்டாம்; ேகாதுைமயும்,
வாற்ேகாதுைமயும், எண்ெணயும்,
ேதனுமுள்ள புைதயல்கள் எங்களுக்கு
நலத்தன்கீழ் இருக்க றது என்றார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர்கைள அவர்கள்
சேகாதரர்கைளக் ெகாைலெசய்யாமல்
வ ட்டுைவத்தான். 9 இஸ்மேவல்
ெகதலியாவற்காக ெவட்டின மனிதருைடய
ப ேரதங்கைளெயல்லாம் எற ந்துேபாட்ட
பள்ளேமாெவனில், ஆசா என்னும்
ராஜா இஸ்ரேவலின் ராஜாவாகய
பாஷாவுக்காக உண்டாக்கன பள்ளந்தாேன;
அைத ெநத்தானியாவன் மகனாகய
இஸ்மேவல் ெவட்டப்பட்டப் ப ேரதங்களால்
ந ரப்பனான். 10 பன்பு இஸ்மேவல்
மிஸ்பாவல் இருக்கற மீதயான மக்கள்
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அைனவைரயும் சைறப்படுத்த க்ெகாண்டு
ேபானான்; ராஜாவன் மகள்கைளயும்
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான்
அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியாவன்
வசாரிப்புக்கு ஒப்புவத்துப்ேபான
மிஸ்பாவலுள்ள மீதயான எல்லா
மக்கைளயும் ெநத்தானியாவன் மகனாகய
இஸ்மேவல் சைறப்படுத்த க்ெகாண்டு
அம்ேமான் மக்களிடத்தல் ேபாகப்
புறப்பட்டான். 11 ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவல் ெசய்த
ெபால்லாப்ைபெயல்லாம் கேரயாவன்
மகனாகய ேயாகனானும்,அவனுடன்இருந்த
எல்லாப் ேபார்வீரர்களும் ேகட்டேபாது,
12 அவர்கள் ஆண்கைளெயல்லாம்
அைழத்துக்ெகாண்டு, ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவேலாடு
ேபார்ெசய்யப்ேபாய், அவைனக்
க ப ேயானிலிருக்கும் ெபருங்குளத்துத்
தண்ணீர் அருகல் கண்டார்கள்.
13 அப்ெபாழுது இஸ்மேவலுடனிருந்த
எல்லா மக்களும் கேரயாவன் மகனாகய
ேயாகனாைனயும், அவேனாடிருந்த எல்லா
ேபார்வீரர்கைளயும் கண்டு சந்ேதாஷப்பட்டு,
14 இஸ்மேவல் மிஸ்பாவலிருந்து
சைறப்ப டித்துக்ெகாண்டுேபான
மக்கெளல்லாம் பன்வாங்க த் தரும்ப ,
கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானிடத்தல்
வந்துவ ட்டார்கள். 15 ெநத்தானியாவன்
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மகனாகய இஸ்மேவேலா, எட்டுப்ேபருடன்
ேயாகனானின் ைகக்குத் தப்ப , அம்ேமான்
மக்களிடத்தல் ேபானான்.

எக ப்த ற்குஓடிப்ேபாகுதல்
16 கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும்,

அவனுடன் இருந்த எல்லா ேபார்வீரர்களும்,
அகீக்காமின் மகனாகய ெகதலியாைவ
ெவட்டிப்ேபாட்ட ெநத்தானியாவன்
மகனாகய இஸ்மேவல் ெகாண்டுேபானதும்,
தாங்கள் க ப ேயானிேல வடுதைலயாக்க த்
தரும்பச்ெசய்ததுமான மீதயான
எல்லா மக்களாகய ேபார்வீரர்கைளயும்,
ெபண்கைளயும், குழந்ைதகைளயும்,
அரண்மைன அதகாரிகைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, 17 பாப ேலான்
ராஜா ேதசத்தன்ேமல் அதகாரியாக்கன
கம்காமின் மகனாகய ெகதலியாைவ
ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவல்
ெவட்டிப்ேபாட்டதற்காக கல்ேதயருக்குப்
பயந்தபடியனால், 18 தாங்கள் எக ப்த ற்குப்
ேபாகப்புறப்பட்டு, ெபத்ெலேகம் ஊருக்கு
அருகலுள்ள கம்காமின் ேபட்ைடயல்
தங்கயருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 42
1அப்ெபாழுதுஎல்லாஇராணுவச்ேசர்ைவக்காரரும்,

கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும்,
ஓசாயாவன் மகனாகய ெயசனியாவும்,
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ச ற ேயார்முதல் ெபரிேயார்வைரயுள்ள
எல்லா மக்களும் ேசர்ந்துவந்து,
2 தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியாைவ ேநாக்க :
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நாங்கள் நடக்கேவண்டிய வழிையயும்,
ெசய்யேவண்டிய காரியத்ைதயும்
எங்களுக்குத் ெதரிவ ப்பதற்காக, நீர்
எங்கள் வண்ணப்பத்த ற்கு இடங்ெகாடுத்து,
மீதயாயருக்க ற இந்த எல்லா மக்களாகய
எங்களுக்காக உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ெஜபம்ெசய்யும்.
3 உம்முைடய கண்கள் எங்கைளக்
காண்கறபடிேய த ரளான மக்களில்
ெகாஞ்சம் நபர்கேள மீதயாயருக்க ேறாம்
என்றார்கள். 4 அப்ெபாழுது எேரமியா
தீர்க்கதரிச அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
ெசான்னைதக் ேகட்ேடன்; இேதா, உங்கள்
வார்த்ைதயன்படிேய உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ெஜபம்ெசய்ேவன்;
ெயேகாவா உங்களுக்கு மறுஉத்த ரவாகச்
ெசால்லும் எல்லா வார்த்ைதகைளயும் நான்
உங்களுக்கு ஒன்ைறயும் மைறக்காமல்
அறவப்ேபன் என்றான். 5 அப்ெபாழுது
அவர்கள் எேரமியாைவ ேநாக்க : உம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உம்ைமக்ெகாண்டு
எங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பும் எல்லா
வார்த்ைதகளின்படியும் நாங்கள்
ெசய்யாவ ட்டால், ெயேகாவா நமக்கு
நடுேவ சத்தயமும் உண்ைமயுமான
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சாட்ச யாயருப்பாராக. 6 அது
நன்ைமயானாலும் தீைமயானாலும் சரி,
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
சத்தத்த ற்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவதனால்
எங்களுக்கு நன்ைமயுண்டாக நாங்கள்
உம்ைம அனுப்புக ற எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடப்ேபாம் என்றார்கள். 7 பத்துநாள்
ெசன்றபன்பு, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டானது.
8 அப்ெபாழுது அவன், கேரயாவன்
மகனாகய ேயாகனாைனயும், அவனுடன்
இருந்த எல்லாப் ேபார்வீரர்கைளயும்,
ச ற ேயார்முதல் ெபரிேயார்வைர உண்டான
எல்லா மக்கைளயும் அைழத்து, 9 அவர்கைள
ேநாக்க : உங்களுக்காக வண்ணப்பம்
ெசய்வதற்கு நீங்கள் என்ைன அனுப்பன
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 10 நீங்கள்
இந்தத் ேதசத்தல் தங்கயருந்தால்,
நான் உங்கைளக் கட்டுேவன், உங்கைள
இடிக்கமாட்ேடன்; உங்கைள நாட்டுேவன்,
உங்கைளப் படுங்கமாட்ேடன்; நான்
உங்களுக்குச் ெசய்தருக்க ற தீங்குக்கு
மனம் வருந்த ேனன். 11 நீங்கள் பயப்படுக ற
பாப ேலான் ராஜாவுக்குப் பயப்படேவண்டாம்,
அவனுக்குப் பயப்படாதருப்பீர்களாக என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார், உங்கைளக்
காப்பாற்றுவதற்காகவும், உங்கைள



எேரமியாஅத்தயாயம் 42:12 ccix எேரமியாஅத்தயாயம் 42:17

அவன் ைகக்கு வடுவப்பதற்காகவும்
நான் உங்களுடன் இருந்து, 12 அவன்
உங்களுக்கு இரங்குகறதற்கும்,
உங்கள் ெசாந்தேதசத்த ற்கு உங்கைளத்
தரும்பவரச்ெசய்க றதற்கும் உங்களுக்கு
இரக்கம் ெசய்ேவன். 13 நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்காமல், நாங்கள் இந்தத் ேதசத்தல்
இருக்க றதல்ைலெயன்றும், 14 நாங்கள்
ேபாைரக் காணாததும், எக்காள சத்தத்ைதக்
ேகளாததும், உணவு குைறவனால்
பட்டினியாக இராததுமான எக ப்து
ேதசத்துக்ேகேபாய்,அங்ேகதங்கயருப்ேபாம்
என்றும் ெசால்வீர்கேளயாகல், 15 யூதாவல்
மீந்தருக்க றவர்கேள, அைதக்குறத்து
உண்டானெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள்: நீங்கள் எக ப்த ற்குப்
ேபாக உங்கள் முகங்கைளத் தருப்ப ,
அங்ேக தங்கப்ேபாவீர்களானால்,
16 நீங்கள் பயப்படுக ற பட்டயம் எக ப்து
ேதசத்தல் உங்கைளப் ப டிக்கும்; நீங்கள்
சந்ேதகப்படுக றபஞ்சம்எக ப்தல்உங்கைளத்
ெதாடர்ந்துவரும். அங்ேக இறப்பீர்கள்.
17 எக ப்த ேல தங்கேவண்டுெமன்று
அவ்வடத்த ற்குத் தங்கள் முகங்கைளத்
தருப்பன எல்லா மனிதருக்கும் என்ன
சம்பவக்குெமன்றால், பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
இறப்பார்கள்; நான் அவர்கள்ேமல்
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வரச்ெசய்யும் தீங்கனால் அவர்களில்
மீதயாக றவர்களும் தப்புக றவர்களுமில்ைல
என்று இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
18 என் ேகாபமும் என் கடுங்ேகாபமும்
எருசேலமின் குடிமக்கள்ேமல் எப்படி
மூண்டேதா, அப்படிேய என் கடுங்ேகாபம்
நீங்கள் எக ப்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது,
உங்கள்ேமல் மூளும்; நீங்கள்
சாபமாகவும் பாழாகவும் பழிப்பாகவும்
ந ந்ைதயாகவும் இருந்து, இவ்வடத்ைத
இனிக் காணாதருப்பீர்கள் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 19 யூதாவல்
மீதயானவர்கேள, எக ப்த ற்குப்
ேபாகாதருங்கள் என்று ெயேகாவா
உங்கைளக்குறத்துச் ெசான்னாெரன்பைத
இந்நாளில் உங்களுக்குச் சாட்ச யாக
அறவத்ேதன் என்று அறயுங்கள்.
20 உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு வேராதமாக
உங்கைள ேமாசம்ேபாக்கனீர்கள்; நீ எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க :
எங்களுக்காக வண்ணப்பம்ெசய்து,
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்வைதெயல்லாம் எங்களுக்கு
அறவக்கேவண்டும்; அதன்படிேய
ெசய்ேவாம் என்று நீங்கள் ெசால்லி, என்ைன
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடத்த ற்கு
அனுப்பனீர்கள். 21 நான் இந்நாளில் அைத



எேரமியாஅத்தயாயம் 42:22 ccxi எேரமியாஅத்தயாயம் 43:2

உங்களுக்கு அறவத்ேதன்; ஆனாலும்,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
சத்தத்த ற்கும், அவர் என்ைனக்ெகாண்டு
உங்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பன
எந்தக்காரியத்ைதயும் கவனித்துக்
ேகட்காமற்ேபானீர்கள். 22 இப்ேபாதும்
தங்கயருப்பதற்கு நீங்கள் ேபாக
வரும்புக ற இடத்தல்தாேன பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
மரணமைடவீர்கெளன்று ந ச்சயமாய்
அறயுங்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 43
1 எேரமியா எல்லா மக்களுக்கும்

அவர்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா தன்ைனக்ெகாண்டு
அவர்களுக்குச் ெசால்லியனுப்பன
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் ெசான்னான்;
அவர்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடயஎல்லாவார்த்ைதகைளயும்
அவன் அவர்களுக்குச் ெசால்லிமுடித்தபன்பு,
2 ஓசாயாவன் மகனாகய அசரியாவும்,
கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும்,
அகங்காரிகளான எல்லா மனிதரும்
எேரமியாைவ ேநாக்க : நீ ெபாய்
ெசால்லுகறாய்; எக ப்தல் தங்குவதற்கு
அங்ேக ேபாகாதருங்கள் என்று ெசால்ல,
எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
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எங்களிடத்த ற்கு அனுப்பவல்ைல.
3 கல்ேதயர் எங்கைளக் ெகான்றுேபாடவும்,
எங்கைளப் பாப ேலானுக்கு ைகத களாகக்
ெகாண்டுேபாகவும், எங்கைள அவர்கள்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்படி, ேநரியாவன்
மகனாகய பாருக்குத்தாேன உன்ைன
எங்களுக்கு வேராதமாக ஏவனான்
என்றார்கள். 4 அப்படிேய யூதாவன்
ேதசத்தல் தங்கயருக்கேவண்டும்
என்னும் ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக்
கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும்,
எல்லாப் ேபார்வீரர்களும், எல்லா
மக்களும் ேகட்காமற்ேபானார்கள்.
5 யூதா ேதசத்தல் தங்கயருப்பதற்கு,
தாங்கள் துரத்தப்பட்டிருந்த எல்லாத்
ேதசங்களிடத்தலுமிருந்து தரும்ப
வந்த மீதயான யூதெரல்ேலாைரயும்,
ஆண்கைளயும், ெபண்கைளயும்,
குழந்ைதகைளயும், ராஜாவன்
மகள்கைளயும், காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதான், சாப்பானின் மகனாகய
அகீக்காமின்மகனானெகதலியாவனிடத்தல்
வ ட்டுப்ேபான எல்லா ஆத்துமாக்கைளயும்,
தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியாைவயும்,
ேநரியாவன் மகனாகய பாருக்ைகயும்,
6 கேரயாவன் மகனாகய ேயாகனானும்
எல்லா ேபார்வீரர்களும் கூட்டிக்ெகாண்டு,
7 ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்காததனால், எக ப்து ேதசத்த ற்குப்
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ேபாகத் தீர்மானித்து, அதலுள்ள
தகபாேனஸ்வைர ேபாய்ச்ேசர்ந்தார்கள்.
8 தகபாேனசல் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத எேரமியாவுக்கு உண்டாக ,
அவர்: 9 நீ உன் ைகயல் ெபரிய கற்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டு, யூதா மக்களுக்கு
முன்பாக அைவகைளத் தகபாேனசல்
இருக்கற பார்ேவானுைடயஅரண்மைனயன்
ஒலிமுகவாசலில் இருக்கற சூைளயன்
களிமண்ணில் புைதத்துைவத்து,
10 அவர்கைள ேநாக்க : இேதா, என்
ஊழியக்காரனாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
என்கற பாப ேலான் ராஜாைவ நான்
அைழத்தனுப்ப , நான் புைதப்ப த்த இந்தக்
கற்களின்ேமல் அவனுைடய சங்காசனத்ைத
ைவப்ேபன்; அவன் தன் ராஜகூடாரத்ைத
அைவகளின்ேமல் வ ரிப்பான். 11 அவன்
வந்து, எக ப்து ேதசத்ைத அழிப்பான்;
மரணத்தற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டவன்
மரணத்தற்கும், சைறயருப்புக்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டவன் சைறயருப்புக்கும்,
பட்டயத்த ற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டவன்
பட்டயத்த ற்கும் உள்ளாவான். 12 எக ப்தன்
ெதய்வங்களுைடய ேகாவல்களில்
ெநருப்ைபக் ெகாளுத்துேவன்;
அவன் அைவகைளச் சுட்ெடரித்து,
அைவகைளச் சைறப டித்துப்ேபாய், ஒரு
ேமய்ப்பன் தன் கம்பளிையப் ேபார்த்துக்
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ெகாள்ளுவதுேபால *எக ப்து ேதசத்ைதப்
ேபார்த்துக்ெகாண்டு, அவ்வடத்தலிருந்து
சுகமாகப் புறப்பட்டுப்ேபாவான். 13 அவன்
எக ப்து ேதசத்தல் இருக்க ற ெபத்ஷேமஸின்
சைலகைள உைடத்து, எக ப்தன்
ெதய்வங்களுைடய ேகாவல்கைள
ெநருப்பால் எரித்துப்ேபாடுவான் என்று
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்
என்றார்.

அத்த யாயம் 44
சைலவழிபாட்டினால்உண்டானேபரழிவு

1 எக ப்து ேதசத்தல் குடிேயற ,
மிக்ேதாலிலும், தகபாேனசலும், ேநாப்பலும்,
பத்ேராஸ் எல்ைலயலும் குடியருக்க ற
எல்லா யூதைரயுங்குறத்து, எேரமியாவுக்கு
உண்டான வசனம்: 2 இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான்
எருசேலமின்ேமலும், யூதாவன் எல்லாப்
பட்டணங்களின்ேமலும், வரச்ெசய்த
தீங்ைகெயல்லாம் நீங்கள் கண்டீர்கள்.
3 இேதா, அவர்களும் நீங்களும் உங்கள்
முற்ப தாக்களும்அறயாதெதய்வங்களுக்குத்
தூபங்காட்டவும், ஆராதைனெசய்யவும்

* அத்த யாயம் 43:12 43:12ஒருேமய்ப்பன்தன்கம்பளிையப்
ேபார்த்துக்ெகாள்ளுவதுேபால
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ேபாய், எனக்குக் ேகாபமூட்டுவதற்குச் ெசய்த
அவர்களுைடய ெபால்லாப்பனிமித்தம்,
அைவகள் இந்நாளில் பாழாய்க்க டக்க றது,
அைவகளில் குடியல்ைல. 4 நான்
ெவறுக்கற இந்த அருவருப்பான
காரியத்ைதச் ெசய்யாதருங்கெளன்று,
தீர்க்கதரிச களாகய என் ஊழியக்காரைர
அனுப்ப உங்களுக்கு ஏற்கனேவ
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன். 5 ஆனாலும்
அவர்கள் அந்நயெதய்வங்களுக்குத்
தூபங்காட்டாமலிருக்க, என்
ெசால்ைலக்ேகளாமலும்,ெபால்லாப்ைபவ ட்டுத்
தரும்புவதற்கு என் ெசால்ைலக்
கவனிக்காமலும் ேபானார்கள். 6ஆைகயால்,
என் கடுங்ேகாபமும் என் ேகாபமும்
மூண்டு, யூதாவன் பட்டணங்களிலும்
எருசேலமின் வீத களிலும் பற்றெயரிந்தது;
அைவகள் இந்நாளில் இருக்க றபடி
வனாந்த ரமும் பாழுமாய்ப்ேபானது.
7 இப்ேபாதும் இஸ்ரேவலின் ேதவனும்
ேசைனகளின் ேதவனுமாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், நீங்கள்
யூதாவல் ஒருவைரயும் உங்களுக்கு
மீதயாக ைவக்காமல், உங்களில்
ஆைணயும் ெபண்ைணயும் பள்ைளையயும்
பால்குடிக்க ற குழந்ைதையயும்
ேவரற்றுப்ேபாகச் ெசய்வதற்கு, உங்கள்
ைககளின் ெசயல்களால் எனக்குக்
ேகாபமூட்டுக ற ெபரிய ெபால்லாப்ைப
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உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு வேராதமாகச்
ெசய்து, 8 உங்கைள நீங்கேள
அழித்துக்ெகாள்வதற்கும், நீங்கள் பூமியன்
எல்லாத் ேதசங்களுக்குள்ளும் சாபமும்
ந ந்ைதயுமாயருப்பதற்காகவும், நீங்கள்
தங்கயருக்க வந்த எக ப்துேதசத்தல்அந்நய
ெதய்வங்களுக்குத் தூபங்காட்டுவாேனன்?
9 யூதாேதசத்தலும் எருசேலமின்
வீத களிலும் உங்கள் ப தாக்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும், யூதாவன்
ராஜாக்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைளயும்,
அவர்கள் ெபண்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும், நீங்கள் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைளயும், உங்கள் ெபண்கள்
ெசய்த ெபால்லாப்புகைளயும் மறந்து
ேபானீர்கேளா? 10 அவர்கள் இந்நாள்வைர
மனம் வருந்தனதுமில்ைல, அவர்கள்
பயப்படுக றதுமில்ைல; நான் உங்கள்
முன்பாகவும் உங்கள் ப தாக்கள் முன்பாகவும்
ைவத்த என் ேவதத்தன்படியும் என்
கட்டைளகளின்படியும் நடக்க றதுமில்ைல.
11 ஆைகயால், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், இேதா, நான்
உங்களுக்குத் தீங்குண்டாகவும், யூதா
முழுவைதயும் அழிக்குமளவுக்கு, என்
முகத்ைத உங்களுக்கு வேராதமாகத்
தருப்ப , 12 எக ப்துேதசத்தல் வந்து
தங்குவதற்குதங்கள்முகங்கைளத்தருப்பன
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மீதயான யூதைர வாரிக்ெகாள்ளுேவன்;
அவர்கள் அைனவரும் எக ப்துேதசத்தல்
அழிவார்கள்; அவர்கள் ச றயவன்முதல்
ெபரியவன்வைரக்கும், பட்டயத்த ற்கு
இைரயாக , பஞ்சத்தாலும் ந ர்மூலமாவார்கள்;
அவர்கள் பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும்
இறந்து, சாபமும், பாழும் பழிப்பும்,
ந ந்ைதயுமாவார்கள். 13 நான் எருசேலைமத்
தண்டித்ததுேபால எக ப்துேதசத்தல்
குடியருக்க றவர்கைளயும் பட்டயத்தாலும்,
பஞ்சத்தாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
தண்டிப்ேபன். 14 எக ப்துேதசத்தல்
தங்கவும், மறுபடியும் தங்கள் ஆத்துமா
வாஞ்ச த்தருக்க ற யூதா ேதசத்தல்
குடிேயறுவதற்கு அங்ேக தரும்ப ப்
ேபாகவும்ேவண்டுெமன்று இங்ேக வந்த
மீதயான யூதரில் மீதயாயருக்க றவர்களும்
தப்புக றவர்களுமில்ைல;தப்ப ப்ேபாக றவர்களாகய
மற்றவர்கேளெயாழிய அவர்களில் ஒருவரும்
அங்ேக தரும்புவதல்ைலெயன்றார் என்று
ெசான்னான். 15 அப்ெபாழுது தங்கள்
ெபண்கள் அந்நய ெதய்வங்களுக்குத்
தூபங்காட்டினதாக அற ந்தருந்த எல்லா
ஆண்களும், ெபரிய கூட்டமாய் நன்றருந்த
எல்லாப் ெபண்களும், எக ப்துேதசத்தல்
பத்ேராச ல் குடியருந்த எல்லா மக்களும்
எேரமியாவுக்கு மறுெமாழியாக: 16 நீ
ெயேகாவாவுைடய ெபயரில் எங்களுக்குச்
ெசான்ன வார்த்ைதகளின்படிேய
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நாங்கள் உன் ெசால்ைலக் ேகட்காமல்,
17 எங்கள் வாயலிருந்து புறப்பட்ட
எல்லா வார்த்ைதயன்படிேயயும் நாங்கள்
ெசய்து, வானராணிக்கு தூபங்காட்டி,
அவளுக்குப் பானபலிகைள ஊற்றுேவாம்;
நாங்களும், எங்கள் முற்ப தாக்களும்,
எங்கள் ராஜாக்களும், எங்கள் ப ரபுக்களும்,
யூதா பட்டணங்களிலும் எருசேலமின்
வீத களிலும் ெசய்ததுேபாலேவ ெசய்ேவாம்;
அப்ெபாழுது நாங்கள் அப்பத்தனால்
தருப்தயாக , ஒரு ெபால்லாப்ைபயும்
காணாமல் வாழ்ந்தருந்ேதாம். 18 நாங்கள்
வானராணிக்கு தூபங்காட்டாமலும்,
அவளுக்குப் பானபலிகைள ஊற்றாமலும்
ேபானதுமுதற்ெகாண்டு, எல்லாம்
எங்களுக்குக் குைறவுபட்டது; பட்டயத்தாலும்
பஞ்சத்தாலும் அழிந்து ேபாேனாம்.
19 ேமலும் நாங்கள் வானராணிக்கு
தூபங்காட்டி, அவளுக்குப் பானபலிகைள
ஊற்றனேபாது, நாங்கள் எங்கள்
ஆண்களின்அனுமதயல்லாமல்அவளுக்குப்
பணியாரங்கைளச் சுட்டு, பானபலிகைள
ஊற்ற , அவைள வணங்க ேனாேமா
என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது எேரமியா,
தனக்கு இப்படிப்பட்ட மறுெமாழி ெகாடுத்த
எல்லா மக்களாகய ஆண் மற்றும்
ெபண்கைளயும் மற்ற அைனவைரயும்
ேநாக்க : 21 யூதாவன் பட்டணங்களிலும்,
எருசேலமின் வீத களிலும், நீங்களும்உங்கள்
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முற்ப தாக்களும், உங்கள் ராஜாக்களும்,
உங்கள் ப ரபுக்களும், ேதசத்தன்
மக்களும் காட்டின தூபங்கைள அல்லேவா
ெயேகாவா நைனத்துத் தம்முைடய
மனதல் ைவத்துக்ெகாண்டார். 22 உங்கள்
ெசயல்களின் ெபால்லாப்ைபயும், நீங்கள்
ெசய்த அருவருப்புகைளயும், ெயேகாவா
அப்புறம் ெபாறுத்தருக்க முடியாததனால்
அல்லேவா, உங்கள் ேதசம் இந்நாளில்
இருக்க றபடி குடியல்லாத ெவட்டெவளியும்
பாழும் சாபமுமானது. 23 நீங்கள்
தூபங்காட்டி, ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்து,ெயேகாவாவுைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்காமலும், அவருைடய ேவதத்த ற்கும்,
அவருைடய கட்டைளகளுக்கும்,
அவருைடய சாட்ச களுக்கும், இணங்க
நடக்காமலும் ேபானதனால் இந்நாளில்
இருக்க றபடி இந்தத் தீங்கு உங்களுக்குச்
சம்பவத்தது என்றான். 24 பன்னும்
எேரமியா எல்லா மக்கைளயும், எல்லாப்
ெபண்கைளயும் ேநாக்க : எக ப்துேதசத்தல்
இருக்க ற யூதராக ய நீங்கள் எல்ேலாரும்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதையக்
ேகளுங்கள். 25 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால், வானராணிக்குத்
தூபங்காட்டவும், அவளுக்குப் பானபலிகைள
ஊற்றவும், நாங்கள் ேநர்ந்துெகாண்ட
ெபாருத்தைனகைள எவ்வதத்தலும்
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ெசலுத்துேவாெமன்று, நீங்களும் உங்கள்
ெபண்களும், உங்கள் வாயனால்
ெசால்லி, உங்கள் ைககளினால்
நைறேவற்றனீர்கள்; நீங்கள் உங்கள்
ெபாருத்தைனகைள உறுத ப்படுத்தனது
உண்ைமேய, அைவகைளச் ெசலுத்தனதும்
உண்ைமேய. 26 ஆைகயால், எக ப்து
ேதசத்தல் குடியருக்க ற யூதா மக்களாகய
நீங்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்; இேதா,
கர்த்தராக ய ஆண்டவருைடய உயருள்ள
வாக்கு என்று, எக ப்து ேதசெமங்கும் ஒரு
யூத மனிதன் வாயனாலும் இனி என்
ெபயர் வழங்கப்படுவதல்ைலெயன்று
நான் என் மகத்தான ெபயைரக்ெகாண்டு
ஆைணயடுக ேறன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 27இேதா,நான்அவர்கள்ேமல்
நன்ைமக்குஅல்லதீைமக்ேகஎச்சரிக்ைகயாக
இருப்ேபன்; எக ப்து ேதசத்தலிருக்கற யூதா
மனிதர்கள் எல்ேலாரும் ஒழிந்துேபாகும்வைர
பட்டயத்தாலும் பஞ்சத்தாலும் அழிவார்கள்.
28 ஆனாலும் பட்டயத்த ற்குத் தப்புக றவர்கள்
எக ப்துேதசத்தலிருந்து யூதா ேதசத்த ற்குக்
ெகாஞ்சம் ேபராய்த் தரும்புவார்கள்;
அப்படிேய எக ப்துேதசத்தல் தங்கயருக்க
வந்த யூதாவல் மீதயான அைனவரும்
அக்காலத்தல் தங்களுைடய வார்த்ைதேயா,
என் வார்த்ைதேயா, யாருைடய வார்த்ைத
உண்ைமயாகும் என்று அறவார்கள்.
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29 நான் இவ்வ டத்தல் உங்கைளத்
தண்டிப்ேபன் என்று உங்களுக்கு
வேராதமாகச் ெசான்ன என் வார்த்ைதகள்
உண்ைமயாகுெமன்று நீங்கள் அறவதற்கு
உங்களுக்கு இதுேவ அைடயாளம் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 30 இேதா, நான்
யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயாைவ,
அவனுைடய எத ரியும் அவன் உயைர
வாங்கத் ேதடினவனுமாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
என்னும் பாப ேலான் ராஜாவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்ததுேபால, நான் பார்ேவான்
ஒப்ப ரா என்னும் எக ப்தன் ராஜாைவயும்,
அவனுைடய எத ரிகளின் ைகயலும்,
அவன் உயைர வாங்கத் ேதடுக றவர்களின்
ைகயலும் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார் என்றான்.

அத்த யாயம் 45
பாருக் என்பவனுக்குச்ெசய்த

1 ேயாச யாவன் மகனாகய ேயாயாக்கீம்
என்னும் யூதா ராஜாவன் அரசாட்ச யன்
நான்காம்வருடத்தல்ேநரியாவன்மகனாகய
பாருக் இந்த வசனங்கைள எேரமியாவன்
வாய்ெசால்லஒருபுத்தகத்தல்எழுதும்ேபாது,
எேரமியா தீர்க்கதரிச அவனிடத்தல்
ேபச , 2 பாருக்ேக, உன்ைனக்குறத்து
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், 3 நீ:
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இப்ெபாழுது எனக்கு ஐேயா, ெயேகாவா என்
வயாதைய சஞ்சலத்தால் ெபருகச்ெசய்தார்,
என் தவப்பனால் இைளத்ேதன்,
இைளப்பாறுதைலக் காணாேதேபாேனன்
என்று ெசான்னாய் என்கறார். 4 இேதா,
நான் கட்டினைதேய நான் இடிக்க ேறன்;
நான் நாட்டினைதேய நான் படுங்குக ேறன்;
இந்த முழு ேதசத்த ற்கும் இப்படிேய நடக்கும்.
5 நீ உனக்குப் ெபரிய காரியங்கைளத்
ேதடுக றாேயா? ேதடாேத; இேதா, மாம்சமான
அைனவர்ேமலும் தீங்ைக வரச்ெசய்க ேறன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
ஆனாலும், நீ ேபாகும் எல்லா இடங்களிலும்
உன் உயைர உனக்குக் கைடக்கும்
ெகாள்ைளப்ெபாருளாகத் தருக ேறன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று அவனுடன்
ெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 46
எக ப்ைதக்குற த்தெசய்த

1 அன்னிய மக்களுக்கு வேராதமாக
எேரமியா தீர்க்கதரிச க்கு உண்டான
ெயேகாவாவுைடயவசனம்: 2எக ப்ைதக்குற த்தும்,
ஐப்ப ராத்து நதயருகல் கர்ேகமிச ல்
இருந்ததும் பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார், ேயாச யாவன் மகனாகய
ேயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாவன்
நான்காம் வருடத்தல் முறய அடித்ததுமான
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பார்ேவான்ேநேகா என்னப்பட்ட எக ப்து
ராஜாவன் பைடையக்குறத்தும் அவர்
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
3 ேகடகங்கைளயும் ச றய ேகடகங்கைளயும்
ஆயத்தம்ெசய்து, ேபார்ெசய்வதற்கு
வாருங்கள். 4 குதைரவீரேர,
குதைரகளின்ேமல் ேசணங்கைள
ைவத்து ஏற , தைலக்கவசத்ைத
அணிந்துெகாண்டு நல்லுங்கள்;
ஈட்டிகைளத் துலக்க , கவசங்கைள
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். 5அவர்கள் கலங்க ,
பன்வாங்குகறைத நான் காண்கறெதன்ன?
சுற்றலும் ஏற்பட்ட பயங்கரத்தனால்
அவர்களுைடய பராக்க ரமசாலிகள்
ேதால்வயைடந்து, தரும்ப ப்பாராமல்
ஓட்டமாக ஓடிப்ேபாக றார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 6 ேவகமாய்
ஓடுகறவன் ஓடிப்ேபாகேவண்டாம்;
பராக்க ரமசாலி தப்ப ப்ேபாகேவண்டாம்;
வடக்ேக ஐப்ப ராத்து நதயருகல் அவர்கள்
இடறவழுவார்கள். 7 அைலேபால
புரண்டுவருகற இவன் யார்? அைலகள்
ேமாதயடிக்க ற நத கள்ேபால் எழும்பவருகற
இவன் யார்? 8 எக ப்தயேன
அைலேபால் புரண்டுவருகறான், அவேன
அைலகள் ேமாதயடிக்க ற நத கள்ேபால
எழும்பவருகறான்; நான் ேபாய்,
ேதசத்ைத மூடி, நகரத்ைதயும் அதல்
குடியருக்க றவர்கைளயும் அழிப்ேபன்
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என்றான். 9 குதைரகேள, ேபாய்
ஏறுங்கள்; இரதங்கேள, கடகட என்று
ஓடுங்கள்; பராக்க ரமசாலிகளும், ேகடகம்
ப டிக்க ற எத்த ேயாப்ப யரும், பூத்தயரும்,
வல்ைலப்ப டித்து அம்ேபற்றுகற லூதீயரும்
புறப்படுவார்களாக. 10 ஆனாலும்,
இது ேசைனகளின் கர்த்தராக ய
ஆண்டவரின் நாளும், அவர் தம்முைடய
எத ரிகளுக்கு நீதையச் சரிக்கட்டுக ற
நாளுமாயருக்க றது; ஆைகயால், பட்டயம்
அழித்து, அவர்களுைடய இரத்தத்தால்
தருப்தயாக ெவற த்தருக்கும்; வடேதசத்தல்
ஐப்ப ராத்து நதயருகல் ேசைனகளின்
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவருக்கு ஒரு
பலியும் உண்டு. 11 எக ப்தன் மகளாகய
கன்னிைகேய, நீ கீேலயாத்த ற்குப்ேபாய்,
ப சன் ைதலம் வாங்கு; த ரளான
மருந்துகைள நீ ேசர்க்க றது வீண், உனக்கு
ஆேராக்கயமுண்டாகாது. 12 மக்கள்
உன் ெவட்கத்ைதக் ேகள்வப்பட்டார்கள்;
உன் கூக்குரலால் ேதசம் நைறந்தது;
பராக்க ரமசாலியன்ேமல் பராக்க ரமசாலி
இடற , இருவரும் ஏகமாக வழுந்தார்கள்
என்றார். 13 எக ப்துேதசத்ைத அழிக்கப்
பாப ேலான் ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சார்
வருவாெனன்பைதக்குற த்து, எேரமியா
தீர்க்கதரிச யனிடத்தல் ெயேகாவா
ெசான்ன வசனம்: 14 ஆயத்தப்பட்டு
நல், பட்டயம் உன்ைனச் சுற்றலும்
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உண்டானைத எரித்துப்ேபாடுக றெதன்று
ெசால்லி, எக ப்தல் அறவத்து, மிக்ேதாலில்
ெசால்லி, ேநாப்பலும் தகபாேனசலும்
ப ரச த்தம்ெசய்யுங்கள். 15 உன்
வீரர் வாரிக்ெகாள்ளப்படுக றெதன்ன?
ெயேகாவா அவர்கைளத் தள்ளினதால்
அவர்கள் நைலநற்கவல்ைல.
16 அேநகைர இடறச்ெசய்க றார்;
அவனவன் தன்னருகலுள்ளவன்ேமல்
வழுகறான்; அவர்கள்: எழுந்தருங்கள்,
ெகால்லுகற பட்டயத்த ற்குத் தப்ப நமது
மகளிடத்த ற்கும், நாம் ப றந்த ேதசத்த ற்கும்
தரும்ப ப்ேபாேவாம் என்கறார்கள்.
17 எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவான்
பாழாக்கப்பட்டான்; அவனுக்குக் குறத்த
காலம் முடிந்தெதன்று அங்ேக சத்தமிட்டுச்
ெசால்லுகறார்கள். 18 மைலகளில்
தாேபாரும், மத்தய தைரக் கடலின் அருேக
கர்ேமலும் இருக்கறதுேபால அவன்
கண்டிப்பாக வருவாெனன்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா என்னும் ெபயருள்ள
ராஜா தம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு
ெசால்லுகறார். 19 எக ப்து ேதசமக்களாகய
மகேள, சைறயருப்புக்குப் ேபாகும்
ப ரயாண சாமான்கைள ஆயத்தப்படுத்து,
ேநாப் பாழாகும்; அது குடியல்லாமல்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டுக்க டக்கும். 20 எக ப்து
மகா ேநர்த்தயான க டாரி, அடிக்க றவன்
வடக்ேகயருந்து வருகறான்.
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21 அதன் நடுவல் இருக்கற அதன்
கூலிப்பைடகள் ெகாழுத்த காைளகள்
ேபாலிருக்க றார்கள்; இவர்களும் நற்காமல்,
தரும்ப க்ெகாண்டுஏகமாகஓடிப்ேபாவார்கள்;
அவர்கள் வ சாரிக்கப்படுக ற
அவர்களுைடய ஆபத்துநாள் அவர்கள்ேமல்
வந்தது. 22 அவன் பாம்ைபப்ேபால்
சீறவருவான், பைடபலத்ேதாடு
நடந்து, காடுெவட்டிகைளப்ேபால்
ேகாடரிகேளாடு அதன்ேமல் வருவார்கள்.
23 எண்ணமுடியாத மரங்களாயருந்தாலும்
அந்தக் காட்ைட ெவட்டுவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அவர்கள்
ெவட்டுக்களிகைளப்பார்க்கலும்
அதகமானவர்கள், அவர்களுக்குத்
ெதாைகயல்ைல. 24 எக ப்தன் மகள்
கலங்குவாள்; வடதைச மக்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவாள். 25இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா,
நான் ேநா என்னும் பட்டணத்தலுள்ள
த ரளான மக்கைளயும், பார்ேவாைனயும்,
எக ப்ைதயும், அதன் ெதய்வங்கைளயும்,
அதன் ராஜாக்கைளயும், பார்ேவாைனயும்,
அவைன நம்பயருக்க றவர்கைளயும்
வ சாரித்து, 26 அவர்கள் உயைர
வாங்கத்ேதடுக றவர்களின் ைகயலும்,
பாப ேலான்ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ைகயலும், அவனுைடய ேசவகரின்
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ைகயலும், அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்;
அதற்குப்பன்பு அது பூர்வகாலத்தல்
இருந்ததுேபால் குடிேயற்றப்படும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 27 என்
தாசனாகய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத;
இஸ்ரேவேல, நீ கலங்காேத; இேதா, நான்
உன்ைனத் தூரத்தலும், உன் சந்ததைய
அவர்கள் சைறயருப்பன் ேதசத்தலுமிருந்து
வடுவத்துக் காப்பாற்றுேவன்; அப்ெபாழுது
யாக்ேகாபு தரும்பவந்து, அைமதயுடனும்
பயமில்லாமல் இருப்பான்; அவைனத்
தத்தளிக்கச்ெசய்வார் இல்ைல. 28 என்
ஊழியனாகய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்;
நான் உன்னுடேன இருக்க ேறன்;
உன்ைனத் துரத்தவ ட்ட எல்லாத்
ேதசங்கைளயும் நான் ந ர்மூலமாக்குேவன்;
உன்ைனேயா நான் அழிக்காமல், உன்ைனக்
குைறவாகத் தண்டிப்ேபன்; ஆனாலும்
உன்ைனத் தண்டிக்காமலிருந்தால் நான்
குற்றமுள்ளவனாேவன்என்கறார்.

அத்த யாயம் 47
ெபலிஸ்தயர்கைளக்குறத்தெசய்த

1 பார்ேவான் காசாைவ அழிக்குமுன்ேன,
ெபலிஸ்தருக்கு வ ேராதமாகத்
தீர்க்கதரிச யாக ய எேரமியாவுக்கு உண்டான
ெயேகாவாவுைடய வசனம்: 2 ெயேகாவா
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ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா,
வடக்ேகயருந்து தண்ணீர் ெபாங்க
ப ரவாக த்து ேதசத்தன்ேமலும், அதலுள்ள
எல்லாவற்றன்ேமலும், நகரத்தன்ேமலும்,
அதல் குடியருக்க றவர்களின்ேமலும்
புரண்டு ஓடும்; அப்ெபாழுது மனிதர்
கூக்குரலிட்டு, ேதசத்தன் குடிகெளல்ேலாரும்
அலறுவார்கள். 3 அவர்களுைடய
பலத்த குதைரகளுைடய குளம்புகளின்
சத்தத்ைதயும், அவர்களுைடய
இரதங்களின் கடகடப்ைபயும்,
அவர்களுைடய உருைளகளின்
இைரச்சைலயும் ேகட்டு, தகப்பன்மார்
தங்கள் ைக ேசார்ந்துேபானதனால்
தங்கள் பள்ைளகைளயும் ேநாக்க ப்
பார்க்காதருப்பார்கள். 4ெபலிஸ்தைரெயல்லாம்
பாழாக்கவும், தீருவுக்கும் சீேதானுக்கும்,
மீதயான சகாயைரெயல்லாம் அழிக்கவும்
வருகற நாளில் இப்படியாகும்; கப்ேதார்
என்னும் மத்தய தைரக் கடற்கைரயான
ேதசத்தாரில் மீதயாகய ெபலிஸ்தைரயும்
ெயேகாவா பாழாக்குவார். 5 காசா
ெமாட்ைடயடிக்கப்படும்; அவர்களுைடய
பள்ளத்தாக்கல் மீதயாகய அஸ்கேலான்
அழியும்; நீ எதுவைரக்கும் உன்ைனக்
கீற க்ெகாள்ளுவாய். 6 ஆ ெயேகாவாவன்
பட்டயேம, எதுவைர அமராதருப்பாய்?
உன் உைறக்குள் தரும்பவந்து, ஓய்ந்து
அமர்ந்தரு. 7 அது எப்படி அமர்ந்தருக்கும்?
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அஸ்கேலானுக்கு வேராதமாகவும்
கடற்கைரத் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்
ெயேகாவா அதற்குக் கட்டைளெகாடுத்து,
அவ்வடங்களுக்ெகன்றுஅைதக்குறத்தாேர.

அத்த யாயம் 48
ேமாவாைபக்குற த்தெசய்த

1 ேமாவாைபக்குற த்து இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால், ஐேயா,
ேநேபா பாழாக்கப்பட்டது; கீரியாத்தாயீம்
ெவட்கப்பட்டு, ப டிக்கப்பட்டுப்ேபானது;
மிஸ்காப் ெவட்கப்பட்டு, கலங்க ப்ேபானது.
2 எஸ்ேபாைனக்குறத்து ேமாவாபுக்கு
இருந்த ெபருைம இனி இருக்காது; அது
ஒரு ேதசமாக இராமல் அைத அழிப்ேபாம்
வாருங்கெளன்று அதற்கு வ ேராதமாகப்
ெபால்லாப்ைப நைனத்தருக்க றார்கள்;
மத்ேமேன, நீயும் அழிக்கப்படுவாய்; பட்டயம்
உன்ைனத் ெதாடரும். 3 பாழ்க்கடிப்பனாலும்
ெபரிய ெநாறுக்குதலினாலும் உண்டாக ற
கூப்படுதலின் சத்தம் ஒெரானாய மிலிருந்து
ேகட்கப்படும். 4 ேமாவாப் ெநாறுங்குண்டது;
அதலுள்ள சறுவர்கள் கூப்படும் சத்தம்
ேகட்கப்படுக றது. 5 லூகத்தற்கு
ஏற ப்ேபாக ற வழியல் அழுைகயன்ேமல்
அழுைக எழும்பும்; ஒெரானாயமுக்கு
இறங்க ப்ேபாக ற வழியல் ெநாறுக்குதல்
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ெசய்க றதனால் ஏற்படுக ற கூக்குரைல
எத ரிகள் ேகட்க றார்கள். 6 உங்கள் உய ர்
தப்ப ஓடிப்ேபாங்கள்; வனாந்த ரத்தலுள்ள
குறுக ப்ேபான ெசடிையப்ேபாலிருப்பீர்கள்.
7 நீ உன் சம்பத்ைதயும் உன்
ெபாக்கஷங்கைளயும் நம்புக றதனால்
நீயும் ப டிக்கப்படுவாய், அப்ெபாழுது
ேகேமாஷ் சைறயாக்கப்பட்டுப்ேபாகும்;
அதன் ஆசாரியர்களும் ப ரபுக்களும்
எல்ேலாரும் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்.
8 பாழாக்குக றவன் எல்லாப்
பட்டணங்களின்ேமலும் வருவான்;
ஒரு பட்டணமும் தப்ப ப்ேபாவதல்ைல;
பள்ளத்தாக்குகளும் ெகட்டுப்ேபாகும்;
சமனான பூமியும் அழிக்கப்படும் என்று
ெயேகாவா ெசான்னார். 9 ேமாவாபுக்கு
இறக்ைககைளக் ெகாடுங்கள்; அது
பறந்துேபாகட்டும்; அதன் பட்டணங்கள்
குடிமக்களில்லாமல் பாழாய்ப்ேபாகும்.
10ெயேகாவாவுைடயேவைலையஅசதயாய்ச்
ெசய்க றவன் சப க்கப்பட்டவன்; இரத்தம்
ச ந்தாதபடிக்குத் தன் பட்டயத்ைத
அடக்க க்ெகாள்ளுகறவன் சப க்கப்பட்டவன்.
11 ேமாவாப் தன் சறுவயதுமுதல் சுகமாக
வாழ்ந்தது; அது ஒரு பாத்த ரத்தலிருந்து
மறு பாத்த ரத்தல் ஊற்றப்படாமலும்,
அதன் வண்டல்களின்ேமல் அைசயாமலும்
இருந்தது; அது சைறயருப்புக்குப்
ேபானதல்ைல; ஆதலால் அதன் ருச
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அதல் நைலத்தருந்தது; அதன் வாசைன
மாறவல்ைல. 12ஆைகயால், இேதா, நாட்கள்
வருெமன்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்,
அப்ெபாழுது கவழ்த்துப்ேபாடுக றவர்கைள
அதற்கு அனுப்புேவன்; அவர்கள் அைதக்
கவழ்த்து, அதன் பாத்த ரங்கைள
ெவறுைமயாக்க , அதன் ஜாடிகைள
உைடத்துப்ேபாடுவார்கள். 13 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் சந்தத தங்கள் நம்ப க்ைகயான
ெபத்ேதலாேல ெவட்கப்பட்டதுேபால,
ேமாவாப் ேகேமாஷாேல ெவட்கப்படும்.
14 நாங்கள் பராக்க ரசாலிகெளன்றும்,
நாங்கள் ேபார்வீரர்கெளன்றும் நீங்கள்
ெசால்லுகறெதன்ன? 15 ேமாவாப் அழிந்தது,
அதன் பட்டணங்கள் எரிந்துேபாயன; அதன்
தறைமயுள்ள வாலிபர் ெகாைலக்களத்த ற்கு
இறங்குகறார்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா என்னும் ெபயருள்ள ராஜா
ெசால்லுகறார். 16 ேமாவாபன் ஆபத்து
வரச் சமீபமாயருக்க றது; அதன் தீங்கு
மிகவும் ேவகமாகவருகறது. 17 அதன்
சுற்றுப்புறத்தாரும் அதன் புகைழ
அற ந்தவர்களுமாகய நீங்கள் எல்ேலாரும்
அதற்காக அங்கலாய்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்;
ெபலனான தடியும் அலங்காரமான ேகாலும்
எப்படி உைடந்தெதன்று ெசால்லுங்கள்.
18 தீேபான் பட்டணவாசயான மகேள, நீ
உன் மகைமைய வ ட்டிறங்க , தாகத்துடன்
உட்கார்ந்தரு; ேமாவாைபப் பாழாக்குக றவன்



எேரமியாஅத்தயாயம் 48:19 ccxxxii எேரமியாஅத்தயாயம் 48:27

உனக்குவேராதமாய்வந்து,உன்மதல்கைள
அழித்துப்ேபாடுவான். 19 ஆேராேவரில்
குடியருக்க றவேள, நீ வழியல் நன்று
பார்த்துக்ெகாண்டிரு; நடந்தெதன்னெவன்று
ஓடிவருகறவைனயும்தப்பவருகறவைனயும்
ேகள். 20 ேமாவாப் ேதால்வயைடந்ததனால்
கலங்க ப்ேபானது; அலறக்கூப்படுங்கள்;
ேமாவாப் பாழாக்கப்பட்டெதன்று
அர்ேனானில் அறவயுங்கள். 21 சமனான
பூமியாக ய ஓேலானின்ேமலும்,
யாத்சாவன்ேமலும், ெமபாகாத்தன் ேமலும்,
22 தீேபானின்ேமலும், ேநேபாவன்ேமலும்,
ெபத்த ப்லாத்தாயீமின்ேமலும்,
23கீரியாத்தாயீமின்ேமலும்,ேபத்கமூலின்ேமலும்,
ெபத்ெமேயானின்ேமலும், 24கீரிேயாத்தன்ேமலும்,
ேபாஸ்றாவன்ேமலும், ேமாவாப் ேதசத்தல்
தூரத்தலும் சமீபத்தலும் இருக்கற எல்லாப்
பட்டணங்களின்ேமலும் நயாயத்தீர்ப்பு வரும்.
25 ேமாவாபன் ெகாம்பு ெவட்டப்பட்டது; அவன்
ைக முறக்கப்பட்டது என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 26 அவைன ெவறெகாள்ளச்
ெசய்யுங்கள்; ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் ெபருைமபாராட்டினான்;
ேமாவாப் தான் வாந்த ெயடுத்து அதல்
புரளுவான்; அவன் பரியாசத்த ற்கு
இடமாவான். 27 இஸ்ரேவல் உனக்குப்
பரியாசமாயருந்தான் அல்லேவா? அவன்
தருடருக்குள் கண்டுபடிக்கப்பட்டாேனா? நீ
அவைனக்குறத்துப் ேபசுக றேபாெதல்லாம்,
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தைலைய ஆட்டுகறாேய. 28 ேமாவாப்
ேதசத்தன் குடிகேள, நீங்கள் பட்டணங்கைள
வட்டுப்ேபாய், கன்மைலயல் தங்க ,
குைகயன் வாய் ஓரங்களில் கூடுகட்டுக ற
புறாவுக்கு ஒப்பாயருங்கள். 29 அவன்
அதக ெபருைமக்காரன், ேமாவாபன்
ெபருைமையயும், அவன் ேமட்டிைமையயும்,
அவன் அகந்ைதையயும், அவன்
தற்ெபருைமயும், அவன் இருதயத்தன்
ேமட்டிைமையயும் குறத்துக் ேகட்ேடன்.
30 அவன் தற்ெபருைமையயும்
நான் அற ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அப்படியாகாது, அவன்
வீம்பு ெசல்லாது என்கறார். 31 ஆைகயால்
ேமாவாபனிமித்தம் நான் அலற ,
ேமாவாப் ேதசம் அைனத்தனிமித்தமும்
கூக்குரலிடுேவன்; கீராேரஸ்
மனிதரினிமித்தம் ெபருமூச்சுவ டப்படும்.
32 சீப்மாவூரின் த ராட்ைசச்ெசடிேய,
யாேசருக்காக நான் அழுததுேபால
உனக்காகவும் அழுேவன்; உன் ெகாடிகள்
கடைலக் கடந்துேபானது; அைவகள் யாேசர்
கடல்வைர ேபாய் எட்டின; பாழாக்குக றவன்
உன் வசந்தகாலத்துப் பழங்களின்ேமலும்,
உன் த ராட்ைசப்பழ அறுப்பன்ேமலும்
வழுந்தான். 33 பய ர்ெவளியலும்
ேமாவாப் ேதசத்தலுமிருந்து சந்ேதாஷமும்
களிப்பும் நீங்க ப்ேபானது; த ராட்ைசரசம்
ஆைலகளிலிருந்து ெபாழிக றைத
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ஓயச்ெசய்ேதன்; ஆைலைய
மித க்க றவர்களின் பாடல் இல்ைல; அது
ஆரவாரேமயல்லாமல் ஆைல மித க்கும்
பாடலல்ல. 34 எஸ்ேபான் துவங்க
எெலயாெல, யாகாஸ்வைரக்கும் உண்டாகும்
கூக்குரலினிமித்தம் அவர்கள் மூன்றுவயதுக்
கடாரிையப்ேபால், ேசாவார்துவக்க
ஒெரானாய ம்வைர சத்தமிடுவார்கள்;
ந ம்ரீமின் தண்ணீர்களும் வற்ற ப்ேபாகும்.
35 ேமாவாப் ேதசத்து ேமைடகளில்
பலியடுகறவைனயும் தன் ெதய்வங்களுக்கு
தூபங்காட்டுக றவைனயும் ஓயச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
36 ஆைகயால், ேமாவாபனிமித்தம் என்
இருதயம் நாதசுரம்ேபால் துயரமாய்
ெதானிக்கும்; கீராேரஸ் மனிதருக்காகவும்,
என் இருதயம் நாதசுரம்ேபால் துயரமாய்
ெதானிக்கும்; அவர்கள் சம்பாத த்த
ஐசுவரியம் அழிந்துேபாக றதனால் அப்படித்
ெதானிக்கும். 37 தைலகள் எல்லாம்
ெமாட்ைடய டப்பட்டும், தாடிகள் எல்லாம்
கத்தரிக்கப்பட்டும் இருக்கும்; ைககளில்
எல்லாம் கீறுதல்களும், இடுப்புகளில்
சணலாைடகள் உண்டு. 38 ேமாவாபன்
எல்லா வீடுகளின்ேமலும் அதன்
ெதருக்களிேலயும் புலம்பல் உண்டாகும்;
ஒருவரும் வரும்பப்படாத பாத்த ரம்ேபால
ேமாவாைப உைடத்துப்ேபாட்ேடன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 39 ேமாவாப்
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எவ்வளவாக முற ந்துேபானெதன்று
அலறுகறார்கள்; அது முதுைகக்காட்டி
எவ்வளவாய் ெவட்கப்படும்? இப்படி ேமாவாப்
தன் சுற்றுப்புறத்தார் அைனவருக்கும்
பரியாசமும் தைகப்புமாயருக்கும். 40இேதா,
ஒருவன் கழுைகப்ேபால் பறந்துவந்து,
ேமாவாபன்ேமல் தன் இறக்ைககைள
வ ரிப்பான். 41 கீரிேயாத் ப டிக்கப்படும்,
ேகாட்ைடகள் ைகவசமாகும்; அந்நாளில்
ேமாவாபன் பராக்க ரமசாலிகளுைடய
இருதயம் ப ரசவேவதைனப்படுகற
ெபண்ணின் இருதயம்ேபால இருக்கும்.
42 ேமாவாப் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
ெபருைமபாராட்டினதனால், அது ஒரு
மக்கள் கூட்டமாக இராமல் அழிக்கப்படும்.
43 ேமாவாப் ேதசத்தன் வவசாய ேய,
த கலும், படுகுழியும், கண்ணியும் உன்ேமல்
வரும் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
44 த கலுக்கு வலக ஓடுகறவன்
படுகுழியல் வழுவான்; படுகுழியலிருந்து
ஏறுகறவேனா கண்ணியல் ப டிபடுவான்;
அவர்கள் வ சாரிக்கப்படும் வருடத்ைத
அதன்ேமல், அதாவது, ேமாவாபன்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 45 கடுைமயான அடிக்குத்
தப்ப ஓடிப்ேபாக றவர்கள் எஸ்ேபானின்
ந ழலில் ஒதுங்க நன்றார்கள், ஆனாலும்
ெநருப்பு எஸ்ேபானிலும், ெநருப்பு ஜூவாைல
சீேகான் நடுவலுமிருந்து புறப்பட்டு,
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ேமாவாப்ேதசத்தன் எல்ைலகைளயும், கலகம்
ெசய்க றவர்களின் உச்சந்தைலையயும்
எரிக்கும் 46 ேமாவாேப, உனக்கு ஐேயா,
ேகேமாஷ் சைலக்கு அருகலுள்ள
மக்கள் அழிவார்கள், உன் மகன்களும்
சைறப டிக்கப்படுக றார்கள், உன் மகள்களும்
சைறப டிக்கப்பட்டுப்ேபாக றார்கள்.
47 ஆனாலும் வரும் நாட்களில் ேமாவாபன்
சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். ேமாவாபன்ேமல்
வரும் நயாயத்தீர்ப்பன் ெசய்த இத்துடன்
முடிந்தது.

அத்த யாயம் 49
அம்ேமான்மக்கைளக்குறத்தெசய்த

1 அம்ேமான் மக்கைளக்குறத்துக்*
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவலுக்கு மகன்கள் இல்ைலேயா?
அவனுக்குச் சந்தத இல்ைலேயா?
அவர்கள் ராஜா †காத்ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அதன்
மக்கள் இவன் பட்டணங்களில் ஏன்
குடியருக்கேவண்டும்? 2 ஆைகயால்,
இேதா, நாட்கள் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார், அப்ெபாழுது அம்ேமான்
மக்களின் பட்டணமாகய ரப்பாவல் ேபாரின்

* அத்த யாயம் 49:1 49:1 ேலாத்தன் மக்கள்
† அத்த யாயம் 49:1 49:1அவர்கள் ராஜா
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ஆர்ப்பரிப்ைபக் ேகட்கச்ெசய்ேவன்; அது
பாழான மண்ேமடாகும்; அைத சுற்றயுள்ள
ஊர்களும் ெநருப்பால் சுட்ெடரிக்கப்படும்;
ஆனாலும் இஸ்ரேவல் தன் ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டவர்களின்
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 3 எஸ்ேபாேன,
அலறு; ஆய அழிக்கப்பட்டது; ரப்பாவன்
மகள்கேள, ஓலமிடுங்கள்; சணலாைடைய
உடுத்த க்ெகாண்டு, புலம்ப , ேவலிகளில்
சுற்ற த்த ரியுங்கள்; அவர்கள் ராஜா அதன்
ஆசாரியர்களுடனும் அதன் ப ரபுக்களுடனும்
சைறப்பட்டுப்ேபாவான். 4 எனக்கு
வ ேராதமாய் வருகறவன் யார் என்று
ெசால்லி,உன்ெசல்வத்ைத நம்பனஒழுக்கம்
ெகட்ட மகேள, நீ பள்ளத்தாக்குகைளப்பற்ற ப்
ெபருைமபாராட்டுவாேனன்? உன்
பள்ளத்தாக்குக் கைரந்து ேபாக றது.
5 இேதா, உன் சுற்றயுள்ள அைனவராலும்
உன்ேமல் பயத்ைத வரச்ெசய்ேவன் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய ஆண்டவர்
ெசால்லுகறார்; நீங்கள் அவரவர் தம்தம்
முன் இருக்கும் வழிய ேல துரத்தப்படுவீர்கள்;
ஓடுகறவர்கைள தரும்பச் ேசர்ப்பார்
ஒருவருமில்ைல. 6அதற்குப்பன்புஅம்ேமான்
புத்த ரருைடய சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன்
என்றுெயேகாவாெசால்லுகறார்.

ஏேதாைமக்குற த்தெசய்த
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7 ஏேதாைமக்குற த்துச் ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
ேதமானில் இனி ஞானமில்ைலேயா?
ஆேலாசைன வேவக கைளவ ட்டு
அழிந்தேதா? அவர்களுைடய ஞானம்
ெகட்டுப்ேபாய ற்ேறா? 8 ேததானின்
குடிகேள, ஓடுங்கள், முதுைகக்
காட்டுங்கள், பள்ளங்களில் பதுங்குங்கள்;
ஏசாைவ வ சாரிக்கும் காலத்தல்
அவன் ஆபத்ைத அவன்ேமல்
வரச்ெசய்ேவன். 9 த ராட்ைசப்பழங்கைள
அறுக்கறவர்கள் உன்னிடத்தல்
வந்தார்கள் என்றால், பன்பற க்க றதற்குக்
ெகாஞ்சம் ைவக்கமாட்டார்கேளா?
இரவல் தருடர் வந்தார்கள் என்றால்,
தங்களுக்குப் ேபாதுெமன்கறவைர
ெகாள்ைளயடிப்பார்கள் அல்லேவா?
10 நாேனா ஏசாைவ ெவறுைமயாக்க , அவன்
ஒளித்துக்ெகாள்ளமுடியாமல் அவனுைடய
மைறவ டங்கைள ெவளிப்படுத்தவடுேவன்;
அவனுைடய சந்ததயாரும் அவனுைடய
சேகாதரரும் அவனுைடய அயலாரும்
அழிக்கப்படுவார்கள்; அவன் இனி
இருக்கமாட்டான். 11த க்கற்றவர்களாகப்ேபாகும்
உன்பள்ைளகைளஒப்புவ , நான்அவர்கைள
உயருடன்காப்பாற்றுேவன்;உன்வதைவகள்
என்ைன நம்புவார்களாக. 12 ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா,
பாத்த ரத்தல் குடிக்கேவண்டுெமன்கற
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நயாயத்தீர்ப்புக்கு உள்ளாகாதவர்கள்
அதல் குடித்தார்கள்; நீ குற்றமற்று
நீங்கலாயருப்பாேயா? நீ நீங்கலாய ராமல்
அதல் கண்டிப்பாகக் குடிப்பாய்.
13 ேபாஸ்றா பாழும் ந ந்ைதயும்
அவாந்தரமும் சாபமுமாக இருக்குெமன்றும்,
அதன் பட்டணங்கள் எல்லாம் ந த்தய
வனாந்த ரங்களாயருக்குெமன்றும்
என்ைனக்ெகாண்டு வாக்குக்ெகாடுத்ேதன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 14 நீங்கள்
கூடிக்ெகாண்டு, அதற்கு வ ேராதமாக
வந்து, ேபார் ெசய்க றதற்கு எழும்புங்கள்
என்று ெசால்ல, ேதசங்களிடத்தல்
ப ரத ந தைய அனுப்புக ற ெசய்தையக்
ெயேகாவாவ டத்தல் ேகள்வப்பட்ேடன்.
15 இேதா, உன்ைன மக்களுக்குள்ேள
ச றயதும், மனிதருக்குள்ேள அசட்ைட
ெசய்யப்பட்டதுமாக்குக ேறன் என்கறார்.
16 கன்மைல ெவடிப்புகளில் குடியருந்து,
ேமடுகளின் உச்சையப் ப டித்தருக்க ற
உன்னால் உன் பயங்கரமும் உன்
இருதயத்தன் அகந்ைதயும் உன்ைன
ேமாசம்ேபாக்கயது; நீ கழுைகப்ேபால
உயரத்தல் உன் கூட்ைடக் கட்டினாலும்
அங்ேகயருந்து உன்ைன வழச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
17 அப்படிேய ஏேதாம் பாழாகும்; அைதக்
கடந்துேபாக றவன் எவனும் அதன் எல்லா
வாைதகைளப்பார்த்து அத ர்ந்து சத்தம்
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ேபாடுவான். 18 ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும்
அைவகளின் சுற்றுப்புறங்களும்
கவழ்க்கப்பட்டதுேபால இதுவும்
கவழ்க்கப்படும் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; அங்ேக ஒருவனும்
குடியருப்பதல்ைல,அதல்ஒருமனுமக்களும்
தங்குவதல்ைல. 19 இேதா, புரண்டு
ஓடுகற ேயார்தானிடத்தலிருந்து சங்கம்
வருவதுேபால் பலவானுைடய தாபரத்த ற்கு
வ ேராதமாகவருகறான்;அவைனச்சடிதயல்
அங்ேகயருந்து ஓடிவரச்ெசய்ேவன்; நான்
அதற்கு வ ேராதமாய்க் கட்டைளய ட்டு
அனுப்பத் ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவன்
யார்? எனக்குச் சமமானவன் யார்?
எனக்கு எத ராக ந ற்க றவன் யார்?
எனக்கு முன்பாக நைலநற்கப்ேபாக ற
ேமய்ப்பன் யார்? 20 ஆைகயால் ெயேகாவா
ஏேதாமுக்கு வ ேராதமாக ேயாச த்த
ஆேலாசைனையயும், அவர் ேதமானின்
குடிகளுக்கு வேராதமாக நைனத்தருக்க ற
நைனவுகைளயும் ேகளுங்கள்; மந்ைதயல்
ச றயவர்கள் ெமய்யாகேவ அவர்கைளப்
ப டித்து இழுப்பார்கள், அவர்கள் இருக்கற
இருப்ப டங்கைள அவர் ெமய்யாகேவ
அழிப்பார் 21 அைவகளுக்குள் இடிந்துவழும்
சத்தத்தனால் பூமி அதரும்; கூக்குரலின்
சத்தம் சவந்த சமுத்த ரம்வைர ேகட்கப்படும்.
22 இேதா, ஒருவன் கழுைகப்ேபால எழும்ப ,
பறந்துவந்து, தன் இறக்ைககைளப்
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ேபாஸ்றாவன்ேமல் வ ரிப்பான்; அந்நாளில்
ஏேதாமுைடய பராக்க ரமசாலிகளின்
இருதயம் ப ரசவேவதைனப்படுகற
ெபண்ணின் இருதயம்ேபால இருக்கும்
என்கறார்.

தமஸ்குைவக்குறத்தெசய்த
23 தமஸ்குைவக்குறத்துச் ெசால்வது:

ஆமாத்தும் அர்பாத்தும் கலங்குகறது;
ெபால்லாத ெசய்தைய அவர்கள்
ேகட்டதனால் கைரந்துேபாக றார்கள்;
கடேலாரங்களில் வருத்தமுண்டு; அதற்கு
அைமதலில்ைல. 24தமஸ்குேசார்ந்துேபாகும்,
பன்வாங்க ஓடிப்ேபாகும்; பயம் அைதப்
ப டித்தது; ப ரசவ ெபண்ைணப்ேபால
இடுக்கமும் ேவதைனகளும் அைதப்
ப டித்தது. 25 சந்ேதாஷமான என்
ஊராகய அந்தப் புகழ்ச்ச யுள்ள நகரம்
காப்பாற்றப்படாமல் ேபானேத! 26 ஆதலால்
அதன் வாலிபர் அதன் வீதகளில் வழுந்து,
ேபார் வீரர்கள் எல்ேலாரும் அந்நாளில்
அழிக்கப்படுவார்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 27 தமஸ்குவன்
மதல்களில் தீக்ெகாளுத்துேவன்; அது
ெபனாதாத்தன் அரண்மைனகைள எரிக்கும்
என்கறார்.

ேகதாைரயும் காத்ேசாைரயும்குற த்த
ெசய்த
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28 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் முறயடிக்கும் ேகதாைரயும்
ஆத்ேசாருைடய இராஜ்ஜியங்கைளயும்
குறத்துக் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: எழும்ப , ேகதாருக்கு
வ ேராதமாகப் ேபாய், கீழ்த்தைச
மக்கைள அழியுங்கள். 29 அவர்களுைடய
கூடாரங்கைளயும் அவர்களுைடய
மந்ைதகைளயும் வாங்க , அவர்களுைடய
தைரகைளயும் அவர்களுைடய எல்லாத்
தட்டுமுட்டுகைளயும் அவர்களுைடய
ஒட்டகங்கைளயும் தங்களுக்ெகன்று
ெகாண்டுேபாய், எங்கும் பயம் என்று
ெசால்லி, அவர்கள்ேமல் ஆர்ப்பரிப்பார்கள்.
30 ஆத்ேசாரின் குடிகேள, ஓடி, தூரத்தல்
அைலயுங்கள்; பள்ளத்தல் ஒதுங்க ப்
பதுங்குங்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார்; பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் உங்களுக்கு வேராதமாக
ஆேலாசைனெசய்து, உங்கைள அழிக்கத்
த ட்டமிட்டிருக்க றான். 31 பயமில்லாமல்
அலட்சயமாகக் குடியருக்க ற ேதசங்களுக்கு
வேராதமாக எழும்ப ப்ேபாங்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; அதற்கு
வாசல்களுமில்ைல, தாழ்ப்பாள்களுமில்ைல;
அவர்கள் தனிப்படத் தங்கயருக்க றார்கள்.
32அவர்களுைடயஒட்டகங்கள்ெகாள்ைளயும்,
அவர்களுைடய ஆடுமாடுகளின் ஏராளம்
சூைறயாகும்; நான் அவர்கைள எல்லாத்
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தைசகளின் கைடச மூைலகளில்
இருக்க றவர்களிடத்த ற்குச் ச தறடித்துவ ட்டு,
அதனுைடய எல்லாப் பக்கங்களிலுமிருந்து
அவர்களுக்கு ஆபத்ைத வரச்ெசய்ேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
33 ஆத்ேசார் வலுசர்ப்பங்களின்
தங்குமிடமாக , என்ெறன்ைறக்கும்
பாழாய்க்க டக்கும்; ஒருவனும் அங்ேக
குடியருப்பதல்ைல, ஒரு மனிதனும் அதல்
தங்குவதுமில்ைலெயன்கறார்.

ஏலாைமக்குற த்தெசய்த
34யூதா ராஜாவாகயச ேதக்கயாவனுைடய

ஆட்சயன் துவக்கத்தல், ஏலாமுக்கு
வ ேராதமாக எேரமியா என்னும்
தீர்க்கதரிச க்கு உண்டான ெயேகாவாவுைடய
வசனம்: 35 ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் ஏலாமின் வல்ெலன்னும்
அவர்களுைடய முதன்ைமயான
வல்லைமைய முறத்துப்ேபாட்டு,
36 வானத்தன் நான்கு தைசகளிலுமிருந்து
நான்கு காற்றுகைள ஏலாமின்ேமல்
வரச்ெசய்து, அவர்கைள இந்த
எல்லாத்தைசகளிலும் ச தறடிப்ேபன்;
ஏலாம் ேதசத்தலிருந்து துரத்தப்பட்டவர்கள்
எல்லா ேதசங்களிலும் ச தறப்படுவார்கள்.
37 நான் ஏலாமியைர அவர்கள்
எத ரிகளுக்கு முன்பாகவும், அவர்கள்
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உயைர வாங்கத் ேதடுக றவர்களுக்கு
முன்பாகவும் கலங்கச்ெசய்து, என்
ேகாபத்தன் கடுைமயாகய தீங்ைக
அவர்கள்ேமல் வரச்ெசய்ேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்; நான்
அவர்கைள அழிக்கும்வைர பட்டயத்ைத
அவர்களுக்குப் பன்னாக அனுப்ப ,
38 என் சங்காசனத்ைத ஏலாமில்
ைவத்து, அங்ேகயருந்து ராஜாைவயும்
ப ரபுக்கைளயும் அழித்துப்ேபாடுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 39 ஆனாலும்
கைடச நாட்களில் நான் ஏலாமின்
சைறயருப்ைபத் தருப்புேவன் என்று
ெயேகாவாெசால்லுகறார்.

அத்த யாயம் 50
பாப ேலாைனக்குறத்தெசய்த

1 ெயேகாவா தீர்க்கதரிச யாக ய
எேரமியாைவக்ெகாண்டு பாப ேலானுக்கும்
கல்ேதயர் ேதசத்த ற்கும் வ ேராதமாகச்
ெசான்ன வசனம்: 2 பாப ேலான் ப டிபட்டது;
ேபல் ெவட்கப்பட்டது; ெமெராதாக்
ெநாறுங்குண்டது; அதனுைடய சைலகள்
ெவட்கமைடந்தது; அதனுைடய சைலகள்
ெநாறுங்க ப்ேபாயனஎன்றுமக்களுக்குள்ேள
அறவத்துப் ப ரபலப்படுத்துங்கள்;
இைத மைறக்காமல் ெகாடிேயற்ற
வளம்பரம்ெசய்யுங்கள். 3 அதற்கு
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வேராதமாக வடக்கலிருந்து ஒரு ேதசம்
வந்து, அந்த ேதசத்ைத அழித்துப்ேபாடும்;
அதல் குடியருப்பவரில்ைல; மனிதருடன்
மிருகங்களும் ஓடிப்ேபாய்வடும்.
4 அந்நாட்களிலும் அக்காலத்தலும்
இஸ்ரேவல் மக்கள் வருவார்கள்; அவர்களும்
யூதா மக்களும் ஏகமாக அழுது, நடந்துவந்து,
தங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேதடுவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 5மறக்கமுடியாத நைலயான
உடன்படிக்ைகயனால் நாம் ெயேகாவாைவச்
ேசர்ந்துெகாள்ேவாம் வாருங்கள் என்று
சீேயானுக்கு ேநராக முகங்கைளத்
தருப்ப , சீேயானுக்குப் ேபாக றவழி
எதுெவன்று ேகட்டு வ சாரிப்பார்கள்.
6 என் மக்கள் காணாமற்ேபான
ஆடுகள், அவர்களுைடய ேமய்ப்பர்கள்
அவர்கைளச் ச தறச்ெசய்து, மைலகளில்
அைலயவ ட்டார்கள்; ஒரு மைலயலிருந்து
அடுத்த மைலக்குப் ேபானார்கள்; தங்கள்
ெதாழுவத்ைத மறந்துவ ட்டார்கள்.
7 அவர்கைளக் கண்டுபடித்தவர்கள்
எல்ேலாரும் அவர்கைளத் தாக்கனார்கள்;
அவர்களுைடய எத ரிகள்: எங்கள்ேமல்
குற்றமில்ைல; அவர்கள் நீத தங்குமிடத்தல்
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக, தங்கள்
முற்ப தாக்கள் நம்பன ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகேவ, பாவம் ெசய்தார்கள்
என்றார்கள். 8 பாப ேலானின் நடுவலிருந்து
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ஓடி, கல்ேதயரின் ேதசத்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்டு, மந்ைதயன் முன் நடக்கும்
கடாக்கைளப்ேபால இருங்கள். 9இேதா, நான்
பாப ேலானுக்கு வேராதமாக வடேதசத்தல்
இருக்கும் ெபரிய மக்கள் கூட்டத்ைத
எழுப்ப , அைத வரச்ெசய்ேவன்; அவர்கள்
அதற்கு வ ேராதமாக ஆயத்தம்ெசய்வார்கள்;
அங்ேகயருந்து வருகறவர்களால் அது
ப டிக்கப்படும்; அவர்களுைடய அம்புகள்
சாமர்த்தயமுள்ள பராக்க ரமசாலியன்
அம்புகைளப்ேபால் இருக்கும்;
அைவகள் வீணாகத் தரும்புவதல்ைல.
10 கல்ேதயா ெகாள்ைளயாகும்:
அைதக் ெகாள்ைளயடுகறவர்கள்
எல்ேலாரும் பரிபூரணமைடவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
11 ெதரிந்தக்ெகாண்ட என் ஜனத்ைத
ெகாள்ைளய ட்ட நீங்கள் சந்ேதாஷத்தீர்கேள,
களிகூர்ந்தீர்கேள. புல்ேமய்ந்து ெகாழுத்த
கடாரிையப்ேபால் பூரித்து, வலிைமயான
எருதுகைளப்ேபாலமுழக்கம்ேபாடுக றீர்கேள.
12 உங்கள் தாய் மிகவும் ெவட்க ,
உங்கைளப் ெபற்றவள் நாணமைடவாள்;
இேதா, அவள் மக்களுக்குள்ேள
கைடசயாவதுமன்ற , வனாந்த ரமும்
வறட்ச யும் அந்தரெவளியுமாவாள்.
13 ெயேகாவாவன் ேகாபத்தனால் அது
குடியற்றதும் ெபரும் பாழுமாயருக்கும்;
பாப ேலாைனக் கடந்துேபாக ற எவனும்
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அதன் எல்லா வாைதகளினிமித்தமும்
ப ரமித்து, நடுங்குவான். 14 நீங்கள்
எல்ேலாரும் பாப ேலானுக்கு வேராதமாகச்
சுற்றலும் அணிவகுத்து நன்று,
வல்ைல நாேணற்ற , அதன்ேமல்
அம்புகைள எய்யுங்கள்; அம்புச்ெசலைவப்
பார்க்காதீர்கள்; அது, ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தது. 15 அதற்கு
வ ேராதமாய்ச் சுற்றலும் ஆர்ப்பரியுங்கள்;
அது தன்ைனக் ைகயளித்தது; அதன்
அஸ்தபாரங்கள் வழுந்தது, அதன் மதல்கள்
இடிக்கப்பட்டது; இது ெயேகாவா வாங்கும்
பழி; அதனிடத்தல் பழிவாங்குங்கள்; அது
ெசய்ததுேபாலேவ நீங்களும் அதற்குச்
ெசய்யுங்கள். 16வைதவைதக்க றவைனயும்
அறுப்புக்காலத்தல் அரிவாைளப்
ப டிக்க றவைனயும் பாப ேலானில்
இராதபடிச் சங்காரம்ெசய்யுங்கள்;
ெகால்லுகற பட்டயத்த ற்குத் தப்ப
அவரவர் தங்கள் மக்களிடத்த ற்குத்
தரும்ப க்ெகாண்டு, அவரவர் தங்கள்
ேதசத்த ற்கு ஓடிப்ேபாவார்கள். 17இஸ்ரேவல்
ச தறடிக்கப்பட்ட ஆடு, சங்கங்கள் அைதத்
துரத்தன; முதலில் அசீரியா ராஜா அைதப்
பட்ச த்தான்; கைடச யல் பாப ேலான்
ராஜாவாகய இந்த ேநபுகாத்ேநச்சார்
அதன் எலும்புகைள முறத்தான்.
18 ஆைகயால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
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என்னெவன்றால்: இேதா, நான் அசீரியா
ராஜாைவத் தண்டித்ததுேபால் பாப ேலான்
ராஜாைவயும் அவன் ேதசத்ைதயும்
தண்டித்து, 19 இஸ்ரேவைல அதன்
இடத்த ற்குத் தரும்பவரச்ெசய்ேவன்;
அப்ெபாழுது அது கர்ேமலிலும் பாசானிலும்
ேமயும்; எப்ப ராயீமின் மைலகளிலும்
கீேலயாத்தலும் அதன் ஆத்துமா
தருப்தயாகும். 20 அந்நாட்களிலும்
அக்காலத்தலும் இஸ்ரேவலின் அக்க ரமம்
ேதடப்பட்டாலும் அது காணாதருக்கும்;
யூதாவன் பாவங்கள் ேதடப்பட்டாலும்
அைவகள் கைடக்காதருக்கும்; நான்
மீதயாக ைவக்க றவர்களுக்கு மன்னிப்ேபன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
21 ெமரதாயீம் ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாகவும்
ேபேகாடு குடிகளுக்கு வேராதமாகவும் நீ
ேபாய், அவர்கைளத் துரத்த , யாைவயும்
பாழாக்க ச் சங்காரம்ெசய்து, நான்
உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
ெசய் என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
22 ேதசத்தல் ேபாரின் சத்தமும் மகா
சங்காரமும் உண்டு. 23 சர்வ பூமியன்
சம்மட்டி எப்படி முற த்து உைடக்கப்பட்டது!
மக்களுக்குள்ேள பாப ேலான் எப்படிப்
பாழாய்ப்ேபானது! 24 பாப ேலாேன,
உனக்குக் கண்ணிைய ைவத்ேதன், நீ அைத
அறயாமல் அதல் ச க்குண்டுேபானாய்;
நீ அகப்பட்டும் ப டிபட்டும் ேபானாய், நீ



எேரமியாஅத்தயாயம் 50:25 ccxlix எேரமியாஅத்தயாயம் 50:29

ெயேகாவாவுடன் ேபாரிட்டாேய. 25ெயேகாவா
தம்முைடய ஆயுதசாைலையத் த றந்து,
தம்முைடய ேகாபத்தன் அஸ்த ராயுதங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தார்; இது
கல்ேதயர் ேதசத்தல் ேசைனகளின்
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ெசய்க ற
ெசயல். 26 கைடயாந்தரத்தலிருந்து
அதற்கு வ ேராதமாக வந்து, அதன்
களஞ்சயங்கைளத் தறந்து, குவயல்
குவயலாகக் குவத்து, அதல் ஒன்றும்
மீதயாகாதபடிக்கு அைத முற்றலும்
அழித்துப்ேபாடுங்கள். 27 அதன்
காைளகைளெயல்லாம் ெவட்டுங்கள்;
அைவகள் ெகாைலக்களம் ேசருவதாக;
ஐேயா, அவர்கள் வ சாரிக்கப்படும்
நாள் வந்தேத. 28 நம்முைடய ேதவன்
பழிவாங்கனைத, அவர் தமது
ஆலயத்துக்காகப் பழிவாங்கனைதேய,
சீேயானில் அறவக்கும்படிக்கு, பாப ேலான்
ேதசத்தலிருந்து தப்ப ேயாடி வந்தவர்களின்
சத்தம் ேகட்கப்படும். 29 பாப ேலானுக்கு
வேராதமாய் வரும்படி வல்வீரைர
அைழயுங்கள்; வல் வைளக்கறவர்கேள,
நீங்கள் எல்ேலாரும் அதற்கு
வ ேராதமாய்ச் சுற்றலும் முகாமிடுங்கள்;
ஒருவைரயும் தப்பவ டாதருங்கள்;
அதன் ெசயலுக்குத்தக்கபலைன
அதற்குச் சரிக்கட்டுங்கள்; அது
ெசய்ததன்படிெயல்லாம் அதற்குச்
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ெசய்யுங்கள்; அது இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தராக ய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
இடும்பு ெசய்தது. 30 ஆைகயால் அதன்
வாலிபர் அதன் வீதகளில் வழுவார்கள்;
அதன் ேபார்வீரர் எல்ேலாரும் அந்நாளில்
சங்காரமாவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 31 இேதா, இடும்புள்ளவேன,
நான் உனக்கு வேராதமாக வருக ேறன்
என்று ேசைனகளின் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவர் ெசால்லுகறார்; நான் உன்ைன
வசாரிக்குங்காலமாகய உன்னுைடய
நாள் வந்தது. 32 ெபருைமயுள்ளவன்
இடறவழுவான்; அவைன எடுத்து
நறுத்துவாரில்ைல; நான் அவனுைடய
பட்டணங்களில் ெநருப்ைபக்
ெகாளுத்துேவன், அது அவன்
சுற்றுப்புறத்தார் எல்ேலாைரயும் பட்ச க்கும்.
33 ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்களும்
யூதா மக்களும் ஏகமாக ஒடுக்கப்பட்டார்கள்;
அவர்கைளச் சைறயாக்கன அைனவரும்
அவர்கைளவ டமாட்ேடாம் என்றுெகட்டியாய்ப்
ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். 34 அவர்களுைடய
மீட்பேராெவனில் வல்லைமயுள்ளவர்,
ேசைனகளின் ெயேகாவா என்பது
அவருைடய ெபயர்; ேதசத்ைத
இைளப்பாறச்ெசய்வதற்கும், பாப ேலான்
குடிகைளத் தத்தளிக்கச்ெசய்வதற்கும்
அவர்களுைடய வழக்ைக அவர்
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நடத்துவார். 35 பட்டயம் கல்ேதயர்ேமலும்,
பாப ேலான் குடிமக்கள்ேமலும், அதனுைடய
ப ரபுக்கள்ேமலும், அதனுைடய
ஞானிகள்ேமலும் வருெமன்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 36 பட்டயம் ெபாய்கைளப்
பைணக்கறவர்கள்ேமலும் வரும்; அவர்கள்
ைபத்தயக்காரராவார்கள்; பட்டயம் அதன்
பராக்க ரமசாலிகள்ேமலும் வரும், அவர்கள்
கலங்குவார்கள். 37 பட்டயம் அதன்
குதைரகள்ேமலும்,அதன்இரதங்கள்ேமலும்,
அதன் நடுவல் இருக்கற பலேதசத்தன்
மக்கள் அைனவர்ேமலும் வரும், அவர்கள்
ைதரியமற்றவர்களாவார்கள்; பட்டயம்
அதன் ெபாக்கஷங்களின்ேமல் வரும்,
அைவகள் ெகாள்ைளயாகும். 38 வறட்ச
அதன் தண்ணீர்கள்ேமல் வரும், அைவகள்
வறண்டுேபாகும்; அது வக்க ரக ேதசம்;
அருக்களிப்பான சைலகளின்ேமல்
மனமயங்கயருக்க றார்கள். 39 ஆைகயால்
காட்டுமிருகங்களும் நரிகளும் அதல்
குடியருக்கும்; தீக்ேகாழிகள் அதல்
தங்கும்; இனி என்ெறன்ைறக்கும் அது
குடிேயற்றப்படுவதல்ைல; தைலமுைற
தைலமுைறயாக ஒருவரும் அதல்
குடியருப்பதுமில்ைல. 40 ேதவன்
ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும்
அதன் சுற்றுப்புறங்கைளயும்
கவழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால இைதயும்
கவழ்த்துப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
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ெசால்லுகறார்; ஒருவரும் அதல்
குடியருப்பதல்ைல, ஒரு மனுபுத்த ரனும்
அதல் தங்குவதுமில்ைல. 41 இேதா,
வடக்ேகயருந்து ஒரு ஜனமும்
ெபரிய ஜாதயும் வரும்; பூமியன்
எல்ைலகளிலிருந்து பலத்த ராஜாக்கள்
எழும்புவார்கள். 42 அவர்கள் வல்லும்
ேவலும் ப டித்துவருவார்கள்; அவர்கள்
இரக்கமில்லாத ெகாடியவர்கள்; அவர்கள்
இைரச்சல் சமுத்த ர இைரச்சல்ேபால்
இருக்கும்; பாப ேலான் மகேள, அவர்கள்
உனக்குவேராதமாக ேபாருக்குஆயத்தப்பட்ட
ஆட்களாய்க் குதைரகளின்ேமல் ஏற
வருவார்கள். 43 அவர்கள் வருகற
ெசய்தைய பாப ேலான் ராஜா ேகட்ைகயல்
அவன் ைககள் தளரும்; இடுக்கமும்
ப ரசவ ேவதைனப்படுகறவளுக்கு
உண்டாகும் ேவதைனையப்ேபான்ற
ேவதைனயும் அவைனப் ப டிக்கும். 44இேதா,
புரண்டு ஓடுகற ேயார்தானிலிருந்து
சங்கத்ைதப்ேபால் பலவானுைடய
தங்குமிடத்த ற்கு வ ேராதமாக வருகறான்;
அவைன அங்ேகயருந்து சடிதயல்
ஓடிவரச்ெசய்ேவன்; நான் அதற்கு
வ ேராதமாகக் கட்டைளய ட்டு, அனுப்பத்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்டவன் யார்? எனக்குச்
சமானமானவன் யார்? எனக்குத்
த ட்டம்ெசால்பவன் யார்? எனக்கு
முன்பாக ந ற்கப்ேபாக ற ேமய்ப்பன்
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யார்? 45 ஆைகயால் ெயேகாவா
பாப ேலானுக்கு வேராதமாக ேயாச த்த
ஆேலாசைனையயும், அவர் கல்ேதயர்
ேதசத்த ற்கு வ ேராதமாக நைனத்தருக்க ற
நைனவுகைளயும் ேகளுங்கள்; ெமய்யாகேவ
மந்ைதயல் ச றயவர்கள் அவர்கைளப்
ப டித்தழுப்பார்கள்; ெமய்யாகேவ
அவர்களுைடய தங்குமிடங்கைள அவர்
பாழாக்குவார். 46 பாப ேலான் ப டிபட்டதன்
சத்தத்தனால் பூமி அதரும், அதன்
கூப்படுதல்மக்களுக்குள்ேளேகட்கப்படும்.

அத்த யாயம் 51
1 ெயேகாவா ெசால்லுகறது

என்னெவன்றால்: இேதா, நான்
பாப ேலானுக்கு வேராதமாகவும், எனக்கு
வ ேராதமாய் எழும்புக றவர்களின் மத்தயல்
குடியருந்தவர்களுக்கு வேராதமாகவும்
அழிக்கும் காற்ைற எழும்பச்ெசய்து,
2 தூற்றுவாைரப் பாப ேலானுக்கு
அனுப்புேவன்; அவர்கள் அைதத்தூற்ற ,
ெவறுைமயாக்க ப்ேபாடுவார்கள்; ஆபத்து
நாளில் அதற்கு வ ேராதமாகசூழ்ந்து
ெகாண்டிருப்பார்கள். 3 வல்ைல
நாேணற்றுகறவனுக்குவேராதமாகவும், தன்
கவசத்தல் ெபருைமபாராட்டுக றவனுக்கு
வேராதமாகவும், வல்வீரன் தன்
வல்ைல நாேணற்றக்கடவன்; அதன்
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வாலிபைரத் தப்பவ டாமல் அதன்
ேசைனைய எல்லாம் சங்காரம்ெசய்யுங்கள்.
4 குத்த ப்ேபாடப்பட்டவர்கள் கல்ேதயரின்
ேதசத்தலும், ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள்
அதன் வீதகளிலும் வழுவார்கள்.
5 அவர்கள் ேதசம் இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தருக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்த
அக்க ரமத்தனால் நைறந்தருந்தும் யூதா
தன் ேதவனாலும் இஸ்ரேவல் ேசைனகளின்
கர்த்தராலும் ைகவ டப்படவல்ைல.
6 நீங்கள் பாப ேலானின் அக்க ரமத்தல்
சங்காரமாகாதபடிக்கு அதன் நடுவலிருந்து
ஓடி, அவரவர் தங்கள் ஆத்துமாைவத்
தப்புவயுங்கள்; இது ெயேகாவா
அதனிடத்தல் பழிவாங்குகற
காலமாயருக்க றது; அவர் அதற்குப்
பதல் ெசலுத்துவார். 7 பாப ேலான்
ெயேகாவாவுைடய ைகயலுள்ள
ெபாற்பாத்த ரம்; அது பூமி அைனத்ைதயும்
ெவற க்கச்ெசய்தது; அதன் மதுைவ
மக்கள் குடித்தார்கள்; ஆைகயால் மக்கள்
புத்த மயங்க ப்ேபானார்கள். 8 பாப ேலான்
சடிதயல் வழுந்து தகர்ந்தது; அதற்காக
அலறுங்கள்; அதன் வலிைய நீக்க ப சன்
ைதலம்ேபாடுங்கள்;ஒருேவைளகுணமாகும்.
9 பாப ேலாைனக் குணமாக்கும்படிப்
பார்த்ேதாம், அது குணமாகவல்ைல;
அைத வ ட்டுவடுங்கள்; நாம் அவரவர்
நம்முைடய ேதசங்களுக்குப் ேபாகக்கடேவாம்;
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அதன் ஆக்கைன வானம்வைர ஏற
ஆகாய மண்டலங்கள் வைர எட்டினது.
10 ெயேகாவா நம்முைடய நீதைய
ெவளிப்படுத்தனார்; நம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் ெசயைலச் சீேயானில்
வவரிப்ேபாம் வாருங்கள். 11 அம்புகைளத்
துலக்குங்கள்; ேகடகங்கைள நன்றாய்ச்
ெசப்பனிடுங்கள்*; ெயேகாவா ேமதயருைடய
ராஜாக்களின் ஆவைய எழுப்பனார்;
பாப ேலாைன அழிக்கேவண்டுெமன்பேத
அவருைடய நைனவு; இது ெயேகாவா
வாங்கும் பழி, இது தமது ஆலயத்துக்காக
அவர் வாங்கும் பழி. 12 பாப ேலானின்
மதல்கள்ேமல்ெகாடிேயற்றுங்கள்,காவைலப்
பலப்படுத்துங்கள், ஜாமங் காக்க றவர்கைள
நறுத்துங்கள், பதுங்கயருப்பவர்கைள
ைவயுங்கள்; ஆனாலும் ெயேகாவா
எப்படி நைனத்தாேரா அப்படிேய தாம்
பாப ேலானின் குடிகளுக்கு வேராதமாகச்
ெசான்னைதச் ெசய்வார். 13 த ரளான
தண்ணீர்களின்ேமல் வாசம்ெசய்க றவேள,
த ரண்ட சம்பத்துைடயவேள, உனக்கு முடிவும்
உன் ெபாருளாைசக்கு ஒழிவும் வந்தது.
14 ெமய்யாகேவ, பச்ைசக்களிகைளப்ேபால்
த ரளான மனிதரால் உன்ைன
ந ரம்பச்ெசய்ேவன்; அவர்கள் உன்ேமல்
ஆரவாரம்ெசய்வார்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா தம்முைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு

* அத்த யாயம் 51:11 51:11 எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்
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வாக்குக்ெகாடுத்தார். 15 அவர் பூமிையத்
தமது வல்லைமயனால் உண்டாக்க ,
பூச்சக்கரத்ைதத் தமது ஞானத்தனால்
பைடத்து, வானத்ைதத் தமது ேபரறவனால்
வ ரித்தார். 16 அவர் சத்தமிடும்ேபாது
த ரளான தண்ணீர்வானத்தல்உண்டாக றது;
அவர் பூமியன் எல்ைலகளிலிருந்து
ேமகங்கைள எழும்பச்ெசய்து, மைழயுடேன
மின்னல்கைள உண்டாக்க , காற்ைறத் தமது
பண்டகசாைலயலிருந்து ஏவவடுகறார்.
17 மனிதர் அைனவரும் அறவல்லாமல்
மிருக குணமானார்கள்; தட்டார் அைனவரும்
ெதய்வச்சைலகளால்ெவட்க ப்ேபாக றார்கள்;
அவர்கள் வார்ப்ப த்த சைலகள் ெபாய்ேய,
அைவகளில் சுவாசம் இல்ைல. 18அைவகள்
மாையயும் மகா வஞ்சகமான ெசயலாக
இருக்க றது; அைவகள் வசாரிக்கப்படும்
நாளில் அழியும். 19 யாக்ேகாபன்
பங்காயருக்க றவர் அைவகைளப்ேபால
அல்ல, அவர் சர்வத்ைதயும் உண்டாக்கனவர்;
இஸ்ரேவல் அவருைடய சுதந்த ரமான
ேகாத்த ரம்; ேசைனகளின் ெயேகாவா
என்பது அவருைடய ெபயர். 20 நீ எனக்கு
தண்டாயுதமும் அஸ்த ராயுதமுமானவன்;
நான் உன்ைனக்ெகாண்டு ஜாத கைள
ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு
ராஜ்யங்கைளஅழிப்ேபன். 21உன்ைனக்ெகாண்டு
குதைரையயும், குதைர வீரைனயும்
ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு
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இரதத்ைதயும் இரதவீரைனயும்
ெநாறுக்குேவன். 22 உன்ைனக்ெகாண்டு
ஆைணயும் ெபண்ைணயும் ெநாறுக்குேவன்;
உன்ைனக்ெகாண்டு கழவைனயும்
இைளஞைனயும் ெநாறுக்குேவன்;
உன்ைனக்ெகாண்டு வாலிபைனயும்
கன்னிைகையயும் ெநாறுக்குேவன்.
23 உன்ைனக்ெகாண்டு ேமய்ப்பைனயும்
அவனுைடய மந்ைதையயும் ெநாறுக்குேவன்;
உன்ைனக்ெகாண்டு உழவைனயும்
அவனுைடய ஏர்மாடுகைளயும்
ெநாறுக்குேவன்; உன்ைனக்ெகாண்டு
அதபத கைளயும் அதகாரிகைளயும்
ெநாறுக்குேவன். 24 பாப ேலானுக்கும்
கல்ேதயர் ேதசத்தன் எல்லா குடிகளுக்கும்,
அவர்கள் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகச்
சீேயானில் ெசய்த அவர்களுைடய எல்லாப்
ெபால்லாப்புக்காகவும் பழிவாங்குேவன்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 25இேதா,
பூமிைய எல்லாம் ெகடுக்க ற ேகடான
பர்வதேம, நான் உனக்கு வேராதமாக
வந்து, என் ைகைய உனக்கு வேராதமாக
நீட்டி, உன்ைனக் கன்மைலகளிலிருந்து
உருட்டி, உன்ைன எரிந்துேபான
பர்வதமாக்க ப்ேபாடுேவன் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 26 மூைலக்கல்லுக்காகலும்
அஸ்தபாரக் கல்லுக்காகலும்
ஒரு கல்ைலயும் உன்னிலிருந்து
எடுக்கமாட்டார்கள்; நீ என்ெறன்ைறக்கும்
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பாழாய்க்க டக்க ற இடமாவாய் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 27 ேதசத்தல்
ெகாடிேயற்றுங்கள்; மக்களுக்குள்
எக்காளம் ஊதுங்கள்; மக்கைள அதற்கு
வ ேராதமாக ஆயத்தப்படுத்துங்கள்;
ஆரராத், மின்னி, அஸ்ெகனாஸ் என்னும்
ராஜ்யங்கைள அதற்கு வ ேராதமாக
வரவைழயுங்கள்; அதற்கு வ ேராதமாகத்
தளகர்த்தனுக்குப் பட்டங்கட்டுங்கள்;
அரிப்புள்ள ெவட்டுக்களிகள்ேபான்ற
குதைரகைள வரச்ெசய்யுங்கள். 28 ேமதயா
ேதசத்தன் ராஜாக்களும் அதன்
தைலவரும் அதன் எல்லா அத காரிகளும்
அவரவருைடய ராஜ்யபாரத்த ற்குக்
கீழான எல்லா ேதசத்தாருமாகய
மக்கைள அதற்கு வ ேராதமாக
ஆயத்தப்படுத்துங்கள். 29 அப்ெபாழுது
ேதசம் அத ர்ந்து ேவதைனப்படும்;
பாப ேலான் ேதசத்ைதக் குடியல்லாதபடிப்
பாழாக்க, பாப ேலானுக்கு வேராதமாய்க்
ெயேகாவா நைனத்தைவகள் நைலக்கும்.
30 பாப ேலான் பராக்க ரமசாலிகள்
ேபார்ெசய்யாமல், ேகாட்ைடகளில்
இருந்துவ ட்டார்கள்; அவர்கள் பராக்க ரமம்
அழிந்துைதரியமற்றவர்களானார்கள்;அதன்
இருப்ப டங்கைளக்ெகாளுத்த ப்ேபாட்டார்கள்;
அதன் தாழ்ப்பாள்கள் உைடக்கப்பட்டது.
31 கைடயாந்தர முைனதுவக்க அவனுைடய
பட்டணம் ப டிபட்டது என்றும், துைறவழிகள்
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அகப்பட்டுப்ேபாய், நாணல்கள்ெநருப்பனால்
சுட்ெடரிக்கப்பட்டது என்றும், ேபார்வீரர்கள்
கலங்கயருக்க றார்கள் என்றும் பாப ேலான்
ராஜாவுக்கு அறவக்க, 32 தபால்காரன்ேமல்
தபால்காரனும் தூதன்ேமல் தூதனும்
ஓடுகறான். 33 பாப ேலான் மகள்
மித க்கப்படுங் களத்த ற்குச் சமானம்;
அைதப் ேபாரடிக்கும் காலம்வந்தது; இன்னும்
ெகாஞ்சக்காலத்தல் அறுப்புக்காலம்
அதற்கு வரும் என்று இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ேசைனகளின் ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 34 பாப ேலான் ராஜாவாகய
ேநபுகாத்ேநச்சார் என்ைனப் பட்ச த்தான்,
என்ைனக் கலங்கடித்தான், என்ைன
ெவறும் பாத்த ரமாக ைவத்துப்ேபானான்;
வலுசர்ப்பம்ேபால என்ைன வழுங்க , என்
சுைவயுள்ளபதார்த்தங்களால் தன்வயற்ைற
ந ரப்பனான், என்ைனத் துரத்தவ ட்டான்.
35 எனக்கும் என் இனத்தாருக்கும் ெசய்த
ெகாடுைமயன் பழி பாப ேலான்ேமல்
வரக்கடவெதன்று சீேயானில் வாசமானவள்
ெசால்லுகறாள்; என் இரத்தப்பழி
கல்ேதயர் ேதசத்துக் குடிகளின்ேமல்
வரக்கடவெதன்று எருசேலம் என்பவளும்
ெசால்லுகறாள். 36 ஆைகயால் ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: இேதா,
நான் உனக்காக வழக்காடி, உன் பழிக்குப்
பழிவாங்க , அதன் கடைல வற்ற ப்ேபாகவும்
அதன் ஊற்ைறச் சுரக்கவும்ெசய்ேவன்.
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37 அப்ெபாழுது பாப ேலான் குடியல்லாத
மண்ேமடுகளும், வலுசர்ப்பங்களின்
தங்குமிடமும், பாழும், ஈசல் ேபாடப்படுதலுக்கு
இடமுமாகப்ேபாகும். 38 ஏகமாக அவர்கள்
சங்கங்கைளப் ேபாலக் ெகர்ச்ச த்து,
சங்கக்குட்டிகைளப்ேபாலச் சத்தமிடுவார்கள்.
39 அவர்கள் மக ழ்ந்தருக்கும் சமயத்தல்
நான் அவர்கள் குடிக்கும் பானத்ைத
அவர்களுக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்து,
அவர்கள் துள்ளத்தக்கதாக அவர்கைள
ெவறயாக்குேவன்; அதனால் அவர்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் வழிக்காத ந த்தைர
அைடவார்கள் என்று ெயேகாவா
ெசால்லுகறார். 40 அவர்கைள
ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபாலவும்,
ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்,
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளப்ேபாலவும்
அடிக்கப்பட இறங்க ப்ேபாகச்ெசய்ேவன்.
41 ேசசாக்கு ப டிபட்டு, பூமிமுழுதும்
புகழும் புகழ்ச்ச அகப்பட்டது எப்படி?
ேதசங்களுக்குள்ேள பாப ேலான்
ப ரமிப்பானது எப்படி? 42 சமுத்த ரம்
பாப ேலான்ேமல் புரண்டுவந்தது; அதன்
த ரளான அைலகளினால் அது மூடப்பட்டது.
43அதன் பட்டணங்கள் பாழுமாய், வறட்ச யும்
வனாந்த ரமுமான பூமியுமாய், ஒரு
மனிதனும்குடிய ராததும்ஒருமனுபுத்த ரனும்
கடவாததுமான நலமுமாகப்ேபானது.
44 நான் பாப ேலானில் இருக்க ற ேபைலத்
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தண்டிப்ேபன்; அது வழுங்கனைத அதன்
வாயலிருந்து கக்கைவப்ேபன்; மக்கள்
இனி அதனிடத்த ற்கு ஓடிவரமாட்டார்கள்,
பாப ேலானின் மதலும் வழும். 45 என்
மக்கேள, நீங்கள் அதன் நடுவலிருந்து
புறப்படுங்கள்; ெயேகாவாவுைடய
ேகாபத்தன் உக்க ரத்த ற்குத் தப்பும்படி
அவனவன் தன்தன் ஆத்துமாைவ
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளக்கடவன். 46 உங்கள்
இருதயம் துவளாமலும், ேதசத்தல்
ேகட்கப்படும் ெசய்தயனால் நீங்கள்
பயப்படாமலும் இருங்கள்; ஒரு வருடத்தல்
ஒரு ெசய்த ேகட்கப்பட்டு, பன்பு
மறுவருடத்தல் ேவறு ெசய்த ேகட்கப்படும்;
ேதசத்தல் ெகாடுைம உண்டாகும்;
ஆளுகறவன்ேமல் ஆளுகறவன் வருவான்.
47 ஆைகயால், இேதா, நான் பாப ேலானின்
வக்க ரகங்கைளத் தண்டிக்கும் நாட்கள்
வரும், அப்ெபாழுது அதன் ேதசம் எல்லாம்
கலங்கும்; அதல் ெகாைலெசய்யப்படுக ற
அைனவரும் அதன் நடுவல்
வழுந்துக டப்பார்கள். 48 வானமும் பூமியும்
அைவகளிலுள்ள யாவும் பாப ேலான்ேமல்
ெகம்பீரிக்கும்; பாழ்க்கடிக்க றவர்கள்
அதற்கு வடக்ேகயருந்து வருவார்கள் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார். 49 பாப ேலான்
இஸ்ரேவலில் ெகாைலெசய்யப்பட்டவர்கைள
வழச்ெசய்ததுேபால, பாப ேலானிலும்
அைனத்துேதசங்களிலும்ெகாைலெசய்யப்படுக றவர்கள்
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வழுவார்கள். 50 பட்டயத்த ற்குத்
தப்பனவர்கேள, தங்கயருக்காமல்
நடந்துவாருங்கள்; தூரத்தல் ெயேகாவாைவ
நைனயுங்கள்; எருசேலம் உங்கள்
ஞாபகத்தல் வரக்கடவது. 51 ந ந்ைதையக்
ேகட்டதனால் ெவட்கப்பட்ேடாம்;
ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்தன் பரிசுத்த
இடங்களின்ேமல் அந்நயர் வந்ததனால்
ெவட்கம் நம்முைடய முகங்கைள
மூடியது. 52 ஆைகயால், ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்:
இேதா, நான் அதன் வக்க ரகங்களுக்கு
வேராதமாய் வ சாரிக்கும் நாட்கள்
வரும்; அப்ெபாழுது அதன் ேதசெமங்கும்
ெகாைலெசய்யப்படுக றவர்கள்
கத்துவார்கள். 53 பாப ேலான் வானபரியந்தம்
ஏறனாலும், அது தன் பலமான அரைண
உயர்த்தனாலும்,அைதப்பாழாக்குக றவர்கள்
என்னிடத்தலிருந்து வருவார்கள்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
54 பாப ேலானிலிருந்து கூக்குரலின்
சத்தமும், கல்ேதயர் ேதசத்தலிருந்து மகா
சங்காரமும் ேகட்கப்படும். 55 ெயேகாவா
பாப ேலாைனப் பாழாக்க அதலுள்ள ெபரிய
சத்தத்ைத ஒழியச்ெசய்வார்; அவர்களுைடய
அைலகள் த ரளான தண்ணீர்கைளப்ேபால
இைரயும், அவர்களுைடய சத்தம்
ஆரவாரமாயருக்கும். 56 பாப ேலாைனப்
பாழாக்குக றவன் அதன்ேமல்
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வருகறான்; அதன் பராக்க ரமசாலிகள்
ப டிபடுவார்கள்; அவர்களுைடய
வல்லுகள் முறந்துேபாகும்; சரிக்கட்டுக ற
ேதவனாகய ெயேகாவா ந ச்சயமாகப் பதல்
அளிப்பார். 57 அதன் ப ரபுக்கைளயும்,
அதன் ஞானிகைளயும், அதன்
தைலவைரயும், அதன் அதகாரிகைளயும்,
அதன் பராக்க ரமசாலிகைளயும்
ெவறக்கச்ெசய்ேவன்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
என்ெறன்ைறக்கும் வழிக்காத தூக்கமாய்த்
தூங்கவழுவார்கள் என்று ேசைனகளின்
ெயேகாவா என்னும் ெபயருள்ள ராஜா
ெசால்லுகறார். 58 பாப ேலானின்
அகலமான மதல்கள் முற்றலும்
தைரயாக்கப்பட்டு, அதன் உயரமான
இடங்கள் ெநருப்பால் சுட்ெடரிக்கப்படும்;
அப்படிேய மக்கள் ப ரயாசப்பட்டது வீணும்,
மக்கள் வருத்தப்பட்டுச் சம்பாத த்தது
ெநருப்புக்கு இைரயுமாகும் என்று
ேசைனகளின் ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
59 பாப ேலான்ேமல் வரும் எல்லாத்
தீங்ைகயும், பாப ேலானுக்கு வேராதமாக
எழுதப்பட்ட இந்த எல்லா வசனங்கைளயும்
எேரமியா ஒரு புத்தகத்தல் எழுதனான்.
60 யூதாவன் ராஜாவாகய ச ேதக்கயா
அரசாட்ச ெசய்யும் நான்காம் வருடத்தல்
பாப ேலானுக்குப் ேபான சமயத்தல்
அவனுடன்ேபான மெசயாவன் மகனாகய
ேநரியாவன் மகனும் சாந்தகுணமுள்ள
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ப ரபுவுமாகய ெசராயாவுக்கு எேரமியா
தீர்க்கதரிச கற்ப த்த வார்த்ைத. 61 எேரமியா
ெசராயாைவ ேநாக்க : நீ பாப ேலானுக்கு
வந்தபன்பு நீ இைதப் பார்த்து, இந்த
எல்லா வசனங்கைளயும் வாச த்துச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
62 ெயேகாவாேவ, இந்த இடத்தல் மனிதனும்
மிருகங்களும் தங்காமலிருக்க, அது
என்ெறன்ைறக்கும் அழிந்த நைலயலிருக்க,
அைத அழித்துப்ேபாடுேவன் என்று ேதவேன
நீர் அைதக்குற த்து ெசான்னீர் என்பைத நீ
ெசால்லி, 63 நீ இந்தப் புத்தகத்ைத வாச த்து
முடிந்தேபாது, அதல் ஒரு கல்ைலக் கட்டி,
அைத ஐப்ப ராத்து நடுவல் எற ந்துவ ட்டு,
64 இப்படிேய பாப ேலான் முழுக ப்ேபாகும்,
நான் அதன்ேமல் வரச்ெசய்யும் தீங்கனால்
எழுந்தருக்கமுடியாமல் ேசார்ந்து
வழுவார்கள் என்றார் என்றுெசால்லுவாயாக
என்றான்.
எேரமியாவன் வசனங்கள் இத்துடன்

முடிந்தது.

அத்த யாயம் 52
எருசேலமின்வீழ்ச்ச

1 ச ேதக்கயா ராஜாவாக றேபாது
இருபத்ெதாரு வயதாயருந்தான்;
அவன் பதெனாரு வருடம் எருசேலமில்
ஆட்ச ெசய்தான்; அவனுைடய
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தாயன்ெபயர் அமுத்தாள், அவள் லிப்னா
ஊரானாகய எேரமியாவன்* மகள்.
2 ேயாயாக்கீம் ெசய்தபடிெயல்லாம்
அவனும் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தான்.
3 எருசேலைமயும் யூதாைவயும்
ெயேகாவா தம்முைடய சமுகத்ைதவ ட்டு
அகற்றவடும்வைர, அைவகளின் ேமலுள்ள
அவருைடய ேகாபத்தனால் இப்படி நடந்ததும்
அல்லாமல், ச ேதக்கயா பாப ேலான்
ராஜாவுக்கு வ ேராதமாகக் கலகம் ெசய்தான்.
4 அவன் ஆட்ச ெசய்யும் ஒன்பதாம்
வருடம் பத்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததயல்
பாப ேலான்ராஜாவாகயேநபுகாத்ேநச்சாரும்,
அவனுைடய எல்லாப் பைடயும் எருசேலமுக்கு
வ ேராதமாய் வந்து, அதற்கு எத ராக
முகாமிட்டு, சுற்றலும் அதற்கு எத ராக
முற்றுைகச் சுவர்கைளக் கட்டினார்கள்.
5 அப்படிேய ச ேதக்கயா ராஜாவன்
பத ேனாராம் ஆட்சயன் வருடம் வைர
நகரம் முற்றுைக ேபாடப்பட்டிருந்தது.
6நான்காம்மாதம்ஒன்பதாம்ேததயல்பஞ்சம்
நகரத்தல்அத கரித்து, ேதசத்தன்மக்களுக்கு
ஆகாரமில்லாமல் ேபானது. 7 நகரத்தன்
மதல் இடிக்கப்பட்டது; அப்ெபாழுது
கல்ேதயர் நகரத்ைதச் சூழ்ந்தருக்கும்ேபாது,
ேபார்வீரர்கள் எல்ேலாரும் இரவுேநரத்தல்

* அத்த யாயம் 52:1 52:1இந்த எேரமியா இந்த புத்தகத்ைத
எழுதவல்ைல
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ஓடி, ராஜாவன் ேதாட்டத்தன் வழிேய
இரண்டு மதல்களுக்கும் நடுவலுள்ள
வழியாக நகரத்தலிருந்து புறப்பட்டு,
வயல்ெவளியன் வழிேய ேபாய்வ ட்டார்கள்.
8 ஆனாலும் கல்ேதயருைடய பைடவீரர்கள்
ராஜாைவப் பன்ெதாடர்ந்து, எரிேகாவன்
சமமான பூமியல் ச ேதக்கயாைவ
ெநருங்கனார்கள்; அப்ெபாழுது
அவனுைடய பைடவீரர்கள் எல்ேலாரும்
அவைனவட்டுச் ச தற ப்ேபாயருந்தார்கள்.
9 அவர்கள் ராஜாைவப் ப டித்து,
அவைன ஆமாத் ேதசத்தன்
ஊராகய ரிப்லாவுக்குப் பாப ேலான்
ராஜாவாகய ேநபுகாத்ேநச்சாரிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள்; அங்ேக இவனுக்கு
நயாயத்தீர்ப்புக் ெகாடுத்தான். 10 பன்பு
பாப ேலான் ராஜா ச ேதக்கயாவன்
மகன்கைள அவன் கண்களுக்கு முன்பாக
ெவட்டினான்; யூதாவன் ப ரபுக்கள்
எல்ேலாைரயும் ரிப்லாவல் ெவட்டினான்.
11 ச ேதக்கயாவன் கண்கைளக் குருடாக்க ,
அவனுக்கு இரண்டு வலங்குகைள
மாட்டினான்; பன்பு பாப ேலான் ராஜா
அவைனப் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
அவன் மரணமைடயும் நாள்வைர அவைனக்
காவல் வீட்டில் அைடத்துைவத்தான்.
12 ஐந்தாம் மாதம் பத்தாந்ேததயல்,
பாப ேலான் ராஜாவுக்கு முன்பாக
ந ற்க றவனாகய காவற்ேசனாத பதயான
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ேநபுசராதான் எருசேலமுக்கு வந்தான்;
அது ேநபுகாத்ேநச்சார் என்னும்
ராஜா பாப ேலாைன அரசாளுகற
பத்ெதான்பதாம் வருடமாயருந்தது.
13 அவன் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்ைதயும்,
ராஜாவன் அரண்மைனையயும்,
எருசேலமிலுள்ள எல்லா வீடுகைளயும்,
ஒவ்ெவாரு ெபரிய மனிதனுைடய வீட்ைடயும்
ெநருப்பனால் எரித்துப்ேபாட்டான்.
14 காவற்ேசனாத பதயுடன் இருந்த
கல்ேதயரின் பைடவீரர்கள் அைனவரும்
எருசேலைமச் சுற்றலும் இருந்த மதல்கைள
இடித்துப்ேபாட்டார்கள். 15 மக்களில்
ஏைழகளான சலைரயும் நகரத்தல்
மீதயான மற்ற மக்கைளயும், பாப ேலான்
ராஜாவ டம் ஓடிவந்துவ ட்டவர்கைளயும்,
மற்ற மக்கைளயும் காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதான் சைறகளாகக்
ெகாண்டுேபானான். 16 ஆனால்
ேதசத்தாரில் ஏைழகளான சலைரக்
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான்
த ராட்ைசத்ேதாட்டக்காரராகவும்
பய ர்ெசய்யும் மக்களாகவும்
வ ட்டுைவத்தான். 17 ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்தலிருந்த ெவண்கலத்
தூண்கைளயும், ஆதாரங்கைளயும்,
ெவண்கலக் கடல்ெதாட்டிையயும்
கல்ேதயர் உைடத்துப்ேபாட்டு, அைவகளின்
ெவண்கலத்ைதெயல்லாம் பாப ேலானுக்கு
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எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
18 ெசம்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல் எடுக்கும்
கரண்டிகைளயும், ெவட்டுக்கத்த கைளயும்,
கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும்,
ஆராதைனக்குரிய எல்லா ெவண்கலப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும்எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
19 பசும்ெபான்னும் சுத்தெவள்ளியுமான
கண்ணங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும்,
கலங்கைளயும், சட்டிகைளயும்,
வளக்குத்தண்டுகைளயும், கலயங்கைளயும்,
கரகங்கைளயும் காவற்ேசனாத பத
எடுத்துக்ெகாண்டான். 20 சாெலாேமான்
ராஜா ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்துக்காகச்
ெசய்து ைவத்த இரண்டு தூண்களும் ஒரு
கடல்ெதாட்டியும் ஆதாரங்களின் கீழ்நன்ற
பன்னிரண்டுெவண்கலகாைளச்சைலகளும்
ஆகய இைவகளுக்குரிய ெவண்கலத்தற்கு
எைடயல்ைல. 21அந்தத்தூண்கேளாெவன்றால்,
ஒவ்ெவாரு தூணும் பதெனட்டுமுழ
உயரமாயருந்தது; பன்னிரண்டு முழ
நூல் அைதச் சுற்றும்; நான்கு வ ரற்கைட
அதன் கனம்; உள்ேள குழாயாயருந்தது.
22 அதன்ேமல் ெவண்கலக் குமிழ்
இருந்தது; ஒரு குமிழின் உயரம் ஐந்து
முழம், குமிழில் சுற்றலும் பன்னலும்
மாதுளம்பழங்களும் ெசய்தருந்தது; எல்லாம்
ெவண்கலமாயருந்தது; அதற்குச் சரியாய்
மற்றத் தூணுக்கும் மாதுளம்பழங்களும்
ெசய்தருந்தது. 23 ெதாண்ணூற்றாறு
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மாதுளம்பழங்கள் நான்கு தைசகளுக்கும்
எத ராகச் ெசய்தருந்தது; குமிைழச்
சுற்றலும் ெசய்தருந்த மாதுளம்பழங்கள்
நூறு. 24 காவற்ேசனாத பத முதன்ைம
ஆசாரியனாகயெசராயாைவயும்,இரண்டாம்
ஆசாரியனாகய ெசப்பனியாைவயும்,
வாசற்படியன் மூன்று காவற்காரைரயும்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபானான்.
25 நகரத்த ேலாெவன்றால் அவன்
ேபார்வீரர்களின் வ சாரிப்புக்காரனாகய
தைலவன் ஒருவைனயும், ராஜாவன்
மந்த ரிகளில் நகரத்தல் ப டிபட்ட
ஏழுேபைரயும், ேதசத்தன் மக்கைள
ேவைலயல் அமர்த்துகற தைலைமயான
காரியதரிசையயும், ேதசத்து
மக்களில் பட்டணத்தன் நடுவல்
ப டிபட்ட அறுபது ேபைரயும்
ெகாண்டுேபானான். 26 அவர்கைளக்
காவற்ேசனாத பதயாகய ேநபுசராதான்
ப டித்து, அவர்கைள ரிப்லாவுக்குப்
பாப ேலான் ராஜாவனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுேபாய்வ ட்டான். 27 அப்ெபாழுது
பாப ேலான் ராஜாஆமாத் என்னும்ேதசத்தன்
பட்டணமாகய ரிப்லாவல் அவர்கைள
ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான்; இவ்வதமாக
யூதர்கள் தங்கள் ேதசத்தலிருந்து
சைறகளாய்க் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்.
28 ேநபுகாத்ேநச்சார் சைறப டித்துப்ேபான
மக்களின் ெதாைக எவ்வளெவன்றால்,
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ஏழாம் வருடத்தல் மூவாய ரத்து இருபத்து
மூன்று யூதரும், 29 ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய
பத ெனட்டாம் வருடத்தல் எருசேலமிலிருந்து
எண்ணூற்று முப்பத்த ரண்டு
ேபர்களும் ெகாண்டுேபாகப்பட்டார்கள்.
30 ேநபுகாத்ேநச்சாருைடய இருபத்துமூன்றாம்
வருடத்தல் காவற்ேசனாத பதயாகய
ேநபுசராதான் யூதரில் எழுநூற்று
நாற்பத்ைதந்துேபைரச் சைறப டித்துக்
ெகாண்டுேபானான்; ெமாத்தம்
நான்காய ரத்துஅறுநூறுேபர்களாம்.

ேயாயாக்கீனின்வடுதைல
31 யூதாவன் ராஜாவாகய

ேயாயாக்கீனுைடய சைறயருப்பன்
முப்பத்ேதழாம் வருடம் பன்னிரண்டாம்
மாதம் இருபத்ைதந்தாம் ேததயல்,
ஏவல் ெமெராதாக் என்னும் பாப ேலான்
ராஜா, தான் ராஜாவான வருடத்தல்,
யூதாவன் ராஜாவாகய ேயாயாக்கீைனச்
சைறச்சாைலயலிருந்து ெவளியல்
ெகாண்டுவந்து, அவன் தைலைய உயர்த்த .
32 அவனுடன் அன்பாய்ப் ேபச , அவனுைடய
இருக்ைகையத் தன்னுடன் பாப ேலானில்
இருந்த ராஜாக்களுைடய இருக்ைககளுக்கு
ேமலாகைவத்து, 33அவனுைடயசைறயருப்பு
உைடகைள மாற்றனான்; அவன்
உயேராடிருந்த எல்லா நாட்களும் தன்
முன்னிைலயல் அனுதனமும் உணவு
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சாப்ப டச்ெசய்தான். 34அவன்உயேராடிருந்த
நாட்கெளல்லாம் அவனுைடய மரணநாள்
வைரயும், அவனுைடய ெசலவுக்காகப்
பாப ேலான் ராஜாவனால் கட்டைளயான
அநுதனத் த ட்டத்தன்படி, அநுதனமும்
அவனுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டுவந்தது.
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