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எேசக்க ேயல்
தீர்க்கதரிச யன்புத்தகம்

முன்னுைர
௧-௩ நான் ஆசாரியன், பூசயன் மகனான

எேசக்க ேயல், நான் நாடு கடத்தப்பட்டு
பாப ேலானின் ேகபார் ஆற்றன் அருகல்
இருந்தேபாது வானங்கள் தறந்தன. நான்
ேதவதரிசனங்கைளக் கண்ேடன். இது
முப்பதாம் ஆண்டின் நான்காம் (ஜூைல)
மாதத்தல் ஐந்தாம் ேததயாக இருந்தது.
ேயாயாக்கீன் அரசன் சைறயலிருந்து
ஐந்தாவது ஆண்டில் ஐந்தாவது மாதத்தல்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேசக்க ேயலிடம்
வந்தது. அந்த இடத்தல் கர்த்தருைடய
வல்லைமஅவன்ேமல்வந்தது.
கர்த்தருைடய இரதம் ேதவனுைடய

சங்காசனம்
௪ நான் (எேசக்க ேயல்) வடக்கலிருந்து

ெபரிய புயல் வருவைதப் பார்த்ேதன்.
அது ெபரும் ேமகமாய் பலமான
காற்ைறயுைடயதாய் இருந்தது. அதலிருந்து
ெநருப்பு பளிச்ச ட்டது. அைதச்
சுற்றலும் ெவளிச்சமும் இருந்தது. இது
ெநருப்புக்குள்ேள பழுத்துக்ெகாண்டிருக்கும்
உேலாகம் ேபால் இருந்தது. ௫ அதற்குள்ேள
நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன. அைவ
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மனிதர்கைளப்ேபான்று காணப்பட்டன.
௬ ஆனால், ஒவ்ெவாரு ஜீவன்களுக்கும்
நான்கு முகங்களும் நான்கு சறகுகளும்
இருந்தன. ௭ அவற்றன் கால்கள் ேநராக
இருந்தன. அவற்றன் பாதங்கள் பசுக்களின்
பாதங்கைளப்ேபான்றருந்தன. அைவ
துலக்கப்பட்ட ெவண்கலத்ைதப்ேபான்று
பளபளப்பாக இருந்தன. ௮ அவற்றன்
சறகுகளுக்கடியல் மனித ைககள் இருந்தன.
அங்ேக நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன.
ஒவ்ெவான்றற்கும் நான்கு முகங்களும்
நான்கு சறகுகளும் இருந்தன. ௯ஒவ்ெவாரு
ஜீவனின் இறக்ைககளும் மற்ற ஜீவனின்
இறக்ைககைள ஒவ்ெவாரு பக்கமும்
ெதாட்டன. ஜீவன்கள் அைசயும்ேபாது
அைவ தரும்பவல்ைல. அைவ எந்தத்
தைசையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனேவா
அத்தைசய ேலேயெசன்றன.
௧௦ ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும் நான்கு

முகங்கள் இருந்தன. முன்பக்கத்தல்
ஒவ்ெவான்றுக்கும் மனித முகம் இருந்தது.
வலது பக்கத்தல் உள்ளைவ சங்கங்களின்
முகங்களாக இருந்தன. இடது பக்கத்தல்
உள்ளைவ காைளகளின் முகங்களாக
இருந்தன. பன்பக்கத்தல் அவற்றற்கு
கழுகன்முகங்களாகஇருந்தன. ௧௧ஜீவன்கள்
தம்ைம ச றகுகளால் மூடிக்ெகாண்டன.
அைவ இரண்டு சறகுகளால் தம்
அருகலிருக்கும் ஜீவைனத் ெதாட நீட்டின.
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இரண்டு சறகுகளால் தம் உடைல
மைறத்துக்ெகாண்டன. ௧௨ அைவ எந்தத்
தைசையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனேவா
அந்தச் தைசய ேலேய ெசன்றன. காற்று
அவற்ைற எத்தைசயல் ெசலுத்துகன்றேதா
அத்தைசய ேலேய ெசன்றன. அந்த
ஜீவன்கள் நகரும்ேபாது தரும்புவதல்ைல.
௧௩ அந்த ஜீவன்கள் அப்படித்தான்
காணப்பட்டன.
ஜீவன்களுக்குள் இருந்த இைடெவளியல்

ஏேதா எரிகன்ற ெநருப்பு கரிதுண்டுகைளப்
ேபாலிருந்தது. இந்த ெநருப்பானது சறு
தீபங்கைளப்ேபால ஜீவன்கைளச் சுற்ற
அைசந்துெகாண்டிருந்தது. அது ப ரகாசமாக
மின்னைலப்ேபான்று ஒளிையப் பரப்ப க்
ெகாண்டிருந்தது! ௧௪ அந்த ஜீவன்கள்
மின்னைலப்ேபான்றுஓடித்த ரிந்தன!
௧௫-௧௬ நான் அந்த ஜீவன்கைளப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
நான்கு சக்கரங்கைளக் கண்ேடன்.
ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும் ஒரு சக்கரம்
இருந்தது. அச்சக்கரங்கள் தைரையத்
ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. அச்சக்கரங்கள்
மஞ்சள் நைகயால் ெசய்யப்பட்டதுப்ேபான்று
ேதான்றன. சக்கரத்த ற்குள் சக்கரம்
இருப்பதுப்ேபான்று அைவ ேதான்றன.
௧௭ சக்கரங்கள் எத்தைசயலும் (தரும்ப)
அைசய முடிந்தது, ஆனால் ஜீவன்கேளா
அைவஅைசந்தேபாதுதரும்பவல்ைல.
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௧௮ இப்ெபாழுது நான் அவற்றன்
பன்பாகத்ைதப் பற்ற ெசால்லுேவன்!
சக்கரங்களின் ஓரங்கள் உயரமாகவும்
பயங்கரமாகவும் இருந்தன. நான்கு
சக்கரங்களின் ஓரங்கள் முழுவதலும்
கண்கள்இருந்தன.
௧௯ அச்சக்கரங்கள் எப்ெபாழுதும்

ஜீவன்கேளாேடேய நகர்ந்தன. ஜீவன்கள்
காற்றல் ேமேலற ப் பறந்தால்
அச்சக்கரங்களும் அவற்ேறாடு ெசன்றன.
௨௦ காற்றானது அவற்ைற எங்ெகங்கு
ெசலுத்தவரும்புக றேதாஅங்ேகஅவற்ேறாடு
சக்கரங்களும் ெசன்றன. ஏெனன்றால்,
ஜீவன்களின் வல்லைமயானது அவற்றன்
சக்கரத்தல் உள்ளன. ௨௧ எனேவ, ஜீவன்கள்
நகர்ந்தால் சக்கரங்களும் நகர்ந்தன.
ஜீவன்கள் நன்றால் சக்கரங்களும் நன்றன.
சக்கரங்கள் காற்றல் பறந்து ேபானால்
ஜீவன்களும் அவற்ேறாடு ேபாயன.
ஏெனன்றால், சக்கரங்களுக்குள் காற்று
இருந்தது.
௨௨ ஜீவன்களின் தைலகளின்ேமல்

வயப்பைடயச் ெசய்யும் ஒன்று இருந்தது.
அது தைல கீழாகத் தருப்பப்பட்ட ஒரு
கண்ணம் ேபால் இருந்தது. அப்பாத்த ரம்
படிகக்கட்டிையப் ேபான்று ெதளிவாக
இருந்தது. இது ஜீவன்களின் தைலக்குேமல்
காற்றல் ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்தது!
௨௩ பாத்த ரத்த ற்குக் கீேழ, ஒவ்ெவாரு
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ஜீவனுக்கும் நான்கு ேநரான ச றகுகள்
இருந்தன. இரண்டு சறகு கள் வ ரிக்கபட்டு
அருகலிருக்கும் ஜீவனின் ச றகுகைள
ேநாக்க நீட்டப்பட்டிருந்தன.இரண்டுசறகுகள்
மற்ற தைசயல் வ ரிக்கப்பட்டு ஜீவனின்
உடைலமூடியருந்தன.
௨௪ ப றகு, நான் ச றகுகளின் சத்தம்

ேகட்ேடன். ஜீவன்கள் ஒவ்ெவாருமுைற
நகரும்ேபாதும் அதன் சறகுகள்
ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பன. அச்சத்தம்
ெவள்ளப்ெபருக்கன் சத்தத்ைதப்
ேபான்றருந்தது. சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனுைடய குரல் ேபால் இருந்தது. அது
ஒரு பைட அல்லது ஜனங்கள் கூட்டத்தன்
சத்தத்ைதப் ேபாலவும் இருந்தது. ஜீவன்கள்
நகர்வைத நறுத்தும்ேபாது தம் ச றகுகைள
பக்கவாட்டில்ைவத்துக்ெகாள்ளும்.
௨௫ஜீவன்கள் நகர்வைத நறுத்தன. தமது

ச றகுகைளத் தாழ்த்தன. இன்ெனாரு
ெபருஞ்சத்தம் ேகட்டது, அது அவற்றன்
தைலக்கு ேமலிருந்த கண்ணத்தலிருந்து
ேகட்டது. ௨௬ பாத்த ரத்த ற்கு ேமேல
ஏேதா இருந்தது. அது சங்காசனத்ைதப்
ேபால் இருந்தது. அது நீல
வண்ணத்தல் ரத்தனம்ேபால் இருந்தது.
அந்தச் சங்காசனத்தல் யாேரா ஒரு
மனிதர்உட்கார்ந்தருப்பதுேபான்றுேதான்றயது.
௨௭ நான் அவைர இடுப்பலிருந்து ேமல்
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ேநாக்க ப்பார்த்ேதன். அவர் சூடான
உேலாகத்ைதப்ேபான்று இருந்தார்.
அவைரச் சுற்றலும் ெநருப்பு இருப்பைதப்
ேபான்றருந்தது. நான் அவைர
இடுப்பலிருந்து கீழ் ேநாக்க ப் பார்த்ேதன்.
அது ெநருப்ைபப் ேபான்றருந்தது. அவைரச்
சுற்றலும் அது மின்னியது. ௨௮ அவைரச்
சுற்றலும் மின்னிக்ெகாண்டிருந்த
ெவளிச்சமானது வானவல்ைலப்
ேபான்றருந்தது. அது கர்த்தருைடய மகைம.
அைதப் பார்த்த உடேன நான் தைரய ேல
வழுந்ேதன். என் முகம் தைரய ேல படும்படிக்
குனிந்ேதன். பன்னர் ஒரு குரல் என்ேனாடு
ேபசுவைதக் ேகட்ேடன்.

௨
௧குரலானது, மனுபுத்த ரேன,* எழுந்து நல்,

நான் உன்ேனாடு ேபசப்ேபாக ேறன் என்று
ெசான்னது.
௨ ப றகு, ஒரு காற்று வந்து என்ைன

நற்கும்படி ெசய்தது. என்ேனாடு ேபச யஅந்த
நபருக்கு (ேதவன்) ெசவ சாய்த்ேதன். ௩அவர்
என்னிடம் “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல்
குடும்பத்ேதாடு ேபசுவதற்கு நான் உன்ைன
அனுப்புக ேறன். அந்த ஜனங்கள் எனக்கு
எத ராகப் பலமுைற தரும்பனார்கள்.
அவர்களது முற்ப தாக்களும் எனக்கு
எத ராகத் தரும்பனார்கள். அவர்கள்

* ௨:௧: மனுபுத்த ரன்ஆள்,மனிதன். இங்குஎேசக்க ேயல்.
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எனக்கு எத ராகப் பலமுைற பாவம்
ெசய்தருக்கன்றனர். அவர்கள் இன்றும்
பாவம்ெசய்துெகாண்டிருக்கன்றனர்.
௪ அந்த ஜனங்கேளாடு ேபசேவ உன்ைன
நான் அனுப்புக ேறன். ஆனால்
அவர்கள் மிகக் கடினமானவர்களாக
இருக்கன்றனர். அவர்கள் கடினமான
மனைத உைடயவர்கள். ஆனால் நீ
அந்த ஜனங்கேளாடு ேபசேவண்டும்.
நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று நீ ெசால்லேவண்டும்.
௫ ஆனால் அந்த ஜனங்கள் நீ ெசால்வைதக்
கவனிக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
எனக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்வைத
நறுத்தமாட்டார்கள். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் ேமாசமான கலகக்காரர்கள்.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராக
தரும்புகன்றார்கள். ஆனால் நீ அவற்ைறச்
ெசால்லேவண்டும். எனேவ, அவர்கள்
மத்தயல் ஒரு தீர்க்கதரிச இருப்பைத
அற ந்துக்ெகாள்வார்கள்.
௬ “மனுபுத்த ரேன, அந்த ஜனங்களுக்குப்

பயப்படாேத,அவர்கள்ெசால்கன்றவற்றுக்கும்
பயப்படாேத. இது உண்ைம. அவர்கள்
உனக்கு எத ராகத் தரும்ப உன்ைனக்
காயப்படுத்த வரும்புவார்கள். அவர்கள்
முட்கைளப் ேபான்றருப்பார்கள். நீ
ேதள்கேளாடு இருப்பைதப் ேபான்று
நைனப்பாய். ஆனால் அவர்கள்
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ெசால்கன்றவற்றுக்கு நீ பயப்படாேத.
அவர்கள் கலகக்காரர்கள். அவர்களுக்குப்
பயப்படாேத! ௭ நான் ெசால்கன்றவற்ைற நீ
அவர்களிடம் ெசால்லேவண்டும். அவர்கள்,
நீ ெசால்வைதக் கவனிக்க மாட்டார்கள்
என்பைத நான் அற ேவன். எனக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்வைத நறுத்தமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால்,அவர்கள்கலகக்காரர்கள்.
௮ “மனுபுத்த ரேன நான் உனக்குச்

ெசால்கன்றவற்ைற நீ கவனிக்கேவண்டும்.
அக்கலகக்கார ஜனங்கைளப் ேபான்று நீ
எனக்கு எத ராகத் தரும்பேவண்டாம். உன்
வாையத் த றந்து நான் தரும் வார்த்ைதகைள
ஏற்றுக்ெகாள். பன்னர் அவ்வார்த்ைதகைள
அந்தஜனங்களிடம்ேபசு,இவ்வார்த்ைதகைள
சாப்படு” என்றார்.
௯ பன்னர் நான் (எேசக்க ேயல்) என்னிடம்

ஒரு ைக நீட்டப்படுவைதக் கண்ேடன்.
அதனிடம் எழுதப்பட்ட சுருள்ஒன்றுஇருந்தது.
௧௦ நான் அச்சுருைளத் தறந்து முன்னும்
பன்னும், எழுதப்பட்டிருப்பைதப் பார்ேதன்.
அைனத்தும் துக்கப் பாடல்களாகவும் துக்கக்
கைதகளாகவும் எச்சரிக்ைககளாகவும்
இருந்தன.

௩
௧ ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்:

“மனுபுத்த ரேன, நீ எைதப் பார்க்க றாேயா
அைத சாப்படு. இச்சுருைளயும் சாப்படு.
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பன்னர் ேபாய் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்
இவற்ைறச்ெசால்.”
௨எனேவ, நான் எனதுவாையத் த றந்ேதன்.

அவர் என் வாய்க்குள் சுருைளப் ேபாட்டார்.
௩ பன்னர் ேதவன், “மனுபுத்த ரேன, நான்
இந்தச் சுருைளக் ெகாடுக்க ேறன், இைத
வழுங்கு. இது உன் உடைல ந ரப்பட்டும்”
என்றார்.
எனேவ நான் சுருைளச் சாப்ப ட்ேடன்.

அது வாய ேல ேதைனப்ேபான்று சுைவயாக
இருந்தது.
௪ பன்னர் ேதவன் என்னிடம்,

“மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்
ெசல். என் வார்த்ைதகைள அவர்களிடம்
ேபசு. ௫ நீ புரிந்துெகாள்ள இயலாத
அந்நய நாட்டுக்காரர்களிடம் உன்ைன
அனுப்பவல்ைல. நீஇன்ெனாருெமாழிையக்
கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியதல்ைல. நான்
உன்ைன இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்
அனுப்புக ேறன்! ௬ நான் உன்ைன உன்னால்
புரிந்துெகாள்ள முடியாத ெமாழிகைளப்
ேபசுக ற பல்ேவறு நாடுகளுக்கு
அனுப்பவல்ைல. நீ அந்த ஜனங்களிடம்
ெசன்று அவர்கேளாடு ேபசனால் அவர்கள்
நீ ெசால்வைதக் கவனிப்பார்கள். ஆனால்
நீ அந்த கடினமான ெமாழிையக் கற்க
ேவண்டியதல்ைல. ௭ இல்ைல! நான்
உன்ைன இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்
அனுப்புக ேறன். இந்த ஜனங்கள் மட்டுேம



எேசக்க ேயல்௩:௮ x எேசக்க ேயல்௩:௧௧

கடினமான மனங்கைள உைடயவர்கள்.
அவர்கள் மிகவும் ப டிவாத முள்ளவர்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நீ ெசால்வைத
கவனிக்க மறுப்பார்கள். அவர்கள் என்ைனக்
கவனிக்க வரும்புவதல்ைல. ௮ ஆனால்
அவர்கைளப் ேபான்று உன்ைனயும்
அவ்வளவு கடினமுள்ளவனாகச் ெசய்ேவன்.
அவர்களுைடயைதப் ேபான்ேற உனது
மனமும் அவ்வளவு கடினமானதாக இருக்கும்.
௯ ைவரமானது கன்மைலையவ டக்
கடினமானது. அைதப்ேபாலேவ உனது
மனமானது அவர்கைளவ டக் கடினமாகும்.
நீ அைதவ ட மிகக்கடினமாக இருப்பாய்.
எனேவ, அந்த ஜனங்களுக்கு நீ
பயப்படமாட்டாய். எப்ெபாழுதும் எனக்கு
எத ராகத் தரும்புக ற அந்த ஜனங்களுக்குப்
பயப்படமாட்டாய்” என்றார்.
௧௦ பன்னர் ேதவன் என்னிடம்,

“மனுபுத்த ரேன, நான் உன்னிடம்
ெசால்லுகற ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும்
நீ கவனிக்கேவண்டும். நீஅவ்வார்த்ைதகைள
நைனவுெகாள்ளேவண்டும். ௧௧ ப றகு, நீ
நாடு கடத்தப்பட்ட உனது ஜனங்களிடம்
ெசன்று, ‘நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசால்க றார்’ என்று
ெசால்லேவண்டும். அவர்கள் நீெசால்வைதக்
ேகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள் பாவம்
ெசய்வைத நறுத்தமாட்டார்கள். ஆனால், நீ
அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும்”
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என்றார்.
௧௨ ப றகு காற்று என்ைனத் தூக்கயது.

ப றகு நான் எனக்குப் பன்னால்
ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அது
இடிையப் ேபான்று ெபருஞ்சத்தமாக
இருந்தது. அது “கர்த்தருைடய மகைம
ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக” என்று ெசான்னது.
௧௩ பன்னர் ஜீவன்களின் ச றகுகள்
நகரத் ெதாடங்கன. ச றகுகள் ஒன்ைற
ஒன்று ெதாட்டு வடுவதுேபான்று
ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பன. அவற்றன்
முன்னால் இருந்த சக்கரங்கள் இடிையப்
ேபான்று ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பன.
௧௪ காற்று என்ைனத் தூக்கக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டது. நான் அந்த இடத்ைத
வ ட்டுவலக ேனன். எனது ஆவ மிகவும்
துக்கமும் கலக்கமுமைடந்தது. கர்த்தருைடய
வல்லைம என்மீது மிகவும் பலமாகஇருந்தது.
௧௫ இஸ்ரேவைல வ ட்டு கட்டாயமாக,
ெதலாபீப ேல, ேகபார் கால்வாய் அருகல்
வாழச் ெசன்ற ஜனங்களிடம் ேபாேனன்.
அவர்களுடன் நான் ஏழு நாட்கள் தங்க ேனன்.
அந்த நாட்களில் நான் அத ர்ச்ச அைடந்த
நைலயல்ேபசமுடியாதவனாகஇருந்ேதன்.
௧௬ ஏழு நாட்கள் ஆன பறகு, கர்த்தருைடய

வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்,
௧௭ “மனுபுத்த ரேன, நான் உன்ைன
இஸ்ரேவலின் காவல்காரனாக ஆக்க ேனன்.
அவர்களுக்கு ஏற்படப்ேபாகும் தீயவற்ைறப்
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பற்ற நான் உனக்குச் ெசால்ேவன். நீ
அவற்ைறப் பற்ற இஸ்ரேவைல எச்சரிக்க
ேவண்டும். ௧௮ ‘இந்தக் ெகட்ட மனிதன்
மரிப்பான்!’ என்று நான் ெசான்னால்
ப றகு, நீ அவைன எச்சரிக்க ேவண்டும்.
அவன் தனது வாழ்ைவ மாற்ற தீைம
ெசய்வைத நறுத்தேவண்டும். நீ அவைன
எச்சரிக்காவ ட்டால் அவன் மரிப்பான். அவன்
தனது பாவத்தால் மரிப்பான்! ஆனால்
நான் அவனது மரணத்தற்கு உன்ைனயும்
ெபாறுப்பாளி ஆக்குேவன். ஏெனன்றால், நீ
அவனிடம் ெசன்று அவனது வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றவல்ைல.
௧௯ “ஒருேவைள அந்த மனிதைன

நீ எச்சரித்து அவன் தனது வாழ்ைவ
மாற்ற க்ெகாண்டு தீயவற்ைறச் ெசய்வைத
நறுத்தும்படிச் ெசால்லியருக்கலாம். அவன்
நீ ெசால்வைதக் கவனிக்க மறுத்ததால்
அவன் மரிப்பான். அவன் பாவம் ெசய்ததால்
மரிப்பான். நான் அவன் மரணத்தற்கு
உன்ைனப் ெபாறுப் பாளியாக்கமாட்ேடன்.
ஏெனன்றால், நீ அவைன எச்சரித்தாய், நீ
உனதுவாழ்க்ைகையக்காப்பாற்றனாய்.
௨௦ “அல்லது ஒரு நல்லவன் தனது

நற்ெசயைல நறுத்தவ டலாம். அவனுக்கு
முன்னால் நான் சல தைடகைள ைவப்ேபன்.
அது அவன் வழக் (பாவஞ்ெசய்ய)
காரணமாகலாம். அவன் தீயவற்ைறச்
ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். அவன் பாவம்
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ெசய்வதால் மரிப்பான். நீ அவைன
எச்சரிக்கவல்ைல. அவனது மரணத்தற்கு
உன்ைனப் ெபாறுப்பாளியாக்குேவன்.
ஜனங்கள் அவன் ெசய்த நன்ைமகைள
நைனக்கமாட்டார்கள்.
௨௧ “ஆனால், நீ ஒரு நல்ல மனிதைன

எச்சரித்து பாவத்ைத நறுத்தும்படிச் ெசால்ல
அவனும் பாவம் ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டால்
பன்னர் அவன் மரிக்கமாட்டான்.
ஏெனன்றால், நீ அவைன எச்சரித்தாய்,
அவனும் உன்ைனக் கவனித்தான்.
இவ்வழியல் நீ உனது ெசாந்த உயைரக்
காப்பாற்றனாய்” என்றார்.
௨௨ பன்னர் கர்த்தருைடய வல்லைம

என்னிடம் அங்கு வந்தது. அவர் என்னிடம்,
“எழுந்து பள்ளத் தாக்குக்குப் ேபா, அங்ேக
நான்உன்னிடம் ேபசுேவன்” என்றார்.
௨௩ எனேவ, நான் எழுந்து

பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபாேனன். கர்த்தருைடய
மகைம அங்ேக இருந்தது. ேகபார்
ஆற்றங்கைரயல் இருந்தது ேபான்றருந்தது.
எனேவ, நான் தைரயல் என் முகம் படும்படிக்
குனிந்ேதன். ௨௪ ஆனால் காற்று வந்து
நான் நற்குமாறு என்ைனத் தூக்கயது.
அவர் என்னிடம் “உன் வீட்டிற்குப் ேபாய்
உனது வீட்டிற்குள் அங்ேக உன்ைனப்
பூட்டிெகாள். ௨௫ மனுபுத்த ரேன, ஜனங்கள்
கயறுகேளாடு வந்து உன்ைனக் கட்டிப்
ேபாடுவார்கள். ஜனங்களிடம் ேபாக
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உன்ைன அனுமதக்கமாட்டார்கள். ௨௬ நான்
உனது நாக்ைக ேமல் அண்ணத்ேதாடு
ஒட்டிக்ெகாள்ளும்படிச் ெசய்ேவன். உன்னால்
ேபசமுடியாமல் ேபாகும். எனேவ அந்த
ஜனங்கள், அவர்கள் தவறு ெசய்க றார்கள்
என்று கற்றுத் தர ஆள் இல்லாமல்
ேபாவார்கள். ஏெனன்றால், அந்த
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராகத்
தரும்புகன்றனர். ௨௭ ஆனால் நான்
உன்னிடம் ேபசுேவன். பன்னர் நான்
உன்ைனப் ேபச அனுமத ப்ேபன். ஆனால்
நீ அவர்களிடம் ேபச ேவண்டும். ‘நமது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசால்க றார்.’ ஒருவன் இதைனக் ேகட்க
வரும்பனால் நல்லது. ஒருவன் ேகட்க
வரும்பாவ ட்டாலும் நல்லது. ஆனால் அந்த
ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராகத்
தரும்புகன்றனர்.

௪
௧ “மனுபுத்த ரேன, ஒரு ெசங்கல்ைல

எடு. அதன் மீது எருசேலம் நகரத்தன்
படத்ைத வைர. ௨ ப றகு நகரத்ைதச் சுற்ற
முற்றுைகயடும் பைட ேபால நடி. நகரத்ைதத்
தாக்க உதவுவதற்கு, அைதச் சுற்ற மதைலக்
கட்டு. நகரத்தன் சுவர்வைர ேபாகும்
ஒரு மண் பாைதையப் ேபாடு, இடிக்கும்
கருவகைளக் ெகாண்டு வா. நகரத்ைதச்
சுற்ற ப் பைட முகாம்கைள ஏற்படுத்து.
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௩ ப றகு ஒரு இரும்பு தகட்டிைன எடுத்து
உனக்கும் நகரத்த ற்கும் இைடயல் ைவ,
அது உன்ைனயும் நகரத்ைதயும் ப ரிக்கன்ற
இருப்புச் சுவைரப் ேபான்றது. இவ்வாறு
நீ நகரத்த ற்கு எத ரானவன் என்பைதக்
காட்டுவாய். நீ முற்றுைகய ட்டு நகரத்ைதத்
தாக்குவாய். ஏெனன்றால், இது இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.
நான் (ேதவன்) எருசேலைம அழிப்ேபன்
என்பைதஇதுகாட்டும்.
௪ “பன்னர் நீ உனது இடதுபக்கத்தல்

படுக்க ேவண்டும். உனக்குக் காட்டுக றபடி
நீ ெசய்ய ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெசய்த பாவத்ைத நீேய சுமக்கேவண்டும்.
நீ இடதுபுறமாக எவ்வளவு நாட்கள்
படுத்தருக்க றாேயா அத்தைன நாட்கள் நீ
அவர்களின் குற்றத்ைதச் சுமப்பாய். ௫ நீ
390 நாட்கள் இஸ்ரேவலரின் குற்றங்கைளச்
சுமக்கேவண்டும்.இவ்வாறு,நான்இஸ்ரேவல்
எவ்வளவு காலம் தண்டிக்கப்படும் என்பைத
ஒரு நாள், ஒரு ஆண்டுக்குச் சமமாகக்
கணக்க ட்டுச்ெசால்ேவன்.
௬ “அதற்குப் ப றகு, 40 நாட்கள் நீ உனது

வலதுபுறமாகப் படுப்பாய். இம்முைற நீ
யூதாவன் குற்றங்கைள சுமப்பாய். ஒரு நாள்
ஓராண்டுக்குச் சமம். எவ்வளவு காலத்த ற்கு
யூதா தண்டிக்கப்படும் என்பைத நான்
ெசால்க ேறன்” என்றார்.
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௭ ேதவன் மீண்டும் ேபசனார். அவர்,
“இப்ெபாழுது, நீ உனது சட்ைட ைககைளச்
சுருட்டிக்ெகாள், ெசங்கலுக்கு ேமலாக
உன் கரத்ைத உயர்த்து. எருசேலம்
நகரத்ைதத் தாக்குவதுேபான்று நடி. நீ
ஜனங்களிடம் எனது தூதுவைனப்ேபான்று
ேபசுக றாய் என்பைதக் காட்ட இதைனச்
ெசய். ௮இப்ெபாழுது பார். நான் உன் ேமல்
கயற்ைறக்கட்டுக ேறன். நகரத்த ற்குஎத ராக
உனது தாக்குதல் முடியுமட்டும் உன்னால் ஒரு
பக்கத்தலிருந்து இன்ெனாரு பக்கத்த ற்கு
உருளமுடியாது” என்றார்.
௯ ேதவன் ேமலும் ெசான்னார்: “நீ ெராட்டி

ெசய்வதற்கு ெகாஞ்சம் தானியத்ைதப்
ெபறேவண்டும். ெகாஞ்சம் ேகாதுைம,
வாற்ேகாதுைம, ெமாச்ைச, அவைரக்காய்,
தைன, கம்பு ஆகயவற்ைறயும் ெபறு, ஒரு
பாத்த ரத்தல் எல்லாவற்ைறயும் ேபாட்டு
கலந்து மாவாக்கு. நீ இதைன ெராட்டி
ெசய்யப் பயன்படுத்து. நீ 390 நாட்கள்
ஒரு பக்கமாகப் படுத்தருக்கும்ேபாது இந்த
ெராட்டிையேய உண்பாய். ௧௦இம்மாவல் ஒரு
நாைளக்கு ஒரு ேகாப்ைப மட்டுேம ெராட்டி
ெசய்யப் பயன்படுத்த அனுமதக்கப்படுவாய்.
நீ ேவளாேவைளக்கு அந்த உணைவ
உண்பாய். ௧௧ நீ ஒவ்ெவாரு நாளும் 3
ேகாப்ைப தண்ணீைரமட்டுேம குடிக்க
அனுமதக்கப்படுவாய். இைத நீ ஒவ்ெவாரு
நாளும் ேவளாேவைளக்குக் குடிக்க
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அனுமதக்கப்படுவாய். ௧௨ உனது உணைவ
நீேய ஒவ்ெவாரு நாளும் தயாரிக்கேவண்டும்.
நீ காய்ந்த மனித மலத்ைத எரித்து
ெராட்டிையச் சுட ேவண்டும். இந்த
ெராட்டிைய நீ ஜனங்களுக்கு முன்னால் சுட்டு
உண்ணேவண்டும்”. ௧௩ பன்னர் கர்த்தர்
ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்
ெவளி நாடுகளில் சுத்தமற்ற ெராட்டிைய
உண்பார்கள்” என்பைத இது காட்டும்.
அவர்கள் அத்தைகய நாடுகளுக்குப்
ேபாகும்படி நான்பலவந்தப்படுத்த ேனன்.
௧௪ ப றகு நான் (எேசக்க ேயல்) ெசான்ேனன்

“ஓ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, நான்
என்ைறக்கும் அசுத்தமான உணைவ
உண்டதல்ைல. நான் இது வைர ேநாயால்
மரித்த அல்லது காட்டுமிருகத்தால்
ெகால்லப்பட்ட மிருகத்தன் இைறச்சையத்
தன்றதல்ைல. நான் சறுவனாய் இருந்த
நாள் முதல் இன்றுவைர அசுத்தமான
இைறச்சையத் தன்றதல்ைல. இத்தைகய
ேமாசமான இைறச்ச என் வாய்க்குள்
நுைழந்ததல்ைல”.
௧௫ ப றகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்

“சரி! நான் உனது அப்பத்ைத
சுடுவதற்கு உலர்ந்த மாட்டுச் சாணத்ைதப்
பயன்படுத்த அனுமதக்க ேறன். நீ காய்ந்த
மனிதமலத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டாம்.”
௧௬ ப றகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்:

“மனுபுத்த ரேன, எருசேலமிற்கு வந ேயாகம்
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ஆகும்உணைவஅழிக்க ேறன். ஜனங்களிடம்
உண்பதற்குச் ச ற தளவு உணவு உள்ளது.
அவர்கள் தமது உணவு வந ேயாகத்ைதப்
பற்ற க் கவைலேயாடு இருப்பார்கள்.
அவர் களிடம் குடிப்பதற்குச் ச றது அளவு
தண்ணீர் மட்டுேம இருக்கும். அவர்கள்
அந்தத் தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது
மிகவும் பயப்படுவார்கள். ௧௭ ஏெனன்றால்,
ஜனங்களுக்குப் ேபாத ய அளவு உணவும்
தண்ணீரும் இருக்காது. ஜனங்கள் தமது
பாவங்களுக்காக,ஒருவருக்ெகாருவர் பயந்து
வாடிப் ேபாவார்கள்.

௫
௧-௨ “மனுபுத்த ரேன, நகரத்தன்ேமல் உனது

தாக்குதலுக்குப் ப றகு, நீ இவற்ைறச் ெசய்ய
ேவண்டும். நீ கூர்ைமயான ஒரு வாைள
எடுத்துக் ெகாள். அதைன சவரகனின்
கத்தையப்ேபான்று பயன்படுத்த உனது
முடிையயும் தாடிையயும் மழித் துவடு.
மழித்த முடிையத் தராச ல்ேபாட்டு நறுத்துப்
பார். உனது முடிைய சமமான மூன்று
பாகங்களாகப் ப ரி, அதல் மூன்றல் ஒரு
பாகத்ைத நகரத்தன் (ெசங்கல்) ேமல்
ைவ, அந்நகரத்தல் முடிைய எரி. ச ல
ஜனங்கள் நகரத்த ற்குள் மரிப்பார்கள்
என்பைத இது காட்டும். ப றகு வாைளப்
பயன்படுத்த மூன்றல் ஒரு பாகமுள்ள
முடிையச் சறு துண்டுகளாக ெவட்டு.
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அவற்ைற நகைரச் (ெசங்கல்) சுற்றலும்
ேபாடு. இது, ச ல ஜனங்கள் நகரத்த ற்கு
ெவளிேய மரிப்பார்கள் என்பைதக் காட்டும்.
ப றகுமூன்றல்ஒரு பங்குமுடிையக் காற்றல்
தூவு. காற்று அவற்ைறப் பரவலாக்கட்டும்.
நான் என் வாைள ெவளிய ெலடுத்து
அந்த ஜனங்களுள் சலைரப் ப ற தூர
நாடுகளுக்குத் துரத்துேவன் என்பைத இது
காட்டும். ௩ ஆனால் பறகு, நீ ேபாய் சல
முடிகைள எடுத்து வரேவண்டும். அவற்ைற
உன்ேமல் சட்ைடயல் சுற்றைவத்துப்
பாதுகாக்கேவண்டும். நான் என் ஜனங்கள்
சலைரக் காப்பாற்றுேவன் என்பைத இது
காட்டும். ௪ ப றகு பறந்துேபான இன்னும்
ெகாஞ்சம் முடிைய எடுத்து வரேவண்டும்.
அவற்ைற ெநருப்பல் ேபாடேவண்டும். அங்கு
ெநருப்ெபான்றுஎரியஆரம்ப த்துஇஸ்ரேவல்
வீடு முழுவைதயும் அழிக்கும் என்பைத இது
காட்டுக றது.”

௫ ப றகு, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
கூறனார்; “அந்தச் ெசங்கல் எருசேலைமக்
குற க்க றது. நான் எருசேலைம மற்ற
ேதசங்களுக்கு நடுவல் இருக்கச் ெசய்ேதன்.
அவைளச் சுற்றலும் மற்ற நாடுகள்
உள்ளன. ௬ எருசேலம் ஜனங்கள்
எனது கட்டைளகளுக்கு எத ராகக் கலகம்
ெசய்தனர். அவர்கள் மற்ற நாடுகைளவ ட
ேமாசமாக இருக்கன்றனர்! அவர்கைளச்
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சுற்றயுள்ள நாட்டிலுள்ளவர்கைளவ ட
அவர்கள் எனது ெபரும்பாலான சட்டங்கைள
மீறவ ட்டனர். எனது கட்டைளகைளக்
ேகட்கவும், சட்டங்களுக்கு அடிபணியவும்
மறுத்துவ ட்டனர்.”
௭ எனேவ எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் கூறுகறார்; “நான் உனக்குப்
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்ேவன்;
ஏெனன்றால், நீ எனது சட்டங்களுக்கு
அடிபணியவல்ைல. நீ எனது
கட்டைளகளுக்கு அடிபணியவல்ைல.
உன்ைனச் சுற்றயுள்ள ஜனங்கைள வட நீ
எனது சட்டங்கைள அ-த கமாக மீறனாய்!
உன்ைனச் சுற்றயருக்கும் நாடுகள் தவறு
என கருதும் குற்றங்கைளயும் கூட நீ
ெசய்தாய்!” ௮ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் கூறுகறார்; “எனேவ இப்ெபாழுது,
நானும்கூட உனக்கு எத ராேனன்! மற்ற
ஜனங்கள் பார்க்கும்படி நான் உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன். ௯ நான் இதற்கு முன்னால்
ெசய்யாதவற்ைற உனக்குச் ெசய்ேவன்.
நான் பயங்கரமானவற்ைற மீண்டும்
ெசய்யமாட்ேடன்! ஏெனன்றால், நீ ஏராளமான
ெகாடூரமானச் ெசயல்கைளச் ெசய்தாய்.
௧௦ ெபற்ேறார் தம் குழந்ைதகைளத்
தன்பார்கள். அத்தைகய பசயல் எருசேலம்
ஜனங்கள் இருப்பார்கள். பள்ைளகளும்
தம் ெசாந்த ெபற்ேறார்கைளத் தன்பார்கள்.
நான்உன்ைனப்பலவழிகளில்தண்டிப்ேபன்!
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மீத வாழ்க ற ஜனங்கைள நான் காற்ற ேல
தூவுேவன்.”
௧௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறுகறார்; “எருசேலேம, நான் உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன் என்று என் உய ரின்ேமல்
சத்தயம் ெசய்க ேறன். ஏெனன்றால், எனது
பரிசுத்தமான இடத்தல் நீ ெகாடூரமான
ெசயைலச் ெசய்தாய். அதைனத்
தீட்டுப்படுத்துமாறு நீ அருவருப்பான
ெசயல்கைளச் ெசய்தாய்! நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நான் உன்னிடம்
இரக்கம்ெகாள்ளமாட்ேடன். நான் உனக்காக
வருத்தப்படமாட்ேடன். ௧௨உனதுஜனங்களில்
மூன்றல் ஒரு பங்கனர் நகரத்த ற்குள்
பசயாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும்
மரிப்பார்கள். உனது ஜனங்களில் மூன்றல்
ஒருபங்கனர்நகரத்த ற்குெவளியல்ேபாரில்
மரிப்பார்கள். உனதுஜனங்களில்பங்கனைர
எனது வாைள ெவளிய ெலடுத்து அவர்கைள
தூரேதசங்களுக்குவ ரட்டுேவன். ௧௩அதற்குப்
ப றகுதான் நான்உங்கள் மீதுள்ள ேகாபத்ைத
நறுத்துேவன். அவர்கள் எனக்குச் ெசய்த
தீைமகளுக்காகத் தண்டிக்கப்பட்டனர் என்று
அற ேவன். நான் கர்த்தர், அவர்கள் ேமலுள்ள
ஆழ்ந்த அன்பனால் நான் அவர்களிடம்
ேபச ேனன்என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்.”
௧௪ கர்த்தர் கூறனார்; “எருசேலேம, நான்

உன்ைன அழிப்ேபன். நீ ஒன்றுமில்லாமல்
ெவறும் கற்களின் குவயலாவாய்.
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உன்ைனக் கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கள்
ேகலிெசய்வார்கள். ௧௫ உன்ைனச் சுற்றலும்
உள்ளவர்கள் உன்ைனக் ேகலிெசய்வார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கு நீ ஒரு பாடமாக
இருப்பாய். நான் ேகாபங்ெகாண்டு
உன்ைனத் தண்டித்துவ ட்டைத அவர்கள்
காண்பார்கள். நான் மிகவும் ேகாபமாக
இருந்ேதன்உன்ைன எச்சரித்ேதன். என்னால்
என்ன ெசய்ய முடியும் என்று கர்த்தராக ய
நான்ெசான்ேனன்! ௧௬உனக்கு பயங்கரமான
பஞ்சத்ைதஅனுப்புேவன்என்றுெசான்ேனன்.
உன்ைன அழிக்கக் கூடியவற்ைற
அனுப்புேவன் என்று நான் ெசான்ேனன்.
அப்பஞ்ச காலம் மீண்டும் மீண்டும் வரும்.
நான் உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும் உணவுப்
ெபாருள்கைள நறுத்தவடுேவன் என்று
ெசான்ேனன். ௧௭நான் பஞ்சகாலத்தன்ேபாது
உங்கள் குழந்ைதகைளக் ெகால்லும்
காட்டு மிருகங்கைள உங்களுக்கு எத ராக
அனுப்புேவன் என்று ெசான்ேனன். நகரம்
முழுவதும் ேநாயும் சாவுமாக இருக்கும்.
அந்தப் பைக பைட வீரர்கைள உங்கேளாடு
சண்ைடய ட அைழப்ேபன். கர்த்தராக ய நான்
உனக்கு இைவெயல்லாம் ந கழும் என்று
ெசான்ேனன்,அைவெயல்லாம் நடக்கும்!”

௬
௧பன்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்

என்னிடம் வந்தது. ௨ அவர் ெசான்னார்,
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“மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலின் மைலகைள
ேநாக்க த் தரும்பு! எனக்காக அவற்றுக்கு
எத ராகப் ேபசு. ௩ அம்மைலகளிடம்
இவற்ைறக் கூறு: ‘இஸ்ரேவலின் மைலகேள,
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவரிடமிருந்து
வந்த ெசய்தையக் ேகளுங்கள். எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இந்தமைலகளிடமும்,
குன்றுகளிடமும் மைலச்சந்துகளிடமும்
பள்ளதாக்க டமும் கூறுவது இதுதான்.
பாருங்கள்! ேதவனாகய நான், உனக்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட பைகவைரக்
ெகாண்டுவருக ேறன். நான் உனது
உயர்ந்த ேமைடகைள அழிப்ேபன்.
௪ உனது பலிபீடங்கள் துண்டு துண்டாக
உைடக்கப்படும்! உனது நறுமணப்
பீடங்கள் ெநாறுக்கப்படும்! நான்
உனது மரித்த உடல்கைள நரகலான
சைலகளுக்கு முன்னால் எற ேவன். ௫ நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் மரித்த உடல்கைள
உங்களது நரகலான சைலகளுக்கு
முன்னால் ேபாடுேவன். உங்களது
பலிபீடங்கைளச் சுற்றலும் உங்கள்
எலும்புகைளப் ேபாடுேவன். ௬ உங்களது
ஜனங்கள் எங்ெகல்லாம் வாழ்க றார்கேளா
அங்ெகல்லாம் தீைம ஏற்படும். அவர்களது
நகரங்கள் கற்களின் குவயலாகும்.
அவர்களது ேமைடகள் அழிக்கப்படும்.
ஏெனன்றால்,வழிபாட்டிற்குரியஅவ்வ டங்கள்
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மீண்டும் பயன்படக் கூடாது. அப்பலிபீடங்கள்
எல்லாம் அழிக்கப்படும். ஜனங்கள் நரகலான
அச்சைலகைள மீண்டும் வழிபடமாட்டார்கள்.
அச்சைலகள் தகர்க்கப்படும். நீ ெசய்த
அைனத்தும் அழிக்கப்படும்! ௭ உங்கள்
ஜனங்கள்ெகால்லப்படுவார்கள். ப றகு, நான்
கர்த்தர் என்றுநீஅறவாய்!’ ”
௮ ேதவன் கூறனார்: “ஆனால் நான்

உங்கள் ஜனங்களில் சலைரத் தப்ப க்க
ைவப்ேபன், அவர்கள் ெகாஞ்சக் காலத்த ற்கு
ெவளிநாட்டில் வாழ்வார்கள். அவர்கைள
ேவறுநாடுகளில் ச தற வாழும்படி நான்
வற்புறுத்துேவன். ௯ பன்னர் தப்ப ப்ேபான
அவர்கள் சைறப டிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் ேவறு நாடுகளில் வாழும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள். ஆனால்
தப்ப ப்ேபான அவர்கள் என்ைன
ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள். நான்
அவர்களின் ஆத்துமாைவ உைடத்ேதன்.
அவர்கள் தாம் ெசய்த தீைமக்காகத்
தம்ைமேய ெவறுப்பார்கள். கடந்த
காலத்தல், அவர்கள் என்ைனவட்டு
வலக ப் ேபானார்கள். அவர்கள் தம்
நரகலான சைலகைளத் துரத்த ச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் தம் கணவைன வட்டு வ ட்டு
இன்ெனாருவேனாடு ேசாரம்ேபாக ற
ெபண்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள்
பல பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்தனர்.
௧௦ ஆனால் நான் தான் கர்த்தர் என்பைத
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அவர்கள் அறவார்கள்! நான் ெசான்னால்
ெசான்னபடி ெசய்ேவன் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட எல்லாத்
தீைமகளுக்கும் நாேன காரணம் என்பைத
அறவார்கள்.”
௧௧ ப றகு, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறனார், “உங்கள் ைககைளத்
தட்டுங்கள், கால்கைள உைதயுங்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்த ெகாடூரமான
காரியங்கைளப் பற்ற ப் ேபசுங்கள். அவர்கள்
ேநாயாலும் பசயாலும் ெகால்லப்படுவார்கள்
என்று எச்சரிக்ைக ெசய். அவர்கள்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள் என்று
ெசால். ௧௨ ெதாைல தூரங்களில் ஜனங்கள்
ேநாயால் மரிப்பார்கள். இந்த இடத்த ற்கு
அருகல் உள்ள ஜனங்கள் வாள்களால்
ெகால்லப்படுவார்கள். இந்நகரத்தல்
மீதயாக தங்கும் ஜனங்கள் பட்டினியால்
மரிப்பார்கள். ப றகுதான் நான் என்
ேகாபத்ைத நறுத்துேவன். ௧௩ ப றகுதான்,
நான் கர்த்தர் என்பைத நீ அறவாய்.
உங்களது மரித்த உடல்கள் நரகலான
சைலகளுக்கு முன்னாலும் பலிபீடங்களுக்கு
அருகலும் க டக்கும்ேபாது நீ அறவாய். அந்த
உடல்கள், உங்களது ஒவ்ெவாரு வழிபாட்டு
இடங்களிலும், உயர்ந்த குன்றுகளிலும்,
மைலகளிலும், ஒவ்ெவாரு பச்ைச மரங்கள்
மற்றும் இைலகளுடனுள்ள ஓக் மரங்களின்
அடியலும், க டக்கும். அந்த இடங்களில்
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எல்லாம் நீ பலிகைளச் ெசலுத்தனாய்.
அங்ேக, அைவ உன்னுைடய, நரகலான
சைலகளுக்கு இனிய வாசைனைய
ெவளிப்படுத்தயது. ௧௪ ஆனால்
ஜனங்களாகய உங்கள்ேமல் என் கரத்ைத
உயர்த்த நீங்கள் எங்கு குடியருந்தாலும்
தண்டிப்ேபன்! உங்கள் நாட்ைட அழிப்ேபன்!
அது த ப்லாத் வனாந்தரத்ைதவ ட மிகவும்
ெவறுைமயாக இருக்கும். ப றகு நாேன
கர்த்தர் என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்!”

௭
௧ பன்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. ௨ அவர் ெசான்னார்:
“இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன, இைதச் ெசால்:
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவரிடமிருந்து
ஒரு ெசய்த வந்தருக்க றது. இச்ெசய்த
இஸ்ரேவல்நாட்டுக்குரியது!

“முடிவுவந்தருக்க றது.
நாடுமுழுவதும்அழிக்கப்படுக றது.

௩ இப்ெபாழுது உன் முடிவு
வந்துெகாண்டிருக்க றது!

நான் உன் மீது எவ்வளவு ேகாபத்ேதாடு
இருக்க ேறன்என்பைதக்காட்டுேவன்.

நீ ெசய்த தீைமகளுக்காக நான் உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன்.

நீ ெசய்த பயங்கரமானவற்றுக்ெகல்லாம்
உன்ைன வைல ெகாடுக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.
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௪ நான் உன்னிடம் எவ்வத இரக்கமும்
காட்டமாட்ேடன்.

நான்உனக்காகவருத்தப்படமாட்ேடன்.
நீ ெசய்த தீைமகளுக்காக நான் உன்ைனத்

தண்டிக்க ேறன்.
நீ அத்தைகய பயங்கரமானவற்ைறச்
ெசய்தருக்க றாய்.

இப்ெபாழுது நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ
அறவாய்.”

௫எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
கூறனார்: “ஒரு ேகட்டிற்குப் பன்இன்ெனாரு
ேகடு ஏற்படும்! ௬ முடிவு வருகறது, அது
வைரவல் ந கழும்! ௭ இஸ்ரேவலில்
குடியருக்கும் ஜனங்கேள மக ழ்ச்ச யன்
குரைலக் ேகட்டிருக்க றீர்களா? பைகவன்
வருகறான், தண்டைனக் காலம் மிக
வைரவல் வருகறது! பைகவரின் சத்தம்
மைலகளில் ேமலும் ேமலும் அதகரிக்க றது.
௮ இப்ெபாழுது மிக வைரவல் நான்
எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். உனக்கு
எத ரான எனது ேகாபம் முழுவைதயும் நான்
காட்டுேவன். நீ ெசய்த தீயவற்றுக்காக நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நீ ெசய்த பயங்கர
ெசயலுக்காக வைல ெகாடுக்கச் ெசய்ேவன்.
௯ நான் எவ்வத இரக்கமும் காட்டமாட்ேடன்.
நான் உனக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன்.
நீங்கள் அத்தைகய பயங்கரங்கைளச்
ெசய்தருக்க றீர்கள். இப்ெபாழுது, உங்கைள
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அடிக்கும், நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்.
௧௦ “ஒரு ெசடி துளிர்த்து, ெமாட்டுவ ட்டு,

பூப்பது ேபால், தண்டைனக்
காலம் வந்தருக்க றது. ேதவன்
அைடயாளம் ெகாடுத்துவ ட்டார்.
பைகவன் தயாராகவ ட்டான்.
ெபருைமெகாண்ட அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஏற்கனேவ வல்லைம
வாய்ந்தவனாக க்ெகாண்டிருக்க றான்.
௧௧ மூர்க்கத்தனமான மனிதன் ெகட்ட
ஜனங்கைளத் தண்டிக்கத் தயாராக
இருக்க றான். இஸ்ரேவலில் நைறய
மனிதர்கள் இருக்க றார்கள். ஆனால்
அவன் அவர்களில் ஒருவன் அல்ல. அந்தக்
கூட்டத்தல் ஒருவனாக அவன் இல்ைல.
அவன் அந்த ஜனங்களில் உள்ள முக்கய
தைலவர்களில்ஒருவன்அல்ல.
௧௨ “அந்தத் தண்டைனக் காலம்

வந்தருக்க றது, அந்த நாள் இேதா
இருக்க றது. ெபாருட்கைள வாங்குகறவன்
மகழ்ச்ச யாக இருக்கமாட்டான்.
ெபாருட்கைள வற்பவனும் வற்பைதப்பற்ற
துக்கப்படமாட்டான். ஏெனன்றால்,
அப்பயங்கரமான தண்டைன
ஒவ்ெவாருவருக்கும் கைடக்கும். ௧௩ தம்
ெசாத்ைத வற்க ற ஜனங்கள் தரும்பவும்
அங்ேக வருவதல்ைல. ஒருவன் உய ர்
தப்ப ப் பைழத்தாலும் அவன் தன்
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ெசாத்ைதப் ெபற தரும்பப் ேபாகமாட்டான்.
ஏெனன்றால், இந்த தரிசனம் ஜனங்கள்
கூட்டம் முழுவதற்குரியதாகும். எனேவ,
ஒருவன்தப்ப உய ர்பைழத்தாலும்ஜனங்கள்
பலமிருப்பதாகஉணரமாட்டார்கள்.
௧௪ “அவர்கள் ஜனங்கைள எச்சரிக்க

எக்காளத்ைத ஊதுவார்கள். ஜனங்கள்
ேபாருக்குத் தயாராவார்கள். ஆனால்
அவர்கள் ேபார் ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், அந்தக் கூட்டத்தன் ேமல்
நான் எவ்வளவு ேகாபங்ெகாண்டிருக்க ேறன்
என்பைதக் காட்டுேவன். ௧௫ பைகவன்
தனது வாேளாடு நகரத்த ற்கு ெவளிேய
இருக்க றான். ேநாயும் பச யும்
நகரத்த ற்குள்ேள இருக்கன்றன. ஒருவன்
நகரத்த ற்கு ெவளிேய ேபானால் பைகவரின்
ேபார்வீரன் ெகால்வான். அவன் நகரில்
தங்கனால் பசயும் ேநாயும் அவைன
அழிக்கும்.
௧௬ “ஆனால் சல ஜனங்கள்

தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள்
மைலகளுக்குஓடுவார்கள். ஆனால்அவர்கள்
மக ழ்ச்ச யாக இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
தமது அைனத்து பாவங்களுக்காகவும்
வருந்துவார்கள். அவர்கள் அழுவார்கள்.
புறாக்கைளப் ேபான்ற துயர ஒலிகைள
எழுப்புவார்கள். ௧௭ ஜனங்கள் தம் ைககைள
உயர்த்துவதற்குச் ேசார்வும் துக்கமும்
அைடவார்கள். அவர்களது கால்கள்
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தண்ணீைரப் ேபான்றருக்கும். ௧௮ அவர்கள்
துக்கத்த ற்குரிய ஆைடகைள அணிவார்கள்.
பயத்தால் மூடப்படுவார்கள். ஒவ்ெவாரு
முகத்தலும் நீ அவமானத்ைதக் காண்பாய்.
அவர்கள் தம் துயரத்ைதக் காட்ட தைலைய
மழித்துக்ெகாள்வார்கள். ௧௯ அவர்கள்
தமது தங்கத்தாலும் ெவள்ளியாலுமான
சைலகைள வீதகளில் எறவார்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்கள் மீது தன்
ேகாபத்ைதக் காட்டும்ேபாது அச்சைலகளால்
அவர்களுக்கு உதவமுடியாமல் இருக்கும்.
அச்சைலகள் அவர்கைளப் பாவத்தல்
வழச்ெசய்க ற வைலயல்லாமல் ேவறு
எதுவுமில்ைல. அச்சைலகள் ஜனங்களுக்கு
உணைவக் ெகாடுப்பது இல்ைல.
அச்சைலகள் அவர்கள் வயற்றல் உணைவ
ைவப்பதுமில்ைல.
௨௦ “அந்த ஜனங்கள் தம் அழகான

நைககைளப் பயன்படுத்த ஒரு சைலையச்
ெசய்தனர். அவர்கள் அச்சைலக்காகப்
ெபருைமப்பட்டனர். அவர்கள் தமது
ெவறுக்கத் தக்க சைலகைளச் ெசய்தனர்!
அவர்கள் நரகலான அவற்ைறச் ெசய்தனர்.
எனேவ நான் (ேதவன்) அவர்கைள
அழுக்கு நைறந்த கந்ைதையப்ேபால்
ெவளிேய எற ேவன். ௨௧ அவர்கைள
அந்நயர்கள் எடுத்துச் ெசல்லும்படி
அனுமத ப்ேபன். அந்நயர்கள் அவர்கைளக்
ேகலி ெசய்வார்கள். அந்த அந்நயர்கள் சல
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ஜனங்கைளக் ெகான்று மற்றவர்கைளக்
ைகத களாகச் சைறப டிப்பார்கள்.
௨௨அவர்களிடமிருந்து நான் என் தைலையத்
தருப்புேவன். நான் அவர்கைளப்
பார்க்கமாட்ேடன். அந்த அந்நயர்கள் என்
ஆலயத்ைத அழிப்பார்கள். அவர்கள்
அப்பரிசுத்தமான கட்டிடத்தன் மைறக்கப்பட்ட
பகுத களுக்குள் ெசன்று அவற்ைறப்
பரிசுத்தமற்றதாகச் ெசய்வார்கள்.
௨௩ “சைறக் ைகத களுக்காகச்

சங்கலிகைளச் ெசய்யுங்கள்! ஏெனன்றால்,
மற்றவர்கைளக் ெகால்லுகற ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். நகரத்தன்
ஒவ்ெவாரு இடத்தலும் வன்முைற ந கழும்.
௨௪ நான் மற்ற நாடுகளில் உள்ள ெகட்ட
ஜனங்கைள அைழத்து வருேவன். அக்ெகட்ட
ஜனங்கள் இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து
வீடுகைளயும் அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
நான் உங்களது பலம் வாய்ந்த ஜனங்கள்
ெபருைமப்படுவைத நறுத்துேவன்.
ெவளிநாடுகளிலுள்ள அந்த ஜனங்கள்
நீங்கள் ெதாழுைக ெசய்யும் இடங்கைள
எல்லாம்அபகரிப்பார்கள்.
௨௫ “ஜனங்களாகய நீங்கள் அச்சத்தால்

நடுங்குவீர்கள். நீங்கள் சமாதானத்ைதத்
ேதடுவீர்கள், ஆனாலும் அது இருக்காது.
௨௬ நீங்கள் ஒன்றுக்குப்பன் ஒன்றாகத்
துன்பக் கைதகைளக் ேகட்பீர்கள். நீங்கள்
ெகட்ட ெசய்த கைளத் தவ ர ேவறு எைதயும்
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ேகட்கமாட்டீர்கள். நீங்கள் தீர்க்கதரிசையத்
ேதடி அவனிடம் தரிசனம் பற்ற ேகட்பீர்கள்,
ஆனால் அது கைடக்காது. ஆசாரியர்களிடம்
உங்களுக்குக் கற்றுத்தர எதுவும்
இருக்காது. மூப்பர்களிடம் உங்களுக்கு
ஆேலாசைன ெசால்ல எதுவும் இருக்காது.
௨௭ உங்கள் அரசன் மரித்துப்ேபான
ஜனங்களுக்காக அழுதுெகாண்டிருப்பான்.
தைலவர் துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய
அணிந்தருப்பார்கள். ெபாது ஜனங்கள்
மிகவும் பயந்து ேபாயருப்பார்கள்.
ஏெனன்றால், நான் அவர்களுைடய
தீயெசயல்களுக்கு ஏற்றவண்ணம்
தருப்ப க்ெகாடுப்ேபன். அவர்களுக்குரிய
தண்டைனைய நான் தீர்மானிப்ேபன்.
நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். ப றகு
அந்த ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அற ந்துெகாள்வார்கள்.”

௮
௧ ஒரு நாள் நான் (எேசக்க ேயல்) என்

வீட்டில் உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
யூதாவன் மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
எனக்கு முன்னால் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்.
இது நாடுகடத்தப்பட்ட ஆறாம் ஆண்டின்
ஆறாம் மாதத்தன் ஐந்தாம் நாளாக
இருந்தது. த டீெரன்று எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவருைடய வல்லைம என்ேமல்
வந்தது. ௨ ெநருப்புேபான்ற ஒன்ைற நான்
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பார்த்ேதன். அது மனித உடைலப்ேபான்றும்
இருந்தது.இடுப்புக்குக்கீேழஅதுெநருப்ைபப்
ேபான்றருந்தது. இடுப்புக்கு ேமேல
ெநருப்ப ேல பழுத்த உேலாகம்ேபான்று
மின்னிக்ெகாண்டிருந்தது. ௩ ப றகு நான்
ைகையப்ேபான்று ேதான்றய ஒன்ைறப்
பார்த்ேதன். அவர் தன் ைகைய நீட்டி என்
தைலமயைரப்ப டித்துத்தூக்கனார். பன்னர்
ஆவயானவர் என்ைனத் தூக்கக்ெகாண்டு,
ேதவதரிசனத்த ேல என்ைன எருசேலமிற்குக்
ெகாண்டுேபானார். அவர் வடதைசக்கு
எத ரான உள்வாசலின் நைடயல்வ ட்டார்.
ேதவனுக்கு எரிச்சலுண்டாக்குகற சைலயும்
அங்ேக இருந்தது. ௪ஆனால் இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய மகைமயும் அங்ேக இருந்தது.
அம்மகைமயானது நான் பள்ளத்தாக்க ேல
கண்டிருந்த தரிசனத்த ற்கு ஒத்ததாக
இருந்தது. by the Kebar Canal.
௫ ேதவன் என்னிடம் ேபசனார். அவர்

ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, வடக்ைக
ேநாக்க ப் பார்.” எனேவ, நான் வடக்கு
ேநாக்க ப் பார்த்ேதன்! அங்ேக, பலிபீடத்தன்
வாசலுக்கு வடக்ேக, நைடய ேல ேதவனுக்கு
எரிச்சைலஉண்டாக்குகற சைலஇருந்தது.
௬ ப றகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்:

“மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெசய்க ற ெவறுக்கத்தக்க காரியங்கைள
நீ காண்கறாயா? அவர்கள் இங்ேக எனது
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ஆலயத்ைத அடுத்து அந்த பயங்கரமான
சைலையக் ைவத்தருகறார்கள்! நீ
என்ேனாடு வந்தால், இைதவ டப்
பயங்கரமானவற்ைறெயல்லாம் நீ
பார்க்கலாம்!”
௭ எனேவ, நான் ப ரகாரத்தன் வாசலுக்குப்

ேபாேனன். நான்சுவற்றல்ஒருதுவாரத்ைதப்
பார்த்ேதன். ௮ ேதவன் என்னிடம்,
“மனுபுத்த ரேன, சுவற்றல் ஒரு துவாரம்
ெசய்” என்றார். எனேவ, நான் சுவற்றல்
ஒரு துவாரம் ெசய்ேதன். அங்ேக நான் ஒரு
கதைவப்பார்த்ேதன்.
௯ ப றகு ேதவன் என்னிடம்

ெசான்னார்: “உள்ேள ேபாய்
ஜனங்கள் ெசய்யும் ெவறுக்கத்தக்கதும்
ெகட்டதுமானவற்ைறெயல்லாம் பார்.”
௧௦ எனேவ, நான் உள்ேள ேபாய் பார்த்ேதன்.
நீங்கள் நைனத்துப் பார்க்கேவ ெவறுக்கன்ற
ஊர்கன்ற மற்றும் ஓடுகன்ற மிருகங்களின்
சைலகள் இருந்தன. அைவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களால் வழிபடப்படுக றஅருவருப்பான
சைலகள். அந்த நரகலான சைலகள்
சுவற்றல்ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன!
௧௧ பன்னர், நான் இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாரின் மூப்பரில் (தைலவர்கள்)
எழுபது ேபரும் அவர்களின் நடுவ ேல
சாப்பானுைடய மகனாகய யசனியாவும்
ெதாழுதுெகாண்டுஇருப்பைதக்கவனித்ேதன்.
அவர் கள் ஜனங்களுக்கு முன்னால்
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இருந்தனர்! ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தன்
ைகய ேல தூப கலசத்ைத ைவத்தருந்தனர்.
அவற்றலிருந்து ெவளிவந்த புைக
காற்றல் எழும்பயது: ௧௨ ப றகு ேதவன்
என்னிடம் ெசான்னார். “மனுபுத்த ரேன,
இருளிேல இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
என்ன ெசய்க றார்கள் என்பைதப்
பார்த்தாயா? ஒவ்ெவாருவனும் தமது
ெபாய்த் ெதய்வத்துக்கு ஒரு ச றப்பான
அைற ைவத்தருக்க றான். அம்மனிதர்கள்
தங்களுக்குள், ‘கர்த்தரால் நம்ைமப்
பார்க்கமுடியாது. கர்த்தர் இந்நாட்ைட
வ ட்டு வலக ப்ேபாய்வ ட்டார்’ என்கன்றனர்.”
௧௩ ப றகு ேதவன் என்னிடம்: “நீ என்ேனாடு
வந்தால், அம்மனிதர்கள் இைதவ டப்
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்வைத நீ
காணலாம்” என்றார்.
௧௪ ப றகு ேதவன், கர்த்தருைடய

ஆலய வாசலுக்கு அைழத்துச்
ெசன்றார். இந்த வாசல் வடப்
பக்கத்தல் இருந்தது. அங்ேக ெபண்கள்
அமர்ந்து அழுதுெகாண்டிருப்பைதப்
பார்த்ேதன். அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வமான தம்மூஸுக்காகத்
துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௫ ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்:

“மனுபுத்த ரேன, இப்பயங்கரமானவற்ைறப்
பார்த்தாயா? என்ேனாடு வா. இைதவ ட மிக
ேமாசமானவற்ைற நீ பார்ப்பாய்!” என்றார்.
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௧௬ ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயத்தலுள்ள
உட்ப ரகாரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றார்.
அந்த இடத்தல் 25 ேபர் குனிந்து
ெதாழுதுெகாண்டிருந்தைதப் பார்த்ேதன்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தன்
வாசல் நைடய ேல மண்டபத்துக்கும்
பலிபீடத்துக்கும் நடுவ ேல தவறான தைச
ேநாக்க இருந்தனர்! அவர்களின் முதுகுகள்
பரிசுத்த இடத்தன் பக்கம் தரும்பயருக்க
அவர்கள் சூரியைனப் பார்த்து குனிந்து
வணங்கக்ெகாண்டிருந்தார்கள்!
௧௭ ப றகு ேதவன் ெசான்னார்:

“மனுபுத்த ரேன, இதைனப் பார்த்தாயா?
யூதா ஜனங்கள் எனது ஆலயத்ைத
முக்கயமானதாகக் கருதாமல், என்
ஆலயத்தல் இவ்வாறு பயங்கரமான
காரியங்கைளச் ெசய்கன்றனர்! இந்நாடு
வன்முைறயால் நைறந்துள்ளது.
என்ைனக் ேகாபப்படுத்தும்படியான
காரியங்கைள எப்ெபாழுதும்
ெசய்கன்றனர். பார்! தம் மூக்கல்
வைளயங்கைள சந்த ரன் எனும் ெபாய்த்
ெதய்வத்ைத ெகௗரவப்படுத்துவதற்காக
அணிந்துள்ளனர்! ௧௮ நான் எனது
ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். நான்அவர்களிடம்
எவ்வத இரக்கமும் காட்டமாட்ேடன்! நான்
அவர்களுக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன்!
அவர்கள் அழுது, சத்தமானக் குரலில்
என்ைனக் கூப்படுவார்கள்! ஆனால் நான்
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அவற்ைறக்கவனிக்க மறுக்க ேறன்!”

௯
௧ பன்னர் ேதவன், தண்டைனக்குப்

ெபாறுப்பாக இருந்த தைலவர்களிடம்
சத்தமிட்டார். ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தமது
ைகயல் ெகாைலக்குரிய ஆயுதங்கைள
ைவத்தருந்தனர். ௨ ப றகு உயர்ந்த
வாசலிலிருந்து ஆறு மனிதர்கள் சாைலயல்
நடந்து வருவைத நான் பார்த்ேதன்.
அவ்வாசல் வடபகுதயல் இருக்கறது.
ஒவ்ெவாருவரும் தமது ைகயல் ெவட்டுக ற
ஆயுதத்ைத ைவத்தருந்தனர். ஒரு மனிதன்
சணல்நூல்ஆைடஅணிந்தருந்தான். அவன்
தன் இடுப்பல் நகலரின் எழுது ேகாைலயும்
ைமக்கூட்ைடயும் ைவத்தருந்தான்.
அம்மனிதர்கள்ஆலயத்தல்உள்ளெவண்கல
பலிபீடத்தன் அருகல் நன்றனர். ௩ ப றகு
இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகைம
ேகருபீன் ேமலிருந்து எழும்பயது. ப றகு
அந்த மகைம ஆலயத்தன் வாசலுக்குச்
ெசன்றது. அங்ேக நன்று, அம்மகைம
சணல் நூலாைட அணிந்து ைமக்கூடும்
எழுதுேகாலும் ைவத்தருக்க ற மனிதைனக்
கூப்ப ட்டது.
௪ ப றகு அவனிடம் கர்த்தர் (மகைம)

ெசான்னார்: “எருசேலம் நகரத்தன்
வழியாகப் ேபா. நகரில் ஜனங்கள் ெசய்யும்
எல்லா பயங்கரமான காரியங்கைளயும்
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பற்ற ெபருமூச்சுவ ட்டு அழுகறவர்களின்
ெநற்ற களில்அைடயாளம் ேபாடு.”
௫-௬ ப றகு ேதவன் மற்றவர்களிடம்

கூறுகறைதக் ேகட்ேடன்: “நீங்கள் முதல்
மனிதைனப் பன்பற்ற ேவண்டும் என
நான் வரும்புக ேறன். தன் ெநற்றயல்
அைடயாளம் இல்லாத ஒவ்ெவாருவைரயும்
நீங்கள் ெகால்லேவண்டும். நீங்கள்
யார் ேமலும் பரிதாபப்படேவண்டாம்.
ெநற்றயல் அைடயாளம் இல்லாத மூப்பர்கள்
(தைலவர்கள்) இைளஞர்கள், இளம்
ெபண்கள், குழந்ைதகள், பள்ைளகள்
தாய்மார்கள் உள்பட எல்ேலாைரயும்
ெகால்லுங்கள். உங்கள் ஆயுதங்களால்
அவர்கைளக் ெகால்லேவண்டும்.
அவர்களிடம் இரக்கம் காட்டேவண்டாம்.
எவருக்காகவும்வருத்தப்படேவண்டாம். எனது
ஆலயத்தலிருந்ேத ெதாடங்குங்கள்.” எனேவ,
ஆலயத்தன் முன்னாலிருந்து மூப்பர்கேளாடு
ஆரம்ப த்தார்கள்.
௭ ேதவன் அவர்களிடம் ெசான்னார்:

“இந்த ஆலயத்ைத தீட்டுப்படுத்துங்கள்.
இப்ப ரகாரங்கைள மரித்த உடல்களால்
ந ரப்புங்கள்! இப்ெபாழுது ேபாங்கள்!”
எனேவ, அவர்கள் நகருக்குள் ேபாய்
ஜனங்கைளக்ெகான்றார்கள்.
௮ அம்மனிதர்கள் ேபாய் ஜனங்கைளக்

ெகால்லும்ேபாது நான் அங்ேக தங்க ேனன்.
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நான் என்முகம் தைரயல் படும்படிக் குனிந்து
வணங்க ச் ெசான்ேனன். “எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவேர, எருசேலமின் மீது தனது
ேகாபத்ைதக் காட்டுக றவேர, இஸ்ரேவலில்
தப்ப ப் பைழத்த அைனவைரயும் ெகால்லப்
ேபாக றீரா?”

௯ ேதவன் ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரும் யூதா வம்சத்தாரும்
மிகவும் ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்தருக்கன்றனர்! நாட்டில் ஒவ்ெவாரு
இடங்களிலும் ஜனங்கள் ெகாைல
ெசய்யப்பட்டிருக்கன்றனர். நகரம்
குற்றங்களால் நைறந்தருக்கன்றது.
ஏெனன்றால், ஜனங்கள் தங்களுக்குள்
‘கர்த்தர் நாட்ைட வ ட்டு வலகனார். நாம்
ெசய்கன்றவற்ைறஅவரால்பார்க்கமுடியாது’
என்று கூறுகன்றனர். ௧௦ நான் எவ்வத
இரக்கமும் காட்டமாட்ேடன். நான் இந்த
ஜனங்களுக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன்.
அவர்கள் இதைனத் தாமாகேவ
ெகாண்டுவந்தனர். நான் அவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனையேயெகாடுக்க ேறன்!”

௧௧ ப றகு சணல் நூலாைட அணிந்து
நகலரின் எழுது ேகாலும் ைமக்கூடும்
ைவத்தருந்தவன் ேபசனான். அவன், “நீர்
கட்டைளய ட்டபடி நான் ெசய்தருக்க ேறன்”
என்றான்.
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௧௦
௧ ப றகு நான் ேகருபீன்களுைடய தைலக்கு

ேமலிருந்த கண்ணம் ேபான்ற வட்டத்ைதப்
பார்த்ேதன். அது இந்த ர நீல ரத்தனம்
ேபான்று காணப்பட்டது. அதற்குேமல்
ஒரு சங்காசனம் இருப்பது ேபாலவும்
ேதான்றயது. ௨ ப றகு சங்காசனத்தன்ேமல்
உட்கார்ந்தருந்தவர் சணல் நூலாைட
அணிந்த மனிதனிடம் ெசான்னார்;
“சக்கரங்களுக்கு இைடயல் வா, ேகருபீனின்
கீழ் உள்ள பகுத க்கு வா, ேகருபீன்களின்
நடுவ ேல எரிந்துெகாண்டிருந்த ெநருப்புத்
தழைலக் ைக நைறய எடு. அவற்ைற
எருசேலம்நகரத்தன்ேமல்ஏற .”
அந்த மனிதன் என்ைனக் கடந்து

ேபானான். ௩அந்த மனிதன் ேமகங்களுக்குள்
நடந்துப் ேபானேபாது ேகருபீன்கள்
ஆலயத்தன் வலது புறத்தல் நன்றன.
அந்த ேமகம் உட்ப ரகாரத்ைத ந ரப்ப யது.
௪ ப றகு ப ரகாரத்தலும் ஆலயத்தன்
வாசலிலும் நன்றுெகாண்டிருந்த
ேகருபீன்களின் ேமலிருந்து கர்த்தருைடய
மகைம எழும்பயது. ப றகு ேமகம்
ஆலயத்ைத ந ரப்ப ற்று. கர்த்தருைடய
மகைமயன் ப ரகாசத்தனால் ஆலயப்
ப ரகாரம் ந ரம்ப யது. ௫ பன்னர்
நான் ேகருபீன்களுைடய ச றகுகளின்
சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அச்சத்தமானது, சர்வ
வல்லைமயுள்ளேதவன்ேபசும்ேபாதுஏற்படும்
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இடிேயாைச ேபான்றருந்தது. ச றகுகளின்
சத்தத்ைத ெவளிப்ப ரகாரம்வைர
ேகட்கமுடிந்தது.
௬ ேதவன் சணல் நூலாைட அணிந்தருந்த

மனிதைனப் பார்த்து, ஒரு கட்டைளய ட்டார்.
ேதவன் அவனிடம் சக்கரத்த ற்குள்ேள
ேபாய் ேகருபீன்களிைடயலுள்ள
ெநருப்புத் தழைல எடுத்து வரும்படிச்
ெசால்லியருந்தார். எனேவ அந்த மனிதன்
உள்ேள நுைழந்து சக்கரத்தன் அருக ேல
நன்றான். ௭ அப்ேபாது ஒரு ேகருபீன் தன்
ைகைய ேகருபீன்களுக்கைடயல் உள்ள
ெநருப்புவைர நீட்டி எடுத்தது. அம்மனிதனின்
ைககளில் ெநருப்புத் துண்டுகைள இட்டது.
அம்மனிதன் ேபானான். ( ௮ ேகருபீனின்
ச றகுகளுக்கடியல் மனித ைகையப்ேபான்று
காணப்பட்டது)
௯ ப றகு நான் நான்கு சக்கரங்கள்

இருப்பைதக் கவனித்ேதன். ஒவ்ெவாரு
ேகருபீனுக்கும் ஒரு சக்கரம் இருந்தது.
சக்கரங்கள் ஒவ்ெவான்றும் ஒளிமிக்க
மஞ்சள் நற இரத்தனக்கல் ேபாலிருந்தது.
௧௦ அங்ேக நான்கு சக்கரங்கள் இருந்தன.
அைனத்து சக்கரங்களும் ஒன்றுேபால
காணப்பட்டன. ஒரு சக்கரத்த ற்குள்
இன்ெனாரு சக்கரம் இருப்பதுேபால்
ேதான்றயது. ௧௧ அைவ நகரும்
ேபாெதல்லாம் நான்கும் ஒேர ேநரத்தல்
நகர்ந்தன. ஆனால் அைவ நகரும்ேபாது
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ேகருபீன் தரும்பாது. தைலபார்க்கும்
தைசய ேலேய அைவ ெசன்றன. அைவ
நகரும்ேபாது தரும்பவல்ைல. ௧௨அவற்றன்
உடெலல்லாம் கண்கள்இருந்தன. அவற்றன்
பன்புறத்தலும், ைககளிலும் ச றகுகளிலும்
சக்கரங்களிலும் கண்கள் இருந்தன. ஆம்,
நான்கு சக்கரங்களிலும் கண்கள் இருந்தன.
௧௩ சக்கரங்கள் “சுழலும் சக்கரங்கள்” என்று
அைழக்கப்படுவைதநான்ேகட்ேடன்.
௧௪-௧௫ ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் நான்கு

முகங்கள் இருந்தன. முதல் முகம் ேகருபீன்
முகமாக இருந்தது. இரண்டாவது முகம்
மனிதமுகமாக இருந்தது. மூன்றாவது முகம்
சங்கமுகமாக இருந்தது. நான்காவது முகம்
கழுகன் முகமாக இருந்தது. நான் ேகபார்
ஆற்றருகல் தரிசனத்தல் கண்ட ஜீவன்கள்
ேகருபீன்கள்என்பைதஅற ந்துெகாண்ேடன்.
ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்பன.

௧௬ அவற்ேறாடு சக்கரங்களும் எழும்பன.
ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்ப க் காற்றல்
பறந்தேபாது சக்கரங்கள் தைச மாறவல்ைல.
௧௭ ேகருபீன்கள் காற்றல் பறக்கும்ேபாது
சக்கரங்கள் அவற்ேறாடு ெசன்றன.
ேகருபீன்கள் அைசயாமல் நன்றேபாது
சக்கரங்களும் நன்றன. ஏெனன்றால்,
ஜீவனுைடய ஆவ (வல்லைம) அவற்றல்
இருந்தது.
௧௮ ப றகு கர்த்தருைடய மகைம

ஆலயத்தன் வாசற்படியல் இருந்து
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ேகருபீன்களின் ேமலிருந்த இடத்த ற்குச்
ெசன்று நன்றது. ௧௯ அப்ெபாழுது
ேகருபீன்கள் தம் ச றகுகைள வ ரித்துக்
காற்றல் பறந்தன. அைவ ஆலயத்ைத
வ ட்டுப் ேபாவைதப் பார்த்ேதன். சக்கரங்கள்
அவற்ேறாடு ெசன்றன. பன்னர் அைவ
கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் கழக்கு வாசலில்
நன்றன. இஸ்ரேவல் ேதவனுைடய
மகைமயானது அவற்றன்ேமல் காற்றல்
இருந்தது.
௨௦ ப றகு நான், ேகபார் ஆற்றன்

அருகல் கண்ட தரிசனத்தல் இஸ்ரேவல்
ேதவனுைடய மகைமக்கடியல் ெதரிந்த
ஜீவன்கைள நைனத்துப் பார்த்ேதன். நான்,
அவ்வலங்குகள் ேகருபீன்கள் என்பைத
அற ந்துெகாண்ேடன். ௨௧ ஒவ்ெவாரு
ஜீவனுக்கும் நான்கு முகங்களும் நான்கு
சறகுகளும் ச றகுகளுக்கடியல் மனித
கரங்கைளப்ேபான்று மைறந்தும் இருந்தன.
௨௨ேகருபீன்களின்முகங்கள்ேகபார்ஆற்றன்
அருகல் தரிசனத்தல் கண்ட ஜீவன்களின்
முகங்கைளப்ேபான்றருந்தன. அைவ
ஒவ்ெவான்றும்தமதுமுகம்இருந்ததைசைய
ேநாக்க ச்ெசன்றன.

௧௧
௧ ப றகு ஆவயானவர் என்ைனக்

கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் கழக்கு
வாசலுக்குத் தூக்க ச் ெசன்றார். இந்த
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வாசல் சூரியன் உதக்க ற க ழக்கு ேநாக்க
இருந்தது. நுைழவாசலில் 25 ேபர்இருப்பைத
நான் பார்த்ேதன். அம்மனிதர்கேளாடு
ஆசூரின் மகனான ெபலத்தயாவும்
இருந்தான். ெபலத்தயா ஜனங்களின்
தைலவனாயருந்தான்.
௨ ப றகு, ேதவன் என்னிடம் ேபசனார்.

அவர் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,
இவர்கள் தான் நகரத்த ற்குக் ேகடான
த ட்டங்கைளத் தீட்டுக றவர்கள்.
இம்மனிதர்கள் எப்ெபாழுதும்
ஜனங்களிடம் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்யும்படிக்
கூறுகறார்கள். ௩ இம்மனிதர்கள்,
‘நாங்கள் வைரவல் எங்களது
வீடுகைள கட்டப்ேபாக ேறாம். நாங்கள்
இந்நகரத்தல் பாத்த ரத்த ற்குள் இருக்கற
இைறச்ச ேபான்று பத்த ரமாக இருக்க ேறாம்’
என்கன்றனர். ௪அவர்கள் இப்ெபாய்கைளச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
எனேவ, எனக்காக நீ ஜனங்களிடம்
ேபசேவண்டும். மனுபுத்த ரேன,
ஜனங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லப்
ேபா.”
௫ ப றகு கர்த்தருைடய ஆவ என்ேமல்

வந்தார். அவர் என்னிடம் ெசான்னார்:
“கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்
என்று அவர்களிடம் கூறு: இஸ்ரேவல்
குடும்பேம, நீ ெபரியவற்ைறத் த ட்டமிட்டுக்
ெகாண்டிருக்க றாய். ஆனால் நீ என்ன
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நைனத்துக் ெகாண்டிருக்க றாய் என்பைத
நான் அற ேவன்! ௬ நீ இந்நகரத்தல் பலைரக்
ெகான்றருக்க றாய். நீ ெதருக்கைளப்
பணங்களால் நைறத்தருக்க றாய்.
௭ இப்ேபாது நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார்: ‘மரித்த உடல்கேள
இைறச்சயாகும். நகரேம பாைனயாகும்.
ஆனால் அவன் (ேநபுகாத்ேநச்சார்) வந்து
உன்ைனப் பாதுகாப்பான பாைனயேல
இருந்துெவளிேய எடுப்பான்! ௮நீவாளுக்குப்
பயப்படுக றாய். ஆனால் நான் உனக்கு
எத ராக வாைளக் ெகாண்டு வருக ேறன்!’ ”
நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார். எனேவஅைவநகழும்!
௯ ேதவன் ேமலும் ெசான்னார்: “நான்

ஜனங்களாகய உங்கைள நகரத்தலிருந்து
ெவளிேயற்றுேவன். நான் அந்நயர்களிடம்
உங்கைளக் ெகாடுப்ேபன் உங்கைளக்
கடுைமயாகத் தண்டிப்ேபன்! ௧௦ நீங்கள்
வாளால் மரணம் அைடவீர்கள். நான்
உங்கைள இங்ேக இஸ்ரேவலில்
தண்டிப்ேபன். எனேவ, உங்கைளத்
தண்டிக்க றவர் நாேன என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். நாேன கர்த்தர். ௧௧ஆம், இந்த
இடம் சைமயல் பாைனயாக இருக்கும்.
அதற்குள் ேவகும் இைறச்ச நீங்கேள! நான்
உங்கைள இஸ்ரேவலில் தண்டிப்ேபன்.
௧௨ ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். நீங்கள் மீறயது எனது
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சட்டம்! நீங்கள் எனது ஆைணகளுக்கு
அடிபணியவல்ைல. உங்கைளச் சுற்றலும்
உள்ள நாட்டினைரப்ேபான்று நீங்கள் வாழ
முடிவுெசய்தீர்கள்.”
௧௩ நான் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி

முடிக்கும்ேபாது, ெபனாயாவன் மகனான
ெபலத்தயா மரித்தான்! நான் தைரயல்
வழுந்ேதன். என் முகம் தைரயல்
படும்படி குனிந்து, “ஓ, எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவேர,இஸ்ரேவலில்வாழ்க றமீதயான
உய ர் தப்ப ேயார் அைனவைரயும் நீர்
அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்!” என்று உரத்த
குரெலழுப்ப ேனன்.

Prophecies Against
Survivors in Jerusalem
௧௪ ஆனால், கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௫ “மனுபுத்த ரேன, உனது சேகாதரர்கைள
நைனத்துப்பார். இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாைரயும் இந்நகைர வ ட்டு
ெவளிேயற்றப்பட்டவர்கைளயும்
நைனத்துப்பார்! அந்த ஜனங்கள்
இந்நாட்டிலிருந்து ெதாைல தூரத்தல்
வாழ்க றார்கள். ஆனால் எருசேலமில்
வாழ்க ற ஜனங்கேள அவர்களிடம்
கூறுகறார்கள்: ‘கர்த்தரிடமிருந்து வலக
தூரத்தல் இருங்கள். இந்த நலம்
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எங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது, இது
எங்களுைடயது!’
௧௬ “எனேவ, ஜனங்களிடம் இவற்ைறப்

பற்ற ச் ெசால்; எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
கூறுகறார்; ‘இது உண்ைம. நான் எனது
ஜனங்கைள அந்நய நாடுகளுக்குப்
ேபாகும்படி கட்டாயப்படுத்த ேனன். பல
நாடுகளில் அவர்கைளச் ச தறும்படிச்
ெசய்ேதன். அவர்கள் அங்குத்
தங்கும்ெபாழுது, குறுகய காலத்த ற்கு
நான் அவர்களுைடய ஆலயமாயருப்ேபன்.
௧௭ எனேவ நீ அந்த ஜனங்களிடம் அவர்களது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர், அவர்கைளத்
தரும்ப ெகாண்டு வருவார் என்று
ெசால்லேவண்டும். உங்கைளப் பல
நாடுகளில் ச தறடித்தருந்ேதன். ஆனால்
நான் உங்கைளச் ேசர்த்து அந்நாடுகளில்
இருந்து தரும்ப அைழப்ேபன். நான்
இஸ்ரேவல் நாட்ைட உங்களுக்கு தரும்பத்
தருேவன்! ௧௮ எனது ஜனங்கள் தரும்ப
வரும்ேபாது அவர்களுைடய ெவறுக்கத்தக்க
அருவருக்கத்தக்கச் சைலகைள
அழிப்பார்கள். ௧௯ நான் அவர்கைள ஒன்று
ேசர்த்து ஒேர ஆள் ேபான்று ெசய்ேவன்.
நான் அவர்களுக்குப் புதய ஆவையக்
ெகாடுப்ேபன். நான் அவர்களிடமுள்ள
கல்ேபான்ற இருதயத்ைத எடுத்துவ ட்டு
அந்த இடத்தல் உண்ைமயான இருதயத்ைத
ைவப்ேபன். ௨௦ பன்னர் அவர்கள் எனது
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சட்டங்களுக்குப் பணிவார்கள். நான்
அவர்களிடம் ெசால்வைதச் ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் எனது உண்ைமயான ஜனங்களாக
இருப்பார்கள். நான் அவர்களின் ேதவனாக
இருப்ேபன்.’ ”

The Glory of the Lord Leaves Jerusalem
௨௧ ப றகு ேதவன் ெசான்னார்: “ஆனால்,

இப்ேபாது அவர்கள் இருதயம் அந்த
ெவறுக்கத்தக்க அருவருக்கத்தக்கச்
சைலகளுக்குரியதாக இருக்க றது. நான்,
அவர்கள் ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்காக
தண்டிப்ேபன்.” எனது கர்த்தராக யஆண்டவர்
அவற்ைறச் ெசான்னார். ௨௨ ப றகு
ேகருபீன்கள் தம் ச றைக வ ரித்து காற்றல்
பறக்க ஆரம்ப த்தன, சக்கரங்களும்
அவற்ேறாடு இருந்தன. இஸ்ரேவல்
ேதவனுைடயமகைமஅதற்குேமல்இருந்தது.
௨௩ கர்த்தருைடய மகைம காற்றல் எழுந்து
எருசேலைம வ ட்டு ெவளிேயறயது. அது
நகரத்துக்குக் க ழக்ேக இருக்க ற மைலயன்
ேமல் நன்றது. ௨௪ ப றகு ஆவயானவர்
என்ைன ேமேல தூக்க பாப ேலானியாவற்கு
இஸ்ரேவைல வ ட்டுக் கட்டாயமாக ெவளிேய
அனுப்பப்பட்ட ஜனங்களிடம் தரும்பக்
ெகாண்டுவந்தார். நான் அைதெயல்லாம்
ேதவ தரிசனத்தல் கண்ேடன். பன்னர் நான்
தரிசனத்தல் கண்ட அவர் காற்றல் எழுந்து
என்ைனவட்டுப் ேபானார். ௨௫ ப றகு நான்
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நாடுகடத்தப்பட்ட ஜனங்களிடம் ேபச ேனன்.
கர்த்தர் எனக்குக் காட்டிய எல்லாவற்ைறயும்
நான்ெசான்ேனன்.

௧௨
௧ பன்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨ “மனுபுத்த ரேன, நீ கலகக்காரர்களின்
மத்தயல் வாழ்க றாய். அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராகத்
தரும்புகன்றனர். நான் அவர்களுக்காகச்
ெசய்தைதப் பார்க்க அவர்களிடம் கண்கள்
இருக்கன்றன. ஆனால்அவர்கள்அவற்ைறப்
பார்க்கவல்ைல. நான் அவர்களிடம் ெசய்யத்
ெசால்வைதக் ேகட்க அவர்களிடம் காதுகள்
இருக்கன்றன. ஆனால் அவர்கள் எனது
ஆைணகைளக் ேகட்கவல்ைல. ஏெனன்றால்,
அவர்கள் கலகக்காரர்கள். ௩ எனேவ,
மனுபுத்த ரேன, உனது ைபகைளக்கட்டு, நீ
ெதாைலதூர நாட்டிற்குப் ேபாவதுேபான்று
நடி. இவ்வாறு ெசய். இதனால் உன்ைன
ஜனங்கள் பார்க்கமுடியும். அவர்கள்
உன்ைனப் பார்க்கலாம், ஆனால் அவர்கள்
கலகக்காரர்கள்.
௪ “பகல் ேநரத்தல், உனது ைபகைள

ெவளிேய ைவ, அதனால் உன்ைன
ஜனங்கள் பார்க்கமுடியும். ப றகு மாைலயல்,
ஒரு ைகத ெதாைலதூர நாட்டிற்குப்
ேபாவதுேபான்று நீ புறப்படு. ௫ ஜனங்கள்
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கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது சுவற்றல்
ஒரு துவாரமிட்டு, அத்துவாரத்தன் வழியாக
ெவளிேய ேபா. ௬ இரவல், உனது
ைபகைளத் ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு
வலக ப்ேபா. உன் முகத்ைத மூடிக்ெகாள்.
அதனால் நீ ேபாகும்ேபாது உன்னால் பார்க்க
முடியாமல்ேபாகும். நீ இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்யேவண்டும். எனேவ ஜனங்கள்
உன்ைனப் பார்க்கமுடியும். ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்துக்கு உன்ைன ஒரு
எடுத்துக்காட்டாகப் பயன்படுத்துேவன்.”
௭ எனேவ நான் (எேசக்க ேயல்)

கட்டைளய டப்பட்டபடி ெசய்ேதன். பகல்
ெபாழுதல், எனதுைபகைளஎடுத்துெகாண்டு
தூரநாடுகளுக்குப் ேபாவதுேபான்று
புறப்பட்ேடன். அன்று மாைலயல் நான்
என் ைகயால் சுவரில் துவாரமிட்ேடன்.
இரவல் நான் என் ேதாளில் ைபகைளப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு வலக ேனன். நான்
இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ ஜனங்களால்
என்ைனப்பார்க்கமுடிந்தது.
௮ மறுநாள் காைலயல், கர்த்தருைடய

வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்
ெசான்னார்: ௯ “மனுபுத்த ரேன, நீ
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்
என்று இஸ்ரேவலின் கலகக்காரர்கள்
உன்ைனப் பார்த்துக் ேகட்டார்கள்
அல்லவா? ௧௦ அவர்களது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்
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என்று அவர்களிடம் கூறு. இந்தத்
துயரச் ெசய்தயானது எருசேலமின்
தைலவைரயும் இஸ்ரேவலில் வாழ்க ற
அைனத்து ஜனங்கைளயும் பற்றயது.
௧௧ அவர்களிடம், ‘நான் (எேசக்க ேயல்)
ஜனங்களாகய உங்கள் அைனவருக்கும்
எடுத்துக்காட்டாக இருக்க ேறன். நான்
ெசய்தருக்கன்றைவெயல்லாம் ந ச்சயம்
உங்களுக்கு ஏற்படும்’ என்று ெசால். நீங்கள்
சைறக் ைகத களாகத் தூர நாடுகளுக்குப்
பலவந்தமாக அனுப்பப்படுவீர்கள்.
௧௨ உங்கள் தைலவன் சுவற்றல்
துவாரமிட்டு அவற்றன் வழியாக நழுவப்
ேபாய்வடுவான். அவன் தனது முகத்ைத
மூடுவான். எனேவ, ஜனங்களால்
அவைன அைடயாளம் காணமுடியாது.
அவன் எங்ேக ேபாக றான் என்பைத
அவனது கண்களால் கண்டுெகாள்ள
முடியாது. ௧௩ அவன் தப்ப த்துக்ெகாள்ள
முயல்வான். ஆனால் நான் (ேதவன்)
அவைனப் ப டித்துக்ெகாள்ேவன்! அவன்
என் வைலக்குள் ப டிக்கப்படுவான். நான்
அவைன கல்ேதயர் வாழும் பாப ேலானுக்கு
ெகாண்டு ேபாேவன். ஆனாலும்
அவன் பாப ேலாைனப் பார்க்கமுடியாது.
பைகவர்கள் அவனது கண்கைளக் குத்த க்
குருடாக்குவார்கள். ப றகு அவன் அங்கு
மரிப்பான். ௧௪ இஸ்ரேவைலச் சுற்றயுள்ள
நாடுகளில் வாழும்படி நான் அரசனின்
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ஜனங்கைளப் பலவந்தப்படுத்துேவன்.
நான் அவனது பைடையக் காற்றல்
ச தறடிப்ேபன். பைகவரின் பைடவீரர்கள்
அவர்கைளத் துரத்துவார்கள். ௧௫ ப றகு
அந்த ஜனங்கள், நாேன கர்த்தர்
என்பைத அற ந்துெகாள்வார்கள். நான்
அவர்கைளப் பல நாடுகளில் ச தறடித்ேதன்
என்பைதயும் அறவார்கள். அவர்கைள
ேவறு நாடுகளுக்குச் ெசல்லும்படி நான்
கட்டாயப்படுத்த ேனன்என்பைதயும்அவர்கள்
அறவார்கள்.
௧௬ “ஆனால், ெகாஞ்சம் ஜனங்கைள

நான் வாழும்படி அனுமதத்ேதன். அவர்கள்
ேநாயாலும் பசயாலும் ேபாராலும்
மரிக்கமாட்டார்கள். நான் அந்த ஜனங்கைள
வாழவடுேவன், அதனால் அவர்கள்
எனக்கு எத ராகச் ெசய்த பயங்கரமான
காரியங்கைளப்பற்ற ப் ப ற ஜனங்களுக்குச்
ெசால்ல முடியும், ப றகு, நாேன கர்த்தர்
என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்.”

Shake With Fear
௧௭ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௮ “மனுபுத்த ரேன, நீ பயந்தவைனப்
ேபான்று நடக்கேவண்டும். நீ உணைவ
உண்ணும்ேபாது நடுங்கேவண்டும். நீ உனது
தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது கவைலயும்
அச்சமும் ெகாண்டவைனப் ேபான்று
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நடந்துெகாள்ள ேவண்டும். ௧௯ நீ இதைனப்
ெபாதுஜனங்களுக்குச்ெசால்லேவண்டும். நீ,
இவ்வாறு ெசால்லேவண்டும். எருசேலமிலும்
இஸ்ரேவலின்மற்றப் பகுத களிலும்வாழ்க ற
ஜனங்களுக்கு, ‘நமது கர்த்தராக யஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார். உங்கள் உணைவ
நீங்கள் உண்ணும்ேபாது ஜனங்களாகய
நீங்கள் மிகவும் கவைலப்படுவீர்கள்,
நீங்கள் உங்கள் தண்ணீைரக்
குடிக்கும்ேபாது த கலைடவீர்கள்.
ஏெனன்றால், உங்கள் நாட்டிலுள்ள
அைனத்துப் ெபாருட்களும் அழிக்கப்படும்!
அங்ேக வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்
ஜனங்களிடம் பைகவர்கள் ெகாடூரமாக
நடந்துெகாள்வார்கள். ௨௦ இப்ெபாழுது
உங்கள் நகரங்களில் ஏராளமான ஜனங்கள்
வாழ்க றார்கள். ஆனால் அந்நகரங்கள்
அழிக்கப்படும். உங்கள் நாடு முழுவதும்
பாழாக்கப்படும். ப றகு நாேன கர்த்தர்
என்பைதநீங்கள்அறந்துெகாள்வீர்கள்.’ ”

Disaster Will Come
௨௧ ப றகு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨௨ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல்
நாட்ைடப்பற்ற ஜனங்கள் இந்தப் பாடைல
ஏன்பாடுகன்றனர்?

“ ‘துன்பம்வைரவல்வராது,
தரிசனம்ந கழாது.’
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௨௩ “அவர்களின் கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இப்பாடைல நறுத்துவார் என்று அந்த
ஜனங்களிடம் ெசால். இனிேமல்
அவர்கள் இஸ்ரேவைலப்பற்ற அவற்ைறச்
ெசால்லமாட்டார்கள். இப்ெபாழுது அவர்கள்
இப்பாடைலச்ெசால்லுவார்கள்:

“ ‘துன்பம்வைரவல்வரும்,
தரிசனம்ந கழும்.’

௨௪ “இது உண்ைம. இனிேமல் ெபாய்யான
தரிசனங்கள் இஸ்ரேவலில் இராது.
மந்த ரவாத களின் நைறேவறாத குற களும்
இனிேமல் இராது. ௨௫ ஏெனன்றால்,
நாேன கர்த்தர். என்ன ெசால்ல
வரும்புக ேறேனா அைதேய ெசால்ேவன்.
அைவ நகழும்! நான் அதன் காலத்ைத
நீடிக்கச் ெசய்யமாட்ேடன். அத்துன்பங்கள்
உன் ெசாந்த வாழ்நாளிேலேய வைரவல்
வரும்! கலகக்காரர்கேள, நான் எைதயாவது
ெசால்லும்ேபாது அது நடக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
அவற்ைறச்ெசான்னார்.
௨௬ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨௭ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும் தரிசனங்கள்
ந கழ அேநக நாட்கள் ஆகும் என்று
எண்ணுகறார்கள். பல, வருஷங்கள் கழித்து
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நடக்கப்ேபாகும் காரியங்கைளப்பற்ற நீ
ேபசுவதாக அவர்கள் நைனக்கறார்கள்.
௨௮ எனேவ நீ அவர்களிடம் இவற்ைறச்
ெசால்லேவண்டும்: ‘எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் கூறுகறார்: நான் இனி
தாமத க்கமாட்ேடன். ஏதாவது ந கழும்
என்று நான் ெசான்னால் அது நகழும்!’ ”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

௧௩
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
நீஎனக்காகஇஸ்ரேவலின்தீர்க்கதரிச களிடம்
ேபச ேவண்டும். அத்தீர்க்கதரிச கள்
உண்ைமயல் எனக்காகப் ேபசவல்ைல,
அவர்கள் தாம் ெசால்ல வரும்புவைதேய
ெசால்க றார்கள். எனேவ நீ அவர்களிடம்
ேபசேவண்டும். அவர்களிடம் இவற்ைறப்
ேபசு, ‘கர்த்தரிடமிருந்துவந்தஇச்ெசய்தையக்
ேகளுங்கள்! ௩ எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார். மூடத்
தீர்க்கதரிச கேள, உங்களுக்குத் தீயைவ
ஏற்படும். நீங்கள் உங்களது ெசாந்த
ஆவகைளப் பன்பற்றுகறீர்கள். நீங்கள்
உண்ைமயல் எவற்ைறத் தரிச க்க றீர்கேளா
அவற்ைறஜனங்களிடம்கூறுவதல்ைல.
௪ “ ‘இஸ்ரேவேல, உங்கள் தீர்க்கதரிச கள்

வனாந்தரங்களிலும் பாழைடந்த
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கட்டிடங்களிலும் வாழும் நரிகளுக்கு
ஒப்பானவர்கள். ௫ நீங்கள் நகரத்தன்
உைடந்த சுவர்களுக்கு அருகல் பைட
வீரர்கைள நறுத்த ைவக்கவல்ைல. நீங்கள்
இஸ்ரேவல்வம்சத்தாைரப் பாதுகாப்பதற்காக
சுவர்கைளக் கட்டியருக்கவல்ைல. எனேவ
கர்த்தர் உங்கைளத் தண்டிக்கும் காலம்
வரும்ேபாதுநீங்கள்ேபாைரஇழப்பீர்கள்!
௬ “ ‘ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள்

தரிசனங்கைளக் கண்டதாகக் கூறனார்கள்.
அவர்கள் தம் மந்த ரங்கைளச் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் எத ர்காலத்ைதக் குற த்து
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ஆனால்
அவர்கள் ெபாய் ெசான்னார்கள். அவர்கள்
தம்ைமக் கர்த்தர் அனுப்பயதாகச்
ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கள் ெபாய்
ெசான்னார்கள். அவர்கள் இன்னும் தாம்
கூறய ெபாய்கள் உண்ைமயாவதற்காக
காத்தருக்க றார்கள்.
௭ “ ‘ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கேள, நீங்கள்

கண்ட தரிசனங்கெளல்லாம் உண்ைமயல்ல.
நீங்கள் உங்கள் மந்த ரங்கைளச் ெசய்தீர்கள்.
ச ல ந கழும் என்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
ெபாய் ெசான்னீர்கள்! கர்த்தர் அவற்ைறக்
கூறயதாக நீங்கள் ெசான்னீர்கள். ஆனால்
நான்உங்களிடம் ேபசவல்ைல!’ ”
௮ எனேவ இப்ேபாது, எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் உண்ைமய ேலேய ேபசுவார்!
அவர் கூறுகறார்: “நீங்கள் ெபாய்கைளச்
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ெசான்னீர்கள். நீங்கள் உண்ைமயற்ற
தரிசனங்கைளப் பார்த்தீர்கள். எனேவ
நான் (ேதவன்) இப்ெபாழுது உங்களுக்கு
எத ராக இருக்க ேறன்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இதைனச் ெசான்னார். ௯ கர்த்தர்
கூறுகறார்: “ெபாய்த் தரிசனங்கைளப்
பார்த்து ெபாய் ெசான்ன தீர்க்கதரிச கைள
நான் தண்டிப்ேபன். அவர்கைள என்
ஜனங்களிடமிருந்து வலக்குேவன்.
இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் பட்டியலில்
அவர்களின் ெபயர்கள் இருக்காது.
அவர்கள் மீண்டும் இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு
வரமாட்டார்கள். ப றகு, நான்தான்
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்றும், நீங்கள்
அறவீர்கள்!
௧௦ “மீண்டும் மீண்டும் அந்தப் ெபாய்த்

தீர்க்கதரிச கள் என் ஜனங்களிடம் ெபாய்
ெசால்க றார்கள். சமாதானம் இருக்க றது
என்று தீர்க்கதரிச கள் ெசான்னார்கள்.
ஆனால் அங்ேக சமாதானம் இல்ைல.
ஜனங்களுக்கு சுவைர ந ர்மாணித்து ேபார்
ெசய்ய தயாராக ட அவசயம் இருந்தது.
ஆனால் அவர்கள் உைடந்த சுவரின் ேமல்
ஒரு ெமல்லிய பூச்ைச மட்டுேம பூசனார்கள்.
௧௧ நான் கல்மைழையயும் ெபருமைழையயும்
(பைகவர் பைட) அனுப்புேவன் என்று
அம்மனிதர்களிடம் ெசால். காற்று
கடுைமயாக அடிக்கும். புயல் காற்றும்
வரும். ௧௨ ப றகு அந்தச் சுவர் கீேழ வழும்.
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ஜனங்கள் தீர்க்கதரிச களிடம், ‘சுவரில்
நீங்கள் பூசய பூச்சு என்னவாயற்று?’ என்று
ேகட்பார்கள்.” ௧௩ எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான் ேகாபமாக
இருக்க ேறன். நான் உனக்கு எத ராகப்
பலமான புயல் காற்ைற அனுப்புேவன். நான்
ேகாபமாக இருக்க ேறன். நான் உனக்கு
எத ராகப் ெபருமைழைய அனுப்புேவன்.
நான் ேகாபமாக இருக்க ேறன். நான்
வானத்தலிருந்து ெபருங்கல் மைழையப்
ெபாழியச் ெசய்து உன்ைன முழுைமயாக
அழிப்ேபன்! ௧௪ நீங்கள் அவற்றல் பூச்சு
பூசனீர்கள். ஆனால்நான்முழுச்சுவற்ைறயும்
அழித்துவ ட்ேடன். அைதத் தைரய ேல
வழப்பண்ணுேவன். அச்சுவர் உன்மீது
வழும். ப றகு, நான்தான் கர்த்தர் என்பைத
நீங்கள் அறந்துெகாள்வீர்கள். ௧௫ நான்
சுவருக்கும் சாந்து பூசனவர்களுக்கும்
எத ரான எனது ேகாபத்ைத முடிப்ேபன். ப றகு
நான்ெசால்லுேவன்; ‘சுவரும்இல்ைல, சாந்து
பூசனேவைலக்காரர்களும்இல்ைல.’

௧௬ “இஸ்ரேவலில் உள்ள ெபாய்த்
தீர்க்கதரிச களுக்கு இைவ எல்லாம் ஏற்படும்.
அத்தீர்க்கதரிச கள் எருசேலம் ஜனங்களிடம்
ேபசுக றார்கள். அத்தீர்க்கதரிச கள்
சமாதானம் உண்ெடன்று ெசால்க றார்கள்.
ஆனால் சமாதானம் இல்ைல” எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அவற்ைறச்
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ெசான்னார்.
௧௭ ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,

இஸ்ரேவலில் உள்ள ெபண்
தீர்க்கதரிச கைளப் பாருங்கள்.
அப்ெபண் தீர்க்கதரிச கள் எனக்காகப்
ேபசுவதல்ைல. அவர்கள் வரும்புவைதேய
ெசால்லுகறார்கள். எனேவ அவர்களுக்கு
எத ராக நீ எனக்காக அவர்களிடம் ேபச
ேவண்டும். ௧௮ ‘எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்:
ெபண்களாகய உங்களுக்குத் தீைமகள்
ஏற்படும். நீங்கள், ஜனங்கள் தம் ைகயல்
அணிந்துெகாள்ளத் தாயத்துகைளச்
ெசய்க றீர்கள். ஜனங்கள், தம் தைலயல்
அணிந்துக்ெகாள்ள ச றப்பான முக்காட்டுச்
ேசைலகைள உண்டாக்குகறீர்கள்.
ஜனங்களது வாழ்ைவ அடக்க ஆள
மந்த ரசக்த இவற்றல் உள்ளதாகக்
கூறுகறீர்கள். உங்களது வாழ்வுக்காக அந்த
ஜனங்கைள நீங்கள் ேவட்ைடயாடுக றீர்கள்!
௧௯ நான் முக்கயமானவனில்ைல என்று
ஜனங்கைள நைனக்கும்படிச் ெசய்க றீர்கள்.
ச ல ப டி வாற்ேகாதுைமக்காகவும்
அப்பத்துண்டுகளுக்காகவும் அவர்கைள
எனக்கு எத ராக நீங்கள் தருப்புக றீர்கள்.
நீங்கள் என் ஜனங்களிடம் ெபாய்
கூறுகறீர்கள். அவர்கள் ெபாய்கைளக்
ேகட்க வரும்புக றார்கள். வாழேவண்டிய
ஜனங்கைளக் ெகால்லுகறீர்கள்.
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மரிக்கேவண்டிய ஜனங்கைள
வாழைவக்க றீர்கள். ௨௦ எனேவ கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
நீங்கள் துணிையயும் தாயத்துக்கைளயும்
ஜனங்கைள வைலக்குட்படுத்த
உருவாக்குகறீர்கள். ஆனால் நான் அந்த
ஜனங்கைள வடுவப்ேபன். அவர்கள்
ைககளிலிருந்து அத்தாயத்துகைளப்
பய்த்து எற ேவன். ஜனங்கள்
உங்களிடமிருந்து வடுதைல ெபறுவார்கள்.
அவர்கள் வைலயலிருந்து பறக்கும்
பறைவகைளப்ேபான்று இருப்பார்கள்!
௨௧ நான் உங்கள் முக்காட்டுச் ேசைலகைளக்
க ழித்து உங்கள் வல்லைமயலிருந்து என்
ஜனங்கைளக் காப்ேபன். அந்த ஜனங்கள்
உங்கள் வைலகளிலிருந்து தப்புவார்கள்.
நாேனகர்த்தர் என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
௨௨ “ ‘தீர்க்கதரிச களாகய நீங்கள்

ெபாய்கைளச் ெசால்க றீர்கள். உங்களது
ெபாய்கள் நல்ல ஜனங்கைளப்
புண்படுத்துகன்றன. அந்த நல்ல ஜனங்கள்
புண்படுவைத நான் வரும்புவதல்ைல.
நீங்கள் ெகட்ட ஜனங்கைள ஆதரிக்க றீர்கள்,
உற்சாகப்படுத்துகறீர்கள். அவர்களின்
வாழ்ைவ மாற்றும்படி நீங்கள் அவர்களிடம்
ெசால்வதல்ைல. அவர்களின் வாழ்ைவக்
காப்பாற்ற நீங்கள் முயல்வதல்ைல!
௨௩ எனேவ இனி நீங்கள் பயனற்ற
தரிசனங்கைளக் காண்பதல்ைல.
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இனிேமல் நீங்கள் எவ்வத மந்த ரமும்
ெசய்யப் ேபாவதல்ைல. நான் எனது
ஜனங்கைள உங்களது சக்த களிலிருந்து
காப்பாற்றுேவன். நாேன கர்த்தர் என்பைத
நீங்கள்அறவீர்கள்.’ ”

௧௪
௧ இஸ்ரேவலின் மூப்பார்கள் என்னிடம்

வந்தார்கள். அவர்கள் என்ேனாடு ேபச
உட்கார்ந்தார்கள். ௨ கர்த்தருைடய
வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்
ெசான்னார்; ௩ “மனுபுத்த ரேன,
இம்மனிதர்கள் உன்ேனாடு ேபச
வந்தருக்க றார்கள். என்னிடம் ஆேலாசைன
ேகட்க அவர்கள் வரும்புக றார்கள்.
ஆனால் அம்மனிதர்கள் இன்னும்
தங்கள் அசுத்தமான வக்க ரகங்கைள
ைவத்தருக்க றார்கள். அவர்களிடம்
பாவத்ைத உண்டுபண்ணுபவற்ைற
ைவத்தருக்க றார்கள். அவர்கள் அந்தச்
சைலகைள இன்னும் வழிபடுக றார்கள்.
எனேவ, என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க
எதற்காக அவர்கள் வரேவண்டும்?
அவர்களது ேகள்வகளுக்கு நான் பதல்
ெசால்ேவனா? இல்ைல! ௪ ஆனால்
நான் ஒரு பதைலச் ெசால்ேவன். நான்
அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்! நீ அவர்களிடம்
இவற்ைறக் கூறேவண்டும். ‘எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்; எந்த
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இஸ்ரேவலராவதுஒருதீர்க்கதரிச ய டம்வந்து
என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்டால், அவனுக்கு
அத்தீர்க்கதரிச பதல் ெசால்லமாட்டான்.
அவனதுேகள்வக்குநாேனபதல்கூறுேவன்.
இன்னும் அவனிடம் அந்த அசுத்தமான
வக்க ரகங்கள் இருந்தாலும், இன்னும்
அவன் அச்சைலகைள வணங்க வந்தாலும்,
இன்னும் அவர்கள் பாவத்ைதச் ெசய்யத்
தூண்டும் ெபாருட்கைள ைவத்தருந்தாலும்
நான் பதல்ெசால்ேவன். அவனுைடயஅசுத்த
வக்க ரகங்கள் இன்னும் இருந்தெபாழுதும்
நான் அவனுடன் ேபசுேவன். ௫ ஏெனன்றால்,
நான் அவர்களின் இதயத்ைதத் ெதாட
வரும்புக ேறன். என்னத்தான் அவர்கள்
அசுத்தமான வக்க ரகங்கைள வணங்க
என்ைன வட்டு வலகனாலும், நான்
அவர்கைள ேநச க்க ேறன் என்பைதக்
காட்டேவண்டும்.’
௬ “எனேவ, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்

இவற்ைறச் ெசால், ‘எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் கூறுகறார்: என்னிடம் தரும்ப
வாருங்கள், உங்கள்அசுத்த வக்க ரகங்கைள
வ ட்டுவடுங்கள். அப்ெபாய்யான
ெதய்வங்கைள வ ட்டு வலக ப்ேபாங்கள்.
௭ இஸ்ரேவலில் வாழும் இஸ்ரேவலேனா
அல்லது அயல்நாட்டுக்காரேனா என்னிடம்
ஆேலாசைன ேகட்க வந்தால், நான்
அவனுக்குப் பதல் ெசால்ேவன். அவன்
இன்னும் அந்த அசுத்த வக்க ரகங்கைள
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ைவத்தருந்தாலும், இன்னும் அவன்
பாவத்ைத உண்டுபண்ணுகன்றவற்ைற
ைவத்தருந்தாலும், இன்னும் அவன்
அச்சைலகைள வணங்கனாலும், நான்
அவனுக்கு பதல் ெசால்ேவன். அவனுக்கு
நான் தரும் பதல் இதுதான். ௮ நான்
அவனுக்கு எத ராகத் தரும்புேவன். நான்
அவைன அழிப்ேபன். அவன் மற்ற
ஜனங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக
இருப்பான். ஜனங்கள் அவைனப்
பார்த்துச் ச ரிப்பார்கள். நான் அவைன
எனது ஜனங்களிலிருந்து வலக்குேவன்.
ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்வீர்கள்! ௯ ஒரு தீர்க்கதரிச
முட்டாைளப்ேபான்று தன் ெசாந்தமாக
ஒரு பதைலச் ெசான்னால், அப்ெபாழுது
நான் அவன் எவ்வளவு மதயீனன்
என்பைத அவனுக்குக் காட்டுேவன். நான்
அவனுக்கு எத ராக எனது வல்லைமையக்
காட்டுேவன்! நான் அவைன அழித்து
எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து
வலக்குேவன். ௧௦ எனேவ, ஆேலாசைனக்கு
வருபவன் பதல் ெசால்லும் தீர்க்கதரிச ,
என இருவரும் ஒேர தண்டைனையப்
ெபறுவார்கள். ௧௧ ஏன்? எனது ஜனங்கைள
என்னிடமிருந்து வழிதப்ப ப் ேபாக
அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் தூண்டுவைத
உற்சாகப்படுத்தேவண்டும். எனேவ
எனது ஜனங்கள் அவர்கள் பாவங்களால்
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அசுத்தமாகாமல் தடுக்கப்படுவார்கள்.
பன்னர் அவர்கள் எனது சறப்புக்குரிய
ஜனங்களாவார்கள். நான் அவர்களின்
ேதவனாய் இருப்ேபன்.’ ” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

JerusalemWill Be Punished
௧௨ ப றகு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௩ “மனுபுத்த ரேன, என்ைன வட்டு வலக
எனக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்யும் எந்த
நாட்ைடயும் நான் தண்டிப்ேபன். நான்
அவர்களுக்கு உணவு ெகாடுக்கப்படுவைத
நறுத்துேவன். நான் பச காலத்த ற்குக்
காரணம் ஆேவன். அந்நாட்ைட வ ட்டு
மனிதர்கைளயும் வலங்குகைளயும்
வலக்குேவன். ௧௪ நான் அந்நாட்ைட அங்கு
ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ேபான்றவர்கள்
வாழ்ந்தாலும் கூடத் தண்டிப்ேபன். தங்கள்
நற்குணத்தனால் அம்மனிதர்கள் தம் ெசாந்த
உயைரக் காப்பாற்றமுடியும். ஆனால்
அவர்களால் முழு நாட்ைடயும் காப்பாற்ற
முடியாது.” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௫ ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது

நான் காட்டு வலங்குகைள அந்நாட்டிற்கு
அனுப்புேவன். அவ்வலங்குகள் அைனத்து
ஜனங்கைளயும் ெகால்லும், அக்காட்டு
வலங்குகளால் எவரும் அந்நாட்டின்
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வழியாகப் பயணம் ெசய்ய முடியாது.
௧௬ ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ஆக ேயார்
வாழ்ந்தால் நான் அம்மூன்று ேபைரயும்
காப்பாற்றுேவன். அம்மூன்று ேபரும் தம்
ெசாந்த உயைரக் காப்பாற்றுவார்கள்.
ஆனால் நான் என் வாழ்வல் வாக்களித்தபடி,
அவர்களால் மற்றவர்களின் உயைர
காப்பாற்றமுடியாது. அது அவர்களது
ெசாந்த மகன்கள் அல்லது மகள்களாக
இருந்தாலும் காப்பாற்றமுடியாது! அத்தீய
நாடு அழிக்கப்படும்!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௭ ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது

அந்நாட்டுக்கு எத ராகப் ேபாரிட ஒரு
பைகப்பைடைய அனுப்பலாம். அவ்வீரர்கள்
அந்நாட்ைட அழிக்கலாம். நான்
அந்நாட்டிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
வலங்குகைளயும் வலக்குேவன்.
௧௮ ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ஆக ேயார்
அங்ேக வாழ்ந்தாலும் நான் அம்மூன்று
நல்லவர்கைள மட்டுேம காப்பாற்றுேவன்.
அம்மூன்றுேபராலும் தங்கள் உயைரத்தான்
காப்பாற்ற முடியும். ஆனால் நான் என்
உய ரின்ேமல் அளித்த வாக்குறுத ப்படி
அவர்களால் மற்றவர்களின் உயைர, அது
அவர்களது மகன்களாக அல்லது மகள்களாக
இருந்தாலும் காப்பாற்றமுடியாது! அத்தீய
நாடு அழிக்கப்படும்!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
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௧௯ ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது
அந்நாட்டிற்கு எத ராக நான் ெகாள்ைள
ேநாைய அனுப்பலாம். நான் என்
கடுங்ேகாபத்ைத அதன் மீது இரத்தச்
ச ந்துதலுடன் ஊற்றுேவன். நான்
அந்நாட்டிலுள்ள எல்லா ஜனங்கைளயும்
வலங்குகைளயும் வலக்குேவன். ௨௦ ேநாவா,
தானிேயல், ேயாபு ஆக ேயார் அங்கு
வாழ்ந்தாலும், நான் அம்மூன்று ேபைர
மட்டும் காப்பாற்றுேவன். ஏெனன்றால்
அவர்கள் நல்லவர்கள். அம்மூன்று ேபராலும்
தங்கள் உயைர மட்டுேம காப்பாற்றமுடியும்.
ஆனால் நான் என் உய ரின்ேமல்
வாக்களிக்க ேறன், அவர்களால்
மற்றவர்களின் உயைர, அது அவர்களது
மகன்களாகேவா, மகள்களாகேவா
இருந்தாலும் காப்பாற்றமுடியாது!” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவ்வாறுகூறனார்.
௨௧ ப றகு எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

ேமலும் ெசான்னார். “எனேவ எருசேலமிற்கு
இது எவ்வளவு ேகடானது என்று
எண்ணிப்பார். நான் இந்த நகரத்த ற்கு
எத ராக இந்நான்கு தண்டைனகைளயும்
அனுப்புேவன். நான் பைகவரின் பைட, பச ,
ேநாய், காட்டுமிருகங்கள் ஆகயவற்ைற
நகருக்ெகத ராக அனுப்புேவன். நான்
அந்நாட்டிலுள்ள ஜனங்கைளயும்
வலங்குைளயும் ெவளிேய அனுப்புேவன்!
௨௨ ஜனங்களில் சலர் அந்நாட்டிலிருந்து
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தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள்
உதவக்காகத் தம் மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் உன்னிடம் அைழத்து
வருவார்கள். பன்னர்அவர்கள்உண்ைமயல்
எவ்வளவு ேமாசமானவர்கள் என்பைத நீ
அறவாய். நான் எருசேலமிற்குக் ெகாடுத்த
துன்பங்கள் எல்லாம் பரவாயல்ைல என்று
நீ உணர்வாய். ௨௩ அவர்கள் வாழும்
வாழ்ைவயும் ெசய்யும் தீைமையயும் நீ
பார்ப்பாய். ப றகு, நான் அவர்கைளத்
தண்டித்ததற்குச் சரியான காரணம்
உண்ெடன்றுநீஅறவாய்” எனதுகர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௧௫

Jerusalem, the Vine, Will Be Burned
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது,அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
காட்டிலுள்ள மரங்களிலிருந்து ெவட்டப்பட்டக்
கைளகைள வ ட த ராட்ைசக் கைளகளின்
குச்ச ச றந்ததா? இல்ைல! ௩ த ராட்ைசக்
ெகாடியலிருக்கும் மரத்துண்ைட நீ
எதற்காவது பயன்படுத்த முடியுமா? இல்ைல!
அந்த மரத்ைதக் ெகாண்டு பாத்த ரங்கைளத்
ெதாங்கவடும்முைளகைளச்ெசய்யமுடியுமா?
இல்ைல! ௪ஜனங்கள் அவற்ைற தீயல்தான்
ேபாடுவார்கள். ச ல குச்ச கள் முைனகளில்
எரியத்ெதாடங்கும். நடுப்பகுத ெநருப்பால்
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கறுப்பாகும். அக்குச்ச கள் முழுவதும்
எரியாது. அக்குச்ச கைள நீ ேவறு எதற்கும்
பயன்படுத்த முடியுமா? ௫ அைவ எரிவதற்கு
முன்னேம அவற்ைறப் பயன்படுத்த
முடியாது என்றால், ப றகு அைவ எரிந்தபன்
அவற்ைறப் பயன்படுத்தேவமுடியாது!
௬ எனேவ த ராட்ைசக் ெகாடியலுள்ள
குச்ச களும் காட்டிலுள்ள மற்ற மரங்களின்
குச்ச கைளப் ேபான்றைவ தான். ஜனங்கள்
அம்மரத்துண்டுகைள ெநருப்பல்
எறவார்கள்.” ெநருப்பு அவற்ைற எரிக்கும்!
அதுேபாலேவ, நானும் எருசேலமில் வாழ்க ற
ஜனங்கைள ெநருப்பல் எற ேவன். எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இைதச் ெசான்னார்.
௭ “நான் அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
ஆனால் ஜனங்களில் சலர் முழுவதும்
எரியாத குச்ச கைளப் ேபான்றுள்ளனர்.
அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஆனால்
அவர்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்படவல்ைல.
அந்த ஜனங்கைள நான் தண்டித்ேதன்
என்பைத நீ பார்ப்பாய். நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீ அறவாய்! ௮ நான் அந்த நாட்ைட
அழிப்ேபன். ஏெனன்றால் ஜனங்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள வணங்க என்ைனவட்டு
வலகனார்கள்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௧௬
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத
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என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨ “மனுபுத்த ரேன, எருசேலம் ஜனங்களிடம்
அவர்கள் ெசய்தருக்க ற ெவறுக்கத்தக்க
ெசயல்கைளப்பற்ற ெசால். ௩ நீ
ெசால்லேவண்டியது, ‘எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் எருசேலமிற்கு இவற்ைறச்
ெசால்க றார்; உன் வரலாற்ைறப் பார், நீ
கானான் ேதசத்தல் ப றந்தாய். உனது
தந்ைத எேமாரியன்: உனது தாய் எத்த த்த .
௪ எருசேலேம, உன் பறந்த நாளில் உன்
ெதாப்புள் ெகாடிைய அறுக்க யாருமில்ைல,
உன் மீது உப்பைனப் ேபாட்டு உன்ைனக்
கழுவச் சுத்தப்படுத்த ட எவருமில்ைல.
எவரும் உன்ைனத் துணியல் சுற்றவல்ைல.
௫ எருசேலேம, நீ தனிைமயாக இருந்தாய்.
உனக்காக எவரும் வருத்தப்படவல்ைல.
உன்ைன ஆதரிக்க எவருமில்ைல.
எருசேலேம, நீ ப றந்த நாளிேல உன்
ெபற்ேறார் உன்ைன வயல்ெவளியல்
வீசனார்கள். நீ அப்ெபாழுதும் ப றந்தவுடன்
உன்ேமலுள்ள இரத்தத்தல் க டப்பைதப்
பார்த்ேதன்.

௬ “ ‘ப றகு நான் (ேதவன்) கடந்து
ேபாேனன். அங்ேக நீ இரத்தத்தல்
க டப்பைதப் பார்த்ேதன். நீ இரத்தத்தால்
மூடப்பட்டிருந்தாய். நான் “நீ பைழத்தரு!”
என்ேறன். ஆம் நீ இரத்தத்தால்
மூடப்பட்டிருந்தாய். ஆனால் நான், “நீ
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பைழத்தரு!” என்று ெசான்ேனன்.
௭ வயலில் வளரும் ெசடிையப்ேபான்று
நீ வளர நான் உதவ ேனன். நீ இளம்
ெபண்ணானாய். நீ ேமலும் ேமலும்
வளர்ந்தாய். உனது மாதவலக்குத்
ெதாடங்கயது. உனது மார்புகள் வளர்ந்தன.
உனது முடி வளரத்ெதாடங்கயது. ஆனால்
நீ அப்ெபாழுதும் ந ர்வாணமாக இருந்தாய்.
௮ நான் உன்ைன முழுவதாய் பார்த்ேதன்.
நீ மணம் ெசய்ய தயாராக இருப்பைதப்
பார்த்ேதன். எனேவ நான் எனது
ஆைடகைள உன்ேமல் வ ரித்து உனது
ந ர்வாணத்ைத மைறத்ேதன். நான் உன்ைன
மணந்துெகாள்வதாய் வாக்களித்ேதன்.
நான் உன்ேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்ேதன். நீ என்னுைடயவளானாய்.’ ”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்: ௯ “ ‘நான் உன்ைன தண்ணீரில்
கழுவ ேனன். நான் உன் இரத்தத்ைதக்
கழுவ ேனன். உன் ேதால்மீது எண்ெணய்
தடவ ேனன். ௧௦ நான் உனக்கு ச த்த ரத்
ைதயல் ேவைல ெபாருந்தய ஆைடையக்
ெகாடுத்ேதன்: ெமன்ைமயான ேதால்
பாதரட்ைசகைளக் ெகாடுத்ேதன். நான்
உனக்கு ெமல்லிய புடைவையயும்
மூடிக்ெகாள்ள பட்டுச் சால்ைவையயும்
ெகாடுத்ேதன். ௧௧ ப றகு, நான் உனக்கு சல
நைககைளக் ெகாடுத்ேதன். நான் உனது
ைககளில் ைகயணிையயும், கழுத்துக்கு
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மாைலையயும் ெகாடுத்ேதன். ௧௨ நான்
உனக்கு மூக்கு வைளயத்ைதயும், ச ல
காதணிகைளயும், அழகான க ரீடத்ைதயும்
ெகாடுத்ேதன். ௧௩ நீ உனது தங்கம் மற்றும்
ெவள்ளி நைககளில் அழகாக இருந்தாய். நீ
ெமல்லிய புடைவையயும் பட்ைடயும் ச த்த ர
ேவைலப்பாடுகளுள்ள ஆைடகைளயும்
அணிந்தாய். நல்ல உணவைன உண்டாய்.
நீ மிக மிக அழகுெபற்றாய். நீ அரச
ஆனாய்! ௧௪ நீ உன் அழகல் புகழ்ெபற்றாய்.
ஏெனன்றால், நான் உன்ைன அழகாகவும்
மகைமயாகவும் ஆக்கயருந்ேதன்!’ ”
என கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

Jerusalem, the Unfaithful Bride
௧௫ ேதவன் ெசான்னார்: “ஆனால் நீ உனது

அழைக நம்பத்ெதாடங்கனாய். நீ உனது
நல்ல ெபயைரப் பயன்படுத்த எனக்கு
உண்ைமயற்றவளாக ஆனாய். உன்ைனக்
கடந்துெசல்லும் ஒவ்ெவாருவரிடமும் நீ
ேவசையப் ேபான்று நடந்துெகாண்டாய்.
அவர்கள் அைனவருக்கும் நீ உன்ைனேய
ெகாடுத்தாய். ௧௬ நீ உனது ஆைடகைள
எடுத்துெதாழுைகஇடங்கைளஅலங்கரிக்கப்
பயன்படுத்தனாய். நீ அந்த இடங்களில்
ேவசையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டாய்.
அங்ேக வரும் அைனவருக்கும் நீ
உன்ைனக் ெகாடுத்தாய்! ௧௭ ப றகு
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நீ உன் அழகான, நான் ெகாடுத்த
நைககைள எடுத்து, ெவள்ளியாலும்
தங்கத்தாலும் ஆன அந்நைககைள ஆண்
உருவங்கைளச் ெசய்யப் பயன்படுத்தனாய்.
நீ அவர்கேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாண்டாய். ௧௮ ப றகு நீ
உனது அழகான ஆைடகைள எடுத்து
அச்சைலகளுக்குப் பயன்படுத்தனாய்.
நான் உனக்குக் ெகாடுத்த நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் தூபவர்க்கத்ைதயும்
அவ்வுருவச் சைலகளுக்கு முன்னால்
ைவத்தாய். ௧௯ நான் உனக்கு அப்பம்,
ேதன், எண்ெணய் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுத்ேதன். ஆனால் நீ அவற்ைற அந்த
வக்க ரகங்களுக்கு ெகாடுத்தாய். உனது
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள மகழ்ச்ச ப்படுத்த நீ
இனிய மணப்ெபாருட்கைள வழங்கனாய்!
அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் நீ ஒரு
ேவசையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டாய்!”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௨௦ ேதவன் ெசான்னார்: “நீ எனக்குப்

ெபற்ற உன் மகன்கைளயும், உன்
மகள்கைளயும் எடுத்து, அவர்கைளக்
ெகான்று அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ெகாடுத்துவ ட்டாய்! ஆனால், நீ என்ைன
ஏமாற்றவ ட்டு அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ேபானேபாது நீெசய்தெகட்டக் காரியங்களில்
இைவச் சல மாத்த ரேம. ௨௧ நீ எனது
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மகன்கைள ெநருப்பன் மூலம் ெகான்று
அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு பலியாகக்
ெகாடுத்தாய். ௨௨ நீ என்ைன வட்டு
வலக பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்தாய்.
நீ இளைமயாக இருந்த காலத்ைதப்பற்ற
நைனக்கவல்ைல. நான் உன்ைனக்
கண்டேபாது, நீ ந ர்வாணமாகஇரத்தம் படிந்து
க டந்தைதநைனப்பதல்ைல.

௨௩ “அைனத்துத் தீய ெசயல்களுக்கும்
ப றகு,… ஓ எருசேலேம, உனக்கு மிகுந்த
ேகடு வரும்!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறெயல்லாம் கூறனார்.
௨௪ “அைவ அைனத்துக்கும் ப றகு அந்தப்
ெபாய்த் ெதய்வத்ைத ெதாழுதுெகாள்ள
நீ ேமைடையக் கட்டினாய். ஒவ்ெவாரு
ெதருமுைனயலும் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ள நீ அவ்வ டங்கைளக்
கட்டினாய். ௨௫ ஒவ்ெவாரு சாைலயன்
முைனயலும் நீ உயர்ந்த ேமைடகைளக்
கட்டினாய். ப றகு நீ உன் அழைக
ேகவலப்படுத்த க்ெகாண்டாய்.அவ்வழியாகப்
ேபாேவாைரப் ப டிக்க அதைனப்
பயன்படுத்தனாய். நீ உனது பாவாைடையத்
தூக்கனாய். அதனால் அவர்களால்
உன் கால்கைளக் காணமுடிந்தது. பன்
அம்மனிதர்கேளாடு ேவச கைளப்ேபான்று
நடந்துெகாண்டாய். ௨௬ ப றகு நீ எக ப்துக்குப்
ேபானாய். ஏெனன்றால் அவனிடம் ெபரிய
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ஆணுறுப்பு இருந்தது. எனக்குக் ேகாபம்
ஊட்டுவதற்காக நீ அவேனாடு பலமுைற
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாண்டாய்.
௨௭ எனேவ நான் உன்ைனத் தண்டித்ேதன்.
நான் உனது சம்பளத்தன் (நலம்)
ஒரு பகுதைய எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.
உனது பைகவர்களான ெபலிஸ்தருைடய
குமாரத்த கள் (நகரங்கள்) அவர்கள்
வருப்பப்படி உனக்கு ேவண்டியைதச்
ெசய்ய அனுமதத்ேதன். அவர்கள் கூட
உனது முைறேகடான ெசயல்கைளப்
பார்த்து ெவட்கப்பட்டார்கள். ௨௮ ப றகு
நீ அசீரியாேவாடு பாலின உறவு
ெசய்தாய். உனக்குப் ேபாதுமானைத
ெபற முடியவல்ைல, நீ எப்ெபாழுதும்
தருப்த பட்டதல்ைல. ௨௯ எனேவ நீ கானான்
பக்கம் தரும்பனாய், ப றகு பாப ேலானில்
இருந்தும் நீ தருப்த அைடயவல்ைல.
௩௦ நீ உன்னுைடய தீய வழிகளினால் ெபல
வீனமைடந்தாய். பாவம் ெசய்வதற்கு மற்ற
அைனத்து ஆண்கைளயும் நீ அனுமதத்தாய்.
நீ ஒரு ெவட்கமற்ற ேவசையப் ேபாலேவ
நடந்துெகாண்டாய்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௩௧ ேதவன் ெசான்னார், “ஆனால் நீ

ஒரு சரியான ேவசயாக இருக்கவல்ைல.
ஒவ்ெவாரு சாைல முைனகளிலும் நீ
ேமைடகைளக் கட்டினாய். ஒவ்ெவாரு
ெதருமுைனயலும் நீ வழிபடுவதற்கான
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இடங்கைளக் கட்டினாய். நீ அம்மனிதர்கள்
அைனவருடனும் ேவச த்தனம் ெசய்தாய்.
ஆனால் நீ ேவசையப் ேபான்று அவர்களிடம்
பணம் ேகட்கவல்ைல. ௩௨ நீ ேசாரம் ேபான
ெபண். நீ உன் ெசாந்தக் கணவைன
வட்டுவ ட்டு அந்நய ஆண்கேளாடு பாலின
உறவுெகாள்வைத வரும்புக றவள்.
௩௩ ெபரும்பாலான ேவச கள் பாலின
உறவுக்காக பணத்ைத வற்புறுத்த க்
ேகட்பார்கள். ஆனால் நீ உனது ேநசர்களுக்கு
உன்ைனேய ெகாடுத்தாய். நீ உன்னுைடய
ேநசர்களுக்குப் பணத்ைதக் ெகாடுத்து
உன்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ள வரும்படி
அைழத்தாய். ௩௪நீ ேவச களுக்கு எத ர்மாறாக
இருக்க றாய். ேவச கள் ேவச த்தனம்
ெசய்ய பணம் ேகட்டு வற்புறுத்துவார்கள்.
ஆனால் நீேயா உன்ேனாடு உடலுறவு
ைவத்துக்ெகாள்பவர்களுக்குப் பணம்
ெகாடுக்க றாய்.”

௩௫ ேவச ேய, கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
ெசய்தையக் ேகள். ௩௬ எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நீ உனது
பணத்ைதச் ெசலவழித்தாய். உன்ைன
ேநச த்தவர்களும் ெபாய்த் ெதய்வங்களும்
உனது ந ர்வாணத்ைதக் காணவும்
உன்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ளவும்
அனுமதத்தாய். நீ உன் குழந்ைதகைளக்
ெகான்றருக்க றாய். அவர்களது
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இரத்தத்ைதச் ச ந்தனாய். அப்ேபாலித்
ெதய்வங்களுக்கு இது நீயளித்த பரிசாகும்.
௩௭ எனேவ நான் உன்ைன ேநச த்த
யாவைரயும் ஒன்று கூட்டுேவன். உன்ைன
ேநச த்த எல்லா ஆண்கைளயும், நீ ெவறுத்த
எல்லா ஆண்கைளயும் ஒன்று கூட்டுேவன்.
அவர்கள்அைனவைரயும்ஒன்றுகூட்டிஉனது
ந ர்வாணத்ைதப் பார்க்கும்படிச் ெசய்ேவன்.
அவர்கள் உனது முழு ந ர்வாணத்ைதயும்
பார்பார்கள். ௩௮ ப றகு நான் உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன். நான் உன்ைனக் ெகாைலக்
காரியாகவும் ேசாரம் ேபானவளாகவும்
தண்டிப்ேபன். ஒரு ேகாபமும்
ெபாறாைமயும்ெகாண்ட கணவனால்
பழி தீர்க்கப்படுவதுேபால் தண்டிப்ேபன்.
௩௯ உன்ைன ேநச த்தவர்களிடம் உன்ைன
ஒப்பைடப்ேபன். அவர்கள் உனது
ேமைடகைள அழிப்பார்கள். அவர்கள்
உன்ைன ெதாழுதுெகாள்ளும் இடங்கைள
எரிப்பார்கள், அவர்கள் உன்னுைடய
உயர்ந்த ஆராதைன ேமைடகைள
உைடத்துப்ேபாடுவார்கள். அவர்கள் உனது
ஆைடகைள கழித்ெதறவார்கள். உனது
அழகானநைககைளஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
நான் உன்ைன முதலில் பார்த்தேபாது
இருந்தைதப் ேபான்று அவர்கள்
உன்ைன ந ர்வாணமாக வ ட்டு வ ட்டுப்
ேபாவார்கள். ௪௦ அவர்கள் ஜனங்கள்
கூட்டத்ைதக் கூட்டி வந்து உன்ேமல் கல்ைல



எேசக்க ேயல்௧௬:௪௧ lxxvii எேசக்க ேயல்௧௬:௪௫

எற ந்து ெகால்ல முயல்வார்கள், ப றகு
அவர்கள் தம் வாள்களால் உன்ைனத்
துண்டுகளாக ெவட்டிப் ேபாடுவார்கள்.
௪௧ அவர்கள் உனது வீட்ைட (ஆலயத்ைத)
எரிப்பார்கள். ப ற ெபண்கள் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்கும்ெபாழுது அவர்கள்
உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள். நீ ஒரு
ேவசையப்ேபால் வாழ்வைத நான்
தடுப்ேபன். நீ உனது ேநசர்களுக்குப் பணம்
ெகாடுப்பைதயும் நான் தடுப்ேபன். ௪௨ ப றகு
நான் ேகாபமும் ெபாறாைமயும் அைடவைத
நறுத்துேவன். நான் அைமத அைடேவன்.
நான் இனிக் ேகாபங்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
௪௩ ஏன் இைவ எல்லாம் ந கழ்கன்றன? நீ
இளைமயல் எவ்வாறு இருந்தாய் என்பைத
நைனக்காததால் இைவெயல்லாம் உனக்கு
ந கழும். நீ அைனத்து தீயச்ெசயல்கைளயும்
ெசய்து என்ைனக் ேகாபமூட்டுக றாய்.
அதனால் நான் உன்ைனத் தீயச்
ெசயல்களுக்காகத் தண்டித்ேதன். ஆனால்
நீ இன்னும் பயங்கரமான ெசயல்கைளச்
ெசய்யத் த ட்டமிட்டுள்ளாய்.” எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௪௪ “உன்ைனப்பற்ற ேபசுக ற ஜனங்கள்

எல்லாரும் ேபச இன்னுெமான்று உள்ளது.
அவர்கள், ‘தாையப் ேபால மகள்’ என்று
ெசால்வார்கள். ௪௫ நீ உனது தாயன் மகள்.
நீ உனது கணவன் அல்லது குழந்ைதகைளப்
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பற்ற கவைலப்படுவதல்ைல. நீ உனது
சேகாதரிையப் ேபான்றருக்க றாய். நீங்கள்
இருவரும் கணவைனயும் குழந்ைதகைளயும்
ெவறுத்தீர்கள். நீ உனது ெபற்ேறார்கைளப்
ேபான்றருக்க றாய். உனது தாய் ஏத்த த்த ,
உன் தகப்பன் எேமாரியன். ௪௬ உனது
மூத்த சேகாதரி சமாரியா. அவள்
உனது வட புறத்தல் தன் மகள்கேளாடு
(நகரங்கள்) வாழ்ந்தாள். உன் இைளய
சேகாதரி ேசாேதாம். அவள் உனது
ெதன்புறத்தல் தனது மகள்கேளாடு
(நகரங்கள்) வாழ்ந்தாள். ௪௭ அவர்கள்
ெசய்த அைனத்து பயங்கரங்கைளயும் நீயும்
ெசய்தாய். ஆனால் நீ அவற்ைற வ டவும்
ேமாசமாகச் ெசய்தாய். ௪௮ நாேன கர்த்தரும்,
ஆண்டவரும் ஆேவன். நான் உய ேராடு
இருக்க ேறன். என் உயைரக்ெகாண்டு
நான் வாக்குைரக்க ேறன். உன் சேகாதரி
ேசாேதாமும்அவளதுமகள்களும்நீயும்உனது
மகள்களும் ெசய்ததுேபான்று அவ்வளவு
தீயச்ெசயல்கைளச்ெசய்யவல்ைல.”
௪௯ ேதவன் ெசான்னார்: “உனது

சேகாதரி ேசாேதாமும் அவளது மகள்களும்
தற்ெபருைம ெகாண்டவர்கள். அவர்கள்
அதகமாக உண்டார்கள். அதகமான
ேநரத்ைதவீணாக ெசலவழித்தனர். அவர்கள்
ஏைழகளுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும்
உதவவல்ைல. ௫௦ ேசாேதாமும் அவளது
மகள்களும் மிகவும் தற்ெபருைம
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ெகாண்டவர்களாக எனக்கு முன்னால்
தீைமகைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கனார்கள்.
அவர்கள் அவற்ைறச் ெசய்வைதக்
கண்டேபாெதல்லாம் நான்தண்டித்ேதன்.”
௫௧ ேதவன் ெசான்னார்: “நீ ெசய்த தீயச்

ெசயல்களில் பாத அளவுக்கூட சமாரியா
ெசய்யவல்ைல. நீ சமாரியாைவ வ டப் பல
மடங்கு தீைமகைளச் ெசய்தருக்க றாய்.
நீ உன் சேகாதரிகைள வ டப் பல
மடங்கு பாவங்கைளச் ெசய்தருக்க றாய்.
ேசாேதாமும் சமாரியாவும் உன்ேனாடு
ஒப்படும்ேபாது நல்லவர்களாகத்
ேதான்றுகறார்கள். ௫௨ எனேவ, உனது
அவமானத்ைத நீ தாங்க க்ெகாள்ள
ேவண்டும். உன்ேனாடு ஒப்படும்ேபாது
உனது சேகாதரிகைள நீ நல்லவர்கள்
ஆக்கவடுகறாய். நீ பயங்கரமான
பாவங்கைளச் ெசய்தருக்க றாய். எனேவ,
நீஅவமானப்படேவண்டும்.”
௫௩ ேதவன் ெசான்னார்: “நான்

ேசாேதாைமயும் அதைனச் சுற்றயுள்ள
நகரங்கைளயும் அழித்ேதன்.
நான் சமாரியாைவயும் அதைனச்
சுற்றயுள்ளவற்ைறயும் அழித்ேதன்.
எருசேலேம, உன்ைனயும் நான் அழிப்ேபன்.
ஆனால் அந்நகரங்கைள நான் மீண்டும்
கட்டுேவன். எருசேலேம உன்ைனயும் நான்
கட்டுேவன். ௫௪ நான் உனக்கு ஆறுதல்



எேசக்க ேயல்௧௬:௫௫ lxxx எேசக்க ேயல்௧௬:௬௦

அளிப்ேபன். ப றகு நீ ெசய்த பயங்கரமான
காரியங்கைள நைனவுபடுத்துவாய். நீ
அதற்கு அவமானப்படுவாய். ௫௫ எனேவ,
நீயும் உன் சேகாதரிகளும் மீண்டும்
கட்டப்படுவீர்கள். ேசாேதாமும் அைதச்
சுற்றயுள்ள நகரங்களும் சமரியாவும்
அைதச் சுற்றயுள்ள நகரங்களும், நீயும்
உன்ைனச் சுற்றயுள்ள நகரங்களும், மீண்டும்
கட்டப்படுவீர்கள்.”
௫௬ ேதவன் ெசான்னார், “முன்பு, நீ

தற்ெபருைம ெகாண்டு ேசாேதாைமக் ேகலி
ெசய்தாய். ஆனால் நீ அவற்ைற மீண்டும்
ெசய்யமாட்டாய். ௫௭ நீ தண்டிக்கப்படுவதற்கு
முன்பும் உனது அயலவர்கள் உன்ைனக்
ேகலிெசய்வதற்கு முன்பும் நீ அவற்ைறச்
ெசய்தாய். ஏேதாமின்மகள்களும் (நகரங்கள்)
ெபலிஸ்தயாவும் உன்ைன இப்ேபாது
ேகலி ெசய்க றார்கள். ௫௮ இப்ெபாழுது
நீ ெசய்த பயங்கரச் ெசயல்களுக்காக
வருத்தப்படேவண்டும்.” கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

God Remains Faithful
௫௯ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறச் ெசான்னார், “நீ என்ைனநடத்தன
வண்ணம் நான் உன்ைன நடத்துேவன்!
நீ உனது தருமண உடன்படிக்ைகைய
உைடத்தாய். நீ நமது உடன்படிக்ைகைய
மத க்கவல்ைல. ௬௦ ஆனால் நான் உனது
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இளைமயல் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்ேவன். நான்
என்ெறன்றும் ெதாடரும் ஒரு உடன்படிக்ைக
உன்ேனாடு ெசய்ேதன்! ௬௧ நான் உன்
சேகாதரிகைள உன்னிடம் அைழத்து
வந்ேதன். நான் அவர்கைள உனது
மகள்களாக ஆக்குேவன். அது நமது
உடன்படிக்ைகயல் இல்ைல. ஆனால்
அதைன உனக்காகச் ெசய்ேவன். ப றகு நீ
உனது தீய வழிகைள நைனத்து அதற்காக
அவமானமைடவாய். ௬௨ எனேவ நான் எனது
உடன்படிக்ைகைய உன்னுடன் ெசய்ேவன்.
நாேனகர்த்தர்என்பைதநீஅறவாய். ௬௩நான்
உன்னிடம் நல்லபடி இருப்ேபன். எனேவ
என்ைன நீ நைனவுெகாள்வாய். நீ ெசய்த
தீைமகளுக்காக ெவட்கப்படுவாய். உன்னால்
ஒன்றும் ெசால்லமுடியாது. ஆனால் நான்
உன்ைன தூய்ைமயாக்குேவன். நீ மீண்டும்
ெவட்கமைடயமாட்டாய்!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௧௭
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் இக்கைதையக்
கூறு. இதன் ெபாருள் என்னெவன்று ேகள்.
௩அவர்களிடம் ெசால்:

“ ‘ஒரு ெபரிய கழுகு (ேநபுகாத்ேநச்சார்)
ெபருஞ் சறகுகளுடன் லீபேனானுக்கு
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வந்தது.
அக்கழுகு புள்ளிகைளக்ெகாண்ட
இறகுகைளெகாண்டிருந்தது.

௪அக்கழுகுெபரியேகதுருமரத்தன்உச்சைய
(லீபேனான்)உைடத்தது;

கானானுக்குக்ெகாண்டுவந்தது.
கழுகு வயாபாரிகளின் பட்டணத்தற்கு
கைளையக்ெகாண்டுவந்தது.

௫ ப றகு கழுகு கானானிலிருந்து சல
வைதகைள (ஜனங்கள்) எடுத்தது.

அது அவற்ைற நல்ல மண்ணில்
நட்டுைவத்தது.

அதுநல்லஆற்றங்கைரயல்நட்டது.
௬ அவ்வைதகள் வளர்ந்து த ராட்ைச

ெகாடியானது.
இதுஒருநல்லெகாடி.

இக்ெகாடிஉயரமாகஇல்ைல.
ஆனால் அது படர்ந்து ெபரும் இடத்ைத
அைடத்தது.

அக்ெகாடிகளுக்குேவர்கள்வளர்ந்தன.
சறுெகாடிகள்மிக நீளமாகவளர்ந்தன.

௭ இன்ெனாரு ெபரிய கழுகு தன் ெபருஞ்
சறகுடன்இக்ெகாடிையப் பார்த்தது.

அக்கழுகுக்கு நைறய இறகுகள்
இருந்தன.

அத்த ராட்ைசக்ெகாடி,
இக்கழுகு தன்ைனப் பராமரிக்க
ேவண்டும்என்றுவரும்பயது.
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எனேவ இக்கழுைக ேநாக்க த் தன் ேவர்கைள
வளர்த்தது.

அதன் கைளகளும் இக்கழுைக ேநாக்க
நீண்டன.

கைளகள் தன்ைன நட்டுைவத்த
நலத்ைதவ ட்டுெவளிேயவளர்ந்தன.

த ராட்ைசக் ெகாடி இக்கழுகு தனக்குத்
தண்ணீர் ஊற்ற ேவண்டும் என
வரும்பயது.

௮ த ராட்ைசக் ெகாடியானது நல்ல நலத்தல்
நடப்பட்டிருந்தது.

ஏராளமான தண்ணீரின் அருகல் இது
நடப்பட்டிருந்தது.

அதல் கைளகளும் பழங்களும்
வளர்ந்தருந்தன.

அது நல்ல த ராட்ைசக் ெகாடியாக
இருந்தருக்கலாம்.’ ”

௯ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்:

“அக்ெகாடி ெதாடர்ந்து ெசழித்து வளரும்
என்றுநைனக்கறாயா?

இல்ைல! புதய கழுகு த ராட்ைசக்
ெகாடிையப்பூமியல்இருந்துபடுங்கும்.

அப்பறைவெகாடியன்ேவர்கைளஉைடக்கும்.
அது எல்லா த ராட்ைசகைளயும்
உண்ணும்.

ப றகுபுதயஇைலகள்வாடிஉதரும்.
அக்ெகாடி மிகவும் பலவீனமாகும்.
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பலம் வாய்ந்த புயத்ேதாடும் வல்லைம
வாய்ந்தஜனங்கேளாடும்வந்து

அதைனப் படுங்க ப்ேபாடத்
ேதைவயல்ைல.

௧௦ெகாடிையநட்டஇடத்தல்அதுவளருமா?
இல்ைல! சூடானகழக்குக்காற்றுவீசும்.
அதல்அதுவாடிஉலர்ந்துேபாகும்.
அது நட்டுைவத்த இடத்த ேலேய வாடிப்
ேபாகும்.”

King Zedekiah Punished
௧௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௧௨ “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் இக்கைதையக் வவரித்துக்
கூறு. அவர்கள் எப்ெபாழுதும் எனக்கு
எத ராகத் தரும்புக றார்கள். அவர்களிடம்
இவற்ைறச் ெசால். முதல் கழுகு என்பது
பாப ேலானிய அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்.
அவன் எருசேலமிற்கு வந்தான். அரசைனயும்
தைலவர்கைளயும் ப டித்தான். அவன்
அவர்கைள பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு
ேபானான். ௧௩ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார் அரச
குடும்பத்தலுள்ள ஒருவனிடம் ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அம்மனிதைன வற்புறுத்த ஒரு
வாக்குறுதையச் ெசய்ய ைவத்தான்.
எனேவ அவன் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
உண்ைமயாக இருப்பதாக வாக்களித்தான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அவைன யூதாவன் புதய
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அரசனாக ஆக்கனான், ப றகு அவன்
ஆற்றல்மிக்க மனிதர்கைளெயல்லாம்
யூதாைவ வ ட்டு ெவளிேயற்றனான்.
௧௪எனேவயூதாஒருபலவீனமானஅரசானது.
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எத ராகத் தரும்ப
முடியாதுேபாய ற்று. புதயஅரசேனாடுெசய்த
ஒப்பந்தத்ைத ஜனங்கள் பன்பற்றும்படி
வற்புறுத்தப்பட்டனர். ௧௫ ஆனால் புதய
அரசன் எப்படியாவது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
எத ராகக் கலகம் ெசய்ய வரும்பனான்!
அவன் உதவ ேவண்டி எக ப்துக்குத்
தூதுவர்கைள அனுப்பனான். புதய
அரசன் ஏராளமான குதைரகைளயும்,
வீரர்கைளயும் ேகட்டான். இப்ெபாழுது,
யூதாவன் புதய அரசன் ெவற்ற ெபறுவான்
என்று நைனக்கறீர்களா? இப்புதய அரசன்
ேபாத ய ஆற்றைலப்ெபற்று ஒப்பந்தத்ைத
உைடத்து தண்டைனயல் இருந்து தப்புவான்
என்றுநைனக்கன்றீர்களா?”

௧௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
கூறுகறார்: “என் உய ரின்ேமல் உறுதயாகச்
ெசால்க ேறன்! புதய அரசன் பாப ேலானில்
மரிப்பான். ேநபுகாத்ேநச்சார் இப்புதயவைன
யூதாவன் அரசனாக ஆக்கனான். ஆனால்
இவன் தான் ேநபுகாத்ேநச்சாேராடுச் ெசய்த
வாக்குறுதைய உைடத்தான். இப்புதய
அரசன் ஒப்பந்தத்ைத அசட்ைட ெசய்தான்.
௧௭ எக ப்தன் அரசன் யூதாவன் அரசைனக்
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காப்பாற்றமுடியாது. அவன்ேவண்டுமானால்
ஏராளமான வீரர்கைள அனுப்பலாம்.
ஆனால் எக ப்தன் ெபரும் பலம் யூதாைவக்
காப்பாற்றாது. ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட
நகரத்ைதக் ைகப்பற்றுவதற்காக மண்
சாைலகைளயும், முற்றுைகச் சுவர்கைளயும்
கட்டுவார்கள். ஏராளமானவர்கள்
மரிப்பார்கள். ௧௮ஆனால் யூதாவன் அரசன்
தப்ப க்கமாட்டான். ஏெனன்றால் அவன் தன்
ஒப்பந்தத்ைத அசட்ைட ெசய்தான். அவன்
ேநபுகாத்ேநச்சாேராடு ெசய்த வாக்குறுதைய
உைடத்தான்.” ௧௯ எனது ஆண்டவரான
கர்த்தர் இந்த வாக்குறுதையச் ெசய்க றார்:
“எனது உய ரின்ேமல், நான் யூதாவன்
அரசைனத் தண்டிப்பதாக வாக்குைரத்ேதன்.
ஏெனன்றால் அவன் எனது எச்சரிக்ைகைய
அசட்ைட ெசய்தான். அவன் எங்கள்
ஒப்பந்தத்ைத உைடத்தான். ௨௦ நான்
எனது வைலையப் ேபாடுேவன். அவன்
அதல் அகப்படுவான். நான் அவைன
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு வருேவன்.
அவன் அங்ேக தண்டிக்கப்படுவான்.
ஏெனன்றால் அவன் எனக்கு எத ராகத்
தரும்பனான். ௨௧ நான் அவனது
பைடைய அழிப்ேபன். நான் அவனது
சறந்த ேபார் வீரர்கைள அழிப்ேபன்,
தப்ப ப் பைழப்பவர்கைள நான் காற்றல்
ச தறடிப்ேபன். ப றகு நாேன கர்த்தர் என்று
நீங்கள் அறவீர்கள். நான் இவற்ைற
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உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். ௨௨ எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இைதக்கூறனார்:

“நான் உயர்ந்த ேகதுரு மரத்தலிருந்து ஒரு
கைளையஎடுப்ேபன்.

நான் மர உச்ச யலிருந்து ஒரு சறு
கைளையஎடுப்ேபன்.

நாேன அதைன உயரமான மைலயல்
நடுேவன்.

௨௩ நாேன அதைன இஸ்ரேவலின் மைலயல்
நடுேவன்.

அக்கைளமரமாகவளரும்.
அதுகைளகளாகவளர்ந்துகனிதரும்.

அதுஅழகானேகதுருமரமாகும்.
பலபறைவகள்அதன்கைளகளில்அமரும்.

பல பறைவகள் அதன் கைளகளின்
அடியலுள்ளநழலில்தங்கும்.

௨௪ “ப றகுமற்றமரங்கள்,
நான் உயரமான மரங்கைளத் தைரயல்
வீழ்த்துேவன்,

குட்ைடயான மரங்கைள உயரமாக
வளர்ப்ேபன்என்பைதஅறயும்.

நான்பச்ைசமரங்கைளஉலரச்ெசய்ேவன்.
உலர்ந்த மரங்கைளத் தளிர்க்கச்
ெசய்ேவன்.

நாேனகர்த்தர்.
நான் சலவற்ைறச் ெசய்வதாகச்
ெசான்னால்ெசய்ேவன்!”
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௧௮
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர்ெசான்னார்: ௨ “ஜனங்களாகய
நீங்கள் இப்பழெமாழிைய மீண்டும் மீண்டும்
ெசால்க றீர்கள்.

“ ‘ஏன்? நீங்கள் ெபற்ேறார்கள் புளித்த
த ராட்ைச தன்றார்கள்.

ஆனால் குழந்ைதகள் புளிப்புச்
சுைவையப் ெபறுகறார்கள்’ ” என்று
ெசால்லுகறீர்கள்.

(நீங்கள் பாவம் ெசய்தால் எத ர்காலத்தல்
எவராவது தண்டைன அனுபவப்பார்கள்
என்றுநீங்கள்நைனக்கறீர்கள்.)

௩ ஆனால் எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
கூறுகறார்: “எனது உயைரக்ெகாண்டு
நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
வாக்களிக்க ேறன். இப்பழெமாழி இனிேமல்
உண்ைமயாக இருக்காது. ௪ நான் ஒவ்ெவாரு
மனிதைனயும் அவ்வாேற நடத்துக ேறன்.
அவன் ெபற்றவனா, பள்ைளயா என்பைதப்
பற்ற கவைலயல்ைல. பாவம் ெசய்க ற
ஒருவன்அதற்ேகற்றபடி மரிப்பான்!
௫ “ஒருவன் நல்லவனாக இருந்தால்

அவன் நன்றாக வாழ்வான்! அந்நல்லவன்
ஜனங்களிடம் ந யாயமாக இருக்க றான்.
௬ அந்நல்லவன் மைலகளுக்குச் ெசன்று
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ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு உணவு
காணிக்ைக தரவல்ைல. இஸ்ரேவலில்
உள்ள அசுத்த ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ேவண்டுதல் ெசய்யவல்ைல. அவன்
அயலானின் மைனவேயாடு வபச்சாரப்
பாவத்ைதச் ெசய்யவல்ைல. அவன் தனது
மைனவயுடன் அவளது வலக்குக் காலத்தல்
பாலின உறவுைவத்துக் ெகாள்ளவல்ைல.
௭ அந்நல்லவன் பறைர தன் நன்ைமக்காகப்
பயன்படுத்தவல்ைல. எவராவது
அவனிடமிருந்து பணம் கடன் வாங்கனால்
தருப்ப த் தரும்ேபாது அடமானத்ைதத்
தருப்ப க் ெகாடுத்துவடுகறான்.
அந்நல்லவன் பச த்தவர்களுக்கு உணைவத்
தருகறான். ேதைவயானவர்களுக்கு
ஆைட ெகாடுக்க றான். ௮ ஒருவன்
அந்நல்லவனிடம் கடன் வாங்க வரும்பனால்
அவன் கடன் ெகாடுப்பான். அவன் அந்தக்
கடனுக்காக வட்டி ெபறவல்ைல. அவன்
வஞ்சகமாக நடந்துெகாள்ளவல்ைல.
அவன் எல்ேலாரிடமும் ேநர்ைமயாக
நடந்து ெகாள்க றான். ஜனங்கள்
அவைன நம்பலாம். ௯ அவன் எனது
சட்டங்களுக்கு அடிபணிக றான், அவன்
எனது முடிவுகைளப்பற்ற எண்ணுகறான்,
நயாயமாக இருக்கக் கற்றருக்க றான்.
அவன்நல்லவன்,அதனால்வாழ்வான்.
௧௦ “ஆனால் அந்நல்லவனுக்கு ஒரு மகன்

பறந்து அவன் தன் தந்ைதையப்ேபால்
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இந்நற்காரியங்களில் எைதயும்
ெசய்யாதவனாக இருக்கலாம். அந்த
மகன் ெபாருட்கைளத் தருடலாம், ப றைரக்
ெகாைல ெசய்யலாம். ௧௧ அம்மகன்
இத்தீைமகளில் எைத ேவண்டுமானாலும்
ெசய்யலாம். அவன் மைலகளுக்குப்
ேபாய் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு உணவுக்
காணிக்ைக தரலாம். அப்பாவயாகய மகன்
அயலான் மைனவேயாடு கள்ள உறவு
ைவத்தருக்கலாம். ௧௨அவன் ஏைழகைளயும்
ஆதரவற்றவர்கைளயும் தவறாக நடத்தலாம்.
அவன்ஜனங்கைள ஏமாற்ற பயன்ெபறலாம்.
ஒருவன் தனது கடைனத் தருப்ப க்
ெகாடுக்கும்ேபாது அவன் அடமானத்ைதத்
தருப்ப க் ெகாடுக்காமல் இருக்கலாம்.
அந்தப் பாவ மகன் அந்த ஆபாசமான
வக்க ரங்களுக்குப ரார்த்தைனெசய்துேவறு
பயங்கரமான ெசயல்கைளச் ெசய்யலாம்.
௧௩ ஒருவனுக்கு இப்பாவ மகனிடம் இருந்து
பணம் கடன் வாங்கும் ேதைவ ஏற்படலாம்.
அம்மகன் அவனுக்குக் கடன் ெகாடுக்கலாம்.
ஆனால் அவன் அக்கடனுக்கு வட்டி
ெகாடுக்கும்படி வற்புறுத்துவான். எனேவ
அப்பாவ மகன்வாழமாட்டான். அவன் எல்லா
அருவருப்பான ெசயல்கைளயும் ெசய்தான்.
அதனால் மரணம் அைடவான். அவனது
மரணத்தற்குஅவேனெபாறுப்பாவான்.
௧௪ “இப்ெபாழுது, இப்பாவ மகனுக்கு ஒரு

மகன் பறந்தருக்கலாம். ஆனால்இந்த மகன்
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தன் தந்ைத ெசய்த எல்லாப் பாவங்கைளயும்
பார்த்து அவன் தந்ைதையப்ேபான்று
வாழ மறுக்கலாம். அந்த நல்ல மகன்
ஜனங்கைள நயாயமாக நடத்தலாம்.
௧௫ அந்நல்ல மகன் மைலகளுக்குப்
ேபாய் தனது உணைவப் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்குபக ர்ந்துெகாடுப்பதல்ைல.
இஸ்ரேவலில் அசுத்தத் ெதய்வங்களிடம்
அவன் வண்ணப்பம் ெசய்வதல்ைல.
அவன் அயலானின் மைனவேயாடு
வபச்சாரம் ெசய்வதல்ைல. ௧௬ அந்நல்ல
மகன் ஜனங்கைள ஒடுக்குவதல்ைல.
ஒருவன் இவனிடம் வந்து கடன் ேகட்டால்
இவன் அடமானத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
கடன் ெகாடுக்க றான். அவன் கடைனத்
தருப்ப க் ெகாடுக்கும்ேபாது அடமானத்ைத
இவன் தருப்ப க் ெகாடுக்க றான்.
இந்நல்ல மகன் பச த்தவர்களுக்கு உணவு
ெகாடுக்க றான். ேதைவயானவர்களுக்கு
ஆைட ெகாடுக்க றான். ௧௭ இவன்
ஏைழகளுக்கு உதவுகறான். ஒருவன்
இவனிடம் பணம் கடன் ேகட்க வரும்பனால்
கடன் ெகாடுக்க றான். இவன் அக்கடனுக்கு
வட்டி வசூலிக்கவல்ைல. இந்நல்ல மகன்
எனது நயாயங்களுக்கு அடிபணிந்து
எனது நயாயங்கைளப் பன்பற்றுகறான்.
இந்நல்லமகன்தந்ைதயன்பாவங்களுக்காக
மரணமைடயமாட்டான். இந்நல்ல மகன்
வாழ்வான். ௧௮ இத்தந்ைத ஜனங்களுக்குக்
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ெகாடுைம ெசய்து அவர்களின்
ெபாருட்கைளத் தருடியருக்கலாம். அவன்
தனது ஜனங்களுக்கு எவ்வத நன்ைமயும்
ெசய்யாமல் இருக்கலாம். இத்தந்ைத தனது
ெசாந்தப் பாவங்களுக்காக மரிப்பான்.
ஆனால் அம்மகன் தனது தந்ைதயன்
பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படமாட்டான்.
௧௯ “நீ, ‘அம்மகன் தந்ைதயன்

பாவங்களுக்காகஏன்தண்டிக்கப்படவல்ைல?’
என்று ேகட்கலாம், மகன் நல்லவனாக
இருந்துநன்ைமையச்ெசய்தான்என்பதுதான்
காரணம்! அவன் ெவகு கவனமாக
எனது நயாயங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான்!
எனேவ அவன் வாழ்வான். ௨௦ பாவங்கள்
ெசய்க ற ஒருவேன மரணத்தற்கு
ஆளாவான். ஒரு மகன் தனது தந்ைதயன்
பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படமாட்டான்.
ஒரு தந்ைத தன் மகனது பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படமாட்டான். ஒரு நல்லவனின்
நன்ைம அவைன மட்டுேம ேசரும். ஒரு
ெகட்டவனின் பாவங்கள் அவைன மட்டுேம
ேசரும்.
௨௧ “இப்ெபாழுது, தீயவன் தனது வாழ்க்ைக

முைறைய மாற்றனால் ப றகு அவன்
மரிக்கமாட்டான் வாழ்வான். அவன் தான்
ெசய்த பாவங்கைள நறுத்தவ டலாம்
அவன் எனது சட்டங்களுக்கு கவனமாகக்
கீழ்ப்படியலாம். அவன் நல்லவனாகவும்
நயாயமானவனாகவும் ஆகலாம்.



எேசக்க ேயல்௧௮:௨௨ xciii எேசக்க ேயல்௧௮:௨௬

௨௨ ேதவன் அவன் ெசய்த தீயைவகைள
நைனக்கமாட்டார். ேதவன் அவனது
நன்ைமகைள மட்டுேம நைனப்பார்! எனேவ
அம்மனிதன்வாழ்வான்!”
௨௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறுகறார்: “நான் தீயவர்கள் மரிப்பைத
வரும்பவல்ைல. நான் அவர்கள் தம்
வாழ்ைவ மாற்றுவைத வரும்புக ேறன்.
எனேவ,அவர்கள்வாழமுடியும்!
௨௪ “இப்ெபாழுது, ஒரு நல்ல மனிதன்

தனது நற்ெசயல்கைள நறுத்தலாம். அவன்
தன் வாழ்ைவ மாற்ற முன்பு தீயவர்கள்
என்ெனன்ன பாவங்கைளச் ெசய்தார்கேளா
அவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்கலாம்.
(அத்தீயவன் மாறனான் எனேவ அவன்
வாழமுடியும்). எனேவ, அந்நல்ல மனிதன்
மாற ப் தீயவனானால் ப றகு ேதவன்
அவன் ெசய்த நன்ைமகைளப் பற்ற
நைனக்கமாட்டார். அவன் அவருக்கு எத ராக
மாற பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கவ ட்டான்
என்பைதேய நைனப்பார். எனேவ
அம்மனிதன் தனது பாவங்களுக்காக
மரிப்பான்.”
௨௫ ேதவன் ெசான்னார்: “நீங்கள், ‘எனது

ேதவனாகய ஆண்டவர் நயாயமானவராக
இல்ைல!’ என்று ெசால்லலாம். ஆனால்,
கவனியுங்கள், இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர,
நயாயமற்றவர்கள் நீங்கள்தான்!
௨௬ ஒரு நல்ல மனிதன் மாற ப் பாவம்
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ெசய்யத் ெதாடங்கனால் அவன் தனது
பாவங்களுக்காக மரிப்பான். ௨௭ ஒரு
தீயமனிதன் மாற நன்ைம ெசய்யத்
ெதாடங்கனால், ப றகு அவன் தனது
வாழ்ைவக் காப்பாற்றுவான். அவன்
வாழ்வான்! ௨௮ அந்த மனிதன், எவ்வளவு
தீயவனாக இருந்தான், அவன், தான்
எவ்வளவு ேமாசமானவன் என்று உணர்ந்து
என்னிடம் தரும்பவரத் தீர்மானித்தான்.
அவன் கடந்த காலத்தல் ெசய்த பாவத்ைத
நறுத்தனான். எனேவ அவன் வாழ்வான்,
மரிக்கமாட்டான்!”
௨௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசான்னார்கள்:

“அது ெசம்ைமயல்ைல! எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்அவ்வாறுஇருக்கக்கூடாது!”
ேதவன் ெசான்னார்: “நான் நயாயமாகேவ

இருக்க ேறன். நீங்கேள நயாயமற்றவர்கள்!
௩௦ ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
நான் ஒவ்ெவாரு மனிதைரயும் அவர்கள்
ெசய்தவற்றுக்காகேவ நயாயம் தீர்க்க ேறன்!”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார். “எனேவ என்னிடம் தரும்ப
வாருங்கள்! அந்தஅருவருப்பானெபாருட்கள்
(வக்க ரகங்கள்) உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத்
தூண்ட அனுமதக்காதீர்கள்! ௩௧ எல்லா
அருவருப்பான ெபாருட்கைளயும் தூர
எறயுங்கள். அைவ நீங்கள் ெசய்தைவ.
அைவேய உங்களது பாவங்களுக்ெகல்லாம்
காரணம்! உங்களது இருதயங்கைளயும்
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ஆவகைளயும் புதுப்ப த்துக்ெகாள்ளுங்கள்!
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, உங்களது
மரணத்ைத ஏன் நீங்கேள வர
வைழத்துக்ெகாள்க றீர்கள்? ௩௨ நான்
உங்கைளக் ெகால்ல வரும்பவல்ைல.
தயவுெசய்து தரும்பவந்து வாழ்ந்தருங்கள்!”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அவற்ைறக்
கூறனார்.

௧௯
௧ ேதவன் என்னிடம்கூறனார்: “இஸ்ரேவல்

தைலவர்கைளப் பற்றய இந்த ேசாகப்
பாடைலநீ பாடேவண்டும்.

௨ “ ‘உன்னுைடயதாய்,அங்கு
ஆண் சங்கங்களுடன் படுத்தருக்கும்
ெபண்சங்கத்ைதப் ேபாலிருக்க றாள்.

அவள், இளம் ஆண் சங்கங்களுடன் படுக்கச்
ெசன்றாள்.

பலகுட்டிகைளெபற்ெறடுத்தாள்.
௩தனதுகுட்டிகளில்ஒன்றுஎழும்புக றது.

அது பலமான இளஞ்சங்மாக
வளர்ந்தருக்க றது.

அது தனது உணைவப் ப டிக்கக்
கற்றருக்க றது.

அதுமனிதைனக்ெகான்றுதன்றது.

௪ “ ‘அதுெகர்ச்ச ப்பைதஜனங்கள்ேகட்டனர்.
அவர்கள்அதைனவைலயல்ப டித்தனர்!

அதன்வாயல்ெகாக்க கைளப் ேபாட்டனர்:
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அதைன எக ப்துக்குக் ெகாண்டு
ேபானார்கள்.

௫ “ ‘அக்குட்டி தைலவனாகும் என்று
தாய்ச்சங்கம் நம்ப க்ைக
ைவத்தருந்தது.

ஆனால் இப்ேபாது அது
நம்ப க்ைகயழந்துவ ட்டது.

எனேவஅதுதனதுஅடுத்தகுட்டிையஎடுத்தது.
சங்கமாவதற்குரிய பய ற்சையக்
ெகாடுத்தது.

௬ அது ெபரிய சங்கத்ேதாடு ேவட்ைடக்குப்
ேபானது.

அதுபலமானஇளம்சங்கமாய ற்று.
அதுதனதுஉணைவப்ப டிக்கக் கற்றது.

அதுமனிதைனக்ெகான்றுதன்றது.
௭அதுஅரண்மைனகைளத்தாக்கயது.
அதுநகரங்கைளஅழித்தது.

அந்நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் அதன்
ெகர்ச்சைனையக் ேகட்டு ேபசப்
பயந்தனர்.

௮ ப றகு அதைனச் சுற்ற வாழ்ந்த ஜனங்கள்
அதற்குஒருவைலஅைமத்தனர்.

அவர்கள் அதைனத் தம் வைலயல்
ப டித்தனர்.

௯அவர்கள்ெகாக்க கைளப்ேபாட்டுஅதைனப்
பூட்டினார்கள்.

அவர்கள்அதைனவைலக்குள்ைவத்தனர்.
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எனேவ அவர்கள் பாப ேலான் அரசனிடம்
ெகாண்டுேபானார்கள்.

இப்ெபாழுதுஅதன்ெகர்ச்சைனைய
இஸ்ரேவல் மைலப் பகுத களில் நீங்கள்
ேகட்கமுடியாது,

௧௦ “ ‘உனதுதாய்தண்ணீர்கைரயல்நடப்பட்ட
த ராட்ைசக்ெகாடிையப் ேபான்றவள்.

அவளுக்குமிகுதயானதண்ணீர்இருந்தது.
எனேவ அவள் தைழத்த த ராட்ைசக்
ெகாடியாயருந்தாள்.

௧௧ ப றகு அவள் நைறய கைளகேளாடு
வளர்ந்தாள்.

அந்தக் கைளகள் ைகத்தடிகைளப்
ேபான்றருந்தன.

அக்கைளகள் அரசனின் ெசங்ேகாைலப்
ேபான்றருந்தன.

அத்த ராட்ைசக் ெகாடி ேமலும் ேமலும்
உயரமாகவளர்ந்தது,

அது பல கைளகைளப் ெபற்று
ேமகங்கைளத்ெதாட்டன.

௧௨ஆனால்அக்ெகாடிேவேராடுபடுங்கப்பட்டு
தைரயல்வீசெயறயப்பட்டது.

சூடான கழக்குக் காற்று வந்து பழங்கைள
காயைவத்தது.

பலமான கைளகள் ஒடிந்தன. அைவ
ெநருப்பல்எறயப்பட்டன.
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௧௩ “ ‘இப்ேபாது த ராட்ைசக் ெகாடி
வனாந்தரத்தல்நடப்படுக றது.

இதுவறண்டதாகமுள்ளநலம்.
௧௪ ெபரிய கைளயலிருந்து ெநருப்பு

பரவயது.
அந்ெநருப்பு அதன் கைளகைளயும்
பழங்கைளயும்எரித்தது.

எனேவஇனிேமல்அதல்ைகத்தடிஇல்ைல.
அரசனின்ெசங்ேகாலும்இல்ைல.’

இது மரணத்ைதப்பற்றய ேசாகப் பாடல்.
இது மரணத்ைதப்பற்றய துன்பப் பாடலாகப்
பாடப்பட்டது.”

௨௦
௧ ஒரு நாள், ச ல மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்)

இஸ்ரேவலில் இருந்து, கர்த்தரிடம்
ஆேலாசைன ேகட்க என்னிடம் வந்தனர். இது
ைகதயான ஏழாம் ஆண்டு ஐந்தாம் மாதம்
பத்தாம் நாள். அம்மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
எனக்குமுன்னால்உட்கார்ந்தார்கள்.
௨ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௩ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்களிடம் (தைலவர்கள்) கூறு.
அவர்களிடம், ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசால்க றார்: என்னிடம்
ஆேலாசைன ேகட்க வந்தருக்க றீர்களா? அது
அவ்வாறானால் நான்அதைனத் தரமாட்ேடன்.
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எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.’ ௪ அவர்கைள நயாயம்தீர்க்க
ேவண்டுமா? மனுபுத்த ரேன, நீ அவர்கைள
நயாயம்தீர்க்க றாயா? அவர்கள் ப தாக்கள்
ெசய்த அருவருப்பான பாவங்கைளப்பற்ற நீ
ெசால்லேவண்டும். ௫நீஅவர்களிடம்ெசால்ல
ேவண்டும்: ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்: நான்இஸ்ரேவைலத்
ேதர்ந்ெதடுத்த நாளில், நான் யாக்ேகாபன்
குடும்பத்தன்ேமல் என் ைகைய உயர்த்த ,
நான் அவர்களுக்கு முன்னால், எக ப்தல்,
என்ைன ெவளிப்படுத்த ேனன். என் ைகைய
உயர்த்த நான் ெசான்ேனன்: “நாேன உமது
ேதவனாகய கர்த்தர்.” ௬அந்நாளில் உன்ைன
எக ப்ைதவ ட்டு ெவளிேய எடுத்துச்ெசல்ேவன்
என்று வாக்களித்ேதன்: நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த நாட்டிற்கு அைழத்துச் ெசல்ேவன்.
இது பல நன்ைமகள் நைறந்த நல்ல நாடு.
இதுஎல்லாநாடுகைளயும்வ டஅழகானநாடு!
௭ “ ‘நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்

அவர்களது அருவருப்பான வக்க ரகங்கைள
எற ந்து வடும்படிச் ெசான்ேனன். எக ப்தல்
உள்ள அசுத்தமான சைலகேளாடு ேசர்ந்து
தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளாதீர்கள் என்று
ெசான்ேனன். “நாேனஉங்களது ேதவனாகய
கர்த்தர்.” ௮ ஆனால் அவர்கள் எனக்கு
எத ராகத் தரும்ப என் ெசால்ைலக்
ேகட்க மறுத்துவ ட்டார்கள். அவர்கள்
தம் அருவருப்பான வக்க ரகங்கைள
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எறயவல்ைல. ஆனால் அவர்கள்
எக ப்தயரின் அந்த ஆபாசமான சைலகைள
வ டவல்ைல. எனேவ நான் (ேதவன்)
எக ப்தல் அவர்கைளயும் அழித்த ட முடிவு
ெசய்ேதன். எனது ேகாபத்தன் முழு
சக்தையயும் அவர்கள் உணருமாறுச்
ெசய்ேதன். ௯ ஆனால் நான் அவர்கைள
அழிக்கவல்ைல. அவர்கைள எக ப்ைதவ ட்டு
ெவளிேய ெகாண்டுவருேவன் என்று
அவர்கள் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த நாட்டில்
ஏற்ெகனேவ நான் ெசால்லியருந்ேதன்.
நான் எனது நல்ல ெபயைர அழிக்கவல்ைல.
எனேவ, மற்ற ஜனங்களின் முன்பு
இஸ்ரேவைல நான்அழிக்கவல்ைல. ௧௦நான்
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாைர எக ப்த ற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன். நான்
அவர்கைளவனாந்தரத்தல்வழிநடத்த ேனன்.
௧௧ ப றகு நான் எனது சட்டங்கைளக்
ெகாடுத்ேதன். எனது வதகைள எல்லாம்
அவர்களிடம் ெசான்ேனன். ஒருவன்
அந்த வத களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன்
வாழ்வான். ௧௨ நான் அவர்களுக்கு
ஓய்வுக்குரிய ச றப்பான நாட்கைளப்பற்றயும்
ெசான்ேனன். அவ்வடுமுைற நாட்கள்
எனக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயல் உள்ள
அைடயாளங்கள் ஆகும். நாேன கர்த்தர்.
நான் அவர்கைள எனக்குப் பரிசுத்தமாக்க க்
ெகாண்டிருந்ேதன் என அைவ காட்டும்.
எனக்குரிய ச றப்பாகஅவற்ைறச்ெசய்ேதன்.
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௧௩ “ ‘ஆனால் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்
வனாந்தரத்தல் எனக்கு எத ராகத்
தரும்பனார்கள். அவர்கள் எனது
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
அவர்கள் எனது வதகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தனர். அைவ நல்ல வதகள். ஒருவன்
அவ்வதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன்
வாழ்வான். அவர்கள்ஓய்வுக்குரிய ச றப்பான
நாட்கைள எல்லாம் முக்கயமற்றதாகக்
கருதனார்கள். அவர்கள் அந்நாட்களில்
பலமுைற ேவைல ெசய்தனர். நான்
அவர்கைள வனாந்தரத்த ேலேய
அழிக்கேவண்டுெமன முடிெவடுத்ேதன்.
என் ேகாபத்தன் முழு சக்தையயும்
அவர்கள் உணர்ந்துக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன
நைனத்ேதன். ௧௪ஆனால் அவர்கைள நான்
அழிக்கவல்ைல. நான் இஸ்ரேவலைர
எக ப்ைதவ ட்டுெவளிேயெகாண்டுவந்தைத
மற்ற நாடுகள் பார்த்தன. நான் எனது நல்ல
ெபயைர அழிக்க வரும்பவல்ைல எனேவ
மற்றவர்கள் முன்பு நான் இஸ்ரேவலைர
அழிக்கவல்ைல. ௧௫ வனாந்தரத்தல்
அந்த ஜனங்களுக்கு இன்ெனாரு வாக்கு
ெகாடுத்ேதன். நான் ெகாடுத்தருந்த
நாட்டிற்கு அவர்கைள அைழத்து வரமாட்ேடன்
என்று ெசான்ேனன். அது நன்ைமகள்
நைறந்த நல்ல நாடு. எல்லா நாடுகைளயும்
வ டஅதுஅழகானநாடு!
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௧௬ “ ‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனது
வதகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். என்
சட்டங்கைள அவர்கள் பன்பற்றவல்ைல.
அவர்கள் எனது ஓய்வுக்குரிய ச றப்பான
நாட்கைள முக்கயமற்றதாகக் கருதனார்கள்.
அவர்கள் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தனர்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் இருதயங்கள்
அந்த அசுத்த வக்க ரங்களுக்குச்
ெசாந்தமாயருந்தன. ௧௭ ஆனால் நான்
அவர்களுக்காக வருத்தப்பட்ேடன். நான்
அவர்கைள அழிக்கவல்ைல. நான்
வனாந்தரத்தல் அவர்கைள முழுைமயாக
அழிக்கவல்ைல. ௧௮ வனாந்த ரத்தல் நான்
அவர்களது பள்ைளகேளாடு ேபச ேனன்:
“உங்கள் ெபற்ேறார்கைளப்ேபான்று இருக்க
ேவண்டாம். நீங்கள் அசுத்த சைலகேளாடு
ேசர்ந்து அசுத்தமாகேவண்டாம். அவர்களின்
சட்டங்கைளப் பன்பற்றேவண்டாம்.
அவர்களது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியேவண்டாம். ௧௯ நாேன
கர்த்தர். நாேன உங்கள் ேதவன். எனது
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள். எனது
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள்.
நான் ெசான்னபடி ெசய்யுங்கள்.
௨௦ எனது ஓய்வுக்குரிய நாட்கள் எல்லாம்
முக்கயமானைவ என்று காட்டுங்கள்.
எனக்கும் உங்களுக்கும் இைடேய அைவ
சறப்பான அைடயாளங்களாக இருப்பைத
நைனவுெகாள்ளுங்கள். நாேன கர்த்தர்.
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அவ்வடுமுைறகள் நாேன உங்கள் ேதவன்
என்பைதக்காட்டும்.”
௨௧ “ ‘ஆனால் அப்பள்ைளகள் எனக்கு

எத ராகத் தரும்பனார்கள். அவர்கள்
எனது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
அவர்கள் எனது கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவல்ைல. நான் ெசான்னபடி
அவர்கள் ெசய்யவல்ைல. அைவ நல்ல
சட்டங்கள். ஒருவன் அவற்றுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் அவன் வாழ்வான்.
அவர்கள் எனது சறப்ப ற்குரிய ஓய்வு
நாட்கைள முக்கயமற்றைவயாகக்
கருதனர். எனேவ அவர்கைள
வனாந்த ரத்தல் நான் முழுைமயாக அழிக்க
வரும்ப ேனன். ௨௨ஆனால் நான் என்ைனக்
கட்டுப்படுத்த ேனன். நான் இஸ்ரேவலைர
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்தைத
மற்ற நாட்டினர் பார்த்தனர். நான் எனது
நல்ல ெபயைர அழிக்க வரும்பவல்ைல.
எனேவ மற்ற நாடுகளின் முன்னால் நான்
இஸ்ரேவலைர அழிக்கவல்ைல. ௨௩ எனேவ
வனாந்த ரத்தல் அந்த ஜனங்களுக்கு
ேவெறாரு வாக்கு தந்ேதன். அவர்கைளப்
பல்ேவறு நாடுகளில் ச தறடிப்ேபன் என்று
வாக்குறுத ெசய்ேதன்.
௨௪ “ ‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனது

கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. எனது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர்.
அவர்கள் எனது சறப்புக்குரிய ஓய்வு
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நாட்கைள முக்கயமற்றதாகக் கருதனார்கள்.
அவர்கள் தம் தந்ைதயர்களுைடய அசுத்த
வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாண்டனர்.
௨௫ எனேவ நான் அவர்களுக்கு நன்ைமயற்ற
சட்டங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். வாழ்வு தராத
கட்டைளகைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
௨௬ நான் அவர்கள் தமது அன்பளிப்புகளால்
(அவர்கள் வக்க ரகங்களுக்கு பைடத்தைவ)
தங்கைளேய தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ள
இடங்ெகாடுத்ேதன். அவர்கள் தம்
முதல் குழந்ைதகைளக் கூட பலிய டத்
ெதாடங்கனார்கள். இவ்வழியல், அந்த
ஜனங்கைள அழிப்ேபன். ப றகு அவர்கள்
நாேன கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள்.’
௨௭ எனேவ இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ேபசு.
அவர்களிடம், ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார்: இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் என்ைனப் பற்ற ெகட்டவற்ைறச்
ெசான்னார்கள். எனக்கு எத ராகத்
தீயத்த ட்டங்கைளப் ேபாட்டனர். ௨௮ஆனால்
நான் வாக்களித்த நாட்டிற்கு அவர்கைள
அைழத்து வந்ேதன். அவர்கள் அைனத்து
குன்றுகைளயும் பச்ைச மரங்கைளயும்
பார்த்தனர். அவர்கள் அந்த இடங்களுக்கு
ெதாழுைகச் ெசய்யச் ெசன்றனர். அவர்கள்
தம் பலிகைளயும் எனக்குக் ேகாப
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பலிையயும்* ெகாண்டு ெசன்றனர்.
அவர்கள் பலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அது
இனிய மணத்ைதக் ெகாடுத்தது. அந்த
இடங்களில் எல்லாம் அவர்கள் பானங்களின்
காணிக்ைகையக் ெகாடுத்தனர். ௨௯ நான்
அந்த ஜனங்களிடம் அந்த ேமடான
இடங்களுக்கு ஏன் ேபாக றீர்கள் என்று
ேகட்ேடன். இன்றும் அம்ேமடான இடங்கள்
அங்குஇருக்கன்றன’ ” என்றுெசால்.
௩௦ ேதவன் ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் அைனத்துப் பாவங்கைளயும்
ெசய்தனர். எனேவ இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிடம் ேபசு. ‘என் கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
உங்கள் முற் ப தாக்கைளப்ேபான்று
தீைமகைளச் ெசய்து நீங்கள் உங்கைள
அசுத்தமாக்க க்ெகாண்டீர்கள். நீங்கள்
ேவசையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் முன்ேனார்கள் வழிபட்ட
அருவருப்பான ெதய்வங்கைள வணங்க
என்ைனவட்டு வலகனீர்கள். ௩௧ நீங்கள்
அேதேபான்று அன்பளிப்புகைளக்
ெகாடுக்க றீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
குழந்ைதகைளப் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குப்
பலியாக ெநருப்பல் ேபாடுக றீர்கள்.

* ௨௦:௨௮: ேகாப பலிஜனங்கள்இந்த உணைவ சமாதான
பலி என்று ெசால்லுவார்கள். ஆனால் எேசக்க ேயல், இந்த
உணவு ேதவைனக் ேகாபம்தான் மூட்டுகறெதன்று பரிகாசம்
ெசய்க றான்.
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இன்றுவைர நீங்கள் அசுத்த
வக்க ரகங்கேளாடு ேசர்ந்து உங்கைள
தீட்டாக்க க்ெகாண்டீர்கள்! நான்
உங்கைள என்னிடம் ஆேலாசைன
ேகட்க வரவ டேவண்டும் என்று நீங்கள்
உண்ைமய ேலேய நைனக்கறீர்களா? நாேன
ஆண்டவரும் கர்த்தருமாயருக்க ேறன். என்
உய ரின் மூலம் நான் வாக்களிக்க ேறன்,
நான் உங்கள் ேகள்வகளுக்குப் பதல்
ெசால்லமாட்ேடன். உங்களுக்கு
ஆேலாசைன தரமாட்ேடன்! ௩௨ நீங்கள்
ேவறு நாட்டினைரப்ேபான்று இருப்ேபாம்
என்று ெசால்க றீர்கள். நீங்கள் ப ற
நாட்டினைரப்ேபான்று வாழ்க றீர்கள். நீங்கள்
மரத்துண்டுகைளயும் கல்ைலயும் (சைலகள்)
ேசவ க்க றீர்கள்.’ ”
௩௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறுகறார்: “என் உயைரக் ெகாண்டு
நான் வாக்களிக்க ேறன், நான் உங்கைள
அரசைனப்ேபான்று ஆள்ேவன். ஆனால்
நான் என் வல்லைம வாய்ந்த ைகைய
உயர்த்த உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான்
உங்களுக்கு எத ரான எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன்! ௩௪ உங்கைள நான் ச தறடித்த
நாடுகளிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
வருேவன். நான்உங்கைளஒன்றுேசர்ப்ேபன்.
இந்நாடுகளிலிருந்து உங்கைள மீண்டும்
ெகாண்டு வருேவன். ஆனால், நான் எனது
வல்லைம வாய்ந்த கரத்ைத உங்களுக்கு
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எத ராக உயர்த்த உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
உங்களுக்கு எத ரான எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன்! ௩௫ நான் உங்கைள முன்பு
ேபால் வனாந்த ரத்தல் வழிநடத்துேவன்.
ஆனால் இது மற்ற நாட்டினர் வாழும் இடம்.
நாம் ேநருக்கு ேநராக ந ற்ேபாம். நான்
உங்கைள நயாயந்தீர்ப்ேபன். ௩௬ நான்
எக ப்தன் அருகல் உள்ள வனாந்த ரத்தல்
உங்கள் முன்ேனார்கைள நயாயந்தீர்த்தது
ேபான்று உங்கைள நயாயந்தீர்ப்ேபன்”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௩௭ “நான் உடன்படிக்ைகயன் உங்கள்

குற்றங்கைள நயாயம் தீர்த்து தண்டிப்ேபன்.
௩௮ நான் எனக்கு எத ராகத் தரும்ப பாவம்
ெசய்தவர்கைள வலக்குேவன். நான்
அவர்கைள உங்கள் தாய்நாட்டிலிருந்து
வலக்குேவன். அவர்கள் மீண்டும்
இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு வரமாட்டார்கள்.
ப றகு, நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்வீர்கள்.”
௩௯ இப்ெபாழுது, இஸ்ரேவல்

குடும்பத்தனேர, எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
“எவராவது தம் அசுத்த வக்க ரகங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டுமானால்,
அவன் ேபாய் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
ஆனால் பறகு, என்னிடமிருந்து
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ஆேலாசைன கைடக்கும் என்று எண்ண
ேவண்டாம்! இனிேமலும் எனது நாமத்ைத
உங்கள் அன்பளிப்புகளாலும், உங்கள்
வக்க ரகங்களாலும் நீங்கள் தீட்டுப்படுத்த
முடியாது.”
௪௦ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறுகறார்: “ஜனங்கள் எனது பரிசுத்தமான
மைலகளுக்கு இஸ்ரேவலிலுள்ள உயரமான
மைலயல் எனக்குச் ேசைவ ெசய்ய
வரேவண்டும்! இஸ்ரேவலின் எல்லா
வம்சத்தாருமாகய அைனவரும் உங்கள்
நலத்தல் (ேதசத்தல்)இருப்பீர்கள். என்னிடம்
வந்து ஆேலாசைன ேகட்கக்கூடிய இடம்
அதுதான். நீங்கள் அந்த இடத்த ற்கு
உங்கள்காணிக்ைககைளஎடுத்துக்ெகாண்டு
வரேவண்டும். உங்கள் வைளச்சலின்
முதல் பகுதைய அந்த இடத்த ற்கு நீங்கள்
ெகாண்டு வரேவண்டும். உங்கள் பரிசுத்த
அன்பளிப்புகள் அைனத்ைதயும் அந்த
இடத்த ற்கு நீங்கள் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
௪௧ ப றகு நான் உங்கள் பலிகளின் இனிய
மணத்தால் ப ரியமாய் இருப்ேபன். நான்
உங்கைளத் தரும்ப அைழத்து வரும்ேபாது
அது ந கழும். நான் உங்கைளப் பல
ேதசங்களில் ச தற அடித்தருந்ேதன். ஆனால்
நான் உங்கைளக் கூட்டிச் ேசர்ப்ேபன். நான்
உங்கைள எனது சறப்புக்குரிய ஜனங்களாக
மீண்டும் ெசய்ேவன். அந்நாடுகள் எல்லாம்
இதைனப் பார்க்கும். ௪௨ ப றகு நாேன
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கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
நான் உங்கைள மீண்டும் இஸ்ரேவல்
நாட்டிற்குக் ெகாண்டுவரும்ேபாது இதைன
அறவீர்கள். உங்கள் முற்ப தாக்களிடம்
அந்த நாட்ைடேய உங்களுக்குத் தருவதாக
வாக்களித்தருந்ேதன். ௪௩ அந்நாட்டில்
உங்கைள அசுத்தமாக்கய நீங்கள்
ெசய்த பாவங்கைள நைனப்பீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் தீய வழிகளினிமித்தம்
ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவீர்கள். ௪௪ இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாேர, நீங்கள் பல ெகட்டக்
காரியங்கைளச் ெசய்தீர்கள்.
அத்தீயக்காரியங்களால் நீங்கள்
அழிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ஆனால்
எனது நற்ெபயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
உங்களுக்ேகற்ற அத்தண்டைனகைள நான்
தரவல்ைல. ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.”

௪௫ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௪௬ “மனுபுத்த ரேன, யூதாவன் ெதன்
பகுதயலுள்ள ெநேகைவப் பார். ெநேகவ்
காட்டிற்குஎத ராகப் ேபசு. ௪௭ெநேகவ்காட்டிடம்
ெசால், ‘கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக்
ேகள். எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறனார்: பார், உன் காட்டில்
ெநருப்ப ட நான் தயாராக இருக்க ேறன்.
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ெநருப்பானது எல்லா பச்ைச மரங்கைளயும்
எல்லா காய்ந்த மரங்கைளயும் அழிக்கும்.
எரியும் ஜூவாைலைய அைணக்கமுடியாது.
ெதற்கலிருந்து வடக்கு வைரயுள்ள
அைனத்து நலமும் எரியும். ௪௮ ப றகு எல்லா
ஜனங்களும் கர்த்தராக ய நாேன ெநருப்பு
ைவத்ேதன் என அறவார்கள். அந்ெநருப்பு
அைணக்கப்படாது!’ ”
௪௯ப றகுநான் (எேசக்க ேயல்)ெசான்ேனன்,

“ஓ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர! நான்
இவற்ைறச் ெசான்னால், ப றகு ஜனங்கள்
நான் கைதகைள மட்டும் ெசால்வதாக
நைனப்பார்கள். இது உண்ைமயல் ந கழும்
என்றுஅவர்கள்நைனக்கமாட்டார்கள்!”

௨௧
௧ எனேவ கர்த்தருைடய வார்த்ைத

மீண்டும் என்னிடம் வந்தது. அவர்
ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன, எருசேலைம
ேநாக்க ப் பார். அதன் பரிசுத்தமான
இடங்களுக்கு எத ராகப் ேபசு. எனக்காக
இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு எத ராகப் ேபசு.
௩ இஸ்ரேவல் நாட்டிடம் கூறு, ‘கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்; நான் உனக்கு
எத ரானவன்! நான் எனது வாைள அதன்
உைறயலிருந்து எடுப்ேபன்! நல்லவர்கள்
தீயவர்கள் ஆகய எல்லா ஜனங்கைளயும்
உன்னிடமிருந்து வலக்குேவன். ௪ நான்
நல்ல ஜனங்கைளயும், தீய ஜனங்கைளயும்
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உன்னிடமிருந்து துண்டிப்ேபன்! நான்
எனது வாைள அதன் உைறயலிருந்து
உருவ ெதற்கலிருந்து வடக்கு வைரயுள்ள
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் எத ராகப்
பயன்படுத்துேவன். ௫ ப றகு நாேன
கர்த்தர் என்பைத எல்லா ஜனங்களும்
அறந்துெகாள்வார்கள். நாேன எனது
வாைளஉைறயலிருந்துஉருவயருக்க ேறன்
என்பைதயும் அற ந்துெகாள்வார்கள். எனது
வாள் தன் ேவைலைய முடிக்கும்வைர தன்
உைறக்குள்தரும்பப் ேபாகாது.’ ”
௬ ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்,

“மனுபுத்த ரேன, துக்கமான
மனிதைனப்ேபான்று உைடந்த உள்ளத்துடன்
துக்க ஒலிகைள எழுப்பு. இத்துயர ஒலிகைள
ஜனங்களுக்கு முன்னால் எழுப்பு. ௭ ப றகு
அவர்கள் உன்ைன ‘ஏன் இத்தைகய
துக்க ஒலிகைள எழுப்புக றாய்’ எனக்
ேகட்பார்கள். ப றகு நீ, ‘துக்கச்ெசய்த
வரப்ேபாக றது, ஒவ்ெவாரு இதயமும்
பயத்தால்உருகப்ேபாக றது,எல்லாைககளும்
பலவீனமைடயப் ேபாக றது. எல்லா ஆவயும்
ேசார்ந்துேபாகும். எல்லா முழங்கால்களும்
தண்ணீைரப்ேபான்று ஆகும்’ என்று
ெசால்லேவண்டும். பார், ெகட்ட ெசய்த
வந்துெகாண்டிருக்க றது. இைவ எல்லாம்
ந கழும்!” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்.
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வாள்தயாராயருக்க றது
௮ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர்ெசான்னார்: ௯ “மனுபுத்த ரேன,
எனக்காக ஜனங்களிடம் ேபசு. இவற்ைறக்
கூறு, ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘பார்,ஒருவாள்,கூர்ைமயானவாள்,
அந்தவாள்தீட்டப்பட்டிருக்க றது.

௧௦வாள்ெகால்வதற்காகக்கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது.
இது மின்னைலப்ேபான்று பளிச்ச ட
கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது.

என் மகேன, நான்உன்ைனத் தண்டிக்கவரும்
ப ரம்ப டமிருந்துஓடிவ ட்டாய்.

அம்மரத்தடியால் தண்டிக்கப்படுவதற்கு நீ
மறுக்க றாய்.

௧௧எனேவ,வாள்கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது.
இப்ேபாதுஇதைனப்பயன்படுத்தமுடியும்.

வாள் கூர்ைமயாகவும் பளபளப்பாகவும்
ஆக்கப்பட்டிருக்க றது.

இப்ேபாது இது ெகாைலயாளியன்
ைகயல்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.

௧௨ “ ‘கதறயழு, கத்து, மனுபுத்த ரேன!
ஏெனன்றால், இந்த வாள் எனது
ஜனங்களுக்கும் இஸ்ரேவைல
ஆள்ேவார்களுக்கும் எத ராகப்
பயன்படுத்தப்படும்! அந்த ஆள்ேவார்கள்
ேபாைர வரும்பனார்கள். எனேவ, வாள்
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வரும்ேபாது அவர்கள் எனது ஜனங்கேளாடு
இருப்பார்கள்! எனேவ உனது ெதாைடய ேல
அடித்துக்ெகாண்டு, உன் துக்கத்ைதக்
காட்ட ஒலி எழுப்பு! ௧௩ எெனன்றால், இது
ஒரு ேசாதைன அன்று! மரத்தடியால்
தண்டிக்கப்பட நீ மறுத்தாய் எனேவ, நான்
உன்ைன ேவறு எதனால் தண்டிக்க முடியும்?
ஆம் வாளால்தான்’ ” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௧௪ ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, உன்
ைககைளத்தட்டு.

எனக்காகஜனங்களிடம் ேபசு.
இந்த வாள் கீேழ இரண்டு முைற வரட்டும்!

மூன்றுமுைறவரட்டும்.
இந்த வாள் ஜனங்கைளக்
ெகால்வதற்குரியது!

இந்தவாள்ெபருங்ெகாைலக்குரியது.
இந்த வாள் ஜனங்களுக்குள்
ஊடுருவுமாறுெசருகப்பட்டிருக்க றது.

௧௫ அவர்களின் இதயங்கள் அச்சத்தால்
உருகும்.

மிகுதயானஜனங்கள்கீேழவழுவார்கள்.
நகர வாசல்களில் இந்த வாள் பலைரக்

ெகால்லும்.
ஆம் இந்த வாள் மின்னைலப்ேபான்று
பளிச்ச டும்.

இது ஜனங்கைளக் ெகால்லத்
தீட்டப்பட்டிருக்க றது!
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௧௬வாேள,கூர்ைமயாகஇரு!
வலதுபக்கத்ைதெவட்டு.
ேநராக ேமேலெவட்டு.
இடதுபக்கத்ைதெவட்டு.

உனது முைன ேதர்ந்ெதடுத்த இடங்களில்
எல்லாம் ேபா!

௧௭ “ப றகு நானும் எனது ைககைளத்
தட்டுேவன்.

என் ேகாபத்ைதக் காட்டுவைத
நறுத்துேவன்.

கர்த்தராக ய நான்ேபச ேனன்!”
Jerusalem Punished
௧௮ கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௯ “மனுபுத்த ரேன, பாப ேலானிய அரசனின்
வாள் இஸ்ரேவலுக்கு வரத்தக்கதாக
இரண்டு பாைதகைள வைரந்துக்ெகாள்.
இரண்டு சாைலகளும் ஒேர ேதசத்தலிருந்து
(பாப ேலான்) வர ேவண்டும். சாைலயன்
ஆரம்பத்தல் ஒரு குற ப்ைப எழுது.
௨௦ அைடயாளத்ைதப் பயன்படுத்த எந்த
வழியல் வாள் வருெமன்று காட்டு. ஒருவழி
அம்ேமானியரின் நகரமாக ய ரப்பாவுக்குக்
ெகாண்டுேபாகும். இன்ெனாரு வழி
யூதாவல் இருக்கற பாதுகாக்கப்பட்ட
நகரம் எருசேலமிற்கு ெகாண்டுேபாகும்!
௨௧ பாப ேலானிய அரசன் தாக்குவதற்காகத்
தான் ேபாக வரும்பும் வழிையத்
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த ட்டமிட்டிருக்க றான் என்பைத இது
காட்டும். பாப ேலான் அரசன் இரு வழிகளும்
ப ரிக ற இடத்த ற்கு வந்தருக்க றான்.
பாப ேலான் அரசன் எத ர்காலத்ைத
அறய மந்த ர அைடயாளங்கைளப்
பயன்படுத்தயருக்க றான். அவன் சல
அம்புகைள ஆட்டினான். அவன் குடும்ப
வக்க ரகங்களிடம் ேகள்வகள் ேகட்டான்.
அவன் தான் ெகான்ற வலங்கன் ஈரைலப்
பார்த்தான்.
௨௨ “அைடயாளமானது வலது பக்கமாக

எருசேலமிற்குப் ேபாகும் வழியல்
ேபாகச் ெசால்லும்! அவன் வாசைல
இடிக்கும் எந்த ரங்கைளக் ெகாண்டுவர
த ட்டமிடுக றான். அவன் கட்டைள
இடுவான். அவனது வீரர்கள் ெகால்லத்
ெதாடங்குவார்கள். அவர்கள் ேபார்
ஆரவாரத்ைதச் ெசய்வார்கள். ப றகு
அவர்கள் நகரத்ைதச் சுற்ற சுவைரக்
கட்டுவார்கள், மணசாைலகைள
அைமப்பார்கள். நகரத்ைதத் தாக்க
அவர்கள் மரக்ேகாபுரங்கைளக் கட்டுவார்கள்.
௨௩ அச்ெசயல்கைள ெவறும் பயனற்ற
மந்த ர வ த்ைதகளாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கருதனார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குள்
வசுவாசப் ப ரமாணம் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
ஆனால் கர்த்தர் அவர்களது பாவங்கைள
நைனப்பார்! ப றகு இஸ்ரேவலர்கள் சைற
ப டிக்கப்படுவார்கள்.”
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௨௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்,
இதைனக் கூறுகறார்: “நீ பல பாவங்கைளச்
ெசய்தருக்க றாய். உன் பாவங்கள்
ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிகன்றன. நீ
குற்றவாளி என்பைத அைவ எனக்கு
நைனப்பூட்டுகன்றன. எனேவ எத ரி தன்
ைகயல் உன்ைனப் ப டித்துக்ெகாள்வான்.
௨௫ இஸ்ரேவலின் தீய தைலவனான நீ
ெகால்லப்படுவாய். உன் தண்டைனக் காலம்
வந்தருக்க றது. இங்ேகமுடிவுஇருக்கறது!”
௨௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “உன்
தைலப்பாைகைய எடு! உன்
க ரீடத்ைத எடுத்துவடு. காலம் மாற
இருக்க றது. முக்கயமான தைலவர்கள்
தாழ்த்தப்படுவார்கள். முக்கயமற்றவர்கள்
தைலவர்கள் ஆவார்கள். ௨௭ நான் அந்த
நகரத்ைத முழுைமயாக அழிப்ேபன்! ஆனால்
சரியான மனிதன் புதய அரசன் ஆகும்வைர
இது ந கழாது. ப றகு நான் அவைன
(பாப ேலான் அரசைன) இந்நகரத்ைத
ைவத்துக்ெகாள்ளவடுேவன்.”

அம்ேமானுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
௨௮ ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,

எனக்காக ஜனங்களிடம் கூறு, இவற்ைறச்
ெசால், ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
அம்ேமான் ஜனங்களிடமும் அவர்களின்
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அவமானத்த ற்குரிய ெபாய்த் ேதவனிடமும்
இவற்ைறச்ெசால்க றார்:

“ ‘பார்,ஒருவாள்!
வாள்உைறயலிருந்துெவளிேயஉள்ளது.
வாள்கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது!

வாள்ெகாைலெசய்யத்தயாராகஇருக்க றது.
இது மின்னைலப் ேபான்று ஒளிவ ட
கூர்ைமயாக்கப்பட்டுள்ளது!

௨௯ “ ‘உங்கள்தரிசனங்கள்பயனற்றைவ,
உங்கள் மந்த ரம் உங்களுக்கு உதவாது.
இதுெபாய்களின்ெகாத்துமட்டுேம.

இவ்வாள் இப்ெபாழுது தீய மனிதர்களின்
ெதாண்ைடயல்உள்ளது.

அவர்கள் மரித்த உடல்களாக வைரவல்
ஆவார்கள்.

அவர்களின் ேநரம்வந்தருக்க றது.
அவர்களின் தீைம முடிவைடயும் ேநரம்
வந்தருக்க றது.

பாப ேலானுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
௩௦ “ ‘உனது வாைள (பாப ேலான்)

உைறய ேல ேபாடு, பாப ேலாேன, நீ எந்த
இடத்தல் உருவாக்கப்பட்டாேயா, எந்த
இடத்தல் ப றந்தாேயா அங்ேக நான்
உன்ைன நயாயந்தீர்ப்ேபன். ௩௧ எனது
ேகாபத்ைத நான் உனக்கு எத ராகக்
ெகாட்டுேவன். எனது ேகாபம் உன்ைன
ஒரு சூடான காற்ைறப்ேபான்று அழிக்கும்.
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நான் உன்ைனத் தீய மனிதர்களிடம்
ஒப்பைடப்ேபன். அவர்கள் ஜனங்கைளக்
ெகால்வதல் தறைம உைடயவர்கள்.
௩௨ நீங்கள் ெநருப்புக்கான எண்ெணையப்
ேபான்றவர்கள். உங்கள் இரத்தம் பூமியன்
ஆழம்வைர பாயும். ஜனங்கள் உன்ைன
மீண்டும் நைனக்கமாட்டார்கள். கர்த்தராக ய
நான்ேபச ேனன்!’ ”

௨௨
எேசக்க ேயல் எருசேலமிற்கு எத ராகப்

ேபசுக றான்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
நீ நயாயம்தீர்ப்பாயா? ெகாைலக்காரர்களின்
நகரத்ைத (எருசேலம்) நயாயம்தீர்ப்பாயா?
நீ அவளிடம் அவள் ெசய்த அருவருப்புகைள
எல்லாம் ெசால்வாயா? ௩ நீ கூறேவண்டும்,
‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: இந்நகரம் ெகாைலக்காரர்களால்
நைறந்தருக்க றது. எனேவ அவளது
தண்டைனக் காலம் வந்தருக்க றது. அவள்
தனக்குள் அசுத்த வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்தாள். அைவஅவைளதீட்டுப்படுத்தன.
௪ “ ‘எருசேலம் ஜனங்கேள, நீங்கள் பல

ஜனங்கைளக் ெகான்றீர்கள், நீங்கள்
அசுத்த வக்க ரகங்கைளச் ெசய்தீர்கள்.
நீங்கள் குற்றவாளிகள், தண்டைனக்
காலம் வந்தருக்க றது. உங்கள் முடிவு
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வந்தருக்க றது. மற்ற நாடுகள் உங்கைளக்
ேகலிெசய்கன்றன. அந்நாடுகள் உங்கைளப்
பார்த்துச் ச ரிக்கன்றன. ௫ ெதாைலவலும்
அருகலும் உள்ள ஜனங்கள் உங்கைளக்
ேகலிெசய்கன்றனர். நீங்கள் உங்கள்
ெபயர்கைள அழித்தீர்கள். நீங்கள் உரத்த
ச ரிப்ைபக் ேகட்கமுடியும்.
௬ “ ‘பாருங்கள்! எருசேலமில் எல்லா

ஆள்ேவார்களும் தம்ைமப் பலப்படுத்தனர்.
எனேவ, அவர்கள் மற்ற ஜனங்கைளக்
ெகால்லமுடியும். ௭ எருசேலமில்
உள்ள ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறாைர
மத ப்பதல்ைல. அந்நகரத்தல் அவர்கள்
அயல் நாட்டினைரத் துன்புறுத்தனார்கள்.
அந்த இடத்தல் அவர்கள் அநாைதகைளயும்
வதைவகைளயும் ஏமாற்றனார்கள்.
௮ நீங்கள் என் பரிசுத்தமான ெபாருட்கைள
ெவறுக்கறீர்கள். எனது சறப்ப ற்குரிய ஓய்வு
நாட்கைள நீங்கள் முக்கயமற்றைவயாகக்
கருதனீர்கள். ௯ எருசேலமில் உள்ள
ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்கைளப்பற்ற ப்
ெபாய் ெசால்க றார்கள். அவர்கள்
அப்பாவ ஜனங்கைளக் ெகால்வதற்காக
இவ்வாறு ெசய்கன்றனர். ஜனங்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
மைலகளுக்குப் ேபாக றார்கள். ப றகு
அவர்களின் ஐக்கய உணைவ உண்ண
எருசேலமிற்குவருகறார்கள்.

“ ‘எருசேலமில்,ஜனங்கள்பலபாலினஉறவு
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பாவங்கைளச்ெசய்கன்றனர். ௧௦எருசேலமில்
ஜனங்கள் தம் தந்ைதயன் மைனவேயாடு
பாலின உறவு ெகாள்கன்றனர். எருசேலமில்
ஆண்கள் ெபண்களின் மாதவலக்கு
நாட்களிலும் பலவந்தமாக பாலின
உறவுெகாள்கன்றனர். ௧௧ ஒருவன்
அருவருக்கத்தக்க இப்பாவத்ைத
தன் அயலானின் மைனவேயாேடேய
ெசய்க றான். இன்ெனாருவன் தன் ெசாந்த
மருமகளிடேம பாலின உறவுெகாண்டு
அவைளத் தீட்டுப்படுத்துகறான்.
இன்ெனாருவன் தன் தந்ைதக்குப் ப றந்த
மகைள தன் ெசாந்த சேகாதரிையக்
கற்பழிக்க றான். ௧௨ எருசேலமில், நீங்கள்
ஜனங்கைளக் ெகால்வதற்குப் பணம்
ெபறுகறீர்கள். நீங்கள் கடன் ெகாடுத்து
அவற்றுக்கு வட்டி வசூலிக்கறீர்கள்.
நீங்கள் ச றது பணம் ெபறுவதற்காக
உங்கள் நண்பர்கைள ஏமாற்றுகறீர்கள்.
நீங்கள் என்ைன மறந்தருக்க றீர்கள்.’
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௧௩ ேதவன் ெசான்னார்: “ ‘இப்ேபாது

பார்! நான் எனது ைகைய நீட்டி
உன்ைனத் தடுக்க ேறன். நீ ஜனங்கைள
ஏமாற்றயதற்கும் ெகான்றதற்கும் நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். ௧௪ ப றகு
ைதரியமாக இருப்பாயா? நான்
உன்ைனத் தண்டிக்க வரும் காலத்தல் நீ
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பலமுைடயவனாக இருப்பாயா? இல்ைல!
நாேன கர்த்தர், நான் ேபச யருக்க ேறன்!
நான் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்ேவன். ௧௫ நான்
உங்கைளப் பலநாடுகளில் ச தறடிப்ேபன்.
நீங்கள் பலநாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி
நான் உங்கைளப் பலவந்தப்படுத்துேவன்.
இந்நகரிலுள்ள தீட்டானைவகைள நான்
முழுவதுமாக அழிப்ேபன். ௧௬ ஆனால்
எருசேலேம, நீ தீட்டாவாய். இைவ எல்லாம்
ந கழ்வைத மற்ற நாடுகள் எல்லாம் பார்க்கும்.
ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதநீஅறவாய்.’ ”

இஸ்ரேவல் பயனற்ற ெபாருள்
ேபாலாக றது
௧௭ கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௮ “மனுபுத்த ரேன, ப த்தைள, தகரம்,
இரும்பு, ஈயம் ஆகயவற்ைற ெவள்ளிேயாடு
ஒப்படும்ேபாது அைவ பயன் குைறந்தைவ.
ெவள்ளிையச் சுத்தப்படுத்த ெநருப்ப ேல
ேபாடுவார்கள். ெவள்ளி உருகய பன்
அதலுள்ள அசுத்தத்ைத ேவைலக்காரர்கள்
நீக்குவார்கள். இஸ்ரேவல் நாடு
அந்த உதவாத மீதயான அழுக்ைகப்
ேபாலாய ற்று. ௧௯எனேவ எனதுஆண்டவரும்
கர்த்தருமானவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
‘நீங்கள் எல்ேலாரும் பயனற்றவர்களாவீர்கள்.
நான் உங்கைள எருசேலமிற்குள் கூட்டிச்
ேசர்ப்ேபன். ௨௦ ேவைலக்காரர்கள் ெவள்ளி,
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ப த்தைள, இரும்பு, ஈயம் ேபான்றவற்ைற
ெநருப்ப ேல ேபாடுவார்கள். அது ெவப்பம்
அைடய காற்ைற ஊதுவார்கள். ப றகு
அந்த உேலாகங்கள் உருக ஆரம்ப க்கும்.
அதுேபாலேவ, நான் உங்கைள என்
ெநருப்பல்ேபாட்டு உருகைவப்ேபன்.
அந்ெநருப்புதான் என் ேகாபம். ௨௧ நான்
உன்ைன அந்ெநருப்பல் ேபாடுேவன்.
என் ேகாபத்தீயல் காற்று ஊதுேவன். நீ
உருகத் ெதாடங்குவாய். ௨௨ ெவள்ளி
ெநருப்பல் உருகும். ேவைலக்காரர்கள்
ெவள்ளிையமட்டும்தனிேயஊற்ற அதைனக்
காப்பாற்றுவார்கள். அது ேபாலேவ நகரில் நீ
உருகுவாய். ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவாய். அேதாடு என் ேகாபத்ைத உனக்கு
எத ராகஊற்றயைதயும்நீஅறவாய்.’ ”

எேசக்க ேயல் எருசேலமிற்கு எத ராகப்
ேபச யது
௨௩ கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨௪ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலிடம் ேபசு.
அவள் பரிசுத்தமாக இல்ைல என்பைதக்
கூறு. அந்நாட்டின் மீது நான் ேகாபமாக
இருக்க ேறன். எனேவ அந்நாடு அதன்
மைழையப் ெபறவல்ைல. ௨௫ எருசேலமில்
உள்ள தீர்க்கதரிச கள் பாவத் த ட்டங்கைள
இடுகறார்கள். அவர்கள் சங்கத்ைதப்
ேபான்றவர்கள். அது தான் ப டித்த
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வலங்ைகத் தன்னத் ெதாடங்கும்ேபாது
ெகர்ச்ச க்கும். அத்தீர்க்கதரிச கள் பலரது
வாழ்ைவ அழித்தருக்கன்றனர். அவர்கள்
பல வைலமத ப்புள்ள ெபாருட்கைள
எடுத்தருக்கன்றனர். எருசேலமில் பல
ெபண்கள் வதைவயாவதற்குக் காரணமாக
இருந்தருக்கன்றனர்.
௨௬ “ஆசாரியர்கள் உண்ைமயல் எனது

ேபாதைனகைள சைதத்துவ ட்டனர்.
எனது பரிசுத்தமானவற்ைற அவர்கள்
சரியாக ைவத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
அவற்ைற அவர்கள் முக்கயமானதாகக்
காண்பப்பதல்ைல. பரிசுத்தமானவற்ைற
பரிசுத்தமற்றைவ ேபான்று நடத்துகறார்கள்.
அவர்கள் சுத்தமானவற்ைறச்
சுத்தமற்றவற்ைறப் ேபால் நடத்துகறார்கள்.
அவர்கள் ஜனங்களுக்கு இைதப்பற்ற
கற்றுத் தரவல்ைல. எனது சறப்புக்குரிய
ஓய்வு நாட்களுக்கு மத ப்பு மறுக்க றார்கள்.
அவர்கள் என்ைன முக்கயமற்றவராக
நடத்தனார்கள்.
௨௭ “எருசேலமில் தைலவர்கள்

எல்லாம் தான் ப டித்த இைரையத்
தன்கற ஓநாய்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அத்தைலவர்கள் ெசல்வம் ெபறுவதற்காக
ஜனங்கைளப்ப டித்துக்ெகால்கன்றனர்.
௨௮ “தீர்க்கதரிச கள் ஜனங்கைள

எச்சரிப்பதல்ைல. அவர்கள் உண்ைமைய
மூடினார்கள். அவர்கள் சுவர் கட்டத்ெதரியாத
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ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் துவாரங்களில் சாந்ைத மட்டும்
பூசுக றவர்கள். அவர்கள் ெபாய்கைள மட்டும்
ேபசுக றார்கள். அவர்கள் எத ர்காலத்ைத
அற ந்துெகாள்ள மந்த ரத்ைதப்
பயன்படுத்துகறார்கள். அவர்கள், ‘எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்’ என்று ெசால்க றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெபாய்கைள மட்டும்
ெசால்க றார்கள். கர்த்தர் அவர்கேளாடு
ேபசவல்ைல!
௨௯ “ெபாது ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர்

பயன்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள். ஒருவைர
ஒருவர் ஏமாற்றுகறார்கள்: ஒருவைர
ஒருவர் தருடுகன்றனர். அவர்கள்
ஏைழகைளயும் ஆதரவற்றவர்கைளயும்
ப ச்ைசக்காரர்கைளயும் தங்கள்
உபேயாகத்த ற்காகப்பயன்படுத்த க்ெகாள்கன்றனர்.
அவர்கள் அந்நய நாட்டவைர
ஏமாற்றுகன்றனர், அவர்களுக்கு எத ராக
எந்த நயாயமும் இல்ைல என்பது ேபான்று
நடந்துெகாள்கன்றனர்!
௩௦ “நான் ஜனங்களிடம் அவர்களது

வாழ்க்ைகைய மாற்றும்படியும் நாட்ைடக்
காப்பாற்றும்படியும் ேகட்ேடன். நான்
ஜனங்களிடம் சுவைர இைணக்கும்படி
ேகட்ேடன். அவர்கள் தறப்புகளில் நன்று
பைகவருடன் சண்ைடய ட்டு நகைரக்
காப்பாற்றேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன்.
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ஆனால் எவரும் உதவக்கு வரவல்ைல!
௩௧ எனேவ, நான் என் ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். நான் அவர்கைள முழுைமயாக
அழிப்ேபன். அவர்கள் ெசய்தருக்க ற
தீயைவகளுக்காக நான் அவர்கைளத்
தண்டிப்ேபன். இெதல்லாம் அவர்களுைடய
தவறு!” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறனார்.

௨௩
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
சமாரியா மற்றும் எருசேலம் பற்றய இந்தக்
கைதையக் ேகள். இரண்டு சேகாதரிகள்
இருந்தனர். அவர்கள் ஒேர தாயன் மகள்கள்.
௩ அவர்கள் இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத
எக ப்தல் ேவச கள் ஆனார்கள், எக ப்தல்
அவர்கள் முதலில் ேவச த்தனம் ெசய்தனர்.
ஆண்கள் தம் மார்புகைளத் ெதாடவும்
வருடவும் அனுமதத்தனர். ௪ மூத்தவளின்
ெபயர்அேகாலாள்;அவள்தங்ைகயன்ெபயர்
அேகாலிபாள். அந்தச் சேகாதரிகள் எனது
மைனவகள் ஆனார்கள். எங்களுக்குப்
பள்ைளகள் இருந்தனர். (அேகாலாள்
உண்ைமயல் சமாரியா. அேகாலிபாள்
உண்ைமயல்எருசேலம்).
௫ “ப றகு அேகாலாள் எனக்கு

நம்ப க்ைகயற்றவள் ஆனாள். அவள்
ேவசையப்ேபான்று வாழத் ெதாடங்கனாள்.
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அவள் தனது ேநசர்கைள வரும்பத்
ெதாடங்கனாள். அவள் அசீரிய
பைடவீரர்கைள ௬ அவர்களது நீல வண்ணச்
சீருைடயல் பார்த்தாள். அவர்கள்
குதைரேமல் சவாரி ெசய்க ற வரும்பத்தக்க
இளம் வீரர்கள். அவர்கள் தைலவர்களாகவும்
அத காரிகளாகவும்இருந்தனர். ௭அேகாலாள்
அவர்கள் அைனவருக்கும் தன்ைனேய
ெகாடுத்தாள். அவர்கள் அைனவரும்
அசீரியப் பைடயல் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
வீரர்கள். அவள் அவர்கள் அைனவைரயும்
வரும்பனாள். அவள் அவர்களது தீட்டான
சைலகேளாடு ேசர்ந்து தீட்டானாள்.
௮ இேதாடுகூட, அவள் எக ப்து மீதுெகாண்ட
ேநசம் ேமாகத்ைதயும் நறுத்தவல்ைல.
அவள் இளைமயாக இருந்தேபாது எக ப்து
அவேளாடு ேநசம் ெசய்தது. அவளது
இளம் மார்பகங்கைளத் ெதாட்ட முதல்
ேநசன் எக ப்துதான். எக ப்து தனது
உண்ைமயற்ற ேநசத்ைத அவள் மீது
ஊற்றயது. ௯எனேவநான்அவைளேநசர்கள்
ைவத்துக்ெகாள்ளும்படி வ ட்டுவ ட்ேடன்.
அவள் அசீரியாைவ வரும்பனாள். எனேவ,
நான் அவைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
௧௦ அவர்கள் அவைளக் கற்பழித்தனர்.
அவளதுகுழந்ைதகைள எடுத்தனர். அவர்கள்
அவைளக் கடுைமயாகத் தண்டித்தனர்.
அவைள வாளால் ெகான்றனர். ெபண்கள்
இன்றும்அவைளப்பற்ற ப் ேபசுக றார்கள்.
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௧௧ “அவளது இைளய சேகாதரி
அேகாலிபாள் இைவ எல்லாம் நடப்பைதப்
பார்த்தாள். ஆனாலும் அவள் தன்
அக்காைவவ ட மிகுதயாகப் பாவங்கைளச்
ெசய்தாள்! அவள் அேகாலாைளவ ட
மிகவும் நம்ப க்ைகயற்றவள் ஆனாள்,
௧௨ அவள் அசீரியத் தைலவர்கைளயும்,
அதகாரிகைளயும் வரும்பனாள். அவள்
நீலவண்ணச் சீருைடயல் குதைரயல்
சவாரி ெசய்துவரும் இளம் வீரர்கைள
வரும்பனாள். அவர்கள் அைனவரும்
வரும்பத்தக்க இளம் ஆண்கள். ௧௩அவர்கள்
இருவரும் அேத தவறால் தம் வாழ்ைவ
தீட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டைத நான்
பார்த்ேதன்.
௧௪ “அேகாலிபாள் தன் ேசாரத்ைதத்

ெதாடர்ந்தாள். பாப ேலானில், சுவரில்
ஆண்கள் உருவம் ெசதுக்கப்பட்டிருப்பைதப்
பார்த்தாள். அைவ சவப்புச் சீருைட அணிந்த
கல்ேதயரின் உருவங்கள். ௧௫ அவர்கள் தம்
இடுப்ைபச்சுற்ற கச்ைச அணிந்தருந்தனர்.
தைலயல்நீண்டதைலப்பாைகஅணிந்தனர்.
அவர்கள் அைனவரும் ேதேராட்டிகைளப்
ேபான்று காட்ச தந்தனர். அவர்கள்
அைனவரும் பாப ேலானில் ப றந்தவர்களின்
சாயலில் இருந்தனர். ௧௬ அேகாலிபாள்
அவர்கைள வரும்பனாள். அதனால் அவள்
தூதர்கைள கல்ேதயாவுக்கு அவர்களிடம்
அனுப்பனாள். ௧௭எனேவ பாப ேலானியர்கள்
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அவளது ேநசம் படுக்ைகக்கு வந்து
அவேளாடு பாலின உறவுெகாண்டனர்.
அவர்கள் அவைளப் பயன்படுத்த மிகவும்
தீட்டுப்படுத்தயதனால்அவள்அவர்கள் ேமல்
ெவறுப்பைடந்தாள்!
௧௮ “அேகாலிபாள் இவ்வாறு என்னிடம்

வசுவாசமற்றவளாக இருந்தைத யாவரும்
காணும்படிச் ெசய்தாள். பலர் அவளது
ந ர்வாணத்ைத அனுபவக்கும்படி
அனுமதத்தாள். நான் அவளது அக்காேளாடு
ெவறுப்பைடந்ததுேபால அவேளாடும்
ெவறுப்பைடந்ேதன். ௧௯ மீண்டும்
மீண்டும் அேகாலிபாள் எனக்குத்
துேராகம் ெசய்தாள். ப றகு அவள்
தான் இளம்ெபண்ணாக எக ப்தல்
இருந்தெபாழுது நடந்த ேவச த்தனத்ைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாண்டாள். ௨௦ கழுைதக்
குற கள் ேபான்ற தன் ேநசர்களின் ஆண்
குறகள் மீதும், குதைரகளினுைடயைதப்
ேபான்றதன்ேநசர்களின்வந்துப்ெபருக்கன்
மீதும் தனக்கருந்த ஆைசைய அவள்
நைனத்துக்ெகாண்டாள்.
௨௧ “அேகாலிபாேள, நீ உன் இளைமையப்

பற்ற கனவு கண்டுெகாண்டிருக்க றாய்.
அக்காலத்தல் உன் ேநசர்கள் உன்
மார்பகங்கைளத் ெதாட்டு வருடினார்கள்.
௨௨ எனேவ, அேகாலிபாேள, எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: ‘நீ உன் ேநசர்கள்ேமல்
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ெவறுப்பைடந்தாய், ஆனால் நான் இங்கு
உன் ேநசர்கைளக் ெகாண்டுவருேவன்.
அவர்கள் உன்ைன முற்றுைகயடுவார்கள்.
௨௩ நான் பாப ேலானில் உள்ள
அைனத்து ஆண்கைளயும் குற ப்பாகக்
கல்ேதயர்கைளயும் அைழப்ேபன்.
நான் ேபேகாடு, ேசாவா, ேகாவா
ஆகய ேதசங்களில் உள்ளவர்கைளயும்
அைழப்ேபன். நான் அசீரியாவல்
உள்ள ஆண்கைளயும் அைழப்ேபன்.
நான் அைனத்துத் தைலவர்கைளயும்
அதகாரிகைளயும் அைழப்ேபன்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் குதைர மீது
சவாரிெசய்யும் வரும்பத்தக்க இளம்
ஆண்கள், அதகாரிகள், ேசனாத பத கள்,
ேமலும் முக்கய நபர்களாகவும் இருந்தனர்.
௨௪ அந்த ஆண்களின் கூட்டம் உன்னிடம்
வரும். அவர்கள் தமது இரதங்களிலும்
குதைரகளிலும் ஏற வருவார்கள். அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயல் மிகுதயாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள் தமது ஈட்டிகள், ேகடயங்கள்,
தைலக்கவசங்கள் ஆகயவற்ைற
அணிந்தருப்பார்கள். அவர்கள் உன்ைனச்
சுற்ற ந ற்பார்கள். நான் அவர்களிடம் நீ
எனக்குச் ெசய்தருந்தைதச் ெசால்ேவன்.
அவர்கள் தம் ெசாந்த முைறய ேலேய
உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள். ௨௫ நான்
எவ்வளவு ெபாறாைமயுள்ளவன் என்பைத
உனக்குக் காட்டுேவன். அவர்கள்
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மிகவும் ேகாபம்ெகாண்டு உன்ைனத்
துன்புறுத்துவார்கள். அவர்கள் உனது
மூக்ைகயும் காதுகைளயும் ெவட்டுவார்கள்.
அவர்கள் வாைளப் பயன்படுத்த உன்ைனக்
ெகால்லுவார்கள். ப றகு உனது
பள்ைளகைள எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
ப றகு வடுபட்டுள்ள உனக்குரியவற்ைற
எரிப்பார்கள். ௨௬ அவர்கள் உனக்குரிய
ெமல்லிய ஆைடகைளயும் நைககைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ௨௭ நான் உனது
எக ப்ேதாடுள்ள ேவச த்தனம் பற்றய கனைவ
நறுத்துேவன். அவற்ைற நீ மீண்டும்
ேதடமாட்டாய். அவர்கைள மீண்டும் நீ
நைனக்கமாட்டாய்!’ ”
௨௮ எனது கார்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நீ ெவறுக்கற
ஆண்களிடம் நான் உன்ைனக்
ெகாடுக்க ேறன். நீ அருவருப்பைடந்த
ஆண்களிடம் நான் உன்ைனக்
ெகாடுக்க ேறன். ௨௯ அவர்கள் உன்ைன
எவ்வளவுதூரம்ெவறுக்கறார்கள்என்பைதக்
காட்டுவார்கள். அவர்கள் உன் உைழப்பன்
பலைன எல்லாம் எடுத்துக் ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் உன்ைன ெவறுைமயாகவும்
ந ர்வாணமாகவும் வ ட்டுவடுவார்கள்.
ஜனங்கள் உன் பாவங்கைளத்
ெதளிவாகக் காண்பார்கள். அவர்கள், நீ
ேவசையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டைதயும்
ெகட்ட கனவுகள் கண்டைதயும் காண்பார்கள்.
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௩௦ நீ என்ைன வட்டுவ ட்டு மற்ற
நாடுகைளத் துரத்த க்ெகாண்டு ேபானேபாது
அப்பாவங்கைளச் ெசய்தாய். அவர்களது
அசுத்த வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளத்
ெதாடங்கும்ேபாது அப்பாவங்கைளச்
ெசய்தாய். அவற்றனால் நீ உன்ைனேய
தீட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டாய். ௩௧ நீ உன்
அக்காைவப் பன்பற்ற அவைளப் ேபான்று
வாழ்ந்தாய். நீேய அவளுைடய வஷக்
ேகாப்ைபைய எடுத்து உனது ைககளில்
ப டித்துக்ெகாண்டாய். உனது தண்டைனக்கு
நீேய காரணம் ஆனாய்.” ௩௨ எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“நீ உன் சேகாதரியன் வஷக் ேகாப்ைபைய
குடிப்பாய்.

இது உயரமும் அகலமும்ெகாண்ட வஷக்
ேகாப்ைப.

அக்ேகாப்ைபயல் மிகுதயான வஷம்
(தண்டைன)உள்ளது.

ஜனங்கள் உன்ைனப் பார்த்துச் ச ரித்துக்
ேகலிெசய்வார்கள்.

௩௩ நீ ஒரு குடிகாரைனப்ேபான்று
தடுமாறுவாய்.

நீ மிகவும் சஞ்சலம்அைடவாய்.
அதுஅழிவும் பாழ்க்கடிப்பும்உள்ளேகாப்ைப.

இதுஉன்சேகாதரிகுடித்தேகாப்ைபையப்
(தண்டைன) ேபான்றது.
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௩௪ அக்ேகாப்ைபயலுள்ள வஷத்ைத நீ
குடிப்பாய்.

அதலுள்ள கைடச ெசாட்ைடயும் நீ
குடிப்பாய்.

நீ அந்தக் ேகாப்ைபைய எற ந்து துண்டு
துண்டாக்குவாய்.

நீ ேவதைனயனால் உன்
மார்பகங்கைளக்க ழிப்பாய்.

இைவ நகழும், ஏெனன்றால், நாேன
ஆண்டவரும் கர்த்தருமாய்
இருக்க ேறன்.

நான்இவற்ைறக்கூற ேனன்.

௩௫ “எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறனார்: ‘எருசேலேம,
என்ைன மறந்து வ ட்டாய். நீ என்ைன தூர
எற ந்துவ ட்டுஎன்ைனவட்டுப்ேபாய்வ ட்டாய்.
எனேவ இப்ேபாது என்ைன வட்டு
வலகயதற்காக நீ துன்பப்படேவண்டும்.
ேவசையப்ேபான்று வாழ்க றாய்.
உனது ெகட்ட கனவுகளுக்காகவும் உன்
ேவச த்தனங்களுக்காகவும் நீ துன்பப்பட
ேவண்டும்.’ ”
அேகாலாள், அேகாலிபாள் ஆக ேயாருக்கு

எத ரானநயாயத்தீர்ப்பு
௩௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,
அேகாலாைவயும் அேகாலிபாைளயும்
நயாயம்தீர்க்கப்ேபாக றாயா? அவர்கள்
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ெசய்தருக்க ற அருவருப்பான
ெசயல்கைளப்பற்ற அவர்களிடம்
கூறு, ௩௭ அவர்கள் வபச்சாரமாக ய
பாவத்ைதச் ெசய்தனர். அவர்கள்
ெகாைலக் குற்றவாளிகள். அவர்கள்
ேவச கைளப்ேபான்று நடந்துெகாண்டனர்.
அவர்கள் அசுத்த வக்க ரகங்களுக்காக
என்ைனவட்டுவ ட்டனர். அவர்கள் என்
மூலம் குழந்ைதகைளப் ெபற்றனர். ஆனால்
அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்த தீக்குள்ளாக்க
அந்த அசுத்த வக்க ரகங்களுக்கு
ேபாஜனப்பலியாகக் ெகாடுத்தனர்.
௩௮ ேமலும் அவர்கள் என்னுைடய
ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த என் ச றப்பான
ஓய்வு நாட்கைள முக்கயமற்றதாக
நடத்தனார்கள். ௩௯ அவர்கள் தம்
வக்க ரகங்களுக்காகக் குழந்ைதகைளக்
ெகான்றார்கள். அவர்கள்எனதுபரிசுத்தமான
இடத்த ற்குச் ெசன்று அவற்ைறயும்
அருவருப்பானதாகஆக்கனார்கள்! அவர்கள்
இதைனஎன்ஆலயத்தற்குள்ெசய்தார்கள்!
௪௦ “அவர்கள்ெதாைலதூரநாடுகளிலிருந்து

ஆண்கைள அைழக்க அனுப்பயருந்தனர்.
நீ இம்மனிதர்களிடம் தூதுவைன
அனுப்பனாய். அம்மனிதர்கள் உன்ைனப்
பார்க்க வந்தனர். அவர்களுக்காக நீ
குளித்தாய். கண்ணுக்கு ைம தீட்டினாய்.
நைககைள அணிந்துெகாண்டாய்.
௪௧ நீ அழகான படுக்ைகயல் அமர்ந்து
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அதனருகல் ேமைசையப்ேபாட்டாய்.
எனது வாசைனப்ெபாருட்கைளயும் எனது
எண்ெணையயும்ேமைசேமல்ைவத்தாய்.
௪௨ “எருசேலமில் உள்ள சத்தம்

வருந்துண்ணும் ஒரு கும்பலின்
இைரச்சைலப்ேபான்று ேகட்டது. பல
மனிதர்கள் வருந்துக்கு வந்தனர். அவர்கள்
வனாந்தரத்தலிருந்து வந்ததுேபான்று
ஏற்கனேவ குடித்தருந்தனர். அவர்கள்
அப்ெபண்களுக்கு ைகவைளகைளயும்
க ரீடங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். ௪௩ ப றகு
நான் வபச்சாரத்தால் கைளத்துப் பழுதான
ஒரு ெபண்ணிடம் ேபச ேனன். நான்
அவளிடம், ‘அவர்கள் உன்ேனாடும் நீ
அவர்கேளாடும் ெதாடர்ந்து பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்வீர்களா?’ என்று
ேகட்ேடன். ௪௪ ஆனால் அவர்கள்
ேவச களிடம் ேபாவதுேபான்று அவேளாடு
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆம், அவர்கள்
மீண்டும் மீண்டும் அந்த முைறேகடான
ெபண்களான அேகாலாளிடமும்
அேகாலிபாளிடமும் ேபானார்கள்.
௪௫ “ஆனால் நல்லவர்கள் அவர்கைளக்

குற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்ப்பார்கள்.
அவர்கள் அப்ெபண்கைள அவர்களது
வபச்சாரம்மற்றும்ெகாைலபாவங்களுக்காக
நயாயந்தீர்ப்பார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
அேகாலாளிடமும் அேகாலிபாளிடமும்
வ பச்சாரப் பாவம் ெசய்தனர். அவர்களால்



எேசக்க ேயல்௨௩:௪௬ cxxxv எேசக்க ேயல்௨௩:௪௯

ெகால்லப்பட்டவர்களின் இரத்தம் அவர்களது
ைகயல்இன்னும்இருக்கறது.”
௪௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறச் ெசான்னார்: “ஜனங்கைள
ஒன்று ேசருங்கள். அந்த ஜனங்கள்
அேகாலாைவயும் அேகாலிபாைளயும்
தண்டிக்க அனுமதயுங்கள். அந்த
ஜனங்கள் குழு இரண்டு ெபண்கைளயும்
தண்டித்துக் ேகலி ேபசும். ௪௭ ப றகு அந்த
ஜனங்கள் குழு அவர்கள் மீது கல்ைல வீச க்
ெகால்லும், ப றகு அவர்கள் தம் வாள்களால்
அப்ெபண்கைளத் துண்டுகளாக்குவார்கள்.
அவர்கள் அப்ெபண்களின் பள்ைளகைளயும்
ெகால்வார்கள். அவர்களின் வீடுகைளயும்
எரிப்பார்கள். ௪௮ இப்படியாக, நான்
இந்நாட்டில் உள்ள அவமானத்ைதப்
ேபாக்குேவன். நீங்கள் ெசய்தது ேபான்ற
அவமானகரமான ெசய்ைககைளச்
ெசய்யேவண்டாம் என்று எல்லாப்
ெபண்களும் எச்சரிக்கப்படுவார்கள்.
௪௯ நீங்கள் ெசய்த முைறேகடான
ெசயல்களுக்காக அவர்கள் உன்ைனத்
தண்டிப்பார்கள். நீங்கள் உங்கள் அசுத்த
வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டதற்காக
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ப றகு நாேன
கர்த்தரும் ஆண்டவருமாயருக்க ேறன்
என்றும்நீங்கள்அறவீர்கள்.”

௨௪
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பாைனயும்இைறச்சயும்
௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவருைடய

வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. இது
சைறப்பட்ட ஒன்பதாம் ஆண்டின் பத்தாம்
மாதத்தன் (டிசம்பர்) பத்தாம் நாளில் நடந்தது,
அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
இந்த நாளின் ேததையயும் இந்தக்
குற ப்ைபயும் நீ எழுதைவ. ‘இந்த நாளில்
பாப ேலான் அரசனது பைட எருசேலைம
முற்றுைகய ட்டது.’ ௩ இந்தக் கைதையக்
கீழ்ப்படிய மறுக்கும் குடும்பத்தாரிடம்
(இஸ்ரேவல்) கூறு. அவர்களிடம் இவற்ைறக்
கூறு, ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இதைனக்கூறுகறார்:

“ ‘பாத்த ரத்ைதஅடுப்ப ேலைவ,
பாத்த ரத்ைத ைவத்து அதல் தண்ணீைர
ஊற்று.

௪அதல்இைறச்ச த்துண்டுகைளப் ேபாடு.
ெதாைடமற்றும் ேதாள்களில்உள்ளநல்ல
கற கைளப் ேபாடு,

நல்லஎலும்புகளாலும்பாத்த ரத்ைதந ரப்பு.
௫ மந்ைதயல் நல்ல ஆடுகைள
பயன்படுத்து,

பாத்த ரத்த ற்குக்கீேழவறகுகைளஅடுக்கு,
இைறச்ச த் துண்டுகைளக் ெகாத க்க
ைவ.

எலும்புகளும் ேவகும்வைர ெபாங்கக்
காய்ச்சு!
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௬ “ ‘எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:

இதுஎருசேலமிற்குக் ேகடாகும்.
ெகாைலக்காரர்களின் நகரத்த ற்கு இது
ேகடாகும்.

எருசேலம் துரு ஏறய ஒரு பாத்த ரத்ைதப்
ேபான்றது.

அத்துருநீக்கமுடியாதது!
அப்பாத்த ரம் சுத்தமானதாகஇல்ைல,

எனேவ நீ அப்பாத்த ரத்தலுள்ள எல்லாக்
கற த் துண்டுகைளயும் ெவளிேய
எடுத்துப் ேபாடேவண்டும்!

அக்ெகட்டுப்ேபான இைறச்சயல்
ஆசாரியர்கள் எைதயும் ேதர்ந்ெதடுக்க,
தன்னஅனுமதக்கேவண்டாம்.

௭ எருசேலம் துருேவாடுள்ள பாத்த ரத்ைதப்
ேபான்றது.

ஏெனன்றால் ெகாைலகளினால் ஏற்பட்ட
இரத்தம்இன்னும்உள்ளது!

அவள் ெவறும் பாைறயல் இரத்தத்ைதப்
ேபாட்டாள்!

அவள் இரத்தத்ைத நலத்தல் ஊற்ற
அைதப் புழுதயனால்மூடவல்ைல.

௮ நான் அவள் இரத்தத்ைத ெவறும்
பாைறயல்ைவத்ேதன்.

எனேவஇதுமைறக்கப்படாது.
நான்இதைனச்ெசய்ேதன், எனேவஜனங்கள்

ேகாபப்படுவார்கள்,
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அப்பாவ ஜனங்கைளக் ெகான்றதற்காக
அவைளத்தண்டிப்பார்கள்.’ ”

௯ “ ‘எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:

ெகாைலக்காரர்கள் நைறந்த இந்நகரத்துக்கு
இதுேகடாகும்!

நான் ெநருப்புக்காக நைறய வறகுகைள
அடுக்குேவன்.

௧௦பாத்த ரத்த ற்குக்கீேழநைறயவறகுகைள
அடுக்கு.

ெநருப்புைவ,
இைறச்சையநன்றாக ேவகைவ!

மசாலாைவக்கலந்துைவ.
எலும்புகைளயும்எரித்துவடு!

௧௧ ப றகு பாத்த ரத்ைதக் காலியாக்க
ெநருப்பன்ேமல்ைவ.

அதன்கைறகள்உருகத்ெதாடங்கும்வைர
சூடாக்கு.

அதன்கைறகள்உருகவடும்,
துருவும்அழிக்கப்படும்.

௧௨ “ ‘எருசேலம்,அழுக்கைனேபாக்க
கடுைமயாக ேவைலெசய்யேவண்டும்.

ஆனாலும் “துரு” ேபாகாது!
ெநருப்பு (தண்டைன) மட்டுேம துருைவ
அகற்றும்!

௧௩ “ ‘நீ எனக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்தாய்.
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அதனால்பாவக்கைறேயாடுஉள்ளாய்.
நான் உன்ைனக் கழுவச் சுத்தமாக்க

வரும்ப ேனன்.
ஆனால்அழுக்குெவளிேயறவல்ைல.

எனதுேகாபெநருப்பு தணியும்வைர
நான் மீண்டும் உன்ைனக் கழுவ முயற்ச
ெசய்யமாட்ேடன்!

௧௪ “ ‘நாேன கர்த்தர், உனது தண்டைன
வரும் என்று நான் ெசான்ேனன். நான்
அது வரும்படிச் ெசய்ேவன். நான்
தண்டைனைய நறுத்த ைவப்பதல்ைல.
நான் உனக்காக வருத்தப்படுவதல்ைல. நீ
ெசய்த பாவங்களுக்காக நான் உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன்.’ ”எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்
அவற்ைறச்ெசான்னார்.
எேசக்க ேயல்மைனவயன்மரணம்
௧௫ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௬ “மனுபுத்த ரேன, நீ உன் மைனவையப்
அத கமாய் ேநச க்க றாய். ஆனால் நான்
அவைளஉன்னிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்
ேபாக ேறன். உன் மைனவ தடீெரன்று
மரிப்பாள். ஆனால் உனது துக்கத்ைத நீ
காட்டக்கூடாது. நீ உரக்க அழேவண்டாம்.
நீ அழுவாய். உன் கண்ணீர் கீேழ
வழும். ௧௭ ஆனால் உனது துயரத்ைத
அைமதயாக ெவளிப்படுத்தேவண்டும்.
உனது மரித்த மைனவக்காக நீ உரக்க
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அழாேத. நீ வழக்கமாக அணிக ற
ஆைடையேய அணியேவண்டும். உனது
தைலப் பாைகையயும் பாதரட்ைசகைளயும்
அணியேவண்டும். உனதுதுயரத்ைதக் காட்ட
மீைசைய மைறக்க ேவண்டாம். உறவனர்
மரித்துப்ேபானால் வழக்கமாக மற்றவர்கள்
உண்ணும்உணைவநீஉண்ணேவண்டாம்.”
௧௮ மறுநாள் காைலயல் ஜனங்களிடம்

ேதவன் ெசான்னைதச் ெசான்ேனன்.
அன்று மாைலயல் எனது மைனவ
மரித்தாள். மறுநாள்காைலயல்ேதவனுைடய
கட்டைளபடி நான் ெசய்ேதன்: ௧௯ ப றகு
ஜனங்கள் என்னிடம் ெசான்னார்கள்; “ஏன்
இவ்வாறுெசய்க றீர்? இதன்ெபாருள்என்ன?”
௨௦ ப றகு நான் அவர்களிடம் ெசான்ேனன்:

“கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ௨௧ இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்
ெசால்லச் ெசான்னார். எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் ெசான்னார்: ‘பார், நான் எனது
பரிசுத்தமான இடத்ைத அழிப்ேபன். அந்த
இடத்ைதப் பற்ற ெபருைமப்படுக றீர்கள்.
அைதப் பற்ற ப் புகழ்ந்து பாடுக றீர்கள். அந்த
இடத்ைதப் பார்க்க ஆைசப்படுக றீர்கள்.
நீங்கள் உண்ைமயல் அந்த இடத்ைத
ேநச க்க றீர்கள். ஆனால்நான்அந்தஇடத்ைத
அழிப்ேபன். நீங்கள்வ ட்டுச்ெசல்லும்உங்கள்
பள்ைளகைளப் ேபாரில் ெகால்ேவன்.
௨௨ ஆனால், நான் என் மைனவக்குச்
ெசய்தைதேய நீங்கள் ெசய்வீர்கள்.



எேசக்க ேயல்௨௪:௨௩ cxli எேசக்க ேயல்௨௪:௨௫-௨௬

உங்கள் துக்கத்ைதக் காட்ட மீைசைய
மைறக்கமாட்டீர்கள். ஒருவன் மரித்ததற்காக
வழக்கமாக உண்ணும் உணைவ நீங்கள்
உண்ணமாட்டீர்கள். ௨௩ நீங்கள் உங்கள்
தைலப் பாைகையயும் பாதரட்ைசகைளயும்
அணிந்து ெகாள்வீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
துக்கத்ைதக் காட்டமாட்டீர்கள். நீங்கள்
அழமாட்டீர்கள். ஆனால் உங்களது
பாவங்களால் நீங்கள் வீணாக்கப்
படுவீர்கள். நீங்கள் உங்களது துயர
ஒலிகைள ஒருவருக்ெகாருவர் அைமதயாக
ெவளிப்படுத்த க்ெகாள்வீர்கள், ௨௪ எனேவ
எேசக்க ேயல் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்
காட்டு, அவன் ெசய்தைத எல்லாம் நீங்கள்
ெசய்வீர்கள். அந்தத் தண்டைனக் காலம்
வரும். ப றகு நாேனகர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்வீர்கள்.’ ”
௨௫-௨௬ “மனுபுத்த ரேன, நான்

ஜனங்களிடமிருந்து அப்பாதுகாப்பான
இடத்ைத (எருசேலம்) எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
அந்த அழகய இடம் அவர்கைள
மக ழ்ச்ச யைடயச் ெசய்க றது. அவர்கள்
அந்த இடத்ைதப் பார்க்க அத கமாக
வரும்புகன்றனர். அவர்கள் உண்ைமயல்
அந்த இடத்ைத ேநச க்க றார்கள்.
ஆனால் அந்த ேநரத்தல் நான் அந்த
நகரத்ைதயும் அவர்களது பள்ைளகைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். தப்ப ப் பைழத்த
ஒருவன் எருசேலம் பற்றய ெகட்ட
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ெசய்தையச் ெசால்வதற்கு வருவான்.
௨௭ அப்ெபாழுது அவேனாடு ேபச உன்னால்
முடியும். நீ இனிேமலும் ெமௗனமாய்
இருக்கமாட்டாய். இதுேபாலேவ நீ
அவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பாய்.
ப றகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள்.”

௨௫

அம்ேமானுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
அம்ேமான்ஜனங்கைளேநாக்க அவர்களுக்கு
எத ராக எனக்காகப் ேபசு. ௩ அம்ேமான்
ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவருைடயவார்த்ைதையக்ேகளுங்கள்!
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: எனது பரிசுத்தமான
இடங்கள் அழிக்கப்பட்டேபாது நீங்கள்
மக ழ்ச்ச அைடந்தீர்கள். இஸ்ரேவல்
ேதசம் பாழாக்கப்படுக றேபாது அதற்கு
வ ேராதமாக இருந்தீர்கள். யூதாவன்
குடும்பத்தனர் சைறப டிக்கப்பட்டேபாது,
அவர்களுக்கு வேராதமாக இருந்தீர்கள்.
௪ எனேவ கழக்ேக உள்ள ஜனங்களிடம்
உன்ைனக் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்
உன் ேதசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களது பைடவீரர்கள் உனது நாட்டில் தம்
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கூடாரங்கைள அைமப்பார்கள். அவர்கள்
உங்களிைடேய வாழ்வார்கள். அவர்கள்
உங்கள்பழங்கைளத்தன்றுஉங்கள்பாைலக்
குடிப்பார்கள்.
௫ “ ‘நான் ரப்பா நகரத்ைத ஒட்டகங்களின்

ேமய்ச்சல் நலமாகவும் நாட்ைட ஆட்டுக்
கைடயாகவும் ஆக்குேவன். ப றகு நாேன
கர்த்தர் என்பைத நீ அற ந்துெகாள்வாய்.
௬ கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்:
இஸ்ரேவல் அழிக்கப்பட்டதற்காக நீ மக ழ்ச்ச
அைடந்தாய். நீ உன் ைககைளத் தட்டி
கால்களால் மித த்தாய். நீ இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைத ேகலி ெசய்து அவமத த்தாய்.
௭ எனேவ, நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நீ,
ேபாரில் வீரர்கள் ைகப்பற்றத்தக்க வைல
மத ப்புள்ள ெபாருட்களாவாய். நீ உனது
நலத்ைதஇழப்பாய். ெதாைலதூரநாடுகளில்
நீ மரித்துப்ேபாவாய். நான் உனது நாட்ைட
அழிப்ேபன்! ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ
அறவாய்.’ ”

ேமாவாப் மற்றும் ேசயீருக்கு எத ரான
தீர்க்கதரிசனம்
௮எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்

கூறுகறார்: “ேமாவாபும் ேசயீரும் (ஏேதாம்)
ெசால்கன்றன, ‘யூத வம்சமானது மற்ற
நாடுகைளப் ேபான்றது.’ ௯ ேமாவாபன்
ேதாள்கைள நான் ெவட்டுேவன். அதன்
எல்ைலேயாரங்களில் உள்ள நகரங்கைள
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நான் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ேதசத்தன்
மகைமையயும் ெபத்ெயச ேமாத்ைதயும்,
பாகால் ெமேயாைனயும் கீரியாத்தாயீைமயும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ௧௦ ப றகு
நான் இந்நகரங்கைள கழக்ேக உள்ள
ஜனங்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்உன்
நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். க ழக்ேக
உள்ள ஜனங்கள் அம்ேமான் ஜனங்கைள
அழிக்கும்படி நான் அனுமத ப்ேபன்.
அம்ேமான் என்று ஒரு ேதசம் இருந்தைத
எல்ேலாரும் மறந்துவடுவார்கள். ௧௧ எனேவ,
நான் ேமாவாைபத் தண்டிப்ேபன். ப றகு
அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள்.”

ஏேதாமிற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்
௧௨ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “ஏேதாம் ஜனங்கள்
யூதா வம்சத்தாருக்கு வ ேராதமாகத்
தரும்பனார்கள். அவர்கள் பழி
வாங்கனார்கள். ஏேதாம் ஜனங்கள்
குற்றவாளிகள்.” ௧௩ எனேவ எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்:
“நான் ஏேதாைமத் தண்டிப்ேபன்.
நான் ஏேதாமிலுள்ள மனிதர்கைளயும்
வலங்குகைளயும்அழிப்ேபன். நான் ேதமான்
முதல் ேததான் வைரயுள்ள ஏேதாம் நாடு
முழுவைதயும் அழிப்ேபன். ஏேதாமியர்கள்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள். ௧௪ நான்
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இஸ்ரேவலர்களாகய என் ஜனங்கைளப்
பயன்படுத்த , ஏேதாைமப் பழிவாங்குேவன்.
இவ்வாறு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஏேதாமிற்கு
வ ேராதமாகஎன்ேகாபத்ைதக்காட்டுவார்கள்,
ப றகு ஏேதாம் ஜனங்கள், அவர்கைள
நான் தண்டித்தைத அறவார்கள்” எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.

ெபலிஸ்தயர்களுக்கு வேராதமான
தீர்க்கதரிசனம்

௧௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார்: “ெபலிஸ்தயர்கள்
பழிவாங்க முயன்றனர். அவர்கள்
மிகவும் ெகாடூரமானவர்கள். அவர்கள்
தமக்குள் ேகாபத்ைத நீண்ட காலமாக
எரியவ ட்டனர்!” ௧௬ எனேவ எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறனார்: “நான்
ெபலிஸ்தயர்கைளத் தண்டிப்ேபன், ஆம்,
நான் க ேரத்தாவலிருந்து வந்த அந்த
ஜனங்கைளஅழிப்ேபன். கடற்கைரேயாரமாக
வாழ்க ற அைனவைரயும் நான் அழிப்ேபன்.
௧௭ நான் அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
நான் பழிவாங்குேவன். எனது ேகாபம்
அவர்களுக்கு ஒரு பாடத்ைத கற்ப க்கும்படி
நான் ெசய்ேவன். ப றகு அவர்கள் நாேன
கர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்!”
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௨௬
தீருைவப்பற்றயதுக்கச்ெசய்த
௧ பத ேனாராம் ஆண்டின் முதல்

ேததயல் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨ “மனுபுத்த ரேன, எருசேலைமப் பற்ற
தீரு ெகட்டவற்ைறச் ெசான்னது: ‘ஆ, ஆ!
ஜனங்கைளப் பாதுகாக்க ற நகரவாசல்
அழிக்கப்பட்டது! நகரவாசல் எனக்காகத்
த றக்கப்பட்டிருக்க றது. இந்நகரம் (எருசேலம்)
அழிக்கப்படுக றது எனேவ அதலிருந்து
எனக்கு ஏராளமான வைலமத ப்புள்ள
ெபாருட்கள்கைடக்கும்!’ ”
௩ ஆைகயால் எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் கூறுகறார்: “தீரு! நான்
உனக்கு வேராதமானவன். உனக்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட பல நாடுகைள
அைழத்துவருேவன். அவர்கள் மீண்டும்
மீண்டும் கடற்கைர அைலகைளப் ேபான்று
வருவார்கள்.”
௪ ேதவன் ெசான்னார்: “அந்தப்

பைகவீரர்கள் தீருவன் சுவர்கைள
அழிப்பார்கள், ேகாபுரங்கைள இடித்துத்
தள்ளுவார்கள், நானும் அந்நாட்டின்
ேமல் மண்ைணத் துைடப்ேபன். தீருைவ
ெவறும் பாைறையப் ேபான்று ஆக்குேவன்.
௫ தீருவானது மீன் ப டிப்பதற்கான வைலகள்
வ ரித்து ைவப்பதற்குரிய இடமாக ஆகும்.
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நான் இைதச் ெசான்ேனன்!” எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “தீரு,
ேபாரில் வீரர்கள் எடுக்கத்தக்கதான
வைலமத ப்புள்ள ெபாருளாகும். ௬ அவளது
மகள்கள் (சறு நகரங்கள்), முக்கய ப ராதான
நலத்தல் ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள்.
ப றகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்று
அறவார்கள்.”

தீருைவேநபுகாத்ேநச்சார் தாக்குவான்
௭எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்

கூறுகறார்: “நான் தீருவுக்கு வ ேராதமாக
வடக்கலிருந்து பைகவைர வரவைழப்ேபன்.
அப்பைகவன், பாப ேலான் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சார்! அவன் ெபரும்பைடையக்
ெகாண்டுவருவான். அதல் குதைரகள்,
இரதங்கள், குதைர வீரர்கள், மற்றும்
ஏராளமான வீரர்களும் இருப்பார்கள்!
அவ்வீரர்கள் பல்ேவறு நாடுகளில்
உள்ளவர்கள். ௮ ேநபுகாத்ேநச்சார் உனது
முக்கயமான நலத்தலுள்ள மகள்கைள
(சறு நகரங்கைள) ெகால்வான். உன்
பட்டணத்ைதத் தாக்க அவன் ேகாபுரங்கைளக்
கட்டுவான். உன் நகைரச் சுற்ற மண் பாைத
ேபாடுவான். அவன்மதல்சுவர்வைர ேபாகும்
வழிகைள அைமப்பான். ௯உனது சுவர்கைள
இடிக்கெபருந்தடிகைளக்ெகாண்டுவருவான்.
அவன் கடப்பாைரகைளப் பயன்படுத்த
உனது ேகாபுரங்கைள இடிப்பான்.
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௧௦ அங்கு ஏராளமாக குதைரகள் இருக்கும்.
அவற்றலுள்ள புழுத உன்ைன மூடும்.
குதைர வீரர்கள், வாகனங்கள், இரதங்கள்
ஆகயவற்றுடன் பாப ேலான் அரசன்
நகர வாசல் வழியாக நுைழயும்ேபாது
எழும் சத்தத்தால் உன் சுவர்கள் நடுங்கும்,
ஆம், அவர்கள் உன் நகரத்த ற்குள்ேள
வருவார்கள். ஏெனன்றால், அதன் சுவர்கள்
இடித்துத் தள்ளப்படும். ௧௧ பாப ேலான்
அரசன் நகரவாசல் வழியாக நகரத்த ற்குள்
சவாரி ெசய்து வருவான். அவனது
குதைரகளின் குளம்புகளினால் உன்
வீதகைள எல்லாம் மித ப்பான். அவன் உன்
ஜனங்கைள வாள்களால் ெகால்லுவான்.
உன் நகரில் உள்ள பலமான தூண்கள்
தைரயல் வழுந்துேபாகும். ௧௨ உனது
ெசல்வங்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ஆட்கள் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ வற்க
வரும்புக ற ெபாருட்கைள அவர்கள்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உன்
சுவர்கைள உைடத்ெதறவார்கள், கல்லாலும்
மரத்தாலுமான இன்பமான வீடுகைள
அழித்துக் குப்ைபையப்ேபான்று கடலில்
எறவார்கள். ௧௩ எனேவ, நான் உனது
மகழ்ச்ச யான பாடல் ஒலிைய நறுத்துேவன்.
ஜனங்கள் உனது சுரமண்டல ஒலிைய
இனிக் ேகட்கமாட்டார்கள். ௧௪ நான் உன்ைன
ெவறுைமயான பாைறயாக்குேவன். நீ மீன்
ப டிக்கும் வைலையப் பரப்புவதற்குரிய
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இடமாவாய்! நீ மீண்டும் கட்டப்படமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், கர்த்தராக ய நான் ேபச ேனன்!”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
ப ற நாடுகள்தீருக்காகஅழும்
௧௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

தீருக்கு இைதக் கூறுகறார்: “மத்தயதைர
கடேலாரங்களிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாம்
நீ வழுகற சப்தம் ேகட்டு நடுங்கும்.
உன் ஜனங்கள் காயமும் மரணமும்
அைடயும்ேபாது இது ந கழும். ௧௬ ப றகு
அந்நாடுகளில் உள்ள தைலவர்கள்
தம் சங்காசனத்ைத வ ட்டு இறங்க
தம் துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்துவார்கள்.
அவர்கள் தம் ச றப்ப ற்குரிய ஆைடகைள
அகற்றவடுவார்கள். அவர்கள் தம் அழகான
ஆைடகைள அகற்றுவார்கள். ப றகு
அவர்கள் தம் நடுக்கமாகய ஆைடைய (பயம்)
அணிந்துெகாள்வார்கள். அவர்கள் தைரயல்
அமர்ந்து அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள். நீ
இவ்வளவு வைரவாக அழிக்கப்பட்டைத
எண்ணி அவர்கள் ப ரமிப்பார்கள்.
௧௭ அவர்கள் உன்ைனப் பற்ற இச்ேசாகப்
பாடைலப் பாடுவார்கள்:

“ ‘ஓ தீருேவ, நீ புகழ்ெபற்ற நகரமாக
இருந்தாய்.

ஜனங்கள் உன்னிடம் வாழக் கடல் கடந்து
வந்தனர்.
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நீ புகேழாடுஇருந்தாய்.
இப்ேபாதுநீ ேபாய்வ ட்டாய்!

கடலில்நீபலத்ேதாடுஇருந்தாய்.
உன்னில் வாழ்பவர்களும் அப்படிேய
இருந்தார்கள்.

முக்கய நலத்தல் வாழ்பவர்கைளெயல்லாம்
பயமுறுத்தனாய்.

௧௮இப்ெபாழுதுநீவழும்நாளில்
தீவுகளில் உள்ள நாடுகள் அச்சத்தால்
நடுங்குகன்றன.

நீ பல குடியருப்புக் கூட்டங்கைளக்
கடேலாரமாகத்ெதாடங்கனாய்.

இப்ெபாழுது, நீ வீழ்ச்ச யைடயும்
அன்று கடேலார நாடுகள் அச்சத்தால்
நடுங்குவார்கள்.’ ”

௧௯ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார்: “தீரு, நான்
உன்ைன அழிப்ேபன். நீ ஒரு பைழய
ெவறுைமயான நகரமாவாய். அங்கு
எவரும் வாழமாட்டார்கள். கடல் ெபாங்க
உன்ேமல் பாயும்படி ெசய்ேவன். ெபருங்கடல்
உன்ைன மூடிவடும். ௨௦ நான் உன்ைன
மரித்த மனிதர்கள் இருக்கன்ற ஆழமான
பாதாளத்த ற்கு அனுப்புேவன். நீ நீண்ட
காலத்த ற்கு முன்னால் மரித்தவர்கேளாடு
ேசர்வாய். நீ குடிேயறாமல் இருக்கும்படி
ெதாடக்க காலம் முதல் பாழாயருக்க ற
பூமியன் தாழ்வ டங்களிேல குழியல்
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இறங்குகறவர்கேளாடு நான் உன்ைனத்
தங்கச் ெசய்ேவன். ப றகு உன்னில் எவரும்
வாழமாட்டார்கள். உய ர்கள் வாழும் இடத்தல்
நீஇருக்கமாட்டாய்! ௨௧ப றஜனங்கள்உனக்கு
ஏற்பட்டைதப் பார்த்து அஞ்சுவார்கள். நீ
முடிந்துேபாவாய். ஜனங்கள் உன்ைனத்
ேதடுவார்கள். அவர்கள் உன்ைன மீண்டும்
காணமாட்டார்கள்!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்ெசால்வதுஇதுதான்.

௨௭
கடல் வயாபாரத்தன் ைமயமாக இருந்த

தீரு
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்.
௨ “மனுபுத்த ரேன, தீருைவப் பற்றய
இச்ேசாகப் பாடைலப் பாடு. ௩தீருைவப் பற்ற
இவற்ைறக் கூறு: ‘தீரு, நீ கடல்களுக்குக்
கதவாக இருக்க றாய், பல நாடுகளுக்கு
நீ வயாபாரி. கடற்கைரேயாரமாக உள்ள
பல நாடுகளுக்குப் பயணம் ெசய்க றாய்.
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“ ‘தீருேவ, நீ மிக அழகானவள் என்று
எண்ணுகறாய்.

நீ முழுைமயான அழகுைடயவள் என்று
எண்ணுகறாய்!

௪உனதுநகைரச் சுற்ற மத்தயதைரக்கடல்
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எல்ைலயாகஇருக்க றது.
உன்ைனக் கட்டினவர்கள் உன்னிடமிருந்து

புறப்படும்
கப்பைலப் ேபான்று முழு அழேகாடு
கட்டினார்கள்.

௫ ேசனீர் மைலகளிலிருந்து வந்த ேதவதாரு
மரங்களால்

உன் கப்பலின் தளத்த ற்கான
பலைககைளச்ெசய்தார்கள்.

லீபேனானிலிருந்து ெகாண்டுவந்த ேகதுரு
மரங்களால்

பாய்மரங்கைளச்ெசய்தார்கள்.
௬பாசானின்கர்வாலிமரங்களினால்

உன்துடுப்புகைளச்ெசய்தார்கள்.
சீப்புரு தீவுகளிலிருந்து ெகாண்டு வந்த

ைபன்மரத்தால்
உன்கப்பல்தளத்ைதெசய்தார்கள்.
அதைன அவர்கள் தந்தங்களால்
அலங்காரம்ெசய்தனர்.

௭ உன் பாய்க்காக எக ப்தலிருந்து வந்த
ச த்த ரத்ைதயல்உள்ள

சணல் நூல் புடைவையப்
பயன்படுத்தனார்கள்.

அந்தப் பாய் தான் உன் ெகாடியாக
இருந்தது.

உன் அைறயன் தைரச் சீைல நீலமும்
சவப்புமாகஇருந்தது.

அைவசீப்புருதீவலிருந்துவந்தது.
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௮ உனது படகுகைளச் சீேதான் அர்வாத்
என்னும் நகரங்களின் ஜனங்கள்
உங்களுக்காகஓட்டினார்கள்.

தீரு, உன் ஞானிகள் உனது கப்பலில்
மாலுமிகளாகஇருப்பார்கள்.

௯ ேகபாரின் நகரத்து மூப்பர்களும்
ஞானிகளும்

கப்பலில் உள்ள பலைககைள
ஒன்ேறாெடான்ைறஓட்டிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

கடலில் உள்ள அைனத்து கப்பல்களும்
அவற்றலுள்ளமாலுமிகளும்

உன்னுடன் வயாபாரம் ெசய்வதற்காக
உன்னிடத்தல்இருந்தார்கள்.

௧௦ “ ‘உனது பைடயல் ெபர்ச யரும்
லூதயரும் பூத்த யரும்இருந்தனர். அவர்கள்
உனது ேபார் வீரர்கள். அவர்கள் தமது
ேகடயங்கைளயும் தைலக்கவசங்கைளயும்
உன் சுவர்களில் ெதாங்கவ ட்டனர். அவர்கள்
உன் நகரத்த ற்கு ெபருைமயும், மகைமயும்
ெகாண்டுவந்தனர். ௧௧ அர்வாத் மற்றும்
சலிசயாவன் ஆண்கள் உனது சுவைரச்
சுற்றலும் காவல் காத்தார்கள். கம்மாத்
ஆண்கள் உன் ேகாபுரங்களில் இருந்தனர்.
அவர்கள் தம் ேகடயங்கைள உனது நகைரச்
சுற்றயுள்ள சுவர்களில் ெதாங்கவ ட்டனர்.
அவர்கள்உனதுஅழைகமுழுைமயாக்கனர்.
௧௨ “ ‘தர்ஷீஸ் ஊரார் உன்னுைடய

ச றந்த வாடிக்ைகயாளர்கள். அவர்கள்
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ெவள்ளி, இரும்பு, தகரம், ஈயம் மற்றும் நீ
வற்பைன ெசய்த ச றந்த ெபாருட்கைள
வயாபாரம் ெசய்தனர். ௧௩ க ரீஸ்,
துருக்க , கருங்கடைலச் சுற்றயுள்ள
பகுத ஜனங்கள் உன்ேனாடு வணிகம்
ெசய்தனர். அவர்கள் அடிைமகைளயும்
ெவண்கலப் பாத்த ரங்கைளயும் வயாபாரம்
ெசய்தனர். ௧௪ ெதாகர்மா சந்ததயனர்
நீ வற்ற ெபாருள்களுக்காக ேபார்க்
குதைரகைளயும் ேகாேவறு கழுைதகைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர். ௧௫ ேததான் ஜனங்கள்
உன் வயாபாரிகளாய் இருந்தார்கள். நீ உன்
ெபாருட்கைளப் பல இடங்களில் வற்றாய்.
ஜனங்கள் யாைனத் தந்தங்கைளயும்
கருங்காலி மரங்கைளயும் அவற்றுக்குப்
பதலாகக் ெகாண்டுவந்தனர். ௧௬ அராம்
உன்ேனாடு வயாபாரம் ெசய்ய வந்தது.
ஏெனன்றால், உன்னிடம் பல நல்ல
ெபாருட்கள் இருந்தன. அராம் ஜனங்கள்
மரகதங்கைளயும். இரத்தாம்பரங்கைளயும்,
ச த்த ரத்ைதயலாைடகைளயும், உயர்ந்த
ஆைடகைளயும், பவளங்கைளயும்,
பளிங்ைகயும், உன் சந்ைதகளில் வற்க
வந்தார்கள்.
௧௭ “ ‘யூதா ஜனங்களும், இஸ்ரேவல்

ஜனங்களும் உன்னுடன் வயாபாரம்
ெசய்யவந்தனர். ேகாதுைம, ேதன்,
எண்ெணய், ப சன் ைதலம் ஆகயவற்ைற
உன்னிடம் வாங்க வந்தனர். ௧௮ தமஸ்கு
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ச றந்த வாடிக்ைகயாளர். உன்னிடமிருந்த
அற்புதமான ெபாருட்களுக்காக உன்ேனாடு
வயாபாரம் ெசய்ய வந்தார்கள்.
ெகல்ேபானின் த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
ெவண்ைமயான ஆட்டு மயைரயும் உனக்கு
வற்றார்கள். ௧௯ தமஸ்கு உேசரில் உள்ள
த ராட்ைச ரசத்ைத உன் ெபாருட்களுக்காகக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் துலக்கப்பட்ட
இரும்ைபயும், இலவங்கத்ைதயும்,
வசம்ைபயும் உன் சந்ைதகளில் வற்றார்கள்.
௨௦ ேததானின் ஆட்கள் நல்ல வயாபாரம்
ெசய்தனர். அவர்கள் இரதங்களுக்குப்
ேபாடுக ற இரத்தனக் கம்பளங்கைள
உன்ேனாடு வயாபாரம் பண்ணினார்கள்.
௨௧ அரபயரும் ேகதாரின் எல்லா
தைலவர்களும் வாடிக்ைகயாளர்கள்.
அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
ஆட்டுக் கடாக்கைளயும் உன்ேனாடு
வயாபாரம் ெசய்தனர். ௨௨ ேசபா, ராமா
நகரங்களில் உள்ளவர்கள் உன்னுடன்
வயாபாரம் ெசய்தனர். ேமல்தரமான
எல்லா மணப்ெபாருட்கைளயும், எல்லா
இரத்தனக் கற்கைளயும், ெபான்ைனயும்
உன் சந்ைதக்குக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.
௨௩ ஆரான், கன்ேன, ஏேதன் என்னும்
பட்டணத்தார்களும் ேசபாவன்
வயாபாரிகளும், அசீரியரும், கல்மாத்
பட்டணத்தாரும் உன்ேனாடு வயாபாரம்
ெசய்தனர். ௨௪இவர்கள் எல்லாவத உயர்ந்த



எேசக்க ேயல்௨௭:௨௫ clvi எேசக்க ேயல்௨௭:௨௭

சரக்குகைளயும், இளநீலப் பட்டுகளும்
வச த்த ரத் ைதயலாைடகளும் அடங்கய
புடைவக் கட்டுக்கைளயும் வைல உயர்ந்த
துணிகள் ைவக்கப்பட்டு கயறுகளால்
கட்டியருக்கும் ேகதுருமரப் ெபட்டிகைளயும்
ெகாண்டுவந்து உன்ேனாடு வயாபாரம்
ெசய்தனர். இைவகைளேய அவர்கள்
உன்ேனாடு வயாபாரம் ெசய்தனர்.
௨௫ தர்ஷீசன் கப்பல்கள் நீ வற்றப்
ெபாருட்கைளக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

“ ‘தீரு, நீயும் ஒரு சரக்குக் கப்பைலப்
ேபான்றவள்.

நீகடலில்ெசல்வங்கள்ஏற்றப்பட்டகப்பல்.
௨௬ கப்பைலச் ெசலுத்துகறவர்கள்

ஆழமான தண்ணீரில் உன்ைன
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

ஆனால் கடலில் உன் கப்பைல பலமான
கழக்குக்காற்றுஅழித்தது.

௨௭ உனது ெசல்வங்கள் எல்லாம் கடலுக்குள்
மூழ்கும்.

நீ வற்கைவத்தருந்த ெசல்வமும்
வாங்கய ெசல்வமும் கடலுக்குள்
மூழ்கும்.

உனது கப்பலாட்களும், மாலுமிகளும்,
கப்பைலச் ெசப்பனிடுக றவர்களும்
உன்வயாபாரிகளும்

உன்னில்உள்ளஎல்லாப்ேபார்வீரர்களும்
கடலுக்குள்மூழ்குவார்கள்.
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இது, நீஅழியும் நாளில் ந கழும்!

௨௮ “ ‘நீஉனதுவயாபாரிகைளத்ெதாைலதூர
நாடுகளுக்குஅனுப்பனாய்.

அந்த இடங்கள் உனது மாலுமியன்
அழுகுரைலக் ேகட்டு அச்சத்தால்
நடுங்கும்!

௨௯ கப்பைலச் ெசலுத்தும் முழுக் குழுவும்
கப்பைலவ ட்டுக்குத க்கும்.

கப்பலாட்களும் கடல் மாலுமிகள்
அைனவரும் தம் கப்பல்கைள வ ட்டுக்
குத த்துகைரையஅைடவார்கள்.

௩௦ அவர்கள் உன்ைனப்பற்ற
துக்கப்படுவார்கள்.

அவர்கள்அழுவார்கள்.
அவர்கள் தம் தைலயல் மண்ைண
வாரிப்ேபாடுவார்கள்.

அவர்கள்சாம்பலில்புரளுவார்கள்.
௩௧ அவர்கள் உனக்காகத் தம் தைலைய

ெமாட்ைடயடிப்பார்கள்.
அவர்கள் துக்கத்தன் ஆைடைய
அணிவார்கள்.

அவர்கள்உனக்காகமரித்துப்ேபானவர்களுக்காக
அழுவதுேபான்றுஅழுவார்கள்.

௩௨ “ ‘அவர்கள் தம் பலத்த அழுைகயல்,
உன்ைனப் பற்றய இந்தச் ேசாகப் பாடைலப்
பாடிஉனக்காகஅழுவார்கள்.

“ ‘தீருைவப் ேபான்றுயாருமில்ைல!
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தீருகடல்நடுவல்அழிக்கப்படுக றது!
௩௩ உன் வயாபாரிகள் கடல் கடந்து

ேபானார்கள்.
உனது ெபருஞ்ெசல்வம் மற்றும் உன்
சந்ைதயன் மூலம் நீ பலைரத்
தருப்த ப்படுத்தனாய்.

நீ பூமியன் அரசர்கைளச் ெசல்வர்கள்
ஆக்கனாய்!

௩௪ஆனால்இப்ெபாழுதுகடல்அைலகளால்
ஆழங்களில்உைடக்கப்பட்டாய்.

நீவற்றஅைனத்துப்ெபாருட்களும்
உனதுஆட்களும்வழுந்துவ ட்டனர்!

௩௫கடேலாரங்களில்வாழும்ஜனங்கள்
உன்ைனப் பற்ற அற ந்து
தைகக்க றார்கள்.

அவர்களின் அரசர்கள் மிகவும்
பயந்தருக்க றார்கள்.

அவர்களின் முகங்கள் அத ர்ச்சைய
காண்பக்கன்றன.

௩௬ப ற நாடுகளில்உள்ளவயாபாரிகள்
உனக்காக பரிகச ப்பார்கள்.

உனக்குந கழ்ந்தைவஜனங்கைளப்பயப்படச்
ெசய்யும், ஏெனன்றால்,

நீமுடிந்துேபானாய்.
நீஇனிஇருக்கமாட்டாய்.’ ”

௨௮
தீரு தன்ைனத்தாேன ஒரு ேதவன் என்று

நைனக்கறது
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௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
தீருவன்அரசனிடம்கூறு: ‘எனதுகர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘நீ மிகவும்ெபருைமெகாண்டவன்!
நீெசால்க றாய்: “நான்ெதய்வம்!

கடல்களின் நடுேவ ெதய்வங்கள் வாழும்
இடங்களில்

நான்அமருேவன்.”

“ ‘நீஒருமனிதன். ெதய்வம்அல்ல!
நீ ேதவன்என்றுமட்டும்நைனக்கறாய்.

௩ நீ தானிேயைலவ ட புத்த சாலி என்று
நைனக்கறாய்!

உன்னால் எல்லா இரகச யங்கைளயும்
கண்டுபடிக்க முடியும் என்று
நைனக்கறாய்!

௪உனதுஞானத்தாலும், புத்தயனாலும்
நீஉனதுெசல்வத்ைதெபற்றாய்.

நீெபான்ைனயும்ெவள்ளிையயும்
உன்ெசல்வத்தல் ேசர்த்துக்ெகாண்டாய்.

௫உன்ஞானத்தாலும்வயாபாரத்தாலும்
ெசல்வத்ைதவளரச்ெசய்தாய்.

அச்ெசல்வத்தால்
இப்ெபாழுதுெபருைமெகாள்க றாய்.

௬ “ ‘எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:
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தீரு, நீ ஒரு ேதவைன ேபான்று உன்ைன
நைனத்தாய்.

௭ உனக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட நான்
அந்நயைரஅைழப்ேபன்.

அவர்கள், நாடுகளிேலேய மிகவும்
ெகாடூரமானவர்கள்!

அவர்கள்தம்வாைளஉருவ ,
உனது ஞானத்தால் ெகாண்டு வந்த
அழகய ெபாருட்களுக்கு எத ராகப்
பயன்படுத்துவார்கள்.

அவர்கள்உன்சறப்ைபக்குைலப்பார்கள்.
௮ அவர்கள் உன்ைனக் குழிய ேல வழத்

தள்ளுவார்கள்.
நீ கடலின் நடுேவ ெகாைலயுண்டு
மரிக்க ற பயணிகைளப்ேபான்று
மரிப்பாய்.

௯அம்மனிதன்உன்ைனக்ெகால்வான்.
“நான் ஒரு ேதவன்” என்று இனியும்
ெசால்வாயா?

இல்ைல! அவன் தனது வல்லைமயால்
உன்ைனஅைடவான்.

நீ ேதவனில்ைல, மனிதன் என்பைத நீ
அறவாய்.

௧௦ அந்நயர்கள் உன்ைன ெவளிநாட்டவைரப்
ேபால நடத்த ெகாைலெசய்வார்கள்!

அைவ நகழும், ஏெனன்றால், நான்
கட்டைளய ட்ேடன்!’ ”

எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.



எேசக்க ேயல்௨௮:௧௧ clxi எேசக்க ேயல்௨௮:௧௪

௧௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௨ “மனுபுத்த ரேன, தீரு அரசைனப் பற்றய
ேசாகப் பாடைல நீ பாடு. அவனிடம் ெசால்,
‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“ ‘நீ உயர்ந்த (இலட்சய) மனிதனாக
இருந்தாய்.

நீஞானம்நைறந்தவன்.
நீமுழுைமயானஅழகுள்ளவன்.

௧௩நீ ஏேதனில்இருந்தாய்.
அதுேதவனுைடயேதாட்டம்.

உன்னிடம் எல்லா வைலயுயர்ந்த
கற்களும் பத்மராகம், புஷ்பராகம்,
ைவரம், படிகப் பச்ைச, ேகாேமதகம்,
யஸ்ப , இந்த ரநீலம், மரகதம்,
மாணிக்கம் ஆகயவற்ைற
ைவத்தருந்தாய்.

இைவ அைனத்தும் ெபான்னில்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன.

நீ பைடக்கப்பட்ட நாளிேலேய
இவ்வழகுகள் உனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டன.

ேதவன் உன்ைன பலமுள்ளதாகச்
ெசய்தார்.

௧௪ நீ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேகரூப்களில்
ஒருவன்உனது
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ச றகுகள் என் சங்காசனத்தன்ேமல்
வ ரிந்தன.

நான் உன்ைன ேதவனுைடய பரிசுத்த
மைலயல்ைவத்ேதன்.

நீஅந்தஇடத்த ற்குப்ெபாறுப்பாளியாயருந்தாய்.
நீ ெநருப்ைபப்ேபான்று ஒளிவீசும்
நைககளின்மத்தயல்நடந்தாய்.

௧௫ நான் உன்ைனப் பைடக்கும்ேபாது நீ
நல்லவனாகவும்ேநர்ைமயானவனாகவும்
இருந்தாய்.

ஆனால்பறகுெகட்டவனானாய்.
௧௬ உனது வயாபாரம் உனக்குப் ெபருஞ்

ெசல்வத்ைதத்தந்தது.
ஆனால் அைவ உனக்குள் ெகாடூரத்ைத
ைவத்தன. நீ பாவம்ெசய்தாய்.

எனேவ நான் உன்ைனச் சுத்தமற்ற ஒன்றாக
நடத்த ேனன்.

நான் உன்ைனத் ேதவனுைடய மைலயல்
இருந்துஅப்பால்எற ந்ேதன்.

நீ ச றப்புக்குரிய ேகருபீன்களில்ஒருவன்.
உனதுசறகுகள்என்சங்காசனத்தன்ேமல்
வ ரிந்தன.

ஆனால் நான் உன்ைன ெநருப்ைப ேபான்று
ஒளிவீசும்

நைககைளவ ட்டுவலகச்ெசய்ேதன்.
௧௭ உனது அழகு உன்ைனப் ெபருைம

ெகாள்ளச்ெசய்தது.
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உனது மகைம உன் ஞானத்ைத
அழித்தது.

எனேவஉன்ைனத்தைரயல்எற ேவன்.
இப்ெபாழுது மற்ற அரசர்கள் உன்ைன
முைறத்துப்பார்க்கன்றனர்.

௧௮நீ பலபாவங்கைளச்ெசய்தாய்.
நீஅநீதயானவயாபாரியாகஇருந்தாய்.

இவ்வாறு நீ பரிசுத்தமான இடங்கைள
அசுத்தமாக்கனாய்.

எனேவ உனக்குள்ளிருந்து ெநருப்ைப நான்
ெகாண்டுவந்ேதன்.

இதுஉன்ைனஎரித்தது!
நீ தைரயல்எரிந்து சாம்பலானாய்.

இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாருவரும் உன்
அவமானத்ைதப் பார்க்கமுடியும்.

௧௯ “ ‘மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள்
அைனவரும் உனக்கு என்ன நடந்தது
என்பைதஅற ந்துதைகத்தார்கள்.

உனக்கு நடந்தது ஜனங்கைள
அஞ்சும்படிச்ெசய்யும்.

நீமுடிவைடந்தாய்!’ ”
சீேதானுக்குஎத ரானெசய்த
௨௦ கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨௧ “மனுபுத்த ரேன, சீேதானுக்கு எத ராகத்
தரும்ப எனக்காகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்.
௨௨ ‘எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
கூறுகறார்: என்றுெசால்.
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“ ‘சீேதாேன நான் உனக்கு எத ராக
இருக்க ேறன்!

உன் ஜனங்கள் என்ைன மத க்க
கற்பார்கள்.

நான்சீேதாைனத்தண்டிப்ேபன்.
ப றகு, நாேனகர்த்தர் என்பைதஜனங்கள்
அறவார்கள்.

ப றகு, நான் பரிசுத்தமானவர் என்று
அறவார்கள்.

அவ்வாேற என்ைன அவர்கள்
மத ப்பார்கள்.

௨௩ நான் சீேதானுக்கு ேநாையயும்
மரணத்ைதயும்அனுப்புேவன்.

நகரத்தல்பலர் மரிப்பார்கள்.
பலர் (பைகவீரர்) வாளால் நகரத்த ற்கு

ெவளியல்ெகால்லப்படுவார்கள்.
ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள்!’ ”

இஸ்ரேவைலக் ேகலி ெசய்வைத நாடுகள்
நறுத்தும்
௨௪ “ ‘இஸ்ரேவைலச் சுற்றலுள்ள

நாடுகள் அவைள ெவறுத்தனர். ஆனால்
அந்நாடுகளுக்குத் தீைமகள் ஏற்படும்.
ப றகு அங்ேக இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைரப்
புண்படுத்தும் முட்களும் துன்புறுத்தும்
ெநருஞ்சலும் இல்லாமல் ேபாகும்.
அப்ெபாழுது நாேன அவர்களுைடய
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கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்று
அறந்துெகாள்ளுவார்கள்.’ ”
௨௫ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்

கூறனார்: “நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
மற்ற நாடுகளில் ச தறடித்ேதன். ஆனால்
மீண்டும் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைர ஒன்று
ேசர்ப்ேபன். ப றகு அந்நாடுகள் நான்
பரிசுத்தமானவர் என்பைதஅற ந்துஅவ்வாறு
என்ைன மத ப்பார்கள். அந்ேநரத்தல்,
இஸ்ரேவலர்கள் தம் நாட்டில் வாழ்வார்கள்,
நான் அந்த நாட்ைட என் தாசனாகய
யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்ேதன். ௨௬ அவர்கள்
தம் நாட்டில் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள் வீடுகட்டுவார்கள். த ராட்ைச
ேதாட்டங்கைள அைமப்பார்கள். அதைன
ெவறுக்கற, சுற்றலும் உள்ள அைனத்து
நாட்டினைரயும் நான் தண்டிப்ேபன். ப றகு
இஸ்ரேவலர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வார்கள்.
நாேன அவர்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தர்
என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்.”

௨௯
எக ப்துக்குவ ேராதமானெசய்த
௧ பத்தாம் ஆண்டின் பத்தாம் மாதம்

பன்னிரண்டாம் ேததய ேல எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨ “மனுபுத்த ரேன, எக ப்து மன்னனான
பார்ேவாைனப் பார். அவனுக்கும்
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எக ப்துக்கும் எத ராக எனக்காகப் ேபசு.
௩ ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“ ‘எக ப்து மன்னனான பார்ேவாேன, நான்
உனக்குவேராதமானவன்.

நீ ைநல் நதயன் நடுவ ேல ெபரிய
பூதம்ேபான்றுபடுத்துக்ெகாண்டு,

“இதுஎன்னுைடயநத !
நான் இந்த நதைய உண்டாக்க ேனன்!”
என்றுெசால்க றாய்.

௪-௫ “ ‘ஆனால் நான் உனது வாயல்
ெகாக்கையப் ேபாடுேவன்.

ைநல் நதயலுள்ள மீன் உன்
ெசதல்களில்ஒட்டிக்ெகாள்ளும்.

நான் உன்ைனயும் உனது மீைனயும் நதைய
வ ட்டுெவளிேயஇழுத்து,

வறண்டநலத்தல் ேபாடுேவன்.
நீ தைரயல்வழுவாய்.

உன்ைன எவரும் எடுக்கேவா
புைதக்கேவாமாட்டார்கள்.

நான் உன்ைனக் காட்டு மிருகங்களுக்கும்,
பறைவகளுக்கும்ெகாடுப்ேபன்.

நீஅவற்றன்உணவுஆவாய்.
௬ ப றகு எக ப்தல் வாழ்க ற அைனத்து

ஜனங்களும்
நாேனகர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்!
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“ ‘ஏன்நான்இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்?
இஸ்ரேவலர்கள் உதவக்காக எக ப்ைதச்

சார்ந்தருந்தார்கள்.
ஆனால் அந்த உதவ நாணல்
ேகாைலப்ேபான்று பலவீனமாக
இருந்தது!

௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உதவக்காக
எக ப்ைதச் சார்ந்தருந்தார்கள்.

ஆனால் எக ப்துஅவர்களதுைககைளயும்
ேதாள்கைளயும்க ழித்தது.

அவர்கள் உதவக்காக உன்ேமல்
சாய்ந்தார்கள்.

ஆனால் நீ அவர்களின் இடுப்ைப தருப்ப
முற ந்துேபாகப் பண்ணினாய்.’ ”

௮ எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“நான் உனக்கு எத ராக ஒரு வாைளக்
ெகாண்டுவருேவன்.

நான் உனது ஜனங்கைளயும்
மிருகங்கைளயும்அழிப்ேபன்.

௯எக ப்துெவறுைமயாக அழியும்.
ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள்.”

ேதவன் ெசான்னார்: “ஏன் நான்இவற்ைறச்
ெசய்யப்ேபாக ேறன்? நீ, ‘இது எனது நத .
நான் இந்த நதைய உண்டாக்க ேனன்’
என்று கூறனாய். ௧௦ எனேவ, நான்
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(ேதவன்) உனக்கு வேராதமாக இருக்க ேறன்.
உன் ைநல் நதயன் பல கைளகளுக்கும்
நான் வ ேராதமானவன். நான் எக ப்ைத
முழுைமயாக அழிப்ேபன். நகரங்கள்
மிக்ேதாலிலிருந்து ெசெவேனவைர,
எத்த ேயாப்ப யா எல்ைலவைர
ெவறுைமயாகும். ௧௧ எந்த மனிதரும்
மிருகமும் எக ப்து வழியாகப் ேபாகமுடியாது.
எதுவும் 40 ஆண்டுகளுக்கு எக ப்தல்
வாழ முடியாது. ௧௨ நான் எக ப்ைத
அழிப்ேபன். நகரங்கள் 40 ஆண்டுகளுக்கு
அழிந்த நைலய ேலேய இருக்கும்.
நான் எக ப்தயர்கைளப் பல நாடுகளில்
ச தறடிப்ேபன். நான் அவர்கைள
அயல்நாடுகளில்அந்நயர்களாக்குேவன்.”

௧௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான்
எக ப்தயர்கைளப் பல நாடுகளில்
ச தறடிப்ேபன். ஆனால் 40 ஆண்டுகள்
முடிந்ததும் அவர்கைள மீண்டும் கூட்டுேவன்.
௧௪ நான் எக ப்தய ைகத கைள மீண்டும்
ெகாண்டுவருேவன். நான் எக ப்தயர்கைள
மீண்டும் அவர்கள் ப றந்த நாடான
பத்ேராசுக்குக் ெகாண்டுவருேவன். ஆனால்
அவர்களது அரசு முக்கயமற்றருக்கும்,
௧௫ இது மிக அற்பமான அரசாக இருக்கும்.
இது மற்ற நாடுகைளவ ட ேமலாக என்றும்
உயராது. நான் அதைன ேவறு நாடுகைள
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ஆளமுடியாதபடி மிகச் ச ற தாக்குேவன்.
௧௬இஸ்ரேவல்வம்சத்தார்மீண்டும்எக ப்ைதச்
சார்ந்தருக்கமாட்டார்கள். இஸ்ரேவலர்கள்
தம் பாவத்ைத நைனப்பார்கள். அவர்கள்
ேதவைனேநாக்க த்தரும்பாமல்,உதவக்காக
எக ப்த டம் தரும்பனார்கள். அவர்கள்
நாேன கர்த்தரும் ஆண்டவருமாயருக்க ேறன்
என்பைதஅறவார்கள்.”

பாப ேலான்எக ப்ைதக்ைகப்பற்றும்
௧௭இருபத்ேதழாம்ஆண்டின்முதலாம்மாதம்

(ஏப்ரல்) முதலாம் நாளில் கர்த்தருைடய
வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்
ெசான்னார்: ௧௮ “மனுபுத்த ரேன, பாப ேலான்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார், தீருவுக்கு
எத ராகத் தன் பைடையக் கடுைமயாகப்
ேபாரிடுமாறு ெசய்தான். அவர்கள்
எல்லா வீரர்களின் தைலகைளயும்
ெமாட்ைடயடித்தனர். ஒவ்ெவாருவரின்
ேதாளும் பாரமான தடிகள் சுமந்து ேதால்
உரிந்துேபானது, ேநபுகாத்ேநச்சாரும்
அவனது பைடயும் தீருைவத் ேதாற்கடிக்கக்
கடுைமயாக ேவைல ெசய்தது. ஆனால்
அக்கடும் ேவைலயால் அவர்கள் எைதயும்
ெபறவல்ைல.” ௧௯எனேவஎனதுகர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்: “நான்
எக ப்து நாட்ைட பாப ேலான் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்தயர்கைளச் சைற
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எடுத்துச்ெசல்வான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
எக ப்தலிருந்து பல வைலமத ப்புள்ள
ெபாருட்கைள எடுத்துச்ெசல்வான். இது
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைடகளுக்கான
கூலியாகும். ௨௦ நான் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
அவனது கடுைமயான உைழப்புக்குப்
அன்பளிப்பாக எக ப்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் எனக்காக
உைழத்தார்கள்!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்!
௨௧ “அந்த நாளில் நான் இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாைரப் பலமுள்ளவர்களாக்குேவன்.
ப றகுஉன்ஜனங்கள்எக ப்தயைரப்பார்த்துச்
ச ரிப்பார்கள். அவர்கள் நாேன கர்த்தர்
என்பைதஅறவார்கள்.”

௩௦
பாப ேலான்பைட எக ப்ைதத்தாக்கும்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்,
௨ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காகப் ேபசு.
‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்.

“ ‘அழுதுெகாண்ேடெசால்:
“அந்தப் பயங்கரமானநாள்வருகறது.”

௩அந்தநாள்அருகல்உள்ளது!
ஆம், கர்த்தருைடய நயாயத்தீர்ப்பு நாள்

அருகல்உள்ளது.
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அதுேமகமூடியநாள்.
இது நாடுகைள நயாயந்தீர்க்கும்
காலமாகஇருக்கும்!

௪எக ப்த ற்குஎத ராகஒருவாள்வருகறது!
எத்த ேயாப்ப யாவலுள்ள ஜனங்கள்
பயத்தால் நடுங்குவார்கள், அந்த
ேநரத்தல்எக ப்துவழும்.

பாப ேலனின் பைட எக ப்தய ஜனங்கைளச்
சைறப டித்துச்ெசல்லும்.

எக ப்தன்அடித்தளம்உைடந்துேபாகும்!

௫ “ ‘பல ஜனங்கள் எக ப்ேதாடு சமாதான
உடன்படிக்ைக ெசய்தனர். ஆனால்
எத்த ேயாப்ப யா, பூத், லூத், அேரப யா,
லிபயா மற்றும் இஸ்ரேவலர்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்!

௬ “ ‘எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

எக ப்த ற்கு ஆதரவளிக்கும் ஜனங்கள்
வீழ்வார்கள்!

அவளதுபலத்தன்ெபருைமஅழியும்.
மிக்ேதால் முதல் ெசெவேன வைரக்குமுள்ள

எக ப்தய ஜனங்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவார்கள்.

எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
கூறுகறார்!

௭ எக ப்து அழிக்கப்பட்ட மற்ற நாடுகேளாடு
ேசரும்.
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எக ப்தும் ெவறுைமயான நாடுகளில்
ஒன்றாகும்.

௮ நான் எக ப்தல் ஒரு ெநருப்ைபக்
ெகாளுத்துேவன்.

அவளது ஆதரவாளர்கள் எல்ேலாரும்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள்!

௯ “ ‘அந்த ேநரத்தல், நான் தூதுவர்கைள
அனுப்புேவன். அவர்கள் ெகட்ட ெசய்த ேயாடு
எத்த ேயாப்ப யாவற்குக் கப்பலில்
ேபாவார்கள். எத்த ேயாப்ப யா இப்ேபாது
பாதுகாப்ைப உணர்கறது. எக ப்து
தண்டிக்கப்படும்ேபாது, எத்த ேயாப்ப யர்கள்
பயத்தனால் நடுங்குவார்கள்! அந்த ேநரம்
வருகறது!’ ”

௧௦ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“நான் பாப ேலான் அரசைனப்
பயன்படுத்துேவன்.

நான் ேநபுகாத்ேநச்சாைர
எக ப்து ஜனங்கைள அழிக்கப்
பயன்படுத்துேவன்.

௧௧ேநபுகாத்ேநச்சாரும்அவனதுஜனங்களும்
நாடுகளிேலேய மிகவும்
ெகாடூரமானவர்கள்.
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நான் எக ப்ைத அழிக்க அவர்கைளக்
ெகாண்டுவருேவன்.

அவர்கள் தம் வாள்கைள எக ப்த ற்கு எத ராக
உருவுவார்கள்.

அவர்கள் அத்ேதசத்ைத மரித்த
உடல்களால்ந ரப்புவார்கள்.

௧௨ நான் ைநல் நதைய வறண்ட
நலமாக்குேவன்.

ப றகு நான் வறண்ட நலத்ைதத்
தீயவர்களுக்குவற்ேபன்.

நான் அந்நயர்கைளப் பயன்படுத்த
அந்நாட்ைடக் காலிபண்ணுேவன்!

கர்த்தராக ய நான்ேபச யருக்க ேறன்.”

எக ப்தன்வக்க ரகங்கள்அழிக்கப்படும்
௧௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்

கூறுகறார்.
“நான் எக ப்தலுள்ள வக்க ரகங்கைள

அழிப்ேபன்.
நான் ேநாப்பன் சைலகைள ெவளிேய
அப்புறப்படுத்துேவன்.

எக ப்து நாட்டில் இனிேமல் ஒரு தைலவனும்
இருக்கமாட்டான்.

நான் எக ப்து நாட்டில் அச்சத்ைத
ைவப்ேபன்.

௧௪நான்பத்ேராைசக் காலிபண்ணுேவன்.
நான் ேசாவானில் ெநருப்ைபக்
ெகாளுத்துேவன்.

நான்ேநா நகைரத் தண்டிப்ேபன்.
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௧௫ நான் எக ப்தன் ேகாட்ைடயான சீனுக்கு
வேராதமாக எனது ேகாபத்ைத
ஊற்றுேவன்.

நான்ேநாஜனங்கைளஅழிப்ேபன்!
௧௬ நான் எக ப்தல் ெநருப்ைபக்

ெகாளுத்துேவன்.
சீன் என்னும் ெபயருள்ள நகரம்
துன்பத்தல்இருக்கும்.

ேநா நகரத்த ற்குள்வீரர்கள்நுைழவார்கள்.
ேநா ஒவ்ெவாரு நாளும் புதய
துன்பங்கைளஅனுபவக்கும்.

௧௭ ஆெவன், ப ேபெசத் ஆகய நகரங்களின்
இைளஞர்கள்ேபாரில் மரிப்பார்கள்.

ெபண்கள் சைறப டிக்கப்பட்டு
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.

௧௮ நான் எக ப்தன் நுகங்கைள
முறக்கும்ேபாது தக்பாேனச ேல பகல்
இருண்டுேபாகும்.

எக ப்தன் ெபருைமயான பலம்
முடிந்துேபாகும்!

எக ப்ைதஒருேமகம்மூடும்.
அவளது மகள்கள் சைறப டிக்கப்பட்டு
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.

௧௯எனேவநான்எக ப்ைதத்தண்டிப்ேபன்.
ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள்!”

எக ப்துஎன்ெறன்றும்பலவீனமாகும்
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௨௦ சைறப டிக்கப்பட்ட பத ெனான்றாவது
ஆண்டின்முதல் மாதத்து (ஏப்ரல்) ஏழாம் நாள்
கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: ௨௧ “மனுபுத்த ரேன,
நான் எக ப்து மன்னனான பார்ேவானின்
ைகைய (பலம்) உைடத்தருக்க ேறன். எவரும்
அவனது ைகயல் கட்டுப் ேபாட முடியாது.
அது குணமாவதல்ைல. எனேவ அவனது
ைகயானது வாைளத் தாங்கும் அளவற்குப்
பலம்ெபறுவதல்ைல.”
௨௨ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான்
எக ப்து மன்னனான பார்ேவானுக்கு
வேராதமானவன். அவனது இரண்டு
ைககைளயும் நான் உைடப்ேபன்.
அவற்றல் ஒன்று ஏற்ெகனேவ உைடந்தது;
இன்ெனான்று பலமுள்ளது. நான் அவனது
ைகயலிருந்து வாளானது வழும்படிச்
ெசய்ேவன். ௨௩ நான் எக ப்தயர்கைள
நாடுகளிைடேய ச தறடிப்ேபன். ௨௪ நான்
பாப ேலான் அரசனது ைகையப் பலப்
படுத்துேவன். நான் எனது வாைள அவனது
ைகயல் ெகாடுப்ேபன். ஆனால் நான்
பார்ேவானின் ைககைள உைடப்ேபன்.
ப றகு பார்ேவான் வலியால் கதறுவான்.
அவனது கதறல் மரிக்க றவனின் கதறல்
ேபான்றருக்கும். ௨௫ எனேவ நான்
பாப ேலான் அரசனின் ைககைளப்
பலப்படுத்துேவன். ஆனால் பார்ேவானின்
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ைககள் கீேழ வழும். ப றகு நாேன கர்த்தர்
என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்!

“நான் பாப ேலான் அரசனது ைகயல்
என் வாைளக் ெகாடுப்ேபன். ப றகு அவன்
எக ப்து நாட்டிற்கு எத ராக வாைள நீட்டுவான்.
௨௬ நான் நாடுகளில் எக ப்தயர்கைளச்
ச தறடிப்ேபன், ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத
அவர்கள்அறவார்கள்.”

௩௧
அசீரியா ேகதுருமரத்ைதப் ேபான்றது
௧ சைறப டிக்கப்பட்ட பத ெனான்றாவது

ஆண்டின்மூன்றாவது மாதத்து (ஜூன்) முதல்
நாளில் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்
வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
எக ப்தய அரசனான பார்ேவானிடமும்
அவனதுஜனங்களிடமும்இவற்ைறக்கூறு:

“ ‘உனதுமகத்துவத்தல்,
உன்னுடன்யாைர நான்ஒப்ப டமுடியும்?

௩ அசீரியா, அழகான கைளகளுடன்,
காட்டு ந ழேலாடு உயரமாக உள்ள
லீபேனானின் ேகதுருமரம்.

அதன் உச்ச ேமகங்களுக்கைடயல்
உள்ளது!

௪தண்ணீர்மரத்ைதவளரச்ெசய்க றது.
ஆழமானநத மரத்ைதஉயரமாக்கயது.

நத கள்நடப்பட்ட மரத்ைதசுற்ற ஓடுகன்றன.
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ஒரு மரத்தலிருந்து மற்ற மரங்களுக்கு
சறுஓைடகள்மட்டுேம பாய்கன்றன.

௫ எனேவ காட்டிலுள்ள மற்ற மரங்கைளவ ட
அம்மரம்உயரமாகஇருக்கன்றது.

இதல்பலகைளகள்வளர்ந்துள்ளன.
அங்ேகதண்ணீர்மிகுதயாகஉள்ளது.

எனேவகைளகள்பரந்துவளர்ந்துள்ளன.
௬ அம்மரத்தன் கைளகளில் வானத்துப்

பறைவகள்
எல்லாம் தம் கூடுகைளக்
கட்டிக்ெகாண்டன.

காட்டிலுள்ள வலங்குகள் எல்லாம்
அம்மரத்துக்

கைளகளின்அடிய ேலேயகுட்டிேபாட்டன.
அம்மரத்தன்அடிய ேலேய

எல்லாெபருநாடுகளும்வாழ்ந்தன.
௭அந்தமரம்அழகாகஇருந்தது.

அதுெபரிதாகஇருந்தது,
அதற்கு அவ்வளவு ெபரிய கைளகள்
இருந்தன.

அதன் ேவர்களுக்கு மிகுதயான நீர்
இருந்தது!

௮ ேதவனுைடய ேதாட்டத்தல் உள்ள ேகதுரு
மரங்கள்கூட

இம்மரத்ைதப்ேபான்று இவ்வளவு
ெபரிதாகஇல்ைல.

ேதவதாரு மரங்களுக்குஇவ்வளவு கைளகள்
இல்ைல.
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அர்ேமான் மரங்களுக்கு அைதப்ேபான்று
கைளகள்இல்ைல.

இந்த மரத்ைதப்ேபான்று ேதவனுைடய
ேதாட்டத்தல்உள்ள

எந்தமரமும்அழகானதாகஇல்ைல.
௯ நான் இதற்குப் பல கைளகைளக்

ெகாடுத்ேதன்,
அதைனஅழகுைடயதாகஆக்க ேனன்.

ேதவன்ேதாட்டமானஏேதனிலுள்ள
அைனத்துமரங்களும்ெபாறாைமப்பட்டன!’ ”

௧௦ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறனார்: “இம்மரம் உயரமாக
வளர்ந்தருக்க றது. இது தனது உச்சைய
ேமகங்களிைடேய ைவத்தது. இம்மரத்த ற்குத்
தான்வளர்ந்தருந்ததால் ெபருைமஇருந்தது!
௧௧ எனேவ ஒரு பலம் வாய்ந்த அரசன் அந்த
மரத்ைதக் ைகப்பற்றும்படிச் ெசய்ேதன்.
அந்த அரசன் மரம் ெசய்த தீைமகளுக்காக
அதைனத் தண்டித்தான். நான் அந்த
மரத்ைத என் ேதாட்டத்தல் இருந்து
ெவளிேயற்ற ேனன். ௧௨ உலக ேலேய
மிகக் ெகாடூரமான ஜனங்கள் அதைன
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். அந்த மரக்கைளகள்
மைலகளின் மீதும் பள்ளத்தாக்குகளின்
மீதும் வழுந்தன. அதன் முறந்த கைளகள்
ஆறுகளால் பல இடங்களுக்கும் இழுத்துச்
ெசல்லப்பட்டன. இனி ேமல் மரத்தன் கீேழ
ந ழல்இருக்காது. எனேவஎல்லாஜனங்களும்
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ெவளிேயறனர். ௧௩ இப்ெபாழுது வழுந்த
மரத்தல் பறைவகள் வாழ்கன்றன. காட்டு
மிருகங்கள் வழுந்த கைளகளின் ேமல்
நடக்கன்றன.
௧௪ “இப்ெபாழுது, தண்ணீர்க் கைரயலுள்ள

எந்த மரமும் ெபருைம ெகாள்ளமுடியாது.
அைவ ேமகங்கைளத் ெதாட முயற்ச
ெசய்வதல்ைல. தண்ணீைரக் குடித்துப்
பலம் ெகாண்ட எந்த மரமும் தான்
உயரமாக இருப்பைதப் பற்ற ெபருைம
ெகாள்வதல்ைல. ஏெனன்றால், அைனத்தும்
மரிக்க ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அைவ
எல்லாம் உலகத்த ற்குக் கீேழ சீேயால்
என்னும் மரண இடத்த ற்குப் ேபாகும். அைவ
மரித்துஆழமான குழிகளுக்குள் ேபான மற்ற
ஜனங்கேளாடு ேபாய் ேசரும்.”
௧௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “அந்த மரம்
சீேயாலுக்குள் இறங்கும் நாளிேல
எல்ேலாைரயும் அதற்காகத் துக்கப்படும்படிச்
ெசய்ேதன். லீபேனான் அதற்காகத்
துக்கப்பட்டது. வயல்ெவளியலுள்ள
எல்லா மரங்களும் அதன் வீழ்ச்சையக்
ேகட்டு துக்கமும் அத ர்ச்ச யும் அைடந்தன.
ஆழ்கடல் தன் தண்ணீர் ஓட்டத்ைதயும்
அதன் ஆறுகைளயும் நறுத்தயது. ௧௬ நான்
அந்த மரத்ைத வழச் ெசய்ேதன். நாடுகள்
அது வழும் சத்தத்ைதக் ேகட்டு பயத்தால்
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நடுங்கன. நான் அந்த மரத்ைத மரண
இடத்த ற்குப் ேபாகும்படிச் ெசய்ேதன். அது
ஏற்கனேவ மரித்தவர்கள் ெசன்ற ஆழமான
இடத்த ற்குப் ேபானது. கடந்த காலத்தல்,
ஏேதனில் உள்ள அைனத்து மரங்களும்
லீபேனானின் ச றந்த ேமன்ைமயான
மரங்களும் அந்த தண்ணீைரக் குடித்தன.
அம்மரங்கள் கீழ் உலகத்தல் ஆறுதல்
அைடந்தன. ௧௭ ஆம், அம்மரங்கள் கூட,
ெபரிய மரத்ேதாடு மரண இடத்த ற்குச்
ெசன்றன. ேபாரில் ெகால்லப்பட்டவர்கேளாடு
அைவ ேசர்ந்தன. அந்தப் ெபரிய மரம்
மற்ற மரங்கைளப் பலமைடயச் ெசய்தது.
அம்மரங்கள் அப்ெபரிய மரத்தன் நழலில்
நாடுகளுக்கைடயல்வாழ்ந்தன.
௧௮ “எனேவ எக ப்ேத, ஏேதனில் உள்ள

ெபரிய வல்லைமயுள்ள மரங்களில்
எதேனாடு உன்ைன ஒப்ப டேவண்டும்?
ஏேதனின் மரங்கேளாடு நீயும் பூமியன்
தாழ்வ டங்களில் மரிக்கப்படுவாய்!
அந்த அந்நய மனிதர்கேளாடும் ேபாரில்
மரித்தவர்கேளாடும் மரணத்தன் இடத்தல்
நீ படுத்தருப்பாய்.

“ஆம் அது பார்ேவானுக்கும் அவனது
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ஏற்படும்!”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.

௩௨
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பார்ேவான்: ஒரு சங்கமா அல்லது
முதைலயா?
௧ சைறப டிக்கப்பட்ட பன்னிெரண்டாம்

ஆண்டு பன்னிரண்டாம் மாதம் (மார்ச்)
முதலாம் ேததயல் கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் கூறனார்:
௨ “மனுபுத்த ரேன, எக ப்து அரசனான
பார்ேவாைனப் பற்றய இச்ேசாகப் பாடைலப்
பாடு. அவனிடம்கூறு:

“ ‘நீ நாடுகளிைடயல் ெபருைமேயாடு
நைடேபாட்ட பலம் வாய்ந்த இளம்
சங்கம்என்றுஉன்ைனநைனத்தாய்.

ஆனால் உண்ைமயல் நீ ஏரிகளில்
க டக்க றமுதைலையப் ேபான்றவன்.

நீ உனது வழிைய ஓைடகளில்
தள்ளிச்ெசன்றாய்.

நீ உன் கால்களால் தண்ணீைரக்
கலக்குகறாய்.

நீ எக ப்துநத கைளகுழப்புக றாய்.’ ”

௩எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“நான்பலஜனங்கைளஒன்றுகூட்டிேனன்.
இப்ேபாது நான்என்வைலையஉன்ேமல்
வீசுேவன்.

அந்த ஜனங்கள் உன்ைன உள்ேள
இழுப்பார்கள்.



எேசக்க ேயல்௩௨:௪ clxxxii எேசக்க ேயல்௩௨:௮

௪ ப றகு நான் உன்ைன ெவறுந்தைரயல்
வடுேவன்.

நான்உன்ைனவயலில்எற ேவன்.
எல்லாப் பறைவகளும் வந்து உன்ைனத்

உண்ணும்படிச்ெசய்ேவன்.
காட்டு மிருகங்கள் எல்லா
இடங்களிலுமிருந்து வந்து வயறு
நைறயும்வைரஉன்ைனஉண்ணும்.

௫ நான் உனது உடைல மைலகளில் ச தற
ைவப்ேபன்.

நான் பள்ளத்தாக்குகைள உனது மரித்த
உடலால்ந ரப்புேவன்.

௬ நான் உனது இரத்தத்ைத மைலகளில்
ச தறுேவன்.

அதுதைரக்குள்ஊறச்ெசல்லும்.
நத கள்உன்னால்நைறயும்.

௭நான்உன்ைனமைறயும்படிெசய்ேவன்.
நான் வானத்ைத மூடி நட்சத்த ரங்கைள
இருளச்ெசய்ேவன்.

நான் சூரியைன ேமகத்தால் மூடுேவன்,
நலவுஒளிவ டாது.

௮ நான் வானத்தல் ஒளிவடும் எல்லா
வளக்குகைளயும் உன்ேமல்
இருண்டுப்ேபாகச் ெசய்ேவன்.

நான் உன் நாடு முழுவதும்
இருண்டுப்ேபாகக் காரணம்ஆேவன்.

எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
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௯ “நான் உன்ைன அழிக்கப் பைகவைரக்
ெகாண்டு வரும்ேபாது பல ஜனங்கள்
வருந்த கலக்கமைடயும்படிச் ெசய்ேவன்.
உனக்குத் ெதரியாத நாடுகள் கூடத்
துக்கப்படும். ௧௦ உன்ைனப் பற்ற பல
ஜனங்கள் அறந்து தைகக்கும்படி நான்
ெசய்ேவன். அவர்களின் அரசர்கள் நான்
அவர்கள்முன்வாள்வீசும்ேபாதுபயங்கரமாக
அஞ்சுவார்கள். நீ வழுகன்ற நாளில்
அரசர்கள் ஒவ்ெவாரு ந மிடமும் பயத்தால்
நடுங்குவார்கள். ஒவ்ெவாரு அரசனும் தன்
ெசாந்தவாழ்க்ைகக்காகப் பயப்படுவான்.”
௧௧ ஏெனன்றால், எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
“பாப ேலான் அரசனது வாள் உனக்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட வரும். ௧௨ நான்
அவ்வீரர்கைள உன் ஜனங்கைளப் ேபாரில்
ெகால்லப் பயன்படுத்துேவன். அவ்வீரகள்
மிகக் ெகாடூரமான நாடுகளிலிருந்து
வருகன்றனர். அவர்கள் எக ப்து
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாண்டிருப்பவற்ைறக்
ெகாள்ைளயடிப்பார்கள். எக ப்து ஜனங்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள். ௧௩ எக ப்தல்
ஆற்றங்கைரயல் பல மிருகங்கள் உள்ளன.
நான் அந்த மிருகங்கைளயும் அழிப்ேபன்.
ஜனங்கள் இனிேமல் தங்கள் கால்களால்
தண்ணீைரக் கலக்கமுடியாது. இனிேமல்
பசுக்களின் குளம்புகளும் தண்ணீைரக்
கலக்கமுடியாது. ௧௪ எனேவ நான் எக ப்தல்
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உள்ள தண்ணீைர அைமத ப்படுத்துேவன்.
நான் நத கைள ெமதுவாக ஓடச் ெசய்ேவன்.
அைவ எண்ெணையப் ேபான்று ஓடும்”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்: ௧௫ “நான் எக ப்து நாட்ைடக் காலி
பண்ணுேவன். அத்ேதசம் எல்லாவற்ைறயும்
இழக்கும். எக ப்தல் வாழ்க ற எல்லா
ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். ப றகு
அவர்கள் நாேன கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
என்றுஅறவார்கள்!
௧௬ “ஜனங்கள்எக ப்த ற்காகப்பாடேவண்டிய

ேசாகப் பாடல் இதுதான். ேவறு நாடுகளில்
உள்ள மகள்கள் (நகரங்கள்) எக ப்த ற்காக
இச்ேசாகப் பாடைலப் பாடுவார்கள்.
இது அவர்கள் எக ப்த ற்காகவும் அதன்
ஜனங்களுக்காகவும் பாடுக ற ேசாகப் பாடல்.”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அவற்ைறக்
கூறனார்.

எக ப்துஅழிக்கப்படும்
௧௭ சைறப டிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டாவது

ஆண்டு அந்த மாதத்தன் பதைனந்தாம்
ேததயன்று, கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௮ “மனுபுத்த ரேன, எக ப்து ஜனங்களுக்காக
புலம்பு. எக ப்ைதயும் அந்த மகள்கைளயும்
பலம் வாய்ந்த நாடுகளிலிருந்து
கல்லைறக்கு வழிநடத்து. அவர்கைளக் கீழ்
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உலகத்த ற்கு ஏற்கனேவஆழமானகுழிகளில்
இருக்க றவர்கேளாடுஅனுப்பு.
௧௯ “எக ப்ேத, ேவறு எவைரயும்வ ட

நீ ச றந்ததல்ைல! மரண இடத்த ற்கு
இறங்க ப்ேபா. அந்த அந்நயர்கேளாடு
படுத்துக்ெகாள்.
௨௦ “எக ப்து ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட

மனிதர்கேளாடு ேசரும். பைகவன்
அவைளயும் அவளது ஜனங்கைளயும்
ெவளிேயஇழுத்துக்ெகாண்டான்.
௨௧ “ேபாரில் பலமும் ஆற்றலுமிக்க

மனிதர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். அந்த
அந்நயர்கள் மரண இடத்த ற்குச் ெசன்றனர்.
அந்த இடத்தலிருந்து, அந்த மனிதர்கள்
எக ப்ேதாடும் அதன் ஆதரவாளர்கேளாடும்
ேபசுவார்கள், அவர்களும் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவார்கள்.
௨௨-௨௩ “அசூரும் அதன் பைடயும்

மரண இடத்தல் இருக்கும். அவர்களின்
கல்லைறகள் ஆழமான குழிக்குள்
ெசல்லும். அந்த அசூரிய வீரர்கள்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள். அசூரியப்
பைடயானது அதன் கல்லைறையச் சுற்ற
உள்ளது. அவர்கள் உய ேராடிருந்த ேபாது
ஜனங்கைள பயப்படுத்தனார்கள். ஆனால்
இப்ெபாழுது எல்லாம் அைமதயாகவ ட்டது.
அவர்கள் அைனவரும் ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டனர்.



எேசக்க ேயல்௩௨:௨௪ clxxxvi எேசக்க ேயல்௩௨:௨௬

௨௪ “ஏலாமும் இங்ேக இருக்க றது.
அதன் பைட அவள் கல்லைறையச்
சுற்றயருக்க றது. அவர்கள்
அைனவரும் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டனர்.
அந்த அந்நயர்கள் பூமிக்குக் கீேழ
ேபாய்வ ட்டார்கள். அவர்கள்
உய ேராடு இருந்தேபாது ஜனங்கைள
பயப்படுத்தனார்கள். ஆனால்
அவர்கள் தம்ேமாடு அவமானத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு ஆழமான குழிகளுக்குள்
ெசன்றுவட்டார்கள். ௨௫ அவர்கள்
ஏலாமுக்கும் ேபாரில் மரித்த அவர்களின்
அைனத்து வீரர்களுக்கும் படுக்ைக
ேபாட்டிருக்க றார்கள். ஏலாமின் பைட அதன்
கல்லைறையச் சுற்றயருக்க றது. அந்த
அந்நயர்கள் அைனவரும் ேபார்க்களத்தல்
ெகால்லப்பட்டார்கள். அவர்கள்
உய ேராடு இருந்தேபாது, ஜனங்கைள
பயப்படுத்தனார்கள். ஆனால் அவர்கள்
தம் அவமானத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு
ஆழமான குழிக்குள் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
ெகால்லப்பட்ட மற்ற ஜனங்கேளாடு ேசர்த்து
ைவக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
௨௬ “ேமேசக், தூபால் மற்றும் அவற்றன்

பைடகளும் அங்ேக உள்ளன. அவர்களின்
கல்லைறகள் அைதச் சுற்றயுள்ளன. அந்த
அந்நயர்களும் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் உய ேராடு இருந்தேபாது
ஜனங்கைள பயப்படுத்தனார்கள்.
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௨௭ஆனால், இப்ெபாழுது நீண்ட காலத்துக்கு
முன்னால் மரித்துப் ேபான, வல்லைமயான
மனிதர்கேளாடு படுத்துக்க டக்க றார்கள்.
அவர்கள் தம் ேபார்க்கருவகேளாடு
புைதக்கப்பட்டார்கள். அவர்களின்
வாள்கள் அவர்களின் தைலகளுக்குக்
கீழ் ைவக்கப்படும். ஆனால் அவர்களின்
பாவங்கள் அவர்களின் எலும்பல்
உள்ளன. ஏெனன்றால், அவர்கள்
உய ேராடு இருக்கும்ேபாது ஜனங்கைள
பயப்படுத்தனார்கள்.
௨௮ “எக ப்ேத, நீயும்அழிக்கப்படுவாய். அந்த

அந்நயர்களால் நீ வீழ்த்தப்படுவாய். ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டவீரர்கேளாடுக டப்பாய்.
௨௯ “ஏேதாமும் அங்ேக இருக்க றது.

அவேனாடுஅரசர்களும் மற்ற தைலவர்களும்
அங்ேக இருக்க றார்கள். அவர்கள் பலம்
ெபாருந்தய வீரர்களாகவும் இருந்தனர்.
ஆனால் இப்ெபாழுது ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட
மற்றவர்கேளாடு க டக்க றார்கள். அவர்கள்
அந்த அந்நயர்களுடன் க டக்க றார்கள்.
அவர்கள் ஆழமான குழிக்குள் க டக்கும் மற்ற
ஜனங்களுடன்இருக்கன்றனர்.
௩௦ “வடக்கல் உள்ள அரசர்கள் அைனவரும்

அங்ேக இருக்கன்றனர்! சீேதானில்
உள்ள அைனத்து வீரர்களும் அங்ேக
இருக்கன்றனர். அவர்களது பலம்
ஜனங்கைளப் பயப்படுத்தயது. ஆனால்,
அவர்கள் அதனால் அவமானமைடக றார்கள்.
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அந்த அந்நயர்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டவர்கேளாடு க டக்க றார்கள்.
அவர்கள் தம் அவமானத்ேதாடு அக்குழிக்குள்
ெசன்றார்கள்.
௩௧ “பார்ேவான் மரண இடத்த ற்குச்

ெசன்ற ஜனங்கைள பார்ப்பான். அவனும்
அவேனாடுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
ஆறுதல் ெபறுவார்கள். ஆம், பார்ேவானும்
அவனது அைனத்துப் பைடகளும் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவார்கள்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௩௨ “பார்ேவான் உய ேராடு இருக்கும்ேபாது,

ஜனங்கள் அவனுக்குப் பயப்படும்படிச்
ெசய்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது, அவன்
அந்த அந்நயர்கேளாடு வழுந்துக டக்க றான்.
பார்ேவானும் அவனது பைடயும் ஏற்கனேவ
ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட வீரர்கேளாடு
வழுந்துக டப்பார்கள்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.

௩௩
ேதவன் இஸ்ரேவலின் காவல்காரனாக

எேசக்க ேயைலத்ெதரிந்ெதடுக்க றார்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
உன் ஜனங்களிடம் ேபசு. அவர்களிடம்
கூறு, ‘நான் இந்த நாட்டிற்கு வ ேராதமாகப்
ேபாரிட பைகவைரக் ெகாண்டுவருேவன்.
அது நகழும்ேபாது, ஜனங்கள் ஒரு
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மனிதைனத் தங்கள் காவல்காரனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ௩ இந்தக் காவல்காரன்,
பைக வீரர்கள் வருவைதப் பார்க்கும்ேபாதும்
எக்காளத்ைதஊத ஜனங்கைளஎச்சரிப்பான்.
௪ ஜனங்கள் எச்சரிக்ைகையக் ேகட்டாலும்
அதைனப் புறக்கணித்தால் எத ரிகள்
அவர்கைளக் ைகப்பற்ற ச் சைறெயடுத்துச்
ெசல்வார்கள். அவனதுெசாந்த மரணத்தற்கு
அவேன ெபாறுப்பாவன். ௫ அவன்
எக்காளத்ைதக் ேகட்டான், ஆனால்
எச்சரிக்ைகையப் புறக்கணித்தான்.
எனேவ அவனது மரணத்தற்கு அவேன
காரணமாக றான். அவன் எச்சரிக்ைகயல்
கவனம் ெசலுத்தயருந்தால், ப றகு
அவன் தன் ெசாந்த வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றயருக்கமுடியும்.
௬ “ ‘ஆனால் காவல்காரன் பைக

வீரர்கள் வருவைதக் கண்டும் அவன்
எக்காளம் ஊதவல்ைல என்றால்,
அவன் ஜனங்கைள எச்சரிக்கவல்ைல,
பைகவன் அவர்கைளக் ைகப்பற்ற ச்
சைறெயடுத்துச் ெசல்வான். அந்த
மனிதன் ெகால்லப்படலாம். ஏெனன்றால்,
அவன் பாவம் ெசய்தருக்க றான். ஆனால்
காவல்காரனும் அந்த ஆளின் மரணத்தற்குப்
ெபாறுப்பாளிஆவான்.’
௭ “இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல்

குடும்பத்துக்கு உன்ைனக் காவல்காரனாக
நான் ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன். எனது
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வாயலிருந்து ெசய்தைய நீ ேகட்டால்,
எனக்காக ஜனங்கைள எச்சரிக்க ேவண்டும்.
௮நான்உனக்குச்ெசால்லலாம்: ‘இந்தக்ெகட்ட
மனிதன் மரிப்பான்.’ ப றகு நீ எனக்காகப்
ேபாய் அவைன எச்சரிக்க ேவண்டும். நீ
அந்தப் பாவைய எச்சரிக்காமல் அவனது
வாழ்க்ைகைய மாற்ற க்ெகாள்ளும்படி
ெசால்லாவ ட்டால், ப றகு அவன் தான்
ெசய்த பாவத்துக்காக மரிப்பான். ஆனால்
அவனது மரணத்தற்கு நான் உன்ைனப்
ெபாறுப்பாளியாக்குேவன். ௯ ஆனால் நீ
அந்தப் பாவையத் தன் வாழ்க்ைகைய
மாற்ற க்ெகாள்ளும்படியும், பாவம் ெசய்வைத
நறுத்தும்படியும் எச்சரிக்ைக ெசய்தும் அவன்
பாவம் ெசய்வைத நறுத்த மறுத்துவ ட்டால்,
பன் அவன் மரிப்பான். ஏெனன்றால், அவன்
பாவம் ெசய்தவன். ஆனால் நீ உன்னுைடய
வாழ்க்ைகையக்காப்பாற்றயருக்க றாய்.

ஜனங்கைள அழிக்க ேதவன்
வரும்புக றதல்ைல
௧௦ “எனேவ, மனுபுத்த ரேன, எனக்காக

இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம் ேபசு. அந்த
ஜனங்கள் ெசால்லலாம்: ‘நாங்கள் பாவம்
ெசய்து சட்டங்கைள மீற ேனாம். எங்கள்
பாவங்கள் தாங்கமுடியாத அளவற்குப்
பாரமானைவ. அந்தப் பாவங்களால் நாங்கள்
ெகட்டுப்ேபாேனாம். நாங்கள் உய ர் வாழ
என்னெசய்யேவண்டும்?’
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௧௧ “நீ அவர்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும்.
‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: என் உய ரின் ேமல்
ஆைணயடுக ேறன், நான் ஜனங்கள்
மரிப்பைத, பாவ கள் கூட மரிப்பைதப்
பார்ப்பதல் மக ழ்ச்ச யைடவதல்ைல.
அவர்கள் மரிப்பைத நான் வரும்புவதல்ைல.
அந்தப் பாவ ஜனங்களும் என்னிடம் தரும்ப
வருவைதேய நான் வரும்புக ேறன். நான்,
அவர்கள் வாழ்ைவ மாற்ற க்ெகாண்டு
உண்ைமயான வாழ்க்ைக வாழ்வைத
வரும்புக ேறன். எனேவ என்னிடம் தரும்ப
வா. தீைம ெசய்வைத நறுத்து. இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர நீங்கள்ஏன்மரிக்க ேவண்டும்?’
௧௨ “மனுபுத்த ரேன, உன் ஜனங்களிடம்

ெசால்: ‘ஒருவன் தீயவனாக மாற ப்
பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்குவாேனயானால்
அவன் முன்பு ெசய்த நன்ைமகள் எல்லாம்
அவைனக் காப்பாற்றாது. ஒருவன்
தீைமயலிருந்து மாறவடுவாேனயானால்
அவன் முன்பு ெசய்த தீைமகள் அவைன
அழிக்காது. எனேவ, ஒருவன் பாவம்
ெசய்யத் ெதாடங்கனால் அவன் முன்பு
ெசய்த நன்ைமகள் அவைனக் காப்பாற்றாது
என்பைதநைனவல்ைவத்துக்ெகாள்.’
௧௩ “நான் ஒரு நல்லவனிடம் நீ

வாழ ேவண்டும் என்று ெசால்லலாம்.
ஒருேவைள அவன் தான் முன்பு ெசய்த
நன்ைமகள் தன்ைனக் காப்பாற்றும் என்று
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நைனக்கலாம். எனேவ, அவன் தீைமகள்
ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். நான் அவன்
முன்பு ெசய்த நன்ைமகைள நைனத்துப்
பார்க்கமாட்ேடன்! இல்ைல, அவன் தான்
ெசய்யத் ெதாடங்கவ ட்ட பாவத்தால்
மரிப்பான்.
௧௪ “அல்லது நான் ஒரு தீயவனிடம்

அவன் மரிப்பான் என்று ெசால்லலாம்.
ஆனால், அவன் தன் வாழ்க்ைகைய
மாற்றலாம். அவன் பாவம் ெசய்வைத
நறுத்த , சரியான வழியல் வாழத்
ெதாடங்கலாம். அவன் நல்லவனாகவும்
நயாயமானவனாகவும் ஆகலாம். ௧௫அவன்
கடன் ெகாடுத்தேபாது ெபற்ற ெபாருட்கைளத்
தருப்ப க் ெகாடுத்துவ டலாம். அவன்
தருடிய ெபாருைளயும் தருப்ப க் ெகாடுக்க
லாம். அவன் வாழ்ைவத் தருகற
நயாயப்ப ரமாணங்கைளப் பன்பற்றத்
ெதாடங்கலாம். அவன் தீைம ெசய்வைத
நறுத்தவடுகறான். ப றகு அவன் ந ச்சயம்
வாழ்வான். அவன் மரிக்கமாட்டான்.
௧௬ அவன் முன்பு ெசய்த தீைமகைள நான்
நைனத்துப் பார்க்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால்,
அவன் இப்ெபாழுது நல்லவனாகவும்
ேநர்ைமயானவனாகவும் இருக்க றான்.
எனேவஅவன்வாழ்வான்!
௧௭ “ஆனால் உங்கள் ஜனங்கள், ‘அது

சரியன்று! எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
அவ்வாறுஇருக்கமுடியாது!’ என்கறார்கள்.
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“ஆனால் அவர்கேளா ேநர்ைமயல்லாத
ஜனங்களாய் இருக்க றார்கள். அவர்கேள
மாறேவண்டிய ஜனங்களாக இருக்க றார்கள்.
௧௮ ஒரு நல்லவன் தான் ெசய்யும்
நன்ைமகைள நறுத்த ப் பாவம் ெசய்யத்
ெதாடங்கனால், ப றகு அவன் தன்
பாவத்தாேலேய மரிப்பான். ௧௯ ஒரு
பாவ தான் ெசய்யும் தீைமகைள நறுத்த
நல்லவனாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும்
வாழத்ெதாடங்கனால் ப றகு அவன்
வாழ்வான். ௨௦ ஆனாலும் நீங்கள்
நான் ேநர்ைமயாக இல்ைல என்று
இன்னும் ெசால்க றீர்கள். ஆனால் நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, ஒவ்ெவாருவனும்
தான் ெசய்த காரியங்களுக்காகேவ
நயாயந்தீர்க்கப்படுவான்!”

எருசேலம்எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
௨௧எங்கள் சைறயருப்பன் பன்னிரண்டாம்

ஆண்டு பத்தாம் மாதம் (ஜனவரி) ஐந்தாம்
நாளில்எருசேலமிலிருந்துஒருவன்என்னிடம்
வந்தான். அங்குள்ள ேபாரிலிருந்து அவன்
தப்ப த்து வந்தான். அவன், “அந்நகரம்
(எருசேலம்) எடுக்கப்பட்டது!” என்றான்.
௨௨ இப்ெபாழுது, எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவரின்வல்லைம,அந்தஆள்என்னிடம்
வருவதற்கு முன் மாைலயல், என் ேமல்
வந்தருந்தது, ேதவன் என்ைன ேபச
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முடியாதவாறு ெசய்தருந்தார். அந்த ஆள்
என்னிடம் வந்தேபாது, கர்த்தர் என் வாையத்
த றந்து மீண்டும் என்ைனப் ேபசும்படிச்
ெசய்தார். ௨௩ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத
என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்,
௨௪ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலின் அழிந்த
நகரங்களில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வாழ்கன்றனர். அந்த ஜனங்கள், ‘ஆப ரகாம்
ஒருவனாயருந்தான். ேதவன் அவனிடம்
இந்த நாடு முழுவைதயும் ெகாடுத்தார்.
இப்ெபாழுது நாங்கள் பலராக இருக்க ேறாம்.
எனேவ உறுதயாக இந்நாடு எங்களுக்குச்
ெசாந்தம்! இதுஎங்கள்நாடு!’ என்கறார்கள்.
௨௫ “கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்

ெசான்னார் என்று நீ ெசால்லேவண்டும்:
‘நீ இன்னும் இரத்தம் நீக்கப்படாத
இைறச்சையத் தன்கறாய். உதவக்காக
நீ வ க்க ரகங்கைள ேநாக்க ப் பார்க்க றாய்.
நீ ஜனங்கைளக் ெகான்றாய். எனேவ, நான்
உனக்குஇந்நாட்ைடஏன்ெகாடுக்கேவண்டும்?
௨௬நீஉன்ெசாந்தவாைளநம்பயருக்க றாய்.
நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் அருவருக்கத்தக்கச்
ெசயல்கைளச் ெசய்க றீர்கள். நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் அயலான் மைனவேயாடு
பாலின உறவு பாவத்ைதச் ெசய்க றீர்கள்.
எனேவஉங்களுக்குஇந்நாடுகைடக்காது!’
௨௭ “ ‘கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்

ெசான்னார் என்று நீ அவர்களிடம் ெசால்ல
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ேவண்டும்: “என் உய ரின்ேமல் ஆைண,
அழிந்துேபான நகரங்களில் வாழும் அந்த
ஜனங்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள்
என்று நான் வாக்களித்ேதன். எவனாவது
நாட்ைடவ ட்டுெவளிேயஇருந்தால்,நான்
அவைன மிருகங்கள் ெகான்று
தன்னச் ெசய்ேவன். ஜனங்கள்
ேகாட்ைடகளுக்குள்ளும்குைககளுக்குள்ளும்
மைறந்தருந்தால். அவர்கள் ேநாயால்
மரிப்பார்கள். ௨௮ நான் அந்நாட்ைட
ெவறுைமயானதாகவும் பயனற்றதாகவும்
ெசய்ேவன். அந்த நாடு தான்
ெபருைமப்பட்டுக் ெகாண்டவற்ைறெயல்லாம்
இழக்கும். இஸ்ரேவல் மைலகள் எல்லாம்
காலியாகும். அந்த இடத்தன் வாழியாக
எவரும் கடந்து ெசல்லமாட்டார்கள்.
௨௯ அந்த ஜனங்கள் பல அருவருப்பானக்
காரியங்கைளச்ெசய்தருக்கன்றனர். எனேவ
நான் அந்நாட்ைட ெவறுைமயான நாடாகச்
ெசய்ேவன். ப றகு இந்த ஜனங்கள் நாேன
கர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்.”
௩௦ “ ‘இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன,

உன்ைனப் பற்ற க் கூறுக ேறன். உன்
ஜனங்கள் சுவர் ஓரங்களிலும் வீட்டு
வாசல்களிலும் உன்ைனக் குறத்துப்
ேபசுக றார்கள். அவர்கள்ஒருவருக்ெகாருவர்,
“வாருங்கள். கர்த்தரிடமிருந்து புறப்பட்ட
வார்த்ைத என்னெவன்று ேகட்ேபாம்”
என்கறார்கள். ௩௧எனேவஅவர்கள்உன்னிடம்
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எனது ஜனங்கைளப் ேபால வருகறார்கள்.
அவர்கள் எனது ஜனங்கைளப்ேபான்று
உன் முன்னால் அமருகறார்கள். அவர்கள்
உன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்க றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் நீ ெசால்வைதச்
ெசய்யமாட்டார்கள். அவர்கள் தாம்
நல்லெதன்று எைத உணருகன்றார்கேளா
அவற்ைறேய ெசய்க றார்கள். அவர்கள் ப ற
ஜனங்கைளஏமாற்ற ப்பணம்ேசர்க்கமட்டுேம
வரும்புக றார்கள்.
௩௨ “ ‘இந்தஜனங்களுக்குநீஒன்றுமில்ைல.

ஆனால் நீ அவர்களுக்கு இன்பப் பாட்டு
பாடுக ற பாடகனாய்இருக்க றாய். உன்னிடம்
இனிய குரல் உள்ளது. நீ உனது கருவகைள
நன்றாக இைசக்க றாய். அவர்கள் உன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்க றார்கள். ஆனால்
நீ ெசான்னபடி அவர்கள் நடக்கமாட்டார்கள்.
௩௩ஆனால் நீ பாடுவெதல்லாம்உண்ைமயாக
நடக்கும். ப றகு ஜனங்கள் உண்ைமயல்
அவர்கள் மத்தயல் ஒரு தீர்க்கதரிச
வாழ்ந்தான்என்றுஅறவார்கள்!’ ”

௩௪
இஸ்ரேவல்ஒருஆட்டுமந்ைதப் ேபான்றது
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
எனக்காக இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பர்களுக்கு
(தைலவர்கள்) வேராதமாகப் ேபசு. எனக்காக
நீ அவர்களிடம் ேபசு. எனது கர்த்தராக ய
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ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று
அவர்களிடம் கூறு: ‘இஸ்ரேவலின்
ேமய்ப்பர்களாகய நீங்கள் உங்களுக்கு
மட்டுேம உணவு ஊட்டுகறீர்கள். இது
உங்களுக்கு மிகத் தீைமயாகும்! நீங்கள்
ஏன் உங்கள் மந்ைதைய ேமய்க்கவல்ைல?
௩நீங்கள்ெகாழுத்தஆடுகைளத் தன்றுவட்டு
அதன் மய ரால் உங்களுக்குக் கம்பளி
ெசய்துெகாள்க றீர்கள். நீங்கள் ெகாழுத்த
ஆடுகைளக் ெகான்று உண்கறீர்கள்.
நீங்கள் மந்ைதக்கு உணவளிப்பதல்ைல.
௪ நீங்கள் பலவீனமான ஆடுகைளப்
பலப்படுத்துவதல்ைல. நீங்கள் ேநாயுற்ற
ஆடுகைளப்பற்ற க் கவைலப்படுவதல்ைல.
நீங்கள் காயம்பட்ட ஆடுகளுக்குக்
கட்டுப்ேபாடுவதல்ைல. ச லஆடுகள் எங்ேகா
அைலந்து காணாமல் ேபாகும். அவற்ைறத்
ேதடிப்ேபாய் நீங்கள் தரும்பக்ெகாண்டு
வருவதல்ைல. காணாமல் ேபான
ஆடுகைளத் ேதடி நீங்கள் ேபாகவல்ைல.
இல்ைல. நீங்கள் ெகாடூரமானவர்களாகவும்
கடுைமயானவர்களாகவும் இருந்தீர்கள்.
இவ்வாறுதான் நீங்கள் உங்கள் ஆடுகைள
வழி நடத்தனீர்கள்!
௫ “ ‘இப்ெபாழுது ேமய்ப்பன் இல்லாததால்

ஆடுகள் ச தற ப் ேபாய்வ ட்டன. அைவ
ஒவ்ெவாரு காட்டு மிருகங்களுக்கும்
உணவாயன. எனேவ அைவ
ச தற ப்ேபாயன. ௬ என் மந்ைத எல்லா
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மைலகளிலும் உயரமான குன்றுகளிலும்
அைலந்து த ரிகன்றது, பூமியன்
எல்லாப் பாகங்களிலும் எனது மந்ைத
ச தற ப்ேபாய ற்று. அவற்ைறத் ேதடிப்
ேபாவதற்கும் கவனித்துக்ெகாள்ளவும்
யாருமில்ைல.’ ”
௭ஆைகயால், ேமய்ப்பர்கேள, கர்த்தருைடய

வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்,
௮ “என் உயைரக் ெகாண்டு, நான்
உனக்கு இந்த வாக்ைகயளிக்க ேறன்.
காட்டு மிருகங்கள் என் மந்ைதையப்
ப டித்தது. ஆம், எனது மந்ைத
காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவாகயது.
ஏெனன்றால், அவற்றுக்கு உண்ைமயான
ேமய்ப்பன் இல்ைல. எனது ேமய்ப்பர்கள்
எனது மந்ைதைய கவனிக்கவல்ைல.
இல்ைல, அம்ேமய்ப்பர்கள் ஆடுகைளத்
தன்று தமக்கு உணவாக்க க் ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள்என்மந்ைதையேமய்க்கவல்ைல”.
௯ எனேவ, ேமய்ப்பர்கேள, கர்த்தருைடய

வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்! ௧௦ கர்த்தர்
கூறுகறார்: “நான் அம்ேமய்ப்பர்களுக்கு
வேராதமானவன்! நான் என்
ஆடுகைள அவர்களிடமிருந்து வற்புறுத்த
உரிைமயுடன் ேகட்ேபன்! நான் அவர்கைள
ேவைலையவ ட்டு நீக்குேவன். அவர்கள்இனி
என் ேமய்ப்பர்களாக இருக்கமாட்டார்கள்.
எனேவ ேமய்ப்பர்களால் தங்களுக்ேக
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உணவளித்துக்ெகாள்ள முடியாது. நான்
அவர்களின் வாயலிருந்து என் மந்ைதையக்
காப்ேபன். ப றகு என் மந்ைத அவர்களுக்கு
உணவாகாது.”
௧௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறுகறார்: “நான், நாேன, அவர்களின்
ேமய்ப்பன் ஆேவன். நான் என் ஆடுகைளத்
ேதடுேவன். நான் அவர்கைளக்
கவனிப்ேபன். ௧௨ ேமய்ப்பன் தன்
ஆடுகேளாடு இருக்கும்ேபாது ஆடுகள்
வழிதவற ப் ேபானால் அவன் அவற்ைறத்
ேதடி அைலவான். அைதப்ேபான்று நானும்
என் ஆடுகைளத் ேதடுேவன். நான் என்
ஆடுகைளக் காப்பாற்றுேவன். அந்த
இருளான, மங்கலான நாட்களில் அவர்கள்
ச தற ப்ேபான எல்லா இடங்களிலிருந்தும்
அவர்கைள நான் தரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன். ௧௩ நான் அவற்ைற
அந்நாடுகளிலிருந்து ெகாண்டுவருேவன்.
நான் அந்நாடுகளிலிருந்து அவற்ைற
ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான் அவற்ைறத் தம்
ெசாந்த நாட்டுக்குக் ெகாண்டுவருேவன்.
நான் அவற்ைற இஸ்ரேவல் மைலகளிலும்,
ஓைடக் கைரகளிலும், ஜனங்கள்
வாழ்க ற இடங்களிலும் ேமய்ப்ேபன்.
௧௪ நான் அவற்ைறப் புல்ெவளிகளுக்கு
வழிநடத்துேவன். அைவ இஸ்ரேவல்
மைலகளின் உச்ச க்குப் ேபாகும். அங்ேக
அைவ தைரயல் படுத்துக்க டந்து புல்ைல
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ேமயும். அைவ இஸ்ரேவல் மைலகளில்
உள்ள வளமான புல்ைல ேமயும். ௧௫ ஆம்,
நான் என் மந்ைதைய நன்றாக ேமய்த்து
ஓய்வ டங்களுக்கு நடத்த ச்ெசல்ேவன்.”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.
௧௬ “நான் காணாமல்ேபான ஆடுகைளத்

ேதடுேவன். நான் ச தற ப்ேபான ஆடுகைளத்
தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். நான் புண்பட்ட
ஆடுகளுக்குக் கட்டுப்ேபாடுேவன். நான்
பலவீனமான ஆடுகைளப் பலப்படுத்துேவன்.
ஆனால் நான் ெகாழுத்த ஆற்றலுைடய
ேமய்ப்பர்கைள அழிப்ேபன். நான்
அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனையக்
ெகாடுப்ேபன்.”
௧௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “என் மந்ைதேய,
நான் ஒரு ஆட்டுக்கும் இன்ெனாரு
ஆட்டுக்கும் நயாயந்தீர்ப்ேபன். நான் ஒரு
ஆட்டுக்கடாவுக்கும் ெவள்ளாட்டுக்கடாவுக்கும்
நயாயம்தீர்ப்ேபன். ௧௮ நீங்கள் நல்ல
நலத்தல் வளர்ந்த புல்ைல உண்ணலாம்.
ஆனால் நீங்கள் எதற்காக இன்ெனாரு ஆடு
உண்ண வரும்புக ற புல்ைல மித த்துத்
துைவக்கறீர்கள். நீங்கள் ஏராளமான
ெதளிந்த தண்ணீைரக் குடிக்கலாம். ஆனால்,
நீங்கள் எதற்காக மற்ற ஆடுகள் குடிக்க ற
தண்ணீைரக் கலக்குகறீர்கள்? ௧௯ எனது
ஆடுகள்உங்களால்மித த்துதுைவக்கப்பட்டப்
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புல்ைல ேமயேவண்டும். அைவ உங்களால்
கலக்கப்பட்டதண்ணீைரக்குடிக்கேவண்டும்!”
௨௦ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

அவற்ற டம் கூறுகறார்: “நான், நாேன
ெகாழுத்த ஆட்டிற்கும் ெமலிந்த ஆட்டிற்கும்
இைடயல் நயாயம் தீர்ப்ேபன்! ௨௧ நீங்கள்
பக்கவாட்டினாலும் ேதாள்களாலும்
தள்ளுகறீர்கள். நீங்கள் உங்கள்
ெகாம்புகளால் பலவீனமான ஆடுகைள
முட்டித் தள்ளுகறீர்கள். நீங்கள் அைவ
ெவளிேயறும்வைர தள்ளுகறீர்கள்.
௨௨ எனேவ நான் எனது மந்ைதையக்
காப்ேபன். அைவஇனி காட்டு மிருகங்களால்
ைகப்பற்றப்படாது, நான் ஒரு ஆட்டிற்கும்
இன்ெனாரு ஆட்டிற்கும் இைடயல் நயாயம்
தீர்ப்ேபன். ௨௩ ப றகு நான் அவற்றுக்கு
ேமலாக ஒரு ேமய்ப்பைன நயமிப்ேபன்.
அவேன என் தாசனாகய தாவீது. அவன்
அவற்றுக்கு உணவளித்து அவர்கள்
ேமய்ப்பனாக இருப்பான். ௨௪ ப றகு
கர்த்தரும் ஆண்டவருமான நான் அவர்களின்
ேதவனாயருப்ேபன். என் தாசனாகய தாவீது
அவர்களிைடயல் வாழ்க ற அத பதயாவன்.
கர்த்தராக ய நான்ேபச ேனன்.
௨௫ “நான் எனது ஆடுகேளாடு ஒரு

சமாதான உடன்படிக்ைகையச் ெசய்ேவன்.
நான் தீைம தருகற மிருகங்கைள அந்த
இடத்ைத வ ட்டு அகற்றுேவன். ப றகு அந்த
ஆடுகள் வனாந்தரத்தல் பாதுகாப்பாக
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இருக்கும், காடுகளில் நன்றாகத் தூங்கும்.
௨௬ நான் ஆடுகைள ஆசீர்வத ப்ேபன்.
எனது மைலையச் (எருசேலம்) சுற்றயுள்ள
இடங்கைளயும் ஆசீர்வத ப்ேபன். சரியான
ேநரத்தல் நான் மைழையப் ெபாழியச்
ெசய்ேவன். அைவ அவர்கள்ேமல்
ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபாழியும். ௨௭வயல்களில்
வளர்ந்த மரங்கள் கனிகைளத் தரும். பூமி
தன் வைளச்சைலத் தரும். எனேவ ஆடுகள்
தன் நலத்தல் பாதுகாப்பாக இருக்கும். நான்
அவற்றன் நுகத்ைத உைடப்ேபன். நான்
அவற்ைற அடிைமயாக்கய ஜனங்களின்
வல்லைமயலிருந்து காப்ேபன். பன் நாேன
கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள். ௨௮அவர்கள்
எந்த நாடுகளாலும் மிருகங்கைளப்ேபான்று
ப டிக்கப்படமாட்டார்கள். அந்த மிருகங்கள்
இனி இவற்ைற உண்ணாது. ஆனால்
அைவ பாதுகாப்பாக வாழும். எவரும்
அவற்ைறப் பயப்படுத்த முடியாது. ௨௯ நான்
அவர்களுக்குத் ேதாட்டம் இடத்தக்க நல்ல
நலத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ப றகு அவர்கள்
பசயால்துன்பப்படேவண்டாம். ப ற நாட்டினர்
ெசய்யும் ந ந்தைனகைள இனி அவர்கள்
தாங்கேவண்டாம். ௩௦ பன் அவர்கள் நாேன
கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள். நான்
அவர்கேளாடு இருக்க ேறன் என்பைதயும்
அறவார்கள். இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
எனது ஜனங்கள் என்பைதயும் அவர்கள்
அறவார்கள்!” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
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இவற்ைறக்கூறனார்!
௩௧ “நீங்கள் எனது ஆடுகள். என்

புல்ெவளியல் ேமய்க ற ஆடுகள். நீங்கள்
மனிதர்கள். நான் உங்கள் ேதவன்.”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.

௩௫
ஏேதாமுக்குவ ேராதமானெசய்த
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
ேசயீர் மைலையப் பார். அதற்கு வ ேராதமாக
எனக்காகப் ேபசு. ௩ அதனிடம் ெசால்,
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்.

“ ‘ேசயீர் மைலேய, நான் உனக்கு
வேராதமானவன்!

நான்உன்ைனத்தண்டிப்ேபன்.
நான் உன்ைன ெவறுைமயான
நலமாக்குேவன்.

௪நான்உன்நகரங்கைளஅழிப்ேபன்.
நீெவறுைமஆவாய்.

ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதநீஅறவாய்.

௫ “ ‘ஏெனன்றால், நீ எப்ெபாழுதும்
எனது ஜனங்களுக்கு வேராதமாக
இருந்தாய். நீ உனது வாைள இஸ்ரேவலுக்கு
எத ராக அவர்களின் ஆபத்து காலத்தல்
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அவர்களின் இறுதத் தண்டைன காலத்தல்
பயன்படுத்தனாய்!’ ” ௬ எனேவ, எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “என்
உயைரக்ெகாண்டு, உனக்கு மரணம்
வரும்படி ஆைணயடுக ேறன். மரணம்
உன்ைனத் துரத்தும். நீ ஜனங்கைளக்
ெகால்லுவைத ெவறுப்பதல்ைல. எனேவ
மரணம் உன்ைனத் துரத்தும். ௭ நான் ேசயீர்
மைலையப் பாழான இடமாக்குேவன். அந்த
நகரத்தலிருந்து வரும் ஒவ்ெவாருவைரயும்
நான் ெகால்லுேவன். அந்த நகரத்த ற்குள்
ெசல்ல வரும்பும் ஒவ்ெவாருவைரயும் நான்
ெகால்லுேவன். ௮ நான் இதன் மைலகைள
மரித்த உடல்களால் ந ரப்புேவன். உனது
குன்றுகள் முழுவதும் மரித்த உடல்களால்
ந ரம்பும். உனது பள்ளதாக்குகளிலும்,
உனது ஆற்றுப் படுக்ைககளிலும், உடல்கள்
க டக்கும். ௯ நான் உன்ைன என்ெறன்றும்
ெவறுைமயாக்குேவன். உன் நகரங்களில்
எவரும் வாழமாட்டார்கள். ப றகு நாேன
கர்த்தர் என்பைதநீஅறவாய்.”
௧௦ நீ ெசான்னாய், “இந்த இரண்டு

குலங்களும், நாடுகளும் (இஸ்ரேவலும்
யூதாவும்) என்னுைடயதாக இருக்கும்.
நாங்கள் அவர்கைளச் ெசாந்தமாக
எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்.”
ஆனால் கர்த்தர் அங்ேக இருக்க றார்!

௧௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்:
“நீ என் ஜனங்கள் ேமல் ெபாறாைமேயாடு
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இருந்தாய். நீ அவர்கள் மீது ேகாபத்ேதாடு
இருந்தாய். நீ அவர்கைள ெவறுத்தாய்,
எனேவ எனது உயைரக் ெகாண்டு
ஆைணயடுக ேறன், நீ அவர்கைளப்
புண்படுத்தய அேத முைறயல் நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நான் உன்ைனத்
தண்டித்து நான் அவர்கேளாடு இருப்பைத
ஜனங்கள் அறயும்படிச் ெசய்ேவன்.
௧௨ நான் உனது ந ந்ைதகைளெயல்லாம்
ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன் என்பைத நீ ப றகு
அற ந்துெகாள்வாய்.

“இஸ்ரேவல் மைலக்கு வ ேராதமாகப் பல
தீயவற்ைற நீ ெசான்னாய். நீ ெசான்னாய்,
‘இஸ்ரேவல் அழிக்கப்பட்டிருக்க றது!
நான் அவர்கைள உணைவப்ேபான்று
சுைவப்ேபன்!’ ௧௩ நீ ெபருைம
ெகாண்டு, எனக்கு வ ேராதமானவற்ைறச்
ெசான்னாய். நீ பல தடைவ ெசான்னாய்,
நீ ெசான்ன ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும்
ேகட்டிருக்க ேறன். ஆம், நீ ெசான்னைதக்
ேகட்ேடன்.”
௧௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான் உன்ைன
அழிக்கும்ேபாது பூமி முழுவதும் மகழும்.
௧௫ இஸ்ரேவல் நாடு அழிக்கப்பட்டேபாது
நீ மக ழ்ச்ச யாக இருந்தாய். நானும்
உன்ைன அைதப் ேபாலேவ நடத்துேவன்.
ேசயீர் மைலயும் ஏேதாம் நாடு முழுவதும்
அழிக்கப்படும்! ப றகு நாேன கர்த்தர்
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என்பைதநீஅறவாய்.”

௩௬
இஸ்ரேவல்நாடுமீண்டும்கட்டப்படும்
௧ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காக இஸ்ரேவல்

மைலகளிடம் ேபசு. கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்குமாறு இஸ்ரேவல்
மைலகளிடம்கூறு. ௨கர்த்தராக யஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார் என்று அவர்களிடம்
கூறு: ‘பைகவர்கள் உனக்கு வேராதமாகத்
தீயவற்ைறச் ெசான்னார்கள். அவர்கள்
ெசான்னார்கள்: ஆ, ஆ! இஸ்ரேவலின்
பழங்காலத்துமைலகள்எங்கள்வசமாகும்!’
௩ “எனக்காக இஸ்ரேவல் மைலகளிடம்

ேபசு. கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார் என்று அவர்களிடம் ெசால்:
‘பைகவர்கள் உன் நகரங்கைள அழித்தனர்.
அவர்கள் உன்ைனச் சுற்றலும் எல்லாத்
தைசகளிலும் நன்று தாக்கனார்கள்.
அவர்கள் இதைனச் ெசய்தனர். எனேவ நீ
ப ற நாடுகளுக்கு உரியவனானாய். ப றகு
ஜனங்கள் உன்ைனப்பற்ற ேபச அவதூறு
உைரத்தனர்.’ ”
௪ எனேவ, இஸ்ரேவல் மைலகேள,

எனது கர்த்தரும் ஆண்டவருமானவரின்
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்! கர்த்தரும்
ஆண்டவருமானவர் ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்டு,
சுற்றயுள்ள நாடுகளால் பரிகாசம்
ெசய்யப்பட்ட மைலகளுக்கும்
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குன்றுகளுக்கும், ஓைடகளுக்கும்,
பள்ளத்தாக்குகளுக்கும், பாழாக்கப்பட்ட
இடங்களுக்கும் ெவறுைமயாய் வ டப்பட்ட
நகரங்களுக்கும் இவற்ைறக் கூறுகறார்.
௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்:
“நான் எனது பலமான உணர்ச்ச கைள
எனக்காகப் ேபச அனுமத ப்ேபன்! நான்,
ஏேதாைமயும் மற்ற நாடுகைளயும் என்
ேகாபத்ைத உணரச் ெசய்ேவன். ஏேதாம்
ஜனங்கள் எனது நாட்ைட அழிக்கும்
ேநாக்கத்துடன் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் அந்த நாட்ைட ெவறுப்பதல்
மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். அவர்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் பற்ற க் கவைலப்படவல்ைல.
அவர்கள்அந்நாட்ைட அழிப்பதற்காக தமக்ேக
எடுத்துக்ெகாண்டனர்!”
௬ “எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: எனேவ
இஸ்ரேவலின் நாட்டிடம் எனக்காகப்
ேபசு. மைலகளுக்கும், குன்றுகளுக்கும்,
ஆறுகளுக்கும், பள்ளத்தாக்குகளுக்கும்
ெசால். கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார் என்று கூறு: ‘நான் என்
எரிச்சலினாலும் உக்க ரத்தனாலும்
ேபசுேவன். ஏெனன்றால்,அந்நாடுகள் ெசய்த
ந ந்ைதயனால்துன்பப்பட்டீர்கள்.’ ”
௭ எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “உங்கைளச்
சுற்றலும் இருக்கற நாடுகள் அந்த
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ந ந்ைதகளுக்காக துன்பப்பட ேவண்டும்
என்றுநாேனவாக்களிக்க ேறன்!
௮ “ஆனால் இஸ்ரேவல் மைலகேள,

நீங்கள் புதய மரங்கைள வளர்த்து
என் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப்
பழங்கைளக் ெகாடுப்பீர்கள். என் ஜனங்கள்
வைரவல் தரும்ப வருவார்கள். ௯ நான்
உங்கேளாடு இருப்ேபன். நான் உங்களுக்கு
உதவுேவன். ஜனங்கள் உங்கள் மண்ைணப்
பண்படுத்துவார்கள். ஜனங்கள் உங்களில்
வைதகைள வைதப்பார்கள். ௧௦ உங்களில்
ஏராளமான ஜனங்கள் வாழ்வார்கள்.
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் முழுவதும் அங்ேக
வாழ்வார்கள். நகரங்களில் ஜனங்கள்
குடிேயற்றப்படுவார்கள். அழிந்து ேபான
இடங்கள் புத தாகக் கட்டப்படும். ௧௧ நான்
உங்களுக்குப் பல ஜனங்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்
ேமலும் ெபருகுவார்கள். முற்காலத்தல்
இருந்ததுேபால, வாழ்வதற்காக ஜனங்கைள
இங்கு நான் ெகாண்டுவருேவன். நான்
உங்கைளத் ெதாடக்கத்தல் இருந்தைத வ ட
ச றப்பாகச் ெசய்ேவன். பன்னர் நான் கர்த்தர்
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௧௨ஆம், நான்
என் ஜனங்கள் பலைரயும் உன் நாட்டிற்கு,
வழிநடத்துேவன். அவர்கள் உன்ைன
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ அவர்களுக்கு
உரியவளாவாய். நீ மீண்டும் என்றும் என்
ஜனங்கள் மீது மரணத்ைதக் ெகாண்டு
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வரமாட்டாய்.”
௧௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவல்
பூமிேய,ஜனங்கள்உன்னிடம் ெகட்டவற்ைறக்
கூறுகறார்கள். நீ உனது ஜனங்கைள
அழித்துவ ட்டதாகக் கூறுகறார்கள். நீ
உனது பள்ைளகைளச் மரிக்க ெகாடுத்தாய்
என்று கூறுகறார்கள். ௧௪ நீ இனிேமல்
ஜனங்கைள அழிக்கமாட்டாய். நீ
இனிேமல் உன் பள்ைளகைள மரிக்க
ெகாடுப்பதல்ைல” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்: ௧௫ “நான்
இனிேமல் ப றநாட்டார் உன்ைன அவமானம்
ெசய்யும்படிவ டமாட்ேடன். நீ இனிேமல்
அந்த ஜனங்களால் பாத க்கப்படமாட்டாய்.
நீஅவர்கைளஇனிேமல்குழந்ைதஇல்லாமல்
இருக்கும்படிச் ெசய்யமாட்டாய்.” எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

கர்த்தர் அவரது ெசாந்த நல்ல நாமத்ைதக்
காத்துக்ெகாள்வார்
௧௬ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௭ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
தம் ெசாந்த நாட்டில் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால்
அவர்கள் அந்த நாட்ைட தமது ெகட்டச்
ெசயல்களால் தீட்டுப்படுத்தனார்கள்.
எனக்கு அவர்கள் மாதவலக்கால் தீட்டான
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ெபண்ைணப் ேபான்று இருந்தார்கள்.
௧௮ அவர்கள் அந்த நாட்டில் ஜனங்கைளக்
ெகான்றேபாது இரத்தத்ைத தைரயல்
ச ந்தனார்கள். அவர்கள் அந்த நாட்ைடத்
தங்கள் அசுத்த வக்க ரகங்களால்
தீட்டாக்கனார்கள். எனேவ நான் எவ்வளவு
ேகாபமாய் இருக்க ேறன் என்பைதக்
காட்டிேனன். ௧௯ நான் ப ற நாடுகளுக்குள்ேள
அவர்கைளக் ச தறடித்ேதன். பல ேதசங்களில்
அவர்கள் தூற்ற ப் ேபாடப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் ெசய்த ெகட்ட ெசயல்களுக்காக
நான் தண்டித்ேதன். ௨௦ அவர்கள் ப ற
நாடுகளுக்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் அந்த
நாடுகளிலும் என் நாமத்ைதக் ெகடுத்தார்கள்.
எப்படி? அந்நாடுகளில் உள்ளவர்கள்
இவர்கைளப் பற்ற ப் ேபசனார்கள்.
அவர்கள், ‘இவர்கள் கர்த்தருைடய ஜனங்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அவரது நாட்ைடவ ட்டு
வந்தார்கள்.அதனால்கர்த்தரிடம்ஏேதாதவறு
இருக்கேவண்டும்!’ என்றுேபசனார்கள்.
௨௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்கள்

ச தறடிக்கப்பட்டிருந்த நாடுகளில் எனது
பரிசுத்தமான நாமத்ைத பாழாக்கனார்கள்.
நான் என் நாமத்த ற்காக வருத்தப்பட்ேடன்.
௨௨ எனேவ, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம்,
கர்த்தரும் ஆண்டவருமானவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார், என்று ெசால்: ‘இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர, நீங்கள் எங்ெகல்லாம்
ேபானீர்கேளா அங்ெகல்லாம் என்
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பரிசுத்தமான நாமத்ைதக் ெகடுத்தீர்கள்.
இதைன நறுத்த நான் சலவற்ைறச்
ெசய்யப்ேபாக ேறன். இஸ்ரேவேல நான்
இதைன உனக்காகச் ெசய்யவல்ைல.
நான் இதைன எனது பரிசுத்தமான
நாமத்த ற்காகேவ ெசய்ேவன். ௨௩ எனது
ெபரும் நாமம் உண்ைமயல் பரிசுத்தமானது
என்பைத அந்த நாடுகளுக்குக்
காட்டப்ேபாக ேறன். நீங்கள் அந்நாடுகளில்
என் நாமத்ைதப் பாழாக்கீனீர்கள். ஆனால்
நான் பரிசுத்தமானவர் என்பைத காட்டுேவன்.
நீங்கள் என் நாமத்ைத மத க்கும்படி
ெசய்ேவன். ப றகு அந்த நாட்டவர்கள்
நாேன கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள்’ ”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௨௪ ேதவன் ெசான்னார்: “நான்

அந்நாடுகளிலிருந்து உங்கைள ெவளிேய
ெகாண்டுவந்து, ஒன்று ேசர்த்து, உங்கள்
ெசாந்த நாட்டிற்கு அைழத்து வருேவன்.
௨௫ பன்னர் நான் உங்கள் ேமல் சுத்தமான
தண்ணீைரத் ெதளிப்ேபன். நான் உங்கைள
சுத்தமாக்குேவன். நான் உங்களது எல்லா
அசுத்தங்கைளயும் கழுவுேவன். நான்
உங்களது பாவங்களாலும், அருவருப்பான
வக்க ரகங்களாலும் வந்த அசுத்த்ைதயும்
கழுவுேவன். ௨௬ நான் உங்களில் புதய
ஆவைய ைவத்து, உங்கள் ச ந்தைன
முைறையயும் மாற்றுேவன். நான் உங்கள்
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உடலில் உள்ள கல் ேபான்ற இருதயத்ைத
எடுத்துவ ட்டு ெமன்ைமயான மனித
இருதயத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ௨௭ நான்
உங்களுக்குள் எனது ஆவைய ைவப்ேபன்.
நான் உங்கைள மாற்றுேவன். எனேவ
நீங்கள் என் சட்டங்களுக்கு அடிபணிவீர்கள்.
நீங்கள் கவனமாக என் கட்டைளகளுக்கு
அடிபணிவீர்கள். ௨௮ பன்னர் நீங்கள்
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நாட்டில் வாழ்வீர்கள். நீங்கள் என்
ஜனங்களாயருப்பீர்கள். நான் உங்களது
ேதவனாயருப்ேபன். ௨௯ நான் உங்கைளப்
பாதுகாப்ேபன், அசுத்தமாகாமல்
இரட்ச ப்ேபன். நான் தானியத்ைத
முைளக்கும்படி கட்டைளயடுேவன்.
உங்களுக்கு வேராதமாகப் பஞ்சம்
ஏற்படும்படிச் ெசய்யமாட்ேடன். ௩௦ நான்
உங்கள் மரங்களிலிருந்து நைறய பழங்கள்
கைடக்கும்படியும் உங்கள் வயல்களிலிருந்து
நல்ல வைளச்சல் கைடக்கும்படியும்
ெசய்ேவன். எனேவ நீங்கள் பற நாடுகளில்
பச யால் அவமானப்பட்டைதப் ேபான்று
இனிேமல் மீண்டும் படமாட்டீர்கள். ௩௧நீங்கள்
ெசய்த ெகட்டவற்ைற நைனப்பீர்கள். நீங்கள்
அைவ நல்லைவ அல்ல என நைனப்பீர்கள்.
ப றகு நீங்கேள உங்கைள ெவறுப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால், நீங்கள் ெசய்த பாவங்களும்
பயங்கரமானெசயல்களும்மிகுத .”
௩௨ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
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கூறுகறார்: “நீங்கள் இவற்ைற
நைனவுெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான்
வரும்புக ேறன். நான் இவற்ைற உங்கள்
நன்ைமக்காக ெசய்யவல்ைல! எனது
நல்ல நாமத்த ற்காகேவ நான் இதைனச்
ெசய்ேதன்! எனேவ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
நீங்கள் வாழ்ந்த முைறைய எண்ணி
ெவட்கப்படுங்கள்!”
௩௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார், “நான் உங்கள்
பாவங்கைளக் கழுவும் நாளில் நான்
உங்கைள உங்களது நாட்டிற்குத் தரும்பக்
ெகாண்டு வருேவன். அந்த அழிந்துேபான
நகரங்கள்மீண்டும்கட்டப்படும். ௩௪காலியான
நலங்கள் பய ரிடப்படும். அந்த வழியாகப்
ேபாக றவர்களின் பார்ைவயல் இனி பாழாக
இராது. ௩௫ அவர்கள் ெசால்வார்கள்,
‘முன்பு இந்நலம் பாழாகக் க டந்தது,
ஆனால் இப்ெபாழுது ஏேதன் ேதாட்டம்
ேபால் ஆகயருக்க றது. நகரங்கள்
அழிக்கப்பட்டிருந்தன. அைவ பாழாக
ெவறுைமயாயற்று. ஆனால் இப்ெபாழுது
அைவ பாதுகாக்கப்பட்டன. அவற்றல்
ஜனங்கள்வாழ்கன்றனர்.’ ”
௩௬ ேதவன் ெசான்னார்: “பன்னர்

உன்ைனச் சுற்றயுள்ள அந்நாடுகள் நாேன
கர்த்தர் என்பைதயும் நான் பாழான
இடங்கைள மீண்டும் கட்டிேனன் என்பைதயும்
அறவார்கள். காலியாக இருந்த இந்த
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நலத்தல் நான் நட்டுைவத்ேதன். நாேன
கர்த்தர் நான் இவற்ைறக் கூற ேனன் இைவ
நடக்கும்படிச்ெசய்ேவன்!”
௩௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் கூட என்னிடம் வந்து
தங்களுக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
ேகட்க அனுமத ப்ேபன். அவர்கள் ேமலும்
ேமலும் ெபருகும்படிச் ெசய்ேவன். அவர்கள்
ஆட்டு மந்ைதகைளப் ேபான்றருப்பார்கள்.
௩௮ எருசேலமில் அதன் சறப்பான
தருவழாக்களில் வருகற மந்ைதக்
கூட்டம்ேபான்று ஜனங்கள் மிகுதயாக
இருப்பார்கள். அைதப் ேபாலேவ நகரங்களும்
பாழான இடங்களும் ஜனங்கள் கூட்டத்தால்
ந ரம்பும். பன்னர் அவர்கள் நாேன கர்த்தர்
என்பைதஅறவார்கள்.”

௩௭
காய்ந்த எலும்புகளின்தரிசனம்
௧கர்த்தருைடயவல்லைம என்ேமல்வந்தது.

கர்த்தருைடய ஆவ என்ைன நகரத்தலிருந்து
தூக்க ஒரு பள்ளத்தாக்கன் நடுவ ேல
ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டது. அப்பள்ளத்தாக்கு
மரித்துப்ேபான மனிதர்களின் எலும்புகளால்
நைறந்தருந்தது. ௨ பள்ளத்தாக்கன் ெவட்ட
ெவளியல் அந்த எலும்புகள் மிகுதயாகக்
க டந்தன. என்ைன அந்த எலும்புகள்
நடுேவ நடக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார்.
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நான் அவ்ெவலும்புகள் மிகவும் காய்ந்து
க டந்தைதக்கண்ேடன்.
௩ ப றகு எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

என்னிடம் ேகட்டார்: “மனுபுத்த ரேன, இந்த
எலும்புகளுக்குஉய ர்வருமா?”
நான் ெசான்ேனன், “எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவேர, உமக்கு மட்டுேம இந்தக்
ேகள்வக்குப் பதல்ெதரியும்.”
௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்னிடம்

ெசான்னார்: “அவ்ெவலும்புகளிடம்
எனக்காகப் ேபசு. அவ்ெவலும்புகளிடம்
ெசால், ‘காய்ந்த எலும்புகேள, கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் கவனியுங்கள்! ௫ எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைற
உங்களுக்குக் கூறுகறார். உங்களுக்குள்
உய ர்மூச்சு வரும்படிச் ெசய்ேவன். நீங்கள்
உய ர் ெபறுவீர்கள்! ௬ நான் உங்களில்
தைசநார்கைளயும், தைசகைளயும்
ைவப்ேபன். நான் உங்கைள ேதாலால்
மூடுேவன். பன்னர், நான் உங்களுக்குள்
மூச்சுக் காற்ைற ைவப்ேபன். நீங்கள்
தரும்ப உய ர் ெபறுவீர்கள்! ப றகு,
நாேன கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்பைத
அறவீர்கள்.’ ”
௭ எனேவ, நான் கர்த்தருக்காக

எலும்புகளிடம் அவர் ெசான்னது
ேபால் ேபச ேனன். நான் இன்னும்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது, உரத்த சத்தம்
ேகட்டது, எலும்புகள் அைசந்து ஒன்ேறாடு
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ஒன்று ேசர்ந்துக்ெகாண்டன. ௮ அங்ேக
என் கண் முன்னால் எலும்புகளின் ேமல்
தைசநார்களும், தைசகளும் ேசர்ந்தன.
அவற்ைறத் ேதால் மூடிக்ெகாண்டது. ஆனால்
உடல்கள்அைசயவல்ைல. அவற்றல்மூச்சுக்
காற்றுஇல்ைல.
௯ ப றகு எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

என்னிடம் கூறனார்: “எனக்காகக் காற்ற டம்
ேபசு. மனுபுத்த ரேன, எனக்காகக் காற்ற டம்
ேபசு. கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார் என்று காற்ற டம் ெசால்: ‘காற்ேற,
எல்லா தைசகளிலுமிருந்து வா, மரித்த
உடல்களுக்குள் மூச்சுக் காற்ைற ஊது!
அவர்கள்மீண்டும்உய ர்ெபறட்டும்!’ ”
௧௦ எனேவ நான் கர்த்தருக்காகக் காற்ற டம்

அவர் ெசான்னதுேபான்று ேபச ேனன். மரித்த
உடல்களுக்குள் ஆவ புகுந்தது. அவர்கள்
உய ர்ெபற்று எழுந்து நன்றார்கள். அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயல் மிகமிக அத கமான
ெபருஞ்ேசைனையப் ேபான்றுநன்றார்கள்!
௧௧ ப றகு, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

என்னிடம் கூறனார்: “மனுபுத்த ரேன,
இவ்ெவலும்புகள் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
அைனவருேம, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெசால்க றார்கள்: ‘எங்கள் எலும்புகள்
காய்ந்துவ ட்டன. எங்கள் நம்ப க்ைக
ேபாய்வ ட்டது. நாங்கள் முழுைமயாக
அழிக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்!’ ௧௨ எனேவ,
எனக்காக அவர்களிடம் ேபசு, கர்த்தராக ய
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ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று
ெசால்: ‘என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள்
கல்லைறகைளத்தறந்துஉங்கைளெவளிேய
ெகாண்டு வருேவன்! பன்னர் உங்கைள
நான் இஸ்ரேவல் நலத்த ற்குக் ெகாண்டு
வருேவன். ௧௩ என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள்
கல்லைறகைளத்தறந்துஉங்கைளெவளிேய
ெகாண்டு வருேவன். ப றகு, நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௧௪ நான்
உங்களில் எனது ஆவைய ைவப்ேபன்.
நீங்கள் மீண்டும் உய ர் ெபறுவீர்கள். பன்னர்
நான் உங்கைள உங்களது ெசாந்த நாட்டிற்கு
வழிநடத்த ச்ெசல்ேவன். ப றகு,நாேனகர்த்தர்
என்பைதநீங்கள்அறந்துெகாள்வீர்கள். நான்
இவற்ைறச் ெசான்ேனன் என்பைதயும்இைவ
நடக்கும்படிச் ெசய்ேவன்என்பைதயும் நீங்கள்
அறவீர்கள்.’ ”கர்த்தர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.

யூதாவும் இஸ்ரேவலும் மீண்டும்
ஒன்றாகுதல்
௧௫ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும்

என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௬ “மனுபுத்த ரேன, ஒரு ேகாைல எடுத்து
இதைன எழுதைவ: ‘இந்த ேகால்
யூதாவுக்கும் அதன் நண்பர்களான
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்கும்உரியது’ பன்னர்
இன்ெனாரு ேகாைல எடுத்து இதைன
எழுதைவ. ‘இந்தக் ேகால் ேயாேசப்புக்கும்
அவன் நண்பர்களாகய இஸ்ரேவல்
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ஜனங்களுக்கும் ெசாந்தம். அதனுைடய
ெபயர்: “எப்ப ராயீமின் ேகால்.” ’ ௧௭ பன்னர்
இரண்டு ேகால்கைளயும் ஒன்று ேசர்த்துவடு.
உன்ைகயல்இரண்டும்ஒன்றாகஇருக்கும்.
௧௮ “அதன் ெபாருள் என்னெவன்று

வளக்கும்படி உன் ஜனங்கள் உன்னிடம்
ேகட்பார்கள். ௧௯ கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று அவர்களிடம்
ெசால்: ‘நான் எப்ப ராயீம் ைகயலும் அவன்
நண்பர்களாகய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ைகயலும் இருக்கும் ேயாேசப்பன் ேகாைல
எடுத்து, அக்ேகாைல யூதாவன் ேகாேலாடு
ேசர்த்துஅவற்ைறஒேர ேகாலாக்குேவன். என்
ைகயல்அைவஒேர ேகாலாகஇருக்கும்!’
௨௦ “அக்ேகால்கைள உன் ைகயல்

அவர்களுக்கு முன்பாகப் ப டி. நீ
அக்ேகால்களில் அப்ெபயர்கைள எழுதனாய்.
௨௧ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்என்றுஜனங்களிடம்ெசால்: ‘நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசன்ற
நாடுகளிலிருந்து அைழத்து வருேவன். நான்
அவர்கைளச் சுற்றலுமுள்ள நாடுகளிலிருந்து
ேசகரித்து அவர்களது ெசாந்த நாட்டிற்குக்
ெகாண்டு வருேவன். ௨௨ நான் அவர்கைள
மைலகளின் ேதசமாக ய இஸ்ரேவலில் ஒேர
நாடாக்குேவன். அவர்கள் அைனவருக்கும்
ஒேர அரசன் இருப்பான். அவர்கள்
இரு நாட்டினராக இருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் இனிேமல் இரண்டு அரசுகளாக
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இருக்கமாட்டார்கள். ௨௩ அவர்கள்
இனிேமல் அருவருப்பான சைலகைளயும்,
வக்க ரங்கைளயும் வணங்கத் தங்கைளத்
தீட்டாக்க க் ெகாள்ள மாட்டார்கள். அல்லது,
ேவறு குற்றங்கைளயும் ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஆனால் நான் அவர்கள் பாவம் ெசய்த
எல்லா இடங்களிலிருந்தும் அவர்கைளக்
காப்பாற்றுேவன். நான் அவர்கைளக்
கழுவச் சுத்த மாக்குேவன். அவர்கள் எனது
ஜனங்களாகஇருப்பார்கள். நான்அவர்களின்
ேதவனாகஇருப்ேபன்.
௨௪ “ ‘அவர்களுக்கு எனது தாசனாகய

தாவீது அரசனாக இருப்பான். அவர்கள்
அைனவருக்கும் ஒேர ேமய்ப்பன் இருப்பான்.
அவர்கள் எனது நயாயங்களில் நடந்து
என் கட்டைளகைளக் கைடப டிப்பார்கள்.
அவர்கள் நான் ெசான்னவற்றன்படிேய
நடப்பார்கள். ௨௫ நான் எனது தாசனாகய
யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிேலேய
அவர்கள் வாழ்வார்கள். உங்கள்
முற்ப தாக்கள் அந்த இடத்தல் வாழ்ந்தார்கள்.
என் ஜனங்களும் அங்ேக வாழ்வார்கள்.
அவர்களும் அவர்களது பள்ைளகளும்
அவர்களது ேபரப்பள்ைளகளும் அங்ேக
என்ெறன்றும் வாழ்வார்கள். எனது
தாசனாகய தாவீது என்ெறன்றும்
அவர்களின் தைலவனாயருப்பான்.
௨௬ நான் அவர்கேளாடு ஒரு சமாதான
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துெகாள்ேவன்.
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இந்தஉடன்படிக்ைகஎன்ெறன்றும்ெதாடர்ந்து
இருக்கும். நான் அவர்களது நாட்ைட
அவர்களிடம் ெகாடுக்க ஒப்புக்ெகாள்க ேறன்.
நான் அவர்கள் ேமலும் ேமலும் ெபருக
ஒப்புக்ெகாண்ேடன். நான் எனது
பரிசுத்தமான இடத்ைத அங்ேக அவர்களுடன்
என்ெறன்றும் ைவக்க ஒப்புக்ெகாண்ேடன்.
௨௭ என் பரிசுத்தமான கூடாரம் அவர்கேளாடு
இருக்கும். ஆம், நான் அவர்களது ேதவனாக
இருப்ேபன். அவர்கள் எனது ஜனங்களாக
இருப்பார்கள். ௨௮ மற்ற நாடுகளும் நாேன
கர்த்தர் என்பைத அற ந்துெகாள்வார்கள்.
எனது பரிசுத்தமான இடத்தைன
இஸ்ரேவலர்களிடம் என்ெறன்றும் இருக்கச்
ெசய்வதன் மூலம் அவர்கைள எனது
சறப்புக்குரியஜனங்களாக்க ேனன்என்பைத
அவர்கள்அறவார்கள்.’ ”

௩௮
ேகாகுக்குவ ேராதமானெசய்த
௧ கர்த்தருைடய ெசய்த என்னிடம் வந்தது.

அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன,
மாேகாகு நாட்டில், ேகாைகப் பார். அவன்
ேமேசக், தூபால் நாட்டினரின் முக்கயமான
தைலவன். ேகாகுக்கு வ ேராதமாக
எனக்காகப் ேபசு. ௩ கர்த்தரும் ஆண்ட
வருமானவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று
அவனிடம் ெசால், ‘ேகாேக, நீ ேமேசக், தூபால்
ஆகய நாடுகளின் முக்கயமான தைலவன்!
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ஆனால் நான் உனக்கு வேராதமானவன்.
௪நான்உன்ைனக்ைகப்பற்ற மீண்டும்இங்ேக
ெகாண்டுவருேவன். உனது பைடயல் உள்ள
அைனவைரயும் இங்ேக ெகாண்டுவருேவன்.
நான் எல்லாக் குதைரகைளயும் குதைர
வீரர்கைளயும் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன்.
நான் உங்கள் வாய்களில் ெகாக்க கைளப்
ேபாட்டுஇங்ேக தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன்.
எல்லா வீரர்களும் தங்கள் சீருைடகைளயும்
ேகடயங்கைளயும் வாள்கைளயும்
அணிந்தருப்பார்கள். ௫ ெபர்ச யா,
எத்த ேயாப்ப யா, லீபயா ஆகய
நாட்டுவீரர்கள் அவர்கேளாடு
இருப்பார்கள். அவர்கள் அைனவரும் தம்
ேகடயங்கைளயும் தைலக்கவசங்கைளயும்
அணிந்தருப்பார்கள். ௬ ேகாேமரும்
அவனுைடய எல்லாப் பைடகளும் அங்ேக
இருப்பார்கள். வடதைசயலுள்ள ேதாகர்மா
வம்சத்தாரும் அவர்களது பைடகளும்
இருப்பார்கள். ைகத களாகய கூட்டம்
கூட்டமானஜனங்களும்அங்ேகஇருப்பார்கள்.
௭ “ ‘தயாராக இரு. ஆம், உன்ைனத்

தயார்படுத்த க் ெகாண்டு உன்ேனாடுள்ள
பைடகைளயும் தயார்படுத்து. நீ
அவர்களுக்குக் காவலனாகத் தயாராக இரு.
௮ நீண்ட காலத்துக்குப் ப றகு நீ கடைமக்காக
அைழக்கப்பட்டாய். பன்வரும் ஆண்டுகளில்
ேபாரிலிருந்து குணமான நாட்டிற்கு
வருவாய். மைலகளுள்ள இஸ்ரேவலுக்குப்
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பல நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் கூடித்
த ரண்டு தரும்ப வருவார்கள். முன்பு
மைலகளுள்ள இஸ்ரேவல் மீண்டும் மீண்டும்
அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஜனங்கள்
பல நாடுகளிலிருந்து தரும்ப வருவார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் பாதுகாப்பாக
இருப்பார்கள். ௯ஆனால்நீங்கள்அவர்கைளத்
தாக்க வருவீர்கள். நீங்கள் புயைலப்ேபான்று
வருவீர்கள். நீங்கள் பூமிைய மூட வருகற
இடியுைடய ேமகம்ேபான்று வருவீர்கள்.
இந்த ஜனங்கைளத் தாக்க நீயும் உனது
பைட வீரர்களும் பல நாடுகளிலிருந்து
வருவீர்கள்.’ ”
௧௦ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “அப்ெபாழுது,
உங்கள் மனதல் ஒரு த ட்டம் வரும். ஒரு
ெகட்டத் த ட்டத்ைத நீங்கள் ெதாடங்கு
வீர்கள். ௧௧ நீங்கள் ெசால்வீர்கள்: ‘சுவர்கள்
இல்லாதநகரங்கைளஉைடயஅந்தநாட்டுக்கு
(இஸ்ரேவல்), வேராதமாக நான் தாக்கப்
ேபாேவன். அந்த ஜனங்கள் சமாதானமாய்
வாழ்கன்றார்கள். அவர்கள் பாதுகாப்பாக
இருப்பதாக நைனக்கறார்கள். அங்ேக
அவர்கைளக் காப்பதற்கு எந்தச் சுவர்களும்
இல்ைல. அவர்களுைடய கதவுகளுக்கு
எந்தப் பூட்டுகளும் இல்ைல. அவர்களுக்குக்
கதவுகளும் இல்ைல! ௧௨ நான் அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்து அவர்களிடமுள்ள அைனத்து
வைலமத ப்புைடய ெபாருட்கைளயும்
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எடுத்து வருேவன். கடந்தகாலத்தல்
அழிக்கப்பட்டு, ஆனால், இப்ேபாது
ஜனங்கள் குடிேயறயருக்கும் இடங்களுக்கு
வேராதமாக நான் சண்ைடயடுேவன்.
ஆனால், ஜனங்கள் அங்ேக வாழ்க றார்கள்.
நான் அந்த ஜனங்களுக்கு (இஸ்ரேவல்)
வேராதமாகப் ேபாரிடுேவன். அவர்கள்
பல நாடுகளில் இருந்து ேசகரிக்கப்பட்டனர்.
இப்ெபாழுதுஅந்த ஜனங்கள்ஆடுமாடுகளும்
ெசாத்துக்களும் ைவத்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள் உலகன் சாைல சந்த ப்புக்களில்
வாழ்கன்றனர். பலம் வாய்ந்த நாடுகள்இந்த
இடத்தன்வழியாகத்தான்மற்றபலம்வாய்ந்த
நாடுகளுக்குப் ேபாகேவண்டும்.’
௧௩ “ேசபா, ேததான், ஆகய நகர

ஜனங்களும் தர்ஷீசன் வயாபாரிகளும்
அவர்கேளாடு வயாபாரம் ெசய்யும்
நகரங்களும் உன்னிடம் ேகட்பார்கள்:
‘நீ வைலமத ப்புைடய ெபாருட்கைளக்
ைகப்பற்ற வந்தாயா? நல்ல ெபாருட்கைளப்
பற த்துக்ெகாள்ளவும், ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும், ஆடுமாடுகைளயும்,
ெசாத்துக்கைளயும் எடுத்துக் ெகாள்ள உன்
வீரர்கைள அைழத்து வந்தாயா? இவ்வைல
மத ப்புைடய ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துச்ெசல்லநீவந்தாயா?’ ”
௧௪ ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,

எனக்காக ேகாக டம் ேபசு. கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று
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அவனிடம் ெசால்: ‘என் ஜனங்கள்
சமாதானமாகவும் பாதுகாப்பாகவும்
வாழும்ேபாது நீ அவர்கைளத் தாக்குவதற்கு
வருவாய். ௧௫ நீ வடதைசயல் உள்ள உனது
இடத்தலிருந்து வருவாய். நீ உன்ேனாடு
பலைர அைழத்து வருவாய். அவர்கள்
அைனவரும் குதைரயன் ேமல் வருவார்கள்.
நீ ெபரியதும் ஆற்றல் உைடயதுமான
பைடயாக இருப்பாய். ௧௬ எனது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட நீ வருவாய்.
நீ பூமிைய மூடவரும் இடிேமகம் ேபான்று
வருவாய். அந்த ேநரம் வரும்ேபாது,
என் நாட்டிற்கு எத ராகப் ேபாரிட நான்
உன்ைன அைழப்ேபன். ப றகு ேகாேக, நான்
எவ்வளவு வல்லைம உைடயவர் என்பைத
நாடுகள் அற ந்துெகாள்ளும். அவர்கள்
என்ைன மத க்கக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
நான் பரிசுத்தமானவர் என்பைத
ெதரிந்துெகாள்வார்கள். நான் உனக்கு
என்ன ெசய்ேவன் என்பைத அவர்கள்
பார்ப்பார்கள்!’ ”
௧௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறச் ெசால்க றார்: “அந்ேநரத்தல்,
முன்பு நான் உன்ைனப் பற்ற
ேபச ேனன் என்பைத ஜனங்கள்
நைனவுெகாள்வார்கள். நான் எனது
ேவைலயாட்களாகய இஸ்ரேவலின்
தீர்க்கதரிச கைளப் பயன்படுத்த ேனன்
என்பைத நைனவுெகாள்வார்கள்.
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இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச கள் முன்பு
எனக்காகப் ேபசனார்கள் என்பைத அவர்கள்
நைனவுெகாள்வார்கள், அவர்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட நான் உங்கைளக்
ெகாண்டுவருேவன்என்றுெசான்னார்கள்.”
௧௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

ெசான்னார்: “அந்ேநரத்தல் இஸ்ரேவல்
நாட்டுக்கு வ ேராதமாகச் சண்ைடய ட
ேகாகு வருவான். நான் என் ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். ௧௯ நான் எனது ேகாபத்தலும்
பலமானஉணர்ச்சயலும்இந்தஆைணையச்
ெசய்ேவன். இஸ்ரேவல் நாட்டில் ெபரும்
நல அத ர்ச்ச ஏற்படும் என்று ஆைண
ெசய்ேதன். ௨௦ அந்த ேநரத்தல், வாழுகன்ற
எல்லா உய ர்களும் அச்சத்தால் நடுங்கும்.
கடலிலுள்ள மீன்கள், வானத்துப் பறைவகள்,
காட்டிலிலுள்ள மிருகங்கள், தைரயல்
ஊருகன்ற சன்னஞ்சறு உய ர்கள், ேமலும்
எல்லா மனித உய ர்களும் அச்சத்தால்
நடுங்கும். மைலகள் இடியும், மதல்கள்
தைரய ேல வழும், எல்லாச் சுவர்களும்
தைரய ேலவழும்!”
௨௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறுகறார்: “இஸ்ரேவலின் மைலகள்
ேமல், பட்டயத்ைத ேகாகுக்கு வ ேராதமாக
வரவைழப்ேபன். அவனது வீரர்கள்
பயந்து ஒருவைரெயாருவர் தாக்க
ஒருவைரெயாருவர் தம் வாளால்
ெகால்வார்கள். ௨௨நான் ேகாைக ேநாயாலும்
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மரணத்தாலும் தண்டிப்ேபன். நான்
ேகாகன் ேமலும் அவனது ெவவ்ேவறு
நாடுகைளச் சார்ந்த வீரர்களின் ேமலும் கல்
மைழையயும், ெநருப்ைபயும், கந்தகத்ைதயும்
ெபாழியச்ெசய்ேவன். ௨௩ ப றகு
நான் எவ்வளவு ெபரியவர் என்பைதக்
காட்டுேவன். நான் பரிசுத்தமானவர்
என்பைத நரூப ப்ேபன். நான் ெசய்வைத
பல நாடுகள் பார்த்து நான் யாெரன்பைதக்
கற்றுக்ெகாள்ளும். பன்னர் அவர்கள் நான்
கர்த்தர் என்பைதஅற ந்துெகாள்வார்கள்.

௩௯
ேகாகும்அவனதுபைடயும்மரணமைடதல்
௧ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காகக் ேகாக ற்கு

வ ேராதமாகப் ேபசு. கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார் என்று அவனிடம்
ெசால், ‘ேகாேக, நீ ேமேசக், தூபால் ஆகய
இரு நாடுகளிலும் மிக முக்கயமான
தைலவன்! ஆனால், நான் உனக்கு
வேராதமானவன். ௨ நான் உன்ைனக்
ைகப்பற்ற இங்ேக ெகாண்டு வருேவன்.
நான் உன்ைன வட தைசயலிருந்து
ெகாண்டுவருேவன். நான் உன்ைன
இஸ்ரேவலின் மைலகளுக்கு வேராதமாகப்
ேபாரிட அைழப்ேபன். ௩ஆனால் நான் உனது
இடதுைகயலுள்ளவல்ைலத்தட்டிவடுேவன்.
நான்உனதுவலதுைகயலுள்ளஅம்புகைளத்
தட்டிவடுேவன். ௪ நீ இஸ்ரேவலின்
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மைலகளில் ெகால்லப்படுவாய். அப்ேபாரில்
நீயும் உன்ேனாடுள்ள பைட வீரர்களும்,
உன்ேனாடுள்ள பற நாட்டவர்களும்
ெகால்லப்படுவார்கள். நான் உங்கைள
இைறச்சையத் தன்னுகற எல்லாவைகப்
பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
உணவாகக் ெகாடுப்ேபன். ௫ நீ நகரத்த ற்குள்
நுைழயமாட்டாய். நீ ெவளிேய த றந்த
ெவளியல் ெகால்லப்படுவாய். நான்
ெசான்ேனன்!’ ” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்
அவற்ைறச்ெசான்னார்.
௬ ேதவன் ெசான்னார்: “நான் மாேகாகுக்கு

வ ேராதமாகவும் தீவுகளில் பாதுகாப்பாக
வாழ்க ற ஜனங்களுக்கு வேராதமாகவும்
ெநருப்ைப அனுப்புேவன். ப றகு அவர்கள்
நாேன கர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள். ௭நான்
எனது பரிசுத்தமான நாமம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ெதரியும்படிச் ெசய்ேவன்.
நான் இனிேமல் என் நாமத்ைத ஜனங்கள்
அழிக்கும்படி வ டமாட்ேடன். நாேன
கர்த்தர் என்பைத நாடுகள் அறயும். நான்
இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தமானவர் என்பைத
அவர்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள். ௮ அந்தக்
காலம் வருகன்றது! இது நகழும்!” கர்த்தர்
இவற்ைறச் ெசான்னார்: “நான் ேபசுக றது
அந்த நாைளப்பற்ற த்தான்.
௯ “அந்தேநரத்தல்,இஸ்ரேவல்நகரங்களில்

வாழ்கன்ற ஜனங்கள் வயல்கைளவ ட்டு
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ெவளிேய ெசல்வார்கள். அவர்கள்
பைகவர்களின் ஆயுதங்கைளப் ெபாறுக்க
அவற்ைற எரிப்பார்கள். அவர்கள் எல்லா
ேகடயங்கைளயும், வல்லம்புகைளயும்,
வைள தடிகைளயும், ஈட்டிகைளயும்
எரிப்பார்கள். அவர்கள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு
அவற்ைற வறகாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
௧௦ அவர்கள் வயல்களில் வறகு
ெபாறுக்குவைதேயா அல்லது காடுகளில்
வறகு ெவட்டேவாமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் ஆயுதங்கைள
வறகாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
அவர்கள் தம்ைமக் ெகாள்ைளய ட்ட
வீரர்களிடமிருந்து வைல உயர்ந்த
ெபாருட்கைள ெகாள்ைளயடிப்பார்கள்.
தங்களிடமிருந்து நல்ல ெபாருட்கைளச்
சூைறயாடியவர்களிடமிருந்து, நல்ல
ெபாருட்கைள அவர்கள் சூைறயாடுவார்கள்.”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௧௧ ேதவன் ெசான்னார்: “அந்நாளில்,

நான் இஸ்ரேவலில் ேகாைகப் புைதக்க ற
இடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். அவன்,
சவக் கடலின் கழக்ேக பயணக்காரர்களின்
பள்ளத்தாக்கல் புைதக்கப்படுவான்.
அது பயணிகளின் வழிைய அைடக்கும்.
ஏெனன்றால், ேகாகும் அவனது பைடயும்
அந்த இடத்தல் புைதக்கப்படுவார்கள்.
ஜனங்கள் இதைன ‘ஆேமான் ேகாகன்
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பள்ளத்தாக்கு’ என்று அைழப்பார்கள்.
௧௨ இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அவர்கைள
புைதத்து பூமிையச் சுத்தப்படுத்த ஏழு
மாதங்கள்ஆகும். ௧௩ெபாது ஜனங்கள் அந்த
பைகவீரர்கைளப் புைதப்பார்கள். நாேன
எனக்கு மகைமக் ெகாண்டுவரும், அந்த
நாளில் அவர்கள் புகழைடவார்கள்.” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறகூறனார்.
௧௪ ேதவன் ெசான்னார்: “ஜனங்கள்

ேவைலக்காரர்களுக்கு மரித்த வீரர்கைளப்
புைதக்க முழுநாள் ேவைலையக்
ெகாடுப்பார்கள். இவ்வாறு, அவர்கள்
பூமிையச் சுத்தம் ெசய்தார்கள்.
ேவைலக்காரர்கள் ஏழு மாதங்கள்
ேவைலெசய்வார்கள். அவர்கள் மரித்த
உடல்கைளத் ேதடி சுற்றலும் அைலவார்கள்.
௧௫அவ்ேவைலக்காரர்கள்ேதடியைலவார்கள்.
அவர்களில் ஒருவன் எலும்ைபப்
பார்த்தால் அவன் அதல் ஒரு அைடயாளம்
இடுவான். அந்த அைடயாளமானது
கல்லைறக்குழி ேதாண்டுகறவர்கள் வந்து
அந்த எலும்ைப ேகாகன் பள்ளத்தாக்கல்
புைதக்கும்வைர இருக்கும். ௧௬ மரித்த
ஜனங்களின் நகரமானது ஆேமானா என்று
அைழக்கப்படும். இவ்வாறு அவர்கள்
நாட்ைடத்தூய்ைமப்படுத்துவார்கள்.”
௧௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறனார்: “மனுபுத்த ரேன,
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எனக்காக எல்லாப் பறைவகளிடமும் காட்டு
மிருகங்களிடமும் ேபசு: ‘இங்ேக வாருங்கள்!
இங்ேக வாருங்கள்! சுற்றலும் கூடுங்கள்.
நான் உங்களுக்காகத் தயார் ெசய்து
ைவத்த இந்தப் பலிைய உண்ணுங்கள்,
இஸ்ரேவலின் மைலகளில் மிகப் ெபரிய
பலி இருக்கும். வாருங்கள் இைறச்சையத்
தன்று இரத்தத்ைதக் குடியுங்கள். ௧௮ நீங்கள்
பலமான வீரர்களின் உடல்களிலுள்ள
இைறச்சையத் தன்பீர்கள். உலகத்
தைலவர்களின் இரத்தத்ைத நீங்கள்
குடிப்பீர்கள். அவர்கள் பாசானிேல
ெகாழுத்துப்ேபான ஆட்டுக் கடாக்களுக்கும்,
ஆட்டுக் குட்டிகளுக்கும், ெவள்ளாட்டுக்
கடாக்களுக்கும், காைளகளுக்கும்
சமமானவர்கள். ௧௯ நீங்கள் உங்கள்
வருப்பம் ேபால் ெகாழுப்ைப எல்லாம்
உண்ணலாம். நீங்கள் வயறு நைறய
இரத்தம் குடிக்கலாம். நான் உங்களுக்காகக்
ெகான்ற எனது பலிகளிலிருந்து நீங்கள்
உண்பீர்கள்,குடிப்பீர்கள். ௨௦எனதுேமைசயல்
உங்களுக்கு உண்ண நைறய ஏராளமாக
இைறச்ச இருக்கும். அங்ேக குதைரகளும்,
இரதேமாட்டிகளும், ஆற்றலுைடய வீரர்களும்,
ேபார் வீரர்களும் இருப்பார்கள்.’ ” எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௨௧ ேதவன் ெசான்னார்: “நான்

என்ன ெசய்தருக்க ேறன் என்பைத ப ற
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நாட்டினைரப் பார்க்கச் ெசய்ேவன். அந்த
நாடுகள் என்ைன மத க்கத் ெதாடங்கும்!
அவர்கள்எனதுவல்லைமையப்பார்ப்பார்கள்.
இந்த வல்லைம அந்தப் பைகவனுக்கு
எத ராகப் பயன்படுத்தயது. ௨௨ ப றகு
அந்நாளிலிருந்து இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
நாேன அவர்களது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
என்பைத அறவார்கள். ௨௩ அந்நாடுகள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் ஏன் பற
நாடுகளுக்குச் சைறப டிக்கப்பட்டு ெகாண்டு
ேபாகப்பட்டார்கள் என்பைத அறயும். என்
ஜனங்கள் எனக்குவ ேராதமாக மாறனார்கள்
என்பைத அவர்கள் அறவார்கள். எனேவ
நான் அவர்களிடமிருந்து வலக ேனன்.
நான் அவர்கைள அவர்களது பைகவர்கள்
ேதாற்கடிக்கும்படிச் ெசய்ேதன். எனேவ, என்
ஜனங்கள் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௨௪ அவர்கள் பாவம் ெசய்து தம்ைமத்தாேம
அசுத்தம் ெசய்துெகாண்டார்கள். எனேவ
அவர்கள் ெசய்தவற்றற்காக நான்
அவர்கைளத் தண்டித்ேதன். நான்
அவர்களிடமிருந்து வலக அவர்களுக்கு
உதவ ெசய்யமறுத்ேதன்.”
௨௫ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:
“இப்ெபாழுது நான் யாக்ேகாபு வம்சத்தாைர
சைறயருப்பலிருந்து ெகாண்டுவருேவன்.
நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலார்
மீதும் இரக்கம் ெகாள்ேவன். நான்
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எனது பரிசுத்தமான நாமத்த ற்காக
பலமான உணர்ச்சையக் காட்டுேவன்.
௨௬ ஜனங்கள் கடந்தகாலத்தல் எனக்கு
வ ேராதமாகச்ெசய்தத்தீயச்ெசயல்களுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ெசாந்த
நாட்டில் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். எவரும்
அவர்கைள அச்சப்படுத்தமுடியாது. ௨௭ நான்
மற்ற நாடுகளிலிருந்து என் ஜனங்கைளத்
தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். அவர்களின்
பைகவரது நாடுகளிலிருந்து அவர்கைள
ஒன்று கூட்டுேவன். ப றகு, பல நாடுகள்
நான் எவ்வளவு பரிசுத்தமானவர் என்பைதக்
காணும். ௨௮ அவர்கள் நாேன அவர்களது
ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள்.
ஏெனன்றால், நான் அவர்கைளத் தம் ெசாந்த
வீட்டிைன வட்டு நாடு கடத்தப்பட்டு சைற
இருக்கச் ெசய்ேதன். நான் அவர்கைள
ஒன்றுகூட்டிஅவர்களதுநாட்டுக்குத்தரும்பக்
ெகாண்டுவந்ேதன். எந்த இஸ்ரேவலனும்
சைறயருப்பல் இருக்கமாட்டான். ௨௯ நான்
எனது ஆவைய இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம்
ஊற்றுேவன். அதற்குப் ப றகு, நான் மீண்டும்
என் ஜனங்கைளவட்டு வலகமாட்ேடன்”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அவற்ைறச்
ெசான்னார்.

௪௦

புதயஆலயம்
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௧ நாங்கள் சைறப்பட்ட 25ஆம் ஆண்டின்
ெதாடக்கத்தல் முதலாம் மாதம் (அக்ேடாபர்)
பத்தாம் நாளன்று கர்த்தருைடய வல்லைம
என்ேமல் வந்தது. பாப ேலானியர்கள்
எருசேலைமப் ப டித்து 14 ஆண்டுகளாயற்று,
ஒரு தரிசனத்தல் கர்த்தர் என்ைன அங்ேக
எடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்.
௨ தரிசனத்தல், ேதவன் என்ைன

இஸ்ரேவல் நாட்டுக்குக் ெகாண்டுேபானார்.
ஒரு உயரமான மைலயல் என்ைன அவர்
ைவத்தார். மைலயன் ேமல் ஒரு கட்டிடம்
நகரத்ைதப் ேபான்று காட்ச யளித்தது.
அந்நகரம் க ழக்கு ேநாக்க இருந்தது.
௩கர்த்தர்என்ைனஅங்ேகெகாண்டுேபானார்.
அங்ேக ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன்
துலக்கப்பட்ட ெவண்கலத்ைதப்ேபான்று
பளபளப்பாக இருந்தான். அவன் ைகயல்
சணல்கயறும, அளவு ேகாலும் இருந்தன.
அவன்வாசலருகல்நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
௪ அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான்,
“மனுபுத்த ரேன, உன் கண்கைளயும்,
காதுகைளயும் பயன்படுத்து. இவற்ைறப்
பார், என்ைனக் கவனி! நான் காட்டுக ற
எல்லாவற்றலும்உன்கவனத்ைதச்ெசலுத்து.
ஏெனன்றால், நீ ெகாண்டுவரப்பட்டாய்.
எனேவ நான் உனக்கு இவற்ைறக்
காட்டுக ேறன். நீ பார்த்தவற்ைறெயல்லாம்
பற்ற இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம்
கூறேவண்டும்.”
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௫ நான் ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் கட்டப்பட்ட
ஒரு சுவைரக் கண்ேடன். அந்த மனிதனின்
ைகயல் ஒரு அளவுேகால் இருந்தது, அது
ஆறு முழ நீளமுள்ளதாக (10’6’) இருந்தது.
எனேவ அம்மனிதன் அச்சுவரின் கனத்ைத
அளந்தான். அது ஒரு அளவுேகாலின் (10’6”)
கனமுள்ளதாக இருந்தது. அம்மனிதன்
சுவரின் உயரத்ைத அளந்தான். அது
ஒரு அளவுேகால் உயரமுைடயதாக (10’6”)
இருந்தது.
௬ ப றகு அம்மனிதன் கழக்கு வாசலுக்குச்

ெசன்றான். அம்மனிதன் படிகளில்
ஏற ப்ேபாய் வாசலின் இைடெவளிைய
அளந்தான். அது ஒரு அளவு ேகால்
(10’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தது.
மறுவாசற்படிையயும் ஒரு அளவு ேகால்
(10’6”) அகலமுைடயதாக அளந்தான்.
௭ காவலாளிகளுக்குரிய அைறகள் ஒரு
அளவு ேகால் (10’6”) நீளமுைடயதாகவும் ஒரு
அளவு ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாகவும்
இருந்தன. அைறகளுக்கு இைடயல் 5 முழ
(8’9”) இடமிருந்தது. மண்டபத்தருேகயுள்ள
இைடெவளி,ஆலயத்ைதஎத ர்ேநாக்கயருந்த
வாசல் வழியன் கைடசயலிருந்தது.
அங்கும் ஒரு அளவு ேகால் (10’6”)
அகலமுைடயதாக இருந்தது. ௮ ப றகு
அம்மனிதன் வாசலின் மண்டபத்ைதயும்
உள்ேள ஒரு ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாக
அளந்தான். ௯ ப றகு அம்மனிதன் வாசலின்
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மண்டபத்ைத அளந்தான். அது எட்டு
முழமுைடயதாக (14’) இருந்தது. அம்மனிதன்
வாசலின் ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலிருந்த
சுவர்கைள அளந்தான். ஒவ்ெவாரு
பக்கமும் 2 முழம் (3’6”) ெகாண்டதாக
இருந்தது. வாசலின் மண்டபம் ஆலயத்ைத
எத ர் ேநாக்கயருந்த வாசல் வழியன்
கைடசயலிருந்தது. ௧௦வாசலின் ஒவ்ெவாரு
பக்கத்தலும் மூன்று சறய அைறகள்
இருந்தன. இம்மூன்று சறு அைறகளும்
ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும் சம அளவுைடயதாக
இருந்தன. இருபக்கங்களிலும் இருந்த
பக்கச்சுவர்கள்சமஅளவுைடயதாகஇருந்தது.
௧௧ அம்மனிதன் வாசல் கதவுகளின்
அகலத்ைத அளந்தான். அைவ 10 முழம்
(17’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தன. அந்த
முழு வாசலும் 13 முழம் நீளம் உைடயதாக
இருந்தன. ௧௨ஒவ்ெவாருஅைறயன்முன்பும்
சறு சுவர் இருந்தது. அச்சுவர் 1 முழம் (1’6”)
உயரமும் 1 முழம் (1’6”) கனமும் உைடயதாக
இருந்தது. அவ்வைறகள் 6 முழம் (10’6”)
நீளமுைடயதாக ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும்
இருந்தன.
௧௩ அம்மனிதன் வாசலில் இருந்து

அைறயன் ெமத்ைதயனின்றும் மற்ற
அைறயன் ெமத்ைத மட்டும் அளந்தார். அது
25 முழமாக (43’9”) இருந்தது. ஒவ்ெவாரு
கதவும் இன்ெனாரு கதவற்கு ேநர்
எத ராக இருந்தது. ௧௪ அம்மனிதன்
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முற்றத்தலிருந்து மண்டபத்தன் இரு
பக்கங்களிலிருந்த பக்கசுவர்கள்
உள்பட எல்லா பக்கச்சுவர்களின்
முன்புறங்கைளயும் அளந்தான். அது
ெமாத்தம் 60 முழம். ௧௫ ெவளிவாயலின்
உட்புற முைனயலிருந்து மண்டபத்தன்
கைடச முைனவைர 50 முழங்களாகும்.
௧௬ எல்லா அைறகளிலும், பக்கச்சுவர்களின்
ேமலும் வாயல் மண்டபங்களின் ேமலும்
சறு சறு ஜன்னல்கள் இருந்தன.
ஜன்னல்களின்அகலப்பகுத நுைழவாயைல
ேநாக்கயருந்தது. நுைழவாயலின்
இரு பக்கங்களிலும் உள்ள சுவர்களில்
ேபரீச்சமரங்கள்ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.

ெவளிப்ப ரகாரம்
௧௭ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைன

ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு அைழத்து வந்தான்.
நான் அைறகைளயும் தள வரிைசகைளயும்
பார்த்ேதன். அைவ ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும்
இருந்தன. சுவற்றன் வழிேய நைட
பாைதைய உள்ேநாக்க 30 அைறகள்
இருந்தன. ௧௮ அத்தள வரிைச வாசலின்
பக்கம்வைர ெசன்றது. தளவரிைச
வாசல்களின் நீளத்த ற்கு இருந்தது.
இது தாழ்ந்த தளவரிைசயாக இருந்தது.
௧௯ ப றகு அம்மனிதன் கீழ்வாசலின்
உள்பக்கத்தலிருந்து உள்முற்றத்தன்
ெவளிப்பக்கம் வைரயுள்ள அகலத்ைத
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அளந்தான். அது கழக்குப்பக்கமும்
வடக்குப்பக்கமும் 100முழம்அளவுஇருந்தது.
௨௦ ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றயுள்ள

சுவரில் வடக்கு வாசலின் நீளத்ைதயும்
அகலத்ைதயும் அம்மனிதன் அளந்தான்.
௨௧ அது இரு பக்கங்களிலும் மூன்று
அைறகளுைடயதாக இருந்தது. அதன்
வாசல் தூண்களும் மண்டபமும் முதல்
வாசலின் அளவுகைளப் ேபான்ேற இருந்தன.
அது 50 முழம் (87’6”) நீளமும் 25 முழம்
(43’9”) அகலமும் உைடயதாக இருந்தது.
௨௨ அதன் ஜன்னல்களும் மண்டபமும்
ேபரிச்ச மரச் ெசதுக்கல்களும் கழக்கு
ேநாக்கயருந்த வாசைல ேபான்றதாகேவ
இருந்தது. வாசைல ேநாக்க ஏழு படிகள்
ேமேல ேபாயன. வாசலின் மண்டபம்
நுைழவாயலின் உள்பக்கம் கைடசயல்
இருந்தது. ௨௩வடக்கு நுைழவாயலிலிருந்து
முற்றத்துக்குக் குறுக்ேக உள்முற்றத்துக்கு
ஒரு நுைழவாயல் இருந்தது. அது கழக்கல்
இருந்த நுைழவாயைலப் ேபான்றருந்தது.
ஒரு நுைழவாயலிலிருந்து இன்ெனாரு
நுைழவாயல்வைர அளந்தான். அது 100
முழம் (175’)அகலம்இருந்தது.
௨௪ ப றகு அம்மனிதன் என்ைனத் ெதற்ேக

நடத்த ச் ெசன்றான். நான் ெதற்ேக ஒரு
வாசைலக் கண்ேடன். அம்மனிதன் பக்கச்
சுவர்கைளயும் மண்டபத்ைதயும் அளந்தான்.
அைவ மற்ற வாசல்கைளப் ேபான்ேற
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அளவுைடயதாக இருந்தன. ௨௫ வாசலும்
அதன் மண்டபமும் மற்ற வாசல்கைளப்
ேபான்ேறஜன்னல்கள்உைடயதாகஇருந்தன.
அைவ 50 முழம் (87’6”) நீளமும் 25 முழம்
(43’9”) அகலமும் ெகாண்டதாக இருந்தன.
௨௬ வாசலில் ஏழு படிகள் ேமல் ேநாக்க ச்
ெசன்றன. அதன் மண்டபம் நுைழவாயலின்
உட்புறமாக கைடச யல் இருந்தது. சுவர்கள்
ேமல் இரு பக்கமும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. ௨௭ உட்ப ரகாரத்தன்
ெதன் பக்கமும் ஒரு வாசல் இருந்தது.
அம்மனிதன் ெதற்கு ேநாக்க உள் வாசலில்
இருந்து இன்ெனாரு வாசலுக்கு அளந்தான்.
அது 100 முழம் (175’) அகலமுைடயதாக
இருந்தது.

உட்ப ரகாரம்
௨௮ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைனத்

ெதற்கு வாசல் வழியாக உட்ப ரகாரத்த ற்கு
அைழத்துப் ேபானான். அவன்இந்தவாசைல
அளந்தான். அத்ெதற்கு வாசலும் மற்ற
வாசல்கைளப் ேபான்று அளவுைடயதாக
இருந்தது. ௨௯ ெதற்கு வாசலில் உள்ள
அைறகள், அதன் பக்கச்சுவர்கள், அதன்
மண்டபம் ஆகயைவ மற்ற வாசல்களில்
உள்ள அளைவேய ெகாண்டிருந்தன.
வாசைலயும் மண்டபத்ைதயும் சுற்ற
ஜன்னல்கள்இருந்தன. வாசல் 50முழம் (87’6”)
நீளமும் 25 முழம் (43’9”) அகலமும் இருந்தது.
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௩௦ மண்டபம் 25 முழம் (43’9”) அகலமும் 5
முழம் (8’9”) நீளமும் இருந்தது. ௩௧ ெதன்பக்க
வாசல் மண்டபம் ெவளிப்ப ரகாரத்ைத
ேநாக்க இருந்தது. நுைழவாயலின் இரு
பக்கச்சுவர்களிலும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. அதல் ஏற ட 8
படிகளும்இருந்தன.
௩௨ அம்மனிதன் என்ைன கழக்குப்

புறமுள்ள உட்ப ரகாரத்த ற்கு அைழத்து
வந்தான். அவன் வாசைல அளந்தான்.
அது மற்ற வாசல்கைளப் ேபான்ேற
அளவுைடயதாக இருந்தது. ௩௩ க ழக்கு
வாசலின் அைறகளும், பக்கச்சுவர்களும்,
மண்டபமும் மற்ற வாசல்கைளப்ேபான்ேற
அளக்கப்பட்டன. வாசைலயும் அதன்
மண்டபத்ைதயும் சுற்ற ஜன்னல்கள்
இருந்தன. க ழக்கு வாசல் 50 முழம்
(87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”) அகலமும்
உைடயதாக இருந்தது. ௩௪ அதன் மண்டபம்
ெவளிப்ப ரகாரத்ைத ேநாக்க இருந்தது.
நுைழவாயலின் இரு பக்கச்சுவர்களிலும்
ேபரீச்சமரஉருவங்கள்ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
அதற்குப் ேபாக எட்டுப்படிகள்இருந்தன.
௩௫ ப றகு அந்த மனிதன் என்ைன வடக்கு

வாசலுக்குஅைழத்துவந்தான். அவன்அைத
அளந்தான்.அதுமற்றவாசல்கைளப்ேபான்று
அேத அளவுைடயதாக இருந்தது. ௩௬ இதன்
அைறகள், இதன் பக்கச் சுவர்களும், வாயல்
மண்டபமும் கூட, மற்ற நுைழ வாயல்களின்



எேசக்க ேயல்௪௦:௩௭ ccxl எேசக்க ேயல்௪௦:௪௨

அளவுைடயதாக இருந்தன. வாசைலச்
சுற்ற ஜன்னல்கள் இருந்தன. இது 50 முழம்
(87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”) அகலமும்
ெகாண்டதாக இருந்தது. ௩௭ இதன் வாயல்
மண்டபம், நுைழ வாயலின் கைடசயல்
ெவளிமுற்றத்த ற்குப் பக்கத்தல் இருந்தது.
நுைழவாயலின் இருபக்கச் சுவர்களிலும்
ேபரீச்சமரஉருவங்கள்ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
இதல்ேமேல ேபாக 8 படிகள்இருந்தன.

பலிகைளஆயத்தப்படுத்தும்அைறகள்
௩௮ வாயல் மண்டபத்தல் கதவுள்ள ஒரு

அைற இருந்தது. இதுதான் ஆசாரியர்கள்
தம் தகனபலிக்காக மிருகங்கைளக்
கழுவும் இடம். ௩௯ மண்டபத்தன் கதவன்
இரண்டு பக்கத்தலும் இரண்டு ேமைசகள்
இருந்தன. தகனபலி, பாவநவாரண பலி,
குற்ற நவாரணப் பலி ஆகயவற்றன்
மிருகங்கைள ேமைச ேமல் ைவத்துக்
ெகால்லுவார்கள். ௪௦ மண்டபத்துக்கு
ெவளிேய, வடக்கு வாசல் த றந்தருக்க ற
இடத்தல், இரண்டு ேமைசகள் இருந்தன.
இம்மண்டபத்தன்ெவளிவாசலின்ஒவ்ெவாரு
பக்கத்தலும் இரண்டு ேமைசகள் இருந்தன.
௪௧ இவ்வாறு உள்ேள நான்கு ேமைசகள்
இருந்தன. ெவளிேய நான்கு ேமைசகள்
இருந்தன. இந்த எட்டு ேமைசகளின்
ேமல் ஆசாரியர்கள் பலிகளுக்கான
மிருகங்கைளக் ெகான்றார்கள். ௪௨ நான்கு
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ேமைசகள் தகனபலிக்காகக் கல்லால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. இம்ேமைசகள் 1 1/2
முழம் (2’7 1/2”) நீளமும் 1 1/2 முழம் (2’7 1/2”)
அகலமும் 1 முழம் (1’6”) உயரமும் உள்ளதாக
இருந்தன. ேமைசகளின்ேமல் ஆசாரியர்கள்
தகன பலிகள் மற்றும் இதர பலிகளுக்கான
மிருகங்கைளக்ெகால்வதற்கானகருவகைள
ைவத்தருந்தார்கள். ௪௩ ெகாக்க கள் 1
சாண் (3”) நீளமுள்ள இைறச்ச க் ெகாக்க கள்
இப்பகுதயலுள்ள எல்லாச் சுவர்களிலும்
அடிக்கப்பட்டிருந்தன. காணிக்ைககளின்
இைறச்ச ேமைசேமல்ைவக்கப்பட்டது.

ஆசாரியர்களின்அைறகள்
௪௪ உட்புற முற்றத்தல் இரண்டு

அைறகள் இருந்தன. ஒன்று வடக்கு
வாசலில் இருந்தது. அது ெதற்கு ேநாக்க
இருந்தது. இன்ெனான்று ெதற்கு
வாசலில் இருந்தது. அது வடக்கு ேநாக்க
இருந்தது. ௪௫ அம்மனிதன் என்னிடம்
ெசான்னான், “ெதற்கு ேநாக்க இருக்கும்
இந்த அைற ஆலயத்தல் பணியலிருந்து
ேசைவ ெசய்க ற ஆசாரியரின் அைற.
௪௬ஆனால் வடக்கு ேநாக்க இருக்கும் அைற
பலிபீடத்தல் பணிெசய்க ற ஆசாரியரின்
அைறயாகும். இந்தஆசாரியர்கள் ேலவயன்
தைலமுைறையச் சார்ந்தவர்கள். ஆனால்
இந்த இரண்டாவது ஆசாரியக் குழு
சாேதாக்கன்வாரிசுகள். அவர்கள்மாத்த ரேம
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பலிகைள பலிபீடத்த ற்குச் சுமந்து ெசன்று
கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்யமுடியும்.”
௪௭ அம்மனிதன் ப ரகாரத்ைத அளந்தான்.

அது சரியான சதுரமாக இருந்தது. இது 100
முழம் (175’) நீளமும் 100முழம் (175’)அகலமும்
உைடயதாக இருந்தது. பலிபீடம் ஆலயத்தன்
முன்னால்இருந்தது.
ஆலயத்தன்மண்டபம்
௪௮ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைன ஆலய

மண்டபத்துக்குக் ெகாண்டுேபானான்.
மண்டபத்தன் இரு பக்கங்களிலும் இருந்த
சுவர்கைள அளந்தான். ஒவ்ெவாரு
பக்கச்சுவரின் கனம் 5 முழமாகவும் அகலம்
3 முழமாகவும் இருந்தது. அைவகளுக்குள்
இருந்த இைடெவளி 14 முழமாயருந்தது.
௪௯ மண்டபம் 20 முழம் (35’) நீளமும் 12 முழம்
(19’3”) அகலமும் உள்ளது. மண்டபத்தன்
ேமேல ெசல்ல 10 படிகள் இருந்தன.
தூணாதரங்களிேல இந்தப் புறத்தல் ஒரு
தூணும் அந்தப்புறத்தல் ஒரு தூணும்
இருந்தது.

௪௧
ஆலயத்தன்பரிசுத்தஇடம்
௧ பன்பு அவன் என்ைன ஒரு அைறக்கு

(பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு) அைழத்துக்
ெகாண்டு ேபானான். அவன் அைறயன்
இருபுறமுள்ள சுவர்கைள அளந்தான். அைவ
6 முழம் (10’6”) கனமுைடயதாக ஒவ்ெவாரு



எேசக்க ேயல்௪௧:௨ ccxliii எேசக்க ேயல்௪௧:௬

பக்கமும் இருந்தன. ௨ கதவானது 10 முழம்
(17’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தது. வாசல்
நைடயன் பக்கங்கள் ஒவ்ெவாரு புறத்தலும்
5 முழம் (8’9”) உைடயன. அம்மனிதன் அந்த
அைறைய அளந்தான். அது 40 முழம் (70’)
நீளமும் 20முழம் (35’)அகலமும்ெகாண்டது.
ஆலயத்தன்மகா பரிசுத்தஇடம்
௩ ப றகு, அவன் கைடச அைறக்குள்

ெசன்றான். அவன் வாசலின் இருபக்கச்
சுவர்கைளயும் அளந்தான். ஒவ்ெவாரு
பக்கச்சுவரும் 2 முழம் கனமாகவும் 7 முழம்
அகலமாகவும் இருந்தது. வாசல் வழியானது
6 முழம் அகலமுைடயதாயருந்தது. ௪ ப றகு,
அம்மனிதன்அைறயன்நீளத்ைதஅளந்தான்.
அது 20 முழம் (35’) நீளமும் 20 முழம் (35’)
அகலமுமாக ஆலயத்தன் முன்புறத்தல்
அளந்தான். அம்மனிதன் என்னிடம், “இது
மிகவும் பரிசுத்தமானஇடம்” என்றான்.
ஆலயத்ைதச்சுற்றயுள்ளமற்றஅைறகள்
௫ ப றகு அம்மனிதன் ஆலயத்தன்

சுவைர அளந்தான். அது 6 முழம்
கனமாகயருந்தது. ஆலயத்ைதச் சுற்றலும்
பக்கத்து அைறகள் இருந்தன. இைவ 4
முழம் (7’) அகலமுைடயதாக இருந்தன.
௬இந்த பக்கத்து அைறகள் மூன்று ேவறுபட்ட
தளங்களில் இருந்தன. அைவ ஒன்றன்
ேமல் ஒன்றாக இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
தளத்தலும் 30 அைறகள் இருந்தன. இந்த
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பக்கத்து அைறகள் சுற்றலும் உள்ள சுவரால்
தாங்கப்பட்டிருந்தன. எனேவ ஆலயச் சுவர்
தானாக அைறகைளத் தாங்கவல்ைல.
௭ ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் பக்கத்து
அைறகளின் ஒவ்ெவாரு தளமும் கீேழ உள்ள
தளத்ைதவ ட அகலம் அத கமாயருந்தது.
ஆலயத்ைதச்சுற்றயுள்ளஉயரேமைடயானது
ஒவ்ெவாரு தளத்தலும் ஆலயத்ைதச் சுற்ற ப்
பரந்தருந்தது, எனேவ, ேமல் தளங்களின்
அைறகள் அகலமாயருந்தன. ஆதலால்
கீழ்த்தளத்தலிருந்து நடுத்தளம் வழியாய்
ேமல்தளத்த ற்குஏறும்வழிஇருந்தது.
௮ ஆலயத்ைதச் சுற்ற உயர்த்தப்பட்ட

அடிப்பாகம் இருப்பைதப் பார்த்ேதன். அது
பக்கத்து அைறகளுக்கு அஸ்தபாரமாக
இருந்தது. அது ஒரு முழுக் ேகாலின்
உயரம் ெகாண்டதாயருந்தது. ௯ பக்கத்து
அைறகளின் ெவளிச் சுவரின் அகலம் 5
முழமாக (8’9”) இருந்தது. ஆலயத்தன்
பக்கத்து அைறகளுக்கும் ஆசாரியரின்
அைறகளுக்கும் இைடேய ஒரு தறந்தெவளி
இருந்தது. ௧௦அதுஆலயத்ைதச் சுற்றலும் 20
முழம் (35’) அகலமாக இருந்தது. ௧௧ பக்கத்து
அைறகளின் கதவுகள், உயர்த்தப்பட்ட
அடிப்பாகத்ைத ேநாக்க த் த றந்தருந்தன.
ஒரு வாசல்நைட வடேகயும் ஒரு வாசல்
நைட ெதற்ேகயும் இருந்தன. உயர்த்தப்பட்ட
அடிப்பாகத்தன் அகலம் 5 முழமாய் (8’9”)
சுற்றலும்இருந்தது.
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௧௨ தைடெசய்யப்பட்ட ஆலய முற்றத்தன்
முன்பருந்த ேமற்கு தைசயலுள்ள கட்டிடம்
70முழம் (122’6”)அகலமுைடயதாய் இருந்தது,
அக்கட்டிடத்தன்சுற்றுச் சுவர்கள் 5முழம் (8’9”)
கனமுைடயதாய் இருந்தன. அது 90 முழம்
(157’6”) நீளமுைடயது. ௧௩ ப றகு அம்மனிதன்
ஆலயத்ைத அளந்தான். அது 100 முழம் (175’)
நீளமுைடயது. தைடெசய்யப்பட்ட பரப்ைபயும்,
கட்டிடத்ைதயும், அதன் சுவர்கைளயும் 100
முழம் (175’) அகலமுைடயதாக அளந்தான்.
௧௪ ஆலயத்தன் முற்புறமும் க ழக்குக்கு
எத ரான தைடச் ெசய்யப்பட்ட பரப்பும் 100
முழம் (175’)அகலமுைடயதாகஇருந்தது.
௧௫ அம்மனிதன் தைடெசய்யப்பட்ட

பரப்பன் பன்புறமாக அதற்கு எத ேர இருந்த
கட்டிடத்தன் நீளத்ைதயும் அதற்கு இரு
புறத்தலும் இருந்த நைட பந்தல்கைளயும்
அளந்தான். அது 100 முழம் (175’)
நீளமுைடயது.
மகா பரிசுத்த இடமும், பரிசுத்த

இடமும், மண்டபமும், உள் அைறைய
ேநாக்கயருந்தன. ௧௬ அவற்றன்
சுவர்கள் முழுவதும் மரப்பலைககளால்
மூடப்பட்டிருந்தன. மூன்று பக்கங்களிலும்
சுற்ற ஜன்னல்கள்இருந்தன. வாசல்களுக்கு
எத ரான நைடப் பந்தல்களும் சுற்றலும்
தைர ெதாடங்க ஜன்னல்கள் வைர
பலைக அடித்தருந்தது. ஜன்னல்கள்
மூடப்பட்டிருந்தன. ௧௭ வாசலின் ேமேல
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ெதாடங்க ,
ஆலயத்தன் உட்புறமும் ெவளிப்புறமும்

பலைககளால் மூடப்பட்டிருந்தன. சுற்றலும்
சுவரின் உட்புறமும் ெவளிப்புறமும்
௧௮ ேகருபீன்களும் ேபரீச்ச மரங்களும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. ேகருபீன்களுக்கு
இைடயல் ேபரீச்சமரம் இருந்தது. ஒவ்ெவாரு
ேகருபீனுக்கும் இரு முகங்கள் இருந்தன.
௧௯ ஒரு முகம் மனிதமுகமாய் ேபரீச்ச
மரத்தன் ஒரு பக்கத்ைதப் பார்த்தவாறு
இருந்தது. இன்ெனாரு முகம் சங்க முகமாய்
ேபரீச்ச மரத்தன் இன்ெனாரு பக்கத்ைதப்
பார்த்தவாறு இருந்தது. அைவ ஆலயத்ைதச்
சுற்றலும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
௨௦ தைரயலிருந்து வாசலின் ேமல்புறம்வைர
பரிசுத்தஇடத்தன்சுவர்களில்ேகருபீன்களும்
ேபரீச்ச மரங்களும்ச த்தரிக்கப்பட்டிருந்தன.
௨௧ பரிசுத்த இடத்தன் இருபக்கத்தலும்

இருந்த சுவர்கள் சதுரமானைவ.
மகாபரிசுத்தமான இடத்துக்கு எத ரில் ஏேதா
ஒன்று பலிபீடத்ைதப் ேபாலக் காணப்பட்டது.
௨௨அதுமரத்தால் ெசய்யப்பட்ட பலிபீடத்ைதப்
ேபான்றருந்தது. அது 3 முழம் உயரமும் 2
முழம் நீளமுமாயருந்தது. அதன் மூைலகள்,
அடிப்பாகம், பக்கங்கள் எல்லாம் மரத்தால்
ஆனைவ. அம்மனிதன் என்னிடம், “இதுதான்
கர்த்தருக்கு முன்னால் உள்ள ேமைச”
என்றான்.
௨௩ நடு அைறயும் (பரிசுத்தமான
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இடமும்) மிகப் பரிசுத்தமான இடமும்
இரட்ைடக் கதவுகைளக் ெகாண்டைவ.
௨௪ வாசல்களுக்கு மடக்குக் கதவுகளாகய
இரட்ைடக் கதவுகள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
வாசலுக்கும் இரண்டு சறு கதவுகளும்
இருந்தன. ௨௫ பரிசுத்த இடத்தன்
கதவுகளிலும் ேகருபீன்களும் ேபரிச்ச
மரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
அைவ சுவற்றல் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தைவ
ேபான்றருந்தன. ெவளிேய மண்டபத்தன்
முன்பாக உத்த ரங்கள் ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
மண்டபத்தன் முன் பாகத்த ற்குேமல் ஒரு
மரக் கூைரயருந்தது. ௨௬ இருபுறங்களிலும்
ஆலயத்தன் சுற்றுக் கட்டுக்களிலும்
சட்டங்கள் ெபாருந்தய ஜன்னல்கள்
இருந்தன. சுவர்களிலும் ஆலயத்ைதச்
சுற்றயுள்ள அைறகளிலும் வைரயப்பட்ட
ேபரீச்ச மரங்களும்இருந்தன.

௪௨
ஆசாரியர்களின்அைற
௧ ப றகு அம்மனிதன் என்ைன வட

தைசயன் வழியாக ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு
அைழத்துப் ேபானான். தைடெசய்யப்பட்ட
பரப்ப ற்கு ேமற்ேகயருந்த அைறக்கும்
வடக்ேக இருந்த கட்டிடத்த ற்கும் ேபாேனாம்.
௨ வடக்ேக இருந்த கட்டிடமானது 100
முழம் (175’) நீளமும் 50 முழம் (87’6”)
அகலமும்ெகாண்டது. ௩ இக்கட்டத்தல்
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மூன்று முன்மண்டபங்களுைடய ேமல்
மாடிகள் இருந்தன. 20 முழம் அளவுள்ள
உள்முற்றம், கட்டிடத்த ற்கும் ஆலயத்த ற்கும்
இைடயல் இருந்தது. இன்ெனாரு பக்கம்,
அைறகள் ெவளிமுற்றத்தன் நைடபாைதைய
ேநாக்கயருந்தன. ௪அைறகளுக்குமுன்னால்
ஒருவழி இருந்தது. அது உள்ேள ெசன்றது.
இது 10 முழம் (17’6”) அகலமும் 100 முழம்
(175’) நீளமும் உைடயதாக இருந்தது.
அவற்றன் கதவுகள் வடக்ேக இருந்தன.
௫-௬ கட்டிடம் 3 மாடி உயரமுள்ளதாகவும்,
ெவளிமுற்றத்ைதப்ேபால தூண்கள்
இல்லாததாலும், ேமல் அைறகள்
நடுமாடியலும், முதல்தளத்தலும்
இருந்த அைறகைளவ ட சற்றுப்
பன்னால் இருந்தன. ேமல்தளம்,
நடுத்தளத்ைதயும், அடித்தளத்ைதயும்வ ட
குறுகலாயருந்தது. ஏெனனில், ேமல்மாடிகள்
இவ்வ டங்கைள பயன்படுத்தயருந்தன.
௭ ெவளிேய ஒரு மதல் இருந்தது. அது
அைறகளுக்கு இைணயாக இருந்தது.
அது ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும்
அைமந்தருந்தது. அது அைறகளுக்கு
எத ேர இருந்தது. அதன் நீளம் 50 முழம்
(87’6”) இருந்தது. ௮ ெவளிப்ப ரகாரத்தல்
உள்ள அைறகளும் 50 முழம் (87’6”)
நீளமுைடயதாக இருந்தன. கட்டிடத்தன்
முழு நீளம், ஆலயத்தன் பக்கம் 100
முழம் நீளமாயருந்தது. ௯ க ழக்ேக
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ெவளிப்ப ரகாரத்தலிருந்து அந்த
அைறகளுக்குள் ெசல்லுகற நைட அவற்றன்
கீேழ இருந்தது. ௧௦ உள்ேள நுைழயும்
வாசல், முற்றத்தன் பக்கத்தலுள்ள சுவரின்
ஆரம்பத்தலிருந்தது.
தைடெசய்யப்பட்ட பரப்ப ற்கும்

கட்டிடத்த ற்கும் ெதற்குப் பக்கத்தலும்
அைறகள் இருந்தன. ௧௧ அைவகளுக்கு
முன்னால் ஒரு பாைத இருந்தது.
அைவ வடக்ேக உள்ள அைறகள்
ேபான்றைவ. அைவ அேத நீளமும் அகலமும்
ெகாண்டைவயாகவும் அேத மாத ரியான
கதவுகைளக்ெகாண்டைவயாகவும்இருந்தன.
௧௨ கீழ் அைறகளுக்குப் ேபாகும் நுைழ
வாசல் கட்டிடத்தன் கழக்குப்பகுதயன்
கைடசயலிருந்தது. இதனால் ஜனங்கள்
சுவரின் பக்கம் இருந்த பாைதயன் முடிவல்
தறந்தவழியாகப் ேபாகமுடியும்.
௧௩ அம்மனிதன் என்னிடம்,

“தைடெசய்யப்பட்ட பரப்ப ற்கு முன்னிருக்க ற
வடபுறமான அைறகளும் ெதன்புறமான
அைறகளும் பரிசுத்தமான அைறகள். இந்த
அைறகள் கர்த்தருக்குப் பலிகள் பைடக்க ற
ஆசாரியர்களுைடயைவ. அவ்வாசாரியர்கள்
இவ்வைறகளில்தான் மிகப் பரிசுத்தமான
உணைவ உண்பார்கள். அங்குதான்
அவர்கள் மிகப் பரிசுத்தமான பலிகைள
எல்லாம் ைவக்க றார்கள். ஏெனன்றால்,
அந்த இடம் பரிசுத்தமானது. தானிய
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காணிக்ைக, பாவப்பரிகாரபலி, குற்ற
நவாரணபலி,ஆகயைவமிகப்பரிசுத்தமான
காணிக்ைககளாகும். ௧௪ பரிசுத்தமான
பகுத க்குள் நுைழயும் ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த
இடத்தலிருந்து ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு
வருவதற்கு முன்ேப ஆராதைன
ெசய்யும்ேபாது அணிந்தருந்த உைடகைளக்
கழற்ற ைவப்பார்கள். ஏெனன்றால், அந்த
உைடகள் பரிசுத்தமானைவ. ஆசாரியர்
ஜனங்கள் இருக்கும் ப ரகாரத்துக்குப் ேபாக
வரும்பனால் ேவறு உைடகைள அணிந்து
ெகாண்டுேபாவார்கள்.”

ஆலயத்தன்ெவளிமுற்றம்
௧௫அம்மனிதன்ஆலயத்தன்உள்பக்கத்ைத

அளந்து முடித்த ப றகு அவன் என்ைன
கீழ்த்தைசக்கு எத ரான வாசல் வழியாக
ெவளிேய அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான்.
அவன் ஆலயத்தன் ெவளிப்புறத்தல்
சுற்றலும் அளந்தான். ௧௬ அவன் அளவு
ேகாலால் க ழக்குப் பகுதைய அளந்தான்.
அது 500 முழம் (875’) நீளமிருந்தது.
௧௭ அவன் வடப் பகுதைய அளந்தான்.
அது 500 முழம் (875’) இருந்தது. ௧௮ அவன்
ெதற்குப்பகுதைய அளந்தான். அது
500 முழம் (875’) இருந்தது. ௧௯ அவன்
சுற்ற க்ெகாண்டு ேமற்குப் பகுத க்குப் ேபாய்
அளந்தான். அது 500 முழம் (875’) இருந்தது.
௨௦அவன்ஆலயத்தன்நான்குபுறங்கைளயும்
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அளந்தான். ஆலயத்ைதச் சுற்ற மதல் சுவர்
இருந்தது. அது 500 முழம் நீளமும் 500 முழம்
அகலமுமாயருந்தது. அது பரிசுத்தமற்ற
இடத்தலிருந்து அப்பரிசுத்தமான இடத்ைதப்
ப ரித்தது.

௪௩
கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்கு மத்தயல்

வாழ்வார்
௧ அம்மனிதன் என்ைனக் கழக்கு

வாசலுக்கு அைழத்துக் ெகாண்டு ேபானான்.
௨ அங்ேக இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய
மகைம கீழ்த்தைசயலிருந்து வந்தது.
ேதவனுைடய சத்தம் கடலின் இைரச்சைலப்
ேபான்றருந்தது. ேதவ மகைமயால் பூமி
ப ரகாச த்தது. ௩நான்பார்த்ததரிசனம்ேகபார்
ஆற்றங்கைரயல் கண்ட தரிசனத்ைதப்
ேபான்று இருந்தது. நான் தைரயல்
முகங்குப்புற வழுந்ேதன். ௪ கர்த்தருைடய
மகைம கீழ்த்தைசக்கு எத ரான வாசல்
வழியாகஆலயத்தன்உள்ேளநுைழந்தது.
௫ அப்ெபாழுது என்ைன ஆவயானவர்

எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்உட்ப ரகாரத்தல்வ ட்டார்.
கர்த்தருைடய மகைம ஆலயத்ைத
ந ரப்ப யது. ௬ என்னிடம் யாேரா
ஆலயத்த ற்குள்ளிருந்து ேபசுவைதப்
ேபான்று ேகட்ேடன். இன்னும் அந்த
மனிதன் என்னுடன் இருந்தான்.
௭ ஆலயத்தற்குள்ளிருந்து வந்த குரல்
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என்னிடம் ெசான்னது, “மனுபுத்த ரேன,
இந்த இடத்தல்தான் எனது சங்காசனமும்
பாதபீடமும் உள்ளன. நான் என்ெறன்றும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தயல் இந்த
இடத்தல் வாழ்ேவன். இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் இனிேமல் என் நாமத்ைதப்
பாழாக்கமாட்டார்கள். அரசர்களும் அவரது
ஜனங்களும் தங்கள் ேவச த்தனங்களாலும்
இங்ேக தங்கள் அரசர்களின் உடல்கைளப்
புைதப்பதன் மூலமும் எனது நாமத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்துவதல்ைல. ௮ அவர்கள்,
என் கதவு நைலக்கு அடுத்து அவர்கள்
கதவு நைலைய ைவத்தும் தங்கள்
வாசற்படிைய என் வாசற்படியருகல்
கட்டியும் என் நாமத்த ற்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். முன்பு ஒரு சுவர்
என்ைன அவர்களிடமிருந்து ப ரித்தது.
எனேவ அவர்கள் ஒவ்ெவாரு முைற
பாவம் ெசய்யும்ேபாதும் அருவருப்பான
ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ேபாதும்
என் நாமத்த ற்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அதற்காகத்தான் நான்
ேகாபம்ெகாண்டு அவர்கைள அழித்ேதன்.
௯ இப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள் பாலின
உறவு பாவங்கைளயும், தங்கள் அரசர்களின்
மரித்த உடல்கைளயும் என்ைனவட்டுத்
தூரமாய் எடுத்துச் ெசல்லட்டும். ப றகு, நான்
அவர்கள்மத்தயல்என்ெறன்றும்வாழ்ேவன்.
௧௦ “இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன,
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ஆலயத்ைதப் பற்ற இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரிடம் ெசால். ப றகு, அவர்கள்
தம் பாவங்களுக்காக ெவட்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் ஆலயத்துக்கான த ட்டங்கைளப்
பற்ற அற ந்துெகாள்வார்கள்.
௧௧ அவர்கள் தாம் ெசய்த தீைமகளுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ஆலயத்தன்
வடிவத்ைதப்பற்ற த் ெதரிந்துெகாள்ளட்டும்.
அவர்கள் ஆலயத்ைத எவ்வாறு கட்டுவது
என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். எங்ேக
அதன் நுைழவாசல்கைளயும் எங்ேக
அதன் பன் வாசல்கைளயும் ைவப்பது
என்பது பற்ற அறயட்டும். அதன் எல்லா
சட்டத ட்டங்கைளயும் கற்றுக்ெகாடு.
இவற்ைறெயல்லாம் எழுதைவ. அவர்கள்
பார்த்து ஆலயத்தன் எல்லா வத கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளுவார்கள். ப றகு அவர்களால்
அவற்ைறச் ெசய்ய முடியும். ௧௨ இதுதான்
ஆலயத்தன் சட்டம்: மைல உச்சயன் ேமல்
சுற்றலும் அதன் எல்ைலெயங்கும் மிகவும்
பரிசுத்தமாக இருக்கும். இதுேவஆலயத்தன்
சட்டம்.
பலிபீடம்
௧௩ “இைவ பலிபீடத்தன் அளவுகள். இைவ

முழக் ேகால்களால் அளக்கப்பட்டைவ.
பலிபீடத்தன் அடிப்பாகத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு
முழம் (1’9”)ஆழமும்ஒருமுழம் (1’9”)அகலமும்
ெகாண்ட வாய்க்கால் இருந்தது. அதன்
ஓரத்ைதச்சுற்றயுள்ளவளிம்புஒருசாண் (9”)
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உயரமாயருக்கும். இதுதான் பலிபீடத்தன்
உயரமாக இருந்தது. ௧௪தைரய ேலஇருக்க ற
ஆதாரம் முதல் கீழ்நைலமட்டும் 2 முழம்
(3’6”) இருந்தது. அதன் அகலம் ஒரு முழம்
(1’9”) இருந்தது. சன்ன வளிம்பு முதல்
ெபரிய வளிம்புவைர நான்கு முழம் அளவு
(7’) இருந்தது. அதன் அகலம் 2 முழம் (3.6”).
௧௫ பலிபீடத்தன் ெநருப்பு ைவக்க ற இடம் 4
முழம் (7’) உயரமாயருந்தது. பலிபீடத்தன்
ஒவ்ெவாருமூைலயல்ஒன்றாக 4ெகாம்புகள்
இருந்தன. ௧௬ பலிபீடத்தன் ெநருப்பு
ைவக்க ற இடம் 12 முழம் நீளமும் 12 முழம்
(21’) அகலமுமாய் இருந்தன. இது சரியான
நாற்சதுரம். ௧௭ அதன் சட்டமும் சதுரமானது.
அது 14 முழம் (24’6”) நீளமும் 14 முழம்
(24’6”) அகலமும் ெகாண்டது. அைதச்
சுற்றலும்உள்ளவளிம்புஅைரமுழம் (10 1/2’)
அகலமாயருந்தது. அதைனச் சுற்றயுள்ள
ஆதாரம் 2 முழம் (3’6”) ஆக இருக்கும்.
பீடத்த ற்கு ேபாகும் படிகள் க ழக்குப்பக்கம்
இருந்தன.”
௧௮ ப றகு அம்மனிதன் என்னிடம்

ெசான்னான்: “மனுபுத்த ரேன, கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக்கூறுகறார்: ‘இதுதான்
பலிபீடத்துக்கான வத கள். இதைனக் கட்டும்
நாளிேலஅதன்ேமல் தகனபலிய டவும்அதன்
ேமல் இரத்தம் ெதளிக்கவும் அைமக்கப்படும்.
௧௯ நீ ஒரு இளங்காைளைய பாவப் பரிகாரப்
பலியாக சாேதாக்கன் குடும்பத்தல்
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ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். இந்த
ஆட்கள் ேலவயர் வம்சத்தலிருந்து
வந்தவர்கள். அவர்கள் ஆசாரியர்களாக
இருக்க றார்கள்.’ ” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்: ௨௦ “நீ
காைளயன்இரத்தத்ைதஎடுத்துபலிபீடத்தன்
நான்கு ெகாம்புகளிலும், சட்டத்தன் நான்கு
ெகாடிகளிலும், சுற்றயருக்க ற வளிம்பலும்
பூச பாவநவர்த்த ெசய்யலாம். இவ்வாறு நீ
பலிபீடத்ைத சுத்தப்படுத்துவாய். ௨௧ நீ பாவப்
பரிகார பலிக்குக் காைளையக் ெகாண்டு
வந்து அைத ஆலயத்த ற்கு ெவளியல்
அதற்குரியஇடத்தல்சுட்ெடரிக்கேவண்டும்.

௨௨ “இரண்டாவது நாளிேல பழுதற்ற
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பாவப்பரிகார
பலியாக பலியடு. ஆசாரியர்கள்
முன்பு காைள பலிக்குச் ெசய்தது
ேபாலேவ இதற்கும் பலிபீடத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும். ௨௩நீபலிபீடத்ைத
பரிசுத்தப்படுத்தன பன்பு, பழுதற்ற ஒரு
இளங்காைளையயும், மந்ைதயலிருந்து
பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்
பலியாக்கு. ௨௪ ப றகு நீ அவற்ைறக்
கர்த்தருக்கு முன் பலியடு. ஆசாரியர்கள்
அதன் ேமல் உப்ைபத் தூவுவார்கள்.
ப றகு ஆசாரியர்கள் காைளையயும்
கடாைவயும் கர்த்தருக்குத் தகன பலியாகக்
ெகாடுப்பார்கள். ௨௫ ஏழு நாட்களுக்குத்
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ெதாடர்ந்து தனம் பாவப்பரிகாரத்த ற்காக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவத் தயார்
ெசய். அேதாடு மந்ைதயலிருந்து ஒரு
காைளையயும் ஆட்டுக்கடாைவயும் தயார்
ெசய். காைளக்கும் ஆட்டுக்காடாவுக்கும்
எவ்வதப் பழுதும் இருக்கக் கூடாது.
௨௬ ஏழு நாட்களுக்கு ஆசாரியர்கள்
பலிபீடத்ைதச்சுத்தமாகைவத்து,சுத்த கரித்து
அர்ப்பணிக்கேவண்டும். ௨௭ அந்நாட்கள்
முடிந்த பன்பு எட்டாம் நாள் முதல்
ஆசாரியர்கள் பலி பீடத்தன் ேமல் உங்கள்
தகன பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும்
பைடக்கேவண்டும். அப்ெபாழுது நான்
உன்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இைதச்ெசான்னார்.

௪௪
ெவளிவாசல்
௧ ப றகு அம்மனிதன் என்ைன ஆலயத்தன்

கழக்கு வாசலுக்கு அைழத்து வந்தான். அது
பூட்டப்பட்டிருந்தது. ௨ கர்த்தர் என்னிடம்
ெசான்னார்: “இந்த வாசல் த றக்கப்படாது.
இது எப்ெபாழுதும் பூட்டப்பட்டிருக்கும்.
இதன் வழியாக எவரும் நுைழய முடியாது.
ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின் கர்த்தர் இதன்
வழியாக நுைழந்தருக்க றார். எனேவ இது
எப்ேபாதும் பூட்டப்பட்டிருக்கும். ௩ இந்த
வாசலில் உட்கார ஜனங்களின் அத பத க்கு
மாத்த ரேம உரிைமயுண்டு. கர்த்தருைடய
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சந்ந தயல் உணவு உண்ணும்ேபாது
உட்காரலாம். அவன் வாசல் மண்டபக் கதவு
வழியாகநுைழந்துஅேதவழியாகெவளிேயற
ேவண்டும்.”

ஆலயத்தன்பரிசுத்தம்
௪ ப றகு அந்த மனிதன் என்ைன வடக்கு

வாசல் வழியாக ஆலயத்தன் முன்புறத்த ற்கு
அைழத்துவந்தான். நான் கர்த்தருைடய
மகைம கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
நைறந்தருப்பைதக் கண்ேடன். நான்
தைரயல்முகம்குப்புற வழுந்ேதன். ௫கர்த்தர்
என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,
கவனமாகப் பார்! உன் கண்கைளயும்
காதுகைளயும் பயன்படுத்து. இவற்ைறக்
கவனி. நான் உனக்குக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தன் சகல வத கைளயும் அதன்
சகல சட்டங்கைளயும் பற்ற ச் ெசால்வைதக்
கவனமாகக் ேகள். ஆலயத்தன் எல்லா நுைழ
வாசல்கைளயும் பரிசுத்த இடத்தலிருந்து
ெவளிேயறும் வாசல்கைளயும் கவனமாகப்
பார். ௬ ப றகு இந்தச் ெசய்தைய
எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்த இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடு. அவர்களிடம் ெசால்:
‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர,
நீங்கள் ெசய்த எல்லா அருவருப்புகளும்
ேபாதும்! ௭ நீங்கள் எனது ஆலயத்த ற்குள்
அந்நயைர அைழத்து வந்தீர்கள். அந்த
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ஜனங்கள் உண்ைமயாகேவ வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் தம்ைம
எனக்கு முழுைமயாகக் ெகாடுக்கவல்ைல.
இவ்வாறு நீங்கள் என் ஆலயத்ைத அசுத்தம்
ெசய்தீர்கள். நீங்கள் நமதுஉடன்படிக்ைகைய
உைடத்தீர்கள். நீங்கள் அருவருப்பான
ெசயல்கைளச் ெசய்தீர்கள். ப றகு நீங்கள்
அப்பம், ெகாழுப்பு, இரத்தம் ஆகய
காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தீர்கள். ஆனால்,
இைவகேளஎன்ஆலயத்ைதஅசுத்தமாக்கன.
௮நீங்கள்எனதுபரிசுத்தமானெபாருட்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்ளவல்ைல. நீங்கள்
எனது பரிசுத்த இடத்தன் ெபாறுப்ைப
அந்நயர்களிடம்வ ட்டுவ ட்டீர்கள்!’ ”
௯ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “உண்ைமயான
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாத
அந்நயன் என் ஆலயத்த ற்குள் வரக்
கூடாது. இஸ்ரேவலர் மத்தயல் ந ரந்தரமாக
வாழும் அந்நயனும் என் ஆலயத்த ற்குள்
வருவதற்கு முன் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டு தன்ைன எனக்கு
முழுைமயாகத் தரேவண்டும். ௧௦ கடந்த
காலத்தல் இஸ்ரேவலர்கள் என்ைனவட்டு
வலகய ேபாது ேலவயர்கள் என்ைனவட்டு
வலகனார்கள். இஸ்ரேவலர்கள் தம்
வக்க ரகங்கைள பன்பற்றுவதற்காக
என்னிடமிருந்து வலகனார்கள்.
ேலவயர்கள் தம் பாவங்களுக்காகத்
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தண்டிக்கப்படுவார்கள். ௧௧ ேலவயர்கள்
எனது பரிசுத்தமான இடத்தல் ேசைவ
ெசய்வதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் ஆலயத்தன் வாசைலக் காவல்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் ஆலயத்த ற்குள்
ேசைவ ெசய்தார்கள். அவர்கள்
பலியடுவதற்காக மிருகங்கைளக்
ெகான்றார்கள். ஜனங்களுக்காகத் தகன
பலிகைளச் ெசய்தார்கள். அவர்கள்
ஜனங்களுக்கு உதவுவதற்காகவும் ேசைவ
ெசய்வதற்காகவும்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்.
௧௨ ஆனால் அந்த ேலவயர்கள் எனக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்வதற்கு
உதவனார்கள்! அவர்கள், வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுக்ெகாள்ள ஜனங்களுக்கு உதவ
ெசய்தார்கள்! எனேவ நான் அவர்களுக்கு
வேராதமாகஇந்தஆைணையச்ெசய்க ேறன்:
‘அவர்கள் தமது பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.’ ” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௩ “எனேவ ஆசாரியர்கைளப் ேபான்று

ேலவயர்கள் காணிக்ைககைள எனக்குக்
ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். அவர்கள் எனது
பரிசுத்தமான ெபாருட்களுக்கு அருக ேல
வரமாட்டார்கள். அல்லது மிகப் பரிசுத்த
ெபாருட்களுக்கு அருகலும் வரமாட்டார்கள்.
அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த அருவருப்பான
ெசயல்களுக்காக அவமானங்கைளச்
சுமக்க ேவண்டும். ௧௪ ஆனால், அவர்கள்
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ஆலயத்தன் ெபாறுப்ைப எடுத்துக்ெகாள்ள
அனுமத ப்ேபன். அவர்கள் ஆலயத்த ற்குள்
ேவைலெசய்வார்கள். ெசய்யேவண்டிய
எல்லாவற்ைறயும்ெசய்வார்கள்.
௧௫ “ஆசாரியர்கள் அைனவரும்

ேலவயர் வம்சத்தலிருந்து வந்தவர்கள்.
ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் என்ைன வட்டு
வலக ப் ேபானேபாது, சாேதாக்கன்
குடும்பத்தலிருந்து வந்த ஆசாரியர்கள்
மட்டுேம எனது பரிசுத்தமான
இடத்ைதக் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். எனேவ
சாேதாக்கன் குடும்பத்தார் மட்டுேம எனக்கு
காணிக்ைக ெகாண்டுவரேவண்டும்.
அவர்கள் எனக்கு முன்ேன நன்று
ெகாழுப்ைபயும் இரத்தத்ைதயும்
ெசலுத்துவார்கள்” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்.
௧௬ “அவர்கள் எனது பரிசுத்தமான
இடத்த ற்குள் நுைழவார்கள். எனக்கு
ேசைவ ெசய்ய என் பீடத்தன் அருகல்
வருவார்கள். நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
ெபாருள்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்வார்கள்.
௧௭ அவர்கள் உள் ப ரகாரத்தன் வாசலுக்குள்
நுைழகறேபாது சணல்நூல் ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்வார்கள். அவர்கள்
உட்ப ரகாரத்தன் வாசல்களிலும் உள்ேளயும்
ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது ஆட்டுமய ர்
ஆைடைய அணியக் கூடாது. ௧௮ அவர்கள்
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தம் தைலயல் சணல் தைலப்பாைக
அணிவார்கள். அவர்கள் தம் இைடகளில்
சணல்நூல் உள்ளாைடகைளக் கட்டுவார்கள்.
வயர்ைவ உண்டாக்கத்தக்க எந்த
ஆைடகைளயும்அவர்கள்அணியமாட்டார்கள்.
௧௯ அவர்கள் ெவளிப் ப ரகாரமாக ய
புறமுற்றத்தலுள்ள ஜனங்களிடம்
ேபாகும்ேபாது, தாங்கள் ஆராதைன
ெசய்யும்ேபாது அணிந்தருந்த ஆைடகைளக்
கழற்ற வடுவார்கள். அவற்ைற பரிசுத்த
அைறகளில் ைவப்பார்கள். ப றகு அவர்கள்
ேவறு ஆைடகைள அணிவார்கள், இவ்வாறு
அவர்கள் தம் பரிசுத்தமான ஆைடகைள
ஜனங்கள்ெதாடவ டமாட்டார்கள்.
௨௦ “இந்த ஆசாரியர்கள் தம் தைலகைளச்

சைரக்கேவா தங்கள் மயைர நீளமாக
வளர்க்கேவா மாட்டார்கள். இவ்வாறு
ெசய்தால் அவர்கள் ேசாகமாய் இருப்பதாகக்
காட்டும். கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்யும்ேபாது
மக ழ்ச்ச யாக இருக்கேவண்டும். எனேவ
அவர்கள் தங்கள் தைலமுடிையக் கத்தரித்துக்
ெகாள்ளேவண்டும். ௨௧ அவர்கள்
உட்ப ரகாரத்த ற்குள் ெசல்லும்ேபாது
எந்த ஆசாரியரும் த ராட்ைசரசம்
குடித்தருக்கக் கூடாது. ௨௨ ஆசாரியர்கள்
ஒரு வதைவையேயா, வவாகரத்து
ெபற்றவைளேயாமணக்கக்கூடாது.அவர்கள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தலுள்ள கன்னிப்
ெபண்கைளேயா அல்லது மரித்துப்ேபான
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ஆசாரியனின் வதைவையேயா மாத்த ரம்
மணந்துக்ெகாள்ளலாம்.
௨௩ “அேதாடுஆசாரியர்கள்ஜனங்களுக்குப்

பரிசுத்தமானைவ எைவ என்றும்
பரிசுத்தமற்றைவ எைவ என்றும்
கற்ப க்கேவண்டும். அவர்கள்,
எனது ஜனங்கள் சுத்தமானைவ
எைவெயன்றும், சுத்தமற்றைவ எைவ
என்றும் ெதரிந்துெகாள்ள உதவேவண்டும்.
௨௪ ஆசாரியர்கள் நீத மன்றங்களில்
நீத பத களாக இருப்பார்கள். எனேவ,
ஜனங்கைளஅவர்கள்நயாயம்தீர்க்கும்ேபாது
எனது சட்டங்கைளக் கைடப்ப டிக்கேவண்டும்.
எனது அைனத்து சறப்புப் பண்டிைககளிலும்
அவர்கள் என் நயாயப்ப ரமாணங்கைளயும்
கட்டைளகைளயுேம கைடப்ப டிக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் எனது சறப்பு ஓய்வு நாட்கைள
மத த்து அவற்ைறப் பரிசுத்தமாகக்
ைகக்ெகாள்ளேவண்டும். ௨௫அவர்கள்மரித்த
உடல்களுக்கு அருகல் ேபாய்த் தங்கைளத்
தீட்டுப்படுத்த க் ெகாள்ளக் கூடாது, ஆனால்
மரித்துப்ேபானவர்கள் ஆசாரியரின் தந்ைத,
தாய், மகன், மகள், சேகாதரன் அல்லது
மணமாகாத சேகாதரியாக இருந்தால்
அவர்கள்அதன்மூலம்தீட்டைடந்தாலும்அதன்
அருகல் ேபாகலாம். ௨௬ அது ஆசாரியைன
தீட்டுப்படுத்தும். ப றகு, ஆசாரியன்
தன்ைனச் சுத்தப்படுத்த க் ெகாண்ட
ப றகு ஏழு நாட்கள் காத்தருக்கேவண்டும்.
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௨௭ ப றேக அவனால் பரிசுத்தமான
இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகமுடியும்.
ஆனால் அவன் உட்ப ரகாரத்த ற்குள்
ஆராதைனக்குச் ெசல்லும் நாளில் அவன்
தனக்காகப் பாவப்பரிகாரப் பலிையக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௨௮ “ேலவயர்களுக்குரிய நலங்கைளப்

பற்றயது: நாேன அவர்களின் ெசாத்து.
நீங்கள்இஸ்ரேவலில் ேலவயர்களுக்ெகன்று
எந்தச் ெசாத்தும் ெகாடுக்க ேவண்டாம்.
நாேன இஸ்ரேவலில் அவர்களின்
பங்கு. ௨௯ அவர்கள் உண்பதற்காக
தானியக் காணிக்ைக, பாவப்பரிகாரப்
பலி, குற்றநவாரணபலி ஆகயவற்ைறப்
ெபறுவார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும் அைனத்தும்
அவர்களுக்கு உரியதாகும். ௩௦ எல்லாவைக
வைளச்சலிலும் உள்ள முதல் அறுவைட
ஆசாரியர்களுக்கு உரியதாகும். நீங்களும்
உங்களது பைசந்த மாவன் முதல்
பகுதையக் ெகாடுப்பீர்கள். அது உங்கள்
வீட்டிற்கு ஆசீர்வாதத்ைதக் ெகாண்டு
வரும். ௩௧ ஆசாரியர்கள் இயற்ைகயாக
மரித்துப்ேபான எந்தப் பறைவகைளேயா
மிருகங்கைளேயா உண்ணக்கூடாது.
காட்டு மிருகங்களால் துண்டுத் துண்டாகக்
க ழித்ெதறயப்பட்டவற்ைறயும் அவர்கள்
உண்ணக்கூடாது.
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௪௫
பரிசுத்த பயன் பாட்டிற்காக நலம்

ப ரிக்கப்படுதல்
௧ “நீங்கள் சீட்டுப் ேபாட்டு இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாருக்காக நலங்கைளப் பங்கு
ைவத்துெகாள்ள ேவண்டும். அந்த ேநரத்தல்
நலத்தன் ஒரு பகுதையத் தனியாகப்
ப ரிக்க ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குரிய
பரிசுத்தமான பகுதயாகும். அந்நலம்
25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 20,000
முழம் (6.6 ைமல்) அகலமும் உைடயதாக
இருக்க ேவண்டும். இந்நலம் முழுவதும்
பரிசுத்தமானதாக இருக்கும். ௨ 500 முழம்
(875’) சதுரமுள்ளஇடம்ஆலயத்துக்குரியது, 50
முழம் (875’)அகலமுைடய தறந்த ெவளி இடம்
ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் இருக்க ேவண்டும்.
௩ பரிசுத்தமான இடத்தல் 25,000 முழம் (8.3
ைமல்) நீளமும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்)
அகலமும் ெகாண்ட இடம் அளந்ெதடுக்க
ேவண்டும். அந்தப் பகுதயல் ஆலயம்
அைமக்க ேவண்டும். ஆலயப் பகுத மிகவும்
பரிசுத்தமானஇடமாகஇருக்கும்.
௪ “நலத்தன் பரிசுத்தமான பகுதயானது,

ஆசாரியர்களுக்கும் கர்த்தருக்கு
அருகல் ேபாய் ஆராதைன ெசய்யும்
ஆலயப் பணியாளர்களுக்கும் உரியது.
இது ஆசாரியர்களின் வீடுகளுக்கும்
ஆலயத்த ற்கும் உரியது. ௫ இன்ெனாரு
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பகுத 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும்
10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமும்
உைடயதாக ஆலயத்தல் பணிபுரியும்
ேலவயர்களுக்காக இருக்கேவண்டும்.
இந்த நலமும் ேலவயர்கள் வாழ்வதற்குரிய
இடமாகஇருக்கும்.
௬ “நீங்கள் நகரத்துக்ெகன்று 5,000 முழம்

(1.6 ைமல்) அகலமும் 25,000 முழம் (8.3
ைமல்) நீளமும் ெகாண்ட இடம் தரேவண்டும்.
இது பரிசுத்தமான பகுத க்கு அருக ேலேய
இருக்கேவண்டும். இது இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் அைனவருக்கும் உரியதாக
இருக்கும். ௭அதபத பரிசுத்தமான பகுதயன்
இருபக்கங்களிலுள்ள நலத்ைதயும்
நகரத்த ற்குச் ெசாந்தமான நலத்ைதயும்
ெபறுவான். இது பரிசுத்தமான பகுத க்கும்
நகரப்பகுத க்கும் இைடயல் இருக்கும். இது
வம்சத்தாருக்குரிய பகுதயன் பரப்ைபப்
ேபான்ற அளவுைடயதாக இருக்க ேவண்டும்.
இதன் நீளம் ேமல் எல்ைல ெதாடங்க
கீழ் எல்ைல மட்டும் இருக்கும். ௮ இது
இஸ்ரேவலில் அத பதயன் ெசாத்தாக
இருக்கும். எனேவஅத பத எனதுஜனங்கைள
என்ைறக்கும் துன்பப்படுத்த ேவண்டிய
ேதைவயல்ைல. ஆனால், அவர்கள் அந்த
நலத்ைத இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு
அவர்களின் ேகாத்த ரங்களுக்குத் தக்கதாகக்
ெகாடுப்பார்கள்!”
௯எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
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கூறனார்: “ேபாதும்இஸ்ரேவல்அத பத கேள!
ெகாடூரமாக இருப்பைத நறுத்துங்கள்!
ஜனங்களிடம் ெகாள்ைளயடிப்பைத
நறுத்துங்கள்! ேநர்ைமயாக இருங்கள்.
நன்ைமையச் ெசய்யுங்கள். என்
ஜனங்கைள வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயறும்படி
வற்புறுத்தாதீர்கள்!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௦ “ஜனங்கைள ஏமாற்றுவைத வடுங்கள்.

சரியான படிக்கற்கைளயும் அளவு
ேகால்கைளயும் பயன்படுத்துங்கள்!
௧௧ மரக்காலும் அளவு குடமும் ஒேர அளவாய்
இருக்கட்டும். மரக்கால் கலத்த ேல பத்தல்
ஒரு பங்கும் அளவுக்குடம் கலத்த ேல பத்தல்
ஒரு பங்கும் ப டிக்கட்டும். கலத்தன்படிேய
அதன் அளவு ந ர்ணயக்கப்படட்டும். ௧௨ ஒரு
ேசக்கல் இருபது ேகரா, ஒரு மினா 60
ேசக்கலுக்கு இைணயாக ேவண்டும். 20
ேசக்கலுடன் 25 ேசக்கைலச் ேசர்த்து,
அேதாடு 15 ேசக்கைலச் ேசர்த்தால், அதற்கு
இைணயாக ேவண்டும்.
௧௩ “இது நீங்கள் ெகாடுக்கேவண்டிய

ச றப்புக் காணிக்ைக.

ஒரு கலம் (6 ேசக்கல்) ேகாதுைமய ேல
ஒரு மரக் காலில் 1/6 பங்ைகயும் (14
ேகாப்ைபகள்),

ஒரு கலம் (6 ேசக்கல்) வாற்ேகாதுைமய ேல
ஒரு மரக்காலில் 1/6 பங்ைகப் (14
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ேகாப்ைபகள்) பைடக்க ேவண்டும்:
௧௪ அளவு குடத்தால் அளக்கேவண்டிய
எண்ெணயன்கட்டைள:

பத்து குடம் ப டிக்க ற கலத்துக்குச் சரியான
ஒரு ஜாடி (55 ேகலன்) எண்ெணயல் 1/10
பங்ைக (1/2 ேகலன்) பைடக்க ேவண்டும்.

௧௫ இஸ்ரேவல் நாட்டிேல நல்ல ேமய்ச்சல்
ேமய்க றமந்ைதய ேல 200ஆடுகளில்ஒரு
ஆடுெகாடுக்க ேவண்டும்.

“இச்ச றப்பு காணிக்ைக தானிய
காணிக்ைகக்காகவும் தகனபலியாகவும்
சமாதானக் பலியாகவும் அைமயும்.
இக்காணிக்ைககள் ஜனங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்த உதவும்” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இதைனக்கூறனார்.
௧௬ “நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும்

அத பத க்கு இக்காணிக்ைககைளக்
ெகாடுக்கேவண்டும். ௧௭ ஆனால் அத பத
ச றப்பான பரிசுத்த வடுமுைறகளுக்குத்
ேதைவயான ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அதபத தகனபலிகள்,
தானியக் காணிக்ைககள், பானங்களின்
காணிக்ைககள் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுக்கேவண்டும். இவற்ைறப்
பண்டிைக நாட்களிலும் அமாவாைச
(மாதப் ப றப்பு) நாட்களிலும், ஓய்வு
நாட்களிலும், இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரின்
மற்ற எல்லாச் ச றப்புப் பண்டிைக
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நாட்களிலும் ெகாடுக்கேவண்டும். அதபத
பாவப்பரிகாரக் பலிகைளயும், தானியக்
காணிக்ைககைளயும், தகன பலிகைளயும்,
சமாதான பலிகைளயும் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைர பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.”
௧௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “முதல் மாதத்தன்,
முதல்நாளில்,பழுதற்றஒருஇளங்காைளைய
எடுக்க ேவண்டும். நீங்கள் அதைன
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகப்
பயன்படுத்தேவண்டும். ௧௯ ஆசாரியன்
பாவப் பரிகார இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து ஆலயத்தன் வாசல் தூண்களிலும்
பலிபீடத்தன் சட்டத்து நான்கு
மூைலகளிலும் உட்ப ரகாரத்தன் வாசல்
நைலகளிலும் பூச ேவண்டும். ௨௦ நீங்கள்
இேதேபான்று மாதத்தன் ஏழாவது
நாளிலும் தவறுதலாகேவா அல்லது
ெதரியாமேலா பாவம்ெசய்தஒருவனுக்காகச்
ெசய்யலாம். இவ்வாறு நீங்கள் ஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தலாம்.

பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாது
ெகாடுக்கேவண்டியகாணிக்ைககள்
௨௧ “முதல் மாதத்தன் 14வது நாளன்று

நீங்கள் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடேவண்டும்.
இந்த ேநரத்தல் புளிப்பல்லாத அப்பப்
பண்டிைக ெதாடங்கும். அப்பண்டிைக
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ஏழுநாட்கள் ெதாடரும். ௨௨ அந்த ேநரத்தல்
அத பத தாேன ஒரு இளங்காைளைய
அவனுக்காகவும், எல்லா இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்காகவும் பாவப்பரிகாரம்
ெசய்வதற்காகக் ெகாடுப்பான். ௨௩ ஏழு
நாள் பண்டிைகயன்ேபாது அத பத
ஏழு இளங்காைளகைளயும் ஏழு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பழுதற்றதாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அைவ கர்த்தருக்குரிய
தகனபலியாக அைமயும். ஏழு நாள்
பண்டிைகயல் ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு
இளங்காைளையக் ெகாடுப்பான். அவன்
ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ
பாவப் பரிகார பலியாக ெகாடுப்பான்.
௨௪ ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும் ஒரு மரக்கால்
மாைவயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாேவாடு
ஒரு எப்பா வாற் ேகாதுைம மாைவயும்
ெகாடுப்பான். அதபத ஒருபடி (1 ேகலன்)
எண்ெணையயும் ெகாடுப்பான். ௨௫ ஏழாம்
மாதம் பதைனந்தாம் நாளில் ெதாடங்குகற
கூடாரப் பண்டிைகய ேல அவன் அப்படிேய
ஏழு நாளும் அதற்குச் சரியானபடிச் ெசய்ய
ேவண்டும். அப்பலிகள் பாவப்பரிகாரப்
பலியாகவும் தகனபலியாகவும் தானியக்
காணிக்ைகயாகவும் எண்ெணய்
காணிக்ைகயாகவும்அைமயேவண்டும்.”

௪௬
அதபதயும் பண்டிைககளும்
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௧எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்
கூறுகறார். “உட்ப ரகாரத்தன் கழக்குவாசல்
ஆறு ேவைல நாட்களிலும் பூட்டப்பட்டிருக்கும்,
அது ஓய்வு நாளிலும், அமாவாைச நாளிலும்
த றக்கப்படும். ௨ அப்ெபாழுது அத பத
ெவளிவாசல் மண்டபத்தன் வழியாக
நுைழந்து வாசலருகல் ந ற்பான். ப றகு
ஆசாரியர்கள் அத பதயுைடய தகன
பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும்
பைடப்பார்கள். அதபத வாசல் படிய ேலேய
ெதாழுைக ெசய்வான். ப றகு அவன்
ெவளிேயறுவான். அந்த வாசல் மாைலவைர
பூட்டப்படாமல் இருக்கும். ௩ ெபாது ஜனங்கள்
ஓய்வு நாளிலும் அமாவாைச நாளிலும்
அந்த வாசலின் நைடய ேல கர்த்தருைடய
சந்ந தயல்ெதாழுைகநடத்துவார்கள்.
௪ “அதபத ஓய்வு நாளிேல கர்த்தருக்குப்

பலியடும் தகனபலிையத் தருவான். அவன்
பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகளும் பழுதற்ற
ஒரு ஆட்டுக் கடாவுேம தருவான். ௫ஆட்டுக்
கடாேவாடு தானியக் காணிக்ைகயாக
ஒரு மரக்கால் மாைவக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ஆட்டுக் குட்டிகேளாேட தானியக்
காணிக்ைகயாக தன்னால் முடிந்தவைர
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன் ஒவ்ெவாரு
மரக்கால்மாேவாேடஒருபடிஎண்ெணையயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௬ “அமாவாைச நாளிேலா, பழுதற்ற இளங்
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காைளைய அவன் ெகாடுக்கேவண்டும்.
அவன் பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் ஒரு ஆட்டுக் கடாைவயும்
பலிெகாடுக்கேவண்டும். ௭ தானியக்
காணிக்ைகயாக இளங்காைளேயாடு ஒரு
மரக்கால் மாைவக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
அவன் ஆட்டுக் குட்டிகேளாடு
தானியக்காணிக்ைகைய தனக்கு
முடிந்தவைர ெகாடுக்கேவண்டும். அவன்
ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாடு ஒருபடி
எண்ெணையயும்ெகாடுக்க ேவண்டும்.”
௮அதபத வருகறேபாது, “க ழக்குவாசலின்

மண்டபத்தன் வழியாய் நுைழந்து அதன்
வழியாகத் தரும்ப ப்ேபாக ேவண்டும்.
௯ “ெபாது ஜனங்கள் ச றப்புப் பண்டிைக

நாட்களில் கர்த்தருைடய சந்ந தயல்
வரும்ேபாது,ெதாழுைகெசய்யவடக்குவாசல்
வழியாக வந்து ெதற்கு வாசல் வழியாகப்
ேபாக ேவண்டும். அவன் தான் நுைழந்த
வாசல் வழியாக தரும்ப ப் ேபாகாமல் தனக்கு
எத ரான வழியாய்ப் புறப்பட்டுப் ேபாக
ேவண்டும். ௧௦ அவர்கள் நுைழயும்ேபாது
அத பத அவர்கள் நடுவ ேல அவர்கேளாடு
கூட நுைழய ேவண்டும். அவர்கள்
புறப்படும்ேபாதுஅவனும்அவர்கேளாடுகூடப்
புறப்பட்டு ேபாகேவண்டும்.
௧௧ “பண்டிைககளிலும் குறக்கப்பட்ட

ச றப்புக் கூட்டங்களிலும் அவன் பைடக்கும்
தானியக் காணிக்ைகயாவது: அவன்
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ஒவ்ெவாரு இளங்காைளேயாடு ஒரு
மரக்கால் மாவு ெகாடுக்கேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் கடாேவாடும், ஒரு
மரக்கால் மாவு ெகாடுக்கேவண்டும்.
அவன் ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு அவனால்
முடிந்தவைர தானியக் காணிக்ைகையக்
ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் ஒவ்ெவாரு
மரக்கால் மாேவாடும் ஒருபடி எண்ெணய்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௧௨ “அதபத சுயவருப்பக்காணிக்ைகையக்

கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும்ேபாது அது தகன
பலியாயருக்கலாம், அல்லது சமாதான
பலியாயருக்கலாம். அல்லது சுயவருப்பக்
காணிக்ைகயாயருக்கலாம். அவனுக்குக்
க ழக்கு வாசல் த றக்கப்படேவண்டும்.
அப்ெபாழுது அவன் ஓய்வு நாட்களில்
ெசய்க றது ேபால தன் தகனபலிையயும்
சமாதான பலிையயும் ெசலுத்த பன்பு
புறப்படேவண்டும். அவன் புறப்பட்ட பன்பு
வாசல்பூட்டப்படேவண்டும்.

தனசரி காணிக்ைக
௧௩ “நீ ஒரு வயது ந ரம்பய பழுதற்ற

ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாடுப்பாய். இது
ஒவ்ெவாரு நாளும் கர்த்தருக்குத் தகன
பலியாக இருக்கும். நீ இதைன ஒவ்ெவாரு
நாள் காைலயலும் ெகாடுப்பாய். ௧௪அேதாடு
ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும் நீ ஆட்டுக்
குட்டிேயாடு தானியக் காணிக்ைகயாக ஒரு
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மரக்கால் மாவ ேல 1/6 பங்கு (14 ேகாப்ைப)
ஒருபடி எண்ெணயேல 1/3 பங்கு (1/3 ேகலன்)
எண்ெணைய மாைவப் பைசவதற்காகவும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குத்
தனந்ேதாறும் ெகாடுக்க ேவண்டிய தானியக்
காணிக்ைகயாகும். ௧௫ எனேவ அவர்கள்
ஒவ்ெவாருநாள்காைலயலும்தகனபலியாக
ஆட்டுக்குட்டிையயும் எண்ெணையயும்
தானியக் காணிக்ைகையயும் ெசலுத்த
ேவண்டும்.”

அதபத க்குரியவாரிசுச் சட்டங்கள்
௧௬ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்

கூறுகறார்: “ஒரு அத பத தனது
நலத்தலுள்ள ஒரு பங்ைகத் தன்
மகன்களில் ஒருவனுக்குக் ெகாடுத்தால்
அது அம்மகனுக்குரியதாகும். அது
அவனுைடய ெசாத்தாகும். ௧௭ ஆனால்
அவன் தன் அடிைமகளில் ஒருவனுக்குத்
தன் நலத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தால்
அது வடுதைலயைடயும் ஆண்டுவைர
(யூபலிவைர) அவனுைடயதாக
இருக்கும். ப றகு, அது தரும்பவும்
அத பதயன் உடைமயாகும். அதபத
மகன்களுக்கு மட்டுேம அது உரியதாகும்.
அது அவர்களுைடயதாக இருக்கும்.
௧௮ அதபத தன் ஜனங்களின் நலத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ள முடியாது. அல்லது அவன்
அவர்கைளப் பலவந்தமாக நலத்ைதவ ட்டு
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ெவளிேயற்ற முடியாது. அவன் தன்
ெசாந்த நலத்ைதேய தன் மகன்களுக்கு
ெகாடுக்க ேவண்டும். இவ்வாறு எனது
ஜனங்கள் தம் நலத்ைத இழக்கும்படி
பலவந்தப்படுத்தப்படமாட்டார்கள்.”

ச றப்பானசமயலைறகள்
௧௯ அம்மனிதன் வாசலின் பக்கத்தல்

இருந்த நைட வழியாய் என்ைன அைழத்துப்
ேபானான். அவன் என்ைன வடக்குக்கு
எத ரான ஆசாரியர்களுைடய பரிசுத்தமான
அைறகளுக்கு அைழத்துப்ேபானான்.
அங்ேக பாைதக்கு ேமற்புறக் கைடச யல்
ஒரு இடம் இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
௨௦ அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான்:
“இந்த இடம்தான் ஆசாரியர்கள்
குற்றநவாரணப் பலிையயும் பாவப்பரிகார
பலிையயும், தானியக் காணிக்ைகையயும்
சைமக்க ற இடம். ஏெனன்றால்,
ெவளிப்ப ரகாரத்த ேல ெகாண்டுேபாய்
இந்த காணிக்ைககைள ஜனங்களிடம்
காட்ட ேவண்டிய ேதைவயல்ைல. எனேவ,
அவர்கள் பரிசுத்தமான இப்ெபாருட்கைளப்
ெபாது ஜனங்கள் இருக்கற இடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரமாட்டார்கள்.”
௨௧ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைன

ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு அைழத்துக் ெகாண்டு
ேபானான். என்ைனப் ப ரகாரத்தன் நாலு
மூைலகைளயும் கடந்து ேபாகச் ெசய்தான்.
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ெபரிய முற்றத்தன் ஒவ்ெவாரு மூைலயலும்
ச றய முற்றங்கள் இருப்பைதக் கண்ேடன்.
௨௨ ப ரகாரத்தன் நாலு மூைலகளிலும்
ேவலியைடக்கப்பட்ட சறுபகுத இருந்தது.
ஒவ்ெவாரு முற்றமும் 40 முழம் (70’) நீளமும்
30 முழம் (52’6”) அகலமும் உைடயது.
நான்கு மூைலகளும் ஒேர அளவுைடயதாக
இருந்தன. ௨௩ உள்ேள இந்த நாலு
சறு முற்றங்கைளச் சுற்றலும் ெசங்கல்
சுவர்கள் இருந்தன. இந்தச் சுவர்களுக்குள்
சைமப்பதற்கானஇடங்கள்கட்டப்பட்டிருந்தன.
௨௪ அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான்:
“இைவ, ஜனங்கள் தரும் பலிகைள
ஆலயத்தன் ேவைலக்காரர்கள் சைமக்க ற
சைமயலைறகள்.”

௪௭
ஆலயத்தலிருந்துெவளிேயவழிந்ேதாடும்

தண்ணீர்
௧ அம்மனிதன் என்ைன ஆலயத்தன்

வாசலுக்குத் தரும்ப வரச்ெசய்தான்.
ஆலயத்தன் கழக்கு வாசலின்
கீழிருந்து தண்ணீர் கழக்ேக ஓடுவைதப்
பார்த்ேதன். ஆலயத்தன் முகப்பு க ழக்கு
ேநாக்கயருந்தது. அந்தத் தண்ணீர்
ஆலயத்தன் வலதுபுறமாய் பலிபீடத்த ற்குத்
ெதற்ேக பாய்ந்தது. ௨ அம்மனிதன் என்ைன
வடக்கு வாசல் வழியாக ெவளிேய நடத்த ச்
ெசன்றான். அவன் என்ைன ெவளிேய
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கீழ்த்தைசயன் புறவாசல் வைர சுற்ற
நடத்த க் ெகாண்டு ேபானான். அங்ேக
தண்ணீர்வாசலின்ெதற்ேக பாய்ந்தது.
௩ அம்மனிதன் தனது ைகயல் நூைலப்

ப டித்துக்ெகாண்டு கழக்ேக நடந்தான்.
அவன் 1,000 முழம் (1/3 ைமல்) அங்ேக
அளந்தான். ப றகு அவன் என்னிடம் அந்த
இடத்தல் தண்ணீைரக் கடக்கச் ெசான்னான்.
அத்தண்ணீர் என் கணுக்கால் அளவுக்கு
இருந்தது. ௪ அம்மனிதன் இன்னும் 1,000
முழம் (1/3 ைமல்) அளந்தான். அங்ேக
அவன் என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கும்படிச்
ெசான்னான். அங்ேக தண்ணீர் முழங்கால்
அளவாய் இருந்தது. ப றகு, அவன்
இன்ெனாரு 1,000 முழம் (1/3 ைமல்) அளந்து,
அந்த இடத்தல் என்னிடம் தண்ணீைரக்
கடக்கும்படிச் ெசான்னான். அங்ேக தண்ணீர்
என்இடுப்பளவற்குஇருந்தது. ௫அம்மனிதன்
இன்னும் 1,000 முழம் (1/3 ைமல்) அளந்தான்.
ஆனால் அங்ேக தண்ணீர் கடக்க முடியாத
அளவற்கு ஆழமாக இருந்தது. அது ஆறு
ேபால இருந்தது. அந்தத் தண்ணீர் நீந்துகற
அளவற்கு ஆழமாயருந்தது. ௬ ப றகு
அம்மனிதன் என்னிடம், “மனுபுத்த ரேன, நீ
பார்த்தைத உன்னிப்பாகக் கவனித்தாயா?”
என்றான்.
ப றகு என்ைன, நத ேயாரமாகத் தரும்ப

நடத்த க்ெகாண்டு ேபானான். ௭ நான்
நடந்து வரும்ேபாது இேதா நத ேயாரத்தல்



எேசக்க ேயல்௪௭:௮ cclxxvii எேசக்க ேயல்௪௭:௧௨

இக்கைரயலும் அக்கைரயலும் அேநக
மரங்கள்இருந்தன. ௮அம்மனிதன்என்னிடம்,
“இந்தத் தண்ணீர் புறப்பட்டு க ழக்ேக ேபாய்,
கீேழ அரபா பள்ளத்தாக்க ற்கு ேபாக றது.
௯ இந்தத் தண்ணீர் சவக்கடலுக்குள்
பாயும். அதனால் அக்கடலிலுள்ள
தண்ணீர் புத்துயரும் சுத்தமும் அைடயும்.
இத்தண்ணீரில் ஏராளமான மீன்கள்உள்ளன.
இந்த ஆறு ேபாக ற இடங்களில் எல்லாம்
எல்லா வைக மிருகங்களும் உள்ளன.
௧௦ என்ேகத முதல் எெனக்லாய ம் வைர
மீன் ப டிக்க றவர்கள் ஆற்றங்கைரயல்
ந ற்பைத நீ பார்க்கமுடியும். அவர்கள் தம்
வைலைய வீச பலவைக மீன்கள் ப டிப்பைத
நீ பார்க்க முடியும். சவக்கடலிலுள்ள
மீன்கள் மத்தய தைரக் கடலில் உள்ள
மீன்கைளப் ேபான்று பலவைககளாகவும்
மிகுதயாகவும் இருக்கும். ௧௧ ஆனாலும்
அதனுைடய உைளயான பள்ளங்களும்
ேமடுகளும்வளம்ெபறாமல்உப்புநலமாகேவ
வ டப்படும். ௧௨ எல்லாவைகயான பழ
மரங்களும் ஆற்றன் இரு கைரகளிலும்
வளரும். அவற்றன் இைலகள் காய்ந்து
உத ர்வதல்ைல. அம்மரங்களில் பழங்கள்
பழுப்பது ந ற்பதல்ைல. ஒவ்ெவாரு
மாதமும் மரங்களில் பழங்கள் வரும்.
ஏெனன்றால், இம்மரங்களுக்கான
தண்ணீர் ஆலயத்தலிருந்து வருகன்றது.
அம்மரங்களின் கனிகள் உணவாகவும்
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அவற்றன் இைலகள் மருந்தாகவும்
பயன்படும்.”

ேகாத்த ரங்களுக்கானநலப் பாகுபாடுகள்
௧௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவலின் 12
ேகாத்த ரங்களுைடய எண்ணிக்ைகப்படிேய
நாட்டில் குற க்க ேவண்டிய எல்ைலயாவது:
ேயாேசப்பு இரண்டு பங்குைளப் ெபறுவான்.
௧௪ நீ ேதசத்ைத சமமாகப் பங்க ட
ேவண்டும். நான் இந்தத் ேதசத்ைத
உங்களது முற்ப தாக்களுக்குத் தருவதாக
வாக்களித்ேதன். ஆைகயால் இந்தத்
ேதசத்ைதஉங்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
௧௫ “ேதசத்தன் எல்ைலயாவது: வடபுறம்

மத்தயதைரக் கடலில் இருந்து ெதாடங்க
ேசதாதுக்குப் ேபாக ற எத்ேலான் வழியாய்
இருக்க றது. ௧௬ ஆமாத்தும் ேபெராத்தாவும்
தமஸ்குவன் எல்ைலக்கும் ஆமாத்தன்
எல்ைலக்கும் நடுவான ச ப்ராயமும்
ஆப்ரானின் எல்ைலேயாேட ேசர்ந்த ஆத்சார்
அத்தீேகானுமானது. ௧௭ அப்படிேய எல்ைல
கடலிலிருந்து தமஸ்குவன் வட எல்ைலயான
ஆத்சார் ஏனான் மற்றும் ஆமாத்த ற்குப்
ேபாகும். இதுவட புறத்தல்இருக்கும்.
௧௮ “க ழக்குப் பக்கத்தல், எல்ைலயானது

ஆத்சார் ஏனானிலிருந்து ஆப்ரானுக்கும்
தமஸ்குவுக்கும்இைடயல்ெசன்றுேயார்தான்
நதயன் ஓரமாக கீேலயாத்துக்கும்
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இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்கும் இைடயல்
கழக்குக்கடலுக்குச் ெசன்று தாமார்வைர
ெசல்லுகறது. இது கழக்கு எல்ைலயாக
இருக்கும்.
௧௯ “ெதன்புறத்தல், எல்ைலயானது,தாமார்

ெதாடங்க ெமரிபா காேதஷன் பாைலவனச்
ேசாைலவைர இருக்கும். ப றகு இது எக ப்து
ஆற்றலிருந்து மத்தயதைர கடல் வைர
ேபாகும். இதுெதன்ெனல்ைலயாகஇருக்கும்.
௨௦ “ேமற்கு புறத்தல், மத்தயத்தைரக்கடல்

ேலேபா ஆமாத்தன் முன் இருக்கும் எல்லா
நலப்பரப்புவைரயும் ெமற்ெகல்ைலயாக
இருக்கும்.
௨௧ “எனேவ நீங்கள் இஸ்ரேவல்

ேகாத்த ரங்களின்படிேய உங்களுக்குள்ேள
ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வீர்களாக.
௨௨ நீங்கள் நலத்ைதச் ெசாத்தாக,
உங்களுக்கும், தங்கள் பள்ைளகளுடன்
உங்கள் மத்தயல் வாழும் அந்நயர்களுக்கும்
பங்குேபாடுவீர்கள். அந்த அந்நயர்கள்
ஜனங்கள் இஸ்ரேவலில் பறந்தவர்கள்
ேபாலேவ ஜனங்கள் ஆவார்கள்.
இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்களின்
மத்தயல் நீங்கள் அவர்களுக்குக்
ெகாஞ்சம் நலத்ைத பங்குேபாடுவீர்கள்.
௨௩ எந்தக் ேகாத்த ரத்ேதாடு அந்த
அந்நயன் தங்கயருக்க றாேனா அவர்கள்
அவனுக்குரிய ெகாஞ்சம் நலத்ைதக்
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ெகாடுக்க ேவண்டும்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௪௮
இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்களுக்குரிய

நலம்
௧-௭ “வடக்ெகல்ைலயானது, மத்தயதைரக்

கடலிலிருந்து கழக்கு ேநாக்க எத்ேலான்
வழியாக ஆமாத்துக்குப் ேபாகும். ப றகு
அது ஆத்சார் ஏனானுக்குப் ேபாகும். இது
தமஸ்குவுக்கும்ஆமாத்துக்கும்இைடயலுள்ள
எல்ைல. க ழக்கு எல்ைலயலிருந்து ேமற்கு
எல்ைலவைர இத்ேதசம் ேகாத்த ரங்களுக்கு
உரியதாகும். வடக்கலிருந்து ெதற்கு
வைர இப்பகுத தாண், ஆேசர், நப்தலி,
மனாேச, எப்ப ராயீம், ரூபன், யூதா ஆகய
ேகாத்த ரங்களுக்குரியதாகும்.

ேதசத்தன்ச றப்பானபகுத
௮ “ேதசத்தன் அடுத்த பகுதயானது

சறப்புப் பயன்பாட்டுக்கு உரியதாகும்.
இது யூதா நலத்தன் ெதன்பகுதயாகும்.
இப்பகுத 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமாக
வடக்கலிருந்து ெதற்குவைர உள்ளது.
க ழக்கலிருந்து ேமற்காக இருக்க ற
பங்குகளில் மற்றக் ேகாத்த ரங்களுக்குச்
ெசாந்தமான நலத்தன் அகல அளேவ
இருக்கும்.இந்தப்பகுதயன்நடுவல்ஆலயம்
இருக்கேவண்டும். ௯நீங்கள்இந்தப்பங்ைகக்
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கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்க ேவண்டும். இது
25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 20,000
முழம் (6.6 ைமல்) அகலமும் உைடயதாக
இருக்க ேவண்டும். ௧௦ இத்தனியான பகுத
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்
பங்க ட்டுக்ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

“ஆசாரியர்கள் இதன் ஒரு பகுதையப்
ெபறுவார்கள். இப்பகுத 25,000 முழம் (8.3
ைமல்) நீளமாக வடபுறத்தலும் 10,000 முழம்
(3.3 ைமல்) அகலமாக ேமற்கு புறத்தலும்
10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமாக க ழக்குப்
புறத்தலும் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்)
நீளமாக ெதற்கு புறத்தலும் இருக்கும்.
இப்பகுதயன்நடுவல்கர்த்தருைடயஆலயம்
அைமக்கப்படும். ௧௧ இப்பகுத சாேதாக்கன்
சந்தத களான ஆசாரியர்களுக்கு
உரியது. இவர்கள் எனது பரிசுத்தமான
ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள்
வழி தப்ப ப்ேபாைகயல், ேலவயர் வழி
தப்ப ப்ேபானது ேபான்று சாேதாக்கன்
குடும்பம் ேபாகவல்ைல. ௧௨ நலத்தன்
இந்தப் பரிசுத்தமான பகுதயலிருக்கும்
இந்தச் ச றப்பான பங்கானது
ஆசாரியர்களுக்குரியது. இது ேலவயரின்
நலத்த ற்குப் பக்கத்தல்இருக்கும்.
௧௩ “ஆசாரியர்களின் பங்குக்கு அடுத்து

ேலவயரின் பங்கு இருக்கும். அது 25,000
முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 10,000 முழம் (3.3
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ைமல்) அகலமும் உைடயது. அவர்கள் 25,000
முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 20,000 முழம் (6.6.
ைமல்) அகலமும் உைடய முழு நீளமும்
அகலமும் உள்ள நலத்ைதப் ெபறுவார்கள்.
௧௪ ேலவயர்கள் இந்தப் பங்ைக வற்கேவா
மாற்றேவா முடியாது. அவர்கள் இதைன
மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கவும் முடியாது!
ஏெனன்றால், இப்பகுத கர்த்தருக்குரியது.
இது தனிச் ச றப்புைடயது. இது ேதசத்தன்
ச றந்த பகுதயாகஇருக்கும்.

நகரச் ெசாத்த ற்குப் பங்குகள்
௧௫ “5,000 முழம் (1.6 ைமல்) அகலமும்

25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் ெகாண்ட
நலப்பகுத ஆசாரியர்களுக்காகவும்
ேலவயர்களுக்காகவும் ெகாடுத்த நலத்தன்
மீதயாகும். இது நகரத்துக்கும் மிருகங்களின்
ேமய்ச்சலுக்கும் வீடுகள் கட்டுவதற்கும்
உதவும் ேபாது ஜனங்கள் இதைனப்
பயன்படுத்தலாம். இதன் மத்தயல் நகரம்
அைமயும். ௧௬ இைவ தான் நகரத்தன்
அளவுகள்: வடப்பக்கம் 4,500 முழம் (1.5
ைமல்). ெதன் பக்கம் 4,500 முழம் (1.5 ைமல்).
க ழக்குப் பக்கம் 4,500 முழம் (1.5 ைமல்).
ேமற்குப் பக்கம் 4,500 முழம் (1.5 ைமல்).
௧௭ நகரத்தல் புல்ெவளி இருக்கும். இது
250 முழம் (437’6”) வடக்கு பக்கத்தலும், 250
முழம் (437’6”) ெதற்குப் பக்கத்தலும், 250
முழம் (437’6”) க ழக்குப் பக்கத்தலும் 250
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முழம் (437’6”) ேமற்குப்பக்கத்தலும்இருக்கும்.
௧௮ பரிசுத்தமான பரப்ப ற்குப் பக்கம் ஓடும்
நீள அளவு எவ்வளவு வ டப்பட்டிருக்க றேதா
அது 10,000 முழம் (3.3 ைமல்) க ழக்கலும்
10,000 முழம் (3.3 ைமல்) ேமற்கலும்
இருக்கும். இது பரிசுத்தமான பரப்ப ற்கு
பக்கவாட்டிலிருக்கும். இந்நலத்தல் நகர
ேவைலக்காரர்களுக்காக உணவு வைளயும்.
௧௯ நகர ேவைலக்காரர்களுக்காக இந்த
நலத்ைத உழுவார்கள். அவர்கள் எல்லா
ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும்இருப்பார்கள்.
௨௦ “இத்தனிச் ச றப்புகுரிய பகுத

சதுரமாக இருக்கும். இது 25,000 முழம் (8.3
ைமல்) நீளமும் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்)
அகலமும் உைடயது. இதன் ஒரு பகுத
ஆசாரியர்களுக்கும் இன்ெனாரு பகுத
ேலவயர்களுக்கும் உரியதாகும். ஒரு பகுத
நகரத்த ற்குரியது.
௨௧-௨௨ “ஒரு பகுத அத பத க்குரியது. அது

சதுரமாயருக்கும் 25,000 முழம் நீளமும் 25,000
முழம் அகலமுமானது. ச றப்பான நலத்தன்
ஒரு பகுத . ஆசாரியருக்குரியதும், ஒரு
பகுத ேலவயருக்குமாகும். இப்பரப்பன்
நடுவல் ஆலயம் இருக்கறது. மீதயுள்ள
நலப்பகுத நாட்டின்அத பத க்குஉரியதாகும்.
அதபத ெபன்யமீனின் நலத்த ற்கும் யூதா
நலத்த ற்கும் இைடப்பட்ட பகுதையப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான்.
௨௩-௨௭ “ச றப்பான பகுத க்குத் ெதற்ேக
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உள்ள பகுத ேயார்தான் ஆற்றுக்கு கழக்குப்
பகுதயல் வாழும் ேகாத்த ரங்களுக்கு
உரியதாகும். ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும்
க ழக்கு எல்ைலயலிருந்து மத்தயதைரக்
கடல்வைரக்கும் வடக்கும் ெதற்கும் உள்ள
பகுதயல் தம் ப ரிைவப் ெபறுவார்கள்.
ெபன்யமீன், ச மிேயான், இசக்கார்,
ெசபுேலான், காத் ஆக ேயார் வடக்கலிருந்து
ெதற்குவைரயுள்ளேகாத்த ரங்களாவார்கள்.
௨௮ “காத்தன் நலப்பகுத க்கு ெதற்கு

எல்ைலயானது தாமாரில் ெதாடங்க
ெமரிபா-காேதஷ் பாைலவனச் ேசாைல
வழியாக எக ப்தன் ச ற்றாறு வழியாக
மத்தயதைரக் கடல்வைர ேபாகும்.
௨௯ அந்த நலப்பகுத தான் இஸ்ரேவலின்
ேகாத்த ரங்களாகய நீங்கள் பங்க டப்
ேபாகும் பகுத . ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும்
ெபறப்ேபாகும் பகுதயும் இதுதான்!”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்!

நகரத்தன்வாசல்கள்
௩௦ “இைவ நகரத்தன் வாசல்களாகும்.

இவ்வாசல்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின்
ெபயர்கைளப்ெபறும்.

“நகரத்தன்வடபகுத 4,500முழம் (1.5ைமல்)
நீளம்உைடயது. ௩௧அங்ேகமூன்றுவாசல்கள்
இருக்கும்: அைவரூபனின் வாசல்,யூதாவன்
வாசல், ேலவயன்வாசல்.
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௩௨ “நகரத்தன் கழக்குப் பகுத 4,500 முழம்
(1.5 ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக மூன்று
வாசல்கள் இருக்கும்: அைவ ேயாேசப்பன்
வாசல், ெபன்யமீனின் வாசல், தாணின்
வாசல்.
௩௩ “நகரத்தன் ெதன் பகுத 4,500 முழம்

(1.5 ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக மூன்று
வாசல்கள் இருக்கும். அைவ: ச மிேயானின்
வாசல், இசக்காரின் வாசல், ெசபுேலானின்
வாசல்.
௩௪ “நகரத்தன் ேமற்கு பகுத 4,500 முழம்

(1.5 ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக மூன்று
வாசல்கள்இருக்கும்.அைவ: காத்தன்வாசல்,
ஆேசாரின்வாசல், நப்தலியன்வாசல்.
௩௫ “நகரத்ைதச் சுற்றலும் உள்ள

அளவானது 18,000 முழம் (6 ைமல்) ஆகும்.
இப்ேபாதருந்து அந்த நகரத்தன் ெபயர்:
கர்த்தர்அங்ேகஇருக்க றார்.”
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